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الذكخ والتقجيخ
الحسج ﵀ رب العالسيغ كالرالة كالدالـ عمى سيج السخسميغ ,كبعج,
فإنشي أسأؿ هللا ػ ػ عد كجل ػ ػ ػ أف يتقبل مشػي ىػحا العسػل خالرػا لػجيػو الكػخيع ,كأف

الخفػػػع عخفانػاً كًقػػجي اًخ
يجػػدي عشػػي خيػػخ الجػ اد أسػػتاذي السذػػخؼ األسػػتاذ الػػج تػر خميػػل ّ
كشخؼ قجره ػ ػ خيخ دليل لي في
لتفزمو باإلشخاؼ عمى ىحه الجراسة ,فقج اف ػ ػ أعده هللا ّ
يع لصفػ ِػو
رحمتػػي مػػع أبػػي ًسػػاـ كخيػػخ معػػيغ ,إذ مشحشػػي العشايػ َة كالخعاي ػ َة ,كأسػػب َ عمػػي ػخ َ
ػجيػاً جسػع بػيغ الد ِ
ِ
ِ
ِ
ػساحة كاإلًق ِ
ػاف
َ
َ َ
اؿ مجة الجراسة ,فك َ
كم ّ
شػ َ
اف بمدساً شافياً كعمساً ىاديػاًُ ,
ِ
ػخؼ بش ػ ِ
ػػر عمس ػ ِػو مع ػػالع الصخي ػ ِ
ػق بفز ػ ِػل ًػجيياً ػ ِػو
ػيل بعديست ػػو الر ػػع َ  ,كاستذ ػ َ
ألستد ػ َ
َ
ػاداًو الحميسػ ِػة داعي ػاً هللا أف يستعػػو بالرػ ِ
كإرشػ ِ
ػحة كالعافيػ ِػة ,فأسػػأؿ هللا أف يجع ػل ػػل مػػا
ْ
ُ
قجمو لي في ميداف حدشاًو.
التقجيخ ألسػاًحًي الػحيغ لػع يبخمػػا عمػي بتػجيي ِ
بالذمخ ك ِ
ِ
ػاًيع الكخيس ِػة كىػع
أًقجـ
َ
كسا ُ
األسػػتاذ ال ػػج تػ :عم ػػي إرشػػيج السحاس ػػشة ,كاألس ػػتاذ ال ػػج تػر ازيػػج خال ػػج مقابم ػػة ,كاألس ػػتاذ
الػػج تػر حدػػغ ا الخبابع ػة ,لتفزػػمِيع بق ػ اخ ِة ىػػحا الجي ػ ِج كًقػػجي ِع الشرػ ِػر كاإلرشػ ِ
ػاد لػػي,
ّ
ُ
فتػجيياًيع زاد كفيخ ألتسدو ,معتػجاً بعػج ذلػظ بد ِ
ػيغ الجانػ ِ لك ِػل اسػتجر ٍ
ػجر ,كل ِ
ػعة الر ِ
اؾ
ُ
َ َ
ٌ ٌ
ّ
ُُ ُ
يتذخ ِ
ِ
الشقز.
عسل إنداني ال يخمػ ِم ْغ الدَل ِل أك
ُ
ؼ بو عسميُ ,مؤمشاً بأنو ٌ
ػجي الكػ ػػخيسيغ مػ ػػتعيع هللا بالرػ ػػحة كالعافيػ ػػة,
كسػ ػػا أًقػ ػػجـ بالعخفػ ػػاف بالجسيػ ػػل لػالػ ػ ّ

الذمخ مػصػؿ إلى زكجتي الغالية أـ الفزل التي ما بخمت في مداعجًي إلنجاز ىػحا
ك ّ
العسػػل ,ك ػػحلظ أبشػػائي جسيعػػا ,كالذػػمخ لجسيػػع أعزػػا اليي ػػة التجريدػػية فػػي قدػػع المغػػة
العخبيػػة فػػي جامعػػة مؤًػػة ,كإخػػاني كأخػػاًي كأصػػجقائي جسيعػػا عمػػى كقػػفيع معػػي شػػاؿ
فتخة دراستي.
كختاماً أسأؿ هللا العمي القجيخ أف يستعمع جسيعاً بأثػاب الرحة كالدعادة كالدؤدد.
وهللا كلي التػفيق
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جامعة مؤتة 1027 ,م
التّكػخار مػػغ الطػػاىخ األسػػمػبية التػػي ًكذػػف عػػغ األبعػػاد الشفدػػية كالجالليػػة ,لفيػػع

لتعب ػ ػػخ ع ػ ػػغ كج ػ ػػجانيع كمذ ػ ػػاعخىع كأحاسيد ػ ػػيع

كيعش ػ ػػى بي ػ ػػا الذ ػ ػػع اخ
ال ػ ػػشز األدب ػ ػػيُ ,
كأفكػػارىع ,لػػحا انتذػػخت ىػػحه الطػػاىخة بػػيغ األدبػػا كالذػػع اخ حتػػى ال يمػػاد نػػز شػػعخي أك
نثخي يخمػ مشيا.

درس ػػت ف ػػي الفرػ ػل األكؿ التّػ ػػازي ف ػػي ش ػػعخ أب ػػي ًس ػػاـ ,كقد ػػستو إل ػػى :التّػ ػػازي
الرػ ػػػًي الػ ػػحي يذػ ػػتسل عمػ ػػى :حػ ػػخكؼ السبػ ػػاني ,كحػ ػػخكؼ السعػ ػػاني ,كحػ ػػخكؼ الجػ ػػخ,
ّ

الذػػعخّية .ثػع التّػػازي الرػػخفي
كحػػخكؼ االسػػتفياـ ,كحػػخكؼ الشػػجا  ,كحػػخكؼ السقصػعػػة ّ
ال ػ ػػحي يذ ػ ػػتسل عمػ ػ ػػى :الر ػ ػػي الر ػ ػػخفية كالشحػيػ ػ ػػة ,كالترػ ػ ػخيع ,كالتخص ػ ػػيع ,كالتّػ ػ ػػازي
التقابمي ,كالتقديع ,كالقافية.

كفػػي الفرػػل الثػػاني كقفػػت عمػػى التّك ػخار البػػجيعيً :ك ػخار البػػجيع األفقػػي كال أخسػػي,
الػػحي يذػػتسل عمػػى :الجشػػاس ,كالصبػاؽ ,كرد العجػػد عمػػى الرػػجر ,كالتخديػػج ,كالسجػػاكرة,
كالتعصف ,كالتصخيػد ,كالعمػذ كالتبػجيل ,كالتدػييع ,كالسذػاكمة ,كًذػابو األشػخاؼ ,كًكػخار
األسػػسا  ,كًك ػخار األمػػاكغ ,كًك ػخار البجايػػة ,كًك ػخار األشػػصار ,كًك ػخار الرػػػرة ,كمشيػػا:
صػرة الحخيق ,كالرػر الحدية كالمػنية.
صمميػػة التػػي ًذػػتسل
كفػػي الفرػػل الثالػػثً ,شاكلػػت التّك ػخار السػضػػػعي :السقجمػػة ال ّ
عم ػػى :الخس ػػػـ ,كال ػ ّػجمغ ,كال ػػجيار ,كالسش ػػازؿ ,كمذ ػػيج ال ػػػداع كالفػ ػخاؽ ,كمقجم ػػة الذ ػػي ,

كالسقجمػ ػػة الغدليػ ػػة ,كصػ ػػػرة الس ػ ػخأة ,كشػ ػػػؿ الميػ ػػل ,ككصػ ػػف الشاقػ ػػة ,ككصػ ػػف الفػ ػػخس,
كالدػػحاب كالسصػػخ ,كالػػجىخ ,ككصػػف الخبيػػع ,ككصػػف األزىػػار كالثسػػار ,كصػػػرة الشػػجى
كالخكض كالصيخ.

كجا الفرل الخابع عغ بػاعث التّكخار في شعخه كمشيػا :البػاعػث الشفدػية :كيشػجرج

ًحتيػػا :التمػػحذ بػػح خ اسػػع السحبػبػػة ,كالتفدػػيخ الشفدػػي لمسقجمػػة الصمميػػة ,كالقمػػق كالتػػػًخ,
كالتّفجع كالتحدخ ,كإضيار المػعة ,كالتيمع كاالزد ار .
ط

كالبػاعػػث اإليقاعيػػة كيشػػجرج ًحتيػػا :اإليقػػاع الخػػارجي ( األكزاف  ,القافيػػة كالػػخكي ),
كاإليقاع الجاخمي.
كالبػاع ػػث التػ يجي ػػة الجسالي ػػة :كالت ػػي ًتعم ػػق ب ػػجالالت األلف ػػاظ كإيحا اًي ػػا ,كًػ ي ػػج
الفكخة.
كالبػاع ػػث الفكخي ػػة :إضي ػػار مقجرً ػػو المغػي ػػة ,كدق ػػة السع ػػاني ,كالسحد ػػشات البجيعي ػػة:
الجشاس كالصباؽ كاالستعارة.
كالبػاعػػث اإليحائيػػةً :تعمػػق بخةيػػة الذػػاعخ اًجػػاه بعػػس القزػػايا التػػي أشػػغمت فكػخه.
كبعج ذلظ انػت خالصػة البحػث كنتائجػو األساسػية  ,ثػع قائسػة السرػادر كالس اخجػع التػي
أفجت مشيا.
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Abstract
Repetition in the Poetry of Abi Tammam
Ahmad Mohammad Al- Mseidin
Mu'tah University, 2017
Repetition is one of the stylistic phenomena that
reveals the psychological and conceptual dimensions of
understanding a literary text. Poets consider it as a way of
expressing their sentiments, feelings, sensations and
thoughts. This phenomenon, therefore, has spread among
poets and literary figures to the extent that almost all literary
text types employ it whether in prose or poetic form.
In the first chapter, the study tackles parallelism in the
poetry of Abi Tammam. It divides parallelism into phonetic
parallelism, which includes: the alphabets, prepositions,
interrogative and vocative letters and letters of the poetic
stanza. Another aspect of parallelism is morphological which
includes: morphological and syntactic formulae, leonine
rhyme, isocolon, corresponding parallelism, scansion, and
rhyme.
In the second chapter, the study deals with verbal
parallelism which includes: repeating a word horizontally
and vertically. Some of the forms of this type include:
equivoque, antithesis, epanalepsis, epizeuxis, adjacency,
epanastrophe, embellishing and chiasmus. The chapter also
includes the use of epanaphora, epistrophe and repetition of
names, places, and images such as the image of fire and
different other physical and colour images.
The third chapter addresses topic or thematic repetition.
It sheds light into the Ubi sunt motif lamenting the beloved,
the remains of houses and places of residence and scenes of
farewell and departure. It also studies the poetic openings
discussing grey hair appearance as an indicator of ageing
and love poetry. It depicts the image of women, lengthy
nights, the camel, the horse, rain, time and spring with
ؾ

particular focus on the images of the dew, groves, birds,
flowers and fruit.
Chapter four endeavors to further explore repetition
motives; psychological in particular, such as: the desire to
mention the name of the beloved, the psychological
interpretation of standing upon the ruins, anxiety, stress,
sorrow, sighs and burning desire and sarcasm.
The chapter studies the rhythmic motives which
include: external and internal beat. It also studies the
emphatic motives which include the connotations and
denotations of words and the intellectual motives which
focus on the play with words, accuracy and different literary
figures of speech.
Finally, the chapter tackles the
connotative motives which include the vision of the poet
regarding some related issues.

ؿ

السقجمة :
الدػ ػ ػالـ عمػ ػػى الي ػ ػػادي األمػ ػػيغ س ػ ػػيج األكل ػ ػػيغ
الحسػ ػػج ﵀ ّ
رب الع ػ ػػالسيغ ,كالرػ ػػالة ك ّ
كاآلخػخيغ ,سػػيج الخمػػق أجسعػػيغ ,السبعػػػث رحسػػة لمعػػالسيغ سػػيجنا ا كعمػػى لػػو كصػػحبو
الغخ السياميغ ,كبعج,
ّ
ِ
ػاب الذػ ػػعخي فػ ػػي العرػ ػ ِػخ العباسػ ػ ِػي مخحم ػ ػ ًة ِمػ ػ ْػغ أَزىػ ػػى الس اخحػ ػ ِػل فػ ػػي
فيسثّػ ػ ُػل الخصػ ػ ُ
ّ
حزػ ػػارًِشا العخبيػ ػ ِػة اإلسػ ػ ِ
ػعخ بيػ ػػا ه كركنَقػ ػػو ,كدكره الفاعػ ػػل فػ ػػي ذػ ػ ِ
ػالمية ,إ ْذ إف لمذػ ػ ِ
ػف
َ
َُ َ ُ
َ
َُ
ِ
ِ
ِ
العخب ِفي ذلظ العرخ.
عاشيا
المر
َم ِ
الحياة الفكخية كاالجتساعية التي َ
ُ
ػخ الحيػػاة األدبيػػة عشػػج الذػػع اخ لمتعبيػػخ عػػغ
لقػػج ػػاف لمذػػعخ نرػػي ٌ بيػػخ فػػي إثػ ا
انفعػػاالًيع ,كعػػغ م ػػاقفيع مػػغ القزػػايا الالفتػػة التػػي ًيػػع األمػػة نػػحاؾ ,مس ػا جعػػل ىػػحا

الشتاج يعمذ رقي الحياة العقمية التي عسقت مغ نطخة السبجع .
ّ
الجاللية ,لفيػع
ُي َعج التكخار مغ الطػاىخ األسمػبية التي ًكذف عغ األبعاد ّ
الشفدية ك ّ
كيعش ػ ػػى بي ػ ػػا الذ ػ ػػع اخ لتُعب ػ ػػخ ع ػ ػػغ كج ػ ػػجانيع كمذ ػ ػػاعخىع كأحاسيد ػ ػػيع
ال ػ ػ ّػش ّ
ز األدب ػ ػػيُ ,

كأفكارىع ,لحا انتذخت ىحه الطاىخة بيغ األدبا حتػى ال يمػاد نػز شػعخي أك نثػخي يخمػػ

مشي ػػا ,كق ػػج درس ػػيا البالتي ػػػف كًشبيػ ػػا إليي ػػا عش ػػج د ارس ػػتيع لكثي ػػخ م ػػغ الذػ ػػاىج الذ ػػعخية
كالشثخية.
ًسػاـ محاكلػة الكذػف عػغ ىػحه القػالػ
كمغ ىشا فقج جا ت ىحه الجراسة لذعخ أبي ّ
الفشية لبياف أبعادىا كدالالًيا عمى اختالؼ مػاقعيا سػا أكػاف فػي الحػخؼ أـ الكمسػة أـ
الجسمة.

ِ
ألنػ ػو
الج ارس ػػةّ ,
ًس ػػاـ يد ػػتحق ّ
كلق ػػج ًػ ػ اخ ى ل ػػي أف مػض ػػػع التكػ ػخار ف ػػي ش ػػعخ أب ػػي ّ
يمذ ػ ػػف ع ػ ػػغ ش ػ ػػبمة م ػ ػػغ العالق ػ ػػات الت ػ ػػي ػ ػػاف لي ػ ػػا أثخى ػ ػػا ف ػ ػػي ًػجي ػ ػػو ش ػ ػػعخه كًش ػ ػػػع
مػضػعاًو  ,سا ًرػرىا كأرادىا .
ز لمػصػػؿ
فالتكخار مغ األسالي الفشية التي ًحفد الستمقي لمغػص في أسبار ال ّػش ّ
طػ ػاىخة التك اخري ػػة
ًس ػػاـ يدخ ػػخ بي ػػحه ال ّ
إلػػى السز ػػسػف ال ػػحي يخي ػػجه الذػ ػاعخ ,كش ػػعخ أبػػي ّ

الجراسة إلى إيجاد إجابة شافية عغ التّداةالت اآلًية:
بجػانبيا الستعجدة ,كًدعى ىحه ّ
* ىل ًعج ضاىخة التكخار حجيثة ككاكبت ًصػر األدب ,كًأثخه ,أـ أف ليا جحكرىا القجيسػة
في أدبشا العخبي؟
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زسشيا التكخار؟
* ما األنػاع التي يت ّ
* ىل لجأ شاعخنا إلى التكخار في شعخه ؟
الجراسة في ّإنيا ًذمل عامالً متكامالً في دراسة ضاىخة التكخار فػي
كًشبع أىسية ىحه ّ
شػػعخه ,كًذػػمل مبػػجأً أساسػػياً فػػي ًعبيػػخ اإلندػػاف عػػغ عالقتػػو بػػالكػف السحػػي بػػو ,ليحقػػق
ف ػػي ػػل مشيس ػػا الػص ػػػؿ كاالنتي ػػا إل ػػى الحال ػػة السثم ػػى نفد ػػياً كذىشيػ ػاً كجد ػػجياً كربس ػػا ال

الدمػػاف كالسمػػاف ,كممػػخ اًر أفعػػاالً معيشػػة ,كأقػػاالً
شػػعػرياً ,كىػػػ يمػ ّػخر نسصػاً أصػػمياً مختػدالً ّ
كحخ ات كرقي ًكتد قػًيا مغ سحخ الكمسة ذاًيا .
ًسػػاـ لػػع يحػػي بأيػػة د ارسػػة سػػابقة
كًبػيغ لمباحػػث أف مػضػػػع التكػخار فػػي شػػعخ أبػػي ّ
الج ارسػة
الج ارسػات التػي ًشاكلػت شػعخه ,كقػج ًصمعػت مػغ خػالؿ ىػحه ّ
عمى الختع مغ ثخة ّ

إلى ًحقيق األىجاؼ اآلًية:

*الكذػػف عػػغ ضػػاىخة التك ػخار فػػي شػػعخه ,كىػػل اسػػتصاع الذػػاعخ أف يجعميػػا أداة فاعمػػة
نرو الذعخي؟
داخل ّ
*التّعخؼ إلى شبيعة ىحه الطاىخة ك يفية بشائيا كًخ يبيا.

* التّعخؼ إلى محاكر التكخار كأنػاعو كبػاعثو في شعخه.
رػؿ ك ٍ
ٍ
ٍ
ِ
كًسييج ,كأربعة ُف ٍ
خاًسة ,كقػج اعتسػجت
مقجمة,
الجراسةُ في
كقج جا ْت ىحه ّ
َ
السػػشيا التكػػاممي ,لسػػا يذػػممو مػػغ أىسيػػة فػػي الكذػػف عػػغ ىػػحه األشػػخ الستعػػجدة فػػي شػػعخ
لمجراسة.
ًساـ ,كجعمت ديػانو مرج اًر أساسياً ّ
أبي ّ
الرػ ػػًي ال ػػحي
ًش ػػاكؿ الفر ػػل األكؿ التّػ ػػازي ف ػػي ش ػػعخه ,كقد ػػستو إل ػػى  :التّػ ػػازي ّ
الرػػخفي الػػحي يذػػتسل
يذػػتسل عمػػى :حػػخكؼ السبػػاني  ,كحػػخكؼ السعػػاني ,ثػػع التّ ػػازي ّ
خفية ,كالتّرخيع ,كالتّخصيع ,كالتّػازي التّقابمي ,كالتّقديع ,كالقافية.
الري
الر ّ
ّ
عمىّ :
أم ػ ػػا الفر ػ ػػل الثّػ ػػاني فق ػ ػػج كقف ػ ػػت عم ػ ػػى التكػ ػ ػخار الب ػ ػػجيعي ً :كػ ػ ػخار الب ػ ػػجيع األفق ػ ػػي

الخسػػي ,الػػحي يذػػتسل عمػػى :الجشػػاس ,كالصب ػاؽ ,كرد العجػػد عمػػى الرػػجر ,كالتخديػػج,
ك ّأ
كالسجػ ػػاكرة ,كالتعصػ ػػف ,كالتصخيػ ػػد ,كالعمػ ػػذ كالتبػ ػػجيل ,كالتدػ ػػييع  ,كالسذػ ػػاكمة ,كًذػ ػػابو
األشػخاؼ ,كًكػخار األسػػسا  ,كًكػخار األمػػاكغ ,كًكػخار البجايػػة ,كًكػخار األشػػصار ,كًكػخار
الرػرة ,كمشيا :صػرة الحخيق ,كالرػر الحدية كالمػنية.
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صمميػػة التػػي
كفػػي الفرػػل الثّالػػثً ,شاكلػػت التكػخار السػضػػػعي مػػغ مثػػل :السقجمػػة ال ّ

الخسػ ػػػـ ,كالػ ػ ّػجمغ ,كالػ ػ ّػجيار ,كالسشػ ػػازؿ ,كمذػ ػػيج الػ ػػػداع كالف ػ ػخاؽ ,كمقجمػ ػػة
ًذػ ػػتسل عمػ ػػىّ :

الشاقػ ػػة ,ككصػ ػػف
الذػ ػػي  ,كالسقجمػ ػػة الغدليػ ػػة ,كصػ ػػػرة الس ػ ػخأة ,كشػ ػػػؿ الميػ ػػل ,ككصػ ػػف ّ
الفػػخس ,كالدػػحاب كالسصػػخ ,كالػػجىخ ,ككصػػف الخبيػػع ,ككصػػف األزىػػار كالثسػػار ,كصػػػرة
الشجى كالخكض كالصيخ.
كجػ ػػا الفرػ ػػل ال اخبػ ػػع لمحػ ػػجيث عػ ػػغ بػاعػ ػػث التك ػ ػخار فػ ػػي شػ ػػعخه ,كمشيػ ػػا :البػاعػ ػػث

صمميػػة,
الشفدػػية :كيشػػجرج ًحتيػػا :التمػػحذ بػػح خ اسػػع السحبػبػػة ,كالتفدػػيخ الشفدػػي لمسقجمػػة ال ّ
ّ
حدخ ,كإضيار المػعة ,كالتيمع كاالزد ار .
كالقمق كالتػًخ ,كالتّ ّ
فجع كالتّ ّ

كالبػاعػ ػ ػ ػػث اإليقاعيػ ػ ػ ػػة كيشػ ػ ػ ػػجرج ًحتيػ ػ ػ ػػا :اإليقػ ػ ػ ػػاع الخػ ػ ػ ػػارجي( األكزاف  ,القافيػ ػ ػ ػػة

كالخكي) ,كاإليقاع الجاخمي.
كالبػاع ػػث التّػ يجي ػػة الجسالي ػػة :الت ػػي ًتعم ػػق ب ػػجالالت األلف ػػاظ كإيحا اًي ػػا ,كًػ ي ػػج
الفكخة.
كالبػاعػػث الفكخيػػة :كإضيػػار مقجرًػػو المغػيػػة ,كدقػػة السعػػاني ,كالسحدػػشات البجيعيػػة:
الجشاس كالصباؽ كاالستعارة.
كالبػاعث اإليحائيةً :تعمق بخةية الذاعخ اًجاه بعس القزايا التي أشغمت فكخه.
ػحه الج ارس ِػة عمػى ع ٍ
كقج اعتسجت في ى ِ
ػات الكتػ ِ فػي التّػخ ِ
ػجد بي ٍػخ مػغ أُم ِ
اث العخب ِػي
ّ
ُ
ّ
ِ
ًسػػاـ بذػػخح الخصي ػ التّبخيػػدي ,كالبيػػاف كالتّبي ػيغ لمجػػاحي ,ك تػػاب
مػػغ مثػػل :دي ػػاف أبػػي ّ
الع ػػيغ لمفخاىي ػػجي ,كلد ػػاف الع ػػخب الب ػػغ مشط ػػػر ,كًحخي ػػخ التّحبي ػػخ الب ػػغ أب ػػي األص ػػبع,
صػائييغ لدمػجي ,ك تػاب البػجيع البػغ السعتػد,
ًساـ لمرػلي ,كالسػازنة بػيغ ال ّ
كأخبار أبي ّ
الخبيػػع فػػي أن ػػاع البػػجيع البػػغ معرػػػـ ,كالعسػػجة فػػي محاسػػغ الذػػعخ ك دابػػو كنقػػجه
كأن ػػار ّ

الدػ ػائخ ف ػػي أدب
البػػغ رش ػػيق القيخكان ػػي ,كأسػ ػخار التكػ ػخار ف ػػي الق ػػخف لمكخم ػػاني ,كالسث ػػل ّ
الكاً كالذاعخ البغ األثيخ.
كال يفػًشي أف أذ خ أنشي قج أستعشت فػي الج ارس ِػة بع ٍ
ػجد ِم ْػغ الس اخج ِػع ,مػغ مث ِػل :أبػػ
ّ
ّ
ُ
ْ
فشػػو كنفدػػيتو مػػغ خػػالؿ شػػعخه ل ػ ػ إليػػا الحػػاكي ,كالتك ػخار فػػي شػػعخ العرػػخ العباسػػي
ًسػػاـ ّ
ّ
األكؿ لخالػػج البجايشػة ,كالتّکخيػػخ بػػيغ السثيػػخ كالتػػأثيخ لعػػد الػػجيغ الدػػيج ,كقزػػايا الذػػعخ
3

السعاصخ لشازؾ السالئكة ,كمػسيقى الذعخ إلبخاىيع أنيذ ,كالرػرة الفشية في شػعخ أبػي
ًساـ ل ّمخّباعي.
ّ
ػالة  ,ف ِػإني أًسشػى أف ًػؤًي أُكَميػا بإض ِ
ػحه الخس ِ
ِ
ػافة شػي ٍ
أما كقج
ُ
ّ
ْ
ُ
إًسػاـ ى ّ
انتييت مغ ّ
ِ
ػار أبع ِ
ٍ
ػاد جسالي ِ
ِ
ػق استبر ِ
ػػة بشػا ًة عمػى شخي ِ
ػات
ججيج إلػى ّ
أف ًكػػ َف خص ً
الج ارسػات األدبيػة  ,ك ْ
ػائذ نر ػ ِ
نف ػ ِ
ػباب التّػفي ػ ِ
ػق
ػػص أَدِبش ػػا العخب ػ
ػي ,س ػػائالً هللاَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َع ػػد َك َج ػ ّػل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ
أف يييػ ػ ل ػػي أس ػ َ
ِّ
لخجمػ ِػة لغتشػػا العخبيػ ِػة التػػي أسػػتسج مشيػػا معشػػى الػجػػػِد ,كفاعمي ػ َة الح ػخ ِ
اؾ ,كاستبرػػار معػػال ِع
ِ
الحزػر.
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التسييج :
طػػاىخ األسػػمػبية التػي عخفػػت فػػي لغتشػػا العخبيػػة ,كشػػاعت فػػي ػػالـ
التّكػخار مػػغ ال ّ

ز
العػػخب مشػػح الجاىميػػة فػػي نرػصػػيا ّ
الذػعخية كالشثخيػػة ,كًشػعػػت مدػػتػياًيا لفيػػع الػ ّػش ّ
ًس ػػاـ كق ػػج كضفي ػػا إلبػ ػ اخز
األدب ػػي ,كالتّكػ ػخار يسث ػػل ض ػػاىخة جسالي ػػة فخي ػػجة ف ػػي ش ػػعخ أب ػػي ّ
السعشى كًػثيقو في نفذ الستمقي.

الشق ػػاد كالبالتي ػػػف ,كبيشػ ػػا فػائ ػػجىا ككضائفي ػػا فد ػػسػىا ً ػػارة التّكػ ػخار,
كق ػػج درس ػػيا ّ
الذػػعخي كقػًػػو كيحقػػق لػػو شػػعخيتو
ز ّ
كأخػػخى اإلعػػادة أك التخدي ػج ,ألنػػو يذػػمل ق ػػاـ الػ ّػش ّ

لمذاعخ .
كًأثيخه ,الرًباشو بالحالة الشفدية ّ
ال ّتكخار لغة :

ىػ مرجر لمفعل خر  ,أك ّخ  ,الكخ :الخجػع عميو كمشو التّكخار( .)1يقػاؿّ :ػخه
ػخ ك ػػخك ار كًكػ ػ اخ ار:
ك ػ ّػخ بشفد ػػو ,يتع ػػجى كال يتع ػػجى ,كالك ػ ّػخ :مر ػػجر ػ ّػخ عمي ػػو كيم ػ ّػخ ػ ّا
يمخ؛ كرجػل ػخٌار كممػخ ك ػحلظ الفػخس .ك ّػخر
عصف .ك ّخ عشو :رجع ك ّخ عمى العجك ّ
الكخت .كيقاؿ :خرت عميػو
الك ّخة :السخة ,كالجسع ّا
الذي كَ ْخَك َخهُ :أعادة مخة بعج أخخى .ك َ
رددً ػ ػػو عمي ػ ػػو .ك خ خً ػ ػػو ع ػ ػػغ ػ ػػحا ك خ ػ ػ ػخه إذا رددً ػ ػػو .كالك ػ ػ ّػخ:
الح ػ ػػجيث ك خ خً ػ ػػو إذا ّ

()2
أما الدمخذخي فيح خ صفة أخخى لمفعل ّػخ ,إذ يقػػؿ ":ػخر :انيػدـ عشػو ثػع
.
الخجػع
ّ
ػخ ,ك ػػخرت عميػػو ًك ػ اخ اًر ,ك ػ ّػخر عمػػى سػػسعو ػػحا
ػخرت الحػػجيث ػ ّاً
كػ ّػخ عميػػو ػػخك اًر ,ك ػ ُ

ممخ أي ًحم
كًكخر عميو ,كمشو ناقة ّ
ّ

ل يػـ مخًيغ ,ىػ صػت الحذخجة(.)3

 .1الفخاىيجي ,الخميل بغ أحسج ( ,ت 175ىػ) ,تاب العيغً ,ر :ميجي السخدكمي كإبخاىيع

الدامخائي ,دار الذؤكف الثقافية ,بغجاد ,العخاؽ ( ,د .ط )1986 ,ـ.277/5 ,

 .2ابغ مشطػر ,أبػ الفزل جساؿ الجيغ ا بغ ممخـ ( ,ت  711ىػ) ,لداف العخب ,دار صادر,
بيخكت ( ,د .ط  .ت )( ,مادة خر).135 /5 ,

 .3الدمخذخي ,أبػ القاسع جارهللا محسػد بغ عسخ ( ,ت  538ىػ ) ,أساس البالتةً ,ر :عبج

الخحيع محسػد ,دار السعخفة ,بيخكت ( ,د  .ط )1982 ,ـ ,مادة ّخ .انطخ :الفيخكز أبادي ,ا
يعقػب ( ,ت  817ىػ ) ,القامػس السحي ً ,ر :ممت ًحقيق التخاث في مؤسدة الخسالة ,بيخكت,

ط 2005 ,8ـ ,مادةّ ( :خ).
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()1

كًكخار عمى زنة ًفعاؿ مرجر كًك اخره ًفعاؿ اسع.
ال ّتكخار اصصالحا :

ىػػػ" داللػػة المفػػي عمػػى السعشػػى مػػخدداً "( ,)2أك أف يمػػخر السػػتكمع المفطػػة الػاحػػجة,

لتأكي ػػج الػص ػػف  ,أك الس ػػجح  ,أك ال ػػحـ  ,أك التيػي ػػل أك الػعي ػػج

()3

كى ػػػ  :عب ػػارة ع ػػغ

()4
إمػػا
ػا.
ػ
م
ػة
ػ
ت
لشك
ػى
ػ
ش
السع
ك
ػالمفي
ػ
ب
ػخ
ػ
ث
أك
ك
ػة
ػ
س
م
ػخ
ػ
ي
خ
ًك
أك:
,
اإلًيػػاف بالذػػي مػخة بعػػج مػخة
ّ

تا َلََُ َنللَ َاا﴾( ,)5كزيػػادة التشبيػػو أك
تا َلََُ َنللَ َااُ ,ثََا َكل َا
لمتػ يػػج قػلػػو ًعػػالىَ ﴿:كل َا
اَللَ َ
اَللَ َ
لّ َ
لّ َ
املاااْلَاقَل اةَ ﴾
التيػيل أك التعطيع  ,قػلو ًعالى ﴿ :ااْلَاقَةَاَ ,ماااْلَاقَةَا,ا َوَمااأَد َر َ
اك َ

()6

 ,أك

لمتم ػػحذ ب ػػح خ السم ػ ّػخر  ,قػل ػػظ لس ػػغ ًد ػػتجعيو أس ػػخع أس ػػخع ؛ ف ػػإف السعش ػػى م ػػخدد كالمف ػػي
كاحج  ,كقج كلا في دائخة التأكيج(.)7أما الشكتة التي أشار إلييا ابغ معرػـ كثيقػة الرػمة
بالجان ػ

التػػأثيخي الػػحي يمػنػػو التّك ػخار ,كفييػػا إشػػارة إلػػى أىسيػػة التّك ػخار ,فأعصػػاه بعػػجاً

 .1الدبيجي  ,ا مخًزى الحديشي (,ت 1205ىػ) ً ,اج العخكس مغ جػاىخ القامػس ً ,ر :

عبج العميع الصحاكي  ,مخاجعة  :عبج الكخيع الغخباكي كعبج الدتار أحسج فخاج  ,مشذػرات ك ازرة

اإلعالـ  ,الكػيت  ( ,د .ط .ت)  ,مادة ّخر .
 .2ابغ األثيخ ,ضيا الجيغ 637( ,ىػ )  ,السثل الدائخ في أدب الكاً

كالذاعخ  ,قجمو كعمّق

عميو  :أحسج الحػفي كبجكي شبانو  ,دار نيزة مرخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع  ,القاىخة  ,ط, 2

( د .ت) . 218 /2 ,

 .3ابغ أبي األصبع  ,أبػ ا ز ي الجيغ عبجالعطيع بغ عبج الػاحج  ( ,ت  654ىػ ) ً ,حخيخ

التحب يخ في صشاعة الذعخ كالشثخ كبياف إعجاز القخف ً ,ر  :حشفي ا شخؼ  ,مشذػرات لجشة
احيا التخاث اإلسالمي  ,القاىخة  ( ,د  .ط ) 1995 ,ـ . 375 /2 ,

 .4الجخجاني  ,أبػ الحدغ عمي بغ ا بغ عمي ( ,ت  816ىػ)  ,التعخيفات  ,كضع حػاشيو :
ا باسل  ,دار الكت

العمسية  ,بيخكت  ,ط2009 , 3ـ  ,ص. 79

 .5سػرة التكاثخ ,اآليتاف . )4 , 3 ( ,

 .6سػرة الحاقة  ,اآليتاف . ) 2 , 1( ,

 .7ابغ معرػـ  ,عمي صجر الجيغ السجني  ( ,ت 1120ىػ )  ,أنػار الخبيع في أنػاع البجيع ,
ًر  :شاكخ ىادي شمخ  ,مصبعة الشعساف  ,الشجف األشخؼ  ,العخاؽ  ( ,د .ط ) 1969 ,ـ ,

 345/5ػ ػ ػ ػ . 352
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كضيفيػاً مترػػال بػػالسػقف الذػػعػري كالػجػػجاني( ,)1كيقػػػـ عمػػى أسػػاس مػػغ الختبػػة الشفدػػية
الذاعخ لجحب القارئ إليو  ,ليػلج عشجه أث اًخ انفعاليا في نفدو .
الذعػرية لجى ّ
ك ّ
الذػػعخي  ,كإنسػػا مػػا ًتخ ػػو
الد ػياؽ ّ
فػػالتّكخار ال يقػػػـ فق ػ عمػػى ًك ػخار المفطػػة فػػي ّ
فإنػو يعمػػذ جانبػاً مػػغ السػقػػف
ىػػحه المفطػػة مػػغ أثػػخ انفعػػالي فػػي نفػػذ الستمقػػي  ,كبػػحلظ ّ

ز الذػػعخ ّي
ّ
الشفدػػي كاالنفعػػالي  ,كال يسمػػغ فيسػػو إالّ مػػغ خػػالؿ د ارسػػة التّكػخار داخػػل الػ ّػش ّ
الػػحي كرد فيػػو  ",فكػػل ًك ػخار يحسػػل فػػي ثشايػػاه دالالت نفدػػية انفعاليػػة مختمفػػة ًفخضػػيا

الذ ػعخ ّي  ,كلػػػ لػػع يمػػغ لػػو ذلػػظ لكػػاف ًك ػ اخ اًر لجسمػػة مػػغ األشػػيا التػػي ال
شبيعػػة الدػػياؽ ّ
ألف التّك ػخار إحػػجى األدكات الجساليػػة
ًػػؤدي إلػػى معشػػى أك كضيفػػة فػػي البشػػا ّ
الذ ػعخي ّ ,
الذػػاعخ عمػػى ًذػػميل مػقفػػو كًرػػػره  ,كالبػػج أف يعتسػػج التّك ػخار عمػػى بعػػج
التػػي ًدػػاعج ّ
الذػاعخ إذا ػخر عمػذ أىسيػة مػا
الكمسة الستكخرة حتى ال يربر التّكخار مجخد حذػػ  ,ف ّ
تس ػػاـ بس ػػا بع ػػجه  ,حت ػػى ًتج ػػجد العالق ػػات كًث ػػخى ال ػػجالالت كيشس ػػػ البش ػػا
يم ػػخره م ػػع االى ّ
()2

الذعخي ".

الذ ػفاىي كالػ ّػشز السمتػػػب  ,ففػػي األكؿ ًكػػػف
الذػػعخي ّ
ز ّ
كىشػػاؾ فػػخؽ بػػيغ الػ ّػش ّ
فالشرػص القجيسة إذا ًزسشت ًك اخ ار
األذف ىي التي ًق أخ  ,كفي الثانية العيغ  ,كلحلظ ّ

فألىسيتػػو فػػي ًكثيػػف داللتػػو فػػي نفػػذ الستمقػػي كاسػػتخجاعو لػػو يمػػػف ذا أثػػخ فػػي التػػأثيخ,

الشرػػػص السخكيػػة مذػػافية قػػج ًكػػػف خزػػعت لعبػػث
كإيرػػاؿ السعشػػى إضػػافة إلػػى أف ّ
الشرػػػص السعاصػخة السمتػبػة  ,فػإف ليػا داللػة فػػي
الػخكاة كًرػحيفات الشدػاخ ,أمػا فػي ّ
ز  ,قج ًخًب بجالالت برخية  ,كفكخية  ,كإيقاعية مختمفة.
ىشجسة ّ
الش ّ
كثسة فخؽ بيغ التّكخار كالتصػيل كاإلششاب في الكػالـ  ,كقػج كلػا التّكػخار فػي دائػخة
التأكيج ػنو لو فائجة في الكالـ  ,فالكالـ إذا ًكخر ًقخر  .فاإلششاب ىػػ  ":أششػ

الذػػي إذا بػػال
ّ

فػي

أنػػو ثبػػت عميػػو إرادة لمسبالغػػة فيػػو  ,كيقػلػػػف ششبػػت الفػػخس  ,كذلػػظ

 .1ربابعة  ,مػسى  ,ق اخ ات أسمػبية في الذعخ الجاىمي  ,دار الكشجي لمشذخ كالتػزيع  ,إربج ,
األردف  ,ط 2011 , 1ـ  ,ص. 14

الذعخية في الكتابة الفشية  ,دار الفكخ المبشاني  ,بيخكت  ,ط, 1
 .2البدتاني  ,صبحي  ,الرػرة ّ
1986ـ  ,ص. 47
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لصػػػؿ السػػتغ كقػًػػو  ,فيػػػ الصشػ

الػػحي يسػػج  ,ثػػع يثبػػت بػػو الذػػي "( ,)1أمػػا مػػغ حيػػث

االصػػصالح " ىػػػ البالتػػة فػػي السشصػػق كالػصػػف مػػجحا ػػاف أك ذم ػاً "( . )2فػػالقدكيشي
يعخفو " اإليزاح بعج اإلبياـ ليخى السعشى في صػرًيغ مختمفتيغ أك ليتسمغ فػي الػشفذ
فزل ًسمغ  ,فإف السعشػى إذا ألقػي عمػى سػبيل اإلجسػاؿ كاإلبيػاـ ًذػػقت نفػذ الدػامع
إلى معخفتػو عمػى سػبيل التفزػيل كاإليزػاح  ,فتػجػو إلػى مػا يػخاه بعػج ذلػظ  ,فػإذا ألقػى

كحلظ ًسمغ فييػا فزػل ك ػاف شػعػرىا أًػع "( ,)3كيجػاكر اإلششػاب ( اإليجػاز)  ,فػبعس
الجسل عمى قرخىا شجيجة اإليحا ًتخصى بسزسػنيا حجكد األلفاظ .
أمػػا التصػيػػل  :فيػػػ عمػػذ اإلششػػاب  :أي ىػػػ الكػػالـ الػػحي ًػداد فيػػو األلفػػاظ بغيػػخ

فائ ػ ػػجة ,كدكف حاج ػ ػػة إليي ػ ػػا كيد ػ ػػسى حذػ ػ ػػا ,كى ػ ػػػ نػع ػ ػػاف :حذ ػ ػػػ ي ػ ػػؤدي إل ػ ػػى فد ػ ػػاد
السعشػػى  ,كحذػػػ ال يػػؤدي إلػػى فدػػاد السعشػػى  ".كإذا ػػاف التّك ػخار يذػػخؾ اإلششػػاب فػػي
قيامػػو عمػػى عػػػدة عشرػػخ مػػغ عشاصػػخ المغػػة داخػػل السمفػػػظ  ,فإنػػو يختمػػف عشػػو فػػي
الػػجكاعي إلػػى ًمػػظ العػػػدة كفػػي خرائرػػيا  ,فػػالعػدة فػػي اإلششػػاب سػػسة لرػػيقة بالمغػػة

الزمػػة فػػي ػػل ػػالـ ال يذػػعخ بيػػا القػػارئ لفػػخط لدكميػػا  ,كىػػي فػػي التّكػخار مػػغ اختيػػار
السػػتكمع ًحزػػخ حيشػاً كًغي ػ
األسالي

حيشػاً "( ,)4كمسػػا سػػبق يتزػػر لشػػا أف فػػي ػػل أسػػمػب مػػغ

الدابقة زيادة ,لكغ االختالؼ فػي شبيعػة ىػحه الديػادة  ,فالديػادة فػي اإلششػاب

ًأًي لتحقيق فائجة  ,كححفيا يؤدي إلى ًغيخ السعشى السخاد .

 .1ابغ فارس  ,أحسج بغ فارس بغ ز خيا  ( ,ت 395ق )  ,مقاييذ المغة ً ,ر  :عبج الدالـ ا
ىاركف  ,دار الفكخ لمصباعة كالشذخ  ,بيخكت  ,لبشاف  ,ط1945 , 2ـ  ( . 426 / 3 ,شش

 .2ابغ مشطػر  ,لداف العخب  , 198 /4 ,مادة ( شش
 . 3الخصي

).

)

القدكيشي  ,أبػ السعالي جالؿ بغ ا بغ عبجالخحسغ  ( ,ت 739ق )  ,اإليزاح في

عمػـ البالعة ً ,ر  :عبجالدالـ ا ىاركف  ,مؤسدة الكت

1973ـ . 113/1 ,

الثقافية  ,بيخكت  ,لبشاف  ,ط, 3

 .4عبيج  ,حاًع  ,التّكخار كفعل الكتابة في اإلشارات اإلليية ألبي حياف التػحيجي  ,مصبعة التفديخ
الغشي  ,صفاقذ ً ,ػنذ  ,ط2005 , 1ـ  ,ص 15ػ ػ ػ . 16
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ال ّتكخار عشج القجماء :
الشػاضخ إلػػى تػ
لعػػل ّ

القػػجما مػػغ الشحػػاة كالمغػػػييغ كالبالتػػيغ الػػحيغ ًحػػجثػا عػػغ

التّكػخار  ,يجػػج أف ىشػػاؾ اختالفػػا كًبايشػػا حػػػؿ ىػػحه الطػػاىخة  ,فدػيبػيو "عػػجه ضػخبا مػػغ
التػ يػػج ال يختمػػف عػػغ (أجسعػػيغ ) كنحػىػػا  ,كىػػي لفطػػة ًدػػتعسل لتأكيػػج السعشػػى فش ػخاه

يحدغ ًكخار األسسا إذا ًكخرت في جسمة أخػخى عشػج الجسمػة السػح ػرة فييػا  ,كاسػتقبر
كضع االسع الطاىخ مػضع الزسيخ في الجسمة الػاحجة "(.)1

صخح بجػاز ًكخار السعشى إذا اختمف المفطاف حلظ أجاز ًكخار المفػي إذا
ك ّا
الفخ " ّ
دؿ عم ػػى معشي ػػيغ مختمف ػػيغ كأج ػػاز ًكػ ػخار المف ػػي كالسعش ػػى ف ػػي الجسم ػػة إذا فر ػػل بيشيس ػػا

فاصل"( .)2بيشسا نجج الجاحي يحػجد التّكػخار بقػلػو  " :لػيذ فيػو حػج يشتيػي إليػو كال يػؤًى
عم ػػى كضػ ػػعو ,كإنسػ ػػا ذلػ ػػظ عمػ ػػى قػ ػػجر السد ػػتسعيغ ككضيفتػ ػػو عشػ ػػجه اإلفيػ ػػاـ  ,فػ ػػإذا ػ ػػاف

السدػػتسعػف بحاجػػة إلػػى اإلعػػادة فػػال عي ػ فػػي التّك ػخار  ,أَمػػا إذا ػػاف السدػػتسعػف مػػغ
الخاصة فيػ العي ذاًو "( , )3كيتحجث ابغ السعتد في الباب الخابع عمػى أنػو " ضػخب
()4

مغ ضخكب البجيع كىػ رد إعجاز الكالـ عمى ما ًقجميا كقدػسو إلػى ثالثػة أقدػاـ :

األكؿ :مػػا يػافػػق خػػخ مسػػة مشػػو أكؿ مسػػة فػػي نرػػفو األكؿ  ,كالثػػاني م ػا يػافػػق خػػخ
كمسة فيو لبعس ما فيو  ,كالثالث ما يػافق خخ مسة فيو خخ مسة في نرفو األكؿ ,

 .1سيبػيو  ,أبػ بذخ عسخك بغ عثساف بغ قشبخ الحارثي ( ,ت180ق )  ,الكتاب ً ,ر  :عبج

الدالـ ا ىاركف  ,عالع الكت

 ,بيخكت  ,لبشاف  ,ط1966 , 1ـ . 61/1 ,

 .2الف اخ  ,يحيى بغ زياد  ( ,ت207ق)  ,معاني القخف ً ,ر  :ا عمي الشجار ,اليي ة السرخية

العامة لمكتاب  ,القاىخة  ( ,د .ط) 1980 ,ـ .176/1 ,

 .3الجاحي  ,أبػ عثساف عسخك بغ بحخ  ( ,ت 255ق )  ,البياف كالتبيغ ً ,ر  :عبج الدالـ ا
ىاركف  ,ممتبة ابغ سيشا لمشذخ كالتػزيع  ,القاىخة  ( ,د .ط ) 1987 ,ـ . 87 /1 ,

 .4ابغ السعتد ,أبػ العباس عبج هللا ا السشترخ با﵀  ( ,ت 296ق )  ,تاب البجيع  ,اعتشى
بو :اتشاشيػس اخًيذمػ فدمي  ,مشذػرات دار الحمسة  ,حمبػلي  ,دمذق  ,ط1979 , 2ـ  ,ص
 47ػ ػ ػ . 48
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ًساـ ( )1في مجح الحدغ بغ كى
قاؿ أبػ ّ
ِم ْغ َغ ْي ِخ َما َسَب ٍب َماض َ ,ك َفى َسَبًبا

(:)2

ِ
َن َي ْع َت ِفــــى ُحًّاخ ِبــــــــــــــــــال َسَب ِب
محِّخ أ ْ
ل ُ
()3
ًساـ الصائي  ,شاعخ شغل الشاس في عرخه كبعج عرخه :
أبػ ّ

 .1أبػ ًساـ  ,حبي

بغ أكس  ( ,ت 231ق)  ,الجيػاف  ,شخح  :الخصي

التبخيدي ً ,ر  :ا

حخ :تيخ مقيج ال يباع كال
عبجه ا عداـ  ,دار السعارؼ  ,القاىخة  ,ط1951 , 5ـ ّ .115 /1 ,
(حخ) .
يذتخى .المداف مادة ّ :

 .2الحدغ بغ كى

بغ سعيج بغ عسخك بغ حريغ الكاً

 ,كلج سشة 186ق  ,كاف يمت

لسحسج

بميغا متخسالً  ,كلو ديػاف رسائل ,
ًا
بغ عبج السمظ الديات  ,كقج كلي ديػاف الخسائل  ,ك اف
شاعخ ً
انطخ الكتبي  ,ا شاكخ  ( ,ت 764ق )  ,فػات الػفيات ً ,ر  :إحداف عباس  ,دار صادر,

بيخكت  ( ,د .ط  .ت ) . 367 / 1 ,
 .3ىػ حبي

بغ أكس بغ الحارث الصائي بغ قيذ بغ األشجع  ....بغ يعخب بغ قحصاف  .كلج

بقخية جاسع ( مشبا ) ,مغ قخى حػراف بل مغ بمجات حم

كًبعج ( 80كع) شخقا ,سشة ( 172ق) ,

كرحل إلى مرخ  ,حيث جامع عسخك بغ العاص لمعمع  ,ك اف يدقي السا داخل الجامع يمد

العير  ,كاستقجمو السعترع إلى بغجاد  ,كقجمو عمى شع اخ عرخه  ,فأقاـ في العخاؽ  ,ثع كلي بخيج

السػصل  ,فمع يتع سشتيغ حتى ًػفي فييا سشة ( ت231ق )  ,اف أسسخ المػف  ,شػاال  ,حمػ

الكالـ فيو ًستسة يديخة  ,ك اف فصشا شجيج الفصشة  ,قػى العارضة  ,حاضخ البجيية  ,خيع

األخالؽ  ,ثيخ السخك ة  ,قػي عاشفة الجيغ  ,شجيج العربية لبشي شي  ,اعتجاده بذاعخيتو  ,لو
ًرانيف عجيجة مصبػعة مشيا :فحػؿ الذع اخ  ,ديػاف الحساسة ( حساسة أبي ًساـ )  ,الػحذيات ,

( الحساسة الرغخى )  ,مختار أشعار القبائل  ,ديػاف شعخه  :كيزع أت اخضو الذعخية  :السجير ,
كاليجا  ,كالعتاب  ,كالخثا  ,كالغدؿ  ,كالفخخ  ,كالػصف كلو أيزا مرشفات تيخ مصبػعة مشيا :

نقائس جخيخ كاألخصل  ,تاب االختيار مغ شعخ الذع اخ  ,اختيار السقتصفات  ,مختارات مغ

شعخ السحجثيغ  .يقػؿ عشو دعبل بغ عمي الخداعي  ,الحي عاصخ أبا ًساـ  ,ك اف يحسل عميو ؛"

شاعخ  ,إنسا اف خصيباً "  ,كعابو ابغ السعتد أنو أفدج الحكؽ بإفخاط السعاني
ًا
لع يمغ أبػ ًساـ
كالسجازات  .كالػاقع أف أبا ًساـ أكثخ مغ استعسل البجيع في شعخه الجشاس كالصباؽ كاالستعارات ,

كاستعساؿ الغخي

السرجكد عشو مغ الكمسات كأسسا األممشة  ".كيخى شو حديغ  ":أف أبا ًساـ

كاف شجيج الحخص عمى البجيع كالسحدشات المفطية كالسعشػية  ,كعمى جساؿ الرشعة الفشية في

الذعخ " يقػؿ السقجسي  ":كًعج ضاىخة التأنق البجيعي مغ أىع سسات أبي ًساـ ًتجمى في االستعارة
كالجشاس كالصباؽ " ,ك اف يؤمغ أف االستعارة أمخ أصيل في الذعخ ,فكاف شاع اًخ فحالً  ,شغل
الشاس في عرخه كبعج عرخه  .انطخ الرػلي  ,أبػ بمخ ا بغ يحيى  ( ,ت335ق )  ,أخبار
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أبي ًساـ ً ,ر  :خميل محسػد  ,دار األفاؽ  ,بيخكت  ,ط1980 , 5ـ  ,ص. 112األصفياني ,
أبػ فخج عمي بغ الحدغ بغ ا ( ت 356ق )  ,تاب األتاني ً ,ر  :دار إحيا التخاث العخبي ,
بيخكت ( ,د .ط )1974 ,ـ  303 /16 ,ػ ػ ػ  .317اآلمجي ,أبػ القاسع الحدغ بغ بذخ البرخي ,

( ت370ق )  ,السػازنة بيغ الصائييغ ً ,ر  :أحسج صقخ  ,دار السعارؼ  ,القاىخة  ( ,د.ط ) ,

1965ـ  ,ص  . 605ابغ عداكخ  ,أبػ القاسع عمي بغ الحدغ الذافعي  ( ,ت571ق ) ,
ًيحي

ًاريخ دمذق الكبيخ ً ,ر  :عبج القادر بجراف  ,دار إحيا التخاث العخبي  ,بيخكت  ,ط, 3

1987ـ  . 21 /4 ,ابغ خمكاف  ,ابػ العباس شسذ الجيغ أحسج بغ ا  ( ,ت681ق)  ,كفيات

األعياف في أنبا أبشا الدماف ً ,ر  :إحداف عباس  ,دار الثقافة  ,بيخكت  ,لبشاف  ( ,د .ط ) ,

1970ـ  11 /2 ,ػ ػ ػ  . 26الحىبي  ,شسذ الجيغ ا بغ أحسج بغ عثساف  ( ,ت 748ق )  ,سيخ
أعالـ الشبال ً ,ر  :شعي

االرناةكط ً ,قجيع  :بذار عػاد معخكؼ  ,مؤسدة الخسالة  ,بيخكت ,

ط1982 , 2ـ  63 /11 ,ػ ػ ػ  . 69الرفجي  ,صالح الجيغ خميل بغ أيبظ  ( ,ت  764ق ) ,

الػافي بالػفيات ً ,ر  :عبج العطيع ابغ أبي األصبع  ,الشاشخ فخاند شتايد ,كالسعيج األلساني

لألبحاث الذخقية  ,بيخكت  ,ط1962 , 2ـ  292 / 11,ػ ػ ػ  , . 299ياقػت الحسػي  ,أبػ عبجهللا
شياب الجيغ بغ عبجهللا  (,ت626ق) ,معجع البمجاف  ,دار الفكخ  ,بيخكت  .158/4 ,بخك مساف ,

كارؿ ً ,اريخ األدب العخبي ً ,خجسة  :عبج الحميع الشجار ,اليي ة السرخية العامة لمكتاب ,القاىخة ,

ط1993 , 1ـ  72 / 2 ,ػ ػ  . 74الدر مي  ,خيخالجيغ  ,األعالـ  ,دار العمع لمسالييغ  ,بيخكت ,

كحالو  ,عسخ رضا ,معجع السؤلفيغ  ,دار إحيا التخاث العخبي ,
( د .ط ) ّ .165 / 2 , 1984 ,
بيخكت  ( ,د .ط ) 1957 ,ـ  ,ص  . 290 , 212 , 183البيبيتي  ,نجي ا  ,أبػ ًساـ
الصائي حياًو كشعخه  ,دار الفكخ  ,دمذق  ( ,د .ط )1980 ,ـ  ,ص  4ػ ػ ػ  . 37اليػسف ,

إسساعيل ,أبػ ًساـ حبي

بغ أكس الصائي أخباره كنساذج مغ شعخه ,دار الكتاب العخبي  ,دمذق ,

سػرية  ,ط1988 , 1ـ  ,ص 5ػ ػ ػ  . 32الحاكي  ,إيميا  ,أبػ ًساـ فشو كنفديتو مغ خالؿ شعخه ,

دار الثقافة  ,بيخكت  ,لبشاف  ,ط1989 , 1ـ  ,ص 11ػ ػ ػ . 58الفاخػري  ,حشا ً ,اريخ األدب

العخبي  ,السمتبة البػليدية  ,لبشاف  ,ط1987 , 12ـ  ,ص  476ػ ػ ػ . 497ضيف  ,شػقي ,

ًاريخ األدب العخبي العرخ العباسي األكؿ  ,دار السعارؼ  ,القاىخة  ,ط1982 , 8ـ  ,ص268

ػ ػ ػ  . 289حديغ  ,شو  ,مغ حجيث الذعخ كالشثخ ,دار السعارؼ  ,القاىخة ( د .ط ) 1972 ,ـ ,

ص . 133السقجسي  ,أنيذ  ,أم اخ الذعخ العخبي في العرخ العباسي  ,دار العمع لمسالييغ ,
بيخكت  ,ط1969 , 8ـ  ,ص . 297مشجكر  ,ا  ,الشقج السشيجي عشج العخب  ,دار نيزة

مرخ  ,القاىخة  ( ,د .ط  .ت )  ,ص. 51
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ف ػػالتّكخار م ػػغ س ػػشغ الع ػػخب كم ػػحى م ػػغ م ػػحاىبيع  ,كضي ػػخ مر ػػصمحاً نق ػػجياً عش ػػج
العد ػػمخي ف ػػي تاب ػػو الف ػػخكؽ ف ػػي المغ ػػة  ,كق ػػج أف ػػخد ل ػػو باب ػػا س ػػساه الف ػػخؽ ب ػػيغ التّكػ ػخار

كاإلعػػادة  ,إذ يقػػػؿ ":إف التّك ػخار يقػػع عمػػى إعػػادة الذػػي م ػخة كعمػػى إعادًػػو م ػخات "(.)1
كاإلعػػادة لمس ػخة الػاحػػجة  ,أال ًػػخى أف قػػػؿ القائػػل  :أعػػاد فػػالف ػػحا  ,ال يفيػػج إال إعادًػػو
مخة كاحجة  ,إذا قاؿّ :خر حا  " ,كاف المو مبيسا " ( ,)2لع يخد إعادة مػخًيغ أك مػخات
أيزا فإنو يقاؿ :أعاده مخات  ,كال يقاؿ ّخره مخات  ,إ ّال أف يقػؿ ذلظ عػامي ال يعػخؼ
الكػػالـ  ,كليػػحا قػػاؿ الفقيػػا األمػػخ يقتزػػي التّك ػخار ,كالشيػػي يقتزػػي التّك ػخار كلػػع يقػل ػػا
()3
اإلعادة ".
أمػػا ابػػغ جشػػي ,فيذػػيخ إلػػى ًكػخار المفػػي كًكػخار السعشػػى ,إذ يقػػػؿ ":إف العػػخب إذا
زادت السعشى ممشتو ,كأحاشت بو؛ فسغ ذلظ التػ يج ,كىػػ عمػى ضػخبيغ :أحػجىسا ًكخيػخ

األكؿ بمفط ػػو  ,أم ػػا الز ػػخب الث ػػاني في ػػػ ًكخي ػػخ األكؿ بسعشػ ػاه "( ,)4كالغ ػػخض م ػػغ ى ػػحا
.

بأنو اقترخ عمى التػ يج كًسميغ السعشى في الشفذ فحد
التعخيف ّ
أمػػا ابػػغ رشػػيق فػػي بػػاب التّك ػخار فيقػػػؿ  ":كلمتك ػخار مػاضػػع يحدػػغ فييػػا ,كمػاضػػع

يق ػػبر فيي ػػا ,ف ػػأكثخ م ػػا يق ػػع التّكػ ػخار ف ػػي األلف ػػاظ دكف السع ػػاني ,كى ػػػ ف ػػي السع ػػاني دكف
األلفػػاظ أقػػل  ,فػػإذا ًكػػخر المفػػي جسيعػػا  ,ف ػحلظ الخػػحالف بعيشػػو  ,كال يج ػ لمذػػاعخ أف
()5

يم ػ ػػخر اس ػ ػػسا إال عم ػ ػػى جي ػ ػػة التذ ػ ػػػؽ كاالس ػ ػػتعحاب إذا ػ ػػاف ف ػ ػػي ت ػ ػػدؿ أك الشد ػ ػػي "

 .1العدمخي  ,أبػ ىالؿ الحدغ بغ عبج هللا بغ سيل  ( ,ت 395ق)  ,تاب الفخكؽ في المغة ,
ًر  :ا سميع إبخاىيع  ,دار العمع كالثقافة لمشذخ  ,القاىخة  ( ,د .ط  .ت )  ,ص. 9

 .2العدمخي  ,أبػ ىالؿ الحدغ بغ عبج هللا بغ سيل  ( ,ت 395ق)  ,تاب الرشاعتيغ (الكتابة

كالذعخ) ً ,ر  :عمي ا البجاكي وا أبػ الفزل إبخاىيع  ,ممتبة عيدى الباني الحمبي ,القاىخة ,

ط1952 , 1ـ . 429 /1 ,

 .3العدمخي  ,الفخكؽ في المغة  ,ص . 39

 .4ابغ جشي  ,أبػ الفتر عثساف بغ عمي  ( ,ت392ق)  ,الخرائز ً ,ر  :ا عمي الشجار ,

دار الذؤكف الثقافية العامة  ,بغجاد  ( ,د .ط ) 1990 ,ـ  103 /3 ,ػ ػ ػ. 106

 .5القيخكاني  ,أبػ عمي الحدغ بغ رشيق األزدي  ( ,ت 465ق)  ,العسجة في محاسغ الذعخ
ك دابو كنقجه ً ,ر  :ا محيي الجيغ عبج الحسيج  ,دار الجيل  ,بيخكت  ,ط1981 , 5ـ  73/2 ,ػ ػ

. 74
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مسا دفع بعس البالتييغ إلى الشطخ لمتكخار بأنو يقع في السعشى دكف المفي  ,فقج ًػقػف
الكخماني إلى" أف مغ كجػد التّكخار السصمق في القخف  ,ك ل ما كقع مغ ألفػاظ مذػتخ ة

بػػيغ اثشػػيغ أك أكثػػخ  ,فػػإف المفػػي السذػػتخؾ فػػي ػػل ي ػة يفيػػج معشػػى تيػػخ الػػحي يفيػػجه فػػي
()1

اآلية األخخى " .

أما ابغ األثيػخ الحمبػي  ,فقػج قدػع التّكػخار إلػى قدػسيغ  ":أحػجىسا يػجػج فػي المفػي
كالسعشػػى  ,كاآلخػػخ يػجػػج فػػي السعشػػى دكف المفػػي  ,فأمػػا الػػحي يػجػػج فػػي المفػػي كالسعشػػى

كقػلظ لسغ ًدتجعيو  :أسخع أسخع  ,كأما الحي يػجج في السعشػى دكف المفػي  ,كقػلػظ :

أشعشػ ػػي كال ًعرػ ػػشي  ,فػ ػػإف األمػ ػػخ بصاعػ ػػة ىػ ػػػ الشي ػ ػي عػ ػػغ السعرػ ػػية "( ,)2ففػ ػػي ىػ ػػحا

التعخيػ ػػف ",إشػ ػػارة إل ػ ػػى أف التّك ػ ػخار يتذ ػ ػػمل فػ ػػي مد ػ ػػتػييغ  ,األكؿ  :مدػ ػػتػى لفط ػ ػػي ,
كمدػػتػى معشػػػي "()3ػ ػ كيحػػجد الدجمساسػػي التّك ػخار بأنػػو " :إعػػادة المفػػي الػاحػػج بالعػػجد أك

بػ ػػالشػع ,أك السعشػػػى الػاحػ ػػج بالعػ ػػجد أك الشػ ػػػع فػ ػػي القػ ػػػؿ م ػ ػخًيغ فرػ ػػاعجا ,كالتّك ػ ػخار اسػ ػػع
لسحسػؿ يذابو بو شي ا في جػىخه السذتخؾ ليسا"(.)4
فقػػج أدخػػل بيػػحا السفيػػػـ ًحػػت مرػػصمر التّكػخار" ػػل ًخ يػ

ًكػخاري يعتسػػج عمػػى

رًابة عشرخيغ لغػييغ فأكثخ بحيث ًخزع لشطامو الخاص"( .)5كالتجشيذ  ,كقج جعل

 .1الكخماني  ,محسػد بغ حسدة  ( ,ت505ق)  ,أسخار التّكخار في القخف ً ,ر  :عبج القادر أحسج
عصا  ,دار الفزيمة  ,القاىخة  ( ,د .ط  .ت)  ,ص. 65
 .2ابغ األثيخ الحمبي  ,نجع الجيغ أحسج بغ إسساعيل  ( ,ت 737ىػ )  ,جػاىخ الكشد " ًمخيز

كشد البخاعة في أدكات ذكي البخاعة "ً ,ر  :ا زتمػؿ سالـ  ,مشذأة السعارؼ  ,اإلسمشجرية ,

مرخ  ( ,د .ط ) 1980 ,ـ  ,ص. 257

 .3القخعاف  ,فايد  ,التكػيغ التّكخاري في شعخ جسيل بغ معسخ  ,مجمة مؤًة لمبحػث كالجراسات ,

جامعة مؤًة  ,األردف  ,ـ , 11ع1996 , 6ـ  ,ص. 135

 .4الدجمساسي  ,القاسع بغ ا األنراري  ( ,ت704ىػ)  ,السشدع البجيع في ًجشيذ أسالي

البجيع ً ,ر  :عالؿ الغازي  ,ممتبة السعارؼ  ,السغخب  ,ط1981 , 1ـ  ,ص . 476

 .5عبابشة  ,سامي ا  ,التفكيخ األسمػبي رةية معاصخة في التخاث الشقجي كالبالتي في ضػ عمع
األسمػب الحجيث  ,ججا ار لمكتاب العالسي  ,كعالع الكت

ص. 207
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الحجيث  ,األردف  ,ط2007 ,1ـ ,

التّكػ ػخار ن ػػػعيغ ف ػػي قػل ػػو " فم ػػحلظ ى ػػػ ج ػػشذ ع ػػاؿ ًحت ػػو نػع ػػاف  :أح ػػجىسا  :التّكػ ػخار
()1
كلشدسو مشاسبة "
المفطي ,كلشدسو مذاكمة  ,كالثاني  :التّكخار السعشػي ,
ّ
كلعػػل دافػػع القػػجما إلػػى االعتشػػا بػالتّكخار  ",ىػػػ ًػجيػػو مػػا ًذػػابو مػػغ القػػخف فػػي
بعس ياًو كقررو  ,كبياف سخ ًكخارىا لسغ خفي ذلظ عشو  ,لكػنو ضخباً مػغ كجػػه

()2
ػخد عمػى
اإلعجاز القخني "  ",فكثخت ًرانيفيع فػي بػاب الستذػابو فػي القػخف الكػخيع كال ّ
مػػغ شع ػػغ فػػي أف السع ػػاني ف ػػي القػػخف ًع ػػاد ف ػػي تيػػخ مػض ػػع مش ػػو  ,عمػػى ًف ػػاكت ف ػػي

ال ػػشطع"( .)3كم ػػغ خ ػػالؿ م ػػا عخض ػػشاه ع ػػغ التّكػ ػخار عش ػػج بع ػػس الشق ػػاد الق ػػجما ًب ػػيغ أن ػػو
مرػػصمر نقػػجي لػػع يخػػخج عػػغ حػػجكد إعػػادة مسػػة أك أكثػػخ فػػي المفػػي أك السعشػػى لغػػخض

كالتأكيػػج  ,أك الػػحـ  ,أك السػػجح  ,أك التيػيػػل  ,أك التيجيػػج  ,أك التعطػػيع  ,كيتذػػمل مػػغ

مدتػييغ :األكؿ :لفطي ,كالثاني :معشػي .

ال ّتكخار عشج السحجثيغ :
إذا اف التّكخار في رةية القجما قج انحرخ في ًكخار معشػي ك خخ لفطػي  ,فيسػا

ًؤديو السفخدة أك السعشى السمخر في البيت الػاحػج أك البيتػيغ  ",فالسحػجثػف يشطػخكف إليػو

كيتعاممػف معو كفق رةية أخخى ججيجة ًبتعج فػي ثيػخ مػغ األحيػاف عػغ الجانػ

العقمػي

ال ػػحي اس ػػتشج إلي ػػو الق ػػجما ف ػػي محاكس ػػة ى ػػحه الط ػػاىخة"( ,)4حي ػػث ي ػػجخل التّكػ ػخار بذ ػػمل
ز
مقرػ ػػػد فػ ػػي السجػ ػػاؿ الفشػ ػػي لمقرػ ػػيجة ,كيرػ ػػبر لػ ػػو دكر فاعػ ػػل فػ ػػي ىشجسػ ػػة الػ ػ ّػش ّ

كًذممو  ",كأصبر ًكشيماً فشياً مغ ًكشيمات القريجة الحجيثة  ,عمى أيجي شع اخ التفعيمػة

 .1الدجمساسي  ,السشدع البجيع في ًجشيذ أسالي

البجيع  ,ص 476ػ ػ ػ. 477

.2األصبياني  ,أبػ عبجهللا ا بغ عبجهللا  ( ,ت420ىػ )  ,درة التشديل كتخة التأكيل ً ,ر  :ا

مرصفى يجيغ  ,مشذػرات جامعة أـ القخى  ,الدعػدية  ( ,د .ط ) 2001,ـ  ,ص. 222

.3الدماكي  ,أبػ يعقػب يػسف بغ عمي  (,ت 226ىػ )  ,مفتاح العمػـ ً ,ر  :عبج الحسيج
ىشجاكي  ,دار الكت

العمسية  ,بيخكت  ( ,د .ط ) 2000 ,ـ  ,ص711ػ ػ ػ. 721

 .4عاشػر  ,فيج ناصخ ,التّكخار في شعخ محسػد دركير  ,السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ ,
لبشاف  ,بيخكت  ,ط 2004 , 1ـ  ,ص. 35
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الحيغ استخجمػه عمى نصاؽ كاسع كبأشماؿ متشػعػة كدالالت عسيقػة "( ,)1لقشػاعتيع بػجكره
ف ػػي "إخر ػػاب ش ػػعخية ال ػػشز كرف ػػجه باإليحائي ػػة كالجسالي ػػة كإس ػػيامو ف ػػي بشػ ػا القر ػػيجة
كًالحسيا بسا يمحقو أك يمذػفو مػغ عالئػق ربػ كًػاصػل بػيغ األبيػات أك األسػصخ التػي
ًتذمل مغ خالليا لحسة القريجة "(.)2

الذ ػعخ الحػػجيث "كبيشػػت أف التّك ػخار
كأشػػارت نػػازؾ السالئكػػة إلػػى ىػػحه الطػػاىخة فػػي ّ
فػػي ذاًػػو لػػيذ جسػػاالً يزػػاؼ إلػػى القرػػيجة  ,كإنسػػا ىػػػ دػػائخ األسػػالي يحتػػاج إلػػى أف

الذػػاعخ ًمػػظ المسدػػة الدػػحخية التػػي
يدػػتخجـ فػػي ممانػػو مػػغ القرػػيجة  ,كأف ًمسدػػو يػػج ّ
ًبع ػث الحيػػاة فػػي الكمسػػات  ",فيغشػػي السعشػػى كيخفعػػو إلػػى مخًبػػة األصػػالة "( ,)3سػػا أنػػو
يستمػظ شبيعػة خادعػػة فيػػ عمػى سػػيػلتو كقجرًػو فػي إحػػجاث مػسػيقى يدػتصيع أف يزػمل
الذاعخ كيػقعو في مدالق التعبيػخ ",فمػيذ أيدػخ مػغ أف يتحػػؿ ىػحا التّكػخار بالذػعخ إلػى
ّ

ػذ المغػػػي
المفطػػة السبتحلػػة التػػي يسمػػغ أف يقػػع فييػػا أكل ػػظ الذػػع اخ الػػحيغ يشقرػػيع الحػ ّ
()4
الذػػاعخ أف
كالسػىبػػة كاألصػػالة "  ,فيػػػ يحتػػػي عمػػى إممانيػػات ًعبيخيػػة كإذا اسػػتصاع ّ
يديصخ عميو كيدتخجمو في مػضعو  ,إال " أف ثي اًخ مسا ت مػغ السعاصػخيغ مػغ ىػحا
المفطية  ,كعمة ىحه الػخدا ة أف شائفػة مػغ الذػع اخ ًزػيق بيػع
المػف ردي ًغم عميو
ّ
س ػػبل التعبي ػػخ فيمج ػػؤكف إل ػػى التّكػ ػخار ,التساسػ ػاً لسػس ػػيقى يحد ػػبػف أف يز ػػيفيا أك ًذ ػػبيا

بذاعخ بيخ أك مم ا لفخاغ "( ,)5كيذتخط بالمفي السمخر أف ًكػف لو عالقة بالسعشى العػاـ

في القريجة .

 .1الديج  ,شفيع  ,الشطع كبشا األسمػب في البالتة العخبية  ,دار تخي
2006ـ  ,ص. 150

 .2أبػ مخاد  ,فتحي  ,شعخ أمل دنقل دراسة أسمػبية  ,عالع الكت

ط2003 , 1ـ  ,ص. 111

 ,القاىخة  ,ط, 1

الحجيثة  ,إربج  ,األردف ,

الذعخ السعاصخ  ,دار العمع لمسالييغ  ,بيخكت  ,لبشاف  ,ط, 6
 .3نازؾ السالئكة  ,قزايا ّ
1981ـ  ,ص. 263
 .4نازؾ السالئكة  ,السخجع الدابق نفدو  ,ص. 264
 .5نازؾ السالئكة  ,السخجع الدابق نفدو  ,ص. 265
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ز الحػػجاثي ًكػخار عسػػدي " كأنػػو الشدػ الػػحي يغػػحي شػخاييغ
كلعػل التّكػخار فػػي الػّػش ّ
ز الجاخميػة  ,مسػا يجعػل الػشغع مستػجا بامتػجاد السعشػى  ,فػال يشغمػق فجػأة  ,ألنػو يسثػل
ّ
الش ّ

ز" التي ًحمع السعشى  ,كالكاشف ليا يقػف خمػف الكػالـ  ,كيتعمػق
البشية العسيقة في ّ
الش ّ
()1
الذػاعخ
بذخز الستكمع مغ ًجاعيات مختمفة " لكثافة الذعػر الستخاكع زمشياً في نفػذ ّ
الذػاعخ كالستمقػي عمػى
الذػعخي لػجكافع نفدػية كفشيػة لػضيفػة ًجسػع ّ
نرػو ّ
ليػضفو فشياّ فػي ّ
الدػػا " ,كًتجمػػى قيسػػة التّكػخار فػػي كضيفتػػيغ  :األكلػػى كضيفػػة جساليػػة  ,ككضيفػػة نفعيػػة ,
فالػضيفػػة الجساليػػة ًتسثػػل فػػي البشيػػة التذػػميمية كاإليقاعيػػة الشاًجػػة ع ػغ اسػػتخجاـ التّك ػخار

ز  ,أما الػضيفػة
لسل السماف ,كإث اخ الفزا ّ
الذعخي لخمق الحخ ة اإليقاعية داخل ّ
الش ّ
الشفعيػػة  ,فتتسثػػل فػػي دكر التّك ػخار فػػي الكذػػف عػػغ السعشػػى كقجرًػػو عمػػى إيرػػاؿ الفك ػخة
()2

الذاعخ إلى الستمقي " .
التي قرجىا ّ

كبيشت نازؾ السالئكة باالستق اخ أنو يحمسو قانػنػاف ":األكؿ :أنػو فػي حقيقتػو إلحػاح
الذاعخ أكثخ مغ عشايتػو بدػػاىا فيػحا السعشػى يأخػح
عمى جية ىامة في العبارة يعشي بيا ّ
نفديا ,يفيج الشاقج كيحمل نفدية الكاً  .كالثاني :أف التّكػخار يخزػع لمقػػانيغ الخفيػة
ً
بعجا ً
التػي ًػػتحمع فػػي العبػػارة ,كأحػػجىا قػػانػف التػػازف .ففػي ػػل عبػػارة شبيعيػػة نػػػع مػػغ التػػازف
الذاعخ في الحاالت ميا "(.)3
الجقيق الخفي ,الحي يشبغي أف يحافي عميو ّ
أمػػا مصخجػػي فقدػػع التّكػخار إلػػى قدػػسيغ  " :مفيػػج  ,كمعيػ  ,كجعػػل التّكػخار السفيػػج

ثالث ػػة أقد ػػاـ  :األكؿ ً :كػ ػخار المف ػػي كمعش ػػاه  ,كالث ػػاني ً :كػ ػخار المف ػػي دكف معش ػػاه  ,أم ػػا
الثالػث ً :كػخار السعشػى دكف المفػػي "( ",)4أمػا السجػػحكب فقػج حرػػخ التّكػخار الػػحي يحجثػػو
الذػػع اخ فػػي ألفػػاظ شػػعخىع فػػي األن ػػاع الثالث ػة اآلًيػػة :األكؿ  :التّك ػخار الس ػخاد بػػو ًقػيػػة

 . 1عبج السصم

 ,ا  ,بشا األسمػب في شعخ الحجاثة  ,اليي ة السرخية العامة لمكتاب ,

القاىخة  ( ,د .ط ) 1988 ,ـ  ,ص. 109

ً .2بخماسيغ  ,عبج الخحسغ  ,البشية اإليقاعية لمقريجة السعاصخة في الجدائخ ,دار الفجخ لمشذخ
كالتػزيع  ,القاىخة  ,ط2003 , 1ـ  ,ص. 197

 .3نازؾ السالئكة  ,قزايا الذعخ السعاصخ ,ص 276ػ ػ ػ 277ػ

 .4مصخجي  ,عخفات  ,الجامع لفشػف المغة العخبية كالعخكض  ,مؤسدة الكت

ط1987 , 1ـ  ,ص90ػ ػ ػ. 91
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الثقافية  ,بيخكت ,

الشغع  ,كالثاني  :التّكخار السخاد بو ًقػية السعػاني الرػػرية  ,أمػا الثالػث  :التّكػخار السػخاد
بو ًقػية التفعيمػة  ,كىػحه األنػػاع الثالثػة قػج ًمتقػي جسيعػاً فػي بعػس التّكػخار الػحي يجػي

()1
الذػػاعخ " فكػػاف ًػضيفػػو ليػػحه
بػػو الذػػع اخ "  ,كربصػػو بعسميػػة االختيػػار التػػي يقػػػـ بي ػا ّ
الذ ػػاعخ ح ػػيغ يم ػػخر بع ػػس
ال ّ
ػمػبيا كدالليػ ػاً ,كق ػػج الح ػػي أف ّ
نحػيػ ػا أكث ػػخ مش ػػو أس ػ ً
طػ ػاىخة ً

السفخدات كالتخاكي

في شعخه ,فإنو ييجؼ مغ ك ار ذلظ إلى التعػيس عػغ أدكات الػخب
()2

ز كسقػشو "
التي ًؤدي إلى رًابة ّ
الش ّ
أىسية ال ّتكخار :

.
()3

كالتّك ػخار" يقػػػـ بػػجكر بيػػخ فػػي الخصػػاب الذػػعخي"

كالكمس ػػات كالتخاكيػ ػ

 ,مػػغ خػػالؿ ًك ػخار" األص ػػات

لت ػػؤدي الجس ػػل كضيفتي ػػا السعشػي ػػة التجاكلي ػػة  ,أك بتكػ ػخار ال ػػجكاخل:

( كحػػخكؼ الجػػخ كأدكات الػخب كالشػػجا ) كالدػػابق ( :حػػخكؼ السزػػارعة)  ,كالمػاحػػق :
( الزسائخ السشفرمة كالسترػمة )  ,كالخػالػف  ( :التعجػ

()4

كاالسػتغاثة )

باإلضػافة

" لتكخار الرػر كالخمػز كاألفعاؿ "( ,)5كيذمل التّكخار ضػاىخة مػسػيقية كمعشػيػة ًقتزػي
االًيػػاف بمفػػي متعمػػق بسعشػػى معػػيغ  ,ثػػع إعػػادة المفػػي مػػع معشػػى خػػخ فػػي نفػػذ الكػػالـ
الذػػاعخ كأحاسيدػػو كرةاه
ز األدبػػي  ,ألنػػو يعمػػذ مػاقػػف ّ
ليػػؤدي فاعميتػػو فػػي بشيػػة الػ ّػش ّ
الذػػعخية
لتػصػػيل رسػػالتو إلػػى الستمقػػي  ,كلتقػيػػة التػاصػػل بيشيسػػا  ,كلمػصػػػؿ إلػػى المغػػة ّ
التػػي ًخقػػى بسدػػتػى الػ ّػشز الذػػعخ ّي كًبعػػجه عػػغ الخ اكػػة كالحذػػػ  ,كًػخب بػػيغ مدػػتػياًو

 .1السجحكب  ,عبجهللا الصي

 ,السخشج إلى فيع أشعار العخب كصشاعتيا  ,دار اآلثار اإلسالمية ,

الكػيت  ( ,د .ط ) 1970 ,ـ . 59/2 ,

 .2شخًر  ,عراـ  ,جسالية التّكخار في الذعخ الدػري  ,دار رنج لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ,
دمذق  ,سػريا  ,ط2010 , 1ـ  ,ص. 55
 .3مفتاح  ,ا  ,الخصاب الذعخي " استخاًيجية التشاص "  ,السخ د الثقافي  ,الجار البيزا ,

السغخب  ,ط1992 , 3ـ  ,ص. 39

 .4الدعجني  ,مرصفى  ,البشيات األسمػبية في لغة الذعخ العخبي الحجيث  ,مشذاة السعارؼ
اإلسمشجرية  ,القاىخة  ( ,د .ط  .ت )  ,ص 147ػ ػ.157

 .5الدعجني  ,السخجع الدابق نفدو  ,ص 166ػ ػ ػ. 167
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الطاىخة كالباششة  ,كربصو بيغ الجاؿ بالسجلػؿ  ,فتتذػمل عالقػة كثيقػة بػيغ المفػي السمػخر
كالسعشى العاـ في القريجة .
وضائف ال ّتكخار:

أكال :التّكخار الشفدي أك الالشعػري :يشذأ ىحا الشػع عغ حالة شعػرية ممثفة
الذػاعخ ,فػال يسمػظ لشفدػو اإلممانيػة لمتحػػؿ عشيػا  ,إذ ًبقػى مدػيصخة عميػو
ًديصخ عمػى ّ

ال ًفارقو ,فتشعمذ ىحه الحالة عمى إنتاجو الذعخي  ,كيطيخ في أشػماؿ متشػعػة تكػخار
الحخؼ كالكمسة كالعبػارة كالسقصػع  ",فالعبػارة السمػخرة ًػؤدي إلػى رفػع مدػتػى الذػعػر فػي

الذػػاعخ إلػػى ىػػحا التّكػخار يدػػتغشى عػػغ عشػػا
القرػػيجة إلػػى درجػػة تيػػخ عاديػػة  ,كباسػػتشاد ّ
اإلفراح السباشخ كإخبار القارئ باأللفػاظ مػغ مػجى ثافػة الػحركة العاشفيػة "( ,)1كسػيصخة
ىحه العشاصخ عمى ًفكيخه لتؤدي كضيفة ًعبيخية كإيحائية داخل الشز .
ثانيػػا :التّك ػخار اإليحػ ػائيً :ك ػخار المفط ػػة بعيشيػػا ف ػػي بشيػػة القر ػػيجة بػػجالالت إيحائي ػػة
ز ك ذػف
قرج إلييا ّ
الذاعخ ما يجعل مغ التّكػخار مفتاحػاً ميسػاً مػغ مفػاًير ًذػخير ال ّػش ّ
أس اخره بسا يحسل مغ شاقات شعػرية كدالليو كرمدية .

ثالثػػا :التّكػخار الػػػضيفي :أف ًكػخار المفطػػة أك العبػػارة لػضيفػػة يخيػػج ًػ يػػجىا بػػجالالت
ػشز الذػػعخي كيدػػاىع فػػي إثػػارة التػقػػع
نفدػػية كإيحائيػػة كإيقاعيػػة مختمفػػة ًخفػػع مػػغ قيسػػة الػ ّ
لجى الستمقي  ,كًأكيج السعاني كًخسيخيا في ذىشو .

رابعا :التّكخار اإليقاعي :يقػـ عمى إتشػا الػشغع السػسػيقي مػغ خػالؿ ًكػخار المفطػة

الذاعخ عشجما يرادؼ المفطة فػي نفدػو ىػػى  ,فيطػل يتػخنع
"فيحا األسمػب اف يعتسجه ّ
بيا عمى سبيل التّكػخار  ,ليخسػخ جخسػيا فػي األذىػاف "( ,)2فيػؤدي كضيفػة جساليػة كنفعيػة
الذاعخ عمى حفي ًػازنو كالتدامو خصػا إيقاعيػا معيشػا لامتػاع كاإلقشػاع  ,كيدػاىع
ًداعج ّ
التّكخار في بشا إيقاع داخمي يحقق اندجاماً مػسيقياً خاصاً .

 .1نازؾ السالئكة  ,قزايا الذعخ السعاصخ  ,ص . 253
 .2ىالؿ  ,ماىخ ميجي  ,جخس األلفاظ كدالالًيا  ,دار الحخية لمصباعة  ,بيخكت  ,لبشاف ,

( د .ط ) 1980 ,ـ  ,ص. 251
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أشكال ال ّتكخار:

ًتذػػمل ضػػاىخة التّكػخار فػػي شػػعخنا العخبػػي بأشػػماؿ مختمفػػة متشػعػػة فيػػي " ًبػػجأ مػػغ

الحػػخؼ  ,كًستػػج إلػػى الكمسػػة كالسقصػػع كالعبػػارة  ,إلػػى بيػػت الذػػعخ ,ك ػػل شػػمل مشيػػا يبػػخز

جانبا ًأثيخيا خاصا لمتكخار"( ,)1كًججر اإلشارة إلى أف الجان

اإليقاعي فػي الذػعخ قػائع

عمػػى التّك ػخار ,فبحػػػر الذػػعخ العخبػػي كًفعيالًػػو العخكضػػية مػػثالً فػػي كزف بحػػخ الخجػػد:
مدتفعمغ مدػتفعمغ مدػتفعمغ  ,مدػتفعمغ مدػتفعمغ مدػتفعمغ ً ,تكػػف مػغ مقػاشع متعػجده
ػف ِ ,عمػػغ ) فػػي أبيػػات القرػػيجة  ,فيػػحا التّكػخار الستساثػػل يخمػػق جػػاً مػسػػيقيا
( ُم ْد ػ ًَ ,ػ ْ
اح عػػجة
متشاسػػقا  ,فاإليقػػاع ىػػػ أص ػػات ممػػخرة ًثيػػخ فػػي الػػشفذ انفعػػاال مػػا  ,كلمذػػعخ نػػ ٍ
لمجسػػاؿ أسػػخعيا إلػػى الػػشفذ مػػا فيػػو مػػغ ِج ػخس األلفػػاظ كاندػػجاـ ً ػػالي السقػػاشع كًػػخدد

بعزػػيا بقػػجر معػػيغ كىػػحا مػػا ندػػسيو مػسػػيقى الذػػعخ( .)2فثسػػة عالقػػة حسيسػػة بػػيغ الذػػعخ
كالسػسػػيقى" فػػال يػجػػج شػػعخ دكف مػسػػيقى  ,كمقاميػػا سقػػاـ األل ػػاف فػػي الرػػػرة  .فكسػػا
()3

أنػػو ال يػجػػج صػػػرة دكف ألػػاف  ,ػػحلظ ال يػجػػج شػػعخ دكف مػسػػيقى كأكزاف كأنغػػاـ "

,

فيجؿ ذلظ عمى" الرمة الػثيقػة بػيغ التجخبػة الذػعػرية كمػسػيقى الذػعخ الجاخميػة  ,فكمسػا
ػعخ أـ ص ػػفاً أـ م ػػجحاً أـ
الذ ػػاعخ م ػػشفعال ان ػػت مػس ػػيقاه سػ ػخيعة  ,سػ ػػا أك ػػاف ش ػ اً
ك ػػاف ّ
ػخ ميسػػا لايقػػاع الػػجاخمي جساليػػا كفشيػػا  ,كمػػا يسثمػػو مػػغ
رثػػا ً "( ,)4كيذػػمل التّك ػخار عشرػ ا
الذاعخ كأحاسيدو كمذاعخه .
إيقاع خاص ,كمػسيقى ًعبيخية قادرة عمى نقل خػاشخ ّ
" فالسبػػجع حيشسػػا يخيػػج أف يػصػػل ًجخبتػػو الذػػعخية إلػػى الستمقػػي عميػػو أف يخمػػق مػقفػػا

نفد ػػيا ب ػػيغ الح ػػجث كالتجخب ػػة الذ ػػعخية  ,كيبق ػػى رص ػػج التحػ ػػالت اإليقاعي ػػة ل ػػيذ بػ ػاألمخ

 .1زىيخ السشرػر ,أحسج  ,ضاىخة التّكخار في شعخ أبي القاسع الذابي ( دراسة أسمػبية ) مجمة
جامعة أـ القخى  ,الدعػدية  ,ع , 21ج2000 , 13ـ ,ص  304ػ ػ ػ. 305
 .2أنيذ  ,إبخاىيع  ,مػسيقى الذعخ  ,ممتبة األنجمػ السرخية  ,القاىخة  ,ط1978 , 5ـ  ,ص.8

 .3ضيف  ,شػقي  ,في الشقج األدبي  ,دار السعارؼ  ,القاىخة  ,مرخ  ,ط 1983 , 9ـ ,

ص. 97

 .4الجشابي  ,أحسج نطيف  ,مػسيقى الذعخ  " ,ىل لو صمة بسػضػعات الذعخ كأتخاضو " ,مجمة

األقالـ  ,بغجاد  ,الدشة األكلى . 126/4 ,
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الدػػيل  ,لقػػجرًيا عمػػى التحػػخؾ ضػػسغ فزػػا ات الػػشز الستعػػجد "( .)1ألنػػو يسثػػل " القػػػة

الجيشاميمية لايقاع"( ,)2كيعسل عمػى إنتػاج فػائػج ججيػجة داخػل البشيػة الفشيػة لمعسػل األدبػي
الذػػاعخ
كالػضيفػػة الجالليػػة  ,كالشفد ػية  ,كالذػػعػرية التػػي ًذػػيخ إلػػى معشػػى خػػاص يػػػد ّ
إب اخزه أكثخ مغ تيخه  ,فيؤدي إلى التالحع بيغ اإليقاع كالسعشى الحي يدعى إليو السبجع

" كأبد ألػاف التّكخار ًكخار الكمسة في الذعخ السعاصػخ ,كيعػج ًكػخار السقصػع األكثػخ
الذاعخ الشفدية كشبيعة حياًػو
الذعخ القجيع  ,كيعػد الدب في ذلظ لطخكؼ ّ
شيػعاً في ّ

البجكية "( ,)3كذىبت أيزا إلى ًقديع التّكخار مغ" جية الجاللة إلػى ثالثػة أقدػاـ :التّكػخار
البياني  ,كىػ مغ أبد األصػشاؼ جسيعيػا  ,كىػػ األصػل فػي التّكػخار  ,كىػػ مػا قرػجه
القجما بسصمق لفي ( التّكخار)  ,أما القدع الثاني  :فيدسي بتكخار التقدػيع  :كمشػو ًكػخار

كمسة  ,أك عبػارة فػي ختػاـ ػل مقصػعػة مػغ القرػيجة  ,كمشػو أيزػا نػػع يػخد فيػو التّكػخار
()4

في أكؿ ل مقصػعة  ,كأما القدع الثالث فيػ ما يعخؼ بالتّكخار لالشعػري"

.

إف محاكلة حرخ أشماؿ التّكخار السدتخجمة في القريجة ال يعج أم اًخ سػيالً ميدػػ اًر
الذػػاعخ الحػػجيث عمػػى اسػػتحجاث نطػػع ًكخاريػػة ججيػػجة بسػػا يشدػػجع مػػع كعيػػو
"ألف قابمي ػة ّ

كثقافتو السعاصخة كالستشػعة مغ جية ,كمع ث اخ كعسق ًجاربػو الحيػيػة مػغ جيػة أخػخى,
ًجعل مغ إممانية مالحقتيا بجقة كرصج حخ تييا مغ األمػر الرعبة ندبيا"(.)5

كال ًك ػػاد ًخم ػػػ قر ػػيجة ش ػػعخّية م ػػغ عشر ػػخ التّكػ ػخار ألني ػػا ً ػػجعع الحخ ػػة الجاللي ػػة
ز الذػػعخي  ,عمػػى اعتبػػار أف التّك ػخار عشرػػخ بشػػائي يدػػيع فػػي فيػػع
كاإليقاعيػػة فػػي الػ ّػش ّ
 .1الرسيجعي  ,جاسع ا  ,شعخ الخػارج ( دراسة أسمػبية )  ,دار دجمة  ,عساف  ( ,د .ط ) ,
2010ـ  ,ص. 191

 .2الغزشفخي  ,مشترخ عبجالقادر ً ,عجد الخةى ( نطخات في الشز العخبي القجيع )  ,دار

مججالكي لمشذخ كالتػزيع  ,عساف 2011 ,ـ  ,ص. 178

 .3نازؾ السالئكة  ,قزايا الذعخ السعاصخ  ,ص 264ػ ػ. 273
 .4نازؾ السالئكة  ,السخجع الدابق نفدو  ,ص 280ػ ػ ػ. 291

 .5عبيج  ,ا صابخ  ,القريجة العخبية الحجيثة بيغ البشية الجاللة كالبشية اإليقاعية  ,مشذػرات

اًحاد الكتاب العخب  ,سػريا  ( ,د .ط ) 2001 ,ـ  ,ص. 193
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أبعاد التجخبة الذعخية  ,كذلظ عبخ استقصاب كعي القارئ  ,كلفػت أنطػاره إلػى العالقػات
البجيعية الستشػعة القائسة عمى أساس التّكخار .

خرائز ال ّتكخار:

زػ ِّس ِغ العبػػارة لفطػػا أك ألفاضػػا ممػػخرة
يسثػػل التّكػخار خرػػائز بشائيػػة ًػػجؿ عمػػى " ًَ َ
أك يزػػسغ التعبيػػخ ًخ يبػػا ممػػخ ار  ,كعمػػى ىػػحا األسػػاس ػػاف التّك ػخار نػػػعيغ  ,)1(":الشػػػع
األكؿ ً :كخار يػجج في المفي كالسعشػى  ,فيػػ مشقدػع إلػى قدػسيغ  :مفيػج  ,كتيػخ مفيػج ,

كالسفي ػػج مشقد ػػع ب ػػجكره إل ػػى ف ػػخعيغ  :مػ ػا دؿ عم ػػى معش ػػى كاح ػػج كالسقر ػػػد ب ػػو تخض ػػاف
ِ
َعُبـ ُـج َمــا
مختمفػػاف  ,مسػػا يجػػخي ىػػحا السجػػخى قػلػػو ًع ػالىُ ﴿:قــل َييََي َيــا اْل َكــافُخونََ ل أ ْ
َنـت ْع َعا ِب ُـجو َن
َعُب ُج َ وََل أَنا َعا ِبٌج َمـا َعَبـج َت ْع َ وََل أ ُ
َت ْعُب ُجو َن َ وََل أ ُ
َنت ْع َعا ِب ُجو َن َمآ أ ْ
َعُب ُج َ ل ُك ْـع ِديـُش ُكع َولِـي ِد ِ
يـغ ,)2(﴾ كقػج ضػغ أقػػاـ أف فػي ىػحه اآليػات ًكخيػ اخ ال
َمآ أ ْ
َ
فائػػجة مشػػو  ,كلػػيذ األمػػخ ػػحلظ  ,فػػإف معشػػى قػلػػو ًعػػالى "ال أعبػػج" يعشػػي فػػي السدػػتقبل
كالحاضخ مغ عبادة أليتكع  ,كال أنتع فاعمػف فيو ما أشمبو مشكع مغ عبادة إليػي" كال أنػا
عابج ما عبجًع " ,أي كما شت عابجا ق فيسا سمف ما عبػجًع  ,يعشػي أنػو لػع يعيػج مشػي
عبادة صشع في الجاىمية في كقػت مػا  ,فكيػف يخجػى ذلػظ مشػي فػي اإلسػالـ ؟ " كال أنػتع

عاب ػػجكف م ػػا أعب ػػج " ف ػػي الساض ػػي ف ػػي كق ػػت م ػػا أن ػػا عم ػػى عبادً ػػو اآلف( .)3كالتّكػ ػخار ف ػػي
اآليػػات يفيػػج التأكيػػج كاإلص ػخار مػػغ الخسػػػؿ ػ ػ ػ صػػل هللا عميػػو كسػػمع ػ ػ ػ أنػػو لػػغ يعبػػج مػػا

يعبجكف كلغ يعبجكا ىع ما يعبج ألنيع فخكا با﵀ .

ًساـ
كما دؿ عمى معشى كاحج كالسقرػد بو تخض كاحج قػؿ أبي ّ
عبج السمظ الديات (:)1

()4

فػي مػجح ا بػغ

 .1عاشػر  ,التّكخار في شعخ محسػد دركير  ,ص. 25
 .2سػرة الكافخكف  ,اآليات  1(,ػ ػ ػ . ) 6

 .3ابغ األثيخ الحمبي  ,جػاىخ الكشد  . 90 /3 ,انطخ ابغ قتيبة  ,أبػ ا عبجهللا بغ عبج السجيج
بغ مدمع  ( ,ت  276ىػػ) ً ,أكيل مذمل القخف ً ,ر  :أحسج صقخ  ,دار التخاث العخبي ,

مرخ  ,القاىخة  ,ط1973 , 2ـ  ,ص . 337لو رأي مخالف يخبصو بدب

الشدكؿ .

 .4أبػ ًساـ  ,الجيػاف  . 257 / 1 ,التعمق  :التسدظ بأي شي  ,الغخيبة  :تيخ السعخكفة أك

السألػفة  ,الصش

 :حبل يذج بو الخبا كالدخادؽ  ,مدتحرج  :اشتج كاستحمع .
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ِ
َ
َ
ــــــػ َّ
ـب
بالـــجْل ِػ ال َغ ِخ َيبـــة أ َْو
ْ
أن َتعَم َ
ُيال ِبـ َ
ـــا الجْلــــ ُ
الس ْد َتـــــــحر َج الصُشـ ُ
ـذ الصُشـ َ
ـب ُ
فقػلو (الجْل ػ ػ ػ ُػ ,بالجْل ِػ) ك(الص ُش َ  ,الص ُش ُ ) مغ التكخيخ الحي أبم مػغ اإليجػاز ,ألنػو
معخض مجح  ,فيػ يقخ في نفذ الدػامع مػا عشػج السسػجكح مػغ صػفات  ,ك ػاف مػغ أمػخ
الجاىمي ػػة إذا ن ػػدؿ الخج ػػل م ػػع الخج ػػل  ,فاًر ػػمت أشش ػػاب بي ػػػت أح ػػجىسا بأشش ػػاب بي ػػػت
اآلخخ اف ذلظ حخمة لو كسببا يقتزي نرخه .

أما الشػػع الثػاني ً :كػخار يػجػج فػي السعشػى دكف المفػي  ,فيػػ مشقدػع قدػسيغ  :مفيػج

كتيػػخ السفيػػج  ,فالسفيػػج يشقدػػع إلػػى فػػخعيغ  :مػػا دؿ عمػػى معشيػػيغ مختمفػػيغ  :قػلػػو ًعػػالى(
ِ
ُم ٌة ي ْـجعػ َن ِإَلـى اْل َخي ِـخ ويـيْمخو َن ِبـاْلسعخ ِ
ـظ
وف َوَيْش َي ْـػ َن َع ِـغ اْل ُس َ
َوْل َت ُكغ ِّم ُ
شك ِـخ َوأُوَلئ َ
شك ْع أ َّ َ ُ
َ ُْ
ْ َ َ ُُ
ــع اْل ُس ْفمِ ُحـــػ َن )( .)2فػػاألمخ بػػالسعخكؼ خيػػخ  ,كلػػيذ ػػل خيػػخ أم ػ اخ بػػالسعخكؼ  ,ألف
ُىـ ُ
الخيخ أنػاع ثيخة مغ جسمتيػا األمػخ بػالسعخكؼ أي االنتقػاؿ مػغ ذ ػخ العػاـ( الخيػخ) إلػى

ذ ػػخ الخػػاص ( األمػػخ بػػالسعخكؼ )  ,كذلػػظ بقرػػج التشبيػػو عمػػى فزػػمو  ,كمػػا دؿ عمػػى
معش ػػى كاح ػػج  .كالتّك ػ ػخار تي ػػخ السفي ػػج يشقدػ ػػع إل ػػى قدػ ػػسيغ ىس ػػا ًكػ ػخار يػجػ ػػج ف ػػي المفػ ػػي
()3
ًساـ :
كالسعشى  ,كالسعشى فق  ,قػؿ أبي ّ
ِ ِ
ِ
َىمِــي
ىع
يع أ ْ
ال ِبــــــــي ِإ ْكـ َ
وإ َ
اميع وا ْفتَقــــــاد ْ
َف َســــــا َز َ
ِحدــاَنيع َحــــــــــــتى َحدـ ْـب َت ُ
ـــــخ َ
فإف اإلكخاـ كاالفتقاد داخالف ًحت اإلحداف إنسا خر ذلظ لمتشػيو بح خ الرشيع
أغخاض ال ّتكخار :
الذ ػػاعخ ف ػػي اس ػػتخجامو لط ػػاىخة التّكػ ػخار يخي ػػج اإلب ػػالغ
لمتكػ ػخار أتػ ػخاض ثيػ ػخة  ,ف ّ
كاإلفراح عغ حالػة الذػعػر التػي ًحػي بشفدػو  ,فػال يجػج مػا يتشاسػ مػع حالتػو أفزػل
مػػغ التّك ػخار ,لػػحا ًعػػجدت أت اخضػػو ألنػػو ي ػخب بالجػان ػ

الشفد ػية  ,كالجالليػػة  ,كاإليقاعيػػة

 .1ا بغ عبج السمظ بغ صالر الياشسي بغ عمي بغ عبج هللا العباس بغ عبج السصم

شاعخ كأدي

الديات ,

اف يشدؿ قشدخيغ  ,كلو مع السأمػف خبخ  ,بقي إلى أياـ الستػ ل  ,كجخت بيشو كبيغ

أبي ًساـ مخاشبات  ,انطخ الرفجي  ,صالح الجيغ خميل بغ أبيظ  ,الػافي بالػفيات  ,اعتشا :

أيسغ فؤاد سيج  ,دار صادر  ,بيخكت  ,ط1992 , 2ـ . 35 /4 ,
 .2سػرة ؿ عسخاف  :ية . 104

 .3أبػ ًساـ  ,الجيػاف . 143 / 2 ,
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التي عبخ عشيا  ,فالتأكيج  " :مغ أشيخ األتخاض كأجميا  ,فػالستكمع ال يمػخر المػو إال
بغية التأكيج  ,كالتسميغ  ,كاإلقشاع لجى الدػامع  ,كمشيػا أيزػاً التيجيػج الػعيػج  ,كمػخًب

بغػ ػ ػػخض التػ يػ ػ ػػج  ,لتيػيػ ػ ػػل الدػ ػ ػػامع كًخػيفػ ػ ػػو  ,كمشػ ػ ػػو التشبيػ ػ ػػو كالتحػ ػ ػػحيخ  ,كالتذػ ػ ػػػيق
كاالس ػػتعحاب  ,التشػي ػػو كاإلش ػػارة  ,كالتػج ػػع  ,التقخي ػػع كالت ػػػبيخ  ,كالتكثي ػػخ  ,كالتعجػ ػ

,

كاليجا  ,كاالزد ار  ,كالتيمع  ,كالحـ  ,كاالستغاثة  ,كاالستبعاد كتيخىػا مػغ األتػخاض .

كالتّكخار ال يقػـ فق عمى ًكخار المفطة في الدياؽ الذعخي  ,كإنسا ما ًتخ و ىحه المفطػة
م ػػغ أث ػػخ انفع ػػالي ف ػػي نف ػػذ الستمق ػػي  ,كل ػػحلظ فإن ػػو يعم ػػذ جانب ػػا م ػػغ السػق ػػف الشفد ػػي
كاالنفعػػالي  ,فكػػل ًك ػخار ال بػػج أف يحسػػل فػػي ثشايػػاه دالالت نفدػػية  ,كانفعاليػػة مختمفػػة ,
شبيعة الدياؽ الذعخي "(.)1

حد

بػاعث ال ّتكخار :

فالتكخار لو قجرة عمى مل البيت الذعخي ,كإحػجاث مػسػيقا ضاىخيػة فشيػة فيػو  ,إذ

الذعخ ّي كيمتد
لمشز ّ
يسثل أحج األدكات الفشية ّ
ػشز  ,فيعسػػل
المغػػة الذػػعخية نفدػػيا" ,كًكس ػغ أىسيػػة التّك ػخار فػػي إشػػاعة االنتطػػاـ فػػي الػ ّ
عمػػى ًػجيػو االنتبػػاه إلػػى المغػػة ذاًيػػا مثػػل الشطػػخ إلػػى مػػا ًعشيػػو ,كىػػحا يزػػفي عمػػى المغػػة
شاقات إيحائية في سػياقو التػي ًحسميػا

الذػاعخ أك
ىتساـ إلى شخيقة التعبيخ بالمغة كأسمػب ّ
كثافة ًذج انتباه الستمقي  ,كًحيل اال ّ
الذػػعخ ّي "( .)2كيج ػي
األدي ػ كىػػحه ىػػي الغايػػة الذػػعخية التػػي يبحػػث عشيػػا فػػي نر ػو ّ
بػػأثخه  ,لػػحا يػػجؽ القمػ

التّكػخار مشبعثػػا عػػغ " السثيػػخ الشفدػػي مفزػػيا إلػػى نفػػذ السخاشػ
تساـ الخاص بسجلػلو  ,فيذعل العػاشف كيييجيا  ,لػحا
بعجد ما ًكخر المفي مػحياً باالى ّ

يدػػتغل أصػػحاب الفشػػػف التّك ػخار لمػصػػػؿ إلػػى أىػػجافيع مػػغ فشػػػنيع "( ,)3كيتػػأثخ التّك ػخار
بعػامػػل" الصبيعػػة اإلندػػانية السػجػػػد عشػػجه  ,كفيسػػا يػػجكر مػػغ حػلػػو  ,فيػػػ أسػػمػب مػػتعمع
كممتدػ

 ,كالمغػػة ًمعػ

أيزػا دك ار ميسػػا فػي إحػػجاث التّكػخار ألف التّكػخار أمػػخ الزـ فػػي

 .1زىيخ السشرػر  ,ضاىخة التّكخار في شعخ أبي القاسع الذابي  ,ص  304ػ ػ . 305
 . 2الخاليمة  ,ا  ,بشائية المغة الذعخية عشج اليحلييغ  ,عالع الكت الحجيث  ,إربج  ,ط, 1
2004ـ  ,ص 30ػ ػ ػ. 31

عد الجيغ عمي  ,التكخيخ بيغ السثيخ كالتأثيخ  ,عالع الكت
 .3الديج ّ ,
1968ـ  ,ص 198ػ ػ ػ. 199
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 ,بيخكت  ,لبشاف  ,ط, 2

لغػػة البذػػخ لػػيذ ألحػػج إف عػػال عبػػو فػػي فرػػاحة المدػػاف كبالتػػة القػػػؿ أف يجاكزىػػا ,
فاألثخ الشفدي مغ أىع العػامل السدب

لمتكخار"(.)1

كلحلظ نجج أف التّكخار ال يقػػـ عمػى مبػجأ ًكػخار المفطػة أك الكمسػة  ,بػل يتػأثخ بسػا
يجػػػؿ فػػي الػػشفذ اإلندػػانية مػػغ مذػػاعخ ,كأحاسػػيذ  ,كعػاشػػف  ,كشبيعػػة الذػػعخ كالمغػػة
الد ػ ػياؽ الذػ ػػعخ ّي  ,كًقخيػ ػػخ السعػ ػػاني كالسػسػ ػػيقى
السدػ ػػتخجمة  ,كاالنفعػ ػػاالت الشفدػ ػػية  ,ك ّ
الذػ ػػعخية  ,كالشغسػ ػػة الخصابيػ ػػة  ,كال ػ ػخب بػ ػػيغ األبيػ ػػات فػ ػػي القرػ ػػيجة  ,كعمػ ػػذ ًجخبػ ػػة
الجساليػػة  ,كالبالتيػػة التػػي اسػػتخجميا

الذػػاعخ ,كالػضيفػػة الشفدػػية  ,فيػػػ مػػغ األسػػالي
ّ
األدبػػا كالذػػع اخ فػػي نرػصػػيع  ,فيقػػػـ عمػػى نػػػعيغ  :مفيػػج كتيػػخ مفيػػج  ,كيتزػػر مػػغ
مغ كرائو لتحقيق فائجة مخجػة داخػل الػشز مػغ

خالؿ مػضع التّكخار في الشز كالدب
خالؿ اإلعادة أك التخديج إما بالمفطة أك بالسعشى.

 .1عاشػر  ,التّكخار في شعخ محسػد دركير  ,ص 31ػ ػ ػ . 34
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 1.1ال ّتػازي:

الفرل األول

ُي َعج مرصمر التّػازي "مغ السرػصمحات الشقجيػة التػي القػت استحدػاناً فػي عرػخنا
الذعخ ّي  ,كقج نقػل ىػحا السرػصمر مػغ
الحجيث ,كاحتمت مخ اًد ميساً في ًحميل الخصاب ّ
السجاؿ اليشجسي إلى مجاؿ ًحميل الخصاب شأنو في ذلظ شأف الكثيخ مغ السرػصمحات

الخياضػػية كالعمسيػػة التػػي نقمػػت إلػػى مجػػاالت أخػػخى  ,ففػػي الخياضػػيات ًػجػػج متػازيػػات

األض ػػالع  ,كالخص ػػػط الستػازي ػػة  ,كيطي ػػخ التّػ ػػازي بػض ػػػح فػ ػي األش ػػماؿ  ,كالخص ػػػط
الستػازية"( ,)1ثع انتقمت بعج ذلظ إلى ميجاف األدب كالذعخ.

كيػػخى ياكبدػػػف أف" جػػيسذ فػػػ ذ  ,حػػاكؿ أف يمذػػف عػػغ الجاللػػة السعقػػجة جػػجاً
الذػػعبي لكػػاف ركًػػي"( ,)2كًذػػيخ الج ارسػػات إلػػى أف ال اخى ػ
الذػػعخ ّ
لمتّػػازي السدػػتسخ فػػي ّ

ركبػػخت لػػػث أكؿ مػػغ حمػ ّػل التّػػازي فػػي ضػػػ اآليػػات التػ ارًيػػة " فػػي ثالثػػة مطػػاىخ مػػغ
التّػػازي ىػػي :التّػػازي التخادفػػي ,كالصبػػاقي ,كالتػػػليفى ,كمشصمػػق لػػػث فػػي ًحجي ػج التّػػازي
ىػ :عبارة عغ ًساثل قائع بيغ الصخفيغ مغ نفذ الدمدة المغػية "(.)3

الشقػاد كالبالتيػيغ العػخب بالسػازنػػة  ,كمػغ الػحيغ ألسحػػا ليػػحه
كقػج عػخؼ قػجيساً عشػػج ّ
الدػجع  ,بػل ُي َعػجه لػنػا مػغ ألػانػو ,كيتبػيغ ذلػظ
ال ّ
طاىخة العدػمخي ,فيجرجػو ضػسغ بػاب ّ

الدػجع عمػػى كجػػػه  ,فسشيػػا أف يمػػػف الج ػد اف مت ػػازييغ متعػػادليغ ال
مػػغ خػػالؿ قػل ػو ":ك ّ
يديج أحجىسا عمى اآلخخ"(. )4

أم ػػا العم ػػػي ,فيق ػػػؿ  ":أف ًك ػػػف ألف ػػاظ الفػاص ػػل م ػػغ الك ػػالـ السشث ػػػر متد ػػاكية ف ػػي

ػاكًي األلف ػػاظ كزنػ ػاً ,كمت ػػى ػػاف
أكزاني ػػا ,كأف يم ػػػف ص ػػجر البي ػػت ّ
الذ ػػعخ ّي  ,كعجػ ػده متد ػ َ
الكالـ السشطػـ  ,كالسشثػر خارجػاً عمػى ىػحا السخػخج ػاف متدػق الشطػاـ رشػيق االعتػجاؿ ,
 .1البجايشة ,خالج فخحاف ,التّكخار في شعخ العرخ العباسي األكؿ ,ك ازرة الثقافة ,مصبعة الدفيخ,
األردف ,ط2014 ,1ـ ,ص.19
 .2ياكبدػف ,ركماف ,قزايا الذعخيةً ,خجسة ا الػلي كمبارؾ حشػر ,دار شػبقاؿ لمشذخ

كالتػزيع ,الجار البيزا  ,السغخب ,ط1988 ,1ـ ,ص. 104

 .3البجايشة ,التّكخار في شعخ العرخ العباسي األكؿ ,ص.19
 .4العدمخي ,كتاب الرشاعتيغ ( الكتابة كالذعخ ). 292/1 ,
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فالسػازنة :ىي أحج أنػاع الدجع ,فػإف الدػجع قػج يمػػف مػع اًفػاؽ األكاخػخ كاًفػاؽ الػػزف ,

كقػػج يمػػػف مػػع اخػػتالؼ األكاخػػخ ال تيػػخ ,فػػإف ػل مػازنػػة ىػػي سػػجع كلػػيذ ػل ًدػػجيع

مػازنػػة ,كًقترػػخ السػازنػػة عشػػجه عمػػى التػافػػق المفطػػي كخاصػػة فػػي اًفػػاؽ الػػػزف مػػغ تيػػخ
()1

اعتبار شخيصة "

.

أم ػػا الدجمساسػ ػػي فيع ػ ّػخؼ السػازنػ ػػة بأنيػ ػػا ً ":رػ ػييخ أج ػ ػ اد الق ػػػؿ متشاسػ ػػبة الػضػ ػػع
متقاسػػسة الػػشطع معتجلػػة الػػػزف  ,متػخيػػا فػػي ػػل جػػد مشيػػا أف يمػػػف بخًبػػة اآلخػػخ دكف أف
()2

يمػف مقصعاىسا كاحجا "

.

في َع ػػج التّػ ػػازي ى ػػػ السعادل ػػة كالسشاسػ ػبة  ,فالسعادل ػػة ى ػػي ":إع ػػادة المف ػػي الػاح ػػج بش ػػػع
ُ
()3
الرػر فق في القػؿ بسادًيغ مختمفتي البشػا مػخًيغ فرػاعجا"  ,كيشػجرج ضػسشيا نػعػاف
القػػؿ مػغ جػدأيغ فرػاعجا ػل

أمػا السشاسػبة فيػي ً ":خ يػ
ىسا  :التخصػيع  ,كالسػازنػة ّ ,
جد مشيا مزاؼ إلى اآلخخ  ,كمشدػب إليو مغ جية اإلضافة "(. )4

أما مغ حيث السعشى السعجسي  ,فقج جا في لداف العخب أف السػازاة ىي ":السقابمػة
()5

كالسػاجية  ,قاؿ  ":األصل فيو اليسدة " " يقاؿ  :زيتو إذا حاذيتو "

.

أم ػػا اص ػػصالحاً  ,فق ػػج ضي ػػخت ًعخيف ػػات عجي ػػجة لمتػ ػػازي  ,فق ػػج ع ػ ّػخؼ ميش ػػج فخح ػػاف
التّػ ػػازي أن ػػو" ًػ ػػازف السشصمق ػػات عم ػػى مد ػػتػى التص ػػابق كالتع ػػارض"( ,)6كى ػػػ" عب ػػارة ع ػػغ

عشرخ بشائي في الذعخ يقػـ عمى ًكخار أج اد

متداكية "( ,)7كقدسو ا مفتاح إلى

سخار البالتة
 .1العمػي ,أبػ إدريذ يحيى بغ حسدة بغ عمي الحديشي  ( ,ت749ىػ ) ,ال ِّ
صخاز أل ّ
كعمػـ حقائق اإلعجاز ً ,ر :عبج السجيج ىشجاكي  ,السمتبة العرخية  ,بيخكت  ,لبشاف  ,ط,1
2002ـ . 22 /3 ,

البجيع  ,ص. 514

جشيذ أسالي
 .2الدجمساسي  ,السشدع البجيع في ً ّ
 .3الدجمساسي  ,السرجر الدابق نفدو  ,ص 508ػ ػ ػ ػ . 509
 .4الدجمساسي  ,السرجر الدابق نفدو  ,ص. 519

 .5ابغ مشطػر  ,لداف العخب  , 922/3 ,مادة "كزي" .

الذعخ ّي
 .6فخحاف  ,ميشج محدغ  ,التّػازي في لغة القريجة العخاقية الحجيثة  ,ميخجاف السخبج ّ
الخبع عذخ  ,بغجاد 1998 ,ـ  ,ص. 29
ا
الذعخ الجاىمي  ,ص. 127
 .7ربابعة  ,ق اخ ات أسمػبية في ّ
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()1

قدسيغ  :التّػازي الطاىخ ,كالتّػازي الخفي"
مػػع القخيش ػة  ,أي الفق ػخة مػػع نطيخًيػػا فػػي الػػػزف كالػػخكي"( .)2كأرى أف التّػػازي :عبػػارة عػػغ
ًكخار أج اد متدػاكية عمػى مدػتػي البيػت الذػعخي أك مجسػعػة أبيػات شػعخية صػػًيا  ,أك
كيعخفو عتيػق " ىػػ أف ًتفػق المفطػة األخيػخة

ًخ يبيا ,أك دالليا ,مغ خالؿ التذابو في الحخؼ أك الكمسة أك العبارة .
كقج اًفقت السعػاجع جسيعػا عمػى عشرػخ التذػابو لمتّػػازي الػحي" ىػػ عبػارة عػغ ًكػخار
بشيػي في بيت شعخي أك في مجسػعة أبيات شعخية  ,كسا أنو التػػالي الدمشػي الػحي يػؤدي
إلي ػػو ًػ ػػالي الدمد ػػة المغػي ػػة الستصابق ػػة أك الستذ ػػابية  ,كى ػػػ يذ ػػسل العشاص ػػخ الر ػػػًية ,

الذ ػػعخ ّي  ,س ػػا أن ػػو
كالتخ يبي ػػة  ,كالجالليػ ػة  ,كأش ػػماؿ الكتاب ػػة  ,ك يفي ػػة اس ػػتغالؿ الفز ػػا ّ
يفتخض في العادة أف الصخفيغ متعادالف في األىسية"( ",)3كىػ عبارة عغ ًساثػل أك ًعػادؿ
السبػ ػػاني أك السعػ ػػاني فػ ػػي سػ ػػصػر متصابقػ ػػة الكمسػ ػػات أك العبػ ػػارات القائسػ ػػة عمػ ػػى االزدكاج
الفشػػي  ,كًػخًب ببعزػػيا  ,كًدػػسى عشجئػػح الستصابقػػة أك الستعادلػػة أك الستػازنػػة سػػا فػػي
الذعخ أك الشثخ الفشي"(.)4

أف لمتػػازي معشيػيغ  :السعشػى المغػػي  :كيقرػج بػو
أما السعاجع الغخبية  ,فقج أضيخت ّ
السحػػاذاة أك السجػػاراة  ,أمػػا السعشػػى االصػػصالحي الػػحي يقػػػـ عمػػى ًك ػخار أج ػ اد متدػػاكية,

عمػػى أسػػاس التساثػػل الػػحي ال يعشػػي التصػػابق  ,كقػػج أخػػح الغخبيػػػف د ارسػػة ىػػحا السرػػصمر ,

كبػػخزت جيػػػد ياكبدػػػف " الػػحي جعػػل التّػػازي فػػي أربعػػة مدػػتػيات أكليػػا  :مدػػتػى ًشطػػيع
كًخ ي ػ البشػػى التخ يبػػة  .كثانييػػا  :مد ػتػى ًشطػػيع كًخًي ػ األشػػماؿ كالسق ػػالت الشحػيػػة .
أمػػا ثالثيػػا  :فيػػػ مدػػتػى ًشطػػيع كًخًيػ

الستخادفػػات السعجسيػػة كًصابقػػات السعجػػع التامػػة .

الذعخ ّي  ,مجمة فرػؿ  ,اليي ة السرخية العامة
ز ّ
 .1مفتاح  ,ا  ,مجخل إلى ق اخ ة ّ
الش ّ
لمكتاب  ,القاىخة  ,ـ , 16ع 1988 , 1ـ  ,ص. 259

عديد ,عمع البجيع  ,دار اآلفاؽ العخبية  ,بيخكت  ,لبشاف  ,ط2000 , 1ـ,
 .2عتيق  ,عبج ال ّ
ص. 170
 .3مفتاح  ,ا  ,التذابو كاالختالؼ نحػ مشيجية شسػلية  ,السخ د الثقافي العخبي  ,الجار

البيزا  ,السغخب  ,ط1996 , 1ـ  ,ص. 97

 .4الذيخ  ,عبج الػاحج حدغ  ,البجيع كالتػازي  ,مصبعة اإلشعاع الفشية  ,اإلسمشجرية  ,مرخ ,

ط1999 , 1ـ  ,ص. 7
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كرابعي ػػا :مدػ ػتػى ًشط ػػيع كًخًيػ ػ
الشدػ ػػق أنػ ػػو يمد ػ ػ

نفدو "(.)1

ًأليف ػػات األصػ ػػات كاليياك ػػل التصخيدي ػػة .كي ػػخى ف ػػي ى ػػحا

األبيػ ػػات الستخابصػ ػػة بػاس ػ ػصة التّ ػ ػػازي اندػ ػػجاماً ,كًشػعػ ػػا فػ ػػي الػقػ ػػت

أما يػري لػًسػاف فيػخى أف معالجػة التّػػازي ًػتع أثشػا ًحميػل دكر التكػخار فػي الذػعخ,
كيعخؼ التّػػازي بأنػو  ":مخ ػ ثشػائي التكػػيغ أحػج شخفيػو ال يعػخؼ إال مػغ خػالؿ اآلخػخ,
كىحا اآلخخ يخًب مع األكؿ بعالقة أقػخب إلػى التذػابو  ,كمػغ ثػع فػإف ىػحا الصػخؼ اآلخػخ

يحطػػى مػػغ السالمػػر العامػػة  ,بسػػا يسي ػده اإلدراؾ مػػغ الصػػخؼ األكؿ  ,كألنيسػػا فػػي نيايػػة
ًسامػػا  ,فإنشػػا نعػػػد كنكػػاف بيشيسػػا عمػػى نحػػػ مػػا ,
األمػػخ شخفػا معادلػػة  ,كليدػا متصػػابقيغ ّ
بل كنحاكع أكليسا بسشصق كخرائز سمػؾ ثانييسا"(. )2
إف
كق ػػج أكرد أري ػػا ل ػ ػ ػ ( جيػ ػخار م ػػانمي ى ػػػبمشد 1844ـ ػ ػ ػ ػ ػ 1889ـ )  ,يق ػػػؿ في ػػو ّ ":
الجان الدخخفي في الذعخ ,بل كقػج ال نخصػ حػيغ نقػػؿ  :بػأف ػل زخػخؼ يػتمخز فػي

مبػػجأ التّػػازي  ,كإف بشيػػة الذػػعخ ىػػي بشيػػة التّػػازي السدػػتسخ الػػحي يستػػج مسػػا يدػػسى التّػػازي
التقشي لمذعخ العبخي ,كالتخنيسػات التجاذبيػة لمسػسػيقى السقجسػة إلػى ًعقيػج الذػعخ اليػنػاني

كاإليصػالي كاإلنجميػدي"( ,)3لػػيذ التّػػازي شػػي ا خاصػا بالمغػػة الذػعخية إف ىشػاؾ أنساشػا مػػغ
الشثػػخ األدبػػي ًتذػػمل كفػػق السبػػجأ السشدػػجع لمتػػازي  ,إال أنشػػا ندػػتصيع أف نصبػػق ىشػػا أيزػػا
رت ػػع ػػل التغيػ ػخات مالحط ػػة ى ػػػبمشذ  :س ػػيشجىر الباح ػػث عش ػػجما يتأك ػػج م ػػغ الحز ػػػر

العسيق لمتػازي الخفي في ًذميل اآلثار الشثخيػة ًذػميال حػ اخ  ,حيػث ًكػػف البشػى الستػازيػة

تيخ مصخدة كال ًخزع مصمقا لمسبجأ األكلي لمتعاق

داخل الدمغ  .كميسا يمغ األمخ فػإف

ًخًبيا ممحػضا بيغ ًػاز في الذعخ كبيشػو فػي الشثػخ  ,ففػي الذػعخ يمػػف الػػزف
ىشاؾ فارقا ا

بالز ػػب ى ػػػ ال ػػحي يف ػػخض بشي ػػة التّػ ػػازي  :البشي ػػة التصخيدي ػػة لمبي ػػت ف ػػي عسػم ػػو ,الػح ػػجة
الشغسية كًكخار البيت كاألج اد العخكضية التي ًكػنو ًقتزي مغ عشاصخ الجاللػة الشحػيػة

كالسعجسيػػة ًػزيعػػا متػ ازي ػاً  ,كيحطػػى الرػػػت ىشػػا حتس ػاً باألسػػبقية عمػػى الجاللػػة  .عمػػى
 .1ياكبدػف  ,قزايا الذعخية  ,ص .106

الذعخ ّي ( بشية القريجة ) ً ,خجسة  :ا فتػح أحسج  ,دار
ز ّ
 .2لػًساف  ,يػري ً ,حميل ّ
الش ّ
السعارؼ  ,القاىخة  ,مرخ ( ,د .ط ) 1995 ,ـ  ,ص.129
 .3ياكبدػف  ,قزايا الذعخية  ,ص105ػ ػ ػ. 106
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العمذ مغ ذلظ نجج في الشثػخ أف الػحػجات الجالليػة ذات الصاقػة السختمفػة ىػي التػي ًػشطع

باألساس البشيات الستػازية"(.)1

كيستم ػػظ التّػ ػػازي إممان ػػات ًعبيخي ػػة  ",يدػ ػتصيع أف يغش ػػي السعش ػػى كيخفعػ ػو إل ػػى مخًب ػػة
الذ ػػاعخ أف يد ػػيصخ عمي ػػو س ػػيصخة امم ػػة  ,كيد ػػتخجمو ف ػػي
األص ػػالة  ,ذل ػػظ إف اس ػػتصاع ّ

مػضػ ػػعو  ,ك ّإال فمػ ػػيذ أيدػ ػػخ مػ ػػغ أف يتحػ ػػػؿ ىػ ػػحا التك ػ ػخار نفدػ ػػو بالذػ ػػعخ إلػ ػػى المفطيػ ػػة
السبتحلة  ,إذ إف التكخار يخًب ارًباشا كثيقا بالسعشى العاـ"(.)2

الذػ ػػعخ ّي بالتحميػ ػػل المدػ ػػاني ارًباشػ ػػا كثيقػ ػػا  ,إذ" إف ًحمػ ػػيال لدػ ػػانيا
كي ػ ػخًب التّ ػ ػػازي ّ
الذػعخ ّي  ,كيقػجـ التػػازي الذػعخي ىػػ بػجكره
صارما يدسر بإدراؾ مختمف ًجميات التّػػازي ّ
دعسػػا ثسيشػػا لمتحميػػل الّمدػػاني لّمغػػة :إنػػو يعػػيغ بجقػػة مػػا ى ػي السق ػػالت الشحػيػػة كمػػا ىػػي

ممػنػػات البشيػػات التخ يبيػػة التػػي يسمػػغ إدراكيػػا بػصػػفيا ًسػػاثالت فػػي نطػػخ جساعػػة لغػيػػة
ما  ,كًربر بيحا كحجات متػازنة "(.)3

كيعسل التّػازي بجسيع ألػانو عمى ًحقيق كضيفة جسالية إيقاعيػة  ,مػغ خػالؿ ًجاندػو
ز
الرػًي أك الذػممي  ,كيذػمل عػامال مػغ عػامػل الصاقػة اإليقاعيػة كالحخ يػة داخػل الػش ّ

الذعخ ّي  ,كرنيغ نغسي مػسيقي نتيجة لتساثل قخائشو في الري الرخفية كالعخكضػية كفػي
ّ
ّ
الحخ ات كالدمشات .
ف ػالتّػازي بيػػحا السفيػػػـ ىػػػ أسػػمػب مػػغ أسػػالي
يداؿ ممسحػا مػغ السالمػر التػي يذػتسل عمييػا الخصػاب الفشػي سػػا أكػاف شػع اخ أـ نثػ اخ ,
الذػػعخ العخبػػي قػػجيسا كحػػجيثا  ,كال

كلكشػػو ال يخقػػى إلػػى السدػػتػى الفشػػي كالجسػػالي الخفيػػع إال إذا ػػاف شبيعيػا ال ًكمػػف فيػػو ,
ككسػػيمة لخجمػػة السعشػػى الس ػخاد ًبميغػػو " ألنػػو عشجئػػح يدػػاعج عمػػى ًشسيػػة الرػػػرة الفشيػػة ,
كاش ػخاد نسػىػػا كحيػيتيػػا  ,سػػا يدػػاعج عمػػى إب ػخاز التجخبػػة الفشيػػة لمذػػاعخ  ,فػػال ير ػخفو

عغ ىجفػو األساسػي الػحي أنذػ ت القرػيجة مػغ أجميػا  ,بػل يمػػف عػامال مدػاعجا يجسػع

 .1ياكبدػف  ,قزايا الذعخية  ,ص. 108
 .2نازؾ السالئكة  ,قزايا الذعخ السعاصخ  ,ص 263ػ ػ ػ ػ . 264
 .3ياكبدػف  ,قزايا الذعخية  ,ص. 109
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الذػػاعخ عػػغ ىجفػػو ,
الجدئيػػات كيػحػػجىا  ,أمػػا إذا ػػاف متكمفػػا  ,فإنػػو سػػػؼ يرػػخؼ ّ
كيػزع جيجه في جدي ات ربسا ال ًترل بسػضػعو الفشػي  ,بػل ربسػا ًزػيع مشػو الرػػرة

الذ ػػاعخ الفشي ػػة
الفشي ػػة  ,كًد ػػق التجخب ػػة بأكسمي ػػا  ,كير ػػيخ التّػ ػػازي عبث ػػا عم ػػى ًجخي ػػة ّ
كميػ ػػا "( .)1كمػ ػػغ السالحػ ػػي إف التّ ػ ػػازي" خاصػ ػػة لرػ ػػيقة بمػ ػػل اآلداب العالسيػ ػػة قػ ػػجيسيا
كحجيثيا شفػية انت أـ ممتػبػة  ,كإنػو عشرػخ أساسػي كًشطيسػي فػي ف كاحػج  ,كلػحلظ
اىتع بو الجارسػف لدداب العمسية في مختمف أصقاع السعسػرة "(.)2

ًسػاـ  ,كالػحي يتزػسغ عػجة
كسيقػـ الباحث بجراسة ىحه الطاىخة مغ خالؿ شعخ أبي ّ
الشح ػػػي  ,كالتّرػ ػخيع  ,كالتّخص ػػيع  ,كالتػ ػػازي
رػ ػخفي  ,ك ّ
الرػ ػػًي  ,كال ّ
مح ػػاكرة لمتّػ ػػازيّ :
ز  ,كإلػى أي مػجى اسػتصاع
التّقابمي  ,كالتّقدػيع  ,كالقافيػة  ,كدكرىػا فػي ًحقيػق إيقػاع الػش ّ
الذعخ ّي .
نرو ّ
ّ
الذاعخ أف يػفق في بشائو لجعمو أداة فاعمة في ّ
 2.1ال ّتػازي الرػتي ( الحخوف ) :
لقج اىتع الشقاد القػجما بالرػػت كدكره فػي ًحقيػق اإليقػاع السػسػيقي  ,فقػج أخػح حيػ اًد
مػػغ ًفكيػػخىع المغػػػي  ,كعسمػػا عمػػى ًحجيػػج مخارجػػو  ,كإضيػػار صػػفاًو  ,كًصػ ارًػػو كشخيقػػة
نصقػػو ,يقػػػؿ ابػػغ جشػػي ":أعمػػع أف الرػػػت عػػخض يخػػخج مػػع الػػشفذ مدػػتصيال مترػػال ,
حت ػػى يع ػػخض ل ػػو ف ػػي الحم ػػق  ,كالف ػػع  ,كالذ ػػفتيغ مق ػػاشع ًثشيػ ػو ع ػػغ امت ػػجاده كاس ػػتصالتو ,
فيدػ ػػسى السقصػ ػػع أيشسػ ػػا عػ ػػخض لػ ػػو حخف ػ ػاً  ,كًختمػ ػػف أج ػ ػخاس الحػ ػػخكؼ بحد ػ ػ

اخػ ػػتالؼ

مقاشعيا "( .)3كالحخكؼ في الشصػق" ىػي يفيػات األصػػات الخارجػة مػغ الحشجػخة ًعػخض

مػػغ ًقصيػػع الرػػػت بقػػخع الميػػاة  ,كأش ػخاؼ المدػػاف مػػع الحشػػظ  ,كالحمػػق  ,كاألض ػ اخس أك
بقخع الذفتيغ أيزا  ,فتتغايخ يفيات األصػات بتغايخ ذل ػ ػظ القخع  ,كًج ػ ػػي الحػ ػ ػخكؼ

 .1الذيخ  ,البجيع كالتػازي  ,ص. 24
 .2مفتاح  ,ا  ,التمقي كالتأكيل  ,مقارنة ندقية  ,السخ د الثقافي العخبي ,

السغخب  ,ط2001 , 1ـ  ,ص. 149

الجار البيزا ,

سخ صشاعة اإلعخاب  ,دراسة كًحقيق
 .3ابغ
جشي  ,أبػ الفتر عمي بغ عثساف ( ,ت 392ىػػ) ّ ,
ّ
حدغ ىشجاكي  ,دار القمع  ,دمذق  ,ط1985, 1ـ  ,ص. 6
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متسػ ػايدة ف ػػي الد ػػسع  ,كًتخ ػ ػ

مشي ػػا الكمس ػػات الجال ػػة عم ػػى م ػػا ف ػػي الز ػػسائخ"( .)1كبي ػػحه

الصخيقة" يجعمػػف الكمسػة السػسػيقية ًػػحي بجخسػيا بػجال مػغ أف ًػجؿ بسعشاىػا الػحي ًعارفػو
الشػػاس ,ف ػدادت شػػعخية بعػػس الشرػػػص التػػي ربصػػت الرػػػت بػػالسعشى ,كذلػػظ ألف البعػػج

اإليقػ ػ ػػاعي فػ ػ ػػي الذػ ػ ػػعخ عشرػ ػ ػػخ أساسػ ػ ػػي"( .)2فاإليقػ ػ ػػاع يسثػ ػ ػػل "عالقػ ػ ػػة بػ ػ ػػيغ الكمسػ ػ ػػات,
كالحخكؼ ,كالسفخدات كما يجاكرىا  ,كحالة نفدية ًشذأ عغ صػت كعغ عالقات تامزػة
ًثيخىػ ػػا جػان ػ ػ

المغػ ػػة سػ ػػا يثيخىػ ػػا الػ ػػشغع  ,ف ػ ػالػزف فمػ ػػيذ أكثػ ػػخ مػ ػػغ نس ػ ػ رًي ػ ػ
()3

الستحخ ات كالدػاكغ في ندق محجد الصػؿ "

لتك ػ ػخار

 .كاإليقاع الشاًا عغ ًكخار األصػػات ",

يسيػػد بػػيغ الػػشطع السعتسػػج عمػػى الػػػزف بػحجاًػػو اليشجسػػية السشتطسػػة  ,كبػػيغ الذػػعخ الػػحي
يعتسػػج اإليقػػاع باإلضػػافة لمػػػزف  ,حيػػث يرػبر اإليقػػاع صػػفة مالزمػػة لمذػػعخ بمػػل مػػا فيػػو

مغ عسق  ,كرحابة ال يتدع ليا إال اإليقاع "(.)4

أمػػا الطػػاىخ الرػػػًية " فتػػجخل فػػي أشػػخ متعػػجدة  ,مشيػػا اإليقػػاع السػسػػيقي السشبعػػث
ز  ,كالبح ػػث ع ػػغ دالالًي ػػا الشفدػ ػية  ,ث ػػع الج ػػخس
م ػػغ ج ػػخس الح ػػخكؼ الد ػػائجة ف ػػي ال ػػش ّ
السػسػػيقي الػػحي ًقجمػػو الكمسػػات الػػحي يشػػتا مػػغ عالقػػات التجػػاكر كالتشػػاتع بػػيغ األصػػات

الذػاعخ عمػى إضػفا مػسػيقى شػعخية خاصػة عمػى
الرػًي ّ
في الكمسة  ,كيداعج التّػازي ّ
الذػعخّية كانفعاالًػو الػججانيػة برػػرة
أبيػات قرػائجه األمػخ الػحي يدػاعجه فػي إبػخاز مػاقفػو ّ

أكضر "( ".)5كًكخار الحخؼ في الكمسة لو رمدية سسعية  ,كأخخى فكخية  ,فاألكلى ًخجع
() 6
كي َعج ًكخار الحخؼ مغ أبد أنػاع التكخار ,كىػ
.
إلى مػسيقاىا كالثانية إلى معشاىا "
ُ

 .1السيخي  ,عبج القادر ك خخكف  ,الشطخية المدانية الذعخية في التخاث العخبي مغ خالؿ
رػص  ,الجار التػندية لمشذخ ً ,ػنذ  ,ط1988 , 1ـ  ,ص. 152
ّ
الش ّ
ز  ,دراسة ًصبيقية في الذعخ الحجيث  ,السؤسدة العخبية لمشذخ
الخكاشجة  ,سامر  ,مغاني ّ
الش ّ
ّ .2
كالتػزيع  ,بيخكت  ,لبشاف  ,كدار الفارس لمشذخ كالتػزيع  ,عساف  ,ط2006 , 1ـ  ,ص. 124
 .3الالذقاني  ,محيي الجيغ  ,القريجة الحخة معزالًيا الفشية كشخعيتيا التخاثية  ,مجمة

فرػؿ ,اليي ة السرخية العامة لمكتاب  ,القاىخة  ,ـ , 3ع1997, 1ـ  ,ص. 44
 .4الالذقاني  ,السخجع الدابق نفدو  ,ص . 44

 .5ربابعة  ,مػسى  ,جساليات األسمػب كالتمقي  ,دراسات ًصبيقية  ,مؤسدة حسادة لمجراسات
الجامعية لمشذخ كالتػزيع  ,عساف  ,األردف  ,ط2000 , 1ـ  ,ص. 29
عدالجيغ الديج  ,التكخيخ بيغ السثيخ كالتأثيخ  ,ص.18
ّ .6
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الذػػاعخ يدػػعى في ػو إلػػى االلت ػداـ ب ػخكي كاحػػج  ,يحػػجث مػػغ خاللػػو إيقػػاع
يػػأًي ب ػػعي مػػغ ّ
صػػػًي متكػ ّػخر فػػي القرػػيجة  .كيمع ػ ًك ػخار الحػػخؼ " دك ار ًعبيخي ػاً كإيجابي ػاً إضػػافة إلػػى
ز  ,كًالحسيػا  ,كسػا يدػيع فػي إبػخاز البشيػة اإليقاعيػة التػي ًكدػ
دكره في خمق بشية الش ّ
األذف أندػ ػاً ,كًذ ػػج انتب ػػاه الستمق ػػي إلي ػػو"( ,)1كيعب ػػخ ع ػػغ الحال ػػة الشفد ػػية لمذ ػػاعخ  ,كلع ػػل

الذاعخ قرج مغ ك ار ىحا التكخار التشفيذ عغ االنفعاؿ الجاخمي في نفدو  ,فيحا التكػخار
ّ
يذمل ُبعجاً أسػمػبياً يمذػف عػغ دالالت نفدػية فػي شػعخه  ,كيحػجث جسػاال فػي األسػمػب ,

ز  ,كالػقػػػؼ عمػػى أس ػ اخره كرمػػػزه ,كيشقػػل الستمقػػي إلػػى شبيعػػة
كُي َعػػج مفتاحػػا لتفكيػػظ الػػش ّ
الذػػاعخ فيمػػػف لػػو األثػػخ الػاضػػر فػػي التػػأثيخ عمػػى نفدػػية
السػقػػف الشفدػػي الػػحي عاشػػو ّ
الستمقي .
 1.2.1تكخار الحخف :
ز ,كإلػى شبيعػة
إف ًكخار الحخؼ" يحجث نغسة مػسيقية ,كيشقل الستمقي إلى جػػ الػش ّ
الذاعخ ,كيمػف لو أثخ كاضػر فػي ذىػغ الستمقػي يجعمػو يتييػأ
السػقف الشفدي الحي عاشو ّ

الذعخ ّي"( ,)2فالحخؼ لغػة ىػػ ":شػخؼ الذػي
ز ّ
لمجخػؿ إلى عسق الش ّ
فالف عمى حخؼ مغ أمػخه :أي ناحيػة مشػو إذا رأى شػي ا ال يعجبػو عػجؿ عشػو  ,ك ػل كاحػج
كجانبػو ,كيقػاؿ

م ػػغ ح ػػخكؼ السب ػػاني الثساني ػػة كالعذػ ػخيغ الت ػػي ًتخ ػ ػ

مشي ػػا الكمس ػػات (,كًد ػػسى ح ػػخكؼ

اليجا )  ,كيتذمل مشيا حػخكؼ السعػاني :كىػي التػي ًػجؿ عمػى معػاف فػي تيخىػا  ,كًػخب
بيغ أج اد الكالـ  ,كًتخ ػ

مػغ حػخؼ أك أكثػخ مػغ حػخكؼ السبػاني "( ,)3كمشيػا الحػخكؼ

السيسػسػػة  ,كالسجيػػػرة .أمػػا الحػػخكؼ السيسػسػػة عذػخة يجسعيػػا " سػػمت فحثػػو شػػخز ",
أمػػا الحػػخكؼ السجيػػػرة فيػػي ثسانيػػة عذػػخ حخفػػا ,كقػػج ص ػشفيا حدػػغ عبػػاس عمػػى الشحػػػ
اآلًي :
 .1الحخكؼ المسدية  ( :ت ث د ذ ؾ ـ ) .
 .1أبػ مخاد  ,شعخ أمل دنقل دراسة أسمػبية  ,ص. 116

 .2البجايشة  ,خالج فخحاف  ,التّكخار في شعخ العرخ العباسي األكؿ  ,ك ازرة الثقافة  ,مصبعة

الدفيخ  ,األردف  ,ط2014 , 1ـ  ,ص.23

 .3ابغ مشطػر ,لداف العخب  (,حخؼ )  ,انطخ الفيخكز أبادي  ,القامػس السحي  ( ,حخؼ) .
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 .2الحكقية  ( :ر ؿ ) .
 .3البرخية  ( :أ ب ح س ط ظ غ ؼ ك ي ) .
 .4الدسعية  ( :ز ؽ ) .
 .5الذعػرية تيخ الحمقية  ( :ص ض ف ) .
.6

()1

الذعػرية الحمقية  ( :خ ح ق ع ) " .

أما حخكؼ السعاني فيي  " :الحخكؼ التػي ًػجؿ عمػى معػاف فػي تيخىػا  ,كًػخب بػيغ
أج اد الكالـ  ,كًتخ

مغ حخؼ أك أكثخ مغ حخكؼ السباني كىي خسدة أقداـ :

.1

معشى في االسع خاصة  :كالتعخيف .

.2

معشى في الفعل خاصة  :كالتشفيذ .

.3

معشى في الجسمة  :كالشفي كالتػ يج .

.4

كرب بيغ مفخديغ  :كالعصف .

.5

كرب بيغ جسمتيغ  :كالعصف .
كمشيا مػا ىػػ خػارج عػغ ىػحه اإلقدػاـ  ,ػالكف  ,كالتيي ػة  ,كاإلنكػار  ,كالتػح ار ,

كأما أقداـ الحخؼ ثالثة :
.1

مختز باالسع .

.2

مختز بالفعل .

.3

مذتخؾ بيغ االسع ك الفعل "(.)2

أم ػػا ًكػ ػخار الح ػػخكؼ  :م ػػغ  ,إل ػػى  ,ع ػػغ  ,ك ػػع  ,حت ػػى  ,ل ػػع  ,كم ػػا ش ػػاكميا م ػػغ
حخكؼ السعاني" فإذا كقعت في الكػالـ ك ػاف الدػبظ بيػا ًامػا جاريػا عمػى جيػة االنتطػاـ
فيػػػ حدػػغ  ,كمتػػى جػػا ت متقاربػػة أفػػادت التش ػافخ ,كالثقػػل عمػػى المدػػاف  ,ك ػػاف ذلػػظ

كممر الكالـ كرشيقو "( , )3فيحه الحخكؼ إذا أدت دك اًر فػاعالً فػي
مجانبا لجيج البالتة ُ ,
 .1عباس ,حدغ  ,خرائز الحخكؼ العخبية كمعانييا ,مشذػرات اًحاد الكتاب العخب ,دمذق ,
ط1998 , 1ـ  ,ص 48ػ ػ ػ ػ . 50

 .2السخادي ,الحدغ  ,الجشى الجاني في حخكؼ السعاني ً ,ر :فخخ الجيغ قباكة وا نجيع
العمسية  ,بيخكت  ,لبشاف  ,ط1992 , 1ـ  ,ص 25ػ ػ ػ ػ . 26

فاضل  ,دار الكت
سخار البالتة كعمػـ حقائق اإلعجاز. 30/3 ,
 .3العمػي  ,ال ِّ
صخاز أل ّ
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ز  ,كأسيست في ًساسػظ البشػى الجالليػة كالتخ يبيػة مشػو كػاف الكػالـ
الخب بيغ أج اد الش ّ
بميغا كرشيقاً  ,كأفرػر عػغ قػجرة السبػجع فػي ًػضيػف األدكات  ,ليجعػل لغتػو أكثػخ ًػأثي اًخ
كًفاعالً  ,فتكخار حخؼ ما أك أكثخ في بيت أك نز شعخي ُي َعج أم اًخ الفتاً لمستمقي .

إف لتكػخار الحػػخؼ ميػػدًيغ األكلػػى  :سػػسعية ًػشيس بػجكر فاعػػل فػػي اإليقػػاع الػػجاخمي

الذعخ ّي  .كالثانية  :معشػية ًخًب بالسعشى  ,إذ ًسثل بعجا أسمػبيا يديػج مػغ ًساسػظ
لمشز ّ
ّ
ز
ز كسػػمبو  ,كًػخاب أج ادئػػو  ,كسػػج الفجػػات المغػيػػة التػػي ًطيػػخ لمستمقػي داخػػل الػػش ّ
الػػش ّ
الذعخ ّي  ,مسا يحقق التخاب كاالًداؽ كاالندجاـ .
ّ

ًسػاـ ضػسغ محػاكر متشػعػة
فتكخار الحخؼ يسثل صػرة الفتة ككاضحة في شعخ أبػي ّ
كقع ػػت ف ػػي الكمس ػػة  ,كش ػػممت إيقاع ػػات مػس ػػيقية متشػع ػػة ذات دالالت إيحائي ػػة ػ ػي ًثي ػػخ
الذ ػػعخ ّي  ,كًشقم ػػو إل ػػى
األحاس ػػيذ  ,كاالنفعػ ػاالت ل ػػجى الستمق ػػي  ,كًجعم ػػو يع ػػير الح ػػجث ّ
الذاعخ الشفدية .
أجػا ّ
فػػال ِجخس السػسػػيقي لمحػػخؼ يعتبػػخ ممسحػػا بػػار از فػػي شػػعخه  ,كسػأًػقف عشػػجىا لكذػػف

العالقة التالزمية بيغ الحخؼ كداللتو عمى السعشى ,كالسقرػد بحلظ " أف يمػػف فػي جػخس
الرػت مػا يػح خ بالسقرػػد كبالكمسػة  ,كقػج ضػخبػا السثػل لػحلظ بػالتكخار فػي إخػخاج نصػق
الػ اخ فػػي مسػػة خخيػػخ ,كإنػػو يػػح خ بخخيػػخ السػػا  ,كباالحتكػػاؾ كالخخػػاكة فػػي نصػػق الحػػا ,

كإنو يح خ بفحير األفعى  ,كحفيف الذجخ"(.)1

فػػالتّػازي الرػػػًي فػػي شػػعخه نجػػجه عمػػى نسصػػيغ  :الػػشس األفق ػي  :فيػػػ امتػػجاد ً ػػازى
الحخكؼ في البيت الػاحج  ,كالشس الخأسي أك العسػدي :كىػ امتجاد التّػػازي الرػػًي فػي
أبيات القريجة .كمغ أمثمة الشس األفقي نجج حزػ ار لحخؼ الديغ الػحي يذػحغ القرػيجة

الذعخ ّي  ,مجمة فاؽ لمثقافة كالتخاث  ,بيخكت  ,لبشاف ,
الرػًي ّ
 .1سمػـ ً ,امخ  ,االندياح ّ
ع , 13ج1996 , 4ـ  ,ص44ػ ػ ػ ػ. 45
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()1

ًسػاـ
بصاقة إيحائية  ,كمػسيقى عحبة يذمميا ًكخار ىحا الحػخؼ  ,قػػؿ أبػي ّ

بغ يػسف:

()2

يسػجح ا

الدمـ ُ ِ
سجى َلــــــــــــــع يدديا َق َ
اسـَشا َىـــــــــــــــحا َّ
ع
اسـ ًة
ط َع ْبٌج ُم َجَّج ُ
ْ َُ ْ
ـان سَي َ
َلَقـ ْـج َس َ
ُ ً
الذػػاعخ حػػخؼ الدػػيغ خسػػذ مػخات بذػػمل الفػػت لمشطػػخ ,كالدػػيغ صػػػت "
لقػػج ػ ّػخر ّ
ج

احتكػػاكي أسػػشاني لثػػػى ميسػػػس مخقػػق "( ,)3كىػػػ مػػغ الحػػخكؼ االنفجاريػػة  ,فقػػج اكد ػ

الذػاعخ الشفدػية التػي
ًك اخره إيقاعاً مػسيقياً ,كبعجاً داللياً عسيقاً يتشػاتع كيشدػجع كمػع حالػة ّ
يعيذػػيا ,كشػػمػاه مػػغ الدمػػاف الػػحي جػػار عميػػو ,كسػػب لػػو حالػػة الحػػدف مػػغ سػػػ الغػػحا
كالحخماف الحي يعيذو ,كما لت إليو حالتو الشفدية الستحاممة عمى الدماف التػي ال يخففيػا
()4

إال ت ادرة الجمػع  ,كمغ قػلو يسجح ا بغ يػسف:

ـــخ
ــــــــــخ َف ْػَق
صـــــــــــــــــــــــٌخ
لِ َّمج ْم ِ
صــــــــــخِه أَ ْس ُ
فاْن َي َّل ِفــــــي أَ ْس ُ
ُ
ـــــــــع َس ْص ٌ
ـــــــــــــــــو َس ْص ُ
فقػػج ًكػ ّػخر حػػخؼ الدػػيغ أربػػع م ػخات فػػي مسػػة ( سػػصخ)  ,مسػػا شػػمل ًػازيػػا إيقاعيػػا

كدالليػػا ,فأحػػجث ًخابصػػا كاندػػجاما بػػيغ أج ػ اد البيػػت الذػػعخي  ,كمػػغ أمثمػػة الػػشس األفقػػي
()5

ًكخار حخؼ الجاؿ  ,كقػلو

()6

في مجح أحسج بغ أبي داكد:

ع  :أي ججع أنفو كأذناه كالسججع مغ الججع  :كىػ
ع ْب ٌد ُم َج َّد ُ
الجيػاف َ . 324 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
سػ الصعاـ  .المداف ( مادة ججع ) ,كسجى  :مخسمة ميسمة  ,ألنو حخـ السدتحق كأعصى تيخ

السدتحق  .المداف ( مادة كسج ) .

 .2أبػ سعيج ا بغ يػسف الثغخي الصائي الحسيجي  ,مغ أىل مخك  ,ك اف مغ قػاد حسيج

ًساـ ,ص. 227
الصػسي .انطخ الرػلي ,أخبار أبي ّ
الذاي  ,فػزي حدغ  ,محاضخات في المدانيات ,
 .3الفخاىيجي  ,كتاب العيغ  . 169 /1,انطخ ّ
عالع الكت

الحجيث  ,بيخكت  ,ط 2016 , 1ـ  ,ص. 195

الجيػاف . 183 / 2 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
الجيػاف . 387 / 1 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
 .6أحسج بغ داكد بغ جخيخ بغ مالظ  ( ,ت240ق )  ,أحج القزاة السذاىيخ مغ السعتدلة  ,انطخ
الشجيع  ,أبػ الفخج ا بغ أبي يعقػب إسحق الػراؽ البغجادي  ( ,ت438ق )  ,الفيخست ً ,ر :

رضا بغ عمي  ,دار السديخة  ,بيخكت  ,ط1988 , 3ـ  . 212 /5 ,الشػيخي  ,شياب الجيغ أحسج

بغ عبج الػىاب  ( ,ت721ق ) ,نياية األرب في فشػف األدب ً ,ر  :حدغ نػر الجيغ ك خخكف ,
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ِ ِ
بالـ َّ
ػل َوُقــــــــػِد
اؤ َىــــــــا
ـــــــج ْم ِع أَ ْن َتــــــــ ْدَد َاد ُ
جســـــــَخَة َلــــــــ ْػ َع ٍة ِإ ْش َف ُ
شـــــــــ َ
أَ ْجـــــــجْر ب ْ
الذػاعخ إلػى البمػا عمػى الػجيار  ,فجسػخة المػعػة
فقدػة الفػخاؽ كشػجة السعانػاة دفعػت ّ

ًصفػػأ بالػػجمع إذ ًػػدداد التيابػػا كًػقػػجاً ألنيػػا نػػار فػػي الرػػجر  ,فالبمػػا ال يشفػػع بػػل التعػػدي

الذػػاعخ مػقف ػاً انفعاليػػا يعمدػػو مػػغ خػػالؿ ًك ػخار حػػخؼ
أجػػجر ,كعديستػػو الرػػبخ ,فيجدػػج ّ
الذػػعخ ّي كردت الكمسػات التاليػػة التػي ًخػػتز بحػػخؼ
الػجاؿ خسػذ مػخات  ,ففػػي ىػحا البيػػت ّ

ال ػػجاؿ ( :أج ػػجر ,بال ػػجمع  ً ,ػػدداد  ,كق ػػػد)  ",كى ػػػ ص ػػػت أس ػػشاني لث ػػػي مجي ػػػر مخق ػػق
انفجاري"( ,)1كأججر ليا داللة عمى القػة لحخؼ الجيع مع الجاؿ السمدػرة .

كيق ػػجـ إبػ ػخاىيع أن ػػيذ كص ػػفاً بتذ ػػمل ص ػػػت ال ػ ّػجاؿ  ,بقػلػ ػو  ":ص ػػػت ش ػػجيج مجي ػػػر
يتكػػػف بػػأف يشػػجفع اليػػا مػػا اًر بػػالحشجخة  ,فيحػػخؾ الػػػًخيغ الرػػػًييغ  ,ثػػع يأخػػح مجػخاه فػػي
الحمػػق  ,كالفػػع حتػػى يرػػل إلػػى مخػػخج الرػػػت  ,فيشحػػبذ ىشػػاؾ فتػخة قرػػيخة جػػجاً اللتقػػا

شخؼ المداف بأصػؿ الثشايا العميػا التقػا محمسػا  ,فػإذا انفرػل المدػاف عػغ أصػػؿ الثشايػا

سػػسع صػػػت انفجػػاري ندػػسيو الػػجاؿ  ,فالتقػػا شػػخؼ المدػػاف  ,كأصػػػؿ الثشايػػا ُي َعػػج حػػائالً
يعتػػخض مجػػخى الي ػػا كال يدػػسر بتد ػخبو حتػػى يشفرػػل العز ػػاف انفرػػاالً مفاج ػاً يتبعػػو

ذلػظ االنفجػػار" ()2كيذػػعخنا صػػت الػػجاؿ بقػػػة التػأثيخ ,كلػػو دكر داللػػي فػي البشيػػة اإليقاعيػػة

الذػاعخ
الذػعخ ّي رابصػا بػيغ الجػانبيغ الشغسػي كالػجاللي لخجمػة السعشػى الػحي أراد ّ
في البيت ّ
إيرالو لمستمقي .
فالػ ّػجاؿ االنفجاريػػة ًعيػػج رنػػة اإليقػػاع  ,كيسػػػج الحخ ػػة الشغسيػػة كاإليقاعيػػة داخػػل البيػػت
الذ ػػعخ ّي  ,كيب ػػيغ ال ػػجكر ال ػػحي أداه ًكػ ػخار ح ػػخؼ ال ػػجاؿ ف ػػي ًذ ػػميل السػس ػػيقى الجاخمي ػػة ,
ّ
دار الكت

العالسية  ,بيخكت  ,لبشاف  ,ط 2004 , 1ـ  188 /22 ,ػ ػ ػ  . 216الحىبي  ,أبػ

عبجهللا ا بغ أحسج بغ عثساف شسذ الجيغ  ( ,ت 748ق ) ً ,اريخ اإلسالـ ككفيات مذاىيخ

األعالـ ً ,ر  :عسخ عبج الدالـ ًجمخي  ,دار الكتاب العخبي  ,بيخكت  ,ط 1990 , 2ـ / 1 ,

 333ػ ػ ػ ػ . 345

 .1سيبػيو  ,الكتاب  433 /4 ,ػ ػ ػ ػ . 435
 .2أنيذ  ,إبخاىيع  ,األصػات المغػية  ,ممتبة األنجمػ السرخية  ,القاىخة  ,ط 1995 , 1ـ ,

ص. 48

36

الذػاعخ بػػأف المػعػػة لػػغ ًصفػػأ ألف كقػدىػػا الػػجمع
إضػافة إلػػى معشػػى القػػػة التػػي ر ػػد عمييػػا ّ
كالجسخة نار فػي الرػجر ,كأدى ًعػانق ىػحا الحػخؼ مػع حػخكؼ كأصػػات أخػخى فػي البيػت

الذػػعخ ّي  ,تك ػخار حػػخؼ ال ػػاك أربػػع م ػخات  ,كحػػخؼ الػػالـ ثػػالث م ػخات  ,كحػػخؼ الجػػيع
ّ
م ػخًيغ كحػػخؼ ال ػ اخ م ػخًيغ إلػػى االًدػػاؽ كاالندػػجاـ بػػيغ أج ادئػػو  .أمػػا ًك ػخار حػػخؼ السػػيع
()2

كقػلو( )1يسجح الػاثق:
و ِ
احدـــــــــــ ْع ُم َع ِان َجنا ِبكــــــــــــــــــــ ِّل ُحدامِ
َفيَ ِقــــــ ْع ُم َخالِ َفَشـــــــا ِب ُكــــ ِّل ُمَقـــــــــــــــــ َّػ ِم
فق ػػج ًك ػ ّػخر ح ػػخؼ الس ػػيع خس ػػذ مػ ػخات  ,كى ػػػ" ص ػػػت ش ػػفػي أنف ػػي مجي ػػػر مخقػ ػق
أتػ ػػغ"( .)3كسػ ػػصي بػ ػػيغ الذػ ػػجة كالخخػ ػػاكة  ",يسثػ ػػل إيقاع ػ ػاً داخمي ػ ػاً مشدػ ػػجسا مػ ػػع السذػ ػػاعخ

الذاعخ ًحتيػا  ,كال
كاألحاسيذ  ,فالتكخار يشذأ عغ حالة شعػرية شجيجة التكثيف  ,يخزخ ّ
يسمػػظ لشفدػو ًحػػال عشيػػا  ,فتبقػػى ممحػػة عميػػو ال ًفارقػػو فتطيػػخ مػا يقػػػؿ "( ,)4أمػػا اإلدتػػاـ
فقػى السعشى في البيت الذعخي ليتشاس
ّ
()5
ًساـ :
الديغ
ّ
السمخر .كمغ األمثمة عمى ذلظ ًكخار حخؼ الراد  ,قػؿ أبي ّ
صسر ِ ِ
الر ْس َرامِ ُي َّت َي ُع؟
ــــغ ِصياَن ِتيا
ان َع ْسٌخو َعمى َّ
امتي ا َّت َي ُسػني ِم ْ
َى ْل َك َ
َ َْ َ
الذػ ػػاعخ حػ ػػخؼ الرػ ػػاد فػ ػػي ىػ ػػحا البيػ ػػت خسػ ػػذ م ػ ػخات  ,فػ ػػي ثػ ػػالث مسػ ػػات
ك ػ ػ ّػخر ّ
(صسرامتي  ,صيانتيا  ,الرسراـ )  ,فحخؼ الراد صػت صفيخي" مغ الحخكؼ

مع فعل الخمر كيخًب بالدػيف مػغ خػالؿ حػخؼ

السيسػسػػة الخخػػػة  ,كىػػػ حػػخؼ شػػفػي  ,كذلػػظ لجس ػاؿ صػػػًو  ,كعحكبػػة مػسػػيقاه  ,كلسػػا

()6
فالذاعخ
يثيخه في الشفذ مغ إيحا ات الشقا كالرفا كالصيارة كالب اخ ة كالعدة كالقػة " ّ ,

الجيػاف . 208/3 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2الػاثق با﵀ الخميفة أبػ جعفخ ىاركف بغ السعترع با﵀ ا  ,كلج سشة ( 196ق) ًدمع الخالفة
خسذ سشػات كنرف  ,مات بدام اخ سشة ( ت232ق )  .الحىبي  ,سيخ أعالـ الشبال 307 /9,

ػ ػ ػ . 314

الذاي
 .3ابغ
سخ صشاعة اإلعخاب ّ , 107, 89/2 ,
جشي ّ ,
ّ
184ػ ػ ػ ػ. 185
 .4عاشػر  ,التّكخار في شعخ محسػد دركير  ,ص. 44

 ,محاضخات في المدانيات ,

راـ  :الديف الحي ال يشثشي .
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
الجيػاف  . 492/4 ,الر ْس َ
 .6عباس  ,خرائز الحخكؼ العخبية كمعانييا  ,ص 149ػ ػ ػ ػ ػ. 153
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يػػح خ سػػيفو  ,كيشفػػي االًيػػاـ عشػػو  ,كعػػغ سػػيفو  ,فيػػل عسػػخك بػػغ معػػج يمػػخب يػػتيع عمػػى
سػ ػػيفو الرسرػ ػػامة؟ فحػ ػػخؼ الر ػ ػاد أحػ ػػجث ًػازيػ ػػا مػ ػػغ لفط ػ ػة كاحػ ػػجة ىػ ػػي(:صسرػ ػػاًي

الذعخ ّي إيقاعا مػسيقيا رب بيغ العجد كالرجر .
كالرسراـ ) فسشر البيت ّ

أمػ ػػا حػ ػػخؼ ال ػ ػ اخ  ,فيتسيػ ػػد عػ ػػغ حػ ػػخكؼ العخبيػ ػػة بأنػ ػػو حػ ػػخؼ ممػ ػ ّػخر  ,يقػ ػػػؿ أبػ ػػػ
()2
ًساـ ()1في مجح السعترع با﵀ :
ّ
ِ
َّ
الحـــَخ ِب
ذ
َّ
الس ْعَشـــى مــــ َغ َ
لســـا َأرَى َ
العـــ ْي ِغ ُتـــ ْػَفم ٌ
الحــــْخ َب َ ْأر َي َ
َواْل َحـــْخ ُب ُم ْذـــ َتق ُة َ
ج

ًكػ ػخار مست ػػي ( رأى ,

لق ػػج ًك ػ ّػخر ح ػػخؼ الػ ػ اخ خس ػػذ مػ ػخات  ,فك ػػاف ًكػ ػ اخره بد ػػب
الحػػخب ) التػػي ًكػ ّػخرت ثػػالث م ػخات  ,ك أرى ًكػ ّػخرت م ػخًيغ  ,فتػػجؿ الحػػخب عمػػى معشػػى

كسػسي بػػحلظ " ألنػػو
الغزػ كعمػػى ذىػػاب السػػاؿ  ,كيتسيػػد حػػخؼ الػ اخ بأنػػو حػػخؼ ممػ ّػخر ُ
ًتكػ ّػخر عشػػج الشصػػق بيػػا  ,ػػأف شػػخؼ المدػػاف يخًعػػج بيػػا  ,فكأنػػظ نصقػػت بػػأكثخ مػػغ حػػخؼ
كاحج "( , )3كإنو صػت جانبي  ,حيث " يتع إنتاجو عغ شخيػق عػائق مػغ نػػع الغمػق التػاـ
فػػي كس ػ ًجػيػػف الفػػع  ,كيػجػػج مجػػخى جػػانبي لتيػػار الي ػػا حػػػؿ أحػػج جػػانبي العػػائق أك

حػػػؿ جانبيػػو "( . )4فػػال اخ صػػػت " لدػػاني ممػ ّػخر مجيػػػر متػس ػ بػػيغ الذػػجة كالخخػػاكة ,
يخقػػق كيفخ ػػع حدػ ػ الحخ ػػة التػػي قبم ػػو "( ,)5فج ػػا ًكػ ػخاره مشدػػجسا م ػػع السذ ػػاعخ العام ػػة
لمقريجة  ,كىي مذاعخ القػة كالذجاعة بفتر عسػرية التي حققت ًخابصا بيغ أجػ اد البيػت

الذعخ ّي  ,كربصت أج اد القريجة بعزيا بعزا  ,فأحجثت أثػ اخ صػػًيا كاضػحا مػغ حيػث
ّ
ًساـ  ,الّجيػاف . 64/1
 .1أبػ ّ
 .2السعترع با﵀  ,أبػ إسحاؽ ا السعترع با﵀ بغ ىاركف الخشيج كلج سشة 179ق كًػفي سشة

( 227ق ) في سام اخ  .الحىبي  ,سيخ أعالـ الشبال  291 /9 ,ػ ػ ػ ػ . 306
الذاي
 .3ابغ
سخ صشاعة اإلعخاب  .203/1انطخ ّ
جشي ّ ,
ّ
ص 177ػ ػ ػ . 181

 ,محاضخات في المدانيات ,

الديػشي  ,جالؿ الجيغ بغ عبج الخحسغ بغ أبي بمخ( ,ت911ق)  ,ىسع اليػامع في شخح
ّ .4
جسع الجػامع ً ,رحير أحسج شسذ الجيغ  ,دار الكت العمسية  ,بيخكت  ,لبشاف  ,ط, 1
1998ـ . 203/2 ,

الرػت المغػي  ,عالع الكت
 .5عسخ ,أحسج مختار  ,دراسة ّ
ص . 100
38

 ,القاىخة  ,ط1978 , 1ـ ,

الجاللػػة الشفدػػية الذػػعػرية  ,فتعاضػػجت السػسػػيقى الجاخميػػة كالخارجيػة لتقػيػػة اإليقػػاع العػػاـ
لمػ ّػشز ,فحػػخؼ ال ػ اخ ممػ ّػخر بصبيعتػػو  ,فجػػا التش ػاتع كاالندػػجاـ بػػيغ الدػػياؽ كداللتػػو مػػع
البشية اإليقاعية  ,فأحجث ًػازيا بيغ ًكخار ال اخ في مستي الحخب ك أرى .
ًسػاـ لػو حزػػر ثيػخ فػػي ديػانػو أيزػا  ,كمػغ األمثمػػة
فحػخؼ العػيغ فػي شػعخ أبػػي ّ
()2
ًساـ ( )1في مجح السأمػف :
عمى ذلظ قػؿ أبي ّ
َوْرَقا ُء ِحيــــــــــــــــ َغ َت َر ْع َرــ َع ِ
ضالم ؟!
ات َع ْي ِشــ َظ أَن َد َع ْت
أَ َت َر ْع َرعت َعَبخ ُ
اإل ُ
لقػػج ًكػ ّػخر حػػخؼ العػػيغ سػػبع م ػخات  ,كىػػػ" صػػػت حمق ػي مجيػػػر مخقػػق "( )3يػػأًي "

بػػيغ الذػػجيج كالخخػػػ"( ,)4كالعػػيغ مػػغ حػػخكؼ الحمػػق فيتباش ػأ اإللقػػا ثػػع ًعػػػد االنفجاريػػة ,
فأحػػجث ًػافق ػاً نغسي ػاً كجخس ػاً مػسػػيقياً لتخديػػج ىػػحا الحػػخؼ ُمطي ػ اخ حدنػػو  ,كًػجعػػو بد ػب

القصيعػ ػػة ,كيسمػ ػػغ القػ ػػػؿ إف بشيػ ػػة التك ػ ػخار الرػ ػػػًي لحػ ػػخؼ العػ ػػيغ كالرػ ػػاد فػ ػػي مستػ ػػي

الذػاعخ الشفدػية  ,فأديػا إلػى كضيفػة جػا ت
ر ػع ) ًتفقاف مػع حالػة ّ
ر ْع َ
رعت َ ًَ ,
ر ْع َ
( أًََ َ
مشدجسة تاية االندجاـ مع السدػتػى الػجاللي بتذػميمو اإليقػاعي السػؤثخ الػحي يسثػل ًكثيفػا

ر حخفػػي البػػا كالسػػيع فػػي مػػجح السعترػػع
شػػعػريا لر ػجؽ العاشفػػة .كمػػغ قػل ػو أيزػػا ممػ ّػخ ا
()5
با﵀ :

﵀ مـــــخَت ِق ٍب فــــــــــــــــــــي ِ
ِ
َت ْج ِبيــــــــــخ معترــــع ِبــــــــــ ِ
ِ
ـــــــــــــب
للا ُمْخَت ِغ
ا﵀ ُمْش َت ِقـــــــــ ٍع
ٍ
ُ ْ
ُ ُْ
إف السػ ػػادة الرػ ػػػًية " ًكسػ ػػغ فييػ ػػا إممانيػ ػػات ًعبيخيػ ػػة ىائمػ ػػة  ,فاألص ػ ػػات كًػافقيػ ػػا,
كاإليقاع  ,كالكثافة  ,كاالستسخار ,كالتكخار ,كالفػاصل الرامتة  ,ل ذلظ يتزسغ بسادًو

الجيػاف ًَ . 64/1ر ْعرعت ً :فخقت كاضصخبت .
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
َ َ
الخشيج كلج سشة 179ق كًػفي سشة
 .2السعترع با﵀  ,أبػ إسحاؽ ا السعترع با﵀ بغ ىاركف ّ

( 227ق ) في سام اخ  .الحىبي  ,سيخ أعالـ الشبال  291 /9 ,ػ ػ ػ ػ . 306
الذاي
 .3الفخاىيجي  ,تاب العيغ ّ , 14 /1 ,
 .4سيبػيو  ,الكتاب  434 /4 ,ػ ػ ػ ػ ػ . 435
الجيػاف  . 58/1 ,مخًق
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
مخًغ  :يخت فيسا يقخبو إلى هللا ًعالى .

 ,محاضخات في المدانيات  ,ص. 191
 :الحي يجعل ما يخقبو بيغ عيشيو أنو يشطخ إليو .
39

()1
الذػػعخ ّي بحػػخفيغ ًػػخددا بذػػمل
شاقػػة ًعبيخيػػة فػػحة "  .بػػخز التك ػخار الرػػػًي فػػي البيػػت ّ
متشاسػػق متجػػانذ  ,متالزمػيغ  ,كمشفرػػميغ  ,كىسػػا حخفػا السػػيع كالبػػا  ,فالبػػا ًكػ ّػخر أربػػع

مػخات :كىػػػ صػػػت " شػػفيي مجيػػػر مخقػػق "( ,)2يستػػاز بدػػيػلة الشصػػق لقػػخب مخخجػػو مػػغ

الفػػع  ,كيعصػػي قػػػة الجػػخس مػػغ خػػالؿ صػػفتو االنفجاريػػة " التػػي ًسشػػع الرػػػت أف يجػػخي

()3
مشي ػػا "  ,كى ػػػ م ػػغ ح ػػخكؼ " قمقمػ ػة المد ػػاف كًحخيم ػػو ع ػػغ مػض ػػعو حت ػػى يخ ػػخج ص ػػػًاً

فيدسع"( ,)4كمغ الحخكؼ الذجيجة  ,أما الحخؼ الثاني فيػػ حػخؼ السػيع ًك ّػخر سػت مػخات
كقج سبقت اإلشارة إليو  ,فجسع بيغ الذجة كالخخاكة  ,ك الىسا جيػري شفػي .
الذاعخ إلى استخجاـ التقديع فقدسو أربعة أقداـ جسع بيشيا الػػزف الػاحػج ,
كقج عسج ّ
كندػ جسيػػع األفعػػاؿ إلػػى هللا ًعػػالى  ,كالتقػػخب مشػػو  ,فتكػ ّػخر لفػػي الجاللػػة ثػػالث مػخات ,

الذػػاعخ عمػػى الخميفػػة السعترػػع بػػا﵀
مػػشر الػػشز قػػػة ,كإشػػارات ,كصػػفات ديشيػػة أشمقيػػا ّ
العباسػػي ,ػنػػو عخبيػا أصػيال  ,فزػػال عػػغ ًكػخار حخفػػي البػػا كالسػػيع مسػػا يجعػػل القرػػيجة
ًتستع بتػاز صػًي جسيل كإيقاع مشدجع .
اًخ حقػػق مػػغ خاللػػو ًػازي ػا صػػػًيا متشاسػػقا
فتك ػخار حػػخؼ البػػا قػػج أحػػجث كقعػػا مت ػػ اً

كمتشاسبا مع مػضػع القرػيجة ( فػتر عسػريػة )  ,كمشدػجسا مػع القافيػة  ,كبػحلظ " أضػفى
مػسيقا داخمية كخارجيػة عشػج الػقػف عمػى نيايػة ػل بيػت شػعخي .كبتكػخار ىػحه األصػػات
ًحقق ًجاندا حخفيا يعسل عمى جحب انتباه الستمقي "( ,)5كإثارة ذىشو لمسعشى  ,ليػلج نغسػة
()6

ًساـ :
ّ
أما ًكخار حخفي اليا كالراد فيطيخاف في قػؿ أبي ّ
متكخرة داخل القريجة ّ .

 .1فزل  ,صالح  ,عمع األسمػب مبادئو كإج اخ اًو  ,اليي ة السرخية العامة لمكتاب  ,القاىخة ,
ط1985 , 2ـ  ,ص. 27

الذاي
 .2ابغ
جشي  ,الخرائز  . 131/1 ,انطخ ّ
ّ
 .3سيبػيو  ,الكتاب . 434 /4 ,

 ,محاضخات في المدانيات  ,ص. 170

 .4نسخ ,مػسى عبج السعصي  ,األصػات العخبية الستحػلة كعالقتيا بالسغشي  ,دار الكشجي لمشذخ

كالتػزيع األردف  ,عساف  ,ط2001 ,1ـ  ,ص. 62

 .5نسخ ,مػسى  ,األصػات العخبية الستحػلة كعالقتيا بالسغشي  ,ص. 62
الجيػاف . 568/4 ,
ًساـ ّ ,
 .6أبػ ّ
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وصارعت عغ ِمر ٍخ ر ِ
لَِي ْرَخ َع َعدمي َغ َيخ َما َصخ َع ْت ِم ْرُخ
جائي وَل ْع ي ُك ْغ
َ َ َُْ َْ
َ
فق ػػج ًك ػ ّػخر ح ػػخؼ الي ػػا خس ػػذ مػ ػخات  ,كى ػػػ" ص ػػػت ش ػػبو حخ ػ ػي ت ػػازي مجي ػػػر

مخقق "( ,)1أمػا حػخؼ الرػاد فيػػ مػغ الحػخكؼ " السيسػسػة الخخػػة كىػػ حػخؼ شػعػري ,
فجسػػاؿ صػػػًو كعحكبػػة مػسػػيقاه  ,يثيػػخ فػػي الػػشفذ إيحػا ات الشقػػا كالصيػػارة كالبػ اخ ة "(,)2

ًكخر ىحا الرػت الرفيخي خسذ مخات  ,فالسػسيقى السشبعثة مغ ىحيغ الحخفيغ مػحيػة
ّ
فالذاعخ ي ذ مغ خيخ مرخ  ,فارًحػل عشيػا بعػدـ كقػػة
بصاقة ًعبيخية ًغخي الدامعيغ ّ ,
عمى الختع مغ أنػو ًمػحذ بالحيػاة فييػا  ,كنيػل مشيػا حتػى ارًػػى .ففػي ًسػازج الذػيغ كالػجاؿ
()3

كالشػف  ,قػلو :

والح ْد ُن ِخ ْجنـــــــي ِ
ناشجاً أو ُمْش ِذـــــــــــ َجا
ُ

ضَمْمــــــــــ ُت أُْن ِذ ُج ُه َوأُْنذـــــــ ُج أَ ْىَمـــــــــــــــ ُو
وَ
الذػػعخ ّي يمحػػي ًػازيػػا كاضػػحا  ,كالدػػب
يب ػجك أف مػػغ يقػ أ
ػخ ىػػحا البيػػت ّ

ىػػػ ًسػػازج

الذػػيغ مػػع الػػجاؿ كالشػػػف مسػػا أكحػػى بسػسػػيقى عحبػػة  ,فذػػممت إيقاعػػا دقيقػػا متػازيػػا يسثػػل

كحػ ػػجة مػسػ ػػيقية متدػ ػػاكية  ,ففػ ػػي الذػ ػػصخ األكؿ ًكػ ػ ّػخرت الحػ ػػخكؼ الثالثػ ػػة م ػ ػخًيغ فػ ػػي:
( أنذجه  ,أنذج ) ,كيػازيو فػي الذػصخ الثػاني أنيػا ًك ّػخرت أيزػا مػخًيغ فػي  ( :ناشػجا ,
الحػ ْدُف ِ ,خػ ْجني) ",
مشذػجا )  ,كزيػػادة عمػػى ذلػػظ ًكػ ّػخر حػػخؼ الشػػػف مػخًيغ أيزػػا فػػي ُ (:
كقج يتزخع صجى الذيغ حيغ يمتقي بالجاؿ كالشػف ذاؾ الحخؼ االنفجاري"( ,)4إذ يجدػج
حالػػة الحػػدف فػػي إنذػػاده  ,فتكػ ّػخر حػػخؼ الشػػػف سػػت م ػخات  ,كًكػ ّػخر حػػخؼ الػػجاؿ أربػػع
مػ ػخات  ,فتك ػ ّػخر ح ػػخؼ الذ ػػيغ أرب ػػع مػ ػخات  ,كى ػػػ ص ػػػت " احتك ػػاكي ت ػػازي ميس ػػػس

 .1ابغ دريج  ,أبػ بمخ ا بغ الحدغ ( ,ت 321ق )  ,جسيخة المغة  ,عمق عميو  :إبخاىيع شسذ
الجيغ  ,دار الكت

الذاي
العمسية  ,بيخكت  ( ,د .ط ) 2005 ,ـ  . 23/1 ,انطخ ّ

في المدانيات  ,ص. 220

 .2عباس  ,خرائز الحخكؼ العخبية كمعانييا  ,ص 149ػ ػ ػ ػ ػ ػ. 153

 ,محاضخات

ذج أَ ْىَم ُو  :أشم
ًساـ ّ ,
الجيػاف  . 102/2 ,أنذجه  :أعخفو َ ,كأُْن ُ
 .3أبػ ّ
 .4الكبيدي  ,عسخاف خزخ  ,لغة ال ّذعخ العخبي السعاصخ  ,ك الة السصبػعات الحجيثة  ,الكػيت

ط 1982 ,1ـ  ,ص. 84
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()1
ز ,فجد ػػج نغس ػػة ىادئ ػػة حديش ػػة بي ػػحا
مخق ػػق"  ,ل ػػو عالق ػػة كشي ػػجة ب ػػالسعشى الع ػػاـ لم ػ ّػش ّ
ز كًخابصػو,
اإلنذا  ,معاضجة البشية اإليقاعيػة مػع البشيػة الجاللػة ,كأدت إلػى ًساسػظ الػش ّ

كًقػية التالحع بيغ أجدائو .
الخقع

الحخف

عجد التك اخرات

2

الديغ

 9مخات

3

الجال

 9مخات

5

العيغ

 7مخات

1

4
6
7
8
9

 13مخة

السيع

 9مخات

الياء

الشػن

 6مخات

الراد

 5مخات

الذيغ

 4مخات

 5مخات

الخاء

ججول رقع ()1
 2.2.1حخوف السعاني :

ًعج حخكؼ السعاني مغ الحخكؼ التي استخجميا شاعخنا في شعخه  ,فجا ت عمى
)(2

نسصيغ أفقي  ,كرأسي ,كمغ األمثمة عمى نس األفقي ,قػلو في مجح ا بغ يػسف:

الرشائع ال شيــــــــــــــــــــ م
أَلب َد ْت َن ْججاً َّ
الذػاعخ حػخؼ الشفػي ( ال ) فػي البيػت ثػالث مػخات  ( ,ال شػيحا  ,كال جشبػة ,
كخر ّ
ّ
رػمـَـــــــــــــــــــــــا
حــــــــــــــاً وال َجْشبـــــ ًة وال َق ْي ُ

كال قيرػػػما ) ,فخرػػاؿ السسػػجكح الحدػػشة كصػػشائعو ألبدػػت نج ػجاً كأىميػػا الرػػشائع  ,كلػػع
ًكغ الغيػث الالًي ًطيخ الشبات  ,فرشائعو ًفػؽ الذير  ,كالجشبة  ,كالقيرػـ  ,التي
ًدتعسل لعالج بعس األمخاض .

الذاي
 .1ابغ
سخ صشاعة اإلعخاب  ,صّ . 217
جشي ّ ,
ّ
ص  193ػ ػ ػ ػ. 193

 ,محاضخات في المدانيات ,

الجيػاف َ . 225/ 3 ,ج ْشب ًة  :ما اف في نبتو بيغ الذجخ كالبقل  ,ىػ ل نبت يػرؽ
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
في الريف مغ تيخ مصخ.
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))1

ًساـ :
يقػؿ أبػ ّ
َِّ
ِ
السَقـــــــــــــّجُر
تال وال َو ْجــــــــــ ُو َم ْح َى ٍب
وال َح ْػ ُل ُمـــ ْح ٍ
وال َقـــــــــــ َجٌر ُيدجيــــــــــــــو إال ُ
الذػػاعخ فػػي ىػػحا البيػػت حػػخؼ الشفػػي ( ال ) ثػػالث م ػخات  ( ,ال حػػػؿ  ,ال
لقػػج ػ ّػخر ّ

الذػػعخ ّي عػػغ الدىػػج  ,فػػالخزؽ معمػػػـ
الذػػاعخ فػػي ىػػحا البيػػت ّ
كجػػو  ,كال قػػجر )  ,فحػػجيث ّ
مقػػجر مػػغ هللا عمػػى اإلندػػاف  ,فاإلندػػاف يدػػعج إذا رضػي بسػػا قدػػع هللا ػ ػ عػػد كجػػل ػ ػ لػو ,
فيػ العادؿ فػي ًقدػيع الػخزؽ عمػى عبػاده  ,فتكػخار حػخؼ " ال " أحػجث ًػازيػاً بػيغ أقدػامو
 ,كال قػجر يدجيػو )  ,فجػا الجػخس السػسػيقي

حػؿ محتػاؿ  ,كال كجػو مػحى
الثالثة ( كال ُ
الذػػعخ ّي  .أمػػا الػػشس ال أخسػػي فيطيػػخ فػػي ًك ػخار( ال)
متشاتسػػا مػػع اإليقػػاع الػػجاخمي لمبيػػت ّ
()2
كسا في قػلو يسجح ا بغ يػسف :
القَشــــــا َث َســــــ ُج
أُ ْصــــــمِ ْت َغ َجــــــ ْج ٌب وال ِوْرُد َ
ِإذا َتجــــــَّخَد ال ِنـــــ ْكـــذ وال ج ِ
ــــــــحـــــــــ ُج
ٌ َ َ

فـــي َح ْيـــ ُث ال مْخَتـــ ُع ال ِبـــِي ِ
س ِّ
الخقـ ِ
ــاق ِإذا
َ
اع السشػ ُن َلـــ ُو
ِمــــــــ ْغ كـــــــــ ِّل أَْرَو َع َتْخَتــــ ُ

الذػاعخ حػخؼ الشفػي ( ال ) فػي ىػحيغ البيتػيغ أربػع مػخات  ( ,ال مخًػع  ,ال
لقج ّخر ّ
كرد  ,ال نك ػػذ  ,ال جحػ ػج )  ,كاس ػػتخجـ التكػ ػخار ليشف ػػي ع ػػغ مسجكحػ ػو الخر ػػاؿ الد ػػي ة ,
كيؤ ػػج عم ػػى ص ػػفاًو الحد ػػشة  ,إذ ال مخً ػػع الب ػػيس يسث ػػل الج ػػجب  ,كال كرد القش ػػا ثس ػػج ,

كالسشػف ًخًاع لو ال نكذ كال مجج  ,فالسسجكح قػي البصر  ,كالذميسة  ,كذي خراؿ
ًساـ  ,في مجح الحدغ بغ كى
شيبة  .يقػؿ أبػ ّ
ــــــب أَو َم ْيَخ ٍب أَو َر ْغَبــــ ٍة
فــِـــــــي َم ْصَم ٍ

فًِ

مطلب

أو

مهرب

أو

()3

:

ــــــب أَو َفْيَمــــــــــــا
أَو َرْىَبــــــةٍ أَو َم ْػ ِكــ ٍ

رغبة

أو

الذكل رقع ( ) 1
الجيػاف. 594 /4 ,
ًساـّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف. 14 , 12 /2 ,
ًساـّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف. 417/2 ,
ًساـّ ,
 .3أبػ ّ
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رهبة

أو

موكب

أو

فيلق

الذػػاعخ حػػخؼ العصػػف( أك ) خسػػذ مػخات  ,كاالسػػع
الذػػعخ ّي ػ ّػخر ّ
ففػػي ىػػحا البيػػت ّ
السعصػؼ الحي أحجث ًػازيا بيغ مستي ( مصم  ,ميخب )  ,ك ( رتبػة  ,رىبػة )  ,ك (

مػ  ,فيمق ) خسذ مخات  ,كًكخار ًشػيغ الكدخ خسػذ مػخات  ( ,مصمػ ٍ  , ,مي ٍ
ػخب ,
رتب ػػةٍ  ,رىب ػ ٍػة  ,مػ ػ ػ ٍ ) ,ف ػػالتّػازي ب ػػيغ ( أك ) ال ػػحي ج ػػا ليدي ػػل الف ػػخكؽ ب ػػيغ األفع ػػاؿ
الستشاقز ػػة كإمماني ػػة ح ػػجكثيا ف ػػي ذات المحط ػػة إذا ص ػػجرت ع ػػغ السس ػػجكح  ,كًػ ػػاز ب ػػيغ

الكمسات فكأنو ألغى الفخكؽ بيشيا مغ خػالؿ ًكػخار حػخؼ العصػف الػحي يفيػج السدػاكاة بػيغ

أفعاؿ السسجكح  ,كًػازي الشػف الداكشة ( مصمبغ  ,ميػخبغ  ,رتبػتغ  ,رىبػتغ  ,مػػ بغ ) ,
الػػحي يسثػػل القػػػة فػػي اإليقػػاع ليتشاس ػ
مشاق ػ

مػػع فعػػل السسػػجكح  ,كقػػج أفػػاد التك ػخار أيزػػا ث ػخة

السسػػجكح كًعػػجادىا  ,كيؤ ػػج عمييػػا مػػغ خػػالؿ فخسػػو التػػي ًسيػػدت عػػغ تيخىػػا مػػغ

الخي ػػػؿ برػ ػػفات فارسػ ػيا مػ ػػغ مث ػػل  :قػًػ ػػو  ,كج ػػػده  ,كشػ ػػجاعتو  ,كص ػػبخه  ,ك خمػ ػػو ,
كتيخىػػا  ,فػػالتكخار أحػػجث ًػازيػػا فػػي مػسػػيقى البيػػت كإيقاعػػو الػػجاخمي كالخػػارجي  ,لحفػػد
()1

ًساـ :
القارئ إلى التخنع بيحه السػسيقى العحبة  .يقػؿ أبػ ّ
لِ ْع َلــــــ ْع أَ ُم ْت َج َدعاً لِــــ ْع لـَـ ْع أَمت َك َسجا!
لِــــ ْع َلـــــ ْع أَ ُم ْت َح َدناً لِــ ْع َل ْع أَ ُم ْت أَ َسفاً
ًكخرت ( لِػ ْع ) الػالـ السمدػػرة أربػع مػخات ك( َلػ ْع ) الػالـ السفتػحػة
ففي ىحا البيت ّ

فالذػاعخ يذػمػ مػغ فػخاؽ حبيبتػو التػي
أربع مخات التي ًجؿ عمػى الدػخعة  ,فأصػميا لسػا ّ ,
ابتعػجت عشػػو  ,فقخبيػػا صػػار بعػجا  ,كالشػػػـ قػػج ذىػ مػغ جفػنػو  ,فالسحػ يرػخع كيسػػػت
إما حدنا أك أسفا أك جدعا أك سجا  .كمغ قػلو يحـ الحدغ بغ كى

ِ
يغ َفيَ ْصــــــَب ُحػا
َتال َفــــــى َجــــــ َج َ
اك اْل ُس ْج َتــــــج َ
ــــــد ٍع
أَ َت ْي ُت َظ لـَـــــــ ْع أَ ْف َد ْع ِإلــــــى َغ ْيـــــــ ِخ َم ْف َ

()2

:

ػر وَلــــ ْع َي ْبــــ َا ُم ْج َتــــ ِج
وَلــــ ْع َي ْبــــ َا َمــــ ْح ُخ ٌ
ِ
اجـــا ِت فـــِــــي َغ ْي ِخ َمْش َذ ِج
وَل ْع أَْن ُذج الحـــــ َ
حػػخؼ ( لػػع )  ,أربػػع م ػخات  ( ,كلػػع يب ػق  ,كلػػع

الذػػاعخ فػػي البيت ػيغ الدػػابقيغ
ك ػ ّػخر ّ
يبق  ,لع أفدع  ,لع أنذج ) ,كلع حخؼ جدـ كنفػي يشفػي الفعػل السزػارع  ,كيقمبػو ماضػيا ,
فمػػع ًػػجؿ عمػػى األفعػػاؿ السزػػارعة  ,ككضيفتيػػا ًتحػػػؿ عػػغ جسيػػع األشػػيا كضػػسيا  ,إل ػى

الجيػاف . 187/ 4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
مجخخ.
ًساـ ّ ,
ػر :أبقاه كاحتفي بو لػقت الحاجة  ,مجتجّ :
الجيػاف َ . 31/2 ,م ْح ُخ ٌ
 .2أبػ ّ
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()1
الذػاعخ فػي ىػحيغ البيتػيغ ليشفػي
ًجسيع مزاميغ األفعاؿ كًػقف فاعميتيػا " لقػج كضفيػا ّ
عغ مسجكحو الرفات الدي ة  ,كىػ خيع معصا ًشذج إليو الحاجات كيصم مشو الخيخ,
()2

ًساـ في مجح الحدغ بغ كى
فجا التػازي بيغ نفييغ كنفييغ .يقػؿ أبػ ّ
َّ
ِ
ومــ َعــــــــ َّح ٍل
ومـــــــــــ َح َّدــ ٍج
ومــــ َســـــــــَّج ٍح ُ
ومــــــــــــ َدــــــــــ َّػٍد ُ
ُ
ومـــــــ َكفـــــــــ ٍخ ُ
ب ُســــ َح َّســـــ ٍج ُ
الذػعخ ّي  ,كصػي السبالغػة
ًكخر حخؼ العصف ( الػاك ) خسذ مخات في ىحا البيت ّ
ّ
:

(كممفػ ػخ ,كمحدػ ػج  ,كمد ػػػد  ,كمس ػػجح  ,كمعػ ػحؿ )  ,كم ػػغ مع ػػاني ى ػػحا الح ػػخؼ الفعالي ػػة

كاالسػػتس اخرية كالسخكنػػة  ,فيػػػ مػػغ الحػػخكؼ التػػي ًسثػػل كاقػػع التػػجافع فػػي العصػػف لت ػؤدي

الذػعخ ّي  ,كًػخب بػيغ أج ادئػو كمفخداًػو بذػمل أفقػي ,
مختمف الػضائف في ىشجسة البيت ّ
مسا ساىع في ًػزيع اإليقاع كاالنديابية لأللفاظ .
فحػػخؼ ال ػػاك مػػغ حػػخكؼ المػػيغ كالسػػج الػػحي يفيػػج الجسػػع كالتتػػابع  ,ففػػي ىػػحا البيػػت

نمحػػي ًػازيػػا  ,إذ ًشػاكب حخفػا الػػاك كالسػػيع بصخيقػػة متػازيػػة متعانقػػة لػػح خ مشاقػ

السسػػجكح

الحي ال يسشع مغ اإلحداف إلى الكافخ ,كإقبالو عمى فعل الخيخات  ,فح خ ( ا) بجؿ مػغ
السدتقبل  ,ثع عصف بعس الرفات عمى بعس  ,فيخيج مغ ذلظ التكخار ًعطيع السسػجكح

كالخزػع لو  .كإشارة إلى صيغة اسع الفاعػل فػػؽ الثالثػي  ,كالشػػف الدػاكشة التػي شػممت
قػة في اإليقاع الجاخمي لمبيت الذعخي لتتشاس

()3

مع صفات مسجكحو  .كقاؿ أيزا :

َلرَّيَخ َف ْزل الس ِ
ال عشــــــ َج َذ ِوي ال َف ْزـــ ِل
َ
َ َ

مخه
اء َلـــ ْع َي ْث ِغ أَ َ
اء َم ْغ َلــــ ْػ َش َ
فَم ْػ َش َ

الذػػعخ ّي ,
الذػػاعخ حػػخؼ التسشػػي ( لػػػ) م ػخًيغ  ,فػػي الذػػصخ األكؿ لمبيػػت ّ
فقػػج ػ ّػخر ّ
فيػػ يذػػمػ مػغ ًعػػحر الػخزؽ عميػػو بسرػػخ  ,كلػػ أف الداسػػة كأىػل السػػاؿ عخفػػا فزػػمو لسػػا

ًعحر عميو الخزؽ  ,فساؿ أىل الفزل عشج أىل الفزل مري

فتكخر ( لػ) شػمل بعػجا
 ,ا

 .1عباس  ,خرائز الحخكؼ العخبية كمعانييا  ,ص . 87انطخ ابغ ىذاـ  ,أبػ ا عبجهللا

جساؿ الجيغ بغ يػسف األنراري ( ,ت761ق )  ,مغشي المبي

عغ ت

األعاري

ً ,ر  :ا

محيي الجيغ عبج الحسيج  ,السمتبة العرخية  ,بيخكت  ( ,د .ط )1991 ,ـ  402 /1 ,ػ ػ ػ . 404

الجيػاف . 44/3 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 525/4 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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دالليا عسيقا يتشاتع كيشدجع مع الجػ العاـ لمقريجة  ,كىحا الجػ السفعع بالذػمػى  ,كاأللػع
الذاعخ الشفدية  ,فجعمتو يذمػ
الذاعخ في مرخ ,فيسثل حالة ّ
السحس الحي عاناه ّ
()2

ًساـ ( )1في مجح السعترع كاألفذيغ:
الجىخ كالفقخ معا  .يقػؿ أبػ ّ
طػا ِ
فالديــــف لــــيذ بغـــــ ِ
افل!
فيو َت ْغَش ُسػا
ُى َػ اْل َحـــــ َ
ا ِإ ْن َت ْد َتِي ِق ُ
وِإ ْن َت ْغُفُمـــــػا َّ ْ ُ َْ َ
يمخر حخؼ ( إف) مخًيغ ( إف يدػتيقطػا  ,كإف ًغفمػػا )
نجج ّ
الذاعخ في ىحا البيت ّ
ليؤ ج مدايا مسجكحو الحي يجعػ إلى الحق  ,كيذسل اإليساف كالقػخف كيدػتيقي الشػاس لػحلظ

فيغشسػػا  ,كإف تفمػػا عػػغ ذلػػظ فالدػػيف ىػػػ دا
ديػػغ اإلسػػالـ  ,فيجػ

ػػل جاىػػل  ,كىػػػ السقػػـ لكػػل مبتعػػج عػػغ

عمػى اإلندػػاف أف يتبػع الػػػحي كالحػػق أك يزػػخب بالدػػيف لخخكجػػو
()3

ًساـ :
عغ دائخة اإلسالـ  .يقػؿ أبػ ّ

اء قــــــج َت َزــــــ َّسَش ُو
ِب َح ْدــــــ ِب ُع ْتَبــــــ َة َد ٌ
ِ
شــي
السخ َ
َل ـ ِػ َ
َع ـ ٌ
اعت ـ َجى أ َ
ػج ُي َعـ َـجو بــو َ
ـــخُه أَ ْن َتبــــجو َف ِزــــيح ُتو
َلــــ ْػ كـ َ
ـــان يكـ َ
ضـ َّل بــــــ ِو
مدـى و َ
َل َػ أَ َّن ُع ْذَخ الحي أَ َ

ــان فـــي أَ َســـ ٍج لـــع َي ْفـــ ِخ ِ
س األَ َســـ ُج
لـ ْــػ كـ َ
ـــــــــا َل َت َّ
سشــــــــــى أََّنــــــــــو َوِتــــــــــ ُج!
أَو الحـ ٌ
ِ
الع َســـ ُج
مـــا كـ َ
ــان أَكثـ َــخ مـــا فـــي شـــ ْع ِخه َ
بالعــــاَل ِس ِ
البْمــــ َػى إذ ْن َف َدــــجوا
َ
يغ مـــــــ َغ َ

الذاعخ حخؼ التسشي ( لػ) أربع مخات  ( ,لػ اعتجي  ,لػ كاف  ,لػ
نمحي ىشا إيخاد ّ
الجيػاف . 87/3 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
مذيػر في خالفة السعترع  ,إذ
ًا
قائجا
 .2األفذيغ  :أميخ فارسي اسسو خيجر بغ اكس  ,أصبر ً
مية  ,ك اف لو دكر فعاؿ في حسمة السعترع عمى
الخخ ّ
ًػلى قيادة الحسمة العدمخية ضج فتشة ّ

حقجا
عسػرية سشة 223ق  ,كلكغ األفذيغ لع يمبث أف حخض مازيار عمى العرياف في شبخستاف ً
عمى نفػذ عبج هللا بغ شاىخ ىشاؾ  ,كبعج قسع عرياف مازيار  ,أًيع األفذيغ باشتخاكو معو في

الفتشة  ,كعقجت لو محاكسة ًاريخية مذيػرة حبذ بعجىا بػ ػ سام اخ حتى أمخ السعترع بقصع قػًو

جػعا سشة 226ق  .انطخ الصبخي  ,أبػ جعفخ ا بغ جخيخ ( ,ت310ق )  ,جامع البياف
فسات ً
في ًفديخ القخف ً ,ر  :مخ د البحػث كالجراسات اإلسالمية  ,دار الفكخ  ,بيخكت  ( ,د .ط ) ,
1988ـ  . 210 /5 ,كاألًابمي  ,جساؿ الجيغ أبػ السحاسغ يػسف ابغ بخدي  (,ت  874ق ) ,

الشجػـ الداىخة في ممػؾ مرخ كالقاىخة ً ,ر  :ا البخىامي ك خخكف  ,دار الكت
القاىخة  ,ط 1972 , 1ـ . 240 /2 ,

الجيػاف  . 342 /4 ,السخشي  :ضخب مغ عجك الخيل  ,العسج  :الغز
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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السرخية ,
.

ز إيقاع ػػا
أف  ,ل ػػػ ك ػػاف )  ,فف ػػي ى ػػحه األبي ػػات الت ػػي ًك ػ ّػخر فيي ػػا ح ػػخؼ " ل ػػػ" م ػػشر ال ػػش ّ
كًساس ػػما  ,فالتذ ػػميل الر ػػػًي لي ػػحا الح ػػخؼ الستد ػػع بالخق ػػة كالي ػػجك  ,كارً ػػب بفز ػػا ات
فالذاعخ يشطخ إلى ميجػه إنو دا  ,كلػ ػاف أسػجا
الجالالت اإليقاعية مغ ناحية أخخى ّ .
لع ًزاىو األسػد  ,كلػ ُي َعجك يصم مشو الفارة ًسشػى لػػ أنػو كًػج  ,كلػيذ ػأعػج كال حػق

ىسا فحالف مغ فحػؿ العخب قجيسا  ,كلػ بقي السيجػ عمى خمقػو ألفدػجه ,كقػاؿ فػي مػجح
()1

ا بغ يػسف :

ـــان أَْن َكــــيَ َحــــّجاً فــــي كتــــائ ِبيع
َمــــ ْغ كـ َ
ِ ي
الم َي ْذ ُكــُخىــــــــــــا
تا﵀ َنــ ْجر  :أَاَِْإل ْس ُ

ــــي ُف َظ الساضـــــي أَم األَ َحـــــ ُج؟
أَأَْنـــــ َت أَ ْم سـ ْ
ِمـــــــــــــــــــغ َو ْق َع ٍة أَ ْم َبشػ اْل َع ِ
باس أَ ْم أَُد ُد

الدػابقيغ قػج ّػخر حػخؼ العصػف ( أـ ) أربػع مػخات  ,التػي ًفيػج
ّ
فالذاعخ في البيتػيغ ّ
السقابمػػة بػػيغ الصػػخفيغ ( الساض ػي أَـ األَ َح ػ ُج ) ( َبشػػ اْل َعبػ ِ
ػاس أَ ْـ أَُد ُد ) كجػػا ت مترػػمة بسػػا

قبميػػا  ,كمذػػار ة لػػو فػػي الحمػػع ,ككقعػت بعػػج ىسػدة االسػػتفياـ " أأنػػت أـ سػ ُيفظ الساضػي "
فيرػػف قػػػة مسجكحػػو  ,كشػػجة بأسػػو فػػي الحػػخب  ,كسػػخعة انقزاض ػو عمػػى عػػجكه  ,فيػػل
الشرػػخ بدػػب

الدػػيف الساضػػي القػػاشع ؟ أك كقػػت كقػػػع ىػػحه السػقعػػة التػػي صػػادفت يػػػـ

األحػػج  ,كىػػي مػػغ الدػػاعات السشحػسػػة عشػػج السشجسػػيغ  ,كلكػػغ ىػػل بشػػػ العبػػاس  ,كأى ػل
اإلسالـ يذمخكنيا ؟ أـ قبيمة شي التي يداكييا في بشي العباس .كالذمخ ليػحا القائػج الفػح
الحي انترخ عمػى األعػجا  ,عمػى الػختع مػغ كقػعيػا يػػـ األحػج  ,كانيػداميع شػخ ىديسػة.
)(3

كقاؿ) (2ييجػ عياشاً بعج مػًو :

ِ
ـــــــــــــــــخ ْج ِ
ِّ
ـــــــــــــــــاىَخْه
ذ وال شـ
ِبَشــــــــــــــــــ ْدرِة الـ
ُكـــــــ ْفـــــــــخك ِإالّ أََّنيـــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــ ِ
افَخْه
ََ

ارك َمْم ُحػدىـــــــــا
مـــــــــا ُح ْفـــــــــخٌة َو َا
مــــــــا َقبـِـــــَم ْت ِشْخَكظ يـــــــػمـــاً وال

الجيػاف . 19 , 17 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 361 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
 .3عياش بغ لييعة قائج الذخشة في مرخ  ( ,ت 215ق )  ,انطخ ابغ ناصخ الجيغ  ,ا بغ
ىبة هللا  ( ,ت842ق ) ً ,ػضير السذتبو في ضب أسسا الخكاة كأندابيع كألقابيع ً ,ر :ا نعيع

العخقدػسي  ,مؤسدة الخسالة  ,بيخكت  ,ط1993 , 1ـ . 252 /3 ,
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الذػػاعخ حػػخؼ الشفػػي ( مػػا ) م ػخًيغ فػػي البيتػػيغ الدػػابقيغ  ( ,مػػا حف ػخة  ,مػػا
فكػ ّػخر ّ
ػخ الفت ػاً  ,ألنػػو يق ػػـ بػػجكر فاعػػل فػػي السػسػػيقى
قبمػػت ) ,لػػحا ُي َعػػج ًك ػ اخر ىػػحا الحػػخؼ أمػ ا

ز  ,ف ػداد مػػغ ًساسػػمو كسػػبمو ,
الجاخميػة لمػػشز ّ
الذػػعخ ّي  ,كيحػػجث ًػازيػػا بػػيغ أجػ اد الػػش ّ
الذػػاعخ لسسجكحػػو بػػأف لحػػجه رجػػذ لػػيذ
فيػػحا الحػػخؼ شػػمل االندػػجاـ كاالًدػػاؽ  ,فيجػػا ّ
)(1

بصاىخ ,فيػ ال يدتحق الثشا  .كيقػؿ في مجح ا بغ عبج السمظ الديات:
وو ِ
للا ,مــــــــــا ِ
آتيــــــــــ َظ إالَّ
فخيزــــــــــ ًة
َ
َ
ِ
الق ِإالَّ َت َخَمقاً
فمــــــــ ْع أَ ِجــــــــــج األَخــــــــــــ َ

ِ
ِ
ـــــــــع َّ
الشــــــــــاس ِإالَّ َتــــــــــَش َفال
وآتــــــــــي َجسيـ َ
ِ
ال ِإالَّ َت َف َ
زـــــــــــال
وَلــــــــــع أَجـــــــــج األَفزـــــــ َ

الذ ػػاعخ ف ػػي ى ػػحيغ البيت ػػيغ ح ػػخؼ االس ػػتثشا ( إالّ) أرب ػػع مػ ػخات  ( ,إال
لق ػػج ػ ّػخر ّ
الذػاعخ لالسػتثشا ات كالسقػابالت
فخيزة  ,إال ًػشفال ,إال ًخمقػا  ,إال ًفزػال )  ,فتػضيػف ّ
فالذػػاعخ يػػأًي مسجكحػػو ,
يػػجؿ عمػػى أىسيػػة صػػفات مسجكحػػو التػػي ًسيػػد بيػػا عػػغ الشػػاس ّ ,
فكأنو فخيزة مجبخ عمييا  ,كأما الشػاس عشػجه الشافمػة  ,كيدػتغشي عػشيع  ,ك ػحلظ أخالقػو
الحدػػشة  ,فيػػػ لػػع يتكمػػف بيػػا  ,كلػػع يتكمػػف الفزػػيمة  ,أمػػا مسجكحػػو فجسػػع بػػيغ األخػػالؽ
الذػػاعخ ليػػحه االسػػتثشا ات
الحدػػشة كالفزػػيمة  ,كًسي ػد بيػػا عػػغ سػػائخ الشػػاس  .فاسػػتخجاـ ّ
أحػ ػجث ًػازي ػػا متساس ػػما ف ػػي البيت ػػيغ  ,كإيقاع ػػا داخمي ػػا كخارجي ػػا التحس ػػت أجػ ػ اد القر ػػيجة
()2

ًساـ :
بعزيا بعزا  .كقاؿ أبػ ّ

وَلَقــــــــــــــــ ْج َأَرْيشاىــــــا َلـــــــــــــ ُو ِبُقُمػبِشــــــا
خع أََّنو
ولقــــــــــج َعمِ ْسشــــــــا ُمـــــــــ ْح َتَخ ْع َ

وبصُـــــــــػن
ػر َخ ْصـــــــــ ٍب ُدوَنـــــــــو ُ
وضُ ُيـــــــــ ُ
ِِ
العاَل ِسيـــــــــ َغ أَ ِميــــــــــــــــــــــ ُغ
ألَميــــــــــ ِغ َر ِّب َ

الذ ػػعخّييغ الخميفػ ػة الػاث ػػق ب ػػا﵀ مد ػػتخجما حخف ػػي
الذ ػػاعخ ف ػػي ى ػػحيغ البيت ػػيغ ّ
يس ػػجح ّ
الذ ػػعخ ّي
ز ّ
التػ ي ػػج( ال ػػالـ  ,كق ػػج) ك ّخرى ػػا مػ ػخًيغ ف ػػي بجاي ػػة الذ ػػصخ األكؿ فسشح ػػت ال ػػش ّ

ًػ يػػجاً  ,كجخس ػاً مػسػػيقيا متشاتس ػا بػػيغ حخفػػي ( ال ػػاك كالػػالـ  ,قػػج)  ,فخبصػػت السػسػػيقى
ز  ,فػالػاثق بػا﵀ ػاف الشػاس يشطػخكف
الجاخميػة بالخارجيػة  ,فأحػجث ًػازيػا بػيغ أجػ اد الػش ّ
إليو بثػب الخالفة  ,فقجر هللا لو أف ًريخ إليو  ,ك انت بيشو كبيشيا مجة بعيجة  ,كلكغ

ًساـ
 .1أبػ ّ
ًساـ
 .2أبػ ّ

الجيػاف  103 / 3ػ ػ ػ ػ . 105
\ ّ
الجيػاف . 326 / 3 ,
ّ ,
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أميخ السؤمشيغ يػصى لو بالخالفة  ,ألنو أميغ رب العالسيغ مشح نعػمة أضفاره .
أما ًكخار ل غ السػش ة لمقدع إذ ًجخل عمى أداة الذخط لتػجؿ عمػى أف الجػػاب بعػجىا
أنسػػا ىػػػ ج ػػاب القدػػع مقػػجر قبميػػا كمثػػاؿ ذلػػظ قػل ػو ًعػػالى َ ﴿:كـ َّـال َل ـ ِئغ َّل ـ ْع َيْش َت ـ ِو َلَشد ـ َف َعاً
()2
ِ ِ ()1
ِب َّ
ًساـ بقػلو :
أبي
عشج
غ
ل
ار
خ
ًك
كرد
كقج
,
الشاصَية ﴾
ّ

َلــــــ ِئ ْغ أُ ِ
س الـ َّ
ىخ ال َخــــــ ُؤو ُن لِ َف ْقــــــ ِجه
بغــــــ َ
ـــــج ُ
ـــــخوِع أََّيامــــــو بـ ِ
ِ
ـــــو
َلــــــئ ْغ َغــــــجَر ْت فــــــي الـ َّ ْ
ُ
ِ
ِ ِ
ىء
الس ِر َيب َة َ
شِّي ٌ
َلئ ْغ أُلب َد ْت فيــــــــــــــــــــــــو ُ

َلعيـــ ِجي بـ ِ
ــو ِم َّســـ ْغ ُي َحـــ َب لـــو الـ َّــج ْىُخ
َْ
ِ
يستيا ال َغـــــ ْجُر
ام ِشـــــ ُ
َل َســـــا َزالـــــت األََّيـــــ ُ
َل َسا ُعِّخَي ْت مشيـــــــــا َت ِسيــــــــ ٌع وال َب ْكــــــــخ

الذػ ػػاعخ حػ ػػخؼ ( ل ػ ػ غ ) ثػ ػػالث م ػ ػخات  ,التػ ػػي ًتكػ ػػػف مػ ػػغ الـ القدػ ػػع كإف
فك ػ ّػخر ّ
الذػخشية ( لػ غ أبغػػس  ,لػ غ عػػحرت  ,لػ غ ألبدػت )  ,كذلػػظ ليؤ ػج حدنػػو كًفجعػو عمػػى
مػت مسجكحو  ,فالجىخ يبغزو كالشاس ًبغزو  ,كلكغ شيسة األياـ الغجر ,فقبيمػة شػي
مرػػيبتيا عطيسػػة بسػًػػو  ,فيػػػ الذػػجاع الك ػخيع  ,كحدنػػت عمػػى فقػػجه ًسػػيع كبمػػخ  ,فػػالـ
ز إيقاعػػا داخميػػا أدى إلػػى ًخابص ػو كًساسػػمو
القدػػع كإف الذػػخشية( ل ػ ػ ػ ػػإ ْ
إف ) مشحػػت الػػش ّ
فتحقق بو االندجاـ كاالًداؽ .
الخقع

الحخف

عجد التك اخرات

2

لػ

 6مخات

3

أو

 5مخات

4

الػاو
لِ ْع
َل ْع

 5مخات

8

1

5
6

 10مخات

ال

 4مخات
 4مخات
 4مخات

7

أم

إال

 4مخات

9

لئغ

 3مخة

 .1سػرة العمق  ,ية .15

الجيػاف . 84, 83 / 4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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10

ما

 2مخات

11

و  +ل +قج

 2مخة لكل حخف

الججول رقع ()2

 3.2.1حخوف الجخ:
ز كًخابصػػو  ,كيسمػػغ
ًعػػج حػػخكؼ الجػػخ مػػغ العػامػػل السدػػاعجة عمػػى ًساسػػظ الػػش ّ
()1
رصج ًكخارىا في شعخه مغ خالؿ التكخار األفقي ,كالخأسي .كمغ األمثمة عمى ذلظ قػلػو
()2

يسجح خالج بغ يديج الذيباني كيح خ الصمل:

لع يب ِا َشَخ ِ
الفخاق ِمْشــــــ ُو ِســـــــ َػى
ْ ُْ

َشَّخْي ِو ِمـــــــــ ْغ ُن ْؤيِــــــ ِو ومـــــــــــــ ْغ َوِتــــــــــ ِجه

الذػػعخ ّي لحػػخؼ الجػػخ ( ِمػ ْغ ) ثػػالث مػخات ,
الذػػاعخ فػػي ىػػحا البيػػت ّ
نالحػػي ًكػخار ّ
فالستأمػػل لتك ػخار ىػػحا الحػػخؼ  ,الػػحي يقػػجـ نػعػػا مػػغ التّ ػػازي  ,كاإليقػػاع الػػجاخمي لمبيػػت

الذ ػػعخ ّي  ,ليخس ػػع ص ػػػرة حي ػػة ًخ ػػتم فيي ػػا حاس ػػتا الد ػػسع م ػػع البر ػػخ  ,فأح ػػجث ًجاند ػػا
ّ
الذػعخ ّي  ,كأحػػجث
صػػًيا بػيغ حػػخؼ الجػخ ,كاالسػع السجػػخكر  ,فػخب بػيغ شػػصخي البيػت ّ

ًػازيا بيغ اإليقاع الجاخمي  ,كاإليقاع الخارجي  ,فمع يبق مػغ مشػازليع سػػى الشػؤى كالػًػج.
()3

كمغ قػلو أيزا :

َف ِســــــ ْغ ُجــــــػٍد َتــــــ َج َّف َا َســــــْيُمو لــــــي
خيف
و ِمــــــ ْغ ُجــــــػٍد َلــــــ ُو َحــــــ ْػلِي َصــــــ ٌ

صــــــ ٍخ و ِمــــــ ْغ ُجــــــػٍد أ ِتــــــ ِي
عمــــــى َم َ
ّ
بَشابيــــــ ِ
ـــــي
ف فتــ
ـــــو و ِمـــــــــــــــ ْغ ُعــــــْخ ٍ
َْ
ِّ

ج

الذػػعخّييغ( مػػغ جػػػد  ,مػػغ
الذػػاعخ حػػخؼ ِم ػ ْغ أربػػع م ػخات  ,فػػي البيتػػيغ ّ
فقػػج ػ ّػخر ّ
جػد  ,مغ جػد  ,مغ عػخؼ )  ,نالحػي ًكػخار حػخؼ العصػف ثػع حػخؼ الجػخ مػغ كاالسػع
ز إيقاعػػا كًػ يػػجا عمػػى أىسيػػة
السجػػخكر ,ك مسػػة (جػػػد) ًكػ ّػخرت ثػػالث م ػخات  ,فسػػشر الػػش ّ
الجيػاف  . 428 /1,شخيو ً :ثشية شخ ىحا الخيخ أشخ مغ ىحا  ,نؤى  :حفخة ًحفخ
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
حػؿ البيت لتجفع عشو الديل .

 .2ىػ خالج بغ يديج بغ مديج أحج الػالة األجػاد  ,كاله السأمػف مرخ سشة 206ق  ,ك اف كالياً
عمى أرميشية أياـ الػاثق  ( ,ت 260ق )  ,انطخ األصفياني  ,تاب تاب األتاني / 15 ,

ًساـ  ,ص . 163 / 158 /107
 , 104الرػلي  ,أخبار أبي ّ
الجيػاف  . 358 /3 ,صخيف :صػت أنياب البازؿ مغ اإلبل .
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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السسجكح  ,فيػ صاح

الذاعخ ,ككصفو الديل الحي ىصػل السصػخ
الفزل ,كالكخـ عمى ّ

الغديخ عميو  ,فيحا الكخـ كالجػد  ,أصيل عخؼ بو مػغ قػجيع الدمػاف  ,فذػبيو بالبػازؿ مػغ

ًسػػاـ ( )1فػػي مػػجح
اإلبػػل الػػحي يرػػخؼ بشابيػػو  ,فيدػػسع لػػو صػػػت عشػػج ًحخ ػػو  .كقػاؿ أبػػػ ّ
()2
مػسى بغ إبخاىيع:
ِ
ِ
يد ـى
ز األُ ُس ـ َ
َتق ـ ُ
ػد و ِم ـ ْغ َورائ ـ َظ ع َ
الخجال ِمـــــــــ َغ َ ِ ِ ِ
َح َّ
ع ِّ
يدـا
القريج َخد َ

مــاذا عدــي َت و ِمـ ْغ أَم ِ
امـ َظ َحَّيـ ٌة
َ ْ
َ
ِمــــــــغ ُكـ ِل َشـ ِارد ٍة ُتغـ ِ
ـادُر َب ْعـجىا
َ
ْ ّ

الذ ػػاعخ ف ػػي ى ػػحه األبي ػػات ح ػػخؼ ( م ػػغ) أرب ػػع مػ ػخات  ,في ػػػ يت ػػألف م ػػغ
فق ػػج ػ ّػخر ّ
حخفيغ ىسا السيع كالشػف  ,كىسا صػًاف متدساف باالنفتاح كاالنغالؽ  ,فذمل ىحا الحػخؼ
ز,
مػػادة معجسيػػة متخابصػػة بػػيغ البشيػػة الدػػصحية  ,كالبشيػػة العسيقػػة  ,فكثػػف شػػعخية الػػش ّ
جدئػو  ,كيقػػؿ مػا ضشػت أف يعسػل بػظ  ,كقػج حسيػت كمػغ ػال جانبيػظ
فأحجث ًػازيا بيغ أ ا
مػغ خمفػظ كأمامػظ  ,فأنػت قػػي فػي محاربػة العػجك  ,كلكػشيع اسػتػلػا عمػى حسػز  ,كحػي
الخجػاؿ أمثالػػظ قميػػل  ,كفعميػػع خدػػيذ  .مػػغ أمثمػة التكػخار األفقػػي لحػػخؼ الجػػخ ,قػلػو فػػي
()3

مجح أحسج بغ أبي داكد :

الدـــَخ ِق الســـ َػَّرى
ُمَش َّدَىـــ ًة َعـــ ْغ َّ
ُ

الس َعــــــاد
ُم َكَّخمــــــ ًة َعــــــغ ْ
الس َعشــــــى ُ

(م)

ًكخر حخؼ الجخ(عغ )  ,مػخًيغ  ,فػي الذػصخ األكؿ (عػغ الدػخؽ )  ,كفػي الذػصخ
ّ
الثػاني (عػغ السعشػى )  ,فدػاىع ىػحا الحػخؼ فػػي ًحقيػق اإليقػاع السعتسػج عمػى التقدػيع فػػي

الذ ػػعخ ّي ,كعم ػػى الػ ػخب ال ػػحي أحجث ػػو ى ػػحا الح ػػخؼ  ,فأح ػػجث ًجاندػ ػاً إيقاعيػ ػاً ب ػػيغ
البي ػػت ّ
السػسػ ػػيقى الجاخميػ ػػة كالسػسػ ػػيقى الخارجيػ ػػة  ,فالسسػ ػػجكح مش ػ ػده  ,كممػ ػػخـ بأخالقػ ػػو الحدػ ػػشة
كالرجؽ في القػؿ كالفعل ال الحي يخيج الدفخ إلى مماف معيغ كيطيخ تيخه .
الجيػاف  271/ 2 ,ػ ػ ػ ػ . 273
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2أبػ السغيث  ,مػسى بغ إبخاىيع  ,كلى إمارة دمذق لمسعترع كإمارة حسز لمػاثق  .انطخ ابغ
عداكخ  ,عمي بغ الحدغ الذافعي  ( ,ت 395ق ) ً ,اريخ مجيشة دمذق ً ,ر  :عسخ بغ تخامة

العسخكري  ,دار الفكخ  ( ,د .ط ) بيخكت  ,لشباف 1995 ,ـ . 388 /6 ,

كرى عغ الذي إذا أضيخ تيخه  ,كرى عغ سفخه إذا
ًساـ ّ ,
الجيػاف  . 382 / 1 ,السػرى ّ :
 .3أبػ ّ
كاف يخيج أف يديخ إلى نجج  ,فأضيخ أنو يخيج السديخ إلى ًيامة .
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()1

كقاؿ أيزا :

جـــــــــــــــــ ِ
ناداىع فَمـــــــــــــــــــــــــ ْع ُي َج ِب؟
اء
َ
ُ

أَ َي مَشا ٍد ِإلى َّ
الي ْيــــــــــــــــــ
الش َجى وإِلى َ
ُ

الذاعخ حخؼ الجػخ (إلػى ) مػخًيغ  ( ,إلػى الشػجى  ,إلػى الييجػا )  ,فذػمل
لقج ّخر ّ
ز
ًكػخار ىػػحا الحػػخؼ ًػازيػػا صػػػًيا كًخ يبيػػا عمػػى مدػػتػى ارًباشػػو بالسمػػاف  ,فذػػحغ الػػش ّ
بذػحشة عاشفيػػة خاصػػة فػي رده عمػػى عتبػػة الػحي ىجػا بشػػي عبػج الكػخيع الصػػائييغ  ,فيدػػأؿ

الذاعخ ىل ًقاعدػا عغ الشجى  ,كالحخب فمػع يمبػػا الػجعػة ؟ عمػى الػختع مػغ إجػابتيع فػي
ّ
ذات المحطػػة إلػػى الحػػخب كالكػػخـ  ,فيػػع أىػػل نخػػػة  ,كق ػػة  ,كبػػأس فػػي الييجػػا كالشػػجى .
فأحػػجث ًػازيػػا بػػيغ الفعمػػيغ الشػػجي الػػحي يػخًب بػػالكخـ كالييجػػا التػػي ًػخًب بػػالحخب  .أمػػا
()2

مغ األمثمة عمى التكخار الخأسي لحخكؼ الجخ ,قػلو :
لِمجـــــــــج ِب فـــــــــي أَمػالـ ِ
وم ْقَشــــــــ ٌع فــــــــي اْل ِخ ْرــــــــ ِب لِ َمقــــــــ ِانع
ــــــــو َمْخَتـــــــــ ٌع
َ ْ
َْ
َ
القـــــــ ِ
وفـــــــي م َزـــــــ ِ
فـــــي ِحْمِيـــــ ِو َّ
اشع
الشـــــا ِبي وفـــــي َج ْف ِشـــــو
اء ال َّ
رـــــــ ِارم َ
َ
فف ػػي ىػ ػػحيغ البيت ػػيغ يتكػ ػ ّػخر ح ػػخؼ الجػ ػػخ(ف ػػي ) خسػ ػػذ مػ ػخات ( ,فػ ػػي أمػال ػػو  ,فػ ػػي
الخرػ  ,فػي حميػو  ,فػي جفشػو  ,فػي مزػا ) كالػحي يفيػج الطخفيػة السمانيػة  ,يسػجح نػػػح
بغ عسخك كيدتعصفو  ,ألنو فقيخ معجـ  ,كفي أمػالو جػجب كمخًػع  ,كفػي ثيابػو رث كلك ّػغ
نفدو شػخيفة  ,فيػػ لسزػائو فػي األمػػر  ,كنفػاذه فػي الخصػػب الدػيف الػحي يدػبق نيػى
()3

الشاىي" ,كيذمل حػخؼ الجػخ (فػي ) أداة فاعمػة فػي ضػع جدي ػات السعشػى كًػحيػجىا "

,

ز كًالحسػػو كسػػا
لقيامػػو بالػجكر التعبيػػخي كاإليحػائي " إضػػافة إلػػى دكره فػػي خمػػق بشيػػة الػػش ّ
يديع التشػع الرػػًي بػإخخاج القػػؿ عػغ نسصيػة الػػزف السػألػؼ ليحػجث فيػو إيقاعػا خاصػا
يؤ جه التكخار  ,ليذج انتباه الستمقي إليو  ,ك ل ذلظ مغ شأنو أف يخر
كيفتر أمامو أفاقا ججيجة لمتمقي كاالستقباؿ "(.)4

الجيػاف . 306 / 4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف  354 / 2 ,ػ ػ ػ ػ ػ . 355
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
 .3أبػ مخاد  ,شعخ أمل دنقل دراسة أسمػبية  ,ص . 113
 .4أبػ مخاد  ,السخجع الدابق نفدو  ,ص. 116
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ز,
شػعخية الػش ّ

كيسجح الحدغ بغ كى

()1

بقػلو :

ـــــــائع ِمــــــــغ مــــــــ ِجيح واشـ ِ
ِ
ـــــــت ِ
ياق
ٍ
َلصـ ُ
ْ َ
عمــــــــى صــــــــ ِ
فحاتيا أَ َثــــــــخ ِ
الفــــــــخاق
ُ
َ

عمــــــــــى أَ َق اَخِبيــــــــــا وعمــــــــــى ُذَراىــــــــــا
ِ
بيغ
ُم َزـــــــــــا َع َفة َّ
الرـــــــــــباَبة ُمدـــــــــــ َت ٌ

كنجػػجه ػ ّػخر فػػي البيتػػيغ حػػخؼ الجػػخ (عمػػى ) ثػػالث مػخات ( ,عمػػى أقخابيػػا  ,كعمػػى
الذ ػػاعخ ليبػ ػيغ م ػػجى عم ػػػ
ذ ارى ػػا  ,كعم ػػى ص ػػفحاًيا )  ,كى ػػػ يفي ػػج االس ػػتعال  ,كضف ػػو ّ
السسػػجكح  ,كشػػخؼ مجػػجه  ,فيقػػػؿ  :ىػػحه القػػافي حسمػػت مػػجيحا كثشػػا مثػػل المصػػائع التػػي
ًحسل السدظ  ,فالربابة مزاعفة  ,فطيخ عمػى صػفحاًيا الفػخاؽ  ,كمػا أحجثتػو ًبػارير

الذػػاعخ إلػػى اليػػجؼ الػػحي يخت ػ
مم ػغ حػػخؼ الجػػخ (عمػػى) مػػغ ايرػػاؿ ّ
الذػػػؽ  ,فقػػج ّ

بالػصػػػؿ إليػػو فػػي ًعػػجاد مشاقػ

السسػػجكح بػػيغ الخفعػػة  ,كالعمػػػ  ,كاالسػػتعال  ,كمػػا يمػػػح

فػ ػػي نفدػ ػػو مػ ػػغ أفكػ ػػار ليصػ ػػخب أذف سػ ػػامعو بت ػ ػػاز بػ ػػيغ حػ ػػخؼ الجػ ػػخ كاالسػ ػػع السجػ ػػخكر

الذعخ ّي
ز ّ
كالسزاؼ إليو ( ضسيخ اليا )  ,فخب اإليقاع الجاخمي بالخارجي في الش ّ
الخقع
2

الحخف
ِم ْغ
في

3

عمى

 3مخات

4

إلى

 2مخة

1

5

عجد التك اخرات

 11مخة
 5مخات

 2مخة

عغ

الججول رقع ()3

الجيػاف  428/2 ,ػ ػ ػ ػ . 429األقخاب  :قخب الذي أي دنا مشو  ,المصائع  :كىي
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
جسع لصيسة كىي القػافل السحسمة بالبزائع السدظ كتيخىا  ,ذراىا  :جسع ذركة كىػ أعمى الذي
صفحاًيا  :جػانبيا .
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 4.2.1حخوف االستفيام :
ًساـ ًدتحق التػقف لسا ليا مػغ أىسيػة فػي
أصبر االستفياـ ضاىخة الفتة في شعخ أبي ّ
الذػػاعخ إلػػى ىػػحا
الذػػاعخ  ,إذ إف ميػػل ّ
الكذػػف عػػغ أبعػػاد الحالػػة الشفدػػية التػػي يعيذػػيا ّ
األسمػب  ,كًكثيفو ُي َعج اشفا عغ رةى كأبعاد إشػارية إذا مػا اعتبخنػا أف المغػة نطػاـ مػغ
العالقات  ,كأف األسمػب مؤشخ دقيػق عمػى شخرػية صػاحبو  ",ألف السبػجع يجػشر إلػى
أقخب األسالي
أنو ال يصم

إلػى نفدػو ليعبػخ مػغ خالليػا عسػا يخيػج "( .)1لعػل مػغ أىػع ميػدات الذػعخ

إجابة عمى الصخكحات  ,كال يصم

إجابات محجدة  ,فيػ يدعى دائسػا إلػى

كيمخرىػػا  ,لشػػدع العالقػػة بيشػػو كبػػيغ
إلػػى اآلفػػاؽ الججيػػجة  ,فيصػػخح ّ
الذػػاعخ االسػػتفيامات ّ
مغ يخيج  ,كًمبية لختبات اآلخخيغ  ,كمغ األمثمة عمى االستفياـ األفقي في شػعخه قػلػو
()2

ييجػ مػسى بغ إبخاىيع :

أَ َي َ ْأري وأَ َي َع ْقـــــــــــــــــ ٍل َص ِحيـــــــــــ ِح
ج

ِ
وب ِخيحـــــــي؟!
لـــــــع ُيخ ِّػْفـــــــ َظ َســـــــانحي َ

الذػػاعخ( أي) مػخًيغ بدػؤاؿ مػسػػى بػػغ إبػخاىيع  (,أي رأي ؟)( أي عقػػل
لقػػج ػ ّػخر ّ
الذػػاعخ عمػػى سػػػ رأي
صػػحير ؟) فكذػػفت ىػػحه التد ػاةالت الستعاقبػة عػػغ مػػجى ح ػخص ّ

كعقػػل السيجػػػ عمػػى الػػختع مػػغ الفػػخص التػػي سػشحت لػػو كضيػػخت  ,فكػػاف األمػػخ كاضػػحاً
كما زاؿ عشو الذظ  ,لكشو بال عقل  ,كبال رأي سجيج  .فجا ًكػخار االسػتفياـ فػي البيػت

الذػػعخ ّي  ,لػػيعمذ لشػػا صػػػرة السيجػػ الدػػي ة الػػحي ال يدػػتخجـ عقمػػو  ,فالػػجكر الػػحي أداه
ّ
ميجػه الػحي ال
الذاعخ ضج
ز  ,كنفدية ّ
االستفياـ  ,ىػ رب البشية اإليقاعية داخل الش ّ
ّ
()3
ًساـ في رثا خالج بغ يديج :
يدتخجـ عقمو  .قاؿ أبػ ّ
فــــيَْي َغ ِشــــ َفاء َّ
القَشـــــا
الث ْغــــ ِخ أَْيــــ َغ ِإذا َ
ُ
ـــغ ِ
ـــيذ َســــِّيٌج
الجــــ ُ
وأَيـ َ
الد َ
الي ْبــــُخ إَ ْذ لـ َ
ج

ِ
َخ َ ن
السْمـ ِظ فا ِسـجِ؟
صـْخ َ عمـى ُع ْزـ ٍػ مـ َغ ُ
َي ِقــــي ِجْمــــ َج َة األَحدـ ِ
ـــاب ِإ ْن لــــع ُي َج ِالــــج؟

 .1السدجي  ,عبج الدالـ  ,األسمػب كاألسمػبية نحػ بجيل ألدشي في نقج األدب  ,الجار العخبية
لمكتاب  ,ليبيا  ,ط1977 , 1ـ  ,ص. 63

مخ مغ يسيغ الخائي إلى يداره كالعخب ًتذا ـ مشو ,
ًساـ ّ ,
الجيػاف  . 333 /4 ,الدانر ّ :
 .2أبػ ّ
مخ مغ مياسخؾ إلى ميامشظ كىػ الطبي كالصائخ .
كالبارح ّ
الجيػاف  . 70/4 ,اليبخ  :ىبخه بالديف إذا ضخبة فقصع لحسو .
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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الذػ ػػاعخ حػ ػػخؼ االسػ ػػتفياـ ( أيػ ػػغ ) ثػ ػػالث م ػ ػخات  ,إذ يعمػ ػػذ حدنػ ػػو
فق ػػج اسػ ػػتخجـ ّ
العسيق عمػى مسجكحػو  ,فسػغ خػالؿ التكػخار ألداة االسػتفياـ ( أيػغ ) ,اسػتصاع أف يطيػخ
ػس عم ػػى األس ػػج يقصػ ػػع لحسػ ػو بالد ػػيف  ,يتدػ ػػا ؿ
مشاقبػ ػو  ,كقػً ػػو  ,كبأس ػػو  ,فػ ػػإذا انق ػ ّ
الذاعخ  :أيغ شػفا الثغػخ أي السػضػع الػحي يخػاؼ ىجػػـ العػجك مشػو ؟ أيػغ إذا القشػا ؟
ّ
كأيغ الجالد اليبػخ الػحي يشفػح فػي الشػاس أحمػاـ الجمػج كاإلعػجاـ ؟ فذػمل االسػتفياـ ًػازيػا

ب ػيغ السقػػاشع  ,ليخسػػع لشػػا صػػػرة جسيمػػة لخالػػج ليحػػخؾ مخيمػػة الستمقػػي  ,كيحفدىػػا عمػػى
()2

ًساـ أيزا ()1في مجح ا بغ الييثع بغ شبانو :
التخيل  .كيقػؿ أبػ ّ
تحــــ َت أََر ْو ِ
لميــــ َػى َع ْبــــ ُج
الرــــَباَب ِة ِمــــ ْغ َفتــــى
اق َّ
ِمــــ َغ َ
َ
وكــــ ْع ْ
القــــ ْػ ِم ُحــــٍّخ َد ْم ُعــــ ُو َ
ً
ِِ
وِل فــــــــي َت ْف ِخي ِجيــــــــا وَلــــــــ َظ اْل َح ْســــــــ ُج
صَخْتــــــــ ُو َن ْكَبــــــــ ٌة ثُــــــــ َّع ُفِّخ َجــــــــت
وكــــــــ ْع أَ ْم َ
َ
وى ـي َع ـ ْغ َل ْحسـ ِـو ُدْرُد
ـح ْت َج ِسيع ـا
فيَضـ
ـــــان َد ْىــــــ اًخ لم َحــــــػا ِد ِث ُم ْزــــــ َغ ًة
ً
َ
ْ
وكــــــ ْع كـ َ
َ
َ
ان ِعْشــــــ ِجي وال َج ْحــــــ ُج
ــــظ ِعْشـــــ ِجي ِمـــــ ْغ َيـــــ ٍج ُم ْدـــــ َت ِيَّم ٍة
عمـ َّ
ــــع لـ َ
ـــــي وال ُك ْفــــــخ َ
وكـ ْ
الذ ػػاعخ عم ػػى ىشجس ػػة التػزي ػػع ف ػػي القر ػػيجة  ,مس ػػا أعصاى ػػا ثاف ػػة ف ػػي
لق ػػج ح ػػخص ّ
اإليقاع السػسيقي لتشاس حالتو  ,فتكػخار حخفػي العصػف ( الػػاك ) أربػع مػخات  ,كًك ّػخرت

( ػػع ) أربػػع مػخات  ,أحػػجث ًػازيػػا فػػي بجايػػة ػػل شػػصخ لسػػا لػػو مػػغ داللػػة نفدػيو  ,كداللػػة
إيقاعي ػػة ًػ ػخًب بس ػػا يتسي ػػد ب ػػو اب ػػغ ش ػػبابة م ػػغ حد ػػغ الخر ػػاؿ  ,فك ػػع أص ػػابتو مر ػػيبة ؟

فربخ ,كجا الفخح مغ رب العالسيغ  ,ك ع عانى مغ الجىخ كحػادثو؟ فقػج مزػغو دكف
أسشاف  ,ك ع مغ يج مدتيمة خيسة ال ًعصي؟  ,كًسشر الخيخ دكف فخاف  ,كجحػج لمػشعع .
()3

أي  ,قػلو :
كمغ ًكخار حخؼ ّ

الجيػاف  . 93 , 92 , 82 / 2 ,عبج اليػى :يترخؼ فيو اليػى  ,أمصخًو :
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
سغ .
أصابتو  .درد  :ذىاب األسشاف َد ِرَد َد ِرَداً ليذ في فسو ّ

 .2أبػ الحديغ ا بغ الييثع بغ شبانو  ,قاضي عمب اخ كبيا كفاًو سشة ( 279ق )  ,مغ ثقاة ركاة

الحجيث  ,انطخ البغجادي  ,عبج القادر بغ عسخ ( ,ت 103ق ) ً ,اريخ بغجاد  ,دار الكتاب
العخبي  ,بيخكت  ,لبشاف  ( ,د  .ط  .ت ) . 362 /3 ,

الجيػاف 305/ 4 ,ػ ػ ػ ػ  . 306الجحاجر :كىع الدادة كاألشخاؼ .إشاح :أعخض عشو
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
عابدا.
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أَ َي
أَ َي
أَ َي
أَ َي
ج

يع َيْخ َضــــــى ِب َذــــــ ْتع بشــــــي
َكــــــ ِخ ٍ
مَشـــا ٍد ِإلـــى َّ
الي ْيــــ
الشـــجى وِإلـــى َ
ُ
ِ
ــــــاح فَمـــــــ ْع
ف تـ
شيع أَشـ َ
ــــــى مـــــــ ُ
َ ً
ِ
َولِ
يـــــــــــــــــج َأَرى ُســـــــــــــــــيػَف ُي ُع

(م)

َعبــــــــجالكخيعِ ال َج َحــــــــا ِج ِح الَش ُجــــــــب؟
ـــــــــــ ِ
ـــــــــاداىع فَمــــــــــ ْع ُي َجــــــــــ ِب؟
جاء نـ
ُ
ُي َرـــ ْب َغـــ َجا َة الـ َــػ َغى ولـــع ُي ِرـــ ِب؟
الحــــْخ ِب َمذــــيػرًة فمــــع َي ِذــــ ِب؟
فــــي َ

الذػ ػػاعخ
الذػ ػػاعخ لحػ ػػخؼ االسػ ػػتفياـ ( أي ) فػ ػػي األبيػ ػػات يعمػ ػػذ قم ػ ػق ّ
إف ًك ػ ػخار ّ
الشفدػػي كعػػجـ شػػتع بشػػي عبػػج الك ػخيع  ,الػػحيغ ىػػع  :جحػػاجر  ,كسػػادات الصػػائييغ  ,فػػإذا
جا السشادي لمحػخب شػسخكا عػغ سػػاعجىع لمشرػخة  ,كىػل مػشيع مػغ أشػاح يػػـ الػػتى ؟
فػػإف الػليػػج إذا رأى سػػيػفيع فػػي الحػػخب شػػاب شػػعخه مػػغ شػػجة بأسػػيع  ,كلػػحا نالحػػي أف
أسػػمػب االسػػتفياـ يػضػػر السػقػػف الػػخافس لشػػدع العالقػػة بيشػػو كبػػيغ مػػغ يخيػػج  ,كًمبيػػة
لختبات اآلخخيغ في مجحيع  ,فإف ًكثيف الدخد في ىحه األبيات لمػخب بيشيػا جػا بتػػاز
ز كقت ػػا زمشي ػػا متػازي ػػا لمتػق ػػع
أرس ػػي ليطي ػػخ ال ػػجكر اإليق ػػاعي لي ػػحا الح ػػخؼ  ,ليس ػػشر ال ػػش ّ
ليمتقصو القارئ  ,كيثيخ انتباه لسا سيأًي .
 5.2.1حخوف الّشجاء :
الشػػجا بشػػا لغػيػا يعبػخ عػػغ قيسػة عاليػػة لػػجى السبػجع  ,لتقػػجيع رةيػػاه  ,كًذػػمميو
ُي َعػج ّ
الذػاعخ شخرػية ليػجيخ معيػا حػاريػة اإلقشػاع ,
الذعخ ّي الخاص  ,إذ يدتحزػخ ّ
كعسمو ّ

ألف المجػ لسثل ىحا األسمػب معشاه حرخ األىسية كالتخ يد الجاللي لمكذف عغ الخةيا
الشجا ارًكد في شعخه عمى عجة مػضػػعات
السمتشدة داخل أركقة ّ
الذاعخ ,لحا نمحي أف ّ
شعخية السجح كاليجا كالعتاب كالخثا كتيخىا .

ًسػػاـ فػػي شػػعخه إلػػى اسػػتخجاـ أنسػػاط أسػػمػبية متشػعػػة  ,ر يدًيػػا التك ػخار,
كلجػػأ أبػػػ ّ
الذعخّية السختمفة يعبخ عغ مذاعخه كأحاسيدو  ,فكػأ ّف
الشجا في أتخاضو ّ
فتكخار حخكؼ ّ
الشجا يحجث صجى في نفدو  ,كيزفي إيقاعا مػسيقيا ج اخ ًعانق الحخؼ مػع االسػع ,
ّ

الشػػجا اسػػتعساال  ,كىػػػ حػػخؼ كضػػع لشػػجا البعيػػج
الشػػجا ( يػػا) أكثػػخ حػػخكؼ ّ
كُي َعػػج حػػخؼ ّ
الشػػجا عمػػى صػػػرًيغ,
حقيقػػة أك حمسػػا  ,كقػػج يشػػادى بيػػا لمقخيػ ًػ يػػجا  ,فتك ػخار حػػخؼ ّ
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الشػجا
صػرة التكخار األفقي  ,كصػرة التكخار الخأسي  .مغ أمثمة التكخار األفقي لحخكؼ ّ

في شعخه  ,كقػلو يسجح الحدغ بغ كى
ِ
ان ر ْضــــــفاً
فيــــــا َثَمــــــ َج ال ُفــــــؤاد َوَكــــــ َ
َ

()1

:

ويـــــــا َشــــــــَب ِعي ِإ َذا َي ْس ِزـــــــي ِ
ورِّيــــــــي

الشػ ػػجا ( يػ ػػا )  ,فتك ػ ػخار ف ػ ػي البيػ ػػت الدػ ػػابق  ,م ػ ػخًيغ ( فيػ ػػا  ,كيػ ػػا ) كمػ ػػغ
حػ ػػخؼ ّ
()2
الذػاعخ إلضػا ة ألفاضػو ,
خرائرو " أنو يدػتخجـ لشػجا البعيػج كاالسػتغاثة "  ,ككضفػو ّ
كجعميا أكثخ بخك از  ,ليؤ ج عمػى مػجى أىسيػة مسجكحػو الػحي جػا خبػخه  ,فبػخد مػغ حػخ مػا

الذػػاعخ ًحػػػؿ مػػغ حالػػة الحػػدف ( الخضػػف ) إلػػى
يمػػػف فيػػو مػػغ شػػػؽ أك كجػػج  ,كقم ػ
ّ
فالذاعخ يعبخ عغ رتبتو في اإلفرػاح عػ ّع بجاخمػو  ,كيػجعػ كيشبػو
حالة الفخح ( الثما ) ّ ,
()3

الدامع ألىسية ىحا السشادى  .كمغ قػلو ييجػ عياشاً:
وَلــــغ َتجــــػد بـ ِ
ـــو يــــا َكْمــــ ُب يــــا َكمِــــ ُب!
ـػد بـ ِـو
أَحَم ـى وأَع ـ َح ُب ِم ـ ْغ َس ـ ْي ٍب َتجـ ُ
ْ
ج

الشػػجا مػخًيغ مػػع السشػػادى ( يػػا مػ
نالحػػي فػػي البيػػت ّ
الذػػعخ ّي ًكػخار حػػخؼ ّ
كم ) كىحا الحخؼ ( يا ) مخ مغ حخفي عمة كىي معخكفػة باًدػاع الرػػت بيػا  ,كمػا
 ,يػػا

امتازت بو مغ مػسيقا عشج اإللقا  ,كاجتساعيسا يديػج مػغ قيسػة الحػخؼ اإليقاعيػة  ,كلعػل

ذلظ مسا جعميا ًفيج التشبيو  ,كجم انتباه الدامع لسا يػأًي بعػجىا "( ,)4مسػا يػجعع التّػػازي
الشػ ػػجا
الر ػػػًي ف ػػي البي ػػت ّ .
فالذػ ػػاعخ ييج ػػػ عياش ػػا بأن ػػو ال يجػ ػػػد بذػ ػي  ( ,فتكػ ػخار ّ

كالسشػػادي ) جػػا لمتأكيػػج بأنػػو م ػ
كيشاديػػو نػػجا القخيػ

فػػال يخذػػاه  ,فحػلػػو مػػغ دائ ػخة اإلندػػاف إلػػى الحي ػػاف

الشػػجا
أنػػو أمامػو يدػػتحقخه  ,فالسػسػػيقى السشبعثػػة مػػغ ًكػخار حػػخؼ ّ

الجيػاف  . 356 /3 ,ثما الفؤاد  :يثما  :إذا جا ه الخبخ  ,فبخد مغ حخ ما يمػف فيو
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
مغ شػؽ أك كجج ك أنو مأخػذ مغ الثما  ,ألنو بارد  .أرضفا  ,الخضف  :حجارة رقاؽ ًمقى في

الشار ليخبد عمييا .

 .2عباس  ,خرائز الحخكؼ العخبية كمعانييا  ,ص. 30

الجيػاف . 313/ 4 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
تػره تيخ
الذعخ الجاىمي  ,رسالة د ا
 .4الحنيبات  ,أحسج عبجالخحسغ  ,التذميل التّكخاري في ّ
مشذػرة  ,جامعة مؤًة  ,الكخؾ 2005 ,ـ  ,ص. 49
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الذاعخ ليخخج ما في نفدو مػغ
كالسشادى مشحت البيت إيقاعا رفيعا بسا يتشاس مع نفدية ّ
()2
ًساـ ( )1في مجح مالظ بغ شػؽ:
كخه لو حتى يذعخ بالخضى  .كقاؿ أبػ ّ
ُتـــــــــ ْجعى لِيـــــــــػمي ِ
وعَقـــــــــ ِ
نائـــــــــ ٍل ِ
اب
َ َ َْْ
َت ْبَقــــــــي َذ َخ ِائُخَىــــــــا عمــــــــى األَ ْحَقــــــــ ِ
اب

ِِ
ِ
يغ وَلـــ ْع َتـــ َد ْل
الســـالك َ
يـــا َمالـــ َظ ابـ َ
ــغ َ
ــــت ْػَد ْع َتشي َلـــــ َظ ِمَّشـــــ ًة
يـــــا َمالِـــــ َظ اسـ َ
ِ
ِ
ِ
بجـــــػِد ِه
يـــــا َخاشبـــــاً َمـــــ ْجحي ِإليـــــو ُ

صبـــــــــ َت َقمِيَمـــــــــ َة ال ُخ َّ
صـــــــــ ِ
اب
وَلَقـــــــــ ْج َخ ْ

ج

الشػػجا ( يػػا) ك( مالػػظ ) يخيػػج أف يمفػػت االنتبػػاه
فػػالتّػازي ضػػاىخ فػػي ًك ػخار ّ
الذػػاعخ لحػػخؼ ّ
إلػػى السسػػجكح ًأكيػػجا عمػػى فزػػمو كفزػػل بائػػو  ,كسػػا يقػػاؿ ىػػػ الك ػخيع ابػػغ الكخمػػا الػػحي
ي ػجعى ليػػػـ نائػػل كعقػػاب  ,كًبقػػي لػػظ ذمػػة عمػػي مػػجى األيػػاـ  ,فأنػػت صػػاح

الرػػفات

الجميم ػػة  ,فأن ػػت م ػػغ يد ػػتحق الس ػػجح  ,كلك ػػغ أى ػػل زمان ػػو ال يختب ػػػف ف ػػي مجح ػػو  ,فتػج ػػو

الشػػجا مباش ػخة إلػػى مالػػظ  ,بعػػج أف عػػجد مشاقبػػو كخرػػائمو ليدػػتفد عصػػا ه فيجػػػد عميػػو
ب ّ
ًسػاـ يخثػي خالػج
ك ذف التكخار ع ّسا كصػل ّ
الذػاعخ مػغ اعتػداز بيػحا السسػجكح  .كقػاؿ أبػػ ّ
()3

بغ يديج الذيباني :

و َخجَمـــــــــ َة مػُفـــــــــػٍد ِإليـ ِ
افـ ِ
ــــــــو وو ِ
ــــــــج
ْ
َْ
َ
رو َع ِ
ماجـــــــ ِج
فيَ
شـــــــعَخ َر ْوعـــــــاً ُكـــــــ َّل أَ َ
َ
ِ
الخواعـــــــــج
ــــــــج ٍة َدجَّاَلـــــــــة فـــــــــي َّ
لَِخاعـ َ
وو ْحــــ َج َة َمــــ ْغ فييــــا لِ َس ْرــــ ِخع وا ِحــــ ِج!
َ

ػل ِإليـ ِ
ــــو وَراحـــــل
َفيـــــا ِعـــــ َّي َمْخ ُحـــــ ٍ
ِ
الســـ ْػ ُت َنـــ ْحَره
ويـــا ماجـــجاً أوَفـــى بـــو َ
ويــــا شــــا ِئساً بخقــــاً َخــــ ُجوعاً وسـ ِ
ـــامعاً
َْ
فيــــا َو ْح َذــــ َة الـ َ
ـــجنيا وكاَنــــ ْت أَِني َدــــ ًة

الشػػجا ( يػػا )
ففػػي األبيػػات الدػػابقة نمحػػي إلحاحػػا مػػغ ّ
الذػػاعخ عمػػى اسػػتخجاـ حػػخؼ ّ
بجايػػة كػػل بيػػت شػػعخي  ,فتكػ ّػخر أربػػع مػخات كًكػ ّػخر السشػػادي أيزػػا فػػي الكمسػػات ( عػػي ,
ّ
ماجػػجا  ,شػػائساً  ,كحذػػة الػػجنيا )  ,كسػػاىع ًكػخار الرػي الرػػخفية كالشحػيػػة فػػي التذػػميل

فالشػجا الستك ّػخر مػغ اسػع الفاعػل ( ماجػج  ,شػائع )  ,كاسػع السفعػػؿ (
التكػخاري لألبيػات ّ .
الذاعخ ليمذف عسا في أعساقو مغ ًػجػع كحدػخة عمػى
مخحػؿ  ,مػفػد )  ,فيشصمق مشيا ّ
 :الدمغ .

الجيػاف  . 90 , 79 /1 ,األحقاب  :مفخدىا حق
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2مالظ بغ شػؽ التغمبي  ( ,ت260ق ) صاح الخحبة ؛ أحج األشخاؼ كالفخساف األجػاد ,
كلي إمارة دمذق زمغ الستػ ل  ,انطخ األًابمي  ,الشجػـ الداىخة في ممػؾ مرخ كالقاىخة 32/3 ,
الجيػاف  67/4 ,ػ ػ ػ ػ. 69
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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مسجكحو  ,فجا اإليقاع الجاخمي مشدجسا ليخسع معالع التّػازي في األبيات الدػابقة كيذػمل
الذػػعخ ّي متعانقػػة مػػع بعزػػيا بعزػا  ,كربػ أجدائيػػا ليؤ ػػج عمػػى أىسيػػة ىػػحا
ىشجسػػة لمبيػػت ّ
الشػػجا كاسػػع الفاعػػل كاسػػع السفعػػػؿ إذ يتشاكبػػاف فػػي
الحػػجث .فػػالتّػازي ممس ػر جمػػي  ,ف ػي ّ
))1
ًساـ :
الرجر كالعجد  .أما ًكخار اليسدة  ,فقج كرد في قػؿ أبي ّ
ام ِب َع ِائـــــــــــ ِج
عميشـــــــــــا وال ذا َك ال َغســـــــــــ ُ
يء يـــــػم وَّلـــــى برـــــ ِ
اع ِج
وال َجـــــَج شـــــ ٍ
َ َ
َ
ـــخ َو ِ
فســـا ُيذــــ َت َكى َو ْجــــٌج ِإلــــى غيـ ِ
اجــــ ِج

اك ِ
الل ِبصــــــالِعٍ
بان ال َذ َ
أَ َشــــــ ْي ُ
اليــــــ ُ
بان مـــا َجـــّجي وال َجـــَج َكا ِشـــ ٍح
أَ َشـــ ْي ُ
بان َع َّســـ ْت ناُرىـــا ِمـــ ْغ ُم ِرـــيب ٍة
أَ َشـــ ْي ُ

الش ػػجا ( اليسػ ػدة ) ,
ج ػػا التّػ ػػازي أرس ػػيا ف ػػي ى ػػحه األبي ػػات الت ػػي ًك ػ ّػخر فيي ػػا ح ػػخؼ ّ
كالسش ػػادي ث ػػالث مخات(ش ػػيباف) ,كًكػ ػخار لفط ػػة (ج ػػج) ث ػػالث مػ ػخات ك ًكػ ػخار ح ػػخؼ (كال )
مػ ػخًيغ  ,ف ػػاليسدة ح ػػخؼ ن ػػجا لمقخيػ ػ
يخاش ػ

 ,كًفي ػػج الق ػػخب الشفد ػػي  ,كالتحبػ ػ

لمسخاشػ ػ

 ,إذ

شػػيباف  ,كقمب ػو يفػػيس حدنػػا  ,ك سػػجا عمػػى ف اخق ػو ليد ػتشيس مػػا فيػػو مػػغ نخػػػة .

ليخسع التّػازي لػحة فشية بذمل ىشجسي سا في الذمل :

اك ِ
الل ِبصالِع
ال َذ َ
الي ُ

أ

ما َجّجي وال َجَج َكا ِش ٍح

شيبان

َع َّس ْت ناُرىا ِم ْغ ُم ِريب ٍة
الذكل رقع ( ) 2
()2

يقػؿ في مجح مالظ بغ شػؽ :

ِ
الم َحـــــالِع
أَ َمالـــــ ُظ ِ ,إ َّن ُ
الحـــــد َن أَحـــــــ ُ
ِ
ارك
أَمـالِ ُظ ,إفـــــــــــــَاخ ُ
ط الرباَبـــــــة َتـــــــ ٌ

ـــــــج ِائ ِع
ـــــــيذ بـ َ
فالػ ْجــــــــ ُج لـ َ
وم ْيســــــــا َيــــــــ ُج ْم َ
َ
ِ
ِ
السكــــــارم
َجشاً واعػجــــــاجــــــاً فــــــــــي َقشــــاة َ

الجيػاف. 71 / 4 ,
ًساـّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف .257 / 3 ,جشا  :االنحشا  :اعػجاج الزمع  .القشاة  :قشاه الطيخ أك الخماح
ًساـّ ,
 .2أبػ ّ

.
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الذػػعخييغ التػػي ًػػجؿ عمػػى
الشػػجا ( اليس ػدة ) فػػي البيت ػيغ ّ
إف إلحػػاح ّ
الذػػاعخ عمػػى أسػػمػب ّ
نجا القخي  ,كًفيج التحب مسػا أضػفى لغػة حػاريػة حديشػة مػع مالػظ فيشرػحو  ,بػأف ػل
شي في الجنيا ال يجكـ عمى حالػة بػل ىػػ متغيػخ  ,فتكػخار اليسػدة  ,كاسػع العمػع (مالػظ )
أعصػػى البيتػػيغ إيقاعػػا مػسػػيقيا عػػحبا مػػغ ج ػ اخ ًعػػانق الحػػخؼ مػػع االسػػع  ,فذػػمال لػحػػة
الشػػجا
جسيمػػة لمسذػػاعخ الحديشػػة  ,كالحالػػة الشفدػػية الك يبػػة التػػي رسػػع معاليػػا ًك ػخار حػػخؼ ّ

الشػػجا  ,كالذػػمل التػػالي يػضػػر
كالسشػػادي  ,فخسػػع التّ ػػازي لػحػػة فشيػػة متعانقػػة مػػع حػػخؼ ّ
ذلظ :
الم َحالِع
ِإ َّن ُ
الحد َن أَحــ ُ

أ

مالك
ِ
ارك
إفَاخ ُ
ط الرباَبـــــــة َتـــــــ ٌ
الذكل رقع ( ) 3

عخية :
 6.2.1حخوف السقصػعة ّ
الذ ّ
يستػػج ًك ػخار الح ػػخؼ عمػػى امت ػػجاد القرػػيجة  ,أك بتت ػػابع كركده فػػي أبي ػػات متتابعػػة مشي ػػا ,
))1

ًساـ يسجح ا بغ الييثع :
كقػؿ أبي ّ
الدمـ ِ
وف َّ
ــــظ
كاَنـ ْ
ــــغ َفَخِقـ ْ
ــــان ِمـ ْ
ــــخ ُ
صـ ُ
ــــت ُ
ــــاز عمـــــى
مـــــا َّ
ا ُي َحـ ُ
ــــب ٌ
ا ِإال َسـ ْ
الدـ ْ
ــــب ُ
ـــــــخ َقـ ِّ
ـــــــج
ـــــــػ ْم أ ْ
ـــــــج َع ْي َظ َفَقـ ْ
َخـ َ
َيــــــــا َد ْىـ ُ

ـــــل ِ
ـــــظ
واكـ َ
ـــــت َّغ أ ْ
اإل ْعـ َ
ـــــجامِ فــــــي َوَرِقـ َ
َىـ ُ
ج ِ
شِ
ـــــع َي ْج ِ
ـــــظ
ـــــخ فـــــي َ
مقـ ْ
ـــــػاد ْ
َ َ
قـــــػ ٍم َل ْ
ــــظ
ــــغ ُخُخِقـ ْ
ــــام ِمـ ْ
أَضـ َ
ــــج ْج َت ىـــــحا األَنـ َ
ــــــــظ
َي كـــــــــخيع أَْر َسـ ْ
أَ
ــــــــف َغ فـــــــــي حَم ِقـ ْ
ججيــــــــــجه ِ
عائــــــــــجاً عمــــــــــى َخ ِ
ـــــــــظ
مقـ ْ
َ
َ
لِمسجـ ِ
السكخمـ ِ
ـــــــظ؟
ـــــــج و ْ
ـــــــات فــــــــي َقَم ِقـ ْ
َْ

ِ
ـــــــــظ َف ْيــــــــــي َعالِ َســــــــــ ٌة
َســــــــــائ ْل َلياليـ َ
َ
الحدـ ْــيغ َتجـ ْــج
ِاقـ ْ
ــبس َيـــجاً َعـ ْ
ــغ أَبـــي ُ
ـــــــا
ـــــــجى َ
ـــــــع قَمـ ٍ
ـــــــع َل ْػعــــــــ ٍة لِ َّمشـ َ
وكـ ْ
َكـ ْ

الجيػاف  404/2 ,ػ ػ ػ ػ ػ  . 405اكتغ الذي  :ألرقو كستخه  ,أخجعيظ  :استغل
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
جيمو فأخجعو في أمػر ثيخة  ,ارسفغ  :الدجيغ في القيج مذى فيو ركيجا  ,معتخى :اعتخاه اليع :

أصابو .
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أَْلبدـــــــــــــــظ للا َثـــــــــــــــػب ِ
عافيـــــــــــــــةٍ
َْ
ََ
َ ُ
ي خـ ِ ِ
ـــــغ ِجدـ َ ِ
ـــــقام كســــــا
ُ
ـــــسظ ّ
ـــــخ ُج مـ ْ ْ
الدـ َ

ـــــظ
الس ْعتــــــخى وفــــــي أََرِقـ ْ
فــــــي َن ْػ ِمـ َ
ـــــظ ُ
ــــــــظ
ــــــــغ ُعُش ِقـ ْ
ــــــــخ َج َذ َّم ال َف ِعـــــــــال ِمـ ْ
أَخـ َ
ــــــظ
َصـ َّ
ــــــغ ُخُم ِقـ ْ
ــــــح ِمـ ْ
َخْمُقـ َ
ــــــظ فييـــــــا أ َ

ــــــخى
ــــــظ َّ
ــــــحاً عميـ َ
َي ُدـــــــ َح َسـ ّ
حتـــــــى ُيـ َ

ج

ًتك ػ ػ ّػػ ُف مقصػعت ػ ػػو م ػ ػػغ ًد ػ ػػعة أبي ػ ػػات  ,كأكث ػ ػػخ الح ػ ػػخكؼ انتذ ػ ػػا ار بي ػ ػػا ى ػ ػػػ ح ػ ػػخؼ
( الػػالـ )  ,كالػػحي يرػػل عػػجد ًك ػ اخره إلػػى خسػػذ كثالثػػيغ م ػخة  ,ثػػع حػػخؼ ( األلػػف ) ,
كيطيػػخ خسدػػا كأربعػػيغ م ػخة  ,ثػػع حػػخؼ ( السػػيع ) الػػحي ًكػ ّػخر ثسػػاني عذػػخة م ػخة  ,فيػػحه
الحػػخكؼ ًتسطيػػخ بشيػػة أكلػػى لمتذػػميل الرػػػًي لمسقصػعػػة  ,كًتعػػالق مػػع أصػػات أخػػخى
ًكخر خسذ عذػخة مػخة ,
ًكخر ست عذخة مخة  ,ك( اليا ) الحي ّ
كحخؼ ( القاؼ ) الحي ّ
كحػػخؼ (الشػػػف) الػػحي ًكػ ّػخر أربػػع عذ ػخة م ػخة  ,كالعػػيغ الػػحي ًكػ ّػخر اثشتػػي عذ ػخة م ػخة  ,ثػػع
باقي الحخكؼ التي ُشممت مشيا السقصػعة .
في ػػحه الح ػػخكؼ " ًذ ػػمل اإليق ػػاع ال ػػجاخمي لألصػ ػػات  ,كى ػػي ًشس ػػي حخ ػػة اإليق ػػاع ,

كًجيع التػاصل بيغ األبيات مغ خػالؿ الػشغع الستػلػج مشيػا معػا .كىػحا التّػػازي بػيغ ًكػ اخرات
الحػػخكؼ يػػشجع عشػػو ًشػػػع فػػي األدا السػسػػيقي لمبيػػت الذػػعخي  ,كيذػػمل حمقػػة أفقيػػة مػػغ
()1

حمقات القريجة "

لتقجيع صػرة زاىية ليػحا السسػجكح  ,كأف جيػاد القػػـ كعتػاقيع إذا شمبػػا

شػػأف مشػػو  ,فػػالكخـ مػػغ شبعػػو كفػػي خػػخ األبيػػات يػػجعػ لػػو بالذػػفا  ,كًػػجكـ العافيػػة فػػي
جدجه  ,كيخخج الدقع مغ جدجه سا يخخج ذـ الفعاؿ مغ عشقظ .
أمػػا ًك ػخار حػػخكؼ الجػػخ  ,فقػػج ًكػ ّػخر حػػخؼ ( فػػي ) س ػت م ػخات  ,ثػػع حػػخؼ (مػػغ )
خسػػذ م ػخات  ,ثػػع ( عمػػى ) ً ,كػ ّػخر ثػػالث م ػخات ك( عػػغ كحت ػى كالكػػاؼ )  ,أعصػػت
الذعخ ّي جخسا يػازي بيغ الجاؿ كالسجلػؿ كيعصف بػالػاك أربػع مػخات  ,كًفيػج الجسػع
ز ّ
الش ّ
التتػػابع  ,فػػشالحي الت ػخاب الػػجاخمي كالتعػػالق مػػع أبيػػات القرػػيجة خمػػق نػع ػا مػػغ اإليقػػاع

يتشاس ػ

كالدػػياؽ الػػحي كجػػجت فيػػو كالعسػػل بدالسػػة ػػخكاب

الذاعخ.
السعاني التي يخمد إلييا ّ

.1عباس  ,خرائز الحخكؼ العخبية كمعانييا  ,ص. 32
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ز  ,إلبػػخاز
بػػيغ أج ػ اد الػػش ّ

ًكخر مخًيغ ( كع لػعػة لمشػجي ؟ ك ػع قمػق
أما استخجـ حخكؼ االستفياـ ( كع) الحي ّ
لمسجػػج ؟ )  ,ك( أي) م ػخة كاحػػجة  ,فيس ػدة االسػػتفياـ  ,فتك ػخار االسػػتفياـ فػػي ىػػحه األبيػػات
ًفيػػج الذػػجة كالقػػػة التػػي يستػػاز بيػػا السسػػجكح  .كل ػػال ىػػحه الحػػخكؼ لسػػا ًتػػابع الد ػخد لػػجى
الذاعخ  ,أك لجا ت األبيات متشاثخة ال راب بيشيسا .
ّ
الذ ػػعخ ّي كلػ ػػال الح ػػخكؼ م ػػا ًذ ػػممت المغ ػػة ,كإف
ز ّ
كلمح ػػخكؼ أث ػػخ كاض ػػر ف ػػي ال ػػش ّ
الذػػاعخ فػػي ًخجسػػة مػػا َيكػػغ فػػي نفد ػو مػػغ أفكػػار ,لج ػحب انتبػػاه الستمقػػي ,
ًكخارىػػا يخػػجـ ّ
كإثارة ذىشو لمسعشى ليصخب ذاف سامعيو .

فػػالحخكؼ ًفيػػج معشي ػيغ  :معشػػى لغػيػػا  ,كمعشػػى معشػيػػا  ,إذ ًحػػجث ًجاندػػا متشاعسػػا

لمقر ػػيجة كاإليق ػػاع ال ػػحي يذ ػػج الق ػػارئ إلي ػػو  ,كيحق ػػق ًػازي ػػا ص ػػػًيا عم ػػى السد ػػتػى الع ػػاـ
لمقريجة  ,كبياف أىسية كفاعمية السمػف الرػًي  ,كارًباشػو ببشػا الكمسػة  ,كأثػخ ذلػظ فػي

جساليػات الذػعخ ,لسػا يزػصمع مػغ دكر بػارز فػي معشػى الذػعخ كمبشػاه  ,إضػافة إلػػى دكره
ز  ,كرف ػ ػ ػجه باإليح ػ ػ ػا ات  ,فػ ػ ػػالحخكؼ ًدػ ػ ػػاعج عمػ ػ ػػى خمػ ػ ػػق
ف ػ ػػي إخرػ ػ ػػاب شػ ػ ػػعخية الػ ػ ػػش ّ
السػسيقى  ,كًسشر الدالسة  ,كالديػلة  ,كاالنصالؽ في اإللقا  ,كاإلنذاد لمذعخ.
الخقع

الحخف

عجد التك اخرات

1

الالم

 35مخة

3

السيع

األلف

 45مخة

2
4

القاف

 16مخة

6

الشػن

 14مخة

الػاو

 4مخات

5
7
8
9

الياء

العيغ

في

 18مخة
 15مخة
 12مخة

 6مخات

10

مغ

 5مخات

11

عمى

 3مخات

13

كع

12
14
15

عغ  ,حتى  ,الكاف

 2مخة لكل مشيا

أي

مخة واحجة

أ

 2مخة

مخة واحجة

الججول رقع ()4

62

 3.1تػازي الريغ ( الرخفية والشحػية ) :
ُي َعج ًػازي الري مغ التكػخار الػحي يتجدػج فػي الرػي الرػخفية التػي ًػشعمذ بذػمل
مباشػػخ عمػػى اإليقػػاع فػػي الدػػياؽ الػػحي يت ػػافخ فيػػو ىػػحا التّػػازي  ,كالػػحي يعتسػػج عمػػى بشػػى
لفطية ذات صفات متذابية مغ مثل  :الري االشتقاقية  :كاسع الفاعػل  ,كاسػع السفعػػؿ
كتيخىػػا  ,كىػػحا الشػػػع " يعػػيغ عمػػى ًقػيػػة إيقػػاع الفك ػخة  ,كيػػجعع الجاللػػة التػػي يعبػػخ عشيػػا
()1

.

ز"
الش ّ
 1.3.1الريغ الرخفية :

يجرس الباحث ًػازي الري الرخفية مغ خالؿ ضػاىخة التّػػازي ,كبػحا يمػػف قدػسيغ:

ًسػاـ مػػغ خػػالؿ  :اسػػع
األفقػي كال أخسػػي .أمػػا التّػػازي األفقػػي فقػػج ضيػػخ جميػا فػػي شػػعخ أبػػي ّ
الفاع ػػل  ,كاس ػػع السفع ػػػؿ  ,كالجس ػػػع  ,كاألس ػػسا  ,كاألفع ػػاؿ عم ػػى أكزاف مختمف ػػة  ,كم ػػغ
()2

األمثمة عمى ذلظ .قػلو يسجح السعترع با﵀ :
العْمَيــــــا ُمَخَّتَبــــــ ًة
َو َصـ َّ
ـــــيُخوا ْاأل َْبـ َ
ـــــخ َج ُ
وم ْص َع ُع َّ
الش ْر ِخ َلــــــــــــــ ْع َت ْك َيـ ْع أَ ِسـَّش ُت ُو
ُ
ج

ِ
ـــــخ ُمْشَقَمــــــب
َمــــــا َكـ َ
ـــــان ُمْشَقمبــــــاً أَو َغ ْيـ َ
وح ُم ْح َت ِج ـ ِب
َي ْػم ـاً وَال ُح ِجَب ـ ْت َعــــــــــ ْغ ُر ِ

ػاعخ السعترػػع بػػا﵀ بسشاسػػبة فػػتر عسػريػػة  ,فكػػانػا
الذػػعخييغ يسػػجح ّ
ففػػي البيتػػيغ ّ
الذػ ُ
يحمسػػػف فػػي أخبػػارىع بيػػحه البػػخكج إذا كرد عمػػييع خبػػخ فػػي كقػػت الصػػالع فيػػو بػػخج ثابػػت
حققػه  ,كإف اف الصالع بخجا مشقمبا لع يحققػه  ,فسغ صفات السعترػع ىػػ مصعػع لمشرػخ

م ػػخزكؽ كمؤي ػػج م ػػغ هللا ,كس ػػا يتع ػػػد الق ػػانز أف يصع ػػع م ػػغ لح ػػع الر ػػيج  ,فػ ػالتخصي ,
كاإلعػػجاد سػػب فػػي الشرػػخ مػػع ًأييػج هللا ػ ػ ػ ػ ػ عػ ّػد كجػ ّػل ػ ػ ػ ػ ألنػػو يشػػتقع مػػغ األعػػجا  ,فتكػ ّػخر
اسع الفاعل مغ فػؽ الثالثي مخًيغ في ( ُم ْشَقَم ِ ُ ,م ْحتَ ِج ِ ) يعصي القريجة نغسة مػسيقية

 .1ثامخ ,فاضل  ,مجارات نقجية في إشمالية الشقج كالحجاثة كاإلبجاع  ,دار الذؤكف الثقافية  ,بغجاد ,
العخاؽ  ,ط 1987, 1ـ  ,ص. 236

الجيػاف  . 58 , 44 /1 ,األبخج  :بخكج الدسا أكليا الحسل ك خخىا الحػت  .مصعع
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
رخ  :مصعع مغ الريج إذا اف مخزكقا مشو  :أي يمػف لو شعاما كيقاؿ قػس مصعسة إذا ًعجد
ّ
الش ّ
رامييا أف يري

سيسيا الػحر فيثػب مشيا شعاـ  ,لع ًكيع  :لع ًش
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.

ز "(, )1
متجاندة " كيعيغ عمى ًقػية إيقاع الفكخة  ,كيجعع الجاللة التي يعبخ عشيا الش ّ
فأحػػجث ًػازيػػا كًالحسػػا بػػيغ اإليقػػاع الػػجاخمي  ,كالخػػارجي لمقرػػيجة  ,كيفزػي إلػػى " لفػػت
()2

انتبػػاه القػػارئ إلػػى ىػػحا التك ػخار الػػحي يحقػػق شاقػػة صػػػًية إيقاعيػػة "

ًشدػػجع مػػع نفدػػية
()3

الذاعخ الحي يذعخنا باالعتداز بيحا السسجكح  .كقػلو يسجح مالظ بغ شػؽ :
ّ
ِ
وىـــــــػ مع َّ
طــــ ُع
وىـــــــ َػ ُمَب َّج ـ ٌل
ُم َتَب ـ َّح ٌل فــــــــي القـ ْـػ ِم ْ
ُم َتػاضــــ ٌع فـــــــي َ
الحــــ ِّي ْ َ ُ َ
ج

الذػػعخ ّي ,
إف ًك ػخار الر ػي أحػػجث إيقاعػػا مػسػػيقيا  ,كًػازيػػا ض ػاى اخ فػػي ىػػحا البيػػت ّ
كًتػػازى أربػع صػػي صػػخفية كىػػي ( :متَبػ ِّحؿ  ,مبج ػل  ,متَػ ِ
اضػ ٌع ‘ ُم َعط ػ ُع )  ,كىػػي أسػػسا
ُ َ ٌ َُ ٌ ُ
فػػاعميغ كمفعػػػليغ  ,فػػالتّػازي يتكػػػف مػػغ ًك ػخار حػػخؼ السػػيع ألسػػسا الفػػاعميغ كالسفعػػػليغ
مػػغ فػػػؽ الثالثػػي  ,كىػػػ إب ػجاؿ حػػخؼ السزػػارعة ميسػا مزػػسػمة كفػػتر مػػا قبػل اآلخػػخ أك

كدػػخ مػػا قب ػل اآلخػػخ  ,مسػػا زاد مػػغ إيقػػاع ً ػػازي البيػػت  ,بتك ػخار بعػػس الحػػخكؼ ػػالجخ
()4

ًساـ  ,كيفخخ بقػمو:
(في ) ,كالزسيخ (ىػ)  .يقػؿ أبػ ّ
ناصــــــع وأَحســـــــــــــــخ سـ ِ
ـــــيس ِ
اك ِمــــــــغ األَنػ ِار أَص َفخ ِ
َكد ِ
ـــــاش ُع
فاق ٌع
وأَبـ ُ
ٌ
َ
ُ
ُ
َ
َ
إف التّػػازي الػػحي نذػػأ عػػغ الرػػي الرػػخفية قػػج رسػػع لػػػحتيغ  :األكلػػى لػنيػػة ًذػػممت

مغ صيغة أفعل يقػػؿ  ( :أصػفخ  ,أبػيس  ,أحسػخ )  ,كالثانيػة ًذػممت مػغ صػيغة فاعػل
الت ػػي ًك ػ ّػخرت ث ػػالث مػ ػخات متتالي ػػة م ػػغ ( ف ػػاقع  ,ناص ػػع  ,س ػػاشع ) مس ػػا أدى إل ػػى رس ػػع
الذعخ ّي  ,كًالحع إيقاعو الػجاخمي  ,كًكػخار حػخؼ العػيغ أيزػا ثػالث مػخات
ىشجسة البيت ّ
شمل ًجاندا كاندجاما بيغ أج اد البيت الذعخي ,

سا في الذمل اآلًي :

 .1ثامخ ,فاضل  ,مجارات نقجية في إشمالية الشقج كالحجاثة كاإلبجاع  ,ص . 236
ز دراسات ًصبيقية في الذعخ الحجيث  ,ص. 148
الخكاشجة  ,مغاني ا ّلش ّ
ّ .2
الجيػاف . 197/3 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ

الجيػاف . 581/4 ,كداؾ :جسع دػة  ,الجعا  ,فاقع  :مغ صفات المػف األصفخ .
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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صيغة أفعل

كداك

صيغة فاعل

أصفخ

فاقع

أبيس

ناصع

أحسخ

ساشع

مغ األنػار

الذكل رقع ( ) 4
أما مغ الرػي الرػخفية ً ,كػخار السرػادر الثالثيػة عمػى كزف ( َف َعػل )  ,قػػؿ أبػي
()1
ًساـ في مجح السعترع با﵀ :
ّ
أََبَق ْي َت َجَّج َب ِشي ِ
الذْخ ِك فــــــي َصَب ِب
اإلسالمِ في َص َع ٍج
دار ِّ
والسذخكيغ َو َ
الرػ ػخفي بتكػ ػخار السر ػػجر الثالث ػػي السختمف ػػة عم ػػى كزف َف َعػ ػل :
فق ػػج ًحق ػػق التّػ ػػازي ّ
ص ػَب ) إف ًكػ ػخار ىػػحا ال ػػػزف ليػػا دكر بػػارز ف ػػي ًحقيػػق التّػ ػػازي بػػيغ أجػ ػ اد
ص ػ َعج َ ,
( َ
الػػشز  ,كأدى إلػػى ًشػػاتع مػسػػيقى مشبعػػث مػػغ ًكػخار ىػػحا الػػػزف مشػػتطع التػػي شػػمل إيقػػاع
القر ػػيجة " كإنس ػػا يتعاض ػػج اإليق ػػاع ال ػػجاخمي م ػػع الخ ػػارجي لير ػػبر الت ػػأثيخ أعس ػػق كأش ػػسل

كأقػى  ,فالبشي الرخفية ال ًطل خالية مغ مجلػالت نفدية  ,كإيقاعية  ,كإنسػا ىػي مترػمة

بػػشفذ السبػػجع  ,كمحخ ػػة لش ػػازع الدػػامع كمذػػاعخه "( .)2فيػػحا الػػػزف يتشاس ػ
الذاعخ كاعت ادزه بيحا
السسجكح  ,كنفدية ّ
ُنجــــــػم َ ِ
ع
ال فـــــَػ ِار ُ
ش َػالـــــ ٌع جَبـــــــــ ٌ
ٌ
ج

مػػع شبيعػػة

()3

ًساـ يفخخ بقػمو :
الشرخ .قػؿ أبي ّ
امـــــــع سيــــــــػل َدو ِ
ِ
افـ ُع
ٌ َ
ُغيـــــػ ٌث َى َػ ٌ ُ

الذ ػػاعخ ع ػػغ فخػ ػخه بقػم ػػو م ػػغ خ ػػالؿ ى ػػحه الر ػػي الستتالي ػػة
فػ ػي ى ػػحا البي ػػت يعب ػػخ ّ
مدػػتخجما ػػل مػػا فػػي حػػخكؼ السػػج مػػغ شاقػػة إيحائيػػة  ,كانتذػػار مػسػػيقى  ,فيػػػ يمػ ّػخر
الجيػاف  . 52 , 47 / 1 ,الجج  :الحي  .الرعج  :السماف الحي يرعج فيو .
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الرب  :السماف الحي يشر فيو  :أي يشحجر " يقاؿ ليسا الرعػد ك الربػب .

الذعخ ّي الجاىمي  ,مؤسدة حسادة كدار الكشجي  ,إربج ,
ز ّ
 .2ربابعة  ,مػسى  ,ق اخ ة ّ
الش ّ
األردف  ( ,د.ط )  1998 ,ـ  ,ص . 135
الجيػاف . 586 / 4 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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صػػيغو " فعػػػؿ " ثػػالث م ػخات ( ,نجػػػـ  ,تيػػػث  ,سػػيػؿ )  ,كىػػي رمػػػز لمكػػخـ كالخفعػػة

كالقػػػة كالذػػسػخ  ,فيػػع نجػػػـ ًزػػي الكػػػف  ,كجبػػاؿ ال ًدلػػدؿ كال ًتحػػخؾ ثابتػػة  ,كتيػػػث
لمخر ػ

كالحيػػاة  ,كسػػيػؿ الصػفػػاف  ,كًك ػخار ح ػخؼ السػػج ال ػػاك سػػاعج عمػػى إضيارىػػا ,

كًكػ ػخار ح ػػخؼ الع ػػيغ أرب ػػع مػ ػخات ليحق ػػق اند ػػجاـ ال ػػشز الذ ػػعخي كاًد ػػاقو ليح ػػجث رن ػػة
مػس ػػيقية عحبػ ػػة  ,ث ػػع يمػ ػ ّػخر صػ ػػيغة " فػاع ػػل " أربػ ػػع م ػ ػخات (شػال ػػع  ,ف ػ ػػارع  ,ىػامػ ػػع ,
دكافع )  ,كىحه الريغة ًجؿ عمى السبالغة كالكثخة  ,أما صيغة " فعاؿ " لػع ًك ّػخر كجػا ت
فػػي مسػػة كاحػػجة كىػػي (جب ػاؿ )  ,لتبقػػى ىػػحه الرػػيغة محرػػػرة فػػي قػمػػو فيػػع جب ػاؿ لي ػع

شيخة عالية  ,كنجػميع شػالع  ,كتيػثيع ىػامع  ,ف ُي َعج ىحا فخاخ بقػمو الػصػػؿ بيػع إلػى
األعالي  ,ليخى أنيع سػيػؿ دكافػع ًشفػع الػبالد كالعبػاد  .فػالتّػازي الرػخفي شػمل فزػا ات
شػعخية  ,كإيقاعػات مػسػيقية ًتمػػحذ بيػا األعػيغ كًصػخب ليػػا اآلذاف فػي ف كاحػج  ,كالذػػمل
التالي يػضر صػرة التّػازي:
ػل
ُف ُع ٌ
ِ
ال
ف َع ٌ

نجػم

شػالع

غيػث

فػارع

سيػل

ىػامع

جبال

دوافع

فواعل

الذكل رقع ( ) 5
()2

ًساـ ( )1في رثا عسيخ بغ الػليج:
يقػؿ أبػ ّ

ص ُعــــــــــــػِد
ُحطػظٌ ُكــــــــ َّغ
َ
عشجك فـــــــي ُ

ضح ْت عشــــــــ َج ِ
ػط
غيخ َك في ُىُب ٍ
وأَ َ

الجيػاف . 59 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2عسيخ بغ الػليج الباذتيدي الخخساني التسيسي  :كاؿ  ,مغ األجػاد الخةسا  .كلي مرخ سشة
214ق  ,كعاجمتو ثػرة قاـ بيا أىل " الحػؼ" القيدية كاليسشية  ,فخخج لقتاليع  .ك انت لو معيع

الدر مي ,
معارؾ قتل فييا بعج شيخيغ مغ كاليتو ًػفي سشة ( 214ق ) .كرثاه أبػ ً ّساـ كتيخه ّ .
األعالـ . 266/5 ,
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نمحػػي اسػػتخجاـ السرػػجر عمػػى كزف فعػػػؿ ( ,ىب ػػط  ,حط ػػظ  ,صػػعػد )  ,فقػػج

ًك ػ ّػخر ى ػػحا ال ػػػزف ( ث ػػالث مػ ػخات )  ,ليطي ػػخ م ػػجى حدن ػػو عم ػػى عسي ػػخ ,حي ػػث أض ػػحت
صفات الكػخـ  ,كالجػػد فػي تيػخه فػي ىبػػط بعػجما انػت بػجػػده فػي صػعػد  ,فػالتكثيف
في استخجاـ ىحه الريغة أحجث إيقاعا كبعػجا مػسػيقيا ًذػمل فػي حػخكؼ السرػجر ,ألف

بشيػػة األص ػػات مخًبصػػة بػػالتّػازي " ألف بشيػػة الػػػزف ًخم ػق لػنػػا مػػغ التّػػازي الخفػػي الػػحي
يداىع في بشا متػاليات ,متػازيػة عمػى السدػتػى الرػخفي كالشحػػي  ,كذلػظ لػقػػع صػي
متساثمة صخفيا بأدائيا لشفذ الػضائف الشحػية فػي مػاقػع عخكضػية متساثمػة "()1يقػػؿ أبػػ

ًساـ :
ّ

()2

ات مَق ِ
الت
مقــــــ ُ
َزَفــــــــــــــــــــــخ ٌ ُ

ات
العَبـــــــــــــــــخ ُ
سع َج ْتيـــــــــــا َ
أَ َ

وع ِػيــــــــــل ِمــــــــــــ ْغ َغمِ ِ
يل
َ
ٌ

ات
الح َدـــــــــــــخ ُ
ضخَم ْتــــــــــــــــو َ
أَ َ

وف ُتــــــــــــــــــػ ٌن ِمــــ ْغ ُف ُتػر

ات
ورَث ْتــــــــ ُو المــــــــــــ َحطــــــــــــــــــ ُ
أَ َ

الذ ػػعخّية  ,يطي ػػخ التػ ػػازي ب ػػيغ األفع ػػاؿ  ( ,أَس ػ َػع َج ْت  ,أَض ػ َػخَم ْت ,
فف ػػي األبي ػػات ّ
ػخر جسػػع السؤنػػث الدػػالع ( زف ػخات  ,مقمق ػالت  ,العب ػخات  ,الحد ػخات ,
كرثَ ػ ْت )  ,كًكػ ا
أَ َ
الذػػاعخ عػػغ حدنػػو ب ػالدفخات  ,كالتشييػػجات كالعػاشػػف الجياشػػة
المحطػػات ) كيعبػػخ فييػػا ّ
الت ػػي ًغ ػػحييا المحط ػػات كال ػػح خيات  ,كًكػ ػخار الح ػػخكؼ  :كػ ػال اخ  ,كاألل ػػف  ,كالت ػػا ف ػػي

نياية ل مسة مسا أحػجث ًسػاثال  ,كًػازيػا بػيغ األبيػات  ,كربػ الػجاؿ بالسػجلػؿ  .يقػػؿ
()3

ًساـ :
أبػ ّ
َن َذـــــَخ ْت َح َج ِائَقـــــ ُو َف ِرـــــْخ َن َمآلِفـــــاً
ِ
ـــيا
ب ُس َجا َمــــ ٍة َت ْغــــ ُجو ال ُسَشــــى ل ُك ُؤ ِوسـ َ

صخِائـــــــــــــــ ِ
ف ْاألَ ْنـــــــــــــــػ ِاء و ْاألَ ْنـــــــــــــــ َجا ِء
لِ َ
الدــــــــــَّخ ِاء وال َّ
زــــــــــَّخ ِاء
َخــــــــــ َػالً َعَمــــــــــى َّ

 .1العبيجي  ,جساؿ نجع 2003 ( ,ـ )  ,لغة الذعخ في القخف الثاني كالثالث اليجخي  ,دار

زىخاف  ,عساف  ,ط , 1ص. 94

الجيػاف . 175/4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 29 , 27 , 24 / 1 ,
ًساـ ّ ,
 . 3أبػ ّ
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إف م ػ ػػغ يص ػ ػػالع البيت ػ ػػيغ الذ ػ ػػعخييغ يمح ػ ػػي التػ ػ ػػازي ب ػ ػػيغ ْ ( :األَْنػ ػ ػػا ِ ْ ,األَْنػ ػ ػ َجا ِ ) ك
(الد اخ ِ  ,الز اخ ِ )  ,فرارت الحجائق مآلف كشخائف ليػحه األمصػار لكثػخة ًخددىػا عميػو ,
كشػػبو مسجكح ػػو بأخالقػػو الكخيس ػػة الصيبػ ػة الدػػالفة  ,كمجاكم ػػة الخمصػ ػا عمػػى شػ ػخبيا فػ ػي
ز محققػة االًدػاؽ كاالندػجاـ
الخيخ كالذػخ  ,فيػحه الرػي الستػازيػة أدت إلػى ًساسػظ الػش ّ
أجدئو .
بيغ ا
 2.3.1ال ّتػازي الشحػي :

يذػػمل التخ يػ الشحػػػي عشرػ اًخ ميسػاً فػػي إنجػػاح التّػػازي الشحػػػي  ,كيخػػتز بتشطػػيع
الكمسػػات فػػي جسػػل  ,كد ارسػػة ًخ ي ػ الجسمػػة " يسمػػغ لمت ػػازي الشحػػػي أف يقػػجـ عػنػػا ثسيشػػا
لمباح ػػث ال ػػحي يختػ ػ

ف ػػي د ارس ػػة التػ ػػازي الذ ػػعخي ف ػػي أند ػػاؽ المغ ػػة حي ػػث يم ػػػف الفك ػػخ

المداني بعيجا ججا عغ فكخ الباحث ,إنو يدسر لمباحث بتحجيج الدػسات الشحػيػة األساسػية

التػػي ًق ػػػـ عميي ػػا ى ػػحه األندػػاؽ الت ػػي ًك ػػػف ف ػػي الشط ػخة األكل ػػى بالغ ػػة اإلبي ػػاـ( .)1فػ ػالبشى
الستك ػػة عمػػى التخ ي ػ

الشحػػػي ًعػػيغ عمػػى ًحجيػػج الدػػسات الشحػيػػة األساسػػية فػػي المغػػة,

كًعػػيغ عمػػى ضػػع أبعادىػػا الجالليػػة "( ,)2كالتخ ي ػ
يخػػجـ البعػػج اإليقػػاعي  ,بتك ػخار التخ ي ػ

الشحػػػي" يػػؤدي كضيفتػػيغ ميستػػيغ  :إذ

كانتطاميػػا مػػغ جان ػ

 ,كييػػجؼ مػػغ جان ػ

خػػخ

إلػػى ًبمي ػ رسػػالة مػػا  ,ليحّق ػق السعشػػى الػػجاللي"( , )3كقػػج نبػػو ياكبدػػػف إلػػى دكر التّػػػازي
الشحػي في ًحجيج" الدسات الشحػية الخئيدة التي ًذمل البشيػة الخفيػة لمشطػاـ  ,كالتػي ًبػجك

لمػىم ػػة األكل ػػى متذ ػػابمة ج ػػجا ً ,ق ػػجـ بالسقارن ػػات الجاللي ػػة الت ػػي يسم ػػغ ًصبيقي ػػا ف ػػي نط ػػاـ
متػاز"

()4

.

كال ًقترػػخ كضيفػػة التّػ ػػازي عمػػى الشاحيػػة الجسالي ػػة أك اإليقاعيػػة كالسػسػػيقية  ,كإنس ػػا
ز بعػػجا إيحائيػػا يدػػعى إلػػى
ىشػػاؾ ًك ػخار عمػػى مدػػتػى التخ ي ػ الشحػػػي  ,الػػحي يسػػشر الػػش ّ

الذ ػػعخ ّي  ,كًعس ػػق السعش ػػى
ًعسي ػػق الفكػ ػخة الت ػػي ً ػػػفخ انتذ ػ ا
ز ّ
ػار إيقاعي ػػا ف ػػي جشبػ ػات ال ػػش ّ
 .1ياكبدػف  ,قزايا الذعخية  ,ص . 110

 .2ياكبدػف  ,ركماف  ,أفكار ك ار حػؿ المدانيات كاألدب ً ,خجسة  :فالر اإلمارة كعبج الجبار
ا عمي  ,دار الذؤكف الثقافية العامة  ,بغجاد  ,ط1990 , 1ـ  ,ص . 110

ز  ,ص. 151
الخكاشجة  ,مغاني ّ
الش ّ
ّ .3
 . 4ياكبدػف  ,أفكار ك ار حػؿ المدانيات كاألدب  ,ص . 110
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الستشاكؿ  .كسػشػرد أمثمػة عمػى ضػاىخة التّػػازي الشحػػي بذػقيو  :األفقػي كال أخسػي  ,كنتػقػف
عشج دالالت ًمػظ التكػ اخ ارت الستػازيػة  ,كمػا ًؤديػو مػغ شاقػات إيحائيػة ًشدػجع مػع شبيعػة
الذعخ ّي .
الغخض ّ
()1
أكال ً :ػازي الجسمة االسسية  ,قػلو:
صــــــ ٍة
فـــــاْل َج َػ َجــــــ ِّػي ِإ ْن أَ َق ْســـــ َت ِب ِغ ْب َ

ج

ساء َســــــ َسائي
ض أَْر ِضــــــي و َّ
و ْاألَْر ُ
الدــــــ ُ

يطيخ ًػازي الجسمة االسسية في البيت الذعخي مغ خالؿ السبتجأ كالخبخ الػحي ًكػخر

فالذػػاعخ
ثػػالث م ػخات فػػي الجسػػل ( الجػػػ جػػػى  ,األرض أرض ػي  ,كالدػػسا سػػسائي ) ّ ,

نػػدؿ بالسسػػجكح ,

أنػػو يسمػػظ الدػػسا كاألرض كالجػػػ لكخمػػو  ,كحدػػغ ضػػيافتو  ,فالسسػجكح

يشفػػح مػػا يػػأمخ بػػو دكف ًػػخدد  ,فالجسمػػة االسػػسية شػػممت نػع ػا مػػغ التشطػػيع اإليقػػاعي الػػحي

التخكيػ
الذػعخ ّي  ,فيذػعخه بتػػالي ا
يجر و القارئ عشج ق اخ ة البيػت ّ
الذ ػػعخ ّي  ,كييي ػ الستمق ػػي لسع ػػاكدة
ز ّ
مػسػػيقية كاح ػػجة  ,ليحقػػق االند ػػجاـ كاالًد ػػاؽ لمػػش ّ
اإلنت ػػاج  ,كيج ػ ػحب حػاس ػػو  ,كخاصػ ػػة حاسػ ػتي البرػ ػػخ كالد ػػسع  ,فتحف ػ ػده لمػص ػػػؿ إلػ ػػى
الشحػيػة ًباعػا  ,كبشغسػة

دالالت ًك ػ ػخار البش ػ ػى الشحػيػ ػػة التػ ػػي ًحتػ ػػاج إلػ ػػى التعامػ ػػل الػ ػػحىشي لمػصػ ػػػؿ إلػ ػػى أندػ ػػاؽ
()2

ًساـ :
التخاكي الشحػية ً .ػازي الجسمة االسسية التي ًبجأ باالسع  ,قػؿ أبي ّ
ِ
ِ
وت ْحـــ َت ِ
ض َشـــ ِش ِب
قسـ ٍخ
عار ِضـــ َيا ِمـــ ْغ َعـــ ِار ٍ
َ
ـل تحــت َسـ َ
َكـ ْع نيـ َ
شاىا مـغ َسـشا َ
الخ ِ
كان في َق ْص ِع أَ ْسَب ِ
ِ
اب ِّ
الس َخـ َّ
ــــجَرِة ال َعـــــ ْحَر ِاء ِمـــــ ْغ َســـــَب ِب
بيا
َك ْع َ
قاب َ
إلــــــى ُ

البشى التخ يبية في أحجاث التّػازي في الجسمة االسػسية
في األبيات الدابقة ًبخز دكر ُ
التػي ًبػػجأ بتكػخار اسػػع االسػػتفياـ ( ػػع )  ,كيتمػىػػا ًكػخار الفعػػل الساضػػي ( نيػػل  ,ػاف) ,
كًكخار الجسمة الطخفية ( ًحت سشاىا ً ,حت عارضيا ) كًكخار أيزا شػبو الجسمػة الجػار
) فإف ًكخار ىحه التخاكي

كالسجخكر (مغ سشا القسخ ,مغ عارض شش

الجيػاف . 19 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف  . 71 /1 ,سشاىا  :ضػةىا  .عارض شش
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
كالزخس الحي يميو عارض .كالذش

الشحػية مع ع

 :عارض األسشاف  ,يقاؿ لمشاب

بخد األسشاف كيقاؿ  :حجة أشخافيا  .األسباب  :األشيا التي

يتػصل بيا إلى تيخىا  ,كأسباب الخقاب  :ما فييا مغ العخكؽ .
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()1

ًساـ :
حقق ًػازيا كاندجاما في البيتيغ ّ
الذعخيّيغ  .كقاؿ أبػ ّ
ِ
الس َتَي ِّدــــــــ ِخ
َصـــــــا َف ْح َغ َكــــــــ َّ
ات ُلـــــ ْح َن ِب ِح ْقـــــػه
الحا َجـــــ ُ
َممـــــ ٌظ ِإ َذا َ
ف َن َػالـــــــو ُ
ِ
ِ
ِ
الس ْع ِدـــــــــ ِخ
يح الـــــــَّخَدى ب ِذـــــــسالِو
وي ِسيُشـــــــــو إقميـ ُ
َممـــــــ ٌظ َمفـــــــات ُ
َ
ــــــــج ُق ْفـــــــــل ُ
الــــــــجليل لِ َ ِ ِ
حيــــــــ ِخ
ان
الذــــ ْعُخ َحــــ َار ِبَبمــــج ٍة
َممِــــ ٌظ ِإذا مــــا ِّ
َكــــــــ َ
الس َت ِّ
َّ َ
صْخفــــــــو ُ
ز مػػغ خػػالؿ التّػػازي
إف التػػازي الشحػػػي فػػي ىػػحه األبيػػات أعصػػى بعػػجاً إيقاعيػاً لمػ ّػش ّ
كخر في بجاية األبيات الجسمة االسسية الستسثمػة بالزػسيخ السحػحكؼ لالسػع
السشتطع  ,فقج ً ّ

ػظ )  ,ثػػالث م ػخات  ,ثػػع ًك ػخار التز ػاد ب ػيغ ( شػػسالو  ,يسيشػػو )  ,فدػػاىع فػػي مػػشر
( مم ػ ٌ
األبيػػات إيقاعيػػا متشاسػػقا بػػيغ أج ادئػػو  ,ألف التخاكي ػ الشحػيػػة جػػا ت ذات شػػابع جسػػالي
ًػػأثيخي  ,ألن ػػو مم ػػظ ف ػػي الج ػػػد كالش ػػجي  ,فصال ػ

الحاج ػػات أن ػػو ير ػػافر ف ػػو م ػػغ ثػ ػخة

العصاي ػػا  ,فسف ػػاًير الػ ػػخدى بذ ػػسالو  ,كيسيش ػػو ًشفػ ػػق الس ػػاؿ عم ػػى السعدػ ػػخ  ,كى ػػػ الػ ػػجليل

كاليادي لمذعخ فال يعخؼ الذعخ ّإال السسجكح ألنو خيع  ,فالتػازي في األبيات جا ليؤ ػج
فكخة الكخـ في السسجكح كجا اإليقاع متساشيا معيا .

()2

ًساـ :
ثانيا ً :كخار الزسائخ السشفرمة  :قػؿ أبي ّ
ػت َ
العبـ ُـج
ام أَنا الـــــ ( م)
ام أَنــا ِّ
ـــــــــَّش ُار ِّ
الس ُ
أَنا ُ
الزـخ َغام ُة َ
الزــــــــخ ُ
الدَؤ ُ
الح َد ُ
ام أَنا َ
ج

الذعخ ّي الحي يعتسج عمى بشية نحػية ًتسثل في الجسمة االسسية التي
ففي ىحا البيت ّ
ًتكػػػف مػػغ الزػػسيخ السشفرػػل ( أنػػا ) الػػحي ًكػ ّػخر ( أربػػع مػخات ) كىػػػ السبتػػجأ  ,ثػػع جػػا

الشار ,الزػختامة )  ,ثػع ًك ّػخرت
ًكخر ( أربع مخات ) في ( الحداـ ,السػتّ ,
الخبخ الحي ّ
الرػػفة ( ثػػالث مػخات ) ( الػػدةاـ  ,الزػخاـ  ,العبػػج ) ,كًكػخار الزػػسة التػػي ًخفػػع االسػػع (

سبع مخات ) ,فيحا التّػازي الشحػػي التخ يبػي اعتسػج عمػى ًقدػيع الجسمػة االسػسية مػغ مبتػجأ
الذػعخ ّي جساليػة اإليقػاع الػجاخمي  ,كشػمل اندػجاما بػيغ أجػ اد البيػت
كخبخ  ,فسػشر البيػت ّ

فالذ ػػاعخ يعت ػػد بشفد ػػو بأن ػػو الحد ػػاـ ,
الذ ػػعخ ّي ّ ,
ليخبص ػػو م ػػع اإليق ػػاع الخ ػػارجي لم ػػشز ّ
كالسػت  ,كالشار ,كالزختاـ الحي يتفػؽ عمى خرسو ,كيذيج بقػًو ,كفخكسيتو.
الجيػاف  457 / 4 ,ػ ػ ػ ػ . 458
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 343 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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()1

ًساـ في مجح السعترع با﵀ :
قاؿ أبػ ّ

وأَ ْوَلـــى جسيـــع الَشـــِاس بال َس ْجـــ ِج وال َفخـــخِ
الك ْدـــ ِخ
اليـــ َجى والجـــا ِبُخو َن ِمـــ َغ َ
وأ ْ
َىـــ ُل ُ
تغ ِ
وأَنــــتع ِغيــــا ُث السدــــ ِ
يث ِمــــ َغ ال َ
زـ ِّ
ـــخ
ْ َ
ُْ

نت ْع بشـي العَّبــا ِ
س أَكـَـخُم َمـ ْغ َم َذـى
فـيَ ُ
ـــت ْع ُوال ُة األَ ْمــــ ِخ ِمــــ ْغ َب ْعــــ ِج أَح َســــج
وأَنـ ُ
يس َســـــ َساح ًة
وأَْنـــــ ُت ْع ُبحـــــػٌر ال َت ِغـــــ ُ

نالح ػػي م ػػغ خ ػػالؿ ى ػػحه األبي ػػات ع ػػجدا م ػػغ التّػازي ػػات أكلي ػػا  :ح ػػخؼ العص ػػف الػ ػػاك

كالفػا  ,فػالػاك ًكػ ّػخرت ( سػبع مػخات )  ,كالفػا مػخة كاحػػجة  ,ثػع الزػػسيخ ( أنػتع )  ,الػػحي
ًكػ ّػخر( أربػػع مػخات )  ,كيسثػػل ضػػسي اخ مشفرػػال فػػي محػػل رفػػع مبتػػجأ  ,أمػػا الخبػػخ فقػػج جػػا
في ( أكخـ  ,كالة  ,بحػر  ,تياث ) ثع السزاؼ إليو ( بشي  ,األمخ ,السدتغيث ) .

فالتّػازي الشحػػي التخ يبػي كاضػر مػغ خػالؿ األبيػات  (:أنػتع بشػي العبػاس  ,أنػتع كالة
الذػ ػػاعخ ًػضيػ ػػف التّ ػ ػػازي,
األمػ ػػخ ,أنػ ػػتع بح ػ ػػر  ,أنػ ػػتع تيػ ػػاث السدػ ػػتغيث)  ,فاسػ ػػتصاع ّ

كانعماسػػاًو اإليقاعيػػة كالجالليػػة عمػػى القرػػيجة مػػغ خػػالؿ ًك ػخار الزػػسيخ السشفرػػل كًعػػجد
األخبػػار ,ليذػػمل االندػػجاـ كاالًدػػاؽ بػػيغ أجػ اد القرػػيجة كيؤ ػػج عمػػى أفعػػاؿ بشػػي العبػػاس
كيطيخ حبو ليع  ,كيزفي عمى مسجكحو صػفات الكسػاؿ  ,كالييبػة  ,كالكبخيػا  ,فيػػ مػغ
أكخـ الشاس  ,كيدتحق السجج  ,كالفخخ ,كيؤ ج كىع كالة األمػخ ,كأصػل اليػجى بعػج سػيجنا

ا ػ ػ ػ صل هللا عميو كسػمع ػ ػ ػ ألنيػع يجبػخكف السمدػػر  ,كىػع بحػػر الدػساحة  ,كىػع يمبػػف
مغ يصم

اإلتاثة كالعػف .

()2

ًساـ :
ثالثاً :كخار السشادى كقػؿ أبي ّ
جئ ُت ـظ ِ
ِ
ماد ًح ـا
َأب ـا ال َف ْز ـ ِل ِإن ـي َيـ ْـػَم ْ َ
أَبـــا ال َف ْزـــ ِل ِإ َن ِ
الذـــ ْعَخ ِم َّســـا ُيسي ُتـــ ُو
ج

الجــــ ِػِد والــــُش ْج ِح َت ْدَىــــُخ
وجــــػَه ُ
َأرَْيــــ ُت ُ
قبـــــُخ
وي َ
الس ْجـــــ ُج َي ْحَيـــــا ُ
َإبـــــا ُء ال َف َتـــــى و َ

الشػجا ( أبػا الفزػل  ,كأبػا
الدػابقيغ مػخًيغ بحػحؼ أداة ّ
إف ًكػخار السشػادى فػي البيتػيغ ّ
ز لتشبيػػو الستمقػػي عمػػى أىسيػػة السسػػجكح  ,ثػػع ػ ّػخر صػػيغة
الفزػل )  ,خمػػق ًػازيػػا فػػي الػػش ّ

نحػيػة ًػ يجيػة ليؤ ػج أىسيػة مسجكحػو مػغ ( إف كاسػسيا كخبخىػا ) ,إذ ًك ّػخرت بذػمل متػػاز
الجيػاف . 668 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف  216 /2 ,ػ ػ ػ. 217
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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ز  ,كاًدػاقو  ,فػالجػد فػي كجيػو يدىػخ  ,كالسجػج كالدػسعة
مخًيغ  ,فأدت إلى اندػجاـ الػش ّ
الصيبػة ًحيػػا  ,فالصبػػاؽ بػػيغ (يحيػػا كيقبػخ)" أي الحيػاة كالسػػػت " رفػػع مػػغ كًيػخة التّػػازي ,

الذعخ ّي بعزو بعزا .
الذاعخ ,فخب أج اد البيت ّ
كأضيخ التػًخ الشفدي الحي يعانيو ّ
()1
رابعا ً :ػازي الجسمة الفعمية التي ًبجأ بالفعل  ,قػلو يسجح ا بغ عبج السمظ :
ِ ِ
ِ
السْش َيــــــــل
والخ ْســـــــ ُ
ذ َبــــــــ ْي َغ َل َياتــــــــو و َ
أرض العخ ِ ِ
الس ْػ ِص ِل؟!
َ
اق ُيز ُ
يف َمـــــ ْغ ب َ

وَلَقــــــ ْج َأَرْيــــــ ُت ومــــــا َأرَْيــــــ ُت َكــــــ َػ ِارٍد
وَلَق ـ ْج س ـ ِسعت في ـل س ـ ِسعت ِبس ـ ِ
ػش ٍغ
َ َْ َ ْ َ َْ ُ

الدابقيغ ( أربع مخات ) ( رأيت  ,رأيت  ,سسعت ,
إف ًكخار األفعاؿ في البيتيغ ّ
الذػػاعخ ,كجػػا التّػػازي كاضػػحا لمجسمػػة
سػػسعت )  ,يػػػحي بػػجالالت نفدػػية سػػيصخت عمػػى ّ
الفعميػػة فػػي ( كلقػػج أريػػت )  ,مػػع اًرػػاؿ الفعػػل مػػع الزػػسيخ فػػي األفعػػاؿ جسيعيػػا كالفعػػل
الذاعخ يزفي عمى مسجكحو صفات الجػػد كالعصػا
الثاني جا يؤ ج األكؿ  ,كمخدىا أف ّ
 ,كلقػػج سػػسعت باألشػػيا فسػػا سػػسعت بإندػػاف يػػخد كيذػػخب مػػغ حػضػػو سػػا ًذػػخب األبػػل
العصذى  ,فسا رأيت أعج

مغ كارد السػا بيشػو كبػيغ كرد الخسػذ  ,كجػا إليػو بػ اخ مدػيخة

أياـ ليشيل مغ خمو كجػده  ,كجا التك اخر متشاتسا مػع حالتػو الشفدػية التػي يسمؤىػا التعػ
كالسعاناة  ,لتحفيد الستمقي ليعير ىحه التجخبة كالسعاناة في شم
()2

أيزا في ًكخار الجسمة الفعمية :

ز ـ ُب اليْش ـ ِج ِّي ُم ْر ـَم َت ًو
َك ـ ْع أَ ْح ـَخَز ْت ُق ُ

ًسػاـ
الساؿ  .قػػؿ أبػي ّ

زــــ ٍب َت ْي َتــــ َد فــــي ُكثُــــ ِب
َت ْي َتــــ َد ِمــــ ْغ ُق ُ

ج

ًكخرت الجسمة الفعمية فػي مػخًيغ ( ًيتػد مػغ قزػ
ففي البيت الذعخي ّ
فػػي ثػ ) ك ػػال الجسمتػػيغ احتػػػت فػػي أكليػػا عمػػى الفعػل السزػارع  ,ثػػع حػػخؼ الجػػخ  ,ثػػع

) ك (ًيتػد

ز
االسػػع السجػػخكر  ,كليػػحا أصػػبر ىشػػاؾ ًشػػاتع نحػػػي متشاس ػ كمتشاسػػق بػػيغ أج ػ اد الػػش ّ
الذعخ ّي  ,ففتحت عسػرية بالديف اليشجي  ,كىي بمخ اىتدت لو ىحه القمعة الحريشة
ّ

الجيػاف  35 /3 ,ػ ػ ػ ػ  .36كركد الحسذ :كىػ كركد السا باإلبل بعج ًعصيذيا خسذ
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
لياؿ .
الجيػاف  . 72 /1 ,قزي
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
القز  .الكث  :جسع ثي مغ الخمل .
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 :قجكدا ًذبو

()1

ًساـ أيزا :
كأنقخة أيزا .يقػؿ أبػ ّ

ـــــات ِتــــــ ِ
فيْلبدــــــشي ِمــــــغ أُ َّميـ ِ
الد ِه
َ

ات َق ِ
وأَْلبدـــــــــتو ِمـــــــــغ أُميـــــــــ ِ
الئـــــــــ ِجي
ُ
َّ
َْ

الذػػعخ ّي  ,فيبػػجأ الذػػصخاف بحػػخؼ
إف ًكػخار القالػ الشحػػػي نفدػػو فػػي شػػصخي البيػػت ّ
العصػػف فػػا كال ػػاك  ,ثػػع بالفعػػل ألػػبذ  ,ثػػع ًك ػخار حػػخؼ الجػػخ  ,كاالسػػع السجػػخكر م ػخًيغ

( مغ أميات )  ,ثع السزاؼ إليو ( ًالده  ,قالئجي )  ,فقج جا التػازي الشحػي ليمذػف
الذػػاعخ مػػغ خمػػو كجػػػده السػػاؿ الحػػالؿ  ,كىػػػ
السفارقػػة بػػيغ الحػػالتيغ  ,فالسسػػجكح ألػػبذ ّ
ألبدػو أفزػػل أشػػعاره كقرػػائجه قالئػػج مػػغ الجسػػاف  ,فالسػػاؿ يػػحى كالذػػعخ أبقػػى  ,ففعمػػو

أبقػػى مػػغ فعػػل السسػػجكح  ,كلعػػل صػػيغة التّػػازي بػػيغ شػػصخي البيػػت أصػػبحت كاضػػحة مػػغ
خالؿ التخ ي الشحػي الحي انعمذ عمى اإليقاع  ,كالجاللة  ",فيػ لػع يػأت لتحقيػق ىػجؼ
إيقاعي فحد

 ,كلكشو جػا خادمػا لمجاللػة  ,كمحققػا عالقػة ال ًشقرػع أصػال بػيغ ىشجسػة

العشرخيغ الستالزميغ  ,كاإليقاع ىشا لع يبق ممػنا خارجيا  ,كلكشو أصػبر عشرػ اخ أساسػيا
()2

الذعخ ّي "
ز ّ
في بشية الش ّ
()3
خامدا ً :كخار اف كأخػاًيا  :قػلو :
.

ص ـْم ِب َمالِ ـ ِو
َو َم ـا ُكْش ـ ُت َذا َف ْق ـ ٍخ ِإلــى ُ

ز بــال َف ِق ِ
يخ ِإلــى َح ْسـ ِـجي
َو َم ـا َك ـ َ
ان َح ْف ـ ٌ

الذػاعخ ػاف
ز ىػي  (:كمػا شػت ) كقػج ّػخر ّ
إف الكمسة التي خمقت التّػازي فػي الػش ّ
الذػػعخ ّي  ( ,كشػػت ذا فقػػخ ) ك( ػػاف خفػػس بػػالفقيخ )
كاسػػسيا كخبخىػػا فػػي شػػصخي البيػػت ّ
 ,كإلػى حسػجي )  ,فتكػخار صػيغة

ًكخر أيزا حػخؼ الجػخ كاالسػع السجػخكر ( إلػى شمػ
ك ّ
يخ إلى ماؿ السسػجكح
كاف كاسسيا  ,يخسع صػرة الساضي كيقارنيا بالحاضخ  ,فيػ ليذ فق ا

ػخ إلػ ػػى مجحػ ػػو كحس ػ ػجه  ,فإنػ ػػو يدتحزػ ػػخ الساضػ ػػي بمػ ػػل معصياًػ ػػو ,
كالسسػ ػػجكح لػ ػػيذ فقيػ ػ ا

كيدتذػػخؼ السد ػػتقبل بمػػل ىسػم ػػو  ,كمتاعبػ ػو  ,فقػػج أضي ػػخ التّػ ػػازي الحالػػة الشفد ػػية الت ػػي
الذعخ ّي مغ خالؿ
الذاعخ مع ىحا السسجكح  ,فأدى إلى اندجاـ كاًداؽ البيت ّ
يعيذيا ّ
الجيػاف . 6 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
ز  ,ص153ػ ػ ػ ػ. 154
الخكاشجة  ,مغاني ّ
الش ّ
ّ .2
ًساـ  ,ا ّلجيػاف . 125/ 2 ,
 .3أبػ ّ
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التّػازي الشحػي بيغ اف كاسسيا كخبخىا  ,كالجار كالسجخكر مغ جية ثانية .
 4.1الترخيع :
ُي َعػػج الترػخيع شػػمال مػػغ أشػػماؿ التّػػازي بسػػا يذػػممو مػػغ نغسػػة مػسػػيقية متكػ ّػخرة  ,إذ
ًتذػػابو القافيػػة فػػي الذػػصخيغ بشغسػػة السػسػػيقية .فيعخفػػو ابػػغ مشطػػػر لغػػة فػػي مع ػػخض
حجيثو عغ مػادة " صػخع " كالرػخع  :عمػة معخكفػة  .كالرػخيع  :السجشػػف  ,كالرػخعة :
ألف حمسػػو يرػػخع تزػػبو كضػػجه قػلػػو :الغز ػ

الحمػػيع عشػػج الغز ػ

تػػػؿ الحمػػع "(,)1

كيق ػػػؿ  " :ص ػػخع الب ػػاب " جع ػػل ل ػػو مرػ ػخاعيغ  ,ق ػػاؿ أب ػػػ إس ػػحاؽ  :السرػ ػخاعاف باب ػػا
القريجة بسشدلة السرخاعيغ المحيغ ىسا بابا البيػت  ,قػاؿ  :كاشػتقاقيسا مػغ السرػخاعيغ ,
()2

كىسا نرف الشيار "

.

كق ػػج امت ػػجح الشق ػػاد الق ػػجما ى ػػحا األس ػػمػب  ,ق ػػػؿ قجام ػػة  ":إنس ػػا ي ػػحى

الذ ػػع اخ

السصبػعػػػف السجيػػجكف إلػػى ذلػػظ  ,ألف بشيػػة الذػػعخ إنسػػا ىػػي التدػػجيع كالتقفيػػة  ,فكمسػػا
كػػاف الذػػعخ أكثػػخ اسػػتساالً عمييسػػا أدخػػل لػػو فػػي بػػاب الذػػعخ  ,كأخػػخج لػػو عػػغ مػػحى

الشث ػػخ"( ,)3كيز ػػيف أيز ػػا ف ػػي نع ػػت القػ ػػافي قػل ػػو  ":أف ًك ػػػف عحبػ ػ َة الح ػػخؼ  ,سمد ػػة
السخخج  ,كإف ًقرخ لترييخ مقصع السرػخاع األكؿ فػي البيػت األكؿ مػغ القرػيجة مثػل
قافيتيػػا "( .)4يقػػػؿ ابػػغ رشػػيق  :فأمػػا الترػخيع فيػػػ مػػا انػػت عػػخكض البيػػت فيػػو ًابعػػة
لزخبو ًشقز بشقرو  ,كًديج بديادًو "

()5

.

كيقدػػسو ابػػغ أبػػي األصػػبع عمػػى قدػػسيغ  :يقػػػؿ :الترػخيع عمػػى ضػخبيغ  :عخكضػػي

كب ػ ػػجيعي  ,فالعخكض ػ ػػي  :عب ػ ػػارة ع ػ ػػغ اس ػ ػػتػا ع ػ ػػخكض البي ػ ػػت  ,كضػ ػ ػخبو ف ػ ػػي ال ػ ػػػزف ,
 .1ابغ مشطػر  ,لداف العخب  ", 197/ 8 ,مادة صخع " .

 .2ابغ مشطػر  ,السرجر الدابق نفدو  ",197/8 ,مادة صخع " .

 .3قجامة  ,أبػ فخج قجامو بغ جعفخ 337( ,ق)  ,نقج الذعخً ,ر :ساؿ مرصفى  ,دار الكت
العمسية  ,بيخكت  ,لبشاف  ,ط ( , 1د  .ت )  ,ص. 42

 .4قجامة  ,السرجر الدابق نفدو  ,ص. 42

 .5القيخكاني  ,العسجة في محاسغ الذعخ كنقجه ك دابو  . 173 / 1,أما العخكض خخ ًفعيمة في

الذصخ األكؿ  ,كالزخب خخ ًفعيمة في الذصخ الثاني .
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كاإلعػخاب  ,كالتقفيػػة  ,بذػػخط أف يمػػػف العػػخكض قػػج تيػػخت عػػغ أصػػميا  ,لتمحػػق الزػػخب
فػػي زنتػػو  ,كأمػػا البػػجيعي  :اسػػتػا خػػخ جػػد فػػي الرػػجر  ,ك خػػخ جػػد فػػي العجػػد فػػي
الػزف  ,كاإلعػخاب  ,كالتقفيػة "

()1

 .أمػا ابػغ األثيػخ فقػج نطػخ إلػى الترػخيع نطػخة لػع يدػبقو

أحج إلييا  ,يقػؿ  ":كىػػ عشػجي يشقدػع إلػى سػبع م اخًػ
()2

الػجو أحج تيخي "

 ,كذلػظ شػي لػع يػح خه عمػى ىػحا

 ,مشيا ما يخًب بالسرخاعيغ بمل ما يحسالف مغ معاف  ,كمشيػا مػا

يػخًب بػػالمفطتيغ السرػ ّػخعتيغ فقػ  ,كمػػغ أشػػيخىا الترػخيع الكامػػل  :كىػػػ" أف يمػػػف ػػل
مرخاع مغ البيت مدتقال بشفدو في فيع معشاه  ,تيخ محتاج إلى صاحبو الحي يميو"(. )3
()4

فيطيخ ىحا الشػع في قػلو يسجح السعترع با﵀ :

ِِ
الجِّج و َّ
الحَج َب ْي َغ ِ
الم ِع ِب
فــــــــــي َحّجه َ

الديف أَص َجق أَْنب ِ
الك ُت ِب
ـــــــــغ ُ
اء م َ
َّ ْ ُ ْ ُ َ ً

الذ ػػعخ ّي  ,نمح ػػي أف الترػ ػخيع ج ػػا ف ػػي السرػ ػخاع األكؿ ام ػػل
فس ػػغ خ ػػالؿ البي ػػت ّ
الكتُػ ِ  ,الم ِعػ )  ,كتشػي عػػغ السرػخاع الثػػاني  ,ك ػحلظ السرػخاع الثػػاني تشػػي
السعشػى ( ُ
الذػاعخ  ,كبيػحا يحرػل عمػى
عػغ السرػخاع األكؿ  ,كيمفػي فػي فيػع الفكػخة التػي يػصػميا ّ
الذ ػػاعخ م ػػغ خ ػػالؿ مصم ػػع
درج ػػة متد ػػاكية ف ػػي في ػػع السز ػػسػف  ,كالسغ ػػدى ال ػػحي يخي ػػجه ّ
قريجًو  .أما الترخيع السذصػر( أك السرست )  ,في البيت الذعخي " إف يمػػف معتػجؿ

الذػػصخيغ عخكضػػو مثػػل ض ػخبو فػػي االسػػتعساؿ  ,فجعػػل ليػػا قافيػػة مثػػل قافيتػػو  ,كل ػػازـ
كمػازمو مغ الحخكؼ كالحخ ات سسي البيت مقفى  ,كإف اف عخكضو مخالفا لزخبو فػي
االسػ ػػتعساؿ  ,فجعمػ ػػت فػ ػػي البيػ ػػت الزػ ػػخب  ,فيمدميػ ػػا مػ ػػا يمػ ػػدـ الزػ ػػخب سػ ػػسي البيػ ػػت

مرػػخعا  ,ك ػػل بيػػت مرػػخع عمػػى زنػػة ضػخبو أك عمػػى مػػا يجػػػز أف يمػػػف ضػخبو عميػػو ,
()5

كإذا لع يمغ مرخعاً كال مقفى سسى مرستا"

فالترخيع السذصػر ىػ" أف يمػف

 .1ابغ أبي األصبع ً ,حخيخ التحبيخ في صشاعة الذعخ كالشثخ كبياف إعجاز القخف . 305 /2 ,
 .2ابغ األثيخ ,السثل الدائخ في أدب الكاً

كالذاعخ . 338/1 ,

 .3ابغ األثيخ ,السرجر الدابق نفدو . 338/1,

الجيػاف . 40/1 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
 .5ابغ معرػـ  ,أنػار الخبيع في أنػاع البجيع . 375 /5 ,
75

()2

()1

كمػغ األمثمػة عمػى ذلػظ  ,قػلػو

الترخيع في البيت مخالفػا لقافيتػو "
()3

بغ إبخاىيع :

َم ِ َّ ِ
ُقل لأل ِ
شَمبـا
ـال مــــــا َ
ْ
يــــــــخ الحي َق ْج َن َ

فػي مػجح إسػحاؽ

ِ
ورَّد ِم ْ ِ ِ
ىبـا
ــــــــــغ َسالف ْ
السعُخوف مـا َذ َ
َ

ج

شَمبػا)
الذعخ ّي نمحي التخاب بيغ مرخاعيو  ,فالسرخاع األكؿ ( ما َ
مغ خالؿ البيت ّ
ىبػا )  ,أعػاد مػغ السعػخكؼ
فإف األميخ حرل عمى ما يخيج  ,ففي السرخاع الثػاني ( مػا َذ َ
ما قج ذىبا  ,فكل مرخاع في البيت مشر داللة كاضحة  ,كفكخة جمية دكف ًعقيػج لفيسيػا ,
فالتداكي بيغ السرػخاعيغ شػمل ًػازيػا مشتطسػا بيشيسػا  ,كبعػجا إيقاعيػا  ,كجخسػا مػسػيقيا ,

مرجره الترخيع  .كقػلو في مجح الحدغ بغ كى
ِ
اء ِم ْـغ َذ َى ٍـب
صي َغ ْت َل ُ
ـيس ٌة ّ
غـخ ُ
ـــــو َش َ

ج

()4

:

ِ
َشيـــــــــاء َّ
َّ
لمـح َى ِب
َىَم ُظ األ
لكشيـــــــــــــــــــا أ ْ

الذػعخ ّي نمحػي الترػخيع جػا فػي مسػة ( َذ َىػ ٍ ) بمفطػة كاحػجة فػي
مغ خػالؿ البيػت ّ
السرخاعيغ فتكخار مسة ِ
الذػاعخ الػحي
(م ْػغ َذ َىػ ٍ  ,لمػح َى ِ )  ,جػا متشاتسػا مػع تػخض ّ
أراده كىػ السجح  ,ألف شيستو لخمػصيا مػغ المػؤـ كلكخميػا أنيػا مرػػتة مػغ الػحى

أنيػػا ًيمػػظ الػػحى

بالبػػحؿ كًغشيػػو  ,فيػػػ ػخيع معصػػا يشفػػق الػػحى

()6

إال

لػػيال نيػػا ار دكف مبػػاالة

ًساـ ( )5في مجح القاسع بغ عيدى العجمي:
لشفاده  .قػؿ أبي ّ
كل ِ
َن بـ ِـو ِضـ ْغشاً عَمــــــــــــــى ُكـ ِـل ِ
ِ
ِمـــــغ األ ِ
جان ِب
جانـ ٍـب
كـي َّ
َرض أَو َش ْػقاً ِإلى ّ
ّ
ج

 .1ابغ األثيخ  ,السثل الدائخ في أدب الكاً
الجيػاف . 234 / 1 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
 .3األميخ إسحق بغ إبخاىيع بغ مرع

كالذاعخ . 341 / 1 ,

الخداعي ابغ عع شاىخ بغ الحديغ  ,كلي بغجاد أكثخ مغ

صارما سائدا حازما  ,كىػ الحي اف يصم
دخ  ,ك اف
عذخيغ سشة  ,ك اف يدسى صاح الج ّ
ً
العمسا كيستحشيع بأمخ السأمػف  ( ,ت 235ق )  ,انطخ ابغ عساد  ,شياب الجيغ عبج الحي بغ
أحسج  ( ,ت 1089ق )  ,شحرات الحى

في أخبار مغ ذى

ابغ ثيخ  ,بيخكت  ,ط 1981 , 1ـ . 161/3 ,

ً ,ر  :عبج القادر األرناةكط  ,دار

الجيػاف . 114 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
الجيػاف . 203/1 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
 .6أبػ دلف العجمي  ,القاسع بغ عيدى بغ إدريذ  ,كلي دمذق في أياـ السعترع  ,ك اف مغ
األجػاد السسجكحيغ  ,انطخ ابغ عداكخ ً ,اريخ مجيشة دمذق . 130/49 ,
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) مخًيغ في نياية الرجر كنياية

الذاعخ في السرخاعيغ مسة ( جان
فقج ّخر ّ
الذػعخ ّي  ,كاًدػاقو
ز ّ
العجد عمى شمل كحجات متػازية  ,ليحفػد الستمقػي إلػى اندػجاـ الػش ّ
ػغغ عمػػى ىػػحا السمػػاف الػػحي ىػػػ بػػو
فالسسػػجكح مح ػ ٌ لمدػػفخ ,كالتص ػػاؼ بػػالبالد  ,أنػػو ضػ ٌ
حتى ًخ تو  ,كمذتاؽ إلى الجان

()1

الحي لع يسس بعج إليو حتى يبمغو  .كمغ قػلو :

ـــــــــمتـــــــــــي شــســـــــع ج ِجيـ ِ
ـــــجَّر َع ُح َّ
ــــج
َتــــ َ
ْ َ ٍ َ

ِ
َمــــالً َج ِجيـجاً
ُتَقّمــــــــــــ ُب َب ْيشـَـــــــــيـــــــــا أ َ
ج

الذػعخ ّي
ًكخرت لفطة ( ججيج ) بػيغ مرػخاعي البيػت ّ
ففي ىحا البيت ّ
الذعخ ّي  ,فقج ّ
السر ػخاع األكؿ كالثػػاني  ,كأدى السعشػػى إلػػى مطػػاىخة الصسػػع بػػالصسع فتأكػػج  ,فالتر ػخيع
ممسػر كاضػػر فػػي ىػحا البيػػت الػػحي ربػ بػػيغ السرػخاعيغ  ,فأضػحي مشدػػجسا  ,كمتشاسػػقا
()2

ًساـ:
كمتجاندا إيقاعيا كمػسيقيا  .قػؿ أبي ّ
الي ِ
ِ
ِم َـغ ِ
صِّيَخ ْت
يف َل ْػ أ َّ
َن ال َخالخ َل ُ

ليا و ْشساً جاَل ْت عمييــــــــــــا ال َخ ِ
الخ ُل
َ َ َ َ

فالذػػاعخ ػ ّػخر مسػػة ( الخالخػػل ) مػخًيغ فػػي السرػخاع األكؿ كالثػػاني  ,فجعػػل دقػػة
ّ
سػػاقيا كالخمخػػاؿ فييػػا الػشػػاح  ,كإذا تمطػػت الدػػاقيغ ًتدػػع الخالخػػل بسقػػجار تمطيػػا ,
فإف صفات السسجكح ىػي الخالخػل فػي الديشػة  ,كالجسػاؿ  ,فجمجمػة الخػا فػي الكمستػيغ
كثفت التشاتع السػسيقي في الرجر كالعجخ  ,كأحجثت ًػازيا مشدجسا بيشيسا .كمغ قػؿ
()3

ًساـ يسجح إسحاؽ بغ إبخاىيع :
أبي ّ
اح ِة ِ
اإل ْسالمِ ِم ْغ َح َـخٍم
َل ْػ َك َ
ان في َس َ
ِ
َّ
ـخم
َم َػاىـ ٌ
ـب َلــــــــــ ْــػ َت َػلـــــــى َعَّجىــــــا َىـ ٌ

ــــيْخَت ُو َحَخَمـــــا
ــــج َصـ َّ
َثـ ٍ
ــــت َقـ ْ
ــــان ِإذاً ُكْشـ َ
ِ
ى
خمـا
ـخم َ
ـــــع ُي ْحريـــــــا َى ٌ
َل ْ
حتـــى ُي َـخ َى َ

ج

فالتكخار في البيت ًذمل مغ مستي (حخٍـ  ,حخماً ) في الرجر كالعجد  ,كشمل
الجيػاف .133 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 115 / 3 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف  173/ 3 ,ػ ػ ػ ػ ػ ػ  . 174ىخـ بغ سشاف بغ أبي حارثة بغ مخة بغ عػؼ مغ
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ

أجػاد العخب في الجاىمية يزخب بو السثل في الجػد  ,كىػ مسجكح زىيخ بغ أبي سمسى  ,مات

قبل اإلسالـ في أرض لبشي أسج  .األصفياني  ,تاب األتاني  141/9 ,ػ ػ ػ ػ ػ . 143الدر مي ,

األعالـ . 77/9
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فالذػػاعخ يزػػفي عمػػى مسجكحػػو الدػػساحة
بعػجا إيحائيػػا كدالليػػا كإيقاعيػػا مرػػجره الترػخيع ّ ,
كالػقػػار  ,فمػػػ ػػاف فػػي اإلسػػالـ حػػخـ تيػػخ حػػخـ ممػػة لكػػاف ىػػحا السػضػػع الػػحي يػػأًػف إليػػو
فكخر أيزا مسة ( ىخـ )  ,فػي السرػخاعيغ ,فالسسػجكح
كي َعجكنو حخما ثانيا بيحا السسجكحّ .
ُ
مزػػخب السثػػل فػػي الجػػػد كالكػػخـ  ,يػػخـ بػػغ سػػشاف الػػحي مجحػػو زىيػػخ بػػغ أبػػي سػػمسى ,
)(1

ًساـ :
فكمسة ىخـ شممت كحجات مػسيقية متػازية كمتػازنة  .كقاؿ أبػ ّ
ــــــد ِن لَِمسـ ِ
ِ
ــــــػت مـــــــجفع
مسـ ْـػ ِت َمـ ْـج َف ٌع
لمحـ ْ
فقمـ ُ
ــــــت وال ُ
اء لـ َ
وقاَلـ ْـت َعـ َـد ً
ْ
ـيذ ل َ
ِ
ِ ِ
ِ
ع
ع
َجج ٌ
وىــػ أ َ
َج َج ُ
لِــــــــــــ َف ْقج َك عْش َ
الس ْكُخمات أل ْ
ـــــــع ُي َعَج َ
أََال إ َّن أَن ًفا َل ْ
ــــــــــــج َ
الذعخييغ الحي يتذػمل السرػخاع األكؿ مػغ مستػي  ( :مػجفع  ,أجػجع )
ففي البيتيغ ّ
كالسرػ ػ ػخاع الث ػ ػػاني  ( :م ػ ػػجفع  ,ألج ػ ػػجع )  ,في ػ ػػحا التش ػ ػػاتع  ,كالتّػ ػ ػػازي ب ػ ػػيغ الر ػ ػػجكر,

الذػػعخّية بتخديػػجات جخسػػية مػسػػيقية شػػممت ًػازيػػا مشتطسػػا ,
كاإلعجػػاز داخػػل القرػػيجة ّ
كمشدػػجسا كًكثيفػػا مػسػػيقيا لمقافيػػة  ,بتك ػخار حػػخؼ العػػيغ فػػي الذػػصخيغ  ,فػػشطع التّ ػػازي
()2

ًساـ في كصف السصخ:
كاإليقاع في ثشايا القريجة  .يقػؿ أبػ ّ
ــي ُع لِ َمبـ ْــخ ِق الـــحي اسـ َــتصا ار
يـــا َسـ ْ
َّ
َبرــــــا ار
حتــــــى ِإذا مــــــا أََن َجـ َ
ـــــج األ َ
ـــــــار
ـــــــان َنـ ا
َ
ـــــــاء َوَكـ َ
آض لشــــــــا مـ ً

ج

ــــــات عمـــــــى َر ْغـــــــعِ الـ َ
ــــــج َجى َن َيـــــــا ار
بـ َ
يـــــــــــار وَن ً ِ
ار
ـــــــــــخَا
ًا
ـــــــــــال َج
َوْب ً
ـــــــــــجى س َ
َّ
ط ال ُغَبــــــــا ار
َســــــــ َخ َ
أَْر َضــــــــى الثـ َ
ـــــــخى وأ ْ
ج

ففػػي ىػػحه األبيػػات التػػي يرػػف الب ػخؽ  ,كنػػدكؿ السػػا مػػغ الدػػسا ,

أنػػو نػػار ,

فالذ ػػاعخ جع ػػل ى ػػحه
فقز ػػي عم ػػى الغب ػػار  ,كص ػػارت األرض كالتػ ػخاب مبتم ػػيغ بالس ػػا ّ ,
األبيػػات ًذػػمل كحػػجة إيقاعيػػة كمػسػػيقية كاحػػجة  ,بتكػخار حخفػػي األلػػف كالػ اخ فػػي الرػػجر
كالعجد  ,فجعل التكثيف السػسيقي السشبعث مغ القافية كًكخار الحػخفيغ  ,أحػجث ًشاتسػا
كاندػجاما كًػازيػا فػي الرػجكر كاألعجػاز داخػل فزػا القرػيجة  .فػالتكخار الرػػًي فػي
السرخعة يذمل كضيفة فشية كجسالية ًداؽ لمستمقي عمى شمل كحػجات
األبيات كالقرائج
ّ
الجيػاف . 98 , 94 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف  . 515/4 ,ض  :م يس أيزا سار كعاد ض إلى أىمو  :رجع إلييع .
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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مػسػػيقية متػازيػػة كمتػازنػػة  ,كًحفػػد ذاكخًػػو لمستابعػػة بعيػػجا عػػغ عشرػػخ السفاجػػأة لتذػػمل
دالالت إيقاعية كنفدية كجسالية .
 5.1التخصيع :
ف ػػي المغ ػػة م ػػغ رص ػػع الذ ػػي " عق ػػجه عق ػػجا متػ ػجاخال عق ػػجة التسيس ػػة  ,كالتخص ػػيع :
التخ ي ػ ػ

 ,يقػ ػػاؿ ًػ ػػاج مخصػ ػػع بػ ػػالجػاىخ  ,كسػ ػػيف مخصػ ػػع أي محمػ ػػى  ,كرصػ ػػع العقػ ػػج
()1

بػالجػاىخ نطسػػو فيػػو كضػػع بعزػػو إلػػى بعػس"

 ,كىػػػ مػأخػذ مػػغ ًخصػػيع العقػػج  ,كذاؾ

أف يمػػف فػي أحػج جػانبي العقػج مػغ الدلػ مثػل مػا فػي الجانػ
في األلفاظ السشثػرة مغ األسجاع "(. )2

اآلخػخ  ,ك ػحلظ نجػج ىػػحا

أم ػػا اص ػػصالحا ى ػػػ  :أف ًك ػػػف األجػ ػ اد متد ػػاكية ف ػػي البي ػػت الذ ػػعخي عم ػػى ش ػػمل

مدػػجػع أك شػػبو مدػػجػع  " ,بحيػػث ًقابػػل ػػل لفطػػة مػػغ الجػػد األكؿ لفطػػة أخػػخى فػػي
الجػػد اآلخػػخ مذ ػػابية ليػػا فػػي ال ػػػزف كالقافيػػة" ( ,)3فالتخصػػيع  ":عشر ػػخ بػػجيعي كعام ػػل
إيقاعي يعسل عمى ًحمية القريجة  ,فيزػفي عمييػا شػي ا مػغ الخكنػق  ,كيسشحيػا نػعػا مػغ

الػمزػػات الشغسي ػة التػػي ًجعػػل العسميػػة اإليقاعيػػة ًتجػػجد"( ,)4فيػػػ إعػػادة المفػػي الػاحػػج فػػي

مػضعيغ مغ القػؿ  ,كبيحا ًكػف األج اد كألفاضيا متشاسػبة الػضػع  ,معتجلػة الػػزف "(,)5

كيمػف التخصيع في حذػػ البيػت  ,كأدخمػو ابػغ رشػيق فػي بػاب التقدػيع  ,كىػحه إشػارة مشػو
الذعخ ّي إلى أج اد متداكية ليقيع ًػازيا
إلى الشػع الثاني مغ التخصيع  ,كىػ ًقديع البيت ّ

كاندجاما بيغ الري .
"كيشيس التخصيع بػضيفة ليا أىسيتيا  ,كذلظ مغ خالؿ ًذميل الخنة السػسيقية
 .1ابغ مشطػر  ,لداف العخب  . 124 / 8 ,مادة " رصع " .

الشقج العخبي  ,دار الفكخ العخبي  ,بيخكت  ,ط, 3
 .2إسساعيل ّ ,
الجيغ  ,األسذ الجسالية في ّ
عد ّ
ّ
 1974ـ  ,ص. 228
البجيع .162 / 6 ,
الخبيع في أنػاع ّ
 .3قجامة  ,نقج الذعخ  ,ص . 40انطخ ابغ السعرػـ  ,أنػار ّ
انطخ ابغ األثيخ  ,السثل الدائخ في أدب الكاً كالذاعخ . 264 /1 ,
ً .4بخماسيغ  ,البشية اإليقاعية لمقريجة السعاصخة في الجدائخ  ,ص. 240
ً .5بخماسيغ  ,البشية اإليقاعية لمقريجة السعاصخة في الجدائخ  ,ص. 241
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()1

الشاًج ػ ػػة ع ػ ػػغ ًد ػ ػػاكي ص ػ ػػي الكمس ػ ػػات كالبش ػ ػػي الشحػي ػ ػػة كالفػاص ػ ػػل الد ػ ػػجعية"

 ,إذ إف

التخصػػيع كالدػػجع يعػػدزاف ًك ػخار الشغسػػة السػسػػيقية  ,كالػفقػػة مسػػا يذػػمل ًجاكبػػا مػسػػيقيا

يشدجع مع الػضع الذعػري لمذاعخ ,كقجرًو عمى جحب االنتباه  ,فقػجرة التخصػيع " ًكسػغ

فػػي انبعػػاث الصبػػائع إليػػو لتػافػػق األلفػػاظ  ,كًذػػابو الرػػي  ,فتبػػجك ألػػح فػػي األسػػساع مػػغ

()2
الذػعخ ّي إلػى
ًسػاـ إذ قدػع البيػت ّ
السختمفة كالستبايشة "  .كيطيخ ىحا المػف فػي شػعخ أبػي ّ
()3
أج اد متداكية  ,كقػلو في مجح الحدغ بغ كى :

وأَشـ ِ
ـــــاع ٍخ ُشــــــ ْع ٍخ و َخْمــــــ ٍا أَ ْخمـ ِ
ـــــا

صـــــَّم ِب
ـــــػا ِف ٍخ ُح ْف ٍ
َ
بح َ
وصـــــْم ٍب ُ
ـــــخ ُ
ج

فالذاعخ قدػع البيػت إلػى أربعػة أقدػاـ متدػاكية فػي الػػزف فيػػ يرػف أربعػة أسػسا
ّ
بأربعػػة أكصػػاؼ ميػػا مجػػانذ لالسػػع  ( ,حػػػا ِف ٍخ ,حْفػ ٍػخ) ( ص ػْم ٍ  ,ص ػم ِ ) ( أَشػ ِ
ػاع ٍخ ,
ُ
ََ
ُ
ُ
ُش ػ ػ ْع ٍخ) ( َخْم ػ ػ ٍق  ,أَ ْخمػ ػ ِ
ػق ) ,فيػ ػػأًي التّ ػ ػػازي فػ ػػي ىػ ػػحا البيػ ػػت عمػ ػػى ًك ػ ػخار القافيػ ػػة بػ ػػال اخ

الذػػعخ ّي أدى إلػػى ًجػػانذ البيػػت
كالب ػا كالقػػاؼ  ,فتك ػخار الرػػفة كالسػصػػػؼ فػػي البيػػت ّ
الذػػعخ ّي  ,كاندػػجامو  ,فاسػػتخجـ التخصػػيع بصخيقػػة إيقاعيػػة  ,كأدى كضيفػػة جساليػػة كفشيػػة
ّ
الذ ػػعخ ّي  .ف ػػالتخ يد عم ػػى السحد ػػشات البجيعيػ ػة ًعص ػػي أش ػػعاره ص ػػفة
ز ّ
ف ػػي اًد ػػاؽ ال ػػش ّ
()4
جسالية  ,كمغ قػلو أيزا :
ســـــــــمِيل َشـــــــــس ٍ ِ
يج َبـــــــــ ْج ِر
ذ َ ,نتـــــــــ ُ
َ
ُ
ْ
ِ
ـــــــــــي َث ْغــــــــــــ ِخ
يح َخــــــــــــٍّج َ ,ن ِقـ َ
َممــــــــــــ ُ
ِ
وس ِخـــــ ْج ِر
ال ُحدــــــْـــ ٍغ  ,عـَــــــُخ ُ
م َثــَـــــ ُ

ِ
ِ
ــــــــــا َخ ْرـــــــــــ ٍخ
ــــــــــل ِرْد ٍ
ف َ ,دقيـ ُ
َنبيـ ُ
ِ
ا َقـــــــــٍّج
َبـــــــــج ُ
يع ُح ْدـــــــــ ٍغ َ ,رِشـــــــــي ُ
ان َعَم ْيــــــــــــــــ ِو َب ْجٌر
َق ْزيــــــــــــــ ُب َبـــــــــ ٍ

الستكخر  ,كمأل
الذعخّية بالشغع
إف ًكخار الري بيحه الصخيقة أثخى فزا األبيات ّ
ّ
 .1ربابعة  ,ق اخ ات أسمػبية في الذعخ الجاىمي  ,ص. 141

 .2الحمبي  ,شياب الجيغ محسػد بغ سميساف الحشفي  (,ت 725ق )  ,حدغ التػسل إلى صشاعة
التخسل ً ,ر  :أكخـ عثساف  ,ك ازرة الثقافة كاإلعالـ  ,بغجاد  (,د .ط ) 1980 ,ـ  ,ص  254ػ ػ ػ ػ
. 255

الجيػاف . 410/2 ,
ًساـ ّ ,
 .3أػبػ ّ
الجيػاف . 203 / 4 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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األبيات بحخ ات إيقاعيػة  ,كمػسػيقية عحبػة  ,كسػاعج ذلػظ التخصػيع  ,كشبيعػة الحػخكؼ
كاألكزاف الت ػػي اش ػػتسمت عميي ػػا ى ػػحه الر ػػي الستك ػ ّػخرة  ,ألف معطسي ػػا ح ػػخكؼ مجيػ ػػرة,
رسست لػحو إيقاعية رائعة ًتخدد فييا القػػافي الجاخميػة  ,كالرػي الستك ّػخرة  ,فأحػجث فػي
ًسػاـ فػي مػجح
األبيات ًشاتسا داخميا مذحػنا بيحا الػصف الخائع لسحبػبتو  .كيقػػؿ أبػػ ّ
()1
السعترع با﵀ :
سج َارِت َع ٌة َ ,والــــــــــــــــــــــــ ِع ُد ُمْشتَق ُب
َواألُ ُ

يس الَ ِم َع ٌة َ ,وال َد ْسُخ َشار َعـــــــ ٌة
َوال ِب ُ

الذػػعخ ّي مػسػػيقا صػػاخبة ًتشاسػ
إف ًكػخار صػػيغة اسػػع فاعػػل مشحػػت البيػػت ّ
اسع الفاعل  ,إذ ًتفاعل فيسا بيشيسػا  ,كًبعػث إيقاعػا داخميػا مشذػأه الفكػخة  ,كحخ ػة الػشفذ
مػػع قػػػة

((2

ًساـ في مجح مالظ بغ شػؽ :
السشتذية بالشرخ  ,كالفتر  .كيقػؿ أبػ ّ
ِ
ِ
ذ,و َِ
ا  ,و َّ
خمَخُم
يح ٌة
الجَيـــــــــــــ ُار َفد َ
الس ْجــــ ُج أَعَش ُ
قع ُ
والــــــــــــــع َد أَ َ
العجيـــــــــــــ ُج َع ْ
َ
نمسر في ىحا البيت ًػازيا يذمل لػحة جسالية :
السجج

أعشا

الجيار

فديحة

العد

أقعذ
عخمخم

العجيج
الذكل رقع ( )6

ف ػػالتّػازي ب ػػيغ الح ػػخكؼ كالكمس ػػات م ػػع ال ػػػزف كالقافي ػػة ًد ػػتثيخ بشي ػػة التّػ ػػازي  ,كًذ ػػمل
السساثمة اإليقاعية كالتخ يبة التي يسشحيا التخصيع  ,فيذمل" أبعادا ذات مجلػالت جساليػة

ًدتثيخ انفعاؿ الستمقي كشعػره"(.)3

الجيػاف . 48 /1
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 197 / 3 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
 .3ربابعة  ,ق اخ ات أسمػبية في الذعخ الجاىمي  ,ص. 142
81

()1

ًساـ في رثا خالج بغ يديج الذيباني :
يقػؿ أبػ ّ

ال وُذ ْىـــــــــل العـــــــــ ِ
الشـــــــــ َػ ِ
وُذ ْىـــــــــ َل َّ
الء
َ َ

بــــغ َشــــ ْيَباَ َن ُذ ْىــــ َل ال َف َخــــ ِار
أَ ُذ ْىــــ َل َ
ج

فػػالتّػازي ضػػاىخ فػػي ًك ػخار مسػػة " ذىػػل " ثػػالث م ػخات ألف ذىػػل بػػغ شػػيباف ليػػع مفػػاخخ
كن ػػاؿ كعم ػػ فػػي السشدلػػة كرفعػػة  ,فػػحىل اشػػتقاؽ مػػغ فعػػل  ,كشػػيباف جػػا ت عمػػى زنػػة

فعالف  ,فذمل التّػازي الرػًي ىشجسة رائعة ليمفت انتبػاه القػارئ ألىسيػة ىػحا السسػجكح ,
()2
ًساـ :
مسا مشر البيت ّ
الذعخ ّي إيقاعا كاندجاما متشاسقيغ  .كمغ قػؿ أبي ّ
ِ
ف
َح َدـــــــــــخ ٌ
ات َعػاشــــــــــــ ُ
وُفـــــــــــــــــ َؤ ٌاد ُمعـــــــــــ َّح ٌب

ف
ام ُم َػالِــــــــــــــــــــ ُ
وسَقــــــــــــ ٌ
َ
ف
ود ُمــــــــــــــــــــــــــــــػ ٌ
ُ
ع َذو ِار ُ

ًذ ػػمل ى ػػحه السقصػع ػػة لػن ػػا م ػػغ التّػ ػػازي الر ػػػًي ب ػػيغ القػ ػػافي الجاخمي ػػة  ,حي ػػث
ًك ػ ّػخرت ث ػػالث مس ػػات عم ػػى زن ػػة فػاع ػػل ( عػاش ػػف  ,مػال ػػف  ,ذكارؼ )  ,فالحدػ ػخات
عػاشػػف  ,كالدػػقاـ مػال ػف  ,كالػػجمػع ذكارؼ  ,كلكػػغ القم ػ

معػػحب بيػػا  ,فذػػممت أث ػ اخ

ز جخسػا مػسػيقيا ًتػخنع لػو
إيقاعيا  ,كًشاتسا داخميا بيغ أج اد السقصػعػة  ,كمشحػت الػش ّ
اآلذاف  .كًجعػػل الخصػػاب قػيػػا  ,كداال  ,كمػحيػػا لتطيػػخ التجػػانذ فػػي البشػػا  ,كاإليقػػاع
()3

كقػلو يسجح ا بغ عبج السمظ الديات :

و ِزيــــخ حــــ ٍا ِ
ور َحــــا
ـــخ َ
ووالــــي شـ ْ
ش ٍو َ
َ ُ َ ّ َ
ج

ِ
ِ
ِ
وم ْح َت ِدــــــ ُب
دَيــــــػان َمْمــــــ ٍظ وشــــــيعي ُ

الذػػعخ ّي ُي َعػػجد صػػفات السسػػجكح  ,كالسشاصػ
فالذػػاعخ فػػي ىػػحا البيػػت ّ
ّ
ز
فاالزدكاجيػ ػػة القائسػ ػػة بػ ػػيغ الكمسػ ػػات  ,مشحػ ػػت الشدػ ػػيا ّ
الذػ ػػعخ ّي جسػ ػػاال  ,كجعمػ ػػت الػ ػػش ّ
متساسما  ,كمػحيا  ,فأضيخت بشية التّػازي اإليقاعي بسا يتال ـ مع تخض السجح .
التػػي ًقمػػجىا ,

الجيػاف . 23 /4
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 235 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 247 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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 6.1التػازي التقابمي :
كىػ نػع مغ التقابل بػيغ السعػاني كاأللفػاظ  ,كقػج يرػل إلػى حػج التزػاد نجػجه بػيغ

الذػػعخ ّي  ,كربسػػا ًجػػاكز البيػػت إلػػى عػجة أبيػػات فػػي القرػػيجة  ,كيرػػاح
شػػصخي البيػػت ّ
التّ ػػازي فػػي السعشػػى ًػازي ػاً فػػي البشػػا الذػػممي لمبيػػت أك األبيػػات  ,فالسقابمػػة  ":ىػػي أف
()1

يػػؤًي بسعشيػػيغ مت ػػافقيغ أك معػػاف متػافقػػة  ,ثػػع يػػؤًي بسػػا يقابػػل ذلػػظ عمػػى التخًي ػ "
()2

فالسقابمة ًكػف بسا زاد مغ األربعة إلى العذخة "

"

ً .أًي السقابمة عمى عجة صػر مشيػا

 :مقابمػة معشيػػيغ بسعشػػيغ  ,كقػج كرد التقابػػل فػػي القػخف الكػخيع فػػي مػاضػع عػػجة فػػي قػلػو
اء ِب َسا َكاُنػا َي ْك ِدُبػ َن ﴾( .)3أمػا شػعخ أبػي
ًعالى  ﴿ :فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ا َج ْد ً
()4
ًساـ فقج اشتسل عمى التّػازي التقابمي كمغ األمثمة عمى ذلظ قػلو:
ّ
اضـــــخ َغيـــــخ ح ِ
َفيَْنـــــ َت َلجيـــــ ِو ح ِ
اضـــــ ِخ
ُ َ
َ
ٌ
ْ

َج ِسي َعــــــاً َو َعْشـــــــ ُو َغ ِائــــــ ٌب َغ ْيـــــــُخ غا ِئـــــــ ِب

ج

فػػالتّػازي بػػيغ مستػػي ( حاضػػخ  ,تيػػخ حاضػػخ ) ( تائ ػ
الػػختع مػػغ حز ػػره كعػػجـ حزػػػره  ,فيػػػ خػػاشخ ببالػػو  ,ففػػي متػػا الحػػالتيغ حز ػخت أك
 ,تيػػخ تائ ػ

)  ,عمػػى

تػادرت ال ييػػع  ,ألف ذ ػػخؾ فػػي قمبػػو  ,فالسقابمػػة خمقػػت نػعػػا مػػغ التذػػػيق لػػجى القػػارئ ,
()5

كأحجث رنة مػسيقية عحبة في أذنيو  .كمغ قػلو يسجح مػسي بغ إبخاىيع:

ف حــــــــــــ ِج ِ
يث
َثــــــــــــ َّع َو ِمــــــــــــ ْغ َ
شــــــــــــ ِار ٍ َ

ِ
يع
الس ْجـــــــــــ ُج ِمـــــــــــ ْغ َتالِـــــــــــ ٍج َقـــــــــــج ٍ
و َ
ج

ففي مستػي ( ًالػج  ,قػجيع ) ك( شػارؼ  ,حػجيث ) يطيػخ التّػػازي التقػابمي  ,فالسجػج
القجيع كالحجيث ليحا السسجكح  ,كىػحه الثشائيػات التقابميػة عمدػت حالػة الفخػخ  ,كالقػػة التػي

 .1الياشسي  ,أحسج  ,جػاىخ البالتة في السعاني كالبياف كالبجيع  ,دار أحيا التخاث العخبي ,
بيخكت  ,لبشاف  (,د  .ط  .ت)  ,ص. 367

 .2ابغ معرػـ  ,أنػار الخبيع في أنػاع البجيع . 298/1,
 .3سػرة التػبة  ,ية . 82 :

الجيػاف . 213 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
الجيػاف . 326/1 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
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الذػ ػػعخ ّي .كقػلػ ػػو يسػ ػػجح ا بػ ػػغ
يػ ػػشعع بيػ ػػا السسػ ػػجكح  ,كأتشػ ػػت السػسػ ػػيقا الجاخميػ ػػة لمبيػ ػػت ّ
()1
عبجالسمظ الديات :
ِ
الجمِـ ِ
ــيذ وأَ ْشـــ َػال
ـــــب وأَ َثَقــــــ َل ِق ْي َســــــ ًة
أَ َخــــــ َّ
ف َعمــــــى َقمـ ٍ
وأَ ْق َرـــَخ فـــي َســـ ْسع َ
الذاعخ صػرة رائعة لسسجكحػو إذ يقػػؿ ىػحا الثشػا أخػف عمػى ركح اإلندػاف مػغ
رسع ّ
ج

ج

كل خفيف  ,كأثقل قيسة مغ ل ثقيل  ,كىػ أقرخ في الدسع مغ ػل قرػيخ يعشػي لفطػو
 ,كأشػػؿ معػػاني كبقػػا عمػػى الػػجىخ مػػغ ػػل شػيػػل بقػػاةه  ,فسػػغ خػػالؿ التقابػػل بػػيغ مستػػي
( أخػ ػػف  ,أثقػ ػػل ) ك ( أقرػ ػػخ ,أشػ ػػػؿ )  ,سػ ػػاىع فػ ػػي خمػ ػػق إيقػ ػػاع مػسػ ػػيقي  ,كالتّ ػ ػػازي
التخ يبػػي مػػغ الجػػار كالسجػػخكر ( عمػػى قمػ  ,فػػي سػػسع )  ,كمػػغ ثػػع التقابػػل بػػيغ األلفػػاظ
ز.
ز اندجاما كاًداقا مسا حفد فكخ الستمقي لمبحػث فػي أتػػار الػش ّ
الستزادة  ,فسشر الش ّ
()3
ًساـ ( )2في مجح داكد بغ ا :
قاؿ أبػ ّ
ِ
ػد
يت وِإ ْن َت ُس ْت
َغ َ
لج ُ
فالج ُ
اض ْت َمَشاىُمو َو َمــــــــــــــــــ َ
ػد َحي َمــــــــــــــا َحِي َ
ات ا ُ
ُ
فػػالجػد حػػي بػجػػػد ىػػحا السسػػجكح  ,كإف مػػات فػػالجػد ميػػت  ,فالتقابػػل بػػيغ (حػػي ,

الذعخ ّي
ميت ) ك (ما حييت  ,إف ًست ) أحجث ًػازيا كاندجاما بيغ أج اد البيت ّ
()4
ًساـ يسجح ا بغ الييثع بغ شبانو :
ككزنو  ,بشغسة مػسيقية عحبة  .كقاؿ أبػ ّ
م َتب ِدــــــــــساً عــــــــــغ بــــــــــ ِ
ضـــــ ِ
َلـــــيذ َّ ِ
ِ
اش ٍغ ُمــــــــــ َت َج ِّي ِع
اىًاخ
ــــخ َك َ
َ ْ َ
ا ِب َســـــ ْغ ُيعيـ ُ
الرـــــجِي ُ
َْ
ُ َّ

الذ ػػاعخ عم ػػى التقاب ػػل ب ػػيغ ( ض ػػاىخ  ,ب ػػاشغ ) بر ػػيغة " فاع ػػل " كب ػػيغ
لق ػػج اعتس ػػج ّ
ز اندػػجاما
( متبدػػع  ,كمػػتجيع ) برػػيغو "مفعػػػؿ" ليذػػمل ًػازيػػا فػػي البيػػت  ,كيسػػشر الػػش ّ
()5

في إيقاعو الجاخمي  .كمغ قػلو أيزا:

الجيػاف . 110/3 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 150 /2
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
 .3داكد بغ ا بغ مػسى  ,أبػ سميساف األكدني  ,محجث  ,مغ فقيا الحشفية  ,مغ أىل " أكدف "

مغ قخى بخارى  ,لو ت
األعالـ . 10 /3 ,

مشيا  ":أحجاث الدماف "  ",ذ خ الرالحيغ " .انطخ ,الدر مي ,

الجيػاف. 250 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
الجيػاف . 94 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
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ومـا ا َّ ِ
الػ ْخـ ُج
لدـ ْيُخ مْش َيــا ال ال َعشيـ ُ
ـا َوال َ
ََ
وح وال َت ُغـــجو
ِب َيـــا َو ْىـــ َي َح ْيـ َــخى ال َتـــُخ ُ

ِ
ِ
ذ م َّ
ِ
َّ
صَخَف ُاتيــــا
َتدــــ ُيخ َمدــــ َيخ الذــــ ْس ُ
اح َوُي ْغ َتــــ َجي
وح َوَت ْغــــ ُجو ,بــــل ُيــــَخ ُ
َتــــُخ ُ
ج

الذػعخييغ بتكػخار مستػي ( ًػخكح كًغػجك  ,كال ًػخكح ,
فالتّػازي ضاىخ في ىػحا البيتػيغ ّ
كال ًغػجك )  ,داللػػة كاضػػحة بػأف الذػػسذ ًػجػػج فػي ػػل بمػػج  ,كىػي ال ًدػػيخ  ,كإنسػػا يدػػار
بيا  ,ألنيػا فػي الحقيقػة ال ًػخكح  ,كال ًغػجك  ,ك ػحلظ السسػجكح ًأًيػو العصايػا كالغشػائع  ,أك
يعصي كيسشر السحتاجيغ مشيػا عمػى الػختع مػغ عػجـ ذىابػو كثباًػو فػي بمػجه  ,فيػحه السقابمػة
()1

الذعخ ّي  .كمغ قػلو يسجح مالظ بغ شػؽ :
كثفت اإليقاع السػسيقي الجاخمي لمبيت ّ
ِ
ِ
مـــــــــذ
صـــــــــَّم ٍب َلـــــــــ ُو ُم
ُم ْبَتـــــ َل َمـــــ ْت ٍغ َو َصـــــ ْي َػِت ْي ِغ ِإلـــــى
َحـــــــــ َػاف ٍخ ُ
َفيـــػ َلـــجى الـ َّــخوِع واْلح ِ
شـــــــجى وأَ ْســـــــَف ِل َيـــــــَب ِ
أَ ْعمـــــــى ُم ًّ
ذ
الئـــ ِب ُذو
َُ َ
ْ َ َ
ً
فف ػػي ىػ ػحيغ البيتػ ػيغ ير ػػف فػ ػخس السس ػػجكح  ,بأني ػػا ريان ػػة األعم ػػى ضػ ػسآنة األس ػػفل ,
ك حلظ األعمى مشجى كاألسػفل يػبذ  ,ك ػحلظ الػخكع داللػة عمػى الحػخب  ,كالحالئػ

داللػة

الذػاعخ مػغ حبػو ليػحا السسػجكح
عمى الدمع  ,فيحا التقابل يذمل لػحة معبخة عسا في نفذ ّ
الػػحي يترػػف بالبػأس فػػي الحػػخب  ,كالمػػيغ فػػي الدػػمع  ,فأحػػجث ًػازيػػا صػػػًيا كإيقاعػػا بػػيغ

ًسػػاـ  ,كاشػػتسل عمػػى التّ ػػازي
أج ادئػػو  .أمػػا مقابمػػة ثالثػػة بثالثػػة  ,فقػػج كرد فػػي شػػعخ أبػػي ّ
()2
التقابمي  ,كسا في قػلو يسجح ا بغ يػسف :
ـيس ِ
َّ
القْمــــ ِب أَ ْســــ َػُد أَ ْســــفعُ
ناص ـ ٌع
َل ـ ُو َمْش َ
ولكشــــو فــــي َ
الع ـ ْي ِغ أَبـ ُ
ط ـٌخ فــي َ
الذاعخ عمى التزاد في ( العيغ كالقم  ,أبيس كأسػد  ,ناصع كأسػفع),
لقج اعتسج ّ
ليذ ػػمل لػح ػػة إيقاعي ػػة مػس ػػيقية ًص ػػخب لي ػػا اآلذاف  ,كًحف ػػد الستمق ػػي لي ػػحه اإليح ػػا ات ,

فالذمل التالي يػضر التّػازي التقابمي بيغ األضجاد  :الذكل رقع ( ) 7
في
لو مشطخ
لكشو
. 236
الجيػاف  /2 ,في
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 324/2 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ

العيغ

أبيس

ناصع

القمب

أسػد

أسفع
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()1

ًساـ :
قاؿ أبػ ّ
ِ
اء ْت ِبَي ْػ ٍم أَ ْس َػَدا
س
الي ْي َجا ِبَي ْػ ٍم أَْبَي ٍ
و َ
َك ْع ِجْئ َت فـــــــــــــي َ
الحْخ ُب َقـــــــــــــــــــج َج َ
الذػعخ ّي بذػمل كاضػر فػي (الييجػا كالحػخب  ,بيػػـ
جا التّػازي التقابمي في البيت ّ

أبيس كبيػـ أسػد )  ,فيحا التقابل المفطػي يتشاسػ

الذػاعخ فػي كصػفو ألرض
مػع نفدػية ّ

السعخ ػػة  ,كمػػا فييػػا مػػغ نرػػخ كفػػخج  ,كلكػػغ الحػػخب ًػػأًي بيػػػـ أسػػػد مػػغ قتػػل كًذ ػخيج .
()3

كمغ قػلو ( )2في مجح الحدغ بغ سيل:
و َغَّخْب ُت َح َّتــــــــى َلـــــ ْع أَ ِج ْج ِذ ْكَخ م ْذ ِخ ٍق
َ

السغـَـــــــ ِارَبا
َ
وشَّخْق ُت َح َّتــــــــــــى َق ْج َن ِد ُ
يت َ

الذػػعخ ّي بػػيغ ( تخبػػت  ,شػػخقت ) ( ذ ػػخ ,ندػى )
يخًكػد التّػػازي التقػػابمي فػػي البيػػت ّ
( مذػػخؽ  ,مغ ػخب) كًكػ ّػخر (حتػػى ) م ػخًيغ مسػػا جعػػل اإليقػػاع كالػػشغع مترػػميغ فػػي البيػػت

الذػػاعخ كالستمقػػي معػػا  ,فػػإذا تػػاب لػػع
دكف انقصػػاع  ,مسػػا عسػػق صػػػرة السسػػجكح فػػي نفػػذ ّ
يػح خ بعػػجه أحػػج  ,كإذا بػاف فيػػػ يشدػى السغػخب  .كىشػػاؾ بيػػت ألبػي الصيػ الستشبػػي قخيػ
م ػػغ ى ػػحا البي ػػت يخًكػ ػد عم ػػى التّػ ػػازي التق ػػابمي إذ إف أب ػػا ًس ػػاـ كالستشب ػػي أج ػػادا ف ػػي ذل ػػظ
()4
كقػلو:
الجيػاف . 105/ 2 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 140/1 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ

دخخدي أبػ ا  :كزيخ السأمػف العباسي  ,كأحج بار القادة
 .3الحدغ بغ سيل بغ عبجهللا ال ّ
كالػالة في عرخه  .اشتيخ بالح ا السفخط  ,كاألدب كالفراحة كحدغ التػقيعات  ,كالكخـ  .كىػ

كالج بػراف (زكجة السأمػف)  ,ك اف السأمػف يجمو كيبال في إكخامو  ,كلمذع اخ فيو أمادير  .أصي

بسخض الدػيجا سشة 203ق  ,فتغيخ عقمو حتى شج في الحجيج  ,ثع شفى مشو قبل زكاج السأمػف
سخخذ (مغ بالد خخساف) سشة ( 236ق ) قاؿ الخصي
بابشتو (سشة 210ق)  ,كًػفي في ّ
البغجادي  :كىػ أخػ ذي الخياستيغ الفزل بغ سيل  ,انا مغ أىل بيت الخياسة في السجػس

كأسمسا  ,ىسا كأبػىسا سيل في أياـ الخشيج .انطخ  ,ابغ خمكاف  ,كفيات األعياف في أنبا أبشا
الدماف144 /1 .

 .4الستشبي  ,أبػ الصي

أحسج بغ الحديغ  (,ت 354ق) ,ديػانو  ,بذخح أبي البقا العمبخي

السدسى بالتبياف في شخح الجيػاف  ,ضبصو كصححو مرصفى الدقا ك خخيغ  ,دار السعخفة ,

بيخكت .314/3 ,
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يذ لم َغ ْـخ ِب َغ ْـخ ُب
ف َغَّخْب ُت َح َّتــــــــى َل َ
()1
كقػلو يسجح ا بغ عبج السمظ :
ان و َّ
الصــــَخ ُب
اْل ِجــــَج واْل َيــــ ْد ُل ِفــــي َت ْػ ِشــــي ِع ُل ْح ِس ِت َيــــا
والَشْبــــ ُل و َ
الدــــ ْخ ُ
ـــج ُ
ف واألَشـ َ
ضيخ التػازي التقابمي في البيت الذعخي بيغ( الجج  ,اليدؿ ) (,الشبػل ,الدػخف ) ,
ق
يذ َّ
َ
ـــخ ُ
ـــخ ِق َم َذـ ْ
لمذـ ْ
وشــــَّخْق ُت َح َّتــــى َلــــ َ
ج

( األشػ ػػجاف  ,الصػ ػػخب )  ,فسشح ػ ػت البيػ ػػت نػعػ ػػا مػ ػػغ اإليقػ ػػاع الرػ ػػػًي بتك ػ ػخار األلفػ ػػاظ
كمزاداًيا لتأكيج السعشى  ,كًخسيخو في ذىغ الستمقي .
أما مقابمة أربعة بأربعة  ,كقج كرد التقابل في القخف الكخيع في مػاضػع عػجة سػا فػي
ِ
ِ
ِ ِ ى
ـل
َع َ
قػلو ًعالى َ ﴿ :في َّ
َما َم ْغ أ ْ
َما َم ْـغ َبخ َ
صى َو َّاتَقى َو َصَّج َق باْل ُح ْدَشى َف َدُشَي ّدَخُه ل ُمي ْدَخ َوأ َ
()2
ِ ِ
ًسػاـ فقػج اشػتسل
ػي
ب
أ
ػعخ
ش
ػي
ف
ػا
م
أ
.
مع ْد َـخى ﴾
اس َت ْغَشى َوَك َّـح َب ِب ُ
الح ْدـَشى َ ,ف َدُشَي ّد َـخُه ل ُ
َو ْ
ّ
()3

ًساـ :
عمى التّػازي التقابمي أربعة بأربعة سا في قػؿ أبي ّ
ِ
ِ
ان ُق ْب ُح اْل َج ِ
ييا
صيا
َيا أُ َّم ًة َكــــــــــــــــ َ
الع ْج ِل ُيْخض َ
ػر ُي ْدخ َ
َد ْى اًخ َفيَ ْصَبــــــــــ َح ُح ْد ُغ َ
إف ليػػحه الثشائيػػة قيسػػة مػسػػيقية عحبػػة  ,مػػغ حيػػث التقابػػل الػػحي رسػػع لػحػػة متػازيػػة

الذػػاعخ فػػي معػػخض حجيثػػو عػػغ أكضػػاع األمػػة يػػف انػػت
ًتشاسػ كالغػػخض الػػحي يخيػػجه ّ
ك يف أصبحت  .فالذمل التالي يبخز السقابمة بػضػح  :الذكل رقع ( ) 8
يا أمة

كان
أصبح

قبح

الجػر

يدخصيا

حدغ

العجل

يخضييا

الذػػاعخ عػػغ شخيػػق التقابػػل لي ػا " قػػجرة عمػػى اإليح ػا ,
فمػحػػة التّػػازي التػػي أبػػجعيا ّ
كإثارة االنفعاؿ  ,كًسثيل التبايغ الدصحي  ,كالعسيق في الرػرة  ,كالحجث مغ خالؿ

الجيػاف . 258 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2سػرة الميل  ,اآليات  5 :ػ ػ ػ . 10
الجيػاف . 324/1 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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الجسع الفجائي السباشخ بيغ كحجًيغ متقابمتيغ"(.)1كقػلو يسجح الحدغ بغ كى

()2

:

ِ
كابيزــــــــــــــــا ِ
ض الس ْيَخ ِق
ُم ْبَي َ
سػَّد َ
س َش ْص ٍخ
الج َجى
َ
ُم ْد َػَد َش ْص ٍخ م ْث َل مـَـــا ا َ
ُ
الذػػعخ ّي يرػػف فػػخس السسػػجكح  ,فػػإف شػػعخه مقدػػػـ عمػػى
فالذػػاعخ فػػي ىػػحا البيػػت ّ
ّ
شػػعخة سػػػدا  ,كشػػعخة بيزػػا  ,فخسػػع لػحػػة ىشجسػػية متػازيػػة ًتشاس ػ مػػع كصػػفو ليػػحه
الفخس  ,فذممت ىحه الثشائية الستزادة رنة مػسيقية مػحية كعحبة  ,لجػحب انتبػاه الستمقػي
()3

الذعخ ّي  .قاؿ يسجح ا بغ يػسف :
ز ّ
 ,كًفاعمو مع الش ّ
ذ الّمْي ُل ِف ْي َيــــــــــــــــــــا بيَ ْس َػِد
س
ذ َ
الر ْب ُح ِف ْي َيا َبيَْبَي ٍ
َفيَ ْم َد ْت َوَل ْي َ
َوَكــــــاَن ْت وَل ْي َ

ز
فػػالتّػازي التقػػابمي فػػي ىػػحا البيػػت رسػػع لػحػػة متػازيػػة بػػيغ الثشائيػػات  ,فسػػشر الػػش ّ
()4
الذعخ ّي  .قػلو أيزا:
قيسة مػسيقية عحبة كاندجاما مع اإليقاع الجاخمي لمبيت ّ
ي ِ
ض الس ِ
ُجػداً ِ
ض لِ ِعْخ ِ
ال ُم ْب َتــــــــــــــــ ِح ُل
حسي ِو َح ْدٌم لِ َح ْدِم الُب ْخ ِل ُم ْي َت ِزــــــــ ٌع
وعْخ ٌ
َ
َ
الذاعخ عمى التقابل بيغ األسسا كالرػفات فػي البيػت الذػعخي قػػؿ أبػي
لقج اعتسج ّ
ِ
ِ
ِ
ض السػ ِ
ض ِل ِعػ ْخ ِ
اؿ ُم ْبتَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِح ُؿ )  ,فحػدـ السسػجكح
ًساـ َ (:ح ْدٌـ ل َح ْدِـ ال ُب ْخ ِل ُم ْيتَز ػ ػ ػ ػ ٌع )( عػ ْخ ٌ
ّ
َ
يسشع ػػو م ػػغ ال ػػحـ كالبخ ػػل  ,كير ػػػف عخض ػػو بابتػ ػحاؿ مال ػػو  .فتكػ ػخار ص ػػيغة اس ػػع فاع ػػل(
الذعخ ّي مػسيقى عحبة إيقاع داخمي ًتشاس
متيزع  ,مبتحؿ )  ,مشر البيت ّ
اسع الفاعل .

مع صيغة

 7.1التقديع :
قدع فيو الكالـ قدسة متداكية ًحتػي جسيع أنػاعو كال يخخج
كىػ التػازي الحي" ي ّ
مشيػػا جػػشذ مػػغ أجشاسػػو "( . )1كىػػػ ًجدئػػة الػػػزف إلػػى مػقػػف أك مػضػػع  ,يدػػمت فييػػا
المد ػػاف أك يد ػػتخير أثش ػػا األدا اإللق ػػائي  ,ف ػػالسعخكؼ ف ػػي ميػ ػداف البي ػػت العخب ػػي أف في ػػو
.1العيج  ,ا  ,إبجاع الجاللة في الذعخ الجاىمي (مجخل لغػي أسمػبي )  ,دار السعارؼ  ,القاىخة ,

ط 1988 , 1ـ  ,ص. 69

الجيػاف  . 414/2 ,شصخة  :جانبو كناحية  :كشصخ الذي نرفو  ,كالذصخ ىشا
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
البعس كالجد أي  :مدػد جد كميس جد  ,السيخؽ :الديف .
الجيػاف . 29/2 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
الجيػاف. 19/3 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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مػػػقفيغ عخكضػػييغ أك مػسػػيقييغ  :أحػػجىسا عشػػج خػػخ الذػػصخ األكؿ  ,كاسػػسو الزػػخب ,
()2

كاآلخخ عشج خخ الذصخ الثاني كىػ العخكض  ,أك مػضع حخؼ الخكي"

.

الذػػاعخ
أمػا ضػػاىخة التقدػػيع فػػي الذػعخ العخبػػي القػػجيع جميػػة كاضػحة مػػغ استقرػػا ّ

الذػػعخ ّي  ,كقػػج كرد التقدػػيع فػػي القػػخف الكػخيع فػػي
لجسيػػع األقدػػاـ التػػي يبػػجأ بيػػا فػػي بيتػػو ّ
ِ
مػاض ػػع ع ػػجة ف ػػي قػلػ ػو ًع ػػالى َ ﴿ :كـ َّ
ُى ِم ُك ْػا
ــاد ِب َ
ــػد َو َعـ ٌ
ــػد َفـــي ْ
َمـــا َث ُسـ ُ
ــحَب ْت َث ُسـ ُ
الق ِار َعـــة َفي َ
ِب َّ ِ
اغي ِة وأَما ع ٌاد َفي ْ ِ
خص ٍخ َع ِاتَي ٍة ﴾( . )3كمغ األمثمة الجالة عمػى التقدػيع
الص َ َ َ َ
ُىم ُكػْا ِب ِخ ٍ
يح َص َ
()4

ًساـ قػلو يسجح ا بغ الييثع :
في شعخ أبي ّ
ِخْم َع ًة ِمــــــــ ْغ أَ َغَّخ أَْرَو َع َر ِ
اع
الر ْج (م) ِر َر ْحـــــ ِب ال ُف َؤ ِاد َر ْحــــــــــــــــــــــــــــــ ِب اَل ِّحَر ِ
حب ّ
الذػ ػػعخ ّي متقرػ ػػية ألخػ ػػالؽ مسجكحػ ػػو  ,فيػ ػػػ( رح ػ ػ
جػ ػػا ت التقدػ ػػيسات فػ ػػي البيػ ػػت ّ
الف ػؤاد  ,رح ػ

الذػػاعخ عػػغ داللػػة
ال ػ ّحراع )  ,كبيػػحا التقد ػيع الثالثػػي عب ػخ ّ

الر ػجر ,رح ػ
ّ
نفدػػية ًشتابػػو مػػغ حبػػو ليػػحا السسػػجكح  ,فتكػخار مسػػة ( رحػ

ز  ,كالغػػخض
) ,خػػجمت الػػش ّ
ز بػػجالالت إيحائيػػة كإيقاعيػػة  ,كً ػػاز بػػيغ أج ادئػػو .
الػػحي نطػػع مػػغ أجمػػو  ,كشػػحشت الػػش ّ
()5
كقػلو يسجح الحدغ بغ سيل :
ع ْدماً وح ْدما وس ِ
اعي ِمْشـــــــــو ِ
الج ْىخ ِم ْث ُل َّ
َي ْػ ِمي ِم َغ َّ
كالحَق ِب
الج ْى ِخ ُم ْذ َت ِيٌخ
َ
َ
َ
كبيػحا التقدػيع الثالثػػي لتػأخخ الذػػي عػغ مػعػجه (عدمػػا كحدمػا كسػػاعي مشػو ) ليعبػػخ

عػغ كقتػو  ,ألنػي قػج جخبػت

الذػاعخ مػغ الػجىخ  ,فتػأخخ الذػي
عغ داللػة نفدػية يعيذػيا ّ
فػػي أقػػل السػػجد مػػا ػػاف يػػػمي بػػو الػػجىخ  ,كسػػاعي فيػػو حقبػػة  .فكانػػت الكمسػػات ليػػا داللػػة
()6

إيقاعية شممت ًػازي التقديع  .قػلو يسجح مالظ بغ شػؽ :
ان واْلـــــــــــــ ِ
ُ ِ
ــــــــسَخ ِ
الد ْج ِ
ُحخ َل ُو َس ْػَرٌة َل َــجى َّ
س
ِط َو َع ْب
ــــػ (م)
ــــخ َو َّ
الد ْ
ــــــــــــــــــــــج اْلعَش ِ َ
الذاعخ فيو التقديع عمى شصخيغ  :األكؿ ىػ حخ الشفذ
ففي ىحا البيت الحي اعتسج ّ

 .1العدمخي  ,تاب الرشاعتيغ . 375 /1 ,

 .2السججكب  ,السخشج إلى فيع أشعار العخب كصشاعتيا . 696 /2 ,
 .3سػرة الحاقة  ,اآليات  4ػ ػ ػ ػ . 6

الجيػاف . 342 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
الجيػاف . 110/1 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
الجيػاف  . 238 /2 ,حخ  :خالز خيع  ,سػرة حخة  .السخس :الجبل الذجيج الفتل .
ًساـ ّ ,
 .6أبػ ّ
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عشج الدػط كالدجخ  ,كالثاني اف عبجا لمعشاف كالحبػل كأحدػغ االنقيػاد كالصاعػة ,

يغز

فذػػمل التزػػاد بػػيغ الحػػخ كالعبػػج ًػازيػػا إيقاعيػػا رب ػ بػػيغ شػػصخي البيػػت الذػػعخي  ,كشػػػؽ
()1

الستمقي لمبحث عغ األفزل  .قػلو يسجح القاسع بغ عيدى :
القشـ ِ
ـــاة ومــــ ْتغ ِ
القــــْخ ِن ُمْشَق ِرــــ َفا
ام َتَخْكـــــــــ َت ِبـــــــــ ِو
َمــــ ْت َغ َ
ور َّب َيـــــــــ ْػ ٍم كيََّيـــــــــ ٍ
َ َ
ُ
ياب َة الســـــــــــــ ْػ ِت والسَق َػَّرَة َ
الذ ُد َفــــا
القَشا ِق َرـــــــــــــــــــــــٌج
أ ََزْر َت ْآبَخ ْش َتػيسا و َ
ُ
َغ َ َ
الذ ػػاعخ مسجكحػػو  ,كذ ػػخ أيامػػو بس ػػتغ القشػػاة  ,كم ػػتغ القػػخف  ,كتياب ػػة الس ػػػت
أبػػخز ّ

كالسقػرة الذدفا لألعجا  ,عمى ىحه الفخس الزامخة القػية  ,فاسػتصاع أف يػصػل رسػالتو
 ,بصخيق ػػة التقد ػػيع  ,كبأس ػػمػب الس ػػجح زي ػػادة ف ػػي ًذ ػػػيق الستمقػ ػي  ,كق ػػجرة الذ ػػاعخ عم ػػى
ًػضيػػف اسػػع القائػػج األعجسػػي ْب َخْش ػتَػيسا كإخزػػاعو إلػػى إيقاعػػات الذػػعخ العخبػػي  .يقػػػؿ
()2
أيزا في مجح السعترع با﵀ :
ِ
صـــــحػ يكـ ُ ِ
ــــخ
ـــجه
وب َّ
َم َ
وب ْعـ َ
الرـ ْ
ــــاد مـ َ
صـ ٌ
َ ٌْ َ
ـــح ُػ مشــــو َ
ــــغ ال َغ َزـــــارة ُي ْسصـ ُ
ـــخ َيــــ ُح ُ
ثان  ,فاألَ ْنـــــــــــػاء َغ ٌ ِ
َغ ْي ِ
الر ْح ُػ َغ ْي ٌث ُم ْز َسُخ
لظ َو ْج ُي
ــــــــــخ
ــــــــــــــــو و َّ
ُ
َ
يث ضاى ٌ
َ ُ

الذاعخ أف يبتكخ صػرة رائعة لمتقديع الػحي لػع يقرػج
الذعخييغ استصاع ّ
ففي البيتيغ ّ

لحاًػػو بػػل يمذػػف عػػغ شػػمل مػػغ اإليقػػاع  ,كيجعػػل مػػغ ًك ػخار (الغيػػث)  ,داللػػة إيقاعيػػة ,

كمػسػػيقية عحبػػة ليبشػػي عمييػػا بشيػػة التّ ػػازي التػػي ًذػػممت مػػغ ىػػحا التقدػػيع كالذػػمل التػػالي
يػضر ذلظ الذكل رقع ( ) 9
َغ ْيثان

فاألَ ْنــػاء َغ ٌ ِ
ـــخ
يث ضاى ٌ
َ ُ
مز َسُخ
و َّ
الر ْح ُػ َغ ْي ٌثُ ْ

الجيػاف  . 371/2 ,أزرت  :مغ الديادة  ,جعمت ليا اإلازر .الغيابة  :الغسامة .
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
آبَخ ْش َتػيسا :مغ قادة
السقػرة  :الخيل السزسخة  .الذدف  :شدف الفخس إذا ضسخ ضس اخ شجيجا ْ .

الفخس  .لع أجج لو ًخجسة .

الجيػاف . 192/2 ,
ًساـ ّ ,
 . 2أبػ ّ
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()1

ًساـ :
قاؿ أبػ ّ

ــــــــل ُدجَّشـــــــــ ٍة و ْش َفـ ِ
ِ ِ
ــــــخ ٍ ِ
ــــــــاء
ــــــو
وم َع َّ
َرَايـ ُ
ــــــا َبيَشـ ُ
ــــــــات ُكـ ِّ ُ
س لْم َغ ْيـــــــث َت ْخفـ ُ
َ
ُ
واْنح َّل ِف ِ
ـــــــــــــــــــــــل س ِ
َفدَق ِ
َّ
ِ
ساء
يو َخ ْيطُ ُك
الرَبا
ػر َّ
َ
اه م ْد َظ الص ِّل َكــــــا ُف ُ
َ ُ
ّ َ
كمغ خالؿ ىحا التقديع بػصػف الدػحابة  ,كىػحه صػفاًيا  ,يخسػع لشػا صػػرة متكاممػة

لي ػػا  ,فذ ػػبييا بال اخي ػػات الت ػػي ًخف ػػق إذا ىب ػػت عميي ػػا الخي ػػاح  ,فكمس ػػا ضػ ػخبيا الب ػػخؽ ن ػػدؿ
مصخىا  ,أنو خي مغ الدسا  ,فدقت الصل بسا

الكافػر ,كالسدػظ كالخػي متزػادات

أدت إلػػى نػػدكؿ الغيػػث عمػػى األرض  ,كفاحػػت رائحػػة التػخاب أنيػػا مدػػظ أك ػػافػر ,فسػػغ
الذ ػػعخييغ إيقاع ػػا كنغس ػػا مػس ػػيقيا
خ ػػالؿ ى ػػحه التقد ػػيسات  ,كاالس ػػتعارات مشح ػػت البيتي ػػيغ ّ
يتال ـ مع تخض السجح  ,فالسسجكح الدحابة التي ًأًي بالخيخ .كمغ قػلو يسجح الحدػغ
()2

:

بغ كى
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ذ
ـــجى
ــــــــــػ َو ْحـ َ
السـ َ
ــــــــــج ُه ِجـــــــــــْش ُ
ِبَش ْفدـــــــــــو َف ْيـ َ
ُىــــ ّح َب فــــي جْشدــــو وَنـ َ
ـــال َ
س
ـــــــــخ
أَُبــــــــــػ عمـ
ــــــــــس ٍ
ِغـ َّ
ـــــــــي أ ْ
ــــــــــو ُقـ ْ
وحـ ُ
اء َوُر ُ
َخال ُقــــــــــو َزَىـ ٌ
ــــــــــج ُ
ــــــــــب َسـ َ
ٍّ
ِ
َّ
ـــــــــــمذ
ولمــــــــــش َجى ِح
ـــــــــــــخ ٌب
ف ولأل ََد ِب اْلـــــــــــــــــــــ
لِْم َس ْج ِج ُم ْد َت ْذ ِخ ٌ
ُـس ْج ُف ِّػ ت ْ
ُ
ففػي ىػحه األبيػات يدػخد لشػا أخػػالؽ مسجكحػو الحدػغ  ,فيػػ ػخيع الجػشذ  ,كقػػج زادت
فخاىتػػو حتػػى صػػار بشفدػػو جشدػػا ًشد ػ إليػػو الخيػػػؿ  ,فأخالقػػو  ( :زىػػخ ت ػ ّ الدػػسا )
الس ْجُفػ ِّػػ ًػػخب ) ( لمشػػجى حمػػذ)  ,فيػػحا
( كركحػػو قػػجس ) ( لمسجػػج مدتذػػخؼ ) ( لػػألدب ُ
التقدػػيع شػػمل لػحػػة فشيػػة متجاندػػة بإيقػػاع مػسػػيقي عػػحب  ,فشزػػارة حدػػشو شزػػارة الدىػػخ

تػ ػ ّ السص ػػخ ف ػػي شيػ ػخه  ,كًصاكل ػػو نح ػػػ السج ػػج  ,كمالزمت ػػو األدب  ,كمالزمت ػػو لمش ػػجى,
()3
كسالزمة الحمذ لطيخ البعيخ  .كمغ قػلو يسجح ا بغ عبج السمظ الديات :

الجيػاف  . 25 , 23 /1 ,معخس  :الشدكؿ في خخ الميل  .الخايات  :البخكؽ  .الججشة
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 :ليمة ذات دجغ  .الػشفا  :الدحابة الستجلية الييجب أخحت مغ الجفغ األكشف  ,كىػ ثيخ الذعخ
الصػيل اليجب .

الجيػاف  230 , 226 /2 ,ػ ػ ػ ػ ػ  . 231زىخ ت ّ الدسا  :نزارة حدشو  ,قجس  :أي
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
شيخ .مدتذخؼ  :أي متصاكؿ نحػ السجج  .الحمذ  :الج ّل الحي يخب عمى ضيخ البعيخ .
الجيػاف . 109 /3 ,
 .3أبو ت ّمام ّ ,
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للا ال أَن َفـــــــ َظ أُىـ ِ
وو ِ
حسْم َ َّ
شــــــاء الس َّ
ــــــشخال
ــــــجي َشـــــــػارداً
ـــــظ ُي َّ
ْ
ِإ ْليـ َ
َ
ــــــغ الث َ ُ
ِ
ِ
رــــــال
ـــــظ ُم َجَّبــــــ اًخ
ـــــظ ُم َف َّ
َ
ـــــب ُو ع ْقــــــجاً َعَم ْي َ
ـــــخداً َعَم ْيـ َ
ـــــال ِبــــــو ُبـ ْ
وت ْح َد ُ
َت َخـ ُ
ِ ِ
ِ
َيدَخ َم ْح َسـال
َشيب َن ْف َحـــــــــــــــــ ًة
أََل َّح ِم َغ َّ
م َ
الدْم َػى وأ َ
ـــــغ الس ْدظ َم ْف ُتػقاً وأ َ
الذ ػػعخّية  ,يسجح ػػو كال يشقص ػػع عش ػػو  ,فكأن ػػو ب ػػخد محب ػػخ  ,كعق ػػج
فف ػػي ى ػػحه األبي ػػات ّ

مفر ػػل  ,فقد ػػع البي ػػت الثالػ ػث إل ػػى ( أل ػػح م ػػغ الد ػػمػى ) ك ( أشيػ ػ

نفح ػػة م ػػغ السد ػػظ)

(مفتػقػػا ) ( أيدػػخ محسػػال )  ,ألف القميػػل مشػػو يمفػػي صػػاحبو  .كبيػػحا التقدػػيع الػػحي يػػػفخ
قػػػة ف ػػي اإليق ػػاع  ,كىشجسػػة متػازي ػػة لألبي ػػات أنػػتا ًقد ػػيسا مشتطس ػػا كاندػػجاما ب ػػيغ أج ادئ ػػو

يذعخنا بالسػسيقى الجاخمية العحبة  ,كالتػازي الشري بيغ ثشاياه .
 8.1القافية وال ّتػازي :

لقػػج اىػػتع الشقػػاد كالعخكضػػيػف بالقافيػػة  ,كاعتش ػػا بيػػا عشايػػة فائقػػة  " ,ف ػدادت مػػغ درجػػة

الكسػػاؿ السػسػػيقي لمبيػػت"()1كالقرػػيجة  ,كاعتبػػخكا القافيػػة شػخيمة الػػػزف بالذػػعخ  ,كسػػسيت
قافية ألنيا " ًقفػ أثخ ل بيت"( ,)2أما ًعخيف القافية لغة  " :اسع فاعػل مػغ قفػاه يقفػػه
()3

إذا ًبعػػو  ,كمػػغ معانييػػا المغػيػػة مػػؤخخ العشػػق أك خػػخ ػػل شػػي "

 ,أمػػا اصػػصالحا

يػػخى الخميػػل " :أنيػػا مػػغ خػػخ حػػخؼ فػػي البيػػت إلػػى أكؿ سػػاكغ يميػػو مػػع الستحػػخؾ الػػحي
قبل الداكغ  ,كىي عشج األخفر خػخ مسػة فػي البيػت أجسػع  ,كمػشيع مػغ يدػسى البيػت

قافيػػة  ,كمػػشيع مػػغ يدػػسى القرػػيجة قافيػػة  ,مػػشيع مػػغ يجعػػل حػػخؼ الػػخكي ىػػػ القافيػػة ,
()4

كالجيج السعخكؼ مغ ىحه الػجػه سا يخى التبخيدي ىػ قػؿ الخميل كاألخفر "

.

 .1عياؿ سمساف  ,ا سميساف  ,ضػاىخ أسمػبية في شعخ مسجكح عجكاف  ,دار اليازكري العمسية

لمشذخ كالتػزيع  ,عساف  ,األردف  ,ط2007 , 1ـ  ,ص. 217

 .2القيخكاني  ,العسجة في صشاعة الذعخ ك دابو كنقجه . 154 / 1 ,
 .3ابغ مشطػر  ,لداف العخب  ,مادة ( قفػ) .
 .4الخصي

التبخيدي  ,أبػ ز خيا يحيى بغ عمي بغ ا الذيباني  ( ,ت502ق )  ,تاب الكافي

الحداني حدغ عبج هللا  ,ممتبة الخانجي  ,القاىخة  ,ط1994 , 3ـ
في العخكض كالقػافي ً ,ر ّ :
 ,ص. 149
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كقػػج ًشبػػو العػػخب مشػػح القػػجـ إلػػى أىسيػػة القػػافي لسػػا مػػغ أنغػػاـ مػسػػيقية ًزػػفييا عمػػى
أذف الستمقػػي  ,فػػاعتشػا بيػػا فػػي أشػػعارىع  ,سػػا اعتشػػا بالدػػجع فػػي نثػػخىع  ,كنبػػو ابػػغ جشػػي

ًسػػاـ  " :أال ًػػخى أف العشايػػة فػػي الذػػعخ إنسػػا ىػػي بػػالقػافي,
إلػػى ىػػحه األىسيػػة بقػػػؿ أبػػي ّ
ألنيػا السقػػاشع  ,كفػي الدػػجع سثػل ذلػػظ  ,نعػع ك خػػخ الدػجعة كالقافيػػة أشػخؼ عشػػجىع مػػغ
أكليػػا  ,كالعشايػػة بيػػا أمػػذ  ,الحذػػج عمييػػا أكفػػي كأىػػع  ,ػػحلظ مسػػا ًصػػخؼ الحػػخؼ فػػي
()1

القافية ازدادكا عشاية بو  ,كمحافطة عمى حمسو "

.

كًذػػمل عػػامال مذػػتخ ا بػػيغ مػسػػيقاه الخارجيػػة  ,كاإليقػػاع الػػجاخمي  ,كليػػا دكر بػػارز
الذ ػػاعخ لي ػػا " بالتػلي ػػج كاالش ػػتقاؽ كاالس ػػتشباط
ف ػػي خم ػػق التساث ػػل السػس ػػيقي  ,الت ػػي يعس ػػج ّ
لمقػػافي مػػغ األلفػػاظ كمخادفتيػػا أك مزػػاداًيا ًدػػاعج عمػػى ضػػغ الػحػػجة السػسػػيقية لمبيػػت

ًكخر عمػى الدػسع رنتػاف متذػابيتاف  ,فيخيػل لمقػارئ أنػو أمػاـ جػقػة مػسػيقية ًتػخدد
حيشسا ّ
()2
فييا الشغسات كاإليقاعيات "
كًمظ العشاية بالقػافي ليا قيستيا في إثارة الستمقي  ,كشج انتباىو  ,كًذػقو إلػى الػقػع

الشغسػػي فػػي الػػشز السبػػجع إذ " إف الكػػالـ السػػػزكف ذك الشغسػػة السػسػػيقية يثيػػخ فيشػػا انتباىػاً
عجيباً  ,لسا فيو مغ ًػقع لسقاشع خاصة ًشدجع مػع مػا ندػسع  ,لتتكػػف مشيػا جسيعػا ًمػظ
الدمدمة السترمة الحمقات التي ال ًشبػ إحجى حمقاًيا عغ مقاييذ األخخى  ,كالتي ًشتيػي

بعجد معيغ مغ السقاشع  ,بأصػات بعيشيا ندسييا القافية "(.)3

كًمظ السقاشع ىي التي يذار إلييا بالسصمق كالسقيج  ,كعميو " فالقافية نػعاف  :الشػػع
األكؿ  :القافية السصمقة ً ,شقدع إلى نػعيغ :
أ ػ ػ ػ مػػا ًبػػع حػػخؼ ركيػػو كصػػل فق ػ  ,كالػصػػل أحػػج أربعػػة أحػػخؼ  ,اليػػا كال ػػاك كاألل ػف

كاليا إذا لع ًرمر أف ًكػف ركياً  ,كيشفخد ل كاحج مشيا بالقريجة .
ب ػ ػ ما اف لػصمو خخكج  ,كال يمػف ذلظ الػصل إال ىا متحخ ة .

 .1ابغ جشي  ,الخرائز . 84 / 1,
ّ
 .2الكبيدي  ,لغة الذعخ العخافي السعاصخ  ,ص. 32
 .3أنيذ  ,مػسيقى الذعخ  ,ص. 13
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أما الشػع الثاني  :القافية السقيجة  :كىي ما اف حخؼ الخكي فيػو سػاكشاً  ,كحػخؼ الػخكي
()1

فيمخر في ل بيت "
ىػ الحي يقع عميو اإلعخاب  ,كًبشى عميو القريجة ّ
كقػ ػػج اًخػ ػػح العخكضػ ػػيػف نػ ػػػعيغ مػ ػػغ السقػ ػػاييذ حػ ػػػؿ القافيػ ػػة  :أكال  " :السقيػ ػػاس

الجسالي  :الحي ييتع بتشاس

.

األصػات  ,كالحي يخاعي ًكػخار حخ ػة الػخكي أك حخ ػة مػا

قبم ػػو  ,كإذا ل ػػع يحر ػػل ى ػػحا التكػ ػخار  ,فثس ػػة عيػ ػ
كتيخىػػا  ,حتػػى أنيػػع ع ػػجكا زيػػادة التشاس ػ

ف ػػي القافي ػػة  ,ػػاإلقػا  ,كاإلصػ ػخاؼ

فز ػػيمة مػػغ مثػػل ل ػػدكـ مػػا ال يمػػدـ  .ثاني ػػا :
()2

السقياس السعشػي  :أف يمػف لكل قافية معشى  ,فعجكا اإليصا عيبا "

.

لمقافيػػة أثػػخ عمػػى الستمقػػي كالسبػػجع  ",إذ يعسػػل السبػػجع جيػػجه فػػي ًحدػػيغ االختيػػار
لمقافية مغ بيغ االختيارات الستشػعة كالتامة لو محاكال الػصػػؿ إلػى اإليقػاع السػؤثخ كناقمػة
السعشى إلى ما بعج درجة الرفخ ,كمانحة لػو التػػًخ ,كًعػجد التأكيػل  ,أمػا الستمقػي فيػاجػو
ًحمسػػا مػػغ القافيػػة بشدػػبة ًمقيػػو لمػػشز  ,إذ ىػػي ػ ػ ػ ػ القافيػػة ػ ػ ػ ػ خػػخ مػػا يػاجػػو الستمقػػي فػػي
()3

القرػػيجة "

 .كقػػج فصػػغ الشقػػاد القػػجما ليػػحا األثػػخ ,فػضػػعػا ليػػا شػػخكشا  ,كمػاصػػفات

أىسيا  " :أف ًكػف عحبػة الحػخؼ  ,سمدػمة السخػخج  ,كأف يقرػج لترػييخ مقصػع السرػخاع

األكؿ فػػي البيػػت األكؿ مػػغ القرػػيجة مثػػل قافيتيػػا  ,فػػإف الفحػػػؿ السجيػػجيغ مػػغ الذػػع اخ
القجما كالستحجثيغ يتػخػف ذلظ  ,كال يمادكف ُي َعجلػف عشو  ,كربسا صخعػا أبيات أخخى
مغ القريجة بعج البيت األكؿ "(. )4

الذػػعخّية قائسػػا بحاًػػو  ,كًػػؤدي دك ار إيقاعيػػا
ًذػػمل القافيػػة ًػازيػػا عسػديػػا فػػي األبيػػات ّ
كمػسيقيا في إقامة ًػازيات متعجدة في القرػيجة  ,كًسشحيػا ثافػة مػسػيقية عاليػة كصػخبا

إيقاعيػػا كًعسيقػػا فػػي السعشػػى " فالقافيػػة ًػػػفخ ًذػػابيا صػػػًيا  ,يعػػيغ عمػػى ًصػػػيخ السدػػتػى
اإليقاعي  ,كالسعشػي  ,فتجاكر كضيفتيا اإليقاعية لتؤدي دك ار ميسا فػي الجاللػة  ,كالرػػرة

 .1الخصي

التبخيدي  ,الكافي في العخكض كالقػافي 151 ,ػ ػ ػ ػ . 152

الذعخ ّي " استخاًيجية التشاص" ,ص  43ػ ػ ػ ػ . 44
 .2مفتاح ً ,حميل الخصاب ّ
الجميشة  ,مجمة مؤًة لمبحػث كالجراسات ,
 .3ركاقة  ,إنعاـ  ,دائخة التّكخار كدالالًيا في بائية ابغ ّ

الكخؾ  ,ـ , 15ع 2000 , 8ـ  ,ص. 215
 .4قجامة  ,نقج الذعخ ,ص. 51

94

فالذاعخ السقتجر ىػ مغ يصػػع الػشطع ػ ػ ػ ػ ػ التّػػازي ػ ػ ػ ػ ػ كيجعمػو عشرػ اخ فػي
زّ ,
كفزا الش ّ
الذعخ ّي  ,كفي ًذميل القريجة  ,بحيث ال يبجك لو الشطع عشر اخ معيقا "(. )1
الخمق ّ
أم ػػا العر ػػخ العباس ػػي" فق ػػج بمغ ػػت القافي ػػة درج ػػة م ػػغ الشز ػػا  ,كاالحم ػػاـ  ,كاكتس ػػاؿ

أحماميا  ,كقػانيشيا  ,كالتداـ الذع اخ بفشياًيا ,كبفزل ًصػر فشػف الغشا السػسػيقي كرقػي

السدػػتػى الحزػػاري أصػػبحت األذف العخبيػػة مخىفػػة  ,كحداسػػة ال ًدػػتصيع أف ًخػػخج عػػغ
()2

أي قانػف مػغ القػػانيغ التػي اسػتقخت عمييػا القافيػة"

 .فػضيفػة القافيػة ًكسػغ فػي اإليقػاع

عػػغ شخيػػق التكػخار السشػػتطع كالتساثػػل الرػػػًي" فيػػي فاصػػمة مػسػػيقية ًشتيػػي عشػػجىا مػجػػة
الػػشغع  ,كيشتي ػػي عش ػػجىا س ػػيل اإليقػػاع  ,ث ػػع يب ػػجأ البي ػػت مػػغ ججي ػػج  ,السػج ػػة ًر ػػل إل ػػى
()3

ذركًيا  ,كًشتيي لتعػد مغ ججيج كىمحا "

.

فالقافية الديمة " ًسيل بالدػامع إلػى إيثارىػا  ,كسػالمة الػحكؽ  ,كتػ ادرة السػادة  ,كىػي
()4

.

بالذاعخ إلى القافية الجيجة السحببة "
التي ًسيل ّ
أما السجحكب  ,فقج ًشاكؿ القافية بذمل مػسع  ,كقدسيا إلى أقداـ مشيا :
"القػافي الحلل  :كىي اليا  ,كالتا  ,كالحاؿ  ,كالجاؿ  ,كال اخ  ,كالعػيغ  ,كالسػيع  ,كاليػا
الستبػعػػة بػػألف اإلشػػالؽ  .الق ػػافي الشفػػخ  :كىػػي الرػػاد  ,كال ػداي  ,كالزػػاد  ,كالصػػا ,
كاليا  ,كالػاك  .القػافي الحػشية  :كىي الثا  ,كالخا  ,كالذيغ  ,كالطا ,

كالغيغ " ( .)5فإذا دققشا في ت

السػسيقا كالعخكض نجج أف " لمقافية مغ حيث حخ اًيػا

خسدة أنػاع كىي  :متكاكس  ,متخاك  ,متجارؾ  ,متػاًخ  ,متخادؼ"( .)1كإذ نسثل لحلظ نختػار
()2

ًساـ يسجح السأمػف :
ًساـ عمى البحخ البدي  ,قػؿ أبي ّ
مغ شعخ أبي ّ

ز  ,ص  158ػ ػ ػ ػ . 159
الخكاشجة  ,مغاني ّ
الش ّ
ّ .1
الذعخ ّي  ,دار الذؤكف الثقافية العامة  ,العخاؽ ,
البرخي  ,عبج الجبار داكد  ,فزا البيت ّ
ّ .2
بغجاد  ( ,د .ط  .ت)  ,ص. 86

 .3زتمػؿ  ,ا سالـ ً ,اريخ الشقج األدبي كالبالتة حتى القخف الخابع اليجخي  ,مشذاة السعارؼ ,

اإلسمشجرية  ,مرخ( ,د .ط) 1964 ,ـ . 40/1 ,

 .4العبيجي  ,لغة الذعخ في القخف الثاني كالثالث اليجخي  ,ص . 311
 .5السجحكب  ,السخشج إلى فيع أشعار العخب كصشاعتيا  ,ص. 62
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ِ
ذ
َيــا َو ِار َث اْل ُسْمــظ ِإ َّن اْل ُسْم َ
ــظ ُم ْح َتــ ِب ُ
ـــــــت َو ِادَي ُو
َل ْع ُي ْح َك ِخ اْل ُج ْػُد ِإَّال ُخ ْز َ

الرـ َــػُر
َن ُتْش َذـ َــخ َ
َوْقـ ٌ
ــظ ِإلـــى أ ْ
ــف َعَم ْيـ َ
الق َجُر
َوال اْن ُت ِزى َّ
ف ِإَّال َخـــــــا َف َظ َ
الد ْي ُ
()3

كعمى بحخ الصػيل  ,يقف عمى األشالؿ  ,إذ ىػ برجد مجح السعترع با﵀ قائالً :
ف ِ
الش َػى ما ُت َح ِ
ــــــــق ْج أ َْدَرْك ْت ِف ْي َظ َّ
اوُل ْو
آىــــــــــُم ْو
الخْب ُع َّال ِحي َخ َّ
َج ْل أََي َيا َّ
َل َ
أَ
َ
()4
كقاؿ في باب الغدؿ  ,عمى البحخ الدخيع :
ــــــــــــغ لِــــــــي مالِ َكــــــــــــــاً َف َّ
ِإ ْجعل لِع ْي ِشى ِفــــــــي اْل َكخى َح َّ
طــــا
َوَال َت ُك
طــــــــــــا
ْ
َ
َْ َ
َ
كمغ خالؿ رصج القافية في ديػاف أبي ًساـ فالججكؿ التالي يبػيغ لشػا نػعيػا بػالشطخ
إلى عجد الحخ ات :
الستدمدل البحخ

عـــــــــــــــــجد نػع القافية بالشطخ إلى عجد الحخكات

القرائج

متكاوس

متخاكب

متجارك

متػاتخ

متخادف

1

الكامل

124

-

3

66

55

-

2

الصػيل

83

-

-

48

35

-

3

البديط

83

-

55

1

27

-

4

الخفيف

64

-

-

4

60

-

5

الػافخ

42

-

2

-

40

-

 .1سمصاني  ,ا عمي  ,العخكض كإيقاع الذعخ العخبي  ,دار العرسا  ,دمذق  ,ط, 2
 2003ـ  ,ص. 122 , 121

*متكاكس  :إذا ًتالت أربع حخ ات بيغ ساكشي القافية .
*متخاك

 :إذا ًتالت ثالث حخ ات بيغ ساكشي القافية .

*متجارؾ  :إذا ًتالى متحخ اف بيغ ساكشي القافية .

*متػاًخ :إذا فرل بيغ ساكشي القافية متحخؾ كاحج .
*متخادؼ  :إذا ًجاكر الداكشاف  .انطخ حدشي  ,حدغ  ,مػسيقى الذعخ كالعخكض  ,دار اليجخة

لمصباعة كالشذخ كالتػزيع  ,دمذق  ,الحمبػني  ,ط1994 , 1ـ  ,ص 372ػ ػ ػ ػ  . 375انطخ البعػؿ

 ,إبخاىيع عبج الجػاد  ,العخكض بيغ األصالة كالحجاثة  ,دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع  ,ط, 1
2002ـ  ,ص 179ػ ػ ػ ػ . 181

الجيػاف . 221/2 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 21 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
الجيػاف . 232 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ

96

6

الدخيع

32

-

-

15

16

1

7

السشدخح

20

-

17

-

3

-

8

الخجد

8

--

-

2

6

-

9

الخمل

8

-

3

-

5

-

10

الستقارب

5

-

-

3

2

-

11

السجيج

3

-

3

-

-

-

12

اليدج

3

-

-

-

3

-

13

السجتث

2

-

-

-

2

-

477

-

83

139

254

1

السجسػع

الججول رقع ()5
فسغ خالؿ ىحه األبيات نخمز إلى مجسػعة مغ الشتائا أىسيا :
أ ػ ػ ػ فقافيتو ليدت مغ الستكاكس كليدت مغ الستخادؼ  ,إنسا ًجكر رحاىا فػي فمػظ األنػػاع

ًسػػاـ  ,كيجعمػػو ميػدة
الثالثػػة الستبقيػػة  ,كىػػحا نسػ ججيػػج مػػغ التػػازف الػػحي يعشػػى بػػو أبػػي ّ
مػسيقاه الخارجية .
ب ػ ػ إذا انت القافية " الستجارؾ " ىي السعيػار  ,بػصػفيا كسػصاً بػيغ األنػػاع الخسدػة ,

ًس ػػاـ ف ػػي البح ػػػر " الكام ػػل  ,الصػي ػػل  ,الدػ ػخيع " ق ػػج خم ػػق نػعػ ػاً م ػػغ السػ ػػازاة
ف ػػإف أب ػػا ّ
كالتدػػاكي بػػيغ الستػػجارؾ كالست ػػاًخ مػػع فػػخكؽ بدػػيصة  ,ربسػػا ال ًطيػػخ قيستيػػا إال بػػالشطخ
إلػػى البحػػخ البدػػي  ,إذ نجػػج تمبػػة الست اخك ػ

عمػػى ػػل مػػغ الستػػجارؾ كالست ػػاًخ بشد ػ ٍ

ًساـ إلى الحخ ة  ,كلػ مغ خالؿ العمػل التػي
متفاكًة  ,األمخ الحي يمذف لشا ندعة أبي ّ
كانت تالباً مػا ًصػ أخ عمػى ًفعيمػة "(" )1فػاعمغ  ,فعمػغ  .فتكػػف مجعسػة بتعاضػج السشدػخح
مع البدي بالشطخ إلى قافية الستخاك

التي سيصخت عمى  %70مغ قرائج البحخيغ

كستقف الجراسة عمى بعس الشساذج التي ًسثل دكر القػافي في ًجديج التّػازي
ًساـ  ,قاؿ ()2يسجح عمي بغ الجيع القخشي  ,كقج جا ه
ز ّ
في الش ّ
الذعخ ّي ألشعار أبي ّ
عدة حدغ ,
 .1األخفر  ,أبي الحدغ سعيج بغ مدعجة 215 ( ,ق )  ,تاب القػافي ً ,ر ّ :
مصبػعات مجيخية إحيا التخاث العخبي ك ازرة الثقافة كاإلرشاد القػمي  ,دمذق  (,د .ط) 1970 ,ـ
 ,ص. 9 , 8

الجيػاف  401/1 ,ػ ػ ػ ػ . 404
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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يػدعو لدفخ أراده  ,ك اف أصجؽ الشاس لو :
ـــظ ِ
ماجــــج
ىـ
ـــغ َصـ ٍ
ـــي ُفْخَقــــ ٌة مـ ْ
ـــاحب لـ َ
َ
ــــخ َ
فــــا ْفَخ ْع ِإلــــى ُذ ْخـ ِ
الذــــئػ ِن و َغْخبِـــــة
ــــــو
ــــــع َت ْف ِقـ ْ
وإِذا َفَقـ ْ
ــــــج َلـ ُ
ــــــج َت أَخـــــــاً وَلـ ْ
ــت لـــي
ــظ ُد ْفـ َ
َعمِـ َ
الجيـــعِ ِإَّنـ َ
ــى يـــا ْبـ َ
أَ
ــغ ْ

جامـ ِ
ـــــــل َدمــــــــع ِ
ـــــــج
ف َغــــــــجاً ِإذابــــــــ ُة ُكـ ِّ ْ ٍ
ـــس جيــــج الجاىـ ِ
ِِ
فالـ َّ
ـــج
َ
ـــج ُم ُع ُيــــحى ُب َب ْعـ َ َ ْ
دمعـــــــــاً وال صـــــــــب اًخ َفَمدـــــــــت بفاقـ ِ
ــــــــج
ْ َ
َ ْ
َْ

ــــــد ِ
البـ ِ
ــــــسا و َخ ْســـــــ اخً فـــــــي الـ َ
ــــــارِد
َسـ ًّ
الل َ
الخَبــــــــا ِبيَباعــــــــج
ـــــــخ َ
أْ
َخال ُقـ َ
ـــــــظ ال ُخ ْزـ ُ
ــــــاء َتالـ ِ
ــــــج
ــــــجو وَن ْدـــــــخى فـــــــي ِإ َخـ ٍ
ن ْغـ ُ
ــــــجر مـــــــغ َغســـــــام واحـ ِ
ــــــج
َعـــــــ ْح ٌب َت َحـ َّ َ
ٍَ
ِ
ــــــــــــــج
ــــــــــــــام الػالـ
ــــــــــــــاه ُمقـ
َقسشـ
ُ
أ ََد ٌب أ ْ
َ
لمحائـ ِ
ــــــــــــجي أَو َّ
ــــــــــــج
الج ْعـ
َشـ َ
لأل ْ
ــــــــــــق ِخ َ
ِّ
اشـــــتَّق ْت بال َغـــــ ُة خالـ ِ
ـــــج
طـــــظ
ْ
مـــــغ َل ْف َ
ُ َ
ِب ْكُخ ُع ِ
صـارِد
َنت
َلد َع ْس ُت أََّنظ أ َ

ــــــــج فســـــــــا
ــــــــج ْن أََبـــــــــجاً وال َت ْب ُعـ َ
ال َت ْب َعـ َ
اإلخـ ِ
َّ
ف ِ
ـــــــاء فِ َّنَشــــــــا
ـــــــخ ُ
ِإ ْن ُي ْكــــــــج ُمصـ َ

ــــاء ِ
فساؤَنـــــا
أ َْو ْ
يخَتمـ ْ
الػصـ َ
ــــف َمـ ُ
ــــال َ
أَو َي ْفتـ ِ
ـــــــف َب ْيَششــــــــا
ـــــــب ُي َؤّلِـ ْ
ـــــــخ ْق َن َدـ ٌ
ـــجا َف ٍع
ـــخ ُمـ َ
شخفــــاً كْشـ َ
لــــػ ُكْشـ َ
ـــت ْ
ـــت ْ
غيـ َ
ِ
أ َْو َق َّ
ــــــــو
الد َ
ــــــــغ ِخْم ُ
ــــــــت بيََّنـ ُ
ــــــــج َم ْتظ ّ
أَو كْشـــــــت يػمـــــــاً بـــــــالَشجػم مرـ ِّ
ــــــجقا
ُ َْ
َُ
ــت ُمدـــامحاً
حت كْشـ َ
ــع ٌب فـــِ ْن ُســـػ ِم َ
َصـ ْ
ـــت َفــــ ْػ َق بيـ ِ
نع َســــ ًة
أُْل ِب ْدـ َ
ـــاض َم ْجــــجك ْ

ـــــخ َك فــــــي َيسـ ِ
ـــــيغ القائــــــج
َسمدــــــاً َج ِخيـ ُ
ــــت فـــــي ســـــػاد الحاسـ ِ
ــــج
ــــاء َحَّمـ ْ
َ
َ
َب ْيزـ َ
ــــــت فــــــي َز ِ
اىــــــج
َي ْػمــــــاً وال
ىــــــي َر َّغَب ْ
َ
الخائـــــج
ــــام َّ
فـــــي َر ْوضـــــيا َّ
َمـ َ
الخاعـــــي أ َ
ــــــــج ُل شـــــــــاىج
َعـ َ
ِإَّال وأَْنـ َ
ــــــــت عَم ْيـــــــــو أ ْ

ــــــــب
ــــــــج ْت فـــــــــي راغـ ٍ
ــــــــػَّد ًة ال َزَّىـ َ
ومـ َ
َن َي ْغ َتـــــــجى
ذ ِب ُسْش َكـ ٍ
ــــــخ أ ْ
ــــــاء َلـ ْ
ــــــي َ
َغَّشـ ُ

ــــؤُد ٍد
ــــظ َجانبـــــاً مـــــغ ُسـ ْ
مـــــا أََّد َعـــــى لـ َ

ز  ,كى ػػي مس ػػة " فخق ػػة "  ,كبح ػػخؼ ال ػػخكي ال ػػجاؿ
ب ػػجأ ّ
الذ ػػاعخ قرػ ػيجة بسفت ػػاح ال ػػش ّ
الذ ػػعخ ّي  .أم ػػا
ز ّ
السمد ػػػر  ,كاس ػػتخجاـ ح ػػخؼ الس ػػج ف ػػي جسي ػػع قػ ػػافي القر ػػيجة أك ال ػػش ّ
 .1عمي بغ الجيع بغ بجر مغ بشي أسامة كلج عاـ (  188ق ػ ػ ػ ػ ػ 249ق ) شاعخ رقيق الذعخ ,

عميو فشفاه إلى

ًساـ  ,كخز بالستػ ل العباسي  ,ثع تز
أدي مغ أىل بغجاد اف معاص اخ ألبي ّ
خخساف  ,كانتقل إلى حم  ,ثع خخج مشيا بذجاعة يخيج الغدك  ,فاعتخضو جساعة فخساف مغ بشي

الجيػاف ً ,ر  :خميل مخاد  ,ك ازرة
كم  ,فقاًميع كجخح كمات  .انطخ ابغ الجيع  ,عمي ّ ,
السعارؼ  ,الدعػدية  ,ط1980 , 2ـ  ,ما 1ص 7ػ ػ ػ  . 16ابغ خمكاف  ,كفيات االعياف كأنبا
أبشا الدماف  . 462/1 ,السخزباني  ,أبػ عبيجهللا ا بغ عسخاف بغ مػسى  (,ت  384ق )

معجع الذع اخ ً ,ر  :فاركؽ أسميع  ,دار صادر  ,بيخكت  ,لبشاف  ,ص. 140
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ًسػاـ ,
حخفي الخكي ( الجاؿ ) فيػ مغ الحخكؼ التي كردت في قرػائج شػعخية عشػج أبػي ّ
ألنو يجخل ضسغ القػافي الحلل  ,فيػ " صػت أسشاني لثػػي مجيػػر مخقػق"( ", )1يتحبػحب
معػػو الػػػًخاف الرػػػًياف  ,كلعػػل ىػػحا يػػػمي إلػػى ى ػدة الدػػفخ كرعذػػة الف ػخاؽ"( , )2فالػػجاؿ"
ًعبخ عغ صػرة العاشق الحي أذلو العذق .
كلقج جا ت القػافي في القريجة عمى الشحػ اآلًي  ( :حامج  ,جاىج  ,فاقج  ,بػارد ,
ًالج  ,كاحج  ,كالج  ,ذائج  ,خالػج  ,قائػج  ,حاسػج  ,ازىػج  ,شػاىج  ,ارئػج  ,باعػج ,شػارد ) ,

فجسيع األبيات جا ت عمى كزف ( فاعل )  ,كضل التّػازي قائسا في القػػافي جسيعيػا التػي
ًتذػمل مػػغ حػػخفيغ ىسػػا  :الػػجاؿ  :ىػػػ ركي القرػػيجة  ,كمػػغ ألػػف السػػج التػػي سػػبقت حػػخؼ
الخكي بعج حخكؼ مختمفة ًفرػل بػيغ ىػحيغ الحػخفيغ  ",فػاأللف مػع بقيػة الحػخكؼ ًعصػي

ًراعجا مػسيقيا " ( ,)3كليا حزػر إيقاعي ساىع في ًذميل  ,كبشا القرػيجة مػع حػخؼ

الخكي  ,فتكخار حخؼ الجاؿ شمل ًػازيا ًاما مع األلف  ,كىػحه الثشائيػات الستػازيػة أعصػت

لمشز قيسة مػسيقية ميسة مغ حيث التذابو كالتّػازي معا .

دخمت القافية في صم التّػازي  ,إذ ًشيس بجكر فاعل في إث اخ الطاىخة السػسػيقية
الذعخ ّي  ,فأحجثت " ًجاكبات صػًية إضافية ألنيػا بشيػت عمػى
التي يشتيي عشجىا البيت ّ

صي متذابية متساثمة "( ,)4كليػا " خرػائز إيقاعيػة كمعشػيػة كجساليػة ًتجػاكب مػع بشػا

ىامػػا يزػػفي
الػػش ّ
ز أفقيػػا  ,كًتػاشػػا عسػديػػا عبػػخ عالقػػات ًساثميػػة ً ,خمػػق مطي ػ اخ نغسيػػا ّ
عميي ػػا دالالت نابع ػػة م ػػغ بشيتي ػػا الر ػػػًية كالر ػػخفية كالشحػي ػػة"( ,)5فالقافي ػػة ى ػػي مر ػػجر
 ,محاضخات في المدانيات  ,ص. 170

الذاي
 .1سيبػيو  ,الكتاب  . 433 /4 ,انطخ ّ

أسخار الحخكؼ " ممتبة االنجمػ السرخية  ,القاىخة ,
أسخار المغة " ّ
 .2أنيذ  , ,إبخاىيع  ,مغ ّ
ط 1978 , 6ـ  ,ص. 55

ًساـ كقزية التججيج في الذعخ  ,اليي ة السرخية لمكتاب  ,القاىخة  ( ,د.
 . 3بجكي  ,عبجه  ,أبػ ّ
ط)  1985 ,ـ  ,ص. 271
 .4ربابعة  ,مػسى  ,الذعخ الجاىمي مقاربات نرية  ,دار الكشجي لمشذخ كالتػزيع  ,األردف ,

إربج  ( ,د  .ط ) 2002 ,ـ  ,ص. 145

 .5الحديغ  ,أحسج جاسع  ,الذعخية  ,ق اخ ة في ًجخبة ابغ السعتد العباسي  ,األكائل لمشذخ
كالتػزيع  ,دمذق  ,ط1985 , 1ـ  ,ص. 145
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التّػػازي العسػػػدي  ,كعشرػػخ مػػغ عشاصػػخ اإليقػػاع  ,كبدػػب
المغة كالشقج أف يعخفػا مصالع األشعار مسا سيل حفطيػا كنقميػا مػغ جيػل إلػى جيػل  ,فيػي
كحػػجة القافيػػة اسػػتصاع عمسػػا

الشطاـ الستبع في فيخسة الذعخ  ,كًشطيسو حتى أف القرائج عخفت بحخؼ ركييا .
فف ػػي ى ػػحه القر ػػيجة الت ػػي ً ػػجؿ عم ػػى العاشف ػػة الر ػػادقة السذ ػػحػنة بي ػػا ال ػػشفذ الب ػػغ
الذ ػػاعخ بالبع ػػج كالفق ػػج  ,فذ ػػممت ًػازي ػػا ص ػػػًيا ف ػػي األبي ػػات
الجي ػػع  ,كالد ػػب إحد ػػاس ّ
ال ّذػػعخّية  ,كمػسػػيقا عحبػػة  ,فبػػجأ اإليقػػاع مػػغ البيػػت األكؿ بالتر ػخيع (ماجػػج  ,ماجػػج ) ,
ف َغــــــــــــــــــــــــــجاً ِإذاب ُة ُك ِل َدمع ِ
لظ ِ
جام ِج)
ماجج
كبالتخديج ( :
مغ َص ٍ
ىي ُفْخَق ٌة ْ
احب َ
ّ ٍْ
َ
كبالتزاد في البيتيغ الثاني كالثالث عذخ( صع

 ,سمذ) ( البياض  ,الدػػاد) كًكػخار

لفط ػػة ( فق ػػج) ث ػػالث مػ ػخات ( إذا فق ػػجت  ,كل ػػع نفق ػػج  ,كلد ػػت بفاق ػػج )  ,في ػػحه التكػ ػ اخرات
ساىست فػي التّػػازي الرػػًي فػي القرػيجة  ,كأدت إلػى التػافػق بػيغ القافيػة كالسػضػػع

الذػػاعخ  ,فزػػب إيقػػاع قػافيػػو كفػػق نفدػػيتو لمحطػػة الػػػداع  ,إذ يسثػػل دػػخ
الػػحي شخقػػو ّ
حػػخؼ الػػخكي الػػج ِ
الذػػاعخ فػػي كداع عمػػي بػػغ الجيػػع ,
اؿ حالػػة االنكدػػار الػػحي عاشػػيا ّ

ًساـ :
كيطيخ فييا الحدف كالذجغ  .كقاؿ أبػ ّ
ِ
ِ
ــــج ُم
يع
ــت
ــــع َي َ
العـ َ
ــــد ْل نابيـــــاً َع ْ
ُح ِب ْدـ َ
فاحتبدـــ ْت مـــغ أَجمِـ َ
ــــغ َص ْ
ــــح ِب َظ َ
وَل ْ
َ
ــظ الـ ّــج ُ
ــــخُم
ــــجَر مــــا ال َس ْع
الس َدـ َّـي ِب ق ـػالً غيـ َـخ مــا َكـ ِـح ٍب
ــــخوف و َ
ــــع ُيـ ْ
ُ
ــــػ َ
َل ْ
الكـ َ
الك َل ْ
يــا بـ َـغ ُ
َحـ ِ
ــــــت لِـــــــي الـــــــِّش َع ُع
َن
َي ِجـ َّ
ــــــل ُشـ ْ
ــــــكخَى ِإ ْذ َجَّمـ ْ
َجَّمْمتشـــــي ِن َعســـــاً َجَّم ْ
ــــخ بـــــي ْ
ـــــت وأ ْ
العَمــــى َقامـ ْ ِ
ـــغ اكتدـ ِ
ِ
عـ ِ
ـــع
يع
ـــج ْت بـ َ
ـــالق ْػمِ ِى َّسـ ُ
ـــغ ِإ َذا َق َعـ َ
يــــا َمـ ْ
ـــاب ُ
َ
ـــت ْ
ـــت بــــو الي َسـ ُ
َ
()1

 ,كألفػة لمسسػجكح ,

الذاعخ مقصػعتو بسػا يحػخؾ الػشفذ  ,كمػا يعتخييػا مػغ حػ
يبجأ ّ
أم ػػا ح ػػخؼ ال ػػخكي في ػػػ( الس ػػيع) السز ػػسػمة ف ػػي جسي ػػع أبيػ ػات القر ػػيجة  ,لي ػػجلل عم ػػى

ز ت ادرة مػسيقية  ,كاندػجاما إيقاعيػا
العاشفة السذحػنة بيا الشفذ التي أشاعت في الش ّ
بػػيغ أجدائيػػا  ,فحػػخؼ السػػيع " ىػػػ صػػػت أنفػػي شػػفيي مجيػػػر مخقػػق أتػػغ "( , )2كيبػػجك
امتػػجاد حػػخؼ الػػخكي كاضػػحا ػ ػ ػ ػ السػػيع ُ :ـ ػ ػ ػ ػ فػػي داخػػل ألفػػاظ القرػػيجة  ,بحيػػث يػػجخل
القافية فػي ًػػاز خػخ كىػػ التّػػازي الرػػًي الػحي يمدػبيا قػػة إيقاعيػة  ,كًشغػيع مػسػيقي
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يداعج عمى التشطيع اإليقاعي  ,كًطيخ التك اخرات لحػخؼ السػيع فػي أبيػات القرػيجة عمػى
الشحػػػ اآلًػػي  :ففػػي البيػػت ال اخبػػع انػػت أعمػػى التك ػ اخرات بمغػػت ثسػػاني م ػخات  ,كالبيػػت
الثاني انت ًك اخراًو سػت مػخات ,كالبيػت األكؿ أربػع مػخات  ,كفػي البيػت الثالػث مخًػاف

 ,فسجسػػػع ًك ػ اخرات حػػخؼ الػػخكي ػ ػ ػ ػ السػػيع ػ ػ ػ ًدػػع عذ ػخة ًك ػ اخ ار  ,لػػو أثػػخ عمػػى اإليقػػاع ,

كالتذػػميل البشػػائي  ,كانعماسػػا عمػػى الجاللػػة كالسزػػسػف  .أمػػا حخ ػػة حػػخؼ الػػخكي السػػيع
السز ػػسػمة  ,كى ػػي الجال ػػة عم ػػى الخف ػػع  ,كمتػس ػػصة ب ػػيغ الثق ػػل الشصق ػػي كالق ػػػة  ,كم ػػغ
التك اخرات كالتّػازيات في القريجة  :التزاد  ( :ديع  :عجـ  ,قعجت  :قامت) ,التجػاكر :
( حدبت  :احتدبت )  ,الجشاس  ( :جمت  :جمت  ,نعسا  :الشعع ) .
أمػػا القػػافي فقػػج جػػا ت فػػي القرػػيجة عمػػى صػػيغة ( َف َعػػل َ ,ف ِعػػل) ( ,عػػجـ  ,ػػخـ ,
نع ػػع  ,ىس ػػع ) فط ػػل التّػ ػػازي قائس ػػا ف ػػي جسي ػػع القػ ػػافي  ,كأدت إل ػػى التػاف ػػق ب ػػيغ القافي ػػة
كالسػضػػػع كىػػػ السػػجح  ,كسػػتبقى القافيػػة مرػػجر التّػػازي العسػػػدي  ,كعشرػ اخ ىامػػا مػػغ
ز ًساسػػما
عشاصػػخ اإليقػػاع  ,كخمقػػت شػػبمة مػػغ التّػازيػػات داخػػل القرػػيجة  ,فسحػػت الػػش ّ

كاند ػػجاما  .فالقافي ػػة م ػػغ أى ػػع مخًكػ ػدات التّػ ػػازي  ,كركيي ػػا يػ ػخًب ارًباش ػػا كثيق ػػا بشفد ػػية
ز
الذ ػػاعخ  ,كالبي ػػت ّ
ّ
الذ ػػعخ ّي يستم ػػظ نسػذج ػػا إيقاعي ػػا ثابت ػػا يخرػ ػ م ػػغ اند ػػجاـ ال ػػش ّ
ًسػػاـ الػػحي يقػػػـ عمػػى كحػػجة البيػػت  ,كً ػػازف السر ػخاعيغ ,
ّ
الذػػعخ ّي  .ففػػي شػػعخ أبػػي ّ

كالتقابػ ػػل  ,كىشجسػ ػػة الرػ ػػجر كالعجػ ػػد بسػ ػػا يتػافػ ػػق مػ ػػع الستمقػ ػػي كًجعمػ ػػو يعػ ػػير ًجخبػ ػػة
الذػػاعخ مشػػو  ,فجػػا ت لفطػػة
الذػػاعخ  ,كالبحػػث عػػغ مغػػدى الػػشز الذػػعخي  ,كمػػا يخيػػج ّ
ّ
قافية متشاتسة مع الجكر الحي ًقػـ بو  ,فالقافية األكلى ًقفػ الثانية حتػى نيايػة القرػيجة

محجثة رنة مػسيقية عحبة .
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القػافي عشج أبي تسام
السجح اليجا

القافية

الخثا

الغدؿ العتاب الػصف الفخخ الدىج السجسػع الشدبة

الكدخ

99

36

14

63

13

12

1

2

240

%49.48

الزع

49

25

11

34

12

4

5

1

141

%29.07

الفتر

23

18

5

33

4

5

2

2

92

%18.97

الدمػف

5

5

0

2

0

0

0

0

12

%2.48

30

29 132

21

8

5

485

%100

السجسػع 84 177

الججول رقع ()6
قػافي ثيخة االستعساؿ
القافية

السجح اليجا

الغدؿ الخثا

الػصف العتاب الفخخ الدىج السجسػع الشدبة

البا

24

11

18

5

1

4

3

1

67

%29.91

السيع

28

6

14

3

4

7

1

0

63

%25.30

الجاؿ

31

7

13

5

4

0

1

0

61

%24.50

ال اخ

14

15

16

2

2

6

2

1

58

%23.29

السجسػع 97

39

61

15

11

17

7

2

249

%100

الججول رقع ()7
قػافي متػسصة االستعساؿ
القافية

السجح اليجا

الغدؿ الخثا

الػصف العتاب الفخخ الدىج السجسػع الشدبة

الالـ

22

5

9

5

3

4

0

0

48

%32.22

الشػف

12

6

6

4

2

0

0

0

30

%20.13

القاؼ

8

6

5

0

0

1

0

0

20

%13.72

الديغ

6

2

10

0

0

0

0

1

19

%12.75
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العيغ

5

4

1

4

0

0

1

1

16

%10.74

الكاؼ

3

4

8

0

0

1

0

0

16

%10.74

27

39

13

5

6

1

2

149

%100

السجسػع 56

الججول رقع ()8
قػافي قميمة االستعساؿ
القافية

السجح اليجا

الغدؿ الخثا

الػصف العتاب الفخخ الدىج السجسػع الشدبة

اليسدة

2

4

3

2

1

2

0

0

14

%21.21

الزاد

6

3

1

0

2

1

0

0

13

%19.70

الفا

4

1

4

0

0

3

0

0

12

%18.18

اليا

2

0

9

0

0

0

0

0

11

%16.67

الحا

3

3

2

0

1

0

0

0

9

%13.64

التا

2

2

3

0

0

0

0

0

7

%10.60

13

22

2

4

6

0

0

66

%100

السجسػع 19

الججول رقع ()9
قػافي نادرة االستعساؿ
القافية

السجح اليجا

الغدؿ الخثا

الػصف العتاب الفخخ الدىج السجسػع الشدبة

الذيغ

0

2

3

0

0

0

0

0

5

%23.81

اليا

1

2

0

0

0

0

0

1

4

%19.05

الجيع

1

1

0

0

1

0

0

0

3

%14.29

الطا

0

0

3

0

0

0

0

0

3

%14.29

الثا

2

0

0

0

0

0

0

0

2

%9.52

الراد

0

0

2

0

0

0

0

0

2

%9.52

الػاك

0

0

1

0

0

0

0

0

1

%4.76
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0

0

1

0

0

0

0

0

1

%4.76

الداي

السجسػع 4

5

10

0

1

0

0

0

21

%100

الججول رقع ()10
مػػغ خػػالؿ الشطػػخ إلػػى الجػػجاكؿ الدػػابقة ندػػتشتا السالحطػػات التاليػػة :أف القػػافي الذػػائعة
االستعساؿ ىي :
"البػا " التػي بمػ مجسػعيػا ( )67مػخة ,بشدػبة ( , )%26.91كمجسػػع أبيػات بمغػت
( )1110أبيػ ػ ػػات ,ك"السػ ػ ػػيع" التػ ػ ػػي كصػ ػ ػػل مجػ ػ ػػػع اسػ ػ ػػتخجاميا ( )63م ػ ػ ػخة ,أي بشدػ ػ ػػبة
(, )%25.30كمجسػع ( )1024بيتاً ,ثع"الجاؿ" بسجسػػع ( )61مػخة كندػبة ()%24.50

كلك ػػغ متفػق ػػة عم ػػى "الب ػػا " ك"الس ػػيع" ف ػػي مجس ػػػع أبياًي ػػا الت ػػي بمغ ػػت( )12100كأبي ػػات

كًأًي أخي اًخ "ال اخ " التي ًخددت ( )58مخة بشدبة ( )%23.29بيتا .
 -2القػافي الستػسصة االستعساؿ :
بمغت "الالـ" أعمى درجة فييا  ,حيث كصل مجسػع ًكخارىػا إلػى ( )48مػخة ,بشدػبة

( ,)%32.22كمجسػػػع ( )915بيػػتً ,مييػػا "الشػػػف" التػػي بمػ مجسػػػع ًخددىػػا ( )30مػخة
بشدػػبة (,)%20.13كعػػجد( )351بيت ػاً ,ثػػع "القػػاؼ" حيػػث كصػػل مجسػػػع ًخددىػػا ()20
مػخة ,بشدػػبة ( ,)%13.42كعػػجد( )291بيتػاً ,كًقتػػخب مشيػػا "الدػػيغ" بسجسػػػع ( )19مػخة,

بشد ػػبة ( ,)%12.75كمجس ػػػع أبي ػػات بمغ ػػت ( )254بيتػ ػاً .ث ػػع ً ػػأًي "الع ػػيغ" ك "الك ػػاؼ"
متداكيتيغ بسجسػع ( )16مػخة ,بشدػبة ( )%10.74كإف ًفػقػت "العػيغ" بسجسػػع ()301
بيت  ,بيشسا بمغت أبيات "الكاؼ" ( )103أبياًا .
 -3القػافي قميمة االستعساؿ:
كف ػػي مق ػػجمتيا "اليسػ ػدة" الت ػػي بمػ ػ مجس ػػػع ًخددى ػػا ( )14مػ ػخة ,بشد ػػبة(,)%21.21
كع ػػجد( )190بيت ػ ػاًً ,مييػ ػػا مباش ػ ػخة "الزػ ػػاد" بسجسػ ػػػع ( )13م ػ ػخة ,كبشدػ ػػبة (,)%19.70

كمجسػػػع ( )163بيػػت ,ثػػع "الفػػا " بسجسػػػع ( )12م ػخة ,كبشدػػبة ( ,)%18.18بيػػج أنيػػا
احتمػػت السخًبػػة األكلػػى بسجسػػػع أبياًيػػا البالغػػة ( )231بيت ػاًً ,مييػػا "اليػػا " بتك ػخار ()11

104

م ػخة ,بشدػػبة ( )%13.64ك( )89بيت ػاً ,كيقبػػع فػػي خػػخ ىػػحا الدػػمع "التػػا " بسجسػػػع سػػبع
مخات كندبة ( )%10.60كعجد ( )76بيتاً .
 -4القػافي نادرة االستعساؿ :
كأعالىا درجة قافية "الذيغ" بسجسػع خسػذ مػخات بشدػبة ( )%23.81كعػجد ()22
بيتاً ,ثع "اليا " بسجسػع أربػع مػخات كندػبة ( ,)%19.05كمػغ األبيػات ( )77بيتػاًً ,مييػا
"الجػػيع" ك"الطػػا " بسجسػػػع ًك ػخار بمػ ثػػالث م ػخات ,ثػػع "الثػػا " ك"الرػػاد" بتك ػ اخريغ كندػػبة

( ,)%9.52كأخي اًخ قافيتي "الػاك" ك"الداي" بتكخار كاحج كندبة (.)%4.76
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الفرل الثاني
تكخار البجيع :

الذ ػ ػممي لمقرػ ػػيجة العخبيػ ػػة التػ ػػي ً ػ ػخًب
أخ ػػح ًك ػ ػخار البػ ػػجيع حي ػ ػ اد بي ػ ػ اًخ فػ ػػي البش ػػا ّ
بالسػسيقا الجاخمية أك اإليقاع الجاخمي الحي يشتا عغ ًخديج مجسػعة معيشػة مػغ الكمسػات

قج ًتػافق أك ًتخالف فيسػا بيشيػا فػي السقػاشع كالشبػخات  ,كيشبغػي أف يمػػف المفػي السم ّػخر

كثيػػق الرػػمة بػػالسعشى العػػاـ  ,كيجػ
قػاعج ذكقية كجسالية كبيانية .
كًمع ػ

الذػعخ عسػمػاً مػػغ
أف يخزػػع لكػػل مػػا يخزػػع لػػو ّ

دك ار ميس ػػا فػ ػي االندػػجاـ الر ػػػًي  ,كرف ػػع سػػػية اإليق ػػاع ف ػػي القر ػػيجة ,

فالجساؿ في الذعخ يالمذ الشفذ " لسا فيػو مػغ ِجػخس األلفػاظ كاندػجاـ ًػػالي السقػاشع

كًخديػ ػ ػػج "( ",)1األص ػ ػ ػػات الستساثمػ ػ ػػة أك الستقاربػ ػ ػػة فػ ػ ػػي مػاضػ ػ ػػع مختمفػ ػ ػػة مػ ػ ػػغ البيػ ػ ػػت
الػاحػػج "( ,)2التػػي ًذػػمل عشر ػ اخ ميسػػا فػػي بشػػا الػػشطع الػػحي يعتسػػج عمػػى األذف التػػي

ًدػ ػػتجي

ل ػ ػخنيغ المفػ ػػي كالشغسػ ػػة  ,كًتػ ػػأثخ بيػ ػػا ًػ ػػأثي اخ قػيػ ػػا كإف خمػ ػػت مػ ػػغ السزػ ػػسػف

الذػػاعخ بمفطػػة متعمقػػة بسعشػػى ثػػع يخددىػػا
كالسعشػػى  ,إذ يقػػػؿ ابػػغ رشػػيق  ":أف يػػأًي ّ
بعيشيا متعمقة بسعشى خخ في البيت نفدػو أك فػي قدػع مشػو "( .)3كمػغ مدػسيات التكػخار

المفط ػ ػ ػي الجشػ ػ ػػاس  ,كالصبػ ػ ػػاؽ  ,كرد العجػ ػ ػػد عمػ ػ ػػى الرػ ػ ػػجر ,كالتخديػ ػ ػػج  ,كالسجػ ػ ػػاكرة ,
كالتعصف  ,كالتصخيد ,كالعمذ كالتبجيل  ,التػشير  ,كالسذاكمة  ,كتيخىا

كًػػجخل مدػػسيات أخػػخى فػػي التك ػخار المفطػػي أيزػػا  :تذػػابو األش ػخاؼ  ,كًك ػخار

األسػػسا  ,كاألمػػاكغ  ,كًك ػخار البجايػػة  ,كًك ػخار األشػػصخ كاألبيػػات  ,كًك ػخار الرػػػرة ,
فيسثل أشماؿ التكخار الخأسي  ,كيستػاز ىػحا الػشس بعسمػو عمػى ًػخاب األبيػات  ,كًعسيػق
الجاللة  ,كًصػر اإليقاع .

 .1أنيذ  ,مػسيقى الذعخ ,ص. 9 , 8

 .2ريتذاردز ايفػر أرمدتخكن  ,مبادئ الشقج األدبي ً ,خجسة كًقجيع  ,مرصفى بجكي  ,مخاجعة
لػيذ عػض  ,مصبعة مرخ  ,القاىخة  ( ,د .ط ) 1961,ـ  ,ص. 188
 .3القيخكاني  ,العسجة في محاسغ الذعخ ك دابو كنقجه . 333 /1 ,
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 1.2تكخار البجيع :
يعػػج ًك ػخار البػػجيع مػػغ أكثػػخ أشػػماؿ التك ػخار شػػيػعا ل ػحا " فػػإف ًك ػخار المفطػػة فػػي

السعشػ ػػى المغػ ػػػي ًسػ ػػشر الػ ػػشغع امتػ ػػجادا أك ًشامي ػ ػا لمقرػ ػػيجة فػ ػػي شػ ػػمل ممحسػ ػػي انفعػ ػػالي

()1
الذػاعخ,
مترػاعج"  .نػاًا عػغ ًكػخار المفطػة الػاحػجة التػي ًذػمل محػػ ار أساسػيا لػجى ّ

كمغ خاللو ًحجد داللة ًكخارىا  ,كالدب

مغ كرائيا  ,كىل يدتصيع الستمقػي أف يتعػخؼ

الذاعخ مغ مذاعخ كأحاسيذ كانفعاالت .
إلى ما يجكر في نفذ ّ
الذاعخ دكف تيخىا ليا دالالت نفدػية عسيقػة " كقيسػة
كألف الكمسة التي يعشي بيا ّ
()2

سػػسعية كإيقاعيػػة فػػحة ًأخػػح السدػػتسع إلػػى نذػػػة التػػأثخ بيػػا"

لتػػؤدي دك ار ميسػػا ضػػسغ

سياؽ نرو الذعخي  ,فكل ًكخار يدتفاد مشو في " زيادة الشطع كًقػية ال ِجخس"(.)3

فالذػػاعخ السبػػجع يقػػػـ بانتقػػا ألفاضػػو كًخاكيبػػو بػػػعي ًػػاـ مػػغ خػػالؿ مػػا يمػ ّػخره ,
ّ
ليخف ػػع م ػػغ قيس ػػة إيقاعػ ػػو كمػس ػػيقاه  ,كيؤ ػػج ألفاض ػػو كمعانيػ ػػو  ,لت ػػؤدي كضيف ػػة نفدػ ػػية
فالذػػاعخ يمػ ّػخر ألفاضػػا بعيشيػػا ,كقػػج ًكػػػف
شػػعػرية إ از مػقػػف مػػغ مػاقػػف الحيػػاة " ّ
أسػ ػػسا أك أمػ ػػاكغ أك مػ ػػا شػ ػػابو ذلػ ػػظ لجاللػ ػػة نفدػ ػػية شػ ػػعػرية يمػ ػػػف التك ػ ػخار بػ ػػؤرة ًمػ ػػظ

الجالل ػػة  ,أك مخ ػػد ثقمي ػػا "( , )4ف ػػالمفي السم ػ ّػخر مر ػػجره الث ػػػرة  ,كىجف ػػو اإلث ػػارة "كيع ػػج
()5
الذػػاعخ بػػالػاقع الػػحي
كسػػيمة مػػغ كسػػائل التقخيػػخ "  ,كيعمػػذ إحداسػػا عسيقػػا لػػجى ّ
يعيذػػو  ,فيػػخدد ًمػػظ الكمسػػة مػخات عجيػػجة  ,ك أنػػو يدػػعى ك ار ذلػػظ إلػػى إحػػجاث فعػػل مػػا
()6

فػػي ذلػػظ الػاقػػع " لتفيػػج الشاقػػج األدبػػي الػػحي يػػجرس األثػػخ كيحمػػل نفدػػية اًب ػو "

حتػػى

ٌصل إلى مبتغاه في إحجاث الرجمة لمستمقي  ,كمغ ثع إيراؿ الخسالة التي يخيجىا

ً .1بخماسيغ  ,البشية اإليقاعية لمقريجة السعاصخة في الجدائخ  ,ص .211
 .2الديج  ,التكخيخ بيغ السثيخ كالتأثيخ ,ص.79

 .3السجحكب  ,السخشج إلى فيع أشعار العخب كصشاعتيا . 59/2 ,
 .4الديج  ,شف يع  ,أسمػب التكخار بيغ ًشطيخ البالتييغ كإبجاع الذع اخ  ,مجمة إبجاع  ,القاىخة ,

ع  , 6الدشة الثانية  ,يػنيػ 1984ـ  ,ص. 14

 .5الديج  ,التكخار بيغ السثيخ كالتأثيخ  ,ص . 136
 .6السالئكة  ,قزايا الذعخ السعاصخ  ,ص. 276
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كًدتسج القريجة حيػيتيا اإليقاعية مغ خالؿ الحخ ة الرػػًية لمكمسػة إذا كضػعت

مػضع ًكخار ,إذ يذعخ الستمقي بجساليا عمى ثالثة محػاكر ":السحػػر البرػخي  ,كذلػظ
مػػغ خػػالؿ التسػػاثالت الخصيػػة  ,كالسحػػػر السشصقػػي مػػغ خػػالؿ التساثػػل فػػي السخ ػػخج ,
كالسحػػػر الرػػػًي كىػػػ األىػػع  ,كىػػحا يتبػػع مػػغ خػػالؿ ًصػػابق الحخ ػػات الرػػػًية فػػي
()1

الذعخ بالشغع السخ ػز في الخامة السبجعة "

.

فػػإذا أدرؾ الستمقػػي ًالحػػع المفػػي فػػي إشػػار الدػػياؽ العػػاـ لمخصػػاب الذػػعخي ازدادت

إيقاعية الشغع الذػعخي " كيمػػف المفػي السم ّػخر كثيػق الرػمة بػالسعشى العػاـ لمدػياؽ الػحي
يخد فيو  ,كإال اف متكمفا ال فائجة مشو كال سبيل إلى قبػلو "(.)2

بػػل ًسثػػل الكمسػػة السمػ ّػخرة لبشػػة ميسػػة مػػغ المبشػػات التػػي يبشػػى عمييػػا الػػشز " كًقػػػـ
الذػاعخ
بجكر السػلج لمرػرة الذعخية  ,كًحسػل دالالت كإيحػا ات ججيػجة ًعمػذ إلحػاح ّ
()3

عمى داللة معيشة "

يدتخمريا الشاقج كالستمقي عمى الدػا .

الذ ػعخ ّي  ,فإنػػو يعػػخؼ أنيػػا قػػادرة
فالذػػاعخ عشػػجما يمػ ّػخر مسػػة معيشػػة فػػي نرػػو ّ
ّ
عم ػػى إثػ ػ اخ ًجخبت ػػو أكث ػػخ م ػػغ تيخى ػػا " كيعتبخى ػػا عالمػ ػة مسيػ ػدة ًع ػػيغ ف ػػي الكذ ػػف ع ػػع

()4
الذ ػػاعخ كالستمق ػػي ,
يخي ػػج "  ,كً ػػؤدي دك ار ف ػػي ًذ ػػميل عشر ػػخ الت ػػأثخ كالت ػػأثيخ ب ػػيغ ّ
كًشقل ًجخبتػو لمستمقػي مػغ خػالؿ ًفاعمػو مػع الجػخس السػسػيقي  ,كفيسػو لمػجالالت التػي

يػحي بيا التكخار .
ًسػػاـ ًذػػمل قيسػػة فشيػػة كمعشػي ػة حتػػى يرػػل مػػغ
أمػػا ًكػػخار الكمسػػة فػػي شػػعخ أبػػي ّ
خالليا إلى مبتغاه إليراؿ الخسػالة التػي يخيػجىا إلػى الشاقػج كالستمقػي ليبحثػا عػغ دالالًيػا
كيمذفا إيحا اًيا الشفدية لتبعث االرًياح الشفدي لجييسا .
 .1عدخاف  ,محسػد ا إسساعيل  ,البشية اإليقاعية في شعخ شػقي  ,ممتبة بدتاف السعخفة ,

القاىخة  ,ط2006 ,1ـ  ,ص. 301

 .2عاشػر  ,التكخار في شعخ محسػد دركير  ,ص. 60
 .3مجحت  ,سعج ا الجبار  ,الرػرة الذعخية عشج أبي القاسع الذابي  ,الجار العخبية لمكتاب ,

شخابمذ  ,ليبيا  ( ,د .ط )  1984 ,ـ  ,ص. 47

 .4ربابعة  ,ق اخ ات أسمػبية في الذعخ الجاىمي  ,ص. 31
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()1

كقػلو في مجح السعترع با﵀ :
بيس َّ ِ
الرـح ِائ ِ
الخَيـ ِ
متــــــػِن َّ ِ
ـــــالء َّ
ـــــظ و ِّ
ـــــب
ف ِفـي
ُ
الذـ ِّ
الر َفائ ِح ال ُس ُ
ػد َّ َ
يغ جـ ُ
ُ
الذػػاعخ فػػي البيػػت الذػػعخي إلػػى أف الدػػيػؼ ًفرػػل بػػيغ الحػػق كالباشػػل
فيذػػيخ ّ

حتػػى ًتبيش ػػو  ,فبيػػحه األلف ػػاظ الستػازن ػػة فػػي اإليق ػػاع بػػيغ ( الر ػػفائر  ,الر ػػحائف ) ك
( بيس  ,كسػد )  ,يثيخ الستمقي لعطسة فتر عسػرية .
فتك ػخار الكمسػػة يستػػاز بالخفػػة كالجسػػاؿ فػػي شػػعخه  ,إذ إف السػسػػيقى السشبعثػػة مػػغ
ًكخار األسسا أك األفعاؿ أك األماكغ أفقيا أـ رأسيا ًذيع فػي القرػيجة لسدػات عاشفيػة
كججانيػػة ً ,المػػذ كجػػجاف الستمقػػي فتحخ ػػو لمتأمػػل كالتأكيػػل  ,كًحف ػده لمبحػػث عػػغ ًمػػظ
اليشجس ػػة التك اخري ػػة  ,لتذ ػػمل بش ػػا درامي ػػا يتد ػػع لع ػػخض الحال ػػة الشفد ػػية الت ػػي يعيذ ػػيا
الذاعخ ضسغ ندق إيقاعي مػحج  " ,كيزع بيغ أيػجيشا مفتاحػا لمفكػخة الستدػمصة عمػى
ّ
الذػ ػػاعخ ,كىػ ػػػ بػ ػػحلظ أحػ ػػج األض ػ ػػا الالشػ ػػعػرية التػ ػػي يدػ ػػمصيا الذػ ػػعخ عمػ ػػى أعسػ ػػاؽ
ّ
()2

الذاعخ  ,فيزي يا بحيث نصمع عمييا "
ّ
 2.2التكخار األفقي :

كيعػخؼ
ًساـ حي اد كاسعا في حخ ة التكػخار ُ ,
يحتل السدتػى األفقي في شعخ أبي ّ
بأنػػو "حاصػػل حخ ػػة األلفػػاظ التػػي ًتكػ ّػخر عمػػى مدػػتػى البشيػػة المغػيػػة لمبيػػت الذػػعخي
ّ
الػاح ػػج ال ػػحي يتك ػػػف م ػػغ ص ػػجر كعج ػػد  ,ألف ى ػػحه األلف ػػاظ ًتغي ػػخ مػاقعي ػػا ف ػػي بشيتي ػػا
المغػيػػة عمػػى كفػػق عالقاًيػػا الدػػياقية  ,كيمػػػف خػػخ بعػػج ممػػاني لسػاقعيػػا القافيػػة "(,)3

فسغ خػالؿ التعخيػف الدػابق لمبعػج السمػاني بػيغ األلفػاظ السم ّػخرة يتبػيغ التخًيػ
ليا في ًذميل بشية البيت الذعخي .
أمػا البشيػة المغػيػة عشػج البالتيػيغ كالشقػاد  ,ىػي سػب
التي حاصخت افة التخاكي

السمػاني

" فػي ًكػاثخ األلػػاف البجيعيػة

فػي حاالًيػا السختمفػة أك الستفقػة  ,حيػث أصػبر لكػل نسػ

ًخ يبي ًدسية خاصة بو ًتشاس

مع شبيعتو  ,بل قج يمػف لمتخ ي

الجيػاف . 40 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2السالئكة  ,قزايا الذعخ السعاصخ  ,ص . 266

الػاحج أكثخ مغ

 .3القخعاف  ,فايد عارؼ  ,التكػيغ التكخاري في شعخ جسيل بغ معسخ  ,مجمة مؤًة لمبحػث
كالجراسات  ,ـ, 1ع1996 , 6ـ  ,ص. 81
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()1
ًسػػاـ ًك ػخار أفقػػي لكمسػػات معيشػػة فػػي أبيػػات أك
ػي
ػ
ب
أ
ػعخ
ػ
ش
ػي
ػ
ف
كرد
ػج
ػ
ق
كل
.
ًدػػسية "
ّ
قرائج مختمفة  ,كستتػقف الجراسة عمى مختمػف مدػتػياًيا المفطيػة كالسعشػيػة لج ارسػتيا

كما اف لمتكخار حزػػر ممحػػظ كممثػف فييػا  ,كسػأًشاكؿ العشػػاف كًعخيفػو ثػع استذػيج
بالذعخ عميو .
 1.2.2الجشاس :
فػػي المغػػة  ":الجشػػاس  ,كالسجاندػػة  ,كالتجشػػيذ  ,كالتجػػانذ ميػػا ألفػػاظ مذػػتقة مػػغ

ال ِجػ ػ ِ
ػشذ  ,فالجشػ ػػاس مرػ ػػجر جػ ػػانذ  ,كالتجشػ ػػيذ مرػ ػػجر َجػ ػػش َذ  ,كالجػ ػػشذ فػ ػػي المغػ ػػة
َعع مغ الشػِع  ,كنقػؿ ىحا الشػع مغ ضخب ىػحا  :أي مػغ
الزخب مغ ل شي  ,كىػ أ ّ
)2(.

جشدو  ,فالجشذ أصل كالشػع فخعٌ عشو  ,كيقاؿ ىحا يجانذ ىحا  :أي يذاكمو "

أمػ ػػا اصػ ػػصالحاً " كىػ ػػػ أف ًج ػ ػي الكمسػ ػػة ًجػ ػػانذ أخػ ػػخى فػ ػػي بيػ ػػت شػ ػػعخ ك ػ ػػالـ
ّ
كمجاندػػتيا لي ػػا  ,كأف ًذ ػػبييا ف ػػي ً ػػأليف حخكفي ػػا عم ػػى الد ػػبيل ال ػػحي أّلػ ػف األص ػػسعي

()3
كحجه قجامة بأنو " اشتخاؾ السعػاني فػي ألفػاظ متجاندػة عمػى
كتاب األجشاس عمييا " ّ ,
جية االشتقاؽ"( , )4كيعخفو العدػمخي بقػلػو " أف يػػرد السػتكمع مستػيغ ًجػانذ ػل كاحػجة
()5

مشيسا صاحبتيا في ًأليف حخكفيا "

.

الخّمػاني الجشػاس بأنػو  ":بيػػاف السعػاني بػػأنػاع مػغ الكػػالـ يجسعيػا أصػػل كاحػػج
كقػج حػ ّػج ّ
ممػػغ المغػػة  ,كجعمػػو قدػػسيغ  ,جشػػاس مداكجػػة  ,كجشػػاس مشاسػػبة "( , )6فجشػػاس السداكجػػة
ّ

ام ِب َّ
كرد ذ خه فػي القػخف الكػخيع  ,كقػلػو ًعػالى َّ ﴿:
ـات
الذ ْـي ِخ اْل َح َا
لحُخَم ُ
ـخمِ َو ْا ُ
الذ ْـيُخ اْل َح َـخ ُ
 .1عبج السصم

 ,ا  ,بشا األسمػب في شعخ الحجاثة ( التكػيغ الصبيعي )  ,اليي ة السرخية

العامة لمكتاب  ,القاىخة  ,مرخ ,ط1988 , 1ـ  ,ص .138
(ج َش َذ)
 .2ابغ مشطػر  ,لداف العخب  . 43 / 6 ,مادة َ
 .3ابغ السعتد  ,تاب البجيع  ,ص. 25
 .4قجامة  ,نقج الذعخ  ,ص. 61

 .5العدمخي  ,تاب الرشاعتيغ  ,ص. 353
 .6الخماني  ,أبػ الحدغ عمي بغ عيدى  ( ,ت384ق )  ,الشكت في إعجاز القخف ً ,ر  :ا

خمف هللا وا زتمػؿ سالـ  ,دار السعارؼ  ,مرخ  ,القاىخة  ,ط1976 , 3ـ . 88 /1 ,
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()1
ِ
َّ
ـب
ك
,
ـاص ﴾...
ق َرـ ٌ
أمػػا جشػػاس السشاسػػبة كرد فػػي قػلػو ًعػػالى َ ﴿" :ي َخــا ُفػ َن َي ْػ ًمــا َت َتَقمـ ُ
ّ
ِ ِ
ػب َو ْاأل َْب َر ُار ﴾(. )2
فيو اْلُقُم ُ

كالجش ػاس فػػغٌ عخبػػي " الحتػائػػو عمػػى األلفػػاظ السذػػتخ ة فػػي الرػػياتة السختمفػػة فػػي

السعشػػى  ,كالعخبيػػة لغػػة الدخخفػػة المفطيػػة  ,كالحخ ػػة اإليقاعيػػة  ,كلمجشػاس مػقػػع حدػػغ فػػي
()3

التعبيػػخ عػػغ ذلػػظ "

 ,كلمجش ػاس فػػي الذػػعخ صػػبغة فشيػػة ًمقػػي بطالليػػا عمػػى المفػػي أكالً,

ثانيا  ,بسا يدسر ليسا االندجاـ في سياؽ بجيعي مثيخ لاعجاب .
كعمى السعشى ً
الذػ ػػاعخ
ػجيعيا متسيػ ػ ًا
كيعػ ػػج الجش ػ ػاس مطيػ ػ ًا
ػد بػ ػػيغ أل ػ ػػاف البػ ػػجيع  ,داالً عمػ ػػى قػ ػػجرة ّ
ػخ بػ ػ ً
كًسمشو مغ الرياتة المغػية  ,كمجى ًأثيخه في نفذ الستمقػي حتػى يشػاؿ مشػو أحدػغ مػقػع
فػػي الجاللػػة كاإليقػػاع الستشػػاتع مػػع الحػػجث كمشاسػػبة القػػػؿ  ,كقجرًػػو عم ػى خمػػق التحدػػيغ
الذممي لمفي مع ثباًيا عمى السعشى لكمتا الكمستيغ الستجاندتيغ  " ,كيعػج مػغ أىػع مطػاىخ
التشػع الرػًي في إشار ًحقيق مبجأ التشػاضخ كالتساثػل  ,بغيػة إثػ اخ السػسػيقى الرػػًية ,

معتسػػجيغ عمػػى عػػاممي التذػػابو فػػي الػػػزف كالرػػػت  ,كعمػػى الجسػػاؿ اإليقػػاعي فػػي ًك ػخار
الرػت  ,كمالمر السعشى"

()4

ًسػػاـ ًسثػػل صػػػرة ًذػػميمية مػػغ الحػػخكؼ الستتابعػػة
إف ًك ػخار المفطػػة فػػي شػػعخ أبػػي ّ
عمػػى نحػ ٍػػ يمفػػت االنتبػػاه إلػػى الدػػسة الجساليػػة لمجش ػاس  ,فسػػغ يصػػالع شػػعخه يجػػجه " شػػجيج
الحػػخص عمػػى البػػجيع  ,كالسحدػػشات المفطيػػة كالسعشػيػػة  ,كعمػػى جسػػاؿ الر ػشعة الفشيػػة فػػي

()5
ًس ػػاـ ًشجم ػػي ف ػػي
ػي
ػ
ب
أ
ػعخ
ػ
ش
ػسات
ػ
س
ػع
ػ
ى
أ
ػغ
ػ
م
ػجيعي
ػ
ب
ال
ػأنق
ػ
ت
ال
ة
خ
ػاى
ػ
ض
ػج
ػ
ع
ً
ك
"
.
الذ ػػعخ"
ّ

 .1سػرة البقخة  ,ية . 194
 .2سػرة الشػر  ,ية . 37

 .3الجشجي  ,عمي  ,فغ الجشاس  ,دار الفكخ العخبي  ,القاىخة  ,ط1954 , 1ـ  ,ص 15ػ ػ ػ.17
 .4ضيف  ,شػقي  ,الفغ كمحاىبو في الذعخ العخبي  ,دار السعارؼ  ,القاىخة  ,مرخ  ,ط, 6
1983ـ  ,ص. 141

 .5حديغ  ,شو  ,مغ حجيث الذعخ كالشثخ  ,دار السعارؼ  ,القاىخة  ,ط1987 , 7ـ  ,ص
.133
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الجشاس  ,كالصباؽ  ,كاالسػتعارة "( , )1كمػغ خػالؿ أنػػاع الجشػاس سػأكرد األمثمػة مػغ شػعخه
عمى ل نػع  ,فيشقدع الجشاس إلى نػعيغ  :لفطي كمعشػي .

أما أنػاع الجشاس المفطي فيشقدع إلى قدسيغ ىسا :جشاس ًاـ  ,جشاس تيخ ًاـ .
أمػػا الجشػػاس التػػاـ  ":كىػػػ مػػا اًفػػق فيػػو المفطػػاف الستجاندػػاف فػػي أربعػػة أشػػيا نػػػع
ّ
الحخكؼ  ,كعجدىا  ,كىي اًيا الحاصمة مػغ الحخ ػات كالدػمشات  ,كًخًيبيػا مػع اخػتالؼ

السعشػػى "( )2فػػإف ػػاف المفطػػاف الستجاندػػاف مػػغ نػػػع كاحػػج اسػػسيغ أك فعمػػيغ أك حخفػػي
ِ
ـاع ٍة َكـ َحلِ َظ
ـػم َّ
ـاع ُة ُي ْقدـ ُـع اْل ُس ْج ِخُمــػ َن َمــا َل ِبثُـػْا َغ ْيـَـخ َسـ َ
الدـ َ
نحػػػ قػلػو ًعػػالى َ ﴿:وَيـ ْـػَم َتُقـ ُ
َكــاُنػْا ُي ْؤَف ُكــػن ﴾( ,)3فػػالسخاد بالدػػاعة األكلػػى يػػػـ القيامػػة  ,كالدػػاعة الثانيػػة السػػجة مػػغ
()4

الدماف  .مغ األمثمة الذعخية عمى ذلظ قػلو يسجح مػسى بغ إبخاىيع:

ِ
ػســـــــا!
ــــــال وَقـ ْ
َمـ ٌ
ــــــػ ٍم ُيْشفُقـــــــػ َن ُن ُف َ

ــــــاتيع
ــــــػ ٍم ِإّنســـــــا ن َفَقـ ُ
كـــــــع َبـ ْ
ــــــي َغ َقـ ْ

فقػػج جػػانذ بػػيغ األسػػسا فػػي مستػػي ( َقػػػ ٍـ َ ,ق ػػ ٍـ ) فقػػج ًػسػػعت داللػػة السعشػػى ,

كمشر الجشاس البيػت قػػة فػي ِجخسػو ًتشاسػ

مػع ىسػة قػمػو بػيغ مػغ يشفػق السػاؿ  ,كبػيغ
()5

مغ يبحؿ الشفذ دفاعا عشيع  .كمغ قػلو في مجح السعترع با﵀ :

ــػر السدت َزـ ِ
ِ
َ
لح ِر ِـب
ــغ
ــامة َعـ ْ
َعـ َ
وع ْغ َسْم َداليا ا َ
َبْخِد ال َث ُغػر َ
ــجاك َحـ َــخ الث ُغـ ِ ُ ْ َ َ
ػر ,الث ُغ ِ
الذاعخ في البيت الذعخي بيغ (الث ُغ ِ
ػر)  ,فالسسجكح في حياًو
فقج جانذ ّ
يعػػير فػػي حػػخ الثغػػػر السػضػػع الػػحي يخػػاؼ مشػو العػػجك كىػػػ خصػػخ عميػػو  ,كبػػخد ثغػػػر
الشدا التي بيا الخر

كاألماف .

 .1السقجسي  ,أم اخ الذعخ العخبي في العرخ العباسي  ,ص. 297

 .2الياشسي  ,جػاىخ البالتة في السعاني كالبياف كالبجيع  ,ص . 396
 .3سػرة الخكـ  ,ية . 55

الجيػاف . 267 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
الجيػاف  . 62 /1 ,الثغػر :جسع ثغخ كىػ السػضع الحي يخافو العجك كأيزا ثغػر
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ

الشدا .
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()1

ًساـ :
كقاؿ أبػ ّ

ــــــغ َم ِصَّي َيـــــــا
اح ُكـ َّ
اح ِإ َذا َمــــــا الـ َّ
َر ٌ
ــــــخ ُ

الذــػ ِق ِفــي ْاألَح َذ ِ
ــاء
َكاَنـ ْـت َم َ
ْ
ص َايــا َّ ْ

الخاح األكل ػػى ى ػػي الخس ػػخ الرًي ػػاح
ج ػػانذ ّ
الذ ػػاعخ ب ػػيغ مست ػػي ( راح  ,ال ػ ّػخاح ) فػ ػ ّ
شػػاربيا كالػ ّػخاح الثانيػػة مػػغ ارحػػة الكػػف  ,فالجشػػاس أعصػػى البيػػت نغسػػة مػسػػيقية عحبػػة ,

كاندػػجاماً بػػيغ أج ادئػػو ألف شػػاربيا يخًػػاح كيذػػتاؽ أحبابػػو  ,فكػػأف الكػػؤكس انػػت مصايػػا
()2
ليحا الذػؽ حسمتو حتى ّأدًو  .كمغ قػلو في مجح ا بغ يػسف :

ِبظ الحيا ُة عمـى األحي ِ
ـــج َّ
ـاء ِم ْـغ ُث َع ِـل
ـــكَب ْت
ـــػمِ واندـ َ
ـــان َب ْعـ َ
َنَّب ْيـ َ
ـــت َن ْب َيـ َ
َ َ
الشـ ْ
َْ
أمػػا مجاند ػتو لمفعػػل فقػػج ضيػػخت بػػيغ مستػػي ( نبػػو  ,نبيػػاف)  ,فقػػج رفػػع مػػغ شػػأف
ج

مسجكحو حيث أعاد ذ خىع مغ ججيػج بعػج أف بمػي  ,فالجشػاس يحتػاج إلػى ًػأكيالت ذىشيػة
ًسػاـ فػي مػجح
مخًبصة بالعقل لمػصػؿ إلى الغاية التي يخيػجىا مػغ مسجكحػو  .فقػاؿ أبػػ ّ
()3
السعترع با﵀ :
ِ
ــاء ومـــغ ُع ُذـ ِ
ِ
ــب
ـيس و ِمــغ ُس ـ ُس ٍخ
ــات ْي ِغ ِمـــغ َمـ ٍ
ـام ْي ِغ ِمـ ْـغ ِبـ ٍ
الحَيـ َ
َدْلـ َــػا َ
إ َّن الح َسـ َ
الذػاعخ بػيغ حػخؼ الجػخ( مػغ) ك ّػخره
فسغ خالؿ البيت الذعخي الػحي جػانذ فيػو ّ
أربع مخات مع كجػد الصباؽ بيغ مستػي ( بػيس  ,سػسخ )  ,مػشر البيػت ىشجسػة زخخفيػة

رائعػػة عػػغ شخيػػق التذػػابو بػػيغ الحػػخكؼ  ,فػداد مػػغ ال ِجػخس السػسػػيقي  ,كحقػػق اندػػجاماً
أف أحمػػى ًجشػػيذ ًدػػسعو  ,كأعػػاله كأخفػػو
بػػيغ أج ادئػػو  .كيػػخى عبػػج القػػاىخ الجخجػػاني ّ ":
بالحدغ كأكاله  ,ما كقع مغ تيخ قرػج مػغ السػتكمع إلػى اجتالبػو  ,كًأىػ
()4

لحدغ مال متو  ,كإف اف مصمػبا بيحه السشدلة  ,كفي ىحه الرػرة "
()5

في مجح القاسع بغ عيدى :

.1
.2
.3

.4

الجيػاف . 27 /1 ,
ًساـ ّ ,
أبػ ّ
الجيػاف . 95 /3 ,
ًساـ ّ ,
أبػ ّ
ًساـ  ,ا ّلجيػاف . 61 /1 ,
أبػ ّ
الجخجاني  ,أسخار البالتة  ,ص . 185

الجيػاف . 370 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .5ابػ ّ
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لصمبػو أك ىػػ

ًسػاـ
 .يقػؿ أبػػ ّ

وَذاك قـــــج سـ ِ
فـــ َحاك قـــج سـ ِ
القَشـــــا ُنصُفـــــا
يت ِمْشـــــو َ
يت مشـــو َ
القشـــا ُج َدعـــاً
ــــق ْ
ــق ْ
َ
َ
ُ
ُ
اؾ )  ,فرػػػرة البصػػل الػػحي دمػػو
اؾ ) ك( كَذ َ
فالجشػػاس التػػاـ يطيػػخ فػػي مستػػي ( فػ َح َ
فػػي كجيػػو قػػج سػػقيت الخمػػاح مشػػو جخحػػا  ,كالرػػػرة الثانيػػة الجبػػاف الػػحي شػػار دمػػو فدعػػا
سقيت مشو نصفا قميمة  ,فيػحه السػازنػة فػي البيػت الذػعخي بػيغ صػػرًي البصػل كالجبػاف ,

الذػػاعخ الذػػعخية فػػي ندػػيجو ليػػحا
أحػػجث جخسػػا مػسػػيقيا يدػػتخعي انتبػػاه الدػػامع لب اخعػػة ّ

البيت الذعخي .

أمػا الجشػاس تيػػخ التػاـ  " ,فيمػػػف بػاختالؼ الكمستػػيغ فػي أنػػاع الحػخكؼ أك عػػجدىا
أك حخ اًيػ ػػا أك ًخًيبيػ ػػا  ,كقػ ػػج ًختمػ ػػف الكمستػ ػػاف فػ ػػي أعػ ػػجاد الحػ ػػخكؼ بديػ ػػادة حػ ػػخؼ أك
نقرانو سػا في أكؿ الكمسة أك كسصيا أك خخىا "( .)1كما مغ شظ " أف ًعمػق الذػع اخ

بإفادة الجشاس حدشا كمدية  ,ىي التػي دفعػتيع إلػى ًدػػي الجشػاس الشػاقز كًخديػجه فػي
أشػ ػػعارىع  ,ذلػ ػػظ ألف الرػ ػػمة الشغسيػ ػػة فػ ػػي الجشػ ػػاس ىػ ػػي التػ ػػي يتقرػ ػػجىا الذػ ػػع اخ فػ ػػي
نطسيػػع  ,لتقػيػػة الجػػخس السػسػػيقي مػػغ خػػالؿ مػػا ًحجث ػو األلفػػاظ الستجاندػػة مػػغ إثػػارة
()2

لمخيػػاؿ بحيػػث يتذػػػؽ الستمقػػي السػػتجال السعشػػى "
()3

شعخه  ,قػلو

()4

في مجح نرخ بغ مشرػر:

 .فقػػج ًكػ ّػخر فػػي مػاضػػع عػػجة فػػي

ـــج والسعـ ِ
تجــــػد ِمــــغ األَثســــار بالثعـ ِ
ـــج
ائا
َو َصـ ْ
ـــج ٍ
ُ ُ
ـــج ْقَشا ِبيــــا فــــي َحـ َ
َحـ َ
اء أ ْ
َْ
ْ
ـــفخ َ
َ
َحػ َػج ْقَشا َ ,حػ َػجائق )( الثعػػج  ,السعػػج )  ,فذػػبو
فقػػج جػػانذ ّ
الذػػاعخ بػػيغ مستػػي ( ,أ ْ
صفخة الخسخة في الكؤكس كالحجائق التي ًجػد بذتى أنػاع الثسػار الغػس كالخشػ الػحي
ج

جخى في اإلرشاب مو  ,فالجشاس أحجث رنة مػسيقية عحبة .

 .1أميغ  ,بمخي شيخ  ,البالتة العخبية في ثػبيا الججيج  ,دار العمع لمسالييغ  ,بيخكت  ,لبشاف ,

ط1991, 2ـ  ,ص. 139

 .2الحديشي  ,راشج حسج  ,البشى األسمػبية في الشز الذعخي  ,دار الحمسة  ,لشجف  ,ط, 1
2004ـ  ,ص. 83

.

الجيػاف  . 63/2 ,صف اخ  :أي الخسخة  ,ثعج كمعج  :نبت تس كرش
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
 .4نرخ بغ مشرػر بغ بداـ  ,قجـ دمذق  ,ك اف السعترع بيا  ,ك اف الفزل بغ مخكاف كزيخ
السعترع يتخػفو أف يمي ك ازرة السعترع  ,انطخ ,ابغ عداكخ ً ,اريخ مجيشة دمذق . 49/6 ,
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()1

ًساـ في مجح السعترع با﵀ :
كقاؿ أبػ ّ
ِ
ـــب مـــا َقـــاُلػا بســـا َفعُمـــػا
ــــخوا
ِص ْ
ــــػٌم ِإ َذا وعـــــجوا أ َْو أ َْوعـ ُ
َقـ ْ
ــــجوا َغسـ ُ
ـــجقاً َذوائ َ
فالجشػػاس تيػػخ التػػاـ يطيػػخ فػػي مستػػي( كعػػجكا  ,كأكعػػجكا )  ,في ػؤال القػػػـ فعميػػع
يفز ػػل ع ػػغ ق ػػػليع كيدي ػػج عمي ػػو  ,في ػػحا التجش ػػيذ يحف ػػد ذى ػػغ الستمق ػػي نح ػػػ التأم ػػل ف ػػي

األقػاؿ كاألفعاؿ كيمحػي الفػخؽ بيشيسػا  ,فجػا البيػت الذػعخي مشدػجسا ذا رنػة مػسػيقية .
()2

كمغ قػلو أيزا في مجح السأمػف :

ـــيغ ُن َّي ِ
ػر ِب ُح ِ
ـــت ِ
ور َّ
الب ُـج ِ
ــــج
ووكُمـػا
َع َ
ـــع َّ
ــــػر ِعـ ٍ
الدـ ُ
ور َعمـى ُ
ص ُفػا اْل ُخ ُـج َ
ضَُمـ َ
الذػػاعخ بػػيغ مستػػي( الخػػجكر ,البػػجكر )  ,مسػػا أعصػػى البيػػت قػػػة فػػي
فقػػج جػػانذ ّ
ج

ِجخس ػػو كنغسػ ػو  ,فتػس ػػعت دالل ػػة السعش ػػى ب ػػيغ الخ ػػجكر كالب ػػجكر  ,فالخ ػػجكر دالل ػػة الت ػػشعع
()3

ًساـ :
كالخاحة  ,كالبجكر داللة الجساؿ  ,فكأنيا حػر عيغ  .كقاؿ أبػ ّ

التح ِسيـ ِ
ِ
ِ
ػه معـ ِّ
ــــج
ــــــل مـــــــا
َعَخُفـــــػه ِمـ ْ
ــــغ َّ ْ
ــــػٍذ مـ َ
ومذـ ِّ
ــــغ ُعـ َ
ــــــػُذوه بكـ ّ
ــــــي ُع ُ ُ
ُ
فجانذ بيغ مستي ( مذ ّػيعػه  ,مع ّػػذكه )  ,فػالسخيس يخقػنػو بػالقخف أك بعػس ي
()4
القخف عالجا لو مغ الحدج كالسذ .كقاؿ في مجح الحدغ بغ كى :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صمِي
ــــــــػم ًة
مس ْرــــــــ َ
ػمــــــــ ًة ل ُ
لْم ُس ْي َتــــــــجي َم ْطُم َ
ومـــــــــ ًة لْم ُس ْج َتـــــــــجي َم ْػ ُسـ َ
َمي ُْد َ
فالجش ػػاس الش ػػاقز ض ػػاىخ ب ػػيغ مست ػػي( لمسجت ػػجي  ,السيت ػػجي )  ,دالل ػػة عم ػػى أف

السسػػجكح يطمػػع مالػػو لمدػػائل  ,فيعصيػػو مشػػو أكثػػخ مسػػا يج ػ  ,ك ّأن ػو جعػػل الشػػار ًػػحلل
لمسرػػصمي  ,فكأنيػػا ًطمػػع بػػحلظ  ,أك يأخػػح مشيػػا قبدػػا فيشقرػػيا  ,فػػالتجشيذ مػػشر البيػػت
الذعخي قػة  ,كجساال  ,كجخسا مػسيقيا عحبا  ,فالشفذ ًذغف لدساع لفطة ًمحق
بسعشيغ لتجعل الستمقي يبحث عغ داللتيا .

.1
.2
.3
.4

 :األعالي  ,كذةابة ل شي أعاله

الجيػاف  . 17 /3 ,الحكائ
ًساـ ّ ,
أبػ ّ
الجيػاف . 46 /2 ,
ًساـ ّ ,
أبػ ّ
الجيػاف  . 147 /2 ,معػذكه  :الحيغ يخقػنو بالقخف .
ًساـ ّ ,
أبػ ّ
الجيػاف  . 34/3 ,مأدكمة  :الشار التي يصبخ عمييا كخم بيا األُدـ  ,فاألضياؼ
ًساـ ّ ,
أبػ ّ

يؤدـ ليع الصعاـ  .مػسػمة ً :عخؼ كًسيد ً ,رصمي  :الستجف .
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كيسجح القاسع بغ عيدى بقػلو :

()1

اض َقػ ِ
اص عػ ِ
اض ِ
َي ُس َ
ــــب
ـــع
َس ٍ
اص ٍ
ـــجو َن ِم ْ
ــــياف َقــــػ ٍ َ
ـــغ أ َْيـــج َعـــ َػ ِ َ َ
ــــػل بي ْ
َت ُ
ر ُ
فالجشػػاس ض ػاىخ فػػي مس ػات (ع ػػاص  ,عػاصػػع ) ك( ق ػػاض  ,قػاض ػ )  ,فيػػع
ج

يسػػجكف األيػػجي التػػي ًعرػي العػػاذليغ عػػغ الجػػػد  ,كًعرػػع السدػػتغيث الخػػائف بأسػػياؼ
()2

صفتيا القصع كالبتخ .كمغ قػلو في مجح السأمػف :
احــــل فــــي اليـ ِ
المقـ ِ
ِ
ِي
ـــج
ــــاء َعشاؤىـــــا
ــــي ْع فـــــي َ
ومتـــــى ُي َخـ ِّ
َ
السَخ َ
ف َغَشاؤىــــا َي ْصــــػ َ
َ
فف ػػي البي ػػت الذ ػػعخي جش ػػاس تي ػػخ ً ػػاـ ب ػػيغ مست ػػي( عشاةى ػػا  ,تشاةىػ ػا )  ,كنػعػ ػػو
ج

ًساثل  ,كمغ الستأمػل لمجاللػة اإليحائيػة يػجرؾ األثػخ اإليجػابي ليػحه الرػػرة الحىشيػة التػي
ًػػؤدي إلػػى إثػػارة االنفعػػاؿ فػػي نفػػذ الستمقػػي  ,كًحقػػق اندػػجاما كًػازنػػا بػػيغ أجػ اد الػػشز
الذعخي  ,فستى يخيع في الفؤاد الجكاىي كاليػع كالحػدف  ,يصػػي صػاحبيا بزػعف الجدػع

كالدقع .

أمػػا الجشػػاس السعشػػػي فيػػػ نػعػػاف  :األكؿ  :جشػػاس إض ػسار كىػػػ  ":أف يػػأًي بمفػػي

ُيحزػ ػ ُػخ فػ ػػي ذىشػ ػػظ لفطػ ػػا خػ ػػخ  ,كذلػ ػػظ المفػ ػػي السحزػ ػػخ ي ػ ػخاد بػ ػػو تيػ ػػخ معشػ ػػاه بجاللػ ػػة
()4
الدياؽ "( )3مغ مثل قػلو في مجح السعترع با﵀ :
ِ
ــغ خـ ِّــجىا َّ
التـ ِــخ ِب
أَشــيى ِإلـــى َنـــاض ٍخ ِم ْ

ِ
ِ
خجـ ٍـل
وال اْلخـ ُـج ُ
ود وقـ ْـج أ ُْدمـ َ
ـيغ مـ ْـغ َ
فالجشػاس يطيػػخ فػي مسػػة ( الخػجكد ) بػػيغ عسػريػة كالسػخأة  ,فػالسعشى السقرػػػد فػػي
ج

البيت الذػعخي مجيشػة عسػريػة كجعميػا بمػ اخ  ,كيدػتعيخ ليػا خػجا لرػق بػالتخاب  ,كشػبييا
بالسخأة الحدشا الجسيمة التي ًعج

مغ يشطخ إلييا .

أما الشػع الثاني ىػ جشاس اإلشارة  ":ما ذ خ فيو أحج الخ شيغ كأشيخ لدخخ بسا
ّ
الجيػاف  . 206 /1 ,عػاص ً :عري أي ًخفس  ,عػاصع ً :عرع أي ًسشع ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
قػاض ً :فرل  ,قػاضي  :جسع قاضبة بسعشى قاشعة .
الجيػاف  . 57 /2 ,يخيع  :يقيع  ,عشاةىا  :العػائق  ,تشاةىا  :فايتيا .
ًساـ ّ ,
 . 2أبػ ّ
 .3الياشسي  ,جػاىخ البالتة  ,ص. 403
الجيػاف . 57 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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()1

يػجؿ عميػػو  ,كذلػػظ إذا لػػع يدػػاعج عمػػى الترػخير بػػو "
()2

 ,قػػاؿ أيزػػا فػػي مػػجح السعترػػع

با﵀ :

ِ
ــاألَ ْم ِ
الجـ َـخ ِب
ــت
ُخ َتيـــا ِبـ ْ
َت أ ْ
َّ
ذ َقـ ْــج َخ ِخَبـ ْ
لســـا َأر ْ
اب َل َيــا أ ْ
َكـ َ
َعـ َـجى مـ ْـغ َ
ـان ال َخـ َـخ ُ
الذػاعخ عسػريػة ,
فالجشاس كرد في مسة ( خخبت ) بيغ عسػرية *كأنقػخة ,كيعشػي ّ
جج

كاليا في أختيػا عائػجة عمػى عسػريػة  ,كيخيػج بأختيػا أنقػخة  ,أي أنيػا خخبػت كىػي أخػت
عسػرية أعجًيا بالجخب كالخخاب كالجمار.

أمػػا الجشػػاس الدػػجعي فيػػػ نػعػػاف  :األكؿ الجشػػاس اإلزدكاجػػي  ":فيشطػػخ صػػاحبو
ّ
إلى ناحية الدماف مغ بشية الكمسػات التػي يدػتعسميا  ,فيعتسػج أف يقػارب بيشيػا فػي الخنػة ,
كالسقاربػػة بػػيغ الجسػػل  ,كيعسػػج إل ػى أص ػػات كحػػخكؼ بأعيانيػػا  ,فيعتسػػج ًكخارىػػا بػػإيخاد
()4

كمسات ًذتخؾ في الحخكؼ كاألصػات"( . )3كقػلو في مجح ا بغ عبجالسمظ :
ِ
ِ
ِ
ـــج َة الـ َّ
ـــظ ِمشيــــا ُمـ َّ
ـــل!
ـل
َم َتــى أَنـ َ
َوَقْمُبـ َ
ـت َعـ ْـغ ُذىمَّي ـة َ
ـــج ْىخ آىـ ُ
الح ـ ّي َذاىـ ُ
فاليا مخددة في سائخ البيت الذعخي  ,كحخكؼ الجاؿ كالالـ  ,فاليا مذػتخ ة بػيغ

الذاعخ بيغ الجشاس كالدجع  ,كاعتسج عمػى ًكػخار
كمسة ذىمّية  ,كذاىل  ,ك ىل  ,فداكج ّ
حػػخؼ الػػالـ  .أمػػا الشػػػع الثػػاني الدػػجع االشػػتقاقي  ":أف السذػػتقات العخبيػػة مػػغ األصػػل
()5

في حخكفيا أحق بأف نجعميا مغ باب التكخار"

()6

ًساـ :
 ,كقاؿ أبػ ّ

القـ ِ
ـــــــت ْس َت ْع ِت بــــــــاألُ ْن ِ
لـ ِ
ـــــــجيعِ
ذ َ
ـــــــػ اسـ َ

ِ
ــــــل ِريـــــــعِ
ف ُكـ َّ
امـــــــ ُة ُكشـــــــت َمـــــــ ْيَل َ
أََر َ
 .1الياشسي  ,جػاىخ البالتة  ,ص. 403

الجيػاف  . 52 /1 ,عسػرية بمج مغ يالد الخكـ ً ,قع بيغ فاميو كشيدر ,سسيت
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
بعسػرية بشت الخكـ بغ البقخ ,اشتيخت عسػرية في العرخ العباسي بدب السعخ ة التي كقعت فييا
عمى يج السعترع با﵀  .انطخ ,ياقػت الحسػي  ,أبػ عبجهللا شياب الجيغ بغ عبجهللا  (,ت626ق),

معجع البمجاف  ,دار الفكخ  ,بيخكت . 158/4 ,

 .3السجحكب  ,السخشج إلى فيع أشعار العخب كصشاعتيا  ,ص . 572
الجيػاف . 112 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
 .5السجحكب  ,السخشج إلى فيع إشعار العخب كصشاعتيا  ,ص. 585
الجيػاف . 160 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .6أبػ ّ
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فالجشػػاس يطيػػخ فػػي ( لػػػ اسػػتَ ْستَ ْع ِت بػػاألنذ ) كى ػػ ضػػخب مػػغ التك ػخار أدخػػل فػػي
فالذاعخ يتحػجث عػغ اآلراـ فيػي أنيدػة ػل أنػذ فتػأنذ لسػغ يػأنذ ليػا
باب الجشاس ّ ,
فيي ػالسخأة ًسثػل الدػمغ كالصسأنيشػة لمخجػل  .أمػا الجشػاس السجػازي فطيػخ فػي قػلػو فػي
()1

مجح القاسع بغ عيدى :

ِ
ِ
أََرى َّ
بالس َتَقـ ِ
ـار ِب
ــس َل َد ْمــــــــــعي فـــِ َّنشي
الذـ ْـس َل مـ ُ
ـشي ْع لـــــــ َ
أَعَّشـــي أُ َفـ ِّــخ ْق َشـ ْ
يذ ُ
نالح ػػي الجشػ ػاس السج ػػازي م ػػغ خ ػػالؿ مس ػػة ( الذ ػػسل )  ,فف ػػي الر ػػجر اس ػػتخجميا
اسػػتخجاماً مجازيػا كفػػي عجػػد البيػػت أيزػػا  ,فاألصػػل فػػي الجشػػاس أف يػػأًي بػػيغ مستػػيغ

متداكيتيغ حتى في ضاىخ السعشى  ,فذسل الجمع شي تيػخ شػسل األحبػة  ,فسػغ خػالؿ
الذػاعخ أف يبػخز السعشػى مػغ خػالؿ السجػاز  ,كقػج
التالع باأللفاظ كالدخخفػة اسػتصاع ّ
ًساـ عغ مشيا الدخخفة في المفي  ,كأدرؾ أف الجشاس أقػػى أنػػاع الدخخفػة لسػا
عبخ أبػ ّ

ل ػػو م ػػغ ق ػػػة ًأثيخي ػػة عم ػػى ال ػػػزف م ػػغ شخي ػػق الج ػػخس  ,كًذ ػػابو الح ػػخكؼ  ,كالكمس ػػات ,
كاإلبي ػػاـ  ,كاًخ ػػحه م ػػحىباً كشخيق ػػة  ,مس ػػا اند ػػاه العشاي ػػة ب ػػالسعشى كتسػض ػػو  .فالجش ػػاس
ًسػػاـ زخخفػػا يسػػشر الكمسػػات قػػػة كجسػػاال إلحػػجاث جػػخس مػسػػيقي
يزػػفي عمػػى شػػعخ أبػػي ّ
يدتخعي انتباه الدامع  ,كيحفد فكخه لمبحث عغ الجاللة اإليحائية لأللفػاظ الستجاندػة فػي
ثشايا أبياًو الذعخية لمػصػؿ إلى الغاية التي يبحث عشيا .
 2.2.2الصباق :
في المغة" الصباؽ  ,كالسصابقػة  ,كالتصبيػق  ,كالتكػافؤ  ,كالتزػاد  ,التصػابق االًفػاؽ

كالسػافقة كشابقت بيغ الذي يغ إذا جعمتيسا عمى ضػج كاحػج  ,كشبػق ػل شػي مػا سػاكاه

()2
أما اصصالحاً  ":ىػػ الجسػع بػيغ لفطتػيغ ُمتقػابمتيغ فػي السعشػى "(, )3
كالجسع أشباؽ " ّ
ـاىخ واْلبـ ِ
َّ ِ
ِ
ـاش ُغ َو ُىـ َـػ
كىسػػا قػػج يمػنػػاف اسػػسيغ  ,كقػلػػو ًعػػالى ُ ﴿ :ىـ َـػ ْاأل ََّو ُل َو ْاَلخـ ُـخ َوالطـ ُ َ َ

الجيػاف . 199/1 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2ابغ مشطػر  ,لداف العخب  ,شبق .

 .3الياشسي  ,جػاىخ البالتة  ,ص. 366
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ِب ُك ِل َشي ٍء عمِيع﴾( , )1أك فعميغ  ,كقػلو ًعػالى  ﴿ :ثُ َّـع َال يس ُ ِ
ييـا َوَال َي ْحَيـى ﴾(, )2
ـػت ف َ
ّ ْ َ ٌ
َُ
أك شػػبو جسمػػة  ,كقػل ػو ًعػػالى  ﴿ :وَليـــ َّغ ِم ْثـــل َّالـ ِــحى عَمــي ِي َّغ ِبـــاْلسعخ ِ
وف ﴾( .)3كيتخػػح
َ ْ
َ ُْ
َ ُ
ُ
الصباؽ في الدياؽ شمميغ األكؿ  :التجاكر :كيعشي " ًتابع لفطػي الصبػاؽ بفاصػل حخفػي
()5

كالػاك أك اليا "( .)4كمغ األمثمة ذلظ  ,كقػلو في مجح أحسج بغ أبي داكد :

ـــجر ِ
ق و َغـــخب لَِق ِ
اى ٌع
اصـــ ٍج
امــــخ ٍ
فَمـــع َ
يجت ِســـع َشـ ْــخ ٌ
ـــج فــــي َكـ ِّ
الس ْجـ ُ
ٌْ
ئ والـ َّ َ
ـــف ْ
وال َ
ػخب) مػػع فاصػػل بيشيسػػا حػػخؼ
ففػػي ىػػحا البيػػت نجػػج شبػػاؽ التجػػاكر بػػيغ ( شػػخ ٌؽ كتػ ٌ
جج

الػاك  ,فالديخ نحػ الذخؽ كالغخب ال ًجسع في حالة كاحجة مغ سػائخ كاحػج  ,ك ػحلظ ال
يجتسػػع الذػػخؼ  ,كالسعػػالي لخجػػل مػػع إمدػػاكو السػػاؿ  ,ألف السجػػج يمتد ػ
كإًالؼ الختائ

()6

ًساـ في الخثا :
 .كقاؿ أبػ ّ

ببػػحؿ السػػاؿ

ِ
ِ
الب ْعـ ِـج والُقـ ْـخ ِب
َفَقـ ْـج ُنقَمـ ْـت ُب ْعــجى عـ ِـغ ُ

وىـــــي َب ِعيـــــج ٌة
ُ
ــــخ َب ْ
وكْشـ ُ
ــــت أَُر ِّجـــــى الُقـ ْ
فالذػاعخ يخجػػ
فالصباؽ في البيت الذعخي جا بػيغ مستػي ( البعػج ك القػخب ) ّ ,
الق ػػخب كزجي ػػا أيز ػػا يخج ػػػ الق ػػخب كلكشي ػػا بعي ػػجة ق ػػج ماً ػػت  ,فأص ػػبحت بعي ػػجة ير ػػع
ج

أما الذمل الثاني  :التباعج  ,كيعشي  ":كجػػد فاصػل لفطػي ًخ يبػي بػيغ
الػصػؿ إلييا ّ .
لفطػػي الصبػػاؽ يعسػػل عمػػى إثػ اخ البػػؤرة الجالليػػة لمفطػػي الصبػػاؽ "( . )7كمػغ األمثم ػة عمػػى
()8

ذلظ  ,قػلو في مجح عياش بغ لييعة :
ِ
الحاد ِ
ثات م َذِّخ ٍق
َشجى ِفي ُحُمػ ِق
ُ
ً

ِ
بو ع ْدمو ِفـــــــــــــــــي ال َتَّخى ِ
ات ُم َغِّخ ِب
َ
َ ُُ

 .1سػرة الحجيج  ,ية . 3

 .2سػرة األعمى  ,ية . 13
 .3سػرة البقخة  ,ية . 228

 . 4عبج الفتاح  ,بديػني  ,عمع البجيع  ,دار السعالع الثقافية  ,اإلحدا  ,الدعػدية  ,ط, 2
1998ـ  ,ص . 135

الجيػاف . 178 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
الجيػاف . 54 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .6أبػ ّ
 .7عبج الفتاح  ,عمع البجيع  ,ص . 135

الجيػاف  . 151 /1 ,التخىات  :الفمػات التي ال شي فييا  ,القفار الخالية .
ًساـ ّ ,
 .8أبػ ّ
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فصباؽ التباعج ضاىخ فػي البيػت بػيغ مستػي ( مذػخؽ كمغػخب ) مػع فاصػل ًخ يبػي
ًسػػاـ  ( :بػػو عدمػػو فػػي التخىػػات )  ,فالسسػػجكح لرػػبخه كجمػػجه عمػػى
ًسثػػل فػػي قػػػؿ أبػػي ّ
حػادث الجىخ ,فعدمو مذخؽ بو يدػمظ شخيػق االسػتقامة كًخميػو ًػارة إلػى مذػخؽ األرض
كمػا فييػػا مػػغ خيػػخ كجسػاؿ لمصبيعػػة  ,كإلػػى مغخبيػػا عمػػى الػختع مػػغ صػػعػبة الحيػػاة ألنيػػا
()1

قفار خالية مغ ل شي  .قػلو أيزاً في مجح عياش بغ لييعة :
ِ
ِ
ــل م ْذـ ِــخ ٍق
ــل َم ْغـ ِــخ ِب
كـــي َّ
َن َلـ ُ
مــغ األَْرض أَو ثـــ ْي اًر َل َــجى كـ ّ
ــو َد ْيشـــاً عمـــى كـ ّ َ
ففي مستي ( مذخؽ كالسغخب ) شباؽ ًباعج مع فاصل ًخ يبػي ًسثػل فػي قػػؿ أبػي
ج

ًساـ  ( :مغ األرض أك ثا ار لجى ل )  ,فالسسجكح يديخ إلػى جيػة السذػخؽ شالبػا َد ْيَشػو
ّ
كمالو مسغ اقتخض مشو  ,كيتجوُ نحػ السغخب أف لو ثأ اًر يخيج أف يأخحه .
كيعتبػػخ الصبػػاؽ مػػغ التزػػاد المفطػػي يدػػتعسل السػػتسالة القػػارئ  ,كإثػػارة الستمقػػي بسػػا

يمػػػف فييػػا مػػغ ًساثػػل كًجػػاذب كًشاسػػق بػػيغ السف ػخدات  ,فتحػػجث جخسػػا مػسػػيقيا عػػحبا
ًساـ سشججه كضف الصباؽ فػي صػػرة
كًكد األبيات  ,كالقريجة لحة  .كفي شعخ أبي ّ
ججيػػجة ربسػػا لػػع ًكػػغ مدػػتعسمة مػػغ قبمػػو  ,كيمتشفيػػا الغسػػػض كالخكعػػة فػػي ف كاحػػج ",

كالصباؽ ضخباف  :إيجابا كسمبا "( )2أما األكؿ  :شبػاؽ اإليجػاب  ,نحػػ قػلػو ًعػالى ﴿ :
ِ
ع اْلس ِ
ِ
ِ َّ
ِ ِ
آء َوَت ِ
ـآء
شد ُ ُ َ
ـآء َوُتع ُـد َمـغ َت َذ ُ
مـظ م َّسـغ َت َذ ُ
ُقل الم ُي َّع َمال َظ اْل ُسْمظ ُت ْؤتى اْل ُسْم َظ َمغ َت َذ ُ
ِ
آء ِبَي ِج َك اْل َخ ْيُخ ِإَّن َظ َعَمى ُك ِّل َشي ٍء َق ِج ٌيخ ﴾(. )3
َوُتح َل َمغ َت َذ ُ
ْ
()4
كمغ األمثمة الذعخية عمى شباؽ اإليجاب قػلو في مجح أحسج بغ أبي داكد :
زــــــــػا عـ َّ
ووداد
ـــــــجاك ْع
أَب َغ ُ
ووَدوا َنـ ُ
ـــــــــغ ِبغزــــــــــ ٍة َ
ـــــــــخ ْوُك ْع مـ ْ
َفَقـ َ
ـــــــدُك ْع َ
ففي البيت الذعخي شباؽ اإليجاب بيغ مستي ( أبغزػا  ,ككدكا ) كبػيغ (بغزػو ,

ج

الذػاعخ مػغ ذلػظ " أف مػا فػي قمػػب الشػاس مػغ الحدػج لذػخفيع  ,كارًفػاع
كداد ) ,فيخيج ّ

الجيػاف  . 151 /1 ,ديغ  :أقخض الساؿ إلى أجل مدسى .
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2الياشسي  ,جػاىخ البالتة  ,ص. 367
 .3سػرة ؿ عسخاف  ,ية . 26

الجيػاف . 368 /1 ,
ًساـ ك ّ
 .4أبػ ّ
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مشدلتيع  ,كمغ الح

كالػد لجػدىع كإفزاليع "( ,)1فالتزاد أحجث إيقاعا كبعجا مػسيقيا

فػػي البيػػت الذػػعخي مػػغ خػػالؿ ًك ػخار فعػػل األمػػخ( أبغز ػػا ,ككدكا ) الػػحي ثػػف الجاللػػة
السعشػية في البيت  ,كحفد فكخ الستمقي لمبحث عع أحجثو التزاد مغ ًػخاب  ,كاندػجاـ
()2

بيغ أجدائو  .كمغ قػلو في الغدؿ :

ـــغ ضـ ِ
ف بـ ِ
ِ
ِ
الطــخ ِ
الح ْدـ ِ
ـــجرىا
ـاش ُغ َصـ ْـج ِرىا
ـــاىُخ َصـ ْ
ُمت َفــــّش ٌغ فــــي ُ
ُمت َف ـّش ٌغ فــي َّ ْ
فالتز ػػاد بػ ػػيغ مستػ ػػي ( ب ػػاشغ كضػ ػػاىخ )  ,فجسػ ػػاؿ الجاري ػػة كصػ ػػجرىا متفػ ػػشغ فػ ػػي
البػػاشغ كالطػػاىخ ,كىػػحه الزػػجية دالػػة عمػػى جسػػاؿ الجاريػػة الػػجاخمي الػػحي يسثػػل حدػػغ
الخمق كالجساؿ الباششي  ,فسشر الشز الذػعخي إيقاعػا كًػازنػاً بػيغ أج ادئػو  ,فكثػف داللػة

الشز  ,فأحجث رنة مػسيقية عحبة كأدى إلى ًالحع البيت  ,كاندجاـ أجدائو .

 ":كىػػػ م ػا اختمػػف فيػػو الزػػجاف إيجابػػا كسػػمبا  ,بحيػػث

أمػػا ثانييسػػا شبػػاؽ الدػػم
ّ
يجسػع بػيغ فعمػيغ مػغ مرػػجر كاحػج ؛ أحػجىسا مثبػت مػخة  ,كاآلخػػخ مشفػي ًػارة أخػخى فػػي
()3
ِ
ِ
يغ َال َي ْعَم ُسـػ َن ِإَّن َسـا
يغ َي ْعَم ُسـػ َن َو َّالـح َ
كالـ كاحج "  ,كقػلو ًعالى ُ ﴿:ق ْل َى ْل َي ْد َتػِي َّالـح َ
()5
َي َت َح َّكُخ أ ُْوُلػْا ْاألَ ْلَب ِ
اب ﴾( ,)4كمغ األمثمة عمى ذلظ قػلو في مجح أحسج بغ أبي داكد :

ـــػك إالَّ ِّ
بالخ َضـــا
َن
ام ٌ
َن َتْخ َضــى ب ـي ْ
فالس ْجـ ُـج ال َيْخ َضــى ب ـي ْ
خج َ
ـــخؤ َي ُ
َيْخ َضـــى ْ
َ
فالتزاد في البيت الذعخي بيغ مستي ( ال يخضػى  ,أف يخضػى )  ,فالسجػج تيػخ

ٍ
ًسػػاـ
راض عشػػظ  ,بػػأف ًخضػػى  ,كًخضػػى راجيػػظ مشػػظ بسػػا يخضػػيو كيد ػخه  .كق ػاؿ أبػػػ ّ
يسجح الحدغ بغ كى

()6

:

ًساـ ً ,ر :
 .1السخزكقي  ,أحسج بغ ا بغ الحدغ  ( ,ت 421ق)  ,شخح مذمالت ديػاف أبي ّ
عبجهللا سميساف الجخبػع  ,دار السجني  ,ججه  ,الدعػدية  ,ط1986 , 1ـ  ,ص 47ػ ػ ػ . 48
الجيػاف . 211 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
 .3الياشسي  ,جػاىخ البالتة  ,ص. 367
 .4سػرة الدمخ ,ية . 9

الجيػاف . 307 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
الجيػاف . 113 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .6أبػ ّ
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ِ
ِ
وعـــــــاوَده َّ
ضِّشـــــــي فمـــــــع َي ِخـ ِ
ــــــب
ــو
ــو فمـــع َت ْرـــج ْف َم َػَّد ُتـ ُ
َصـ َــج ْف ُت عشـ ُ
عّشـــــــي َ َ ُ
فيطيػػخ التزػػاد فػػي البيػػت الذػػعخي بػػيغ مستػػي (صػػجفت  ,لػػع ًرػػجؼ )  ,عػػجلت

ج

()1

ًساـ :
عشو راحالً فمع ًعجؿ مػدًو عشي  .قاؿ أبػ ّ

كشـــــت عمـــــى البع ِ
ِ
الق ِخ ِ
يـــب
ـــــج
غيـــخ َ
ـــــج َق ِخيبـــــاً َفَق ْ
َ
ص ْـــخ َت عمـــى ُقْخبِ َ
ُْ
ـــظ َ
فالذػػاعخ يػؤّبغ
فالصبػػاؽ فػػي البيػػت الذػػعخي بػػيغ مستػػي (قخيبػػا ك تيػػخ القخيػ ) ّ ,

السخثػػي بأنػػو قخيػ
بعيج يرع

مػػغ القمػػػب  ,كلكشػػو بعيػػج عػػغ العيػػػف بسػًػػو كعمػػى شػػجة قخبػػو  ,فيػػػ
()2

الػصػؿ إليو  .كمغ قػلو

()3

يخثي ا بغ حسيج:

ِ
يا َّ
ـال لــي :لــع َي ُسـ ْـت َمـ ْـغ لــع َي ُسـ ْـت َكَخُمـ ْـو
مـغ؟
ذ ُمـ ْح َز ٍ
أََل ْع َت ْس ُت يـا َشـق َ
الـش ْف َ
ف قـ َ
فالصباؽ بيغ مستي ( ًست  ,لػع يسػت ) فالزػجية ًطيػخ ػأف ػل كاحػج مشيسػا أخػح

شقا مغ اآلخخ  ,فالحػار بيشيسػا أف الػحي يسػػت مػغ مػات خمػو  .كمػغ األنػػاع األخػخى
لمصباؽ  :الشػع األكؿ  :الصباؽ الحي يقع في مجلػؿ التخاكي
()4

( الصباؽ السخ

) قػلػو

يسجح ا بغ يػسف :

ِ
شػل مَقامِ اْلسـخِء فـي اْل ِ ِ
خب َت َتجـ َّ
ـــــــــج ِد
ـا
لِ ِج َ
حـي ُم ْخم ٌ
ْ
يباجت ْيــــــــــو فــــــــــا ْغ َت ْ
وُ ُ
ّ
فصػؿ السقػاـ مزػاد لالتتػخاب فكمسػا اتتػخب الذػخز عػغ حيػو يذػتاؽ إليػو كيػدداد
محبة  ,كمخمق مزاد لمتججيج ألف ممبذ اإلنداف يجؿ عمى باششو .

الشػع الثاني :الصباؽ في مػضع مغ الكالـ دكف السػازنة الرخفية كالعخكضية  .كقػلو

الجيػاف . 47 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 137 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
.3ا بغ حسيج الصاىخي الصػسي ( ,ت  214ق )  :كاؿ  ,مغ قػاد جير السأمػف العباسي  .كالة
قتاؿ " زريق " ك" بابظ الخخمي " الثائخيغ ( سشة 211ق ) كاستعسمو عمى السػصل ا بغ الديج
بغ أنذ  ,كسار إلى أذربيجاف فأخخج مشيا الستغمبيغ عمييا  ,كًػجو إلى بابظ الخخمي  ,فقاًمو .

ك سغ لو جساعة مغ أصحاب بابظ  ,فخخجػا عميو  ,فرسج ليع  ,فزخبػا فخسو بسدراؽ فدق إلى
األرض  ,فأكبػا عميو فقتمػه  .ك اف شجاعا مسجكحا جػادا  ,رثاه الذع اخ كأكثخكا  ,كعطع مقتمو

عمى السأمػف  .الرفجي  ,الػافي بالػفيات  . 28/3 ,الدر مي  ,األعالـ 343 /6 ,

الجيػاف . 23 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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()1

يسجح مػسى بغ إبخاىيع :
ــــغ ِبش ْييِـ ِ
جـ َ ِ
تيـــــــــــامِ و ِ
بسدـــــــــــالِ ِظ ِ
اإل ْن َجـــــــــــ ِاد
ــــو
َضـ َ
اق ِب َســـــغ أ َ
َ
اإل َ
ــــاد الفـــــخ ُ
َ
أضػػغ) فيسػػا متقػػابالف مػػغ حيػػث مػضػػع التخ يػ كلكشيسػػا تيػػخ متػػازنتيغ
( جػػاد َ ,
اإلًيا ِـ ِ ,
كالصباؽ ضاىخ بيغ ( ِ
اإلنجاد ) .

الذػػاعخ إلػػى قزػػيتيغ متقػػابمتيغ  ,فيجسعيسػػا مع ػاً ,
الشػػػع الثالػػث  :القيػػاس ":أف يعسػػج ّ
بحيػث يدػػتشتا الدػػامع مشيسػػا حمسػػا  ,كقػػج ًكػػػف أحػػجىسا ىػي الشتيجػػة كالػاسػػصة مححكفػػة
()3

"( .)2كقػلو في مجح ا بغ يػسف :
ِ
ِإلــــى َّ
ــت َّ
ـــخَم ِج
زيــجت َم َحَّبـــ ًة
ذ
الشــــاس أَن َل ْي َدـ ْ
ْ
فــِ ّني رْأي ُ
ـــييع ِب َدـ ْ
ــس َ
ـــت عمـ ْ
الذ ْ
ال ًكػف الذسذ سخمجا عمى الشاس لجقة صشع الخػالق ػ ػ ػ عػد كجػل ػ ػ ألنػو جعميػا
ضيا في الشيار لمبذخ  ,كألنيا زيجت محبة  ,كلػ لع ًغ

شسذ الشيار لسمػت الحيػاة ,

فالذػػاعخ يعسػػج اسػػتخجاـ شبػػاؽ القيػػاس ليخمػػق مقػػابالت لفطيػػة ليحفػػد فكػػخ القػػارئ إلػػى
ّ
ليدتشتا الحمع مغ خالؿ البيت الذعخي .
 3.2.2رد العجد عمى الرجر ( :الترجيخ)

ض ػػخب م ػػغ ض ػػخكب التكػ ػخار  ,كيق ػػػـ عم ػػى رد عج ػػد الك ػػالـ عم ػػى ص ػػجره  ,أك

يرجر بو البعيخ إذا ُجخ حسمو إلى
الترجيخ" ك مسة ًرجيخ مأخػذة مغ الحبل الحي ّ
خمػ ٍ
ػف كالحبػػل اسػػسو الترػػجيخ"( ,)4كرد العجػػد عمػػى الرػػجر فػػي الشثػػخ ىػػػ " أف يجعػػل
أحػػج المفطػػيغ السمػ ّػخريغ أك الستجاندػػيغ أك السمحقػػيغ بيسػػا بػػأف جسعيسػػا اشػػتقاؽ أك شػػبو
()5
َّ
للا
و
اس
ـ
الش
ى
ـ
ذ
خ
ت
و
﴿
:
ػالى
ػ
ع
ً
و
ػ
ل
قػ
ػل
ػ
ث
م
ػغ
ػ
م
,
فػػي أكؿ الفقػخة ثػػع ًعػػاد فػػي خخىػػا "
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
اه ﴾( )6أما في الشطع ىػ " عبارة عغ ػل ػالـ بػيغ صػجر البيػت كعجػده
حا أَ ْن َت ْخ َذ ُ
أَ ُ
ًساـ  ,ا ّلجيػاف . 127 /2 ,
 .1أبػ ّ
 .2السججكب  ,السخشج عمى فيع أشعار العخب كصشاعتيا  ,ص . 677
الجيػاف . 23 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
ص َجر ) .
 .4ابغ مشطػر  ,لداف العخب َ ( . 448 /4 ,
 .5الياشسي  ,جػاىخ البالتة  ,ص. 407
 .6سػرة األنعاـ  ,ية 10
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ًخبصػ ػػو رابصػ ػػة لفطيػ ػػة أك معشػيػ ػػة ًحرػ ػػل بيشيػ ػػا السال مػ ػػة كالػ ػػتالحع بػ ػػيغ قدػ ػػسي ػ ػػل
كالـ "(.)1

كيعخفو ابغ رشػيق قػائالً  ":ىػػ أف يػخد أعجػاز الكػالـ عمػى صػجكره  ,فيػجؿ بعزػو
ّ
كيكدػ
عمى بعس كيديل استخخاج قػافي الذعخ إذا اف ػحلظ كًقتزػييا الرػشعة ُ ,
()2

ػالكة "
البيت الحي يمػف فيو أُبي ًة كيمدػه ركنقاً كديباجةً  ,كيديجه مائيةً كش ً
العد ػػمخي ب ػػأف لػ ػػو " مػقعػ ػاً جم ػػيال مػ ػػغ البالت ػػة  ,كل ػػو فػ ػػي السشط ػػػـ خاص ػػة محػ ػػالً
()3

خصي اًخ "

فيزػعو

 ,كيعتسج عمى " القافية كًكخارىا فػي مػتغ البيػت الذػعخي  ,سػػا فػي صػجره
()4

أك في متغ عجده "

.

كلػػخد اإلعجػػاز عمػػى الرػػجكر أشػػماال متعػػجدة ًتحػػجد بحد ػ

البعػػج السمػػاني بػػيغ

السمخرًيغ  ,كقج قدػسو ابػغ السعتػد ثالثػة أقدػاـ ":األكؿ :مػا يػافػق خػخ مسػة
المفطتيغ
ّ
في ػو أكؿ مسػػة فػػي نرػػفو األكؿ  .كالثػػاني :مػػا يػافػػق خػػخ مسػػة مش ػو خػػخ مسػػة فػػي

نرفو األكؿ .كالثالث :ما يػافق خخ مسة فيػو بعػس مػا فيػو ( أي حذػػ الكػالـ )"(.)5
()6

كزاد عمييػػا العدػػمخي كاحػػجا فرػػارت أربعػػا " كمشػػو مػػا يقػػع فػػي حذػػػ الشرػػفيغ "

.

كس ػػأقػـ بج ارس ػػة األنػ ػػاع األربع ػػة ػػل عم ػػى ح ػػجه  ,كأض ػػخب عميي ػػا ع ػػجدا م ػػغ األمثم ػػة
ًس ػػاـ  ,الت ػػي ن ػػخى م ػػغ خاللي ػػا التذ ػػميالت السختمف ػػة  ,لبشي ػػة
الذ ػػعخية م ػػغ ش ػػعخ أب ػػي ّ
الترجيخ  ,كالستذممة مغ ًحخؾ المفطة األكلى عمى مداحة البيت الذعخي .
أمػػا الشػػػع األكؿ  :مػػا يػافػػق خػػخ مسػػة في ػو أكؿ مسػػة فػػي نرػػفو األكؿ  .كقػل ػو
()7

في مجح مالظ بغ شػؽ :

ِ
لس ْف َتـ ِ
ــــــــــــخس
خيدـــــــــــــ ًة عْخ َضـ ُ
َف َ
ــــــــــــو ُ

ــــــخى
ُم َ
ولدـ َ
ــــــخس ماُلـ ُ
فتـ ٌ
ــــــت َتـ َ
ــــــو ْ
 .1الياشسي  ,جػاىخ البالتة  ,ص. 408

 .2القيخكاني  ,العسجة في صشاعة الذعخ ك دابو كنقجه . 3 /2 ,
 .3العدمخي  ,تاب الرشاعتيغ  ,ص . 429

 .4القخعاف  ,التكػيغ التكخاري في شعخ جسيل بغ معسخ  ,ص. 77
 .5ابغ السعتد  ,تاب البجيع  ,ص 47ػ ػ ػ . 48

 .6العدمخي  ,تاب الرشاعتيغ  ,ص . 430
الجيػاف . 241 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .7أبػ ّ
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الذاعخ لفطػة (مفتػخس) مػخًيغ فػي بجايػة الرػجر كنيايػة العجػد  ,فالسسػجكح
ّخر ّ
يبحؿ مالو كيحسي عخضو بيػحا السػاؿ  ,فالرػػرة السم ّػخرة  ,كالتػػاًخ اإليقػاعي لمفطػة (

الذػػعخ ّي ,مسػػا
مفتػػخس )  ,مشحيػػا قػػػة ًأثيخيػة فػػي نفػػذ الستمقػػي  ,كًذػػميال بشائيػػا لمبيػػت ّ
عسق داللة المفطة في بشية الترجيخ  ,كرب بيغ أبياًيا .كقػلو أيزػا فػي مػجح الحدػغ
بغ كى

()1

:

يـــــــــف الح لِعي ِشـ ِ
ِ ِ
ِ
َجـــــــــج ِل ِ
ــــج ِل
ـــــــــو
الغ ْص ِخ
كاأل
ُخـ َ
َجـ َ
َ
ــــدٌز وأَنـ َ
ــــل األ ْ
َ َْ
ــــت عميـــــو م ْثـ ُ
فالذػػاعخ فػػي ىػػحا البيػػت يمػ ّػخر لفطػػة ( األجػػجؿ ) مػخًيغ فػػي بجايػػة الذػػصخ األكؿ
ّ

ج

كنياي ػػة الذ ػػصخ الث ػػاني ب ػػالمفي كالسعش ػػى مػ ػخًة اس ػػساً كمػ ػخًة كص ػػفاً  ,فالسس ػػجكح الر ػػقخ
الذػاعخ
الطخيف الستيقي الحي ًغفػ عيشاه عغ صيج ذ خ األرن إذا الح لعيشو  ,فذبو ّ
السسػػجكح بالرػػقخ فػػي بأسػػو كقػًػػو كالدػػيصخة عمػػى عػػجكه  ,فيػػحا التك ػخار أحػػجث جخسػػا

مػسيقيا في البيت الذعخي  ,لخب إيقاع القافية مع أبيات القرػيجة األخػخى  .كقػاؿ أبػػ
()2

ًساـ يسجح عسخ بغ شػؽ :
ّ

ِ
ِ
الكـــــــ ْػَكبِ
ـب ُعُيــػِن ُك ْع
ــحػا ِإ َ
اك َ
ــاء َذ َ
فاس َت ْػضـ ُ
ـب ُ
ْ
ْ
الج َذـس ّي َن ْر َ
الكػَك ُ
يزـ َ
ًكخرت لفطة ( الكػ ) مخًيغ في بجاية الرجر كنياية العجػد ,مسػا يقػػي نغسػة
ّ

اإليقاع بيغ أجدائو  ,فعمى الختع مغ التصابق الرػػًي بػيغ المفطتػيغ إال أنيسػا ًختمفػاف

في الجاللة التي مشحيا الدياؽ في ًخ يبو المغػي لكل مشيسا  ,فاألكلى جػا ت مخفػعػة)

عمػػى االبتػػجا ( الكػ ػ ُ  ,كالثانيػػة جػػا ت ممدػػػرة ( الكػ ػ ِ ) فالسسػػجكح فػػي قػمػػو بشػػي
جذيع الكػ الحي يزي عتسة الميل .
أمػػا الشػػػع الثػػاني  :مػػا يػافػػق خػػخ مسػػة مش ػو خػػخ مسػػة فػػي نرػػفو األكؿ .قػل ػو
()3

يسجح السأمػف :

الجيػاف  . 43 /3 ,الغصخيف  :الطخيف الستيقي  .الخدز  :ذ خ األران
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
األججؿ  :الرقخ يذبو بو الفخس كاإلنداف .
الجيػاف . 100 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 49 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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,

ِ
َح َســــــج
ـــــج
ِب ُس ِزـ ِ
ـــــت أ َّ
َح َسـ ُ
ـــــيع مــــــا أ َْوَل ْيـ َ
أ ََولِـ َّ
ُمــــــ َة أ ْ
َح َســــــ ٍج مــــــا أ ْ
ـــــى أُ َّمــــــة أ ْ
ثسػػة ممسػػر فػػي البيػػت ىػػػ ًك ػخار معتسػػج السػػع ( أحسػػج )  ,فػػي الرػػجر كالعجػػد ,
ج

فتكػ ّػخر االسػػع فػػي الرػػجر م ػخًيغ ( أحسػػج  ,أحسػػج ) كفػػي العجػػد م ػخة كاحػػجة ( أحسػػج )
ليذػػمل جخسػػا مػسػػيقيا كًػازنػػا بػػيغ أج ػ اد البيػػت  ,فكػػل مػػا نعسػػل عمػػى شخيػػق الػػجيغ أك
()1

ىجي اإلسالـ ال يزيع عشج رسػلشا الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص .كمغ قػلو في مجح مالظ بغ شػؽ :

الت ْصـــػ ِ
ِ
َوَرْب َعــــاً ِإ َذا َلــــع ُي ْخـ ِ
ـــل َرْب َعــــاً َو َمــــْش َيال
اف َي ْع ُسـ ُــخ َمـــْش َيالً
َوال َصـــاح ُب َّ َ
ْ
ففػػي البيػػت الذػػعخي فقػػج ُرد عجػػد البيػػت( مػػشيال ) عمػػى صػػجره فػػي ًذػػميل ًك ػخاري

م ػػغ (م ػػشيال  ,م ػػشيال )  ,ليس ػػشر البي ػػت نغس ػػا يتشاسػ ػ

م ػػع ص ػػفات السس ػػجكح ال ػػحي ًسي ػػد

بتص ػػاؼ الػػبالد كال يدػػتقخ بػػو الشػػػى إال أف يبعػػج فػػي شم ػ
ارًياد الغشى .

كيمػػج نفدػػو فػػي
السعيذػػة ُ ,

أمػػا الشػػػع الثالػػث  :مػػا يػافػػق خػػخ مسػػة فيػػو بعػػس مػػا فيػػو أي حذػػػ  .كقػػاؿ أبػػػ
()3

ًساـ ( )2في مجح سميساف بغ كى :
ّ
ِ ِ
ــــــل شـــــــيء وال كـــــــلَ
ال معشـ
ــــــى ب ُكـ ّ
ُ َّ ً

ِ ِ
بع ِجيـ ِ
ـــــــب
َع ِجيـ ٍ
ـــــــب فــــــــى َع ْيشــــــــو َ
) فػي عجػد البيػت مػخًيغ ليفجػخ شاقػات ىػحه الكمسػة

الذاعخ لفطػة ( عجيػ
ّخر ّ
اإليحائي ػػة  ,كيعصيي ػػا ق ػػػة م ػػؤثخة ف ػػي نف ػػذ الستمق ػػي ليسشحيػ ػا اإليق ػػاع ال ػػحي يػ ػخب البي ػػت

بجػػخس مػسػػيقي عػػحب  ,فالسسػػجكح يعشػػي تيػخه فيسػػا يخيػػج كال يعشػػي نفدػػو  ,كالعجيػ
()4

فػػي

ًساـ :
أعيغ الشاس ال يخاه عجيباً ألنو قج ّ
ذلل األمػر كعخفيا  .كقاؿ أبػ ّ

الجيػاف . 108 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 121 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
 .3سميساف بغ كى بغ سعيج بغ عسخك الحارثي  ( ,ت  272ق )  ,كزيخ  ,مغ بار الكتاب ,
مغ بيت تابة كإنذا في الذاـ كالعخاؽ  ,كلج ببغجاد  ,ك ت

لمسأمػف كىػ ابغ أربع عذخة سشة ,

ككلى الػ ازرة لمسيتجى با﵀  ,ثع لمسعتسج عمى هللا  ,كنقع عميو السػفق با﵀  ,فحبدو  ,فسات في

ًساـ كالبحتخي مجح
حبدو  ,لو "ديػاف رسائل"  .ك اف مغ مفاخخ عرخه أدباً كعقالً كعمساً  ,ألبي ّ
بو بأىمو  .الدر مي  ,األعالـ . 201 /3 ,
الجيػاف . 131 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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ِ
ــــازٌم َيـــــيْوِى لِ َع ْثـــــخِة َحـ ِ
وىـــــ ْل حـ ِ
ــــازمِ؟!
ــو َع ْثـ َــخًة مـــا أَقاَليـــا
َ
َأرَى الـ َّــج ْىُخ مْشـ ُ
ًكخرت لفطة ( حازـ ) مخًيغ في البيت مسا يقػي نغسة اإليقاع  ,فعمى الػختع مػغ
ّ

التصػػابق الرػػػًي بػػيغ المفطتػػيغ إال إنيسػػا ًختمفػػاف فػػي الجاللػػة التػػي مشحيػػا الدػػياؽ فػػي

ًخ يبػػو المغػػػي  ,فالػػجىخ حػػازـ فيسػػا ىػػػ مػ ػػل بػػو مػػغ إًػػالؼ الشفػػػس  ,كلػػيذ بحػػازـ
فيأكي لعثػخة حػازـٍ مثمػو  ,كىػحا السخئػي حػازـ فػي دفعػة عشػو كعػغ الشػاس بالبػأس كالجػػد

كلك ػػغ ال يد ػػتصيع ذل ػػظ  .أم ػػا الش ػػػع ال اخب ػػع  ":مش ػػو م ػػا يق ػػع ف ػػي حذ ػػػ الشر ػػفيغ " (.)1
()2

كقػلو :
أ ِ
ِ
ُعصيـ َ ِ
صيـ ِ
ـــب أَذكاىــــا
الح ْدـ ِـغ أَس ـَشاىا
ـــغ َن َفحــــات ال ِّ
وُف ْقــــ َت ِمـ ْ
ـت مـ ْـغ َن َفحــات ُ
الذػاعخ
إف ًكخار مسة( نفحات) في البيت الذعخي أكدبو داللة ًشاس مػع مػقػف ّ
ز اًدػاقا بػيغ
مغ محبػبو ّ
بأنو أعصي مغ الحدغ أفزمو كمػغ الصيػ أذ ػاه  ,فسػشر ال ّػش ّ
ًساـ فػي مػجح
أجدائو  ,كأتشى السػسيقى الجاخمية كالخارجية لألبيات الذعخية .كقاؿ أبػ ّ
()3

السأمػف :

ِ
دتخِســــميغ ِإلــــى اْلح ُتـ ِ
ــــــــام
وب ْيـ
ـــػف كيََّنســــا
بـ َ
َ
ــــــــشيع َ
ُ
ُم َْ
ــــــــيغ اْل ُح ُتـــــــــػف َ
ْ
أرحـ ُ
ففػػي ًك ػ اخره لكمسػػة ( الحتػػػؼ ) فػػي الرػػجر كالعجػػد شػػمل نغسػػة مػسػػيقية عحبػػة ,

ج

ألف جش ػػج الس ػػأمػف مد ػػتعجكف لمح ػػخب كالس ػػػت ف ػػي أي لحط ػػة ػػأف بي ػػشيع كب ػػيغ الس ػػػت
الذػاعخ مػغ خػالؿ التكػخار الػجخػؿ إلػى نفػذ الستمقػي  ,كرفػع معشػيتػػو
رحػع  ,فاسػتصاع ّ
لح ػ السػػػدة فػػي سػػبيل هللا  ,فسػػا شػػممتو الكمسػػات مػػغ ً ػػاز سػػاىع فػػي البشيػػة اإليقاعيػػة
كحقق اندجاما كاًداقا بيغ أجدائو .
 4.2.2التخديج :
ف ػػي المغػ ػػة مػ ػػغ الفع ػػل ردد  ",أي صػ ػػخؼ الذػ ػػي كرجع ػػو  ,كالػ ػػخد مرػ ػػجر رددت
()4

كمخداً كًخداداً صخفو كىػ بشا لمتكثيخ"
رداً ّ
الذي كردهُ عغ كجيو ُيخده ّ
 .1العدمخي  ,تاب الرشاعتيغ  ,ص . 430

الجيػاف . 285 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
ميغ  :ىع جشج السأمػف السدتعجيغ لمحخب كالسػت .
ًساـ ّ ,
الجيػاف ُ . 156 /3 ,مدتَ ْخِس َ
 .3أبػ ّ
 .4ابغ مشطػر  ,لداف العخب ( . 127/3 ,ردد) .
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الذػاعخ بمفطػة متعمقػة بسعشػى  ,ثػع يخددىػا بعيشيػا
أما اصصالحاً فيػػ  ":أف يػأًي ّ
ّ
()1
متعمقػػة بسعشػػى خػػخ فػػي البيػػت نفدػػو أك فػػي قدػػع مشػػو "  ,كيعػػج التخديػػج شػػمال مػػغ
أشػػماؿ الجشػػاس ( ,)2أك" السجػػاكرة ً :ػػخدد لفطتػػيغ فػػي البيػػت  ,ككقػػػع ػػل كاحػػجة مشيسػػا

()3

بجشػ ػ األخ ػػخى أك قخيبػ ػاً مشي ػػا م ػػغ تي ػػخ أف يم ػػػف إح ػػجاىسا لغػ ػػاً ال يحت ػػاج إليي ػػا "
كيفيجاف معشى التكخار" الحي يمتد ميدة في التذميل البشػائي لمشدػق المغػػي مػغ خػالؿ
ربػ ػ السم ػ ّػخر بألف ػػاظ س ػػياقية مختمف ػػة عم ػػى السد ػػتػى األفق ػػي لمبشي ػػة المغػي ػػة ف ػػي البي ػػت
()4
الذعخي"

كقػػج اشػػتسل الق ػخاف الك ػخيع فػػي ياًػػو عمػػى ىػػحا الشػػػع مػػغ التك ػخار  ,سػػا فػػي قػل ػو
ِ
الش ِ
للا َو ْع َج ُه َوَل ِك َّغ أ ْك َثَخ َّ
اس َال َي ْعَم ُسػ َن ﴾( " ,)5فأمػا بشيػة
ًعالى َ ﴿:و ْع َج للا َال ُي ْخمِ ُ
ف ُ
التخديج ًطيخ بشية ًك اخرية ًداىع في رفع كًيخة اإليقاع عمى السدتػى األفقػي  ,كًػجعع
ً ػخاب البشيػػة الذػػممية  ,فػػالكالـ الػػحي يخزػػع لمتخديػػج يمػػػف المػػا ًأثيخي ػاً يسػػشر الػػشز
الذ ػ ػػعخي شاقػ ػ ػات إيحائي ػ ػػة كداللي ػ ػػة ف ػ ػػحة "( .)6فالتخديػ ػ ػج ض ػ ػػاىخة أدبي ػ ػػة قػامي ػ ػػا التكػ ػ ػخار

كاإلعػػادة  ,ال ًيسػػل الجانػ

الػػجاللي الػػحي ًؤديػػو المفطػػة مػػغ خػػالؿ عالقاًيػػا التخ يبيػػة

الذاعخ كرتبة مشو فػي التػ يػج
بل ًؤدي مطي اًخ إيقاعياً كدك اًر مػسيقياً ح اًخ ال يتقيج فيو ّ
كالتفزيل .
ًسػػاـ التخديػج األفقػي  ,كمػغ األمثمػػة عمػى ذلػػظ قػلػو يسػػجح
كقػج كرد فػي شػػعخ أبػي ّ
()7
القاسع بغ عيدى :
 .1القيخكاني  ,العسجة في محاسغ الذعخ ك دابو كنقجه . 333 /1 ,
 .2ركاقة  ,دائخة التكخار كدالالًيا في بائية ابغ الجميشية  ,ص . 206
 .3العدمخي  ,تاب الرشاعتيغ  ,ص. 466

 .4القخعاف  ,التكػيغ التكخاري في شعخ جسيل بغ معسخ  ,ص . 76
 .5سػرة الخكـ  ,ية . 6

 .6الصخابمدي  ,ا اليادي  ,بحػث في الشز األدبي كقزاياه  ,الجار العخبية لمكتاب ً ,ػنذ ,
ط1988 ,1ـ  ,ص120ػ ػ ػ ػ. 126

الجيػاف َ .367/2 ,ي ْػ ِـ أ َْرَش َق كصف كقائع الحخب كالسصاردة بيغ جير السعترع
ًساـ ّ ,
 .7أبػ ّ
ًساـ دخل مباشخة في تخض
با﵀ كجير بابظ الخخمي كأدى لفخار بابظ كالقبس عمى أعػانو  .فأبػ ّ
القريجة بسا يتشاس

مع مذيج االنتذا بالشرخ فيحقق التيش ة كالتصخي
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.

السشي ِة َر ْشقاً وا ِبالً َق ِر َفا
جاء َق ْج َر َشَق ْت
َمـــــــــــــــــــــــــ ْغ َّ
في َي ْػمِ أَْر َش َا و َ
الي ْي ُ
(رْشػػقاً) ك( أرشػػق) بأكضػػاع
ػق) كمرػػجرىا َ
(رَشػ َ
ففػػي البيػػت الذػػعخي ًكػ ّػخرت مسػػة َ
مختمفػػة  ,فطيػػخت فػػي صػػجر البيػػت بعػػج ثالثػػة مقػػاشع صػػػًية  ,ثػػع ًطيػػخ بعػػج سػػت
مقػػاشع صػػػًية  ,ثػػع ًطيػػخ بعػػج سػػت مقػػاشع صػػػًية أخػػخى  ,فالدػػياـ ًتابعػػت تتػػابع

الذػػاعخ بػػيغ صػػػرًيغ
الػابػػل بعػػج قرػػف الخعػػج  ,فيمػػػف السصػػخ تديػ ا
ػخ  ,كقػػج جسػػع ّ
()1
ًخديجًيغ  ,فتسيد البيت بالتشػع كاالختالؼ  .كقػلو في مجح الحدغ بغ كى :
ِ
ِ
ــــــخاباً ُع ْطســـــــو َّ
ــــــــــــــاق ِّ
لمخفـــــــــــــــاق
ــــــــــــــائُخه ارِت َفـ
وسـ
ــــــخ ٌب
ٌ
ــــــخ ِب شـ ْ
لمذـ ْ
َشـ َ
َ
ُ
الذػػاعخ
فالخفػػاؽ يشذػػجكف شػػعخه  ,كيتغشػػػف بػػو  ,كيتعممػػػف بػػو فػػي الدػػفخ  ,فكػ ّػخر ّ
كمسة (شخابا) ك( لمذخب ) ك( شخب ) ثػالث مػخات برػي مختمفػة  ,كشػمل ىػحا التخديػج

الذ ػػاعخ إبػ ػ اخزه  .كق ػػاؿ أب ػػػ
إيقاعػ ػاً مػس ػػيقياً ع ػػحباً  ,انعم ػػذ عم ػػى السعش ػػى ال ػػحي أراد ّ
()2
ًساـ :
ّ
ِ
ِ
صاء الس ْح ِد ِغ ال َخ ِزل َّ
الســــــ ْحِن ِب
الش َـجي
َع ْفــــــػاً َوَي ْع َتــــــحُر ْ
اع َتــــــ َح َار ُ
ُي ْعصي َع َ ُ
الذػػاعخ لفطتػػي ( يعتػػحر  ,اعتػػحار ) م ػخًيغ دكف فاصػػل بيشيسػػا  ,فػػأدى
فقػػج ردد ّ
ج

ىػػحا الت ػػاًخ إلػػى ًكثيػػف الرػػػرة اإليقاعيػػة لمبيػػت الذػػعخي كعج ػده  ,مسػػا أضػػفى عمػػى

اإليقػػاع نػعػػا مػػغ التسيػػد السثيػػخ لمدػػامع لتحفي ػده عمػػى اسػػتساع ًػػخددات صػػػًية سػػارت
()3

عمى نسصيغ متػازييغ في الشحػ كالجاللة  .كمغ قػلو في مجح أحسج بغ أبي داكد:
ِ
ِ
ِ
يع ٌة لـــــع ُت ْحـ ِ
ــــػ ِل
يع ٌة
َقـ ْ
َحػَلـ ْ
وصـــــش َ
ــــج أ َ
وصـــــــش َ
َف َرـــــــش َ
ــــت َ
يع ٌة فـــــــي َي ْػ ِميـــــــا َ
فالبيػػت الذػػعخي اجتسػػع فيػػو التخديػػج كالترػػجيخ  ,فتكػ ّػخرت لفطػػة ( صػػشيعة ) ثػػالث

مخات بالريغة نفديا في الرػجر كالعجػد  ,كتػجت الرػػرة اإليقاعيػة ممثفػة  ,كمػزعػة
بػ ػػيغ االنتطػ ػػاـ كاالخػ ػػتالؼ فيسػ ػػا بيشيسػ ػػا  ,كمسػ ػػا رافقيػ ػػا مػ ػػغ الجاللػ ػػة الدمانيػ ػػة لأللفػ ػػاظ
( يػميػػا  ,أحػلػػت  ,لػػع ًحػػػؿ )  ,فػػارًب التخديػػج نحػيػػا بالترػػجيخ  ,فرػػشائع السسػػجكح

الجيػاف .427/2 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 101 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف  . 51 /3 ,صشيعة  :ل ما عسل مغ خيخ أك إحداف  ,كالجسع صشائع
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ

(ص َش َع) .
المداف مادة َ ,
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كثيخة  ,فكل ما عسل مغ خيخ أك إحداف شمخ لو صشيعتو  ,فرشيعة أحػلػت  ,كأخػخى
لػ ًحػؿ  .كقاؿ أيزا في مجح الحدغ بغ كى

()1

:

ـاع أ َْو َكَخم ـاً فــي غيــخ ِذي أ ََد ِب
لســـا َأرَى أ ََدبـــاً فـــي َغ ْيـ ِــخ ذي َكـ َــخٍم
َّ
َقـ ْـج َضـ َ
لمتخديج في ىحا البيت الذعخي أىسيتو اإليقاعية لتكخار مسػة (كػخـ ) ,فكأنسػا البيػت

مبش ػػي عم ػػى مح ػػػريغ ىس ػػا مح ػػػر (ك ػػخـ )  ,كمح ػػػر(في تي ػػخ ذي )  ,فأخ ػػح كضيفتػ ػػو
التخ يبي ػة  ,كمػضػػعو مػػغ البحػػخ البدػػي  ,فتػزعػػت (كػػخـ  ,كأدب ) مػػع ( فػػي تيػػخ

ذي) ًػزع ػػا متعاقب ػػا جعم ػػت البي ػػت الذ ػػعخي مقد ػػسا إل ػػى كح ػػجات عخكض ػػية مشفر ػػمة ,

كمتشاسػػبة  ,كمتدػػاكية فيسػػا بيشيػػا  ,فػػاألدب مػػغ تيػػخ ػػخـ يزػػيع أك عمػػذ ذلػػظ الكػػخـ
مغ تيخ األدب حلظ يزيع  .كقػاؿ يدػأؿ الحدػغ بػغ كىػ
()2

أف يممػع أخػاه سػميساف فػي

حاجة لو :

َف ْاســـــــيَل ســـــــميساَنَشا َت ْف ِجيـ ِ
ـــغ ُســـَم ْي َساُن ُو َيْخ َعـــى ُســـَم ْي َس ِاني!
ــــــو أَن ُف ُدـــــــَشا
يـــا َم ْ
َ ْ ُ ََ
في البيت الذػعخي ًك ّػخرت مسػة (سػميساف ) فػي مػاضػع متساثمػة فػي صػجر البيػت
حاجػػة مػػغ سػػميساف بػسػػاشة الحدػػغ لكػػي

م ػخة  ,كفػػي عج ػده م ػخًيغ  ,يخيػػج أف يصم ػ

يمبييػػا ل ػػو دالل ػػة عمػػى رفع ػػة السس ػػجكح الػػحي يتد ػػع بالسج ػػج كالكػػخـ  ,فالتخدي ػػج كالتر ػػجيخ
يطيػػخاف فػػي البيػػت مسػػا أدى إلػػى سػػسػ اإليقػػاع  ,الػػحي جسػػع ًفعيمتػػيغ متبػػايشتيغ ىس ػا
(مدتفعمغ  ,فاعمغ)  ,فأحجث مديجا مغ التخاب بيشيسػا  ,فحقػق االندػجاـ كاالًدػاؽ فػي
()3

أج اد البيت الذعخي  .كقاؿ في الغدؿ:
ِ
ِ
ِ
ِ
اق الـ َ
اق َى َػاكــــــا
ــــغ
ــــجنيا أَُبـــــالِى ولكـ ْ
فـــــي فـــــ اِخق اَلـــــجنيا فـــــخ ُ
مـــــا فـــــخ ُ
إف ًكخار مسة ( فخاؽ الجنيا ) في الرجر كالعجػد كمػا بيشيسػا مػغ فػارؽ بيػخ فػي
ج

الذاعخ لشا صػرًيغ  :األكلى صػرة فخاؽ الجنيا التػي ال
السعشى الحي اختارهُ  ,فيخسع ّ
يبػػالي بػػحىابيا  ,كالرػػػرة الثانيػػة  :صػػػرة فػػخاؽ السحبػبػػة  ,فذػػمل ىػػحا التخديػػج ايقاع ػاً
حديشػػا انعمػػذ صػػجاه عمػػى السعشػػى الػػحي يخيػػج إب ػ اخزه لمستمقػػي ليحفػػد فك ػخهُ كشػػعػرهُ بسػػا

يتشاس

ز الذػعخي اإليقػاع السمثػف كالسػسػيقى
مع نفدية ّ
الذاعخ الحديشة  ,فسشر ال ّػش ّ

الجيػاف . 114/1 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
ًساـ  ,الّجيػاف . 336 /3 ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 248 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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العحبػػة  ,فحقػػق االندػػجاـ بػػيغ أج ادئػػو  ,كقػػػة ًأثيخيػػة  ,كشاقػػة إيحائيػػة كدالليػػة لرػػػرة

اليػى السخًب بالسحبػبػة  ",فالعشرػخ السػخدد أقػػى مػغ العشرػخ السفػخد سػا أف التخديػج

عبػ ػػخ ,لػ ػػحلظ ػ ػػاف الكػ ػػالـ الػ ػػحي يخزػ ػػع لمتخديػ ػػج الم ػ ػاً ًأثيخي ػ ػاً"(.)1
يخبػ ػػخ كلكشػ ػػو ُي ّ
ال ّ
()2
كقػلو :
ـــــج ِليل وَذاك َنجــــــع ال َفخَقـ ِ
ـــــج
الجـ ْـجي ِإ ْن
ـجى َى ـ َح َ
اك َن ْجـ ُـع َ
َحــــــ َار الـ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ
َن ْج َس ـا ُىـ ً
فالتخديػػج بشػػي فػػي ىػػحا البيػػت عمػػى لفطػػة ( نجػػع ) ًػػخددا ميػػا مخًبص ػا فيػػو بسعشػػى
كاحج كىػ( اليجى )  ,كًتجدج بذي محدػػس مخئػي ىسػا قصبػا( الجػجي كالفخقػج ) مسػا
يػػػىع بػػأف المفطػػة ارًبصػػت بسعشػػى خػػخ تيػػخ السعشػػى األكؿ  .كقػػاؿ يسػػجح الحدػػغ بػػغ
كى

(:)3

و َّ
ــــــــــــــــبابو
ــــــــــــــــغ َش
ــــــــــــــــخ ِخ ِم
الذ
ْ
ْ
ْ
و ِ
ِ
ــــــــــــــو
ــــــــــــــب مـــــــــــــــغ َجَشابـ
الخ ْرـ
ْ

ِ
فـــــــي َّ
ــــــاه
الذـ ْ
ــــــخ ِخ مـــــــغ ح َجـ ُ
و ِ
الخ ْرـ ِ
اه
ـــــــــــغ َنـ َ
ـــــــــــب ِمـ ْ
ـــــــــــج ُ

فف ػػي مسػ ػة ( الذ ػػخخ ) الت ػػي ًك ػ ّػخرت مػ ػخًيغ  ,مػ ػخة كاح ػػجة ف ػػي الر ػػجر  ,كمػ ػخة ف ػػي
العجػػد ,ك مسػػة ( الخر ػ ) التػػي ًكػ ّػخرت م ػخًيغ  ,م ػخة كاحػػجة فػػي الرػػجر  ,كم ػخة فػػي
العجد ,كًسيد اإليقاع بتشاس

كًجانذ المفطتيغ السخددًيغ عخكضياً كمػضعياً .

ًسػػاـ فػػي شػػعخه فػػي اسػػتخجاـ التك ػخار الػػحي يتدػػع بالتخديػػج  ,كالػػحي
لقػػج ًفػػشغ أبػػػ ّ
يػ ػخب األلف ػػاظ بعز ػػيا بعزػ ػاً  ,فيق ػػػـ عم ػػى بع ػػجيغ  :األكؿ اإليق ػػاعي  :فتق ػػع األلف ػػاظ
السخددة كفقا لمػزف العخكضي  ,كًتشاس معو  ,كبتكخار الحخكؼ كالحخ ات أيزا.
أمػػا البعػػج الثػػاني التخ يبػػي  :التػػي ًحتػػل األلفػػاظ الست ػخددة كضػػائف نحػيػػة كصػػخفية
ّ
كدالليػ ػػة ًسثػ ػػل عشاصػ ػػخ إيقاعيػ ػػة متسي ػ ػدة أىّم ػ ػت التخديػ ػػج ألدا دكره الفاعػ ػػل فػ ػػي الػ ػػشز
الذػػعخي بأنسػػاط اختياريػػة كبيانيػػة متشػعػػة بسػػا ًزػػسشتو مػػغ عشرػػخ اإلثػػارة لجمػ

ز.
الدامع كالستمقي لكذف شعخية ّ
الش ّ
 5.2.2السجاورة :
الجار الحي يجاكرؾ  ,كجاكر
في المغة مغ الفعل " َج َػَر ,كالجػار  ,كالسجاكرة  ,ك ُ
 .1الصخابمدي  ,بحػث في الشز األدبي كقزاياه  ,ص . 128
الجيػاف . 61 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 108 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .3ابػ ّ
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انتبػػاه

()1

الخجل مجاكرة كجػا اًر "

 ,كيخى الدمخذخي " أف السجاكرة ىي حدػغ الجػػار"( .)2كفػي

االصػػصالح " ًػػخدد لفطتػػيغ فػػي البيػػت ككقػػػع ػػل كاحػػجة مشيسػػا بجشػ
()3

مشيا  ,مغ تيخ أف ًكػف إحجاىسا لغػاً ال يحتاج إلييا "

األخػػخى أك قخيبػػا

.

فسػػغ خػػالؿ السجػػاكرة ًطيػػخ بػضػػػح حقيقػػة التك ػخار األفقػػي الػػحي يحسػػل دالالت

إيحائي ػػة  ,كنفد ػػية  ,كارًب ػػاط التكػ ػخار بفز ػػا البي ػػت الذ ػػعخي  ,كى ػػػ مد ػػخح التذ ػػميل
التكخاري فيو  ,فكمسا ًباعجت الكمسػات السم ّػخرة أك ًقاربػت مسػا ًحػجد الشػػع البالتػي أك
البجيعي في البيت  ",فإف ًعسيق الجاللػة يعتسػج عمػى فكػخًيغ بمفػي كاحػج  ,بحيػث ًتحػجد

الذػػاعخ  ,كىػػػ بػػحلظ يزػػيف إلػػى
شبيعػػة ػػل لفطػػة عػػغ شخيػػق االسػػتعساؿ الػػحي ث ػخه ّ
الػػشس السعجسػػي لػنػػا مػػغ العسػػق عػػغ شخيػػق قجرًػػو فػػي االختيػػار أكالً  ,كالتػزيػػع ثانيػػا ,

فشجػ ػػج العسػ ػػق مؤدي ػ ػاً إلػ ػػى ثافػ ػػة دالليػ ػػة "( .)4كمػ ػػغ األمثمػ ػػة عمػ ػػى السجػ ػػاكرة .ق ػ ػاؿ أب ػ ػػ
()5

ً ّساـ :
ِ
رــــــػ ُن َمــــــ ِ
ـــج َث اْل َع ِطــــِي َع َع ِط ْي ُس َيــــا
آر َب
ِإَّنــــــا أ ََت ْيَشــــــ ُ
الحـ َ
َي ْد َت ْرــــغُخ َ
اك ْع َن ُ
إف ًجػػاكر مستػػي ( العطػػيع  ,عطيسيػػا ) أدت إلػػى ًكثيػػف الجاللػػة  ,ألنيػػا ًػػػحي

بسالزمػة العطسػػا  ,كيدترػغخ األحػػجاث العطيسػة  ,ألنيػػع أىػل لحميػػا  ,كيػخكف أنفدػػيع
أكبخ مشيا  ,فالسسجكح عطيع بقجره  ,كشممت السجاكرة بسا فييا مغ ًقجيع  ,كًػأثيخ رةيػة
الذاعخ ,كافتخػاره بسسجكحػو بسػا يتشاسػ
ّ
كثيخ مغ الذع اخ

أبي الصي

مػع جاللػة قػجره كممانتػو فالسجػاكرة ضػاىخة عشػج
()6

الستشبي بقػلو :

ــــج ِر أىـ ِ
ائع
العـ ْ
عمـــــى َقـ ْ
ــــل َ
ــــدمِ تـــــيتي العـــــد ُ
ــــغ ِ ِ
الرـ ِ
ــــع فـــــي َعـ ِ
ــــغارىا
ــــيغ َّ
يخ صـ ُ
َوَت ْعطُـ ُ

ـــج ِر ِ
الكــــ اخمِ السكـ ِ
ـــارُم
َوتــــيتي عمــــى َقـ ْ
ــيغ ِ
ــائع
العطـــيعِ َ
َوَت ْرـــ ُغُخ فـــي َعـ ِ َ
العطـ ُ

 .1ابغ مشطػر  ,لداف العخب  . 153 /4 ,مادة ( جػر) .
 .2الدمخذخي  ,أساس البالتة 67 /1 ,

 .3العدمخي  ,تاب الرشاعتيغ  ,ص . 466
 . 4عبج السصم

 ,ا  ,التكخار الشسصي في قريجة السجح عشج حافي إبخاىيع  ,دراسة أسمػبية ,

مجمة فرػؿ  ,اليي ة العامة السرخية لمكتاب  ,القاىخة  ,ع , 2ـ1983 , 3ـ  ,ص. 51

الجيػاف . 275 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
 .6الستشبي  ,ديػانو (السدسى بالبياف في شخح الجيػاف )  378 /3 ,ػ ػ ػ ػ ػ ػ.379
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()1

ًساـ أيزا :
كقاؿ أبػ ّ

ـــادوا السعــــالِي بال َّثَشـ ِ
َغَمـ ِ
ـــب
ق َق ْــبَم ُي ْع
ـــاء األ ْ
شـ ْـػقٍ و َ
َل ِكـ ْـغ َبُشــػ َ
ش ْــػ ٌ
َشـ ُ
ََ
ألف شػقػا كأبػػػىع بشػػػا
أمػػا السجػػاكرة فػػي ىػػحا البيػػت فتتسثػػل بتكػخار مسػػة ( شػػػؽ ) ّ
ّ

لمسع ػػالي بش ػػا ال يخ ػػخب أب ػػجاً  ,كإف خخب ػػت ال ػػجنيا  ,ألني ػػع ش ػػيجكا ى ػػحا البش ػػا بالسم ػػارـ
()3
()2
ًساـ في مجح مالظ بغ شػؽ :
ػ
أب
ؿ
ا
ق
ك
.
كاألخالؽ الفاضمة ال سا خخبت الدبا
ّ
صػا عَمـــــــى أ ِ ِ
َوَز ُعـــــػا َّ
ــــــجا َثا
ػل ِجَّمـــــ ٌة
َحـ َ
ــــان ُ
َح َجاثـــــــو أ ْ
ْ
الدَمـ َ
َو َســـــــ َ ْ َ
ــــع ُك ُيـــــ ٌ
وىـ ْ
الذاعخ عمػى ًكػخار مستػي ( أحػجاث  ,أحجاثػو)  ,ليطيػخ صػػرة مسجكحػو
حخص ّ
ج

عمػػى أكسػػل كجػػو  ,فيػػع َخِبػػخكا الدمػػاف  ,كأحجاثػػو رتػػع حجاثػػة سػػشيع  ,فالسجػػاكرة شػػممت

نغسة مػسيقية عحبػة كعسقػت الجاللػة السعشػيػة ك ذػف داللػة القػػة لػجى مسجكحػو  .كقػاؿ
()4

ًساـ أيزا :
أبػ ّ

َل َّســا َزىـ ْـج َت َزِىـ ْـج َت ِف ـي جسـ ِـع ِ
ــــجا
الغَش ـى
َ
ــــت ُ
ولقـ ْ
ــــت فيـــــو أ َْزَىـ َ
فكشـ َ
غبـ َ
ــــج َر ْ
َْ
الذاعخ الفعميغ ( زىجت ) الحي أفػاد التعسيػق فػي السعشػى  ,كًصػػر الحػجث
كخر ّ
ّ
فالسسػػجكح ػػاف يفػػخؽ مالػػو كيترػػجؽ بػػو  ,كىػػػ ارتػ
()5

ًساـ في مجح السأمػف :
أبػ ّ
يكـــــــو َشـــــــػ ٌ ِ
ِ
ـــــــاء ُه
يـــــــل َ
َي ْكف َ ُ
ْ
ض َس َ
ق ُيص ُ

فػػي الػػجنيا فيمػػف إذا ًدىػػج  .كقػػاؿ

ــــػِد
ــــقا ُه َسـ َ
فـــــِ ذا َسـ َ
ــــق ُ
َسـ َ
اه َســـــ َع األ ْ
الذػػاعخ لفطػػة ( سػػقاه ) م ػخًيغ كبصخيقػػة التجػػاكر فػػي عجػػد البيػػت لتعسيػػق
كػ ّػخر ّ
السعشى  ,كًكثيػف داللػة القػػة فػي البيػت الذػعخي  ,ليخسػع صػػرة رائعػة لسسجكحػو  ,فػإف
الذػؽ مشو إليظ يمفيظ ذلظ  ,ألف الذػؽ يصيل ضسأه  ,فإذا سقاه سقاه سع الحية

الجيػاف . 97 / 1 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2الدبا  :مجيشة عمى ش الفخات بالقخب مغ األنبار كفي ممظ الدبا كًقع بيغ األنبار كىيت
كإنيا انت لمدبا  .انطخ عمي  ,جػاد  ,السفرل في ًاريخ العخب قبل اإلسالـ  ,الشاشخ جامعة

بغجاد  ,العخاؽ  ,ط1993 , 2ـ . 1490 /1 ,

الجيػاف ِ . 319 /1 ,جم ٌة  :مفخدىا جميل جساعة ذات قجر جميل كممانة رفيعة .
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
الجيػاف . 107 / 2 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
الجيػاف . 43 / 2 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
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()1

لقج ّخر ليقتمو عشظ  .كقاؿ يسجح إسحاؽ بغ إبخاىيع :

وجــــــج ِ
ِ
وعـ ِ
ـــــديع
ــــــــــــو
ِإ َّن ال َخمِي َفـــــــــــــ َة وال َخمِي َفـــــــــــــ َة َقْبَمـ
ََ َ َ
ُ
ـــــخ َب َنرــــــيح ٍة َ
اك تـ ْ
الذاعخ مسة ( الخميفة ) مخًيغ مدتخجما السجاكرة ػي يػخب الجاللػة المفطيػة  ,بالجاللػة
ّ

السعشػيػ ػػة  ,كيطيػ ػػخ شػ ػػجاعة الخميفػ ػػة صػ ػػاح

العديسػ ػػة القػيػ ػػة كالسذػ ػػػرة  ,كالشرػ ػػيحة
()3

ًساـ ()2يخثي ا بغ الفزل :
لخعيتو  .كقاؿ أبػ ّ

ــــــــــاب الَمَبـ ِ
َوِع ِمـــــــــــْشيع وبالَمَبـ ِ
الرـ ِ
بالرـ ِ
ــــــــــاب
يح واألَْرَوِع األَْر (م)
ـــــــخ ِ
ـــــــخ ِ
يح َّ
َّ
ُ
ًكػخار الكمسػػات فػػي البيػػت الذػػعخي ًػازيػػا ك إيقاعػػا نغسػػا شػػمل كاضػػحا بػػيغ أج ادئػػو
ج

فالسجػػاكرة الستالزمػػة فػػي عػػجة ألفػػاظ مػػغ البيػػت (الر ػخير ) ك (األركع ) ك ( المبػػاب )

التػػي ًكػ ّػخرت م ػخًيغ لك ػػل كاحػػجة  ,زادت الجػػخس السػس ػػيقي لمبيػػت الذػػعخي  ,كمؤ ػػجة
الذاعخ برفات جميمة  ,فيػ الخالز الػاضر
عمى أىسية ا بغ الفزل الحي يخثيو ّ
()4
ًساـ :
السعج بحدشو  ,كشجاعتو  ,كمالزـ لألمخ ال يفتخ عشو  .قاؿ أبػ ّ
َبمِى ِ
ـجػ ُن
ـيذ َتْبَمــى َ
الج ْد ُـع لكـغ َّ
ق َحـي
الذـػ
الذـ ُ
ـيذ َيْبَمــى ولـ َ
لـ َ
ْ ُ ٌ
َ
يػخًب التكػخار األفقػػي الػػارد فػػي البيػػت بالسجػػاكرة المفطيػػة كالجالليػػة بتكػخار مسػػة
ج

ج

ارت مشح ػػت
( لػػيذ يبم ػػى  ,كل ػػيذ ًبمػػى ) كالتز ػػاد ب ػػيغ ( بمػ ػى  ,حػػي )  ,في ػػحه التكػ ػخ ا
الذاعخ مغ خالليا أف يقجـ صػرة رائعة لمعاشق الحي
البيت نغسة إيقاعية  ,استصاع ّ
الجيػاف .264 / 3 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
ص َخَح)
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف  . 44 /4 ,الرخير  :الخالز مسا يذػبو  ,الػاضر  ,المداف َ (:
األكرع  :األحدغ  ,السعج بحدشو كشجاعتو  ,المداف َ ( :رَكعَ ) .المباب  :ل ل شي كلبابو
خالرة كخياره مالزـ األمخ ال يفتخ عشو  ,المداف  ( :لب ) .
 .3ا بغ الفزل  ,أبػ جعفخ ( ,ت  251ق )  ,كزيخ الستػ ل عمى هللا  ,ثع السدتعيغ با﵀
العباسييغ  ,اف قبل الػ ازرة يمت

لمفزل ابغ مخكاف  ,كاستػزره الستػ ل  ,ثع السدتعيغ  ,قاؿ

السخزباني  :كىػ شيخ ضخيف حدغ األدب عالع بالغشا  ,لو مع إسحاؽ السػصمي أخبار كمماًبات

 .الدر مي  ,األعالـ . 221/7 ,
الجيػاف
ًساـ ّ
 .4أبػ ّ
( شجغ ) .

 . 278 /4الذجػف  :صػت الحساـ الشػاح مثيخ لمحدف كاليع  ,المداف
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يبمى جدسو  ,كلكغّ شػقو لسحبػبتو حي  ,كيالزـ السحبػب الحدف كاليع .

فالسجػػاكرة ًخ ػػد عمػػى السدػػتػى الػػجاللي لمفطػػة  ,كًعسػػل عمػػى ًذػػميل بشيػػة إيقاعيػػة

مشدجسة لتخفع مغ كًيخة الجخس السػسيقي كالشغسي  ,كلتحفد فكػخ الستمقػي لمبحػث عسػا
يػػجكر فػػي ذىػػغ السبػػجع مػػغ فك ػخة  ,كمػػا ًػحيػػو ًك ػخار ىػػحه المفطػػة لِتكػػػف متشاتسػػة مػػع
السعشى السخاد .
 6.2.2التعصف :
الذ ػ ػ ػػي َ يعصف ػ ػ ػػو عصف ػ ػ ػػا كعصػف ػ ػ ػػاً  ,ف ػ ػ ػػانعصف ,
التعص ػ ػ ػػف لغ ػ ػ ػػة َ ":ع َ
ػف ّ
ص ػػػ َ
()1
أمػػا اصػػصالحاً فيػػػ " :إعػػادة المفطػػة فػػي البيػػت  ,كال بػػج مػػغ
كعصفػػوُ حشػػاه كأمالػػو " ّ
كج ػػػد إح ػػجى الكمست ػػيغ ف ػػي السرػ ػخاع األكؿ  ,كاألخ ػػخى ف ػػي السرػ ػخاع الث ػػاني ليذ ػػبييا
()2

مر ػخاعا البيػػت فػػي انعصػػاؼ أحػػجىسا عمػػى اآلخػػخ"

" فػػالتعصف التخديػػج كإفّ الفػػخؽ

بيشيسا بسػضعيسا كباختالؼ التخدد "( . )3كقػج كرد التعصػف فػي القػخف الكػخيع فػي قػلػو
ًعػػالى  ﴿ :يــا ب ِشــي ِإســخِائيل ا ْذ ُكــخوْا ِنعس ِتـ ِ
ـت عَمــي ُكع وأَوُف ـػْا ِبعيـ ِـجي أ ِ
ُوف
ْ
ـي َّالتــي أَْن َع ْسـ ُ َ ْ ْ َ ْ
َ َ
ْ َ َ ُ َْ َ
يج ُكع وإَِّياي َفارىبػ ِن ﴾( . )4كالتعصف كرد في قػلػو ًعػالى  ﴿ :وأَوُفـػْا ِبع ِ
ِ ِ
يـجي أ ِ
ُوف
ْ
َْ
َ ْ َُ
ب َع ْ
()5
ِ ِ
ًساـ  ,كقػلو يسجح القاسع بغ عيدى :
أما ما كرد في شعخ أبي ّ
ب َعيج ُك ْع ﴾ ّ ,
صائـ ِ
فَم ِقيـــت بـــيغ يـــجيظ حْمـــػ ع ِ
ـــــؤالِ ِو
ــو
ـــــج َّي ُمـ َّ
ــــخ ُس َ
ــــيغ َي َ
وَل ِقيـ َ
ُ
ــــت بـ َ
َ َ َْ َ ُ َ َ
ج

جج

ففي البيت الذعخي عصف أربع مسػات مػغ صػجره عمػى أربػع مسػات مػغ عجػده ,

زاكج ب ػػيغ التص ػػابق ف ػػي اثشت ػػيغ ( فمقي ػػت  ,لقي ػػت ) ك ( ب ػػيغ ي ػػجيظ  ,ب ػػيغ ي ػػجي) كعم ػػى
التز ػػاد ف ػػي اثشت ػػيغ ( حم ػػػ  ,م ػػخ ) ك (عصائ ػػو  ,سػ ػؤالو ) ,فتذ ػػمل البي ػػت م ػػغ ىشجس ػػة
التػ ػػازي  ,كعس ػػق الجالل ػػة  ,فأح ػػجث ج ػػخس مػس ػػيقي يد ػػتخعي انتب ػػاه الد ػػامع  ,كيطي ػػخ

نرو  ,فاألمل معقػد عمى اً
بخاعة ّ
الذاعخ في شعخية ّ

أبي دلف يذفع لو عشجهُ

ف).
(ع َ
صَ
 .1ابغ مشطػر  ,لداف العخب َ . 249 / 9 ,
 .2ابغ أبي األصبع ً ,حخيخ التحبيخ في صشاعة الذعخ كالشثخ كبياف إعجاز القخف . 257 /2 ,
 .3ابغ أبي األصبع  ,السرجر الدابق نفدو . 257 /2 ,
 .4سػرة البقخة  ,ية . 40

الجيػاف . 60 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
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()2

ًساـ ()1في مجح عبج هللا بغ شاىخ:
ليعفػ عشو  .كقاؿ أبػ ّ
بـ ِ
ِ
ــــجى ويخ ِ
ــــتحيى َّ
ــــو
ــــو ثُـ َّ
للا َب ِاديــــــاً
َن َي ْد َ
اقُبـ ْ
َجــــــج ٌيخ بــــــي ْ
ــــع َي ْدـ ْ
ــــــت َ
الشـ َ َُ
حيى َ
الشػجى أمػخاف
ألف الباعث عمػى الكػخـ ك ّ
كيطيخ التعصف بػضػح في البيت الذعخي ّ

ىس ػ ػػا  :الحي ػ ػػا م ػ ػػغ هللا  ,كالحي ػ ػػا م ػ ػػغ الد ػ ػػخا  ,كمخاقب ػ ػػة الس ػ ػػخك ة  ,فيجفع ػ ػػو لمب ػ ػػحؿ
كالعصا  ,ك دػ

رضػا هللا بالشػجي  ,كجيػجه فػي عسػارة السػخك ة  ,كًحرػيل الثشػا مػغ

الشػاس  ,كيرػبخ عمػى مػػا يمحػق بػو مػغ الستاعػ
))3

 ,فالسسػجكح جػجيخ بيػاًيغ الرػػفتيغ .

كمغ قػلو في مجح عياش بغ لييعة :
ِ
ــــاح ِة م ْع ِتـ ِ
ــــب
رـــل
ـــع ُتػفـــ ِجي ُس ْ
ـــخصاً ِإلـــى ُم َتَش ّ
وَلـ ْ
فَم ْ
ــــع ُتْش ِدلـــــي َع ْتبـــــاً بدـ َ ُ
فالتعصف في البيت الذعخي بجأ بحخفي العصف ( الفا  ,الػاك) ثع حخؼ الجدـ
ز إيقاعػا يػتال ـ
( لع )  ,فمعبت الحخكؼ دك اًر فػي ًذػميل إيقػاع البيػت  ,كمشحػت الػش ّ
الذاعخ لدت أًشرل مغ سػخصظ
ًساـ ّ
مع قػة الحجث  ,كتخض السجح  ,فكقػؿ أبي ّ

ًساـ لشا ممانة إسحاؽ بغ أبػي ربعػي عشػج أبػي دلػف القاسػع بػغ
كال عتبظ  .يرػر أبػ ّ
()4
ًساـ :
عيدى ففي ىحا البيت الذعخي  ,يقػؿ أبػ ّ
الجيػاف . 226 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2عبج هللا بغ شاىخ بغ الحديغ بغ مرع

ابغ زريق الخداعي 182 ( ,ق ػ ػ ػ ػ 226ق ) ,

بالػال  ,أبػ العباس  :أميخ خخاساف  ,كمغ أشيخ الػالة في العرخ العباسي  .أصمو مغ " باذتيذ
" بخخساف  .ك اف ججه األعمى "زريق" مغ مػالي شمحة ابغ عبج هللا (السعخكؼ بصمحة الصمحات )

ككلي صاح

التخجسة إمارة الذاـ مجة  .كنقل إلى مرخ سشة 211ق  ,فأقاـ سشة  ,كنقل إلى

الجيشػر .ىػ أحج قػاد السأمػف كاله خخاساف  ,كمسغ ساعج في القزا عمى األفذيغ  ,كضيخت

كفا ًو فكانت لو شبخستاف ك خماف كخخاساف كالخي كالدػاد كما يترل بتمظ األشخاؼ  .كاستسخ إلى
أف ًػفي بشيدابػر كلمسؤرخيغ إعجاب بأعسالو كثشا عميو  ,قاؿ ابغ األثيخ  :اف عبج هللا مغ أكثخ

الشاس بحال الساؿ مع عمع كمعخفة كًجخبة  ,فيو مخات ثيخة  .قاؿ ابغ خمكاف  :اف عبج هللا سيجاً
نبيالً عالي اليسة شيساً  ,ك اف السأمػف ثيخ االعتساد عميو  .كقاؿ الحىبي في دكؿ اإلسالـ  :اف
عبج هللا مغ بار السمػؾ  .كقاؿ الذابذي  :اف السأمػف ًبشاه كرباه .الصبخي ً ,اريخ الصبخي ,

 153/ 5ػ ػ ػ ػ .166البجيعي  ,ىبة األياـ  126 ,ػ ػ ػ .139الدر مي  ,األعالـ .227 /4 ,
الجيػاف . 147 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
الجيػاف . 59 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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و َغـــــــجوت مْقمِيـــــــاً ِإلـــــــى ع َّحالِـ ِ
ـــــجو َت محبػبــــــاً ِإلــــــى أَضــــــي ِ
ــــــو
اف ِو
ُ
َْ َ َ ّ
َ
ف َغـ َ ْ َ ْ َ َ
مقميػػا )  ,ثػػع الجػػار كالسجػػخكر
فػػالتعصف ضيػػخ فػػي مستػػي ( تػػجكت  ,محبػبػػا ّ ,

( إلػػى أضػػيافو  ,إلػػى عحالػػو ) فالتزػػاد يطيػػخ ممانػػة إسػػحاؽ عشػػج سػػيجه  ,فيػػػ يتعامػػل
مػػع محبػبيػو كأضػػيافو بالدػػمع  ,كمػػع عػػحاؿ سػػيجه بػػالحخب  .كقػػاؿ يسػػجح أحسػػج بػػغ أبػػي
()1

داكد :

الدـــــــارِي عمـــــــي ِي َّغ َغـ ِ
َن السغـ َّ
ــــــاد
ـــــــــــح ِف ْي َيــــــــــــا ُم ِقــــــــــــ ْي ٌع
َوَكـــــــي َّ
َن َّ
َ ْ
َف َكــــــــــــي َّ ُ
الذػػاعخ اآلمػػاؿ  ,كإنيػػا اسػػفة قبػػل ىػػحا السسػػجكح ,
ففػػي ىػػحا البيػػت الػػحي يرػػف ّ

فكذػػف الطػػالـ عػػغ شػػخؽ الخجػػا  ,فكػػأف السغ ػ ّح مقػػيع ال يمحقػػو ًع ػ لتحّقػػق رجائػػو ,
أف مغ يدخي ليالً  ,يديخ نيا اًر الىتجائو  ,كقبل ىػحا السسػجكح فالسغػ ّح فييػا مقػيع ألنػو
ك ّ
لع يمغ يشفعو إتحاهُ  ,كالداري الحي قج أخح السيمة كًقجـ في الصمػ
لع ير خي اًخ  ,كلع يشل معخكفاً .

ػاف الغػادي  ,إذ

 7.2.2التصخيد :

"ىػػػ أف يمػػػف صػػجر البيػػت الذػػعخي مذػػتسال عمػػى ثالثػػة أسػػسا مختمفػػة السعػػاني

متكخرة بمفػي كاحػج "( . )2كيػخى العدػمخي أف التصخيػد :يتسثػل فػي أف
كيمػف العجد صفة ّ
يقع في أبيات متتالية مغ القريجة  ,ك مسات متدػاكية فػي الػػزف  ,فيمػػف فييػا ػالصخاز
في الثػب "( .)3كمغ األمثمة عمى ذلظ قػلو في مجح السأمػف :
ــان ُيْش ِدـــي شُػَليـــا
ام َو ْصـ ٍ
ــل كـ َ
أَعـ َــػ َ
ــــت
ُثـ َّ
ــــام َى ْجـ ٍ
َرد َفـ ْ
ــــع انبـ ْ
ــــخ أ َ
ــــخت أََّيـ ُ

()4

ــــــــــخ َّ
ــــــــــام
ْ
ذكـ ُ
الشـ َ
ــــــــــػى فكيََّنيـــــــــــا أََّيـ ُ
ام
ِب َجـــــــــػ ًي أَســـــــــى فكيََّنيـــــــــا أَ ْعـ َ
ــــــــػ ُ

ـــــــــــــــالم
فكيََّنيــــــــــــــــا وكــــــــــــــــيََّن ُي ْع أَحـ
َىميــا
ـظ َ
ُثـ َّـع َ
الد ـُشػ ُن وأ ُ
انقزـ ْـت تمـ َ
ُ
ًسػػاـ  (:فكأنيػػا أيػػاـ  ,فكأنيػػا أع ػػاـ  ,ك ػأنيع
ًسثمػػت بشيػػة التصخيػػد فػػي قػػػؿ أبػػي ّ
أحالـ ) ,فإف التخ يد عمى ًداكي الكمسات في الػزف ًتزر مػغ خالليػا بشيػة التصخيػد ,
ج

الجيػاف  . 360 /1 ,السغ ّح  :اإلتحا  :اإلسخاع في الديخ .
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2الياشسي  ,جػاىخ البالتة  ,ص . 410
 .3العدمخي  ,تاب الرشاعتيغ  ,ص . 480
الجيػاف . 152-151 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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عشػا أعػامػا أنيػا
كبشية التكخار ,فيخاشػ الػجيار كىػي بغبصػة كتفمػة مػغ الدمػاف فأردفػت ّ
()2
أياـ كمخت األحالـ .مغ قػلو()1يسجح يحيى بغ عبجهللا :
وواليـــــــــــ ٍة بالجـ ِ
ــــــــــاه
ػرٍة
َ
ػرِة ِ َ
الي َت ْيغ و َ
بــــــــــــػ َ
ــــــــــي َ
َم ْذـ ُ
اليــــــــــــ ٍة َمــــــــــــ ْح ُك َ
بشية التصخيد ًطيػخ فػي مسػة ( كاليتػيغ ) ,فالسسػجكح قػج حطػي بػيغ أق اخنػو بػػاليتيغ
ًػالىسا ,فإحجى الػػاليتيغ كاليػة ًػليػو إياىػا  ,ككاليػة أخػخى بإيجاىػظ إيػاه كًجعمػو كجييػا
عش ػػجؾ ليج ػػل ف ػػي عي ػػػف الش ػػاس  ,كم ػػغ ػػاف يدتر ػػغخ ق ػػجرؾ  .ف ػػالتصخيد أح ػػجث نغس ػػا
مػسيقيا بيغ أج اد البيت بيحا التكخار لكمسة ( كالية)  ,كًجاندا كاندجاما ليؤ ج عمى
()3

ًساـ في مجح ا بغ يػسف :
أىسية السسجكح  .كقاؿ أبػ ّ
الع َـج ُم
ويـ ِـجي
أَشــخْف ُت مْشـ َ
ـظ عمــى َب ْحـ ِـخ الغَشــى َ
ػل فـي ُم ْد َـتػاىا  :ال َف ْق ُـخ و َ
َي ُج ُ
فبشي ػػة التصخي ػػد ًسي ػػدت بػج ػػػد ص ػػفتيغ ىس ػػا ( الفق ػػخ  ,الع ػػجـ ) ألف السس ػػجكح بح ػػخ
ًسػػاـ أيزػػا فػػي مػػجح
الغش ػى  ,فػػإذا كردت بح ػخه ًػػتخمز مػػغ الفقػػخ كالعػػجـ  .كقػػاؿ أبػػػ ّ
()4
ا بغ يػسف :
ِ
يتــــــــــ ًة ِ
كــــــ َل َد ٍاء ُيْخ َجــــــى الـ َّ
ـــــــــيبا
ــــــو ِإالّ
ـــــــــي ِغ ِ :م َ
اء َل ُ
يعـ ْ
ومذـ َ
ال َفط َ
ـــــج َو ُ
َ
فبشية التصخيد ًطيػخ فػي البيػت الذػعخي فػي مسػة ( الفطيعػيغ ) التػي ًسثػل معشيػيغ
ىسا  (:السػت  ,الذي

)  ,فكػل مػخض يخجػى الذػفا مشػو إالّ السػػت كالذػي

ال عػالج

أمػا ابػغ أبػي األصػػبع
ليسػا  ,فجػا ت بشيػة التصخيػد ًؤ ػػج عمػى حقػائق ثابتػة فػي الكػػػف ّ .
فيخى التصخيد في ّأنو " يتسثل في أف يبتػجئ السػتكمع المػو يػح خ جسػل مػغ الػحكات تيػخ
الجيػاف . 350 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2يحيى بغ عبجهللا بغ الحدغ بغ الحدغ بغ أبي شال

 :مغ بار الصالبييغ في أياـ مػسى

اليادي كىاركف الخشيج العباسييغ  .رّباه جعفخ الرادؽ في السجيشة فخكى الحجيث كًثقف كذى
إلى اليسغ فأقاـ مجة كدخل مرخ كالسغخب كعاد إلى السذخؽ كدخل العخاؽ متشك اخ كقرج بالد الخي
كخخاساف فصمبو الخشيج كاستقجمو إلى بغجاد فجخميا كاتجؽ عميو الخشيج عصاياه فحبدو كالخشيج كمات

في حبدو (سشة  180ق)  .الدر مي  ,األعالـ  190/7 ,ػ ػ ػ. 191
ًساـ
 .3أبػ ّ

ًساـ
 .4أبػ ّ

الجيػاف . 247 /3 ,
ّ ,
الجيػاف . 159 /1 ,
ّ ,
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مشفرمة ثػع يخبػخ عشيػا برػفة كاحػجة مػغ الرػفات السم ّػخرة بحدػ
()2
الجسمة األكلى "( .)1قاؿ أيزا :

العػجد الػحي ق ّػجره فػي

ِ
متــى يدــحب عمــى َّ ِ
ـــــج
ـو
ـــــل َيْشُبــــــػ َعْميــــــو وال َج ْعـ ُ
الشبــت َذْيَمـ ُ
َسـ َ
ـح ٌ
اب َ َ ْ َ ْ
َفــــــال َر ِجـ ٌ
فبشية التصخيد ًسيدت بػجػد ( الدحاب  ,الخجل ) ألف السسجكح يأًي بػالخيخ ػالسصخ
الحي يأًي بالخيخ .
 8.2.2العكذ والتبجيل :
العمذ لغ ًة  :مغ عمػذ الذػي يعمدػو عمدػاً رد خػخه عمػى أكلػو"( .)3كفػي االصػصالح
 :أف ًق ػػجـ ف ػػي الك ػػالـ ج ػػد اً ث ػػع ًعمد ػػو كًق ػػجـ م ػػا أخخً ػػو كًػ ػؤخخ م ػػا قجمت ػػو  ,كيد ػػسى

()4
َّ
ِ
ِ
َّ
َّ
ـار فـي َّالْي ِـل َوُت ْخ ِـخ ُج
ي
الش
ج
ل
ـػ
ت
و
ـار
ي
الش
فـي
ـل
ي
ال
ج
ل
ـػ
ت
﴿
:
ًعالى
و
قػل
كمشو
,
التبجيل"
ُ
ُ
ُ
ُ
َ َ
َ َ َ
ْ َ
الحي ِمغ َّ ِ ِ
ِ
ـاب﴾( .)5كًستػاز
ـآء ِب َغ ْي ِـخ ِح َد ٍ
الح ِّي َوَتْخُز ُ
َ َّ َ
السِّي َت م َغ َ
ق َمـغ َت َذ ُ
السيت َوُت ْخ ِخ ُج َ
ىحه البشية أنيا ًقػـ بيغ التخاكيػ " إذ يتحػتع كجػػد شػخفيغ تيػخ متجاندػيغ صػػًيا حتػى

نػ ػػجرؾ التغيػ ػػخ أك القم ػ ػ السمػ ػػاني بيشيسػ ػػا  ,كمػ ػػغ ىشػ ػػا يرػ ػػع ًرػ ػ ّػػر ىػ ػػحه البشيػ ػػة فػ ػػي
السفػػخدات  ,كال ًقػػػـ ىػػحه الثشائيػػة عمػػى نفػػي شػػخؼ لدخػػخ  ,كلكػػغ ىػػحا الػػتالزـ يذػػػبو
بعس السغايخة كيتبعػو ًعػجيال فػي السعشػى  ,إذ التعػجيل فػي شػمل التخ يػ
()6

فػػي الشػػاًا الػػجاللي "

ثبػػات كقػػج يستػػج التخ يػ

يقتزػي ًغػاي اخ

 ,فالسمػػاف كالسدػػافة فػػي البيػػت الذػػعخي لػػيذ ليسػػا ًحجيػػج  ,كال
األكؿ فػػي بجايػػة البيػػت كالثػػاني فػػي نيايتػػو  ,أك يشحرػػخ بيشيسػػا

ًساـ في مجح الحدغ بغ كى
في لفطة كاحجة  .كقاؿ أبػ ّ

()7

:

 .1ابغ أبي األصبع ً ,حخيخ التحبيخ في صشاعة الذعخ كالشثخ كبياف إعجاز القخف  ,ص. 314
الجيػاف . 87 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
 .3ابغ مشطػر  ,لداف العخب  144 /6 ,مادة  ( :عمذ ) .

 .4ابغ معرػـ  ,أنػار الخبيع في أنػاع البجيع  . 337 /3 ,انطخ العدمخي  ,تاب الرشاعتيغ
ص  . 411انطخ القدكيشي  ,اإليزاح في عمػـ البالتة  ,ص . 200
 .5سػرة ؿ عسخاف  ,ية . 27
 .6عبج السصم

 ,بشا األسمػب في شعخ الحجاثة  ,ص. 303

الجيػاف . 132 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .7أبػ ّ
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ـــــب
ـــل
فــــِ َذا َ
ـــــغ َجـ ْ
ـــت لـ َ
ـــــت ِمـ ْ
أ َْدَرْك ُ
شَم ْبـ ُ
ـــــجو ُ
اه مــــــا ال أَ ْشُمـ ُ
ـــع أََنـ ْ
ـــج ْي ِي ُع مــــا َلـ ْ
فبشية العمذ في البيت الذعخي ًسثمت في بجاية الرجر (:فإذا شمبت لػجييع مػا لػع
أنػ ػل ) ,كنياي ػػة العج ػػد ف ػػي قػلػ ػو ( أدر ػػت م ػػغ ج ػػجكاه م ػػا ال أشمػ ػ

فالذ ػػاعخ عم ػػذ
) ّ

األلفػػاظ فػػي البي ػػت الذػػعخي  ,فأح ػػجث جخس ػا مػس ػػيقيا ًصػػخب ل ػػو أذف الستمقػػي كالد ػػامع

معاً  ,فخب البيت الذػعخي التزػاد القػائع بػيغ المفطتػيغ ( شمبػت كال أشمػ
()1

)  ,مسػا أدى

ًساـ في الغدؿ :
إلى اندجامو  .كقاؿ أبػ ّ

ِ
أن ُكْشــــ َت ِفــــي اْلحدــــ ِغ و ِ
احــــــ َج اْل ُحــــــ ْد ِن
احــــجاً َفيََنــــا
ْ
يــــــا َواحــــــ َج اْل ُح ْدــــــ ِغ َو َ
َ
ُْ
فالذػػاعخ ػ ّػخر لفطػػة ( فػػي الحدػػغ كاحػػجاً ) فػػي صػػجر البيػػت الذػػعخي ثػػع عمػػذ
ّ

فالذػاعخ يػح خ أنػو متفػخد بالحدػغ فيػػػ
الكمسػة فأصػبحت ( كاحػج الحدػغ ) فػي عجػده ّ ,
كاحػػج الحػػدف كمحبػبتػػو فػػي الحدػػغ كاح ػ ٌػج  ,فػػاحتػت البشيػػة أفػػق البيػػت الذػػعخي ػػامال
كجعمػػت الدػػياؽ يتحػػخؾ بػػيغ شػػصخًيو  ,فالسدػػافة بػػيغ ح ػ
()2

السحبػبػػة كحدػػشو ًسثػػل بشيػػة

التعادؿ بيشيسا  .كمغ قػلو أيزا :

ِ
ـو
ـظ فــي الدـ ُـيػُل ِة َو ْج ُيــو
وك ـي َّ
الحدونـ ِـة ِعْخ ُ
ضـ ُ
َن َو ْج َيـ َ
فك ـيَ َّن عْخ َضـ َ
ـظ فــي ُ
ففػػي البيػػت الذػػعخي ًكػ ّػخر فػػي صػػجر البيػػت ( ػػأف عخض ػظ فػػي الدػػيػلة كجيػػو )

كعم ػػذ عج ػػد البي ػػت ( ػػأف كجي ػػظ ف ػػي الحدكن ػػة عخض ػػو )  ,كعم ػػى مد ػػتػى التذ ػػميل
البشػػائي  ,نمحػػي مدػػاىسة ىػػحه البشيػػة فػػي شػػج كًي ػخة اإليقػػاع مػػغ خػػالؿ التك ػخار الرػػػًي
ًسػاـ السػافقػة  ,فإنيػا
لمبشية السعمػسة " كبالختع مغ أف عشاصخ بشيػة العمػذ قػج ًتػافػق ّ
ًقػػجـ لشػػا شػػمالً ًعبيخي ػاً فخيػػجاً يػػأًي فيػػو التقابػػل مػػغ التػافػػق  ,فيػػػ عالقػػة عمػػى ًػػجاخل
الجالالت في كعي السبجع أكالً  ,كثػع ًػجاخميا فػي الرػياتة ثانيػا "( ,)3فيػحا العمػذ يػأًي

ػخر الرػػياتة كيتبعيػػا العمػػذ  .كمػػغ قػل ػو
الذػػاعخ  ,ثػػع ًكػ ا
مػػغ ًك ػخار الفك ػخة فػػي ذىػػغ ّ
()4
ييجػ عياشاً :
الجيػاف . 281 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 384 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
 .3عبج السصم  ,بشا األسمػب في شعخ الحجاثة  ,ص. 330
الجيػاف . 360 / 4 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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ِ
ــــــــخ َصـ َّ
ــــــــخ
ــــــــخ
ومْش َكـ ًا
وأََرى َن ِكيـ ًا
َ
ــــــــج عشـ َ
ضًّشـــــــــا بيََّنـــــــــظ ُمْش َكـ ٌ
ــــــــخ وَنكيـ ُ
ــــــــظ ُ
ًكخر اسع السمكيغ ( مشكخ  ,نكيخ ) كىسا مختراف بدػؤاؿ القبػخ  ,ففػي
ففي البيت ّ

ًكخر ( نكي اخ صجعتظ كمشك اخ ) كفػي عجػده ( بأنػظ مشكػخ كنكيػخ )  ,فػإف السيجػػ
صجر ّ
()1
ًساـ في الغدؿ:
قج ّ
صج مشك اخ لدػ أفعالو ألنو يسثل صػرة مشكخ كنكيخ  .قاؿ أبػ ّ
ــــع ِخىا
ــغ َو ْج ِييـــا
َل َّســـــا َبـــــجا أ َْو َو ْج ُييـــــا مـ ْ
ــعُخىا ِمـ ْ
ــــغ شـ ْ
ــب َشـ ْ
حدـ ُ
ــاء ُي َ
َب ْيزـ ُ
فبشيػػة العمػػذ فػػي ىػػحا البيػػت الذػػعخي ًسثمػػت فػػي عمػػذ األلفػػاظ عػػغ شخيػػق التقػػجيع
ج

ج

كالتأخيخ لخجمة السعشى  ,فالعمذ أنتا بشيػة ًك اخريػة مػغ خػالؿ ًكػخار األلفػاظ عيشيػا فػي
صػػجر البيػػت ( شػػعخىا مػػغ كجييػػا ) كعجػػد البيػػت ( كجييػػا مػػغ شػػعخىا )  ,فيػػحه الس ػخأة
بيزا جسيمة مغ شعخىا يطيخ جساؿ كجييا  .كالسالحي فػي بشيػة العمػذ كالتبػجيل أنيػا
ذات صػػمة كثيقػػة بػػالتكخار  ,فسجػػخد عمػػذ األلفػػاظ كًبػػجيميا يتػلػػج لػػجيشا ًك ػخار لأللفػػاظ ,

الذػػاعخ
ليسػػشر البيػػت الذػػعخي جخسػا مػسػػيقيا متػازنػاً  ,كيعسػػق داللػػة السعشػػى الػػحي يخيػػج ّ
الذاعخ .
إيرالو لمستمقي  ,كعمى الستمقي أف يحفد فكخه لمػصػؿ إلى ما يربػ إليو ّ

 9.2.2التدييع  ( :اإلرصاد أو التػشيح ) :
لغػ ػػة  ":ال اخصػ ػػج بالذػ ػػي ال اخق ػ ػ لػ ػػو  ,كرصػ ػػجه بػ ػػالخيخ كتي ػ ػخه يخصػ ػػجه رصػ ػ ّػجاً أك
التّخصج  :التخق "( . )2كفي االصصالح  " :أف يؤسذ الكالـ عمى ٍ
كجو يجؿ عمػى بشػا
ّ
ما بعجه  ,أي أف يمػف مبتجأ الكالـ يبشى عغ مقصعو كأكلػو يخبػخ بػآخخه  ,كصػجره يذػيج
بعجده  ,حتى لػ سسعت شع اخ أك عخفت ركايتو ثع سسعت صجر بيت مشػو  ,كقفػت عمػى
الد ػػساع إلي ػػو  ,كخيػ ػػخ الذ ػػعخ م ػػا ًد ػػابقت ص ػػجكره كإعج ػػازه كمعانيػ ػػو
عجػ ػده قب ػػل بم ػػػغ ّ
()3
أمػا
.
ػت
ي
الب
كؿ
أ
ػي
ف
ػالـ
ك
ال
عميو
يجؿ
ما
ًعمع
يف
خ
التع
خالؿ
مغ
فالقافية
,
كألفاضو "
ّ
ابغ أبي األصبع يعخفو " أف يتقػجـ مػغ الكػالـ مػا يػجؿ عمػى مػا ًػأخخ مشػو أك يتػأخخ مشػو

الجيػاف . 211 / 4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
ص َج )
 .2ابغ مشطػر  ,لداف العخب َ ( , 177 / 3 ,ر َ
 .3العدمخي  ,تاب الرشاعتيغ  .425 ,انطخ .ابغ معرػـ  ,أنػار الخبيع في أنػاع البجيع ,
336/4
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()1

ما يػجؿ عمػى مػا ًقػجـ "

 ,فيػػ مػأخػذ مػغ الثػػب السدػيع الػحي يػجؿ أحػج جػانبػو عمػى

ما يميو لمتجانذ أك ما يذاكمو .
كقيػػل سػػسي ًدػػييساً ألف السػػتكمع يرػػػب مػػا قبػػل عجػػد الكػػالـ إلػػى عجػده  ,كسػػسي

إرصػػاداً ألف الدػػامع يخصػػج ذىشػػو بعجػػد الكػػالـ بسػػا يػػجؿ عميػػو مػػا قبمػػو "( , )2كمشػػو قػلػو
للا لِـ َـي ْط ِم َس ُي ْع
ًعػػالى َ ﴿ ":و ِم ـْش ُيع َّمـ ْـغ َخ َدـ ْـفَشا ِبـ ِـو األَْر َ
ض َو ِم ـْش ُيع َّمـ ْـغ أَ ْغَخْقَشــا َو َمــا َكـ َ
ـان ُ
َوَل ِكغ َكـاُنػا أَن ُف َد ُـي ْع َي ْطمِ ُسـػ َن ﴾( ,)3فعشػج سػساع ىػحه اآليػة يتبػادر إلػى ذىشػو أف الكػالـ
الحي سيقع متعمق بالطمع  ,فجا ت مسة يطمسػف .

فالتدػػييع يحقػػق كجػػػده فػػي البيػػت الذػػعخي مػػغ خػػالؿ أسػػمػب التك ػخار  ,فيػػػ يسثػػل

امتجادا أفقيا لمفطػة السم ّػخرة فػي البيػت  ,فكمسػا ًغيػخ القػخب كالبعػج بػيغ السفػخدًيغ اًخػحت
اسػػسا ججيػػجاً  ,ضػػسغ شػػصخي البيػػت أك أحػػج أشػػصخه " كلعػػل مػػا يسيػػد التػشػػير عػػغ تيػخه
()4

ىػػػ المفطػػة السمػ ّػخرة التػػي يمػػػف مػششيػػا أكؿ البيػػت الذػػعخي ك خ ػخه "
التػشػػير بسدػػسيات أخػػخى ( اإلرصػػاد كالتدػػييع )"( )5كمػػغ أمثمػػة التدػػييع فػػي شػػعخ أبػػي
 ".كقػػج عػػخؼ

()6

ًساـ قػلو :
ّ
ِ
ِ
زيـــــــــةٍ
ــــــــب لَِخ َّ
َفَيـــــــــا َغالبـــــــــاً ال َغالـ ٌ
ففػػي البيػػت الذػػعخي ًكػ ّػخر اسػػع ( تالػ

بـ ِـل الســػت ال َشـ َّ َّ ِ
ِ
ـب
َْ ُ
َ
ـظ الـحى ُىـ َػ َغالـ ُ
) فػػي بجايػػة الرػػجر كنيايػػة العجػػد ,فذػػمل

نقصة ارًكاز بيغ التكخار األكؿ في بجاية البيت  ,كالثالث فػي نيايتػو  ,فأضػاؼ لفطػة (
عمػى األنفػذ سػا

رزية )  ,كىػ السراب الجمل بسػًو  ,كفي الشياية السػت ىػ الغالػ
في قػلو ًعالى ُ ﴿ :كـ َل َن ْف ٍ ِ
الس ْـػ ِت ﴾( ,)7فػالتالةـ بػيغ ألفػاظ البيػت مػغ خػالؿ
ـذ َذآئَقـ ُة َ
ًكخار األلفاظ كًخديجىا الرػًي  ,أكد السدتػى الجاللي عسقا أكبخ لمبيت الذعخي .
 .1ابغ أبي األصبع ً ,حخيخ التحبيخ في صشاعة الذعخ كالشثخ كبياف إعجاز القخف  ,ص . 263
 .2ابغ معرػـ  ,أنػار الخبيع في أنػاع البجيع . 336 / 4 ,
 .3سػرة العشكبػت  ,ية . 40
 .4عبج السصم

 ,بشا األسمػب في شعخ الحجاثة  ,ص . 114

 .5القدكيشي  ,اإليزاح في عمػـ البالتة . 198 ,
الجيػاف . 40 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .6أبػ ّ
 .7سػرة ؿ عسخاف  ,ية . 185
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()1

ًساـ :
كقاؿ أبػ ّ

ِ
َومـــــــا َلـــــــ َظ ِبال َغ ِخيـ ِ
ــــب
ــــــج َوَل ِكـــــــ ْغ
ــــــب َيـ ٌ
ــــب ُىـــــ َػ ال َغخيـ ُ
َت َعاش ْيـــــ َظ ال َغخيِـ َ
َ
إف ًك ػخار مسػػة ( الغخي ػ ) فػػي صػػجر كعجػػد البيػػت يذػػعخنا بالتذػػميل اإليقػػاعي ,
ج

فتخديػػجه لكمسػػة الغخيػ

ثػػالث مػخات  ,مػػشر البيػػت الذػػعخي ندػػقا إيقاعيػػا كانتطامػػا نغسيػػا ,

مسا زاد مغ مجة اإليقاع في ثشايا أجدائو  ,كأكجت عمػى السعشػى التػي حسمػت فػي دالالًيػا
()2

ًساـ أيزا :
اندجاما بيغ شصخي البيت  .كقاؿ أبػ ّ

َفدـــمِب َت مـــا َتحـ ِ ِ
الدـــَم ِب
ــــــــع
ــغ َّ
َفـــــــــِ َذا َســـــــــَم ْب َت ُي ُع َوَق ْفـ َ
ُ ْ َ ْ
ــػى مـ َ
ــــــــت َل ُيـ ْ
ًكخر الفعل في بجاية البيت  ,كبجاية عجده( سمبت ) مخة كاحجة ثػع فػي نيايػة عجػد
ّ
) مخة كاحجة  ,مسا ساىع بتحفيد فكخ القارئ إلى البحػث عػغ

البيت ّخر االسع ( الدم
الذػػاعخ مػػغ ًكػ اخره  ,كحسميػػا دالالت إيحائيػػة ًديػػج مػػغ كًيػخة
داللػػة السعشػػى الػػحي يخيػػجه ّ
()3
ًساـ في مجح السأمػف :
اإليقاع في بشية التدييع  .كقاؿ أبػ ّ

ــــخٌد َثبـــــت الس ِ
ِِ
م َتجـ ِ ِ
الس َت َجـ ِّ
ـــــــخِد
ـــــو
دم ُ
ُ َ ّ
ُم َت َجـ ِّ ْ ُ َ َ
ـــــــخٌد لم َحــــــــادث ُ
ـــــػاش ِ َح ُ
فبشيػػة التػشػػير ًطيػػخ فػػي مسػػة ( متجػػخد )  ,التػػي ًكػ ّػخرت ثػػالث م ػخات أدى إلػػى
ج

ج

ًالحػػع بػػيغ ألفػػاظ البيػػت  ,كسػػاىع فػػي ًقخيػػخ الجاللػػة فػػي نفػػذ الستمقػػي  ,فتسمػػظ البيػػت

الذػػعخي بشيػػة مغمقػػة حيػػث " ًػػأًي المفطػػة السمػ ّػخرة فيػػو أكؿ الذػػصخ األكؿ  ,فتزػػع البشيػػة
التك اخريػػة الدػػياؽ فػػي فزػػا المفطتػػيغ الستسػػاثمتيغ كًغمػػق بشيتػػو"( )4مسػػا يخفػػع مػػغ كًي ػخة
اإليقاع في بشية التػشير أك التدييع  ,كيعصػي فزػا أكسػع لتذػميل الجاللػة ضػسغ أكبػخ

مدافة مسمشة عمى مدتػى التكخار األفقي .
 10.2.2السذاكمة :

الذمل لغة  " :الذبو كالسثل  ,كقج ًذاكل الذي اف  ,كشاكل ل كاحج مشيسا صاحبو
الجيػاف . 315/4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 618 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 48 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ

 .4القخعاف  ,التكػيغ التكخاري في شعخ جسيل بغ معسخ  ,ص. 91
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بو "(.)1
كالسذاكمة  :السػافقة  ,يقاؿ ىحا مغ شمل ىحا أي حد ُ
الذاعخ فػي شػعخه باسػع مػغ
أما اصصالحا  :فيي " أف يأًي الستكمع في المو أك ّ
ّ
األسػػسا السذػػتخ ة فػػي مػضػػعيغ فرػػاعجاً مػػغ البيػػت الػاحػػج  ,ك ػػحلظ االسػػع فػػي ػػل

مػضػػع مػػغ السػضػػعيغ مدػػسى تيػػخ األكؿ ًػػجؿ صػػيغتو عميػػو بتذػػاكل إحػػجى المفطتػػيغ

الذاعخ بسعشى مذاكل لسعشى خخ في شػعخه أك
األخخى في الخ كالمفي  ,أك أف يأًي ّ
في شعخ تيخه  ,بحيث يمػف لكػل كاحػج مشيسػا كصػف كمعشػى مخػالف لػصػف اآلخػخ ,

كلكػغ السذػاكمة ًكػػػف بيشيسػا مػػغ جيػة الغػخض الجػػامع بيشيسػا "( " )2كيػػح خ الذػي بمفػػي
()3
َعَمـ ُـع َم ـا فــي
تي ػخه لػقػعػػو فػػي صػػحبتو "  ,كقػل ػو ًعػػالى َ ﴿:ت ْعَمـ ُـع َمــا فــي َن ْف ِدــى َوَال أ ْ
عـالم ال ُغُي ِ
َنت َّ
ـػب ﴾( )4أي ال أعمػع مػا عشػجؾ  .كمػغ األمثمػة عمػى السذػاكمة
َن ْف ِد َظ ِإَّن َظ أ َ
ُ
()5

ًساـ قػلو في مجح داكد بغ ا:
في شعخ أبي ّ

ِ
ــــــيج
ـــاق َد َعــــا ُق ْسَخَّيــــ ًة
ــــــػى َ
ـــاق َعَمــــى َسـ ٍ
وت ِر ُ
َفـ َ
َسـ ٌ
ــــــس ُو َ
الي َ
ـــــجع ْت ُتقاس ُ
فدػ ػػاؽ األكلػ ػػى ًعشػ ػػي ( ذ ػ ػػخ الحسػ ػػاـ ) ك ( سػ ػػاؽ ) الثانيػ ػػة ًعشػ ػػي ( سػ ػػاؽ الذػ ػػجخة )
ج

فالسذاكمة جا ت بيشيسا في الخ كالمفي مع اختالؼ معشاىسا  ,كيتزر أف عالقة قػيػة
ًتكخر بعيشيا كمعانييا مختمفة  ,مػا يػؤدي إلػى إبػخاز
ًخب التكخار بالسذاكمة ألف األلفاظ ّ
()6
ًساـ أيزا :
السعشى كاندجاـ المفي  .كقاؿ أبػ ّ
الصــــــــ ِائخ ِفــــــــي َشـ ِ
الصـــــــــ ِائ ِخ اْلػ ِ
ط َّ
الصــــــــ ِائخ َّ
و َّ
ــــــــع
ـــــــين ِو
اقـ ِ
ُيْمـــــــــػِى ِب َخـــــــــ ِّ
ُ
ُ
َ
َ
ففي مسػة ( الصػائخ ) معشيػاف مختمفػاف عمػى الػختع مػغ ًذػاكل الخػ كالمفػي بيشيسػا
ففػػي مسػػة الصػػائخ األكلػػى ًعشػػي الخجػػل الػػحي يػػجرؾ بدػػعيو مػػا ال يجر ػػو تي ػخه مسػػغ ال
يد ػػعى  ,ك مس ػػة الص ػػائخ الثاني ػػة ًعش ػػي اس ػػع كق ػػع عم ػػى ذي الجش ػػاح  ,كإف ال ػػحي يصي ػػخ
 .1ابغ مشطػر ,لداف العخب  ( . 359/11 ,شمل ) .

 .2ابغ أبي اإلصبع ً ,حخيخ التحبيخ في صشاعة الذعخ كالشثخ كبياف إعجاز القخف ,ص . 393
 .3الياشسي  ,جػاىخ البالتة  ,ص. 375
 .4سػرة السائجة  ,ية . 116

الجيػاف . 148 / 2 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
الجيػاف  . 357 / 2 ,يمػي :يحى بو .
ًساـ ّ ,
 .6أبػ ّ
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كيدعى مغ الصيخ يشاؿ كيجرؾ مغ الخزؽ ما ال يجر و الػاقع التارؾ لمدػعي كاالضػصخاب

في حاؿ شيخانو كجثػمو  .كقاؿ أيزا يرف ًعحر الخزؽ عميو في مرخ:

()1

ِب ِبـــيس صـ ِ
يح ِ
ــس ِخ الـــ َحْب ِل
طــى الـ َـػ َغى
ــف ِ
اى ُع ِفـي َل َ
اليْشـ ِــج و َ
َسـَق ُ
َسـَق ُ
ْ
َ
اى ْع َك َسـا أ ْ
الدـ ُ
فدػػقاىع األكلػػى ًعشػػي ( الغيػػث )  ,كسػػقاىع الثانيػػة ًعشػػي مػػا جػػاد بػػو أىػػل دمذػػق
ج

بأنفدػػيع عشػػج الكخييػػة  ,فػػالمفي كالخ ػ متذػػمالف مػػع اخػػتالؼ السعشػػى  ,جػػاد الدػػحاب

دمذػػق كأىميػػا عمػػى قػػجر مػػا يجػػػدكف بأنفدػػيع عشػػج الكخييػػة  ,كسػػقاىع مػػغ الغيػػث مػػا
أسقاىع يػـ حخبيع بالديػؼ كالخماح .
 3.2التكخار العسػدي ( الخأسي ) :
فالتكخار العسػدي يجعل الشز الجاخمي في القريجة يسثل ًخاكسا كنغسا مستجا إلى

الذاعخ بصخح فكخًو في أكثخ مغ بيت شعخي  ,ليخسع لػحة فشية
السعشى الحي يخيجه ّ

يجحب إليو الستمقي كالدامع  ,ليتسثػل فػي نفدػو دكر التكػخار فػي الكذػف عػغ السعشػى .

فتذابو األشخاؼ ً ,كػخار األسػسا  ,كاألمػاكغ  ,كالبجايػة  ,كاألشػصخ كاألبيػات  ,كًكػخار
الرػرة ً ,سثل أشماؿ التكخار الخأسي  ,كيستاز ىحا الشس بعسمػو عمػى ًػخاب األبيػات ,
كًعسيق الجاللة  ,كًصػر اإليقاع .
 1.3.2تذابو األشخاف :

" ىػػػ إعػػادة لفطػػة مػػغ أكؿ البيػػت الػػحي يميػػو "( ,)2فتكػػػف األش ػخاؼ متذػػابية كىػػػ

نػعاف  ":األكؿ  :أف يشطخ الشاضع أك الشاشخ إلى لفطة كقعت في خػخ السرػخاع األكؿ

()3
ـػر
للا ُنـ ُ
أك الجسمػػة  ,فيبػػجأ بيػػا السر ػخاع الثػػاني أك الجسمػػة التاليػػة" قػل ػو ًعػػالى ُ ﴿:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض م َثــل ُنـ ِ ِ
اج ـ ٍة َ
اجـ َـة
َّ
ييــا م ْرـ َـب ٌ
الد َج َ
ـباح ف ـي ُز َج َ
اح اْلس ْرـ ُ
ـػرِه َكس ْذـ َـكا ٍة ف َ
الدـ َـس َاوات َو ْاألَْر ِ َ ُ
َكيََّن َيا َك ْػَك ٌب ُدِّري ﴾(.)4

الجيػاف . 521/4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2ابغ أبي األصبع ً ,حخيخ التحبيخ في صشاعة الذعخ كالشثخ كبياف اعجاز القخف . 118/2,
 .3الياشسي  ,جػاىخ البالتة  ,ص. 291
 .4سػرة الشػر  ,ية . 35
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()1

ًساـ قػلو يسجح ا بغ عبج السمظ الديات :
كقج كرد في شعخ أبي ّ

ِ ِ
ِ
الي َـػى
َىـػ ًى كـان َخْمدـاً ِإ َّن ِم ْـغ أ ِ
ــل
َىـــػ ًى ُجْمـ َ
َحدـغ َ
ــت فـــى أَفَشائـــو َو ْىـــػ َخامـ ُ
اســـــــب ر ِ
ــــــغ ي َذـ ِ
مَش ِ
ِ
َفــــِ َّن اْل َف َتــــى ِفــــي ُكـ ِ
ــــــاك ُل
ـــب
َ ُ َ
ـــل َضـ ْ
وحانيـــــــ ًة َمـ ْ ُ
ـــخ ٍب ُمَشاسـ ٌ
َ
في ىحا الشػع مغ ًذابو األشخاؼ داللة ًأثيخية في البيت الػاحػج  ,إذ بػجأ الرػجر

الذػػاعخ عػػغ فك ػخة معيشػػة بػػأف
ػػى )  ,كيعبػػخ ّ
ػػى ) كبػػجأ العجػػد بممسػػة ( ىػ ً
بممسػػة ( ىػ ً
اليػى اف خمداً لع يحرل عمى شػؿ صحبة  ,كدكاـ ًأمل كعغ مغالبة كمغػاالة إلػى
أف اسػػتحمع مشػػو  ,فػػالفتى يع ػػير بسػػا يتشاس ػ

مػػع ركحانيت ػػو كمػػا يذػػاكمو مػػغ الي ػػػى,

ف ػػالستمقي يثيػ ػخه ى ػػحا التكػ ػخار األفق ػػي  ,كيبق ػػى عم ػػى اًر ػػاؿ ب ػػيغ أبي ػػات القر ػػيجة ليذ ػػج

إف لمجسل نغسا مػسيقياً متػازيا بيغ الرجر كالعجد في البيت الذعخي .
انتباىو  ,ك ّ
()2
كقاؿ أيزا يسجح ا بغ يػسف:
ِ
ػبــــــــــــــــا
اح َتـ
ـــت
ـــو َكاَنـ ْ
َع َف ْتـ ُ
ـــػب أ ْ
َر َ
ـــــــــــــــاه َح َػاد َثــــــــــــــــاً َو ُخصُ َ
ُ
َفــــِ ذا َمــــا اْل ُخصُـ ُ
اإلشــــخ ِ
ـــــــاء ِ
وبــــــــا
ـــاء
اإلســــــــالَم ُي ْ
اك َصـ ْ
َفـ ُ
ـــــــج َعى ُدُر َ
وب ِ َ
ـــجُر ُ
وَف َز ُ
ـــارت َف َزـ ً

فقػػج ًكػ ّػخرت لفطػػة ( فزػػا ) فػػي صػػجر البيػػت مػخة كاحػػجة  ,كعجػده مػخة كاحػػجة فػػي
ى ػػحا الش ػػػع م ػػغ ًذ ػػابو األشػ ػخاؼ م ػػع التر ػػجيخ ف ػػي لفط ػػة ( دركب ) لتعب ػػخ ع ػػغ فكػ ػخة

الذاعخ ,فاإلشخاؾ صار فزا كفزا اإلسالـ صار دركبا .
ّ

أم ػػا الش ػػػع الثػ ػاني ":في ػػػ إع ػػادة لفط ػػة القافي ػػة م ػػغ ػػل بي ػػت ف ػػي أكؿ البي ػػت ال ػػحي
ّ
()3
ًساـ قريجة اممة عمى ىحا الشػع  ,كقػلػو فػي مػجح القاسػع بػغ
يميو "  ,كقج نطع أبػ ّ
()4

عيدى :

ِ ِ
ـــــيخ
امــــــخءا
ْ
َي ِجـ ْ
بالسكُخمــــــات َبرـ ُ
ـــــجه ْ
ــــــــيخ َضـ ِ
وحال َفـ ُ ن
الس ِذـ ِ
ــــــــس ُيخ
ــــــــو ُدو َ ُ

حبـ ِ
ـــل ُجــــػ ِاره
ـــغ ُي ْس ِدـ ْ
ومـ ْ
ـــظ ِب ْ
صـ ٌ
ُ
ـــجور َ
ب ِريخ أَباح السال فـي صـػ ِن ِع ِ
خضـو
َ
َ ٌ
َ ْ
َ

الجيػاف  . 116 /3 ,أحدغ اليػى  :أعحبو كأشجه  ,أثبت اليػى  .أفشائو  :أشيافو
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
خامل  :ال يؤده لو كال يعمع بو .
الجيػاف . 163 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
 .3ابغ أبي األصبع ً ,حخيخ التحبيخ في صشاعة الذعخ كالشثخ كبياف اعجاز القخف . 118/2,
الجيػاف . 662/4 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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جا ًذابوُ األشخاؼ يحسل نغسا مػسيقيا كشمل ًػازي متػالياً مشتطسػا فػي البيتػيغ

الدابقيغ في مسػة ( برػيخ) التػي جػا ت فػي القافيػة ثػع فػي صػجر البيػت الثػاني .كىػحا

التكخار" يعيغ في إيجاد ركاب بيغ األبيات ,كيديع بفاعمية فػي ًخابصيػا كًالحسيػا "(,)1
()2

كيحجث نغسة مػسيقية كإيقاع عحب يؤدي لتالحع أجدائيا  .كمغ قػلو أيزا :
ِ
ـيغ َت َّ
عمقـ ْـت
يح حـ َ
َســع ٌيخ َسـ َـق ْتيا الـ ِّـخ ُ
ات َشــــ ْغ ٍب كيََّنيــــا
ـــل َذ ُ
ُع ُسـ ٌ
ـــػر و َخْيـ ٌ

ج

مسػػة ( عسػػػر) ,

ِبحْمفــــــــاء فييــــــــا ِ
ـــــــػر
تامـ ٌ
ـــــــظ ُ
َ
وع ُسـ ُ
َ
ِ
ػر
ِإذا مـــا َابـ ّ
صـــُق ُ
ــحعخ ْت بال َفزـــاء ُ
فيػػي مخًكػػد البيػػت الذػػعخي ليؤ ػػج نغػػع القافيػػة ,

الذػػاعخ
كػ ّػخر ّ
" كيجفع السعشى إلى الشسػ ًجريجيا إلى ًحقيق اليجؼ الجاللي"(ً ,)3ذػابو األشػخاؼ مديػة

ز الذػعخي  ,فػإف
عمى ًدمدل القريجة سا نطسيػا ّ
الذػاعخ كمعخفػة مػجى اكتسػاؿ ال ّػش ّ
الستمقي يثيخه ىحا الشػع مغ التكخار  ,كيبقى عمى اًرػاؿ كثيػق بػيغ أبيػات القرػيجة مػغ

الذ ػػاعخ عم ػػى اختي ػػار الب ػػجايات
ب ػػجايتيا إل ػػى نيايتي ػػا  ,لذ ػػج انتباىػ ػو  ,كيذ ػػعخه بق ػػجرة ّ
كالشيايات بسػسيقى عحبة ًشبعث مغ خػالؿ ًكػخار الكمسػات التػي يديشيػا ًذػابو األشػخاؼ
()4

 .كقاؿ أيزا:

ِ
ِ
ور
ــــــػَق ُي َّغ ُخ ُ
َج َسائــــــ ُل َت ْخــــــجى َف ْ
ــــــج ُ
ِ
ـــــػر
ـــــػ ٍج َزَف ْتـ ُ
ـــــخ فــــــى َمـ ْ
ـــــو َدُبـ ُ
َقخاقيـ ُ

ض
ــى ُعـ َــػ َار ٍ
أَ
َشـــا َق َظ بـ َ
ــالحْب ْمي ِغ َحْبَمـ ّْ
امــــى كيََّنيــــا
ور عمــــى ُبـ ْ
ُخـ ُ
ـــج ٌ
ـــد ٍل َتَخ َ
جا ًذابو األشخاؼ يحسل نغساً مػسيقياً عحباً  ,كيذمل ًػازياً مشتطسػاً متػاليػاً بػيغ

الذػػاعخ  ,كإبجاعػو فػي اختيػار نيايػات األبيػػات
أبيػات القرػيجة  ,فيذػعخ الستمقػي بقػجرة ّ
 .1ربابعة  ,ق اخ ات أسمػبية في الذعخ الجاىمي . 42 ,

الجيػاف ِ . 663 /4 ,ب َحْمفا َ  :نبات عذبي معسخ مغ الفريمة الشجيمية ًذبو عدف
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الشخل ًحذى بيا الفخش  .التعاىج كالتشاصخ يمدمو كال يفارقو ِ ,
ًام ٌظ  :الدشاـ كمشو السخًفع مغ
حعخ ْت  :ر زت ًبادر
ػر :لحع المثة كما عمق في أعمى األذف الذجخ الصػاؿ َ ,اب ّ
الذي ُ ,ع ُس ُ
شي ا ًصمبو .

 .3عبج السصم

 ,بشا األسمػب في شعخ الحجاثة  ,ص. 117

بالحْب ْمي ِغ  :مفخدىا الحبل الخباط ْ ًَ ,خِجى  :أسخع البعيخ كزج
ًساـ ّ ,
الجيػاف َ . 657 / 4 ,
 .4أبػ ّ
ِ
ٍ
ػر  :رير عاصفة
بقػائسو ُ ,ب ْدؿ :البعيخ الحي شمع نابو َ ,قخاق ُيخ :الدفيشة الصػيمة العطيسة اؿ َ ,دُب ُ
ًي مغ السغخب .
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مػػع بػػجاياًيا فػػي القرػػيجة اممػػة  .ثػػع يػاصػػل ىػػحا الشػػػع مػػغ التكػخار إلػػى أف يرػػل إلػػى
()1

مجح قبيمة أبي دلف  ,بقػلو :
ِ
ـــــــــو
للا ُم َ
مك ُ
ــــــــخ ْ
أَميـ ٌ
عميشـــــــــا َّثبـــــــــت ُ
ِ
ِ
ــــخ ُي ِ
العَمـــــى
َنطيـ ٌ
جاريـــــو ِإلـــــى غايـــــة ُ
ػبــو
ـجى َ
فاض ْ
ــت عمــى َمــغ َيُش ُ
ُبحـ ُ
ـػر َنـ ً

ِ
ــــــخ
ــــــيذ َلـ ُ
العـــــــالسيغ َنطيـ ُ
ــــــو فـــــــي َ
فمـ َ
ــــػر؟
فكيـ َ
جيـــــو ُ
ــــف وفـــــي ُي ْسَشـــــى َي ْ
بحـ ُ

ـــحى عمــــى م ْحـ ِ
ـــل َّ
ـــخ
فيَضـ َ
الدمــــان ُي ِجيـ ُ
َ
الذاعخ في قريجًو مغ خػالؿ
لقج عسل التكخار عمى ًػسعة الجاللة التي أرادىا ّ
ًذابو األشخاؼ في صػجر البيػت كعجػده  ,ليؤ ػج نغػع القافيػة  ,فترػبر القرػيجة سمدػمة
مترػػمة الحمقػػات بعزػػيا بعزػػا مػػغ خػػالؿ التك ػخار األفقػػي كالعسػػػدي  ,مسػػا يديػػج مػػغ
اإليقػػاع كاالندػػجاـ بػػيغ أجدائيػػا  ,كيحفػػد الستمقػػي لسػاصػػمة الستابعػػة لألبيػػات الذػػعخية ,
الذاعخ اإلبجاعية .
محاكالً الػقػؼ عمى قجرة ّ
 2.3.2تكخار األسساء :
ًشبو الباحثػف السعاصخكف "ألىسية التكخار سػا بالشدبة لمسبجع أـ الستمقي فيػ
الذ ػػاعخ  ,كى ػػػ ب ػػحلظ أح ػػج األضػ ػػا
يز ػػع ب ػػيغ أي ػػجيشا مفتاحػ ػاً لمفكػ ػخة الستد ػػمصة عم ػػى ّ

الذاعخ ,فيزي يا بحيث نصمع عمييا "(.)2
الالشعػرية التي يدمصيا الذعخ عمى أعساؽ ّ
ًسػػاـ ثي ػ اخ  ,كخاصػػة السػػجح فيػػػ أكسػػع
يذػػيع ًك ػخار اسػػع السسػػجكح فػػي شػػعخ أبػػي ّ
أت ػخاض الذػػعخ انتذػػا اًر عشػػجه  ,كيذػػمل حي ػ اًد بي ػ اًخ فػػي ديػانػػو  ,لػػحا نجػػجه جعػػل أسػػسا

مسجكحي ػػو نقص ػػة انص ػػالؽ ل ػػو ف ػػي مجح ػػو ق ػػػؿ اب ػػغ رش ػػيق " فتكػ ػخار اس ػػع السس ػػجكح ىيش ػػا
ػيع لػػو فػػي القمػػػب كاألسػػساع "( ",)3سػػا أف لتك ػخار األسػػسا
ًشػيػ ٌػو  ,كإشػػارة ب ػح خه  ,كًفخػ ٌ
أىسية خاصة في إيجاد راب كثيق بيغ األبيات عمى ىػحا الشحػػ؛ يعػيغ فػي ًذػميل نقصػة

محػري ػػة ًرػ ػ

فيي ػػا عم ػػى العشاص ػػخ الت ػػي ًتذ ػػمل مشي ػػا األبي ػػات جسيعي ػػا"( ,)4فتكػ ػخار

األسػػسا يسثػػل قػػيع رمديػػة كدالليػػة ً ,قػػػي الجػػخس السػسػػيقي  ,كًعسػػل عمػػى ًػخاب أبيػػات

الجيػاف . 661 / 4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2السالئكة  ,قزايا الذعخ السعاصخ  ,ص . 266
 .3القيخكاني  ,العسجة في محاسغ الذعخ ك دابو كنقجه . 74 /3 ,
 .4ربابعة  ,ق اخ ات أسمػبية في الذعخ الجاىمي  ,ص. 41
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ًس ػػاـ الكثي ػػخ م ػػغ السس ػػجكحيغ
القر ػػيجة الت ػػي يديشي ػػا التكػ ػخار ,فق ػػج كرد ف ػػي ش ػػعخ أب ػػي ّ
()1
كسأدرس نساذج معيشة مشيع عمى التكخار الخأسي  .كمغ األمثمة عمى ذلظ قػلو :
ِ
ـــغ ُغَم َػائيــــا
وكـ َّ
ـــػب َ
ـــف ِم ْ
َوشـــيء ال ُخصُ َ
ومَشـ ِ
ــــخ بـ ِ
ــــو
ــــغ َ
ــــاف ٍ
ــــػ ٍق َمـــــا َلـ ُ
شـ ْ
ذ ُع َسـ َ
ُ
َي ع ْقـ ِ ِ
ــــيخٍة
ــــب َ
يـــــا ْ
ــــػ ٍق أ َ َ
شـ ْ
ــــب َعذـ َ
عقـ َ
ـــخ بـ ِ
ـــػ ٍق ِى َّ
ستــــي
ـــغ َ
َقَّيـ ْ
ـــج ُت ِمـ ْ
شـ ْ
ـــغ ُعسـ َ

الس ْغـ ِ
ـــخ ِب
ـــغ َ
ـــع أ ْ
ـــخ بـ ُ
شـ ْ
ُع َسـ ُ
ـــػ ٍق َن ْجـ ُ
َىــــل َ
ِ ِِ
ِ
الح َرـــــى واألَ ْثَمـ ِ
ــــب
ــــخ َ
مـــــغ ضـــــغشو َغ ْيـ ُ
ـــــــت م ْع ِقــــــــب َلــــــــع ُي ْع ِقـ ِ
ـــــــب
أَنـ ُ
ـــــــت ْع ُ
ْ
ورَّبـ َ ُ
ــــــــالحػ ِل َّ ِ
القَّمـ ِ
ــــــــب
ِبـ
َّ
الجَشـــــــــان ُ
الث ْبـــــــــت َ

الذػػاعخ عمػػى ذ ػػخت صػػفات مسجكحػػو الػػحي ًكػ ّػخر اسػػسو ثػػالث م ػخات  ,فيػػػ
اًكػػأ ّ
يترف بالذجاعة  ,كالدخا  ,كعمػ مشدلتو  ,كمػغ يشافدػو يخدػخ أمامػو ألنػو الحرػى
السخمػط بالتخاب  ,كمغ صفاًو أيزا الحدـ  ,كقػة الخأي  ,أنو يقم

األمػػر  ,كيحتػاؿ

الذػاعخ فػي
ليا إذا كقع فييا كىػ ثابت القم كالجشاف  .كاالسع
السمخر يعبػخ عػغ فكػخة ّ
ّ
أبياًو لمتشػيو بالسسجكح كاإلشارة إليػو  ,فذػمل االسػع نغسػا مػسػيقيا متػازنػا بػيغ األبيػات .
()2

ًساـ :
كقاؿ أبػ ّ

ر ُحَب ـ ْي ُ ِ
الس َع ـا َفى َّال ـ ِحي ِب ـ ِو
ُحَب ـ ْي ٌ
ر ب ـ ُغ ُ
َّ ِ
ــــت
ــــام أل ْ
َخَمَقـ ْ
َوَلـ ْ
ــــػال أَُبـــــػ الم ْيـــــث اْل ُي َسـ ُ

لقػػج أحػػجث ًك ػخار االسػػع الر ػخير

ِ
ِ
اســــ َت َسَّخ ِت
ال الـ ّ
ـــجِي ِغ َح َّتــــى ْ
أُمــــَّخ ْت حَبــــ ُ
ِمـــــغ الـ ِّ
ــــجِي ِغ أَســـــباب اليـــــجى وأَرَّثـ ِ
ــــت
َ
ْ َ ُ ُ َ ََ
الذػػاعخ عمػػى
( حبػػير ) م ػخًيغ  ,داللػػة مػػغ ّ

أىسية السسجكح  ,كًأكيج صفاًو التػي ًسيػد بيػا عػغ تيػخه  ,فأحػجث رنػة مػسػيقية كإيقاعػا
عحباً في األبيات الذعخية  ,كسػاىع الشػجا فػي حػجة اإليقػاع  ,كًشاسػق األبيػات أرسػيا فػي
()3

القريجة  .كمغ قػلو يسجح ا بغ يػسف :
ِ
أَبمِـــــــــ ْغ مح َّســـــــــجاً ِ
ــــــــو
السْمقـــــــــى َكالكَمـ ُ
َُ
ُ
ِ
فعـ ْـغ َقـ َـج ٍر
ِإ ْن َيـْش ُج مْشـ َ
ـظ أَبــػ َن ْرــخ َ
تْشعــــى م َحســــجاً َّ
الثــــاوِي ِرمــــا ُح ُي ُع
َ
ُ

ِبــــيَْر ِ
ض ُخـ َّ
ـــػ ِم قــــج ُل ِب َجــــا
ـــام َ
القـ ْ
َمـ َ
ـــر أ َ
َتْش ُجـــػ ِّ
ف َن َجـــا
ال َولكـ ْ
ــغ َســـْم ُو َك ْيـــ َ
الخ َجـــ ُ

ـــــــجا
ـــــــخًة َن َذـ َ
َ
وي ْدــــــــ َف ُحػ َن َع ْميــــــــو َع ْبـ َ

ف يجه إما بذجاعة
ًساـ ّ ,
الجيػاف  . 106 , 104 , 99 /1 ,كشي الخصػب  :أي ّ
 .1أبػ ّ
أك بدخا  .تمػائيا  :االرًفاع  ,كالتجاكز  .األثم  :التخاب  .قيجت ىستي  :كقفتيا عميو .
الجيػاف . 303 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 337 , 336 , 330 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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فالتكخار سسة أسمػبية مخنة قابمة لتشػػع محسػالًيػا الجالليػة  ,كقيستيػا التأكيجيػة عمػى
صفات السسجكح  ,كالتي ًغشي إيقاع الشز  ,كيمجػأ لتكػخار اسػع الفزػل ثػالث مػخات فػي
أبياًو الثالثة ليجعل مشو محػ ار لمتكخار  .كمغ قػلو

()1

()2

في مجح الفزل بغ صالر :

ِ
ـل ِإ ْن َشـ ِـسل ِ
ـــغ َمرــــا ِب ِحيا
ـاح َتيا
ـــي ِمـ ْ
الس َت َجمـ َ
م ْرـ ُ
ـالم َسـ َ
وال َف ْزـ ُ
اإل ْضـ ُ
ـــباحيا ُ
ِ ِ
ِ
يــا ح ِ
ــــخ َســـــا ِبحيا
ـظ ُم ْح َت ِذـ ًـجا
ــــخٍة أَْنـ َ
َع ِخْفـ َ
اسـ َـج ال َف ْزـ ِـل ال أ ْ
َ
ــــت عْشـــــجي َغ ْيـ ُ
ل َغ ْسـ َ
ِ
ِ
لِي ِ
ــغ َصـــالِ ِحيا
ـو َف َدـ َـسا
اشـ ٍ
الس َدــامي َح ْيَشـ ُ
ــع َ ,ف ْزـــُميا فييـــا ْابـ ُ
َ
َى ْذــساً ألَ ْنــف ُ
فالفزل بغ صالر لو صفات عطيسة  ,فيػ مرباح ًجمػي بػو اإلضػالـ فسػغ يحدػجه

يغ ػػخؽ ف ػػي أمػاج ػػو  ,ألف الحاس ػػج ال يد ػػتصيع أف يد ػػبر ف ػػي بحػ ػخه  ,كأيز ػػا م ػػغ يب ػػارزه
()3

ًساـ :
يعخض نفدو لميالؾ كىذع هللا أنف مغ سامى حيشو كىالكو .كقاؿ أبػ ّ

ــجك كَمـــو
ــذ َضـ َ
ــاع ال َس ْجـ ُــج بعـ َ
أَِإ ْدريـ ُ
ــــدال لِـ ِ
ِ
ــــح ْك ِخِه
ــــذ َيـ ْ
ِإلدريـ َ
ــــػٌم مـــــا َتـ َ ُ
الذاعخ اسػع إدريػذ ًشػييػا بػح خه  ,مطيػ اخ حدنػو عميػو كبمػا ه كدمػعػو ,
لقج ّخر ّ

ـــــي ُع
َ ْأ
ـــــجك أ َ
وري الــــــحي َيخجــــــػه بعـ َ
َضـ َ
ــــــــــــكْش َتيا َت َت َفـ َّ
ِن َسـ َّ
ع
ُد ُمـــــــــــــػ ٌ
ــــــــــــد ُ
ع وإ ْ

فأضفى التكخار مدحة حديشة عمى األبيات  ,فخب الغخض بالشطع الدامع ليحا التػأبيغ ,

مسا أعصى ًكخار االسع قيسة فالح خى مؤلسػة  ,كالػجمػع ًشيسػخ رتػع سػمػنيا  .كمػغ قػلػو
()4

يخثي خالج بغ يديج :

الجيػاف . 351, 349 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2الفزل بغ صالر بغ عبج السمظ بغ عباس الياشسي  ,كىػ أحج الػالة زمغ الجكلة العباسية ( ت

 241ق )  ,كلي دمذق كعسل األبػاب لمسدجج كالقبة التي في الرحغ كًعخؼ بقبة الساؿ  .انطخ

السخي  ,يػسف بغ عبج الخحسغ أبػ الحجاج  ( ,ت742ق) ً ,يحي

الكساؿ في أسسا الخجاؿ ,

ًر  :بذار عػاد معخكؼ  ,مؤسدة الخسالة  ,بيخكت  ,ط1980 , 1ـ  . 185 /3 ,انطخ ابغ

عداكخ ً ,اريخ مجيشة دمذق . 318 /48 ,

الجيػاف . 94 , 92 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
الجيػاف . 72 , 67 , 66 , 65 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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ـــــــج بعــــــــج خالِـ ِ
ـــــــج
َ﵀ ِإِّنــــــــي خالِـ ٌ
َ
أَأ َ
ـــت َعــــ َح َاراىا ِإذا ىــــي أُبـ ِ
ـــخَز ْت
َلكاَنـ ْ
َ
ِ
الخ ْحـــل و َّ
َّ
ـــغ ِإَّنـــو
الط َّ
ـــع ُث َّ
أَق ْ
ـــع ُحـــط َّ َ
ِ ِ
ــــج وخالِـــــ ٍج
ــــغ َي ِديـ َ
ــــل ِمـ ْ
عميـــــو َدليـ ٌ

حامـ ِ
ِ
ـــج َنجـــع الس ِ
ٍ ِ
ـــج
ـــخ َ
ونـــاس س َ
الس ْجـ ْ َ َ
اج َ
اىـ ِ
الشػ ِ
ِ
العـــــ َح َارى َّ
ــــج
َلـ َ
ــــل َ
ــــجى خالـــــ ٍج م ْثـ َ
ــغ بعـــج خالـ ِــج
َم َزـ ْ
ــت ِقْبَمـــ ُة األَســـ َف ِار ِمـ ْ
وشـ ِ
وُنـــــػر ِ
ــــاى ِج
ــــار َ
ــــغ ِنجـ ٍ
الحـــــا ِمـ ْ
ان َ

الذػاعخ اسػع خالػج ( خسػذ مػخات ) فػي األبيػات الذػعخية ليعمػي مػغ شػأنو
لقج ّخر ّ
كأفعالو في الجنيا  ,فكػاف سػخاجا لمسجػج كعميػو دليػل مػغ يديػج كخالػج  ,فيػحا التػأبيغ ليديػجه
ًفخيسػػا فػػي القمػػػب لدػػسعتو كمدػػيخًو العصػخة  ,فأحػػجث ًكػخار االسػػع نغسػػا مػسػػيقيا رائعػػا

مرػجره التكػخار ال أخسػػي فػي األشػػصار جسيعيػػا  ,كاندػجاما مػػا بػػيغ أجػ اد القرػػيجة  .قػاؿ
()1

يخثي ا بغ حسيج :

ِ
ِ
شـــــاىٌج
حســـــ ٍج لـــــي
ــــل ُم َّ
ُك ّفـــــي َفَق ْتـ ُ
ِ
حســـــج
وم َّ
اص ُم َّ
أ َ
َضــــح ْت عــــخ ُ
حســــ ٍج ُ
ِ
ـــيذ أ ََّو َل مــــا َع َفــــا
أََبشــــي ُح َس ْيــــ ٍج لـ َ
الذاعخ السع ( ا )
إف ًكخار ّ
ج

ِ ِ
ــــــــل
أ َّ
ــــــــع َ
الع ِديـ َ
ــــــــد مـ َ
َن َ
القزـــــــــاء ذليـ ُ
وأ ِ
ـــــــــــــــػل
شُمـ
َخِييســــــــــــــــا وكــــــــــــــــيََّن ُي َّغ ُ
ُ
ـــــج األُســــــػِد ِمــــــغ األُســــــػِد ِ
الغَيــــــ ُل
َ ُ
بعـ َ ُ
ثالث مخات في األبيات الذػعخية ليػجلل عمػى أىسيػة

ا بػػغ حسيػػج كأخي ػو  ,فقػػتميع يجعػػل العديػػد ذلػػيالً كأصػػبحا ػػالصمػؿ  ,فػػإف قتمػػتع بقيػػت
مشازلكع  ,فكحلظ األسػد ليذ يحى

تيميا  ,كًبقى ىي  ,كإنسا ًحى

ىػي كيبقػى تيميػا

 .كقج حخص عمى ًكخار االسع مغ أجل اإلشارة بأخالقيسػا كصػفاًيسا الجميمػة  ,فأحػجث
()2

ًساـ :
التكخار جخسا مػسيقيا زاد مغ اإليقاع الحي اشتسمت عميو األبيات  .قاؿ أبػ ّ

ِ
الذـ ِ ِ
ـــــػى َّ
الي َســــــامِ
الكــــــخيع ُســــــَم ْيسا (م) َن َّ
أََنــــــا فــــــي ِذ َّمــــــة َ
ـــــخيف ُ
الدــــــمِيعِ َ
اليـ َ
ِ
الكــــــــالمِ
ال أَبـــي َن ْرــــــــ (ـ) ـــ ٍ
ــــــــخ لَشــــــــا ُعْخ َضــــــــ ًة بــــــــي َْدنى َ
ــل يـ ٍ
كـ ّ
ــػم َتـ َــخى َنـ َــػ َ
ــــــــــت ِي ِّل ال َغ َســـــــــــامِ
سان َتـ َّ
للا أَرضــــــــاً
ــــــــــت ِفييـــــــــــا ِب ُس ْدـ َ
أَنـ َ
ـــــــخ َ
ـــــــمي ُ
يـــــــا ُسـ ْ
ف ُ
الذػاعخ مػغ خاللػو
لقج أحجث ًكػخار اسػع ُس ْػميساف رنػة مػسػيقية  ,كإيقاعػا اسػتصاع ّ

أف يؤ ػػج صػػفات السسػػجكح  ,كيثبتيػػا مػػغ خػػالؿ التك ػخار الستشاسػػق فػػي األبيػػات  ,كالػػحي
ًديشػػت بػػو مصالعيػػا  ,كسػػاىع الشػػجا فػػي اإليقػػاع كالتشاسػػق كاالندػػجاـ بيشيػػا  .إف ًك ػخار
الجيػاف . 105 , 101 /4 ,عخاص :سحاب ذك بخؽ كرعج مزصخب ثيخ المسعاف
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 210 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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ًسػػاـ فػػي ىػػحا الشػػػع مػػغ
األسػػسا يقػػػي الػػشغع فػػي أدا الغػػخض السخجػػػ  ,كقػػج ًفػػشغ أبػػ ّ
التكػخار  ,كجعمػػو ًشاتسػػا يػخب األلفػػاظ كيػصػػميا ببعزػػيا بعزػػا برػػيغة خصابيػػة  ,كفػػي
شميعتيا ًكخار أسسا السسجكحيغ كرثاةىع .
 3.3.2تكخار األماكغ :
ًساـ عمى ذ خ أسسا األماكغ في شعخه لسا ليا مغ ارًباط في نفديتو
حخص أبػ ّ
كجعمتػػو يتعمػػق بيػػا  ,كيزػػفي قجسػػية عمػػى السمػػاف الػػحي يػػح خه فقػػج ػ ّػخر مسػػة ( نجػػج )
مدتخجما التجشيذ ليزفي عمى البيت زخخفا يتشاس
()1

مع تخضو الذعخي  .قػلو يسجح

مػسى بغ إبخاىيع :

ــي ْجت َلَقـ ْــج أَ ْقـــػ ْت م َغـ ِ
ــان ْي ُك ُع َب ْعـ ِــجي
َشـ ِ ُ
َ َ
ِ ِ
ــــع
َنجـ ْ
ــــج ُت ُع ِمـ ْ
وأ َ
ــــغ َب ْعـــــج إ ْتيـــــامِ َد ِاركـ ْ
إف الدياؽ الحي يػجج فيو ًكػخار

وم َّحـ ْـت َكســا م َّحـ ْـت و َشـ ِ
ـائ ُع ِمـ ْـغ ُبـ ْـخِد
َ
َ َ
ََ
فيــا دمــع أَنجـ ْـجني عمــى سـ ِ
ـاكشي َن ْجـ ِـج
َ َْ ُ
مسػة ( نجػج )  ,أدى إلػى ًعسيػق داللػة السمػاف فػي

الذػػاعخ مػػغ ىػػحا التك ػخار لتفجيػػخ شاقتيػػا اإليحائيػػة فػػي
نفػػذ القػػارئ لمبحػػث عسػػا يخيػػجه ّ
()2
ًساـ :
البيت الذعخي  ,كيذمل مشيا اندجاما بيغ أج اد البيت  .كقاؿ أبػ ّ
ِ
ػب؟
ــــخ
ــــخ وأ َ
َي َميُْرَبـــــة ِب ِس ْرـ ٍ
وَقـ ْ
ــــــع ْ
ِبس ْرـ َ
بت أكا ِبخىـــــــا َش ُ
ــــــج َشـ َ
ـــــــع ُ
الذ ػػاعخ ( مر ػػخ )  ,مػ ػخًيغ بذ ػػي م ػػغ الي ػػأس لييب ػػخ عس ػػا كج ػػجه م ػػغ
لق ػػج ػ ّػخر ّ
ج

أكابخىػػا ليعسػػق الجاللػػة الشفدػػية كالعاشفيػػة التػػي ًشصػػػي مػػغ ارًحالػػو عشيػػا شػػممة نقص ػػة
ارًكاز الشز الذػعخي  ,حيػث ًبعػث عمػى االندػجاـ كالتػآلف مػع بقيػة عشاصػخ القرػيجة

الذاعخ قجسية خاصة عمى السماف  ,لسػا لػو
ليبعث االرًياح في نفذ الستمقي .كيزفي ّ
ارًبػػاط نفدػػي كأىسيػػة اكتدػػبيا ػنػػو يتحػػجث عػػغ ممػػة السمخمػػة  ,فيػػحا السمػػاف السقػػجس
ديشيا لجى السدمسيغ كيرف بعس أماكغ البيت السقجس ( بيت هللا الحخاـ ) سقاـ

الجيػاف /4 . 358 , 135 /1
الجيػاف ً *. 110 /2 ,كخرت مسة (نجج ) في ّ
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
589 , 578
الجيػاف  . 557 /4 ,شعػب  :السشايا .
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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()1

ًساـ :
إبخاىيع  ,كىي حخـ الجيغ لمسدمسيغ  ,كقاؿ أبػ ّ
َلــــــع يحـ ِّ
بسكــــــ َة َّ
ـــــج ْث َن ْفدــــــاً َّ
حتــــــى
ْ َُ
حــــــــخم الـ ِّ
ـــــــج ِ
ـــــــع
يغ َزَارُه َب ْعـ َ
ـــــــج أ ْ
َن َلـ ْ
َ َُ

ــــــو و َّ ِ
يســـــــا
ــــــاز ِت َ
َجـ َ
ــــــف َخيُمـ ُ
الك ْيـ َ
الخق َ
ِ
َّ
ُي ْب ِ
يســـــــا
ـــــــا لِ ُ
مك ْفـــــــخ والزـــــــالل َح ِخ َ
ِ ِ
يســــــــــــــا
ص َايــــــــــــــا َمَقـ
بالس َ
َ
ـــــــــــــام إ َبخاى َ
َ

ِحـ َ َّ
ـــيذ َســــامى
ـــام ِإبمـ َ
ـــيغ َعفــــى َمَقـ َ
لقػػج ػ ّػخر ( ممػػة ) ك( بيػػت هللا ) ك ( حػػخـ الػػجيغ ) ك ( مقػػاـ إب ػخاىيع ) ليزػػفي

عمييا ىالة مغ التقجيذ  ,فالعاشفة سامية لجى السدمع عشػج ذ ػخ ممػة ألنيػا ميػػى أف ػجة
السدمسيغ  ,كفييا ُف ّخؽ بيغ الحق كالباشػل كشػمل التكػخار يبعػث عمػى ارًيػاح الػشفذ لػجى
الذاعخ كالستمقي عمى حج سػا  ,فأحجث االندجاـ كاإليقاع نغسػة معبػخة عػغ االنكدػار
ّ

كالخشػع ﵀ ًعالى في ىحا السماف السقجس  .كمغ قػلو في مجح مػسى بغ إبخاىيع .)2(:
ِ
ــــــج حػيـ ِ
ــــــت َم َكـ ِ
ــــــارَم
َو َ
ــــــا َفَقـ ْ َ َ ْ
اىـــــــاً د َم ْذـ ُ
ِ
ــــــا و َّ
ــــــج ِ
ان َشـ َّ
ــــــال
ذلـ َ
َسـ َ
ــــــجا ِمـ ْ
ــــــغ د َم ْذـ َ َ
أَ

مسػػة ( دمذػػق ) ,

ِ ِ
ِ
ػســــا
وسـ ْ
ـــؤُد َدا ُق ْج ُم َ
َبــــيَبي اْل ُسغ ْيــــث ُ
ِمــــغ ِحســــز أَمَشــــع بْمـ ِ
يدــــا
ْ ْ َ ْ ََ َ
ـــج ٍة عِّخ َ
كأضيػػخ مػػا ًسيػػدت بػػو كحػيػػت مػػغ ممػػارـ
ج

الذػػاعخ
لقػػج ػ ّػخر ّ
كثيخة مغ قجيع الدماف  ,فسسجكحو عاش فييا عيذة سعيجة فقج حسي مػغ ػال جانبيػو مػغ

أمامو كخمفو فيػ قػي أماـ أعجائو الحيغ استػلػا عمى حسز  ,فيؤ ػج عمػى حبػو لجمذػق
كساكشييا كيتمحذ بح خه لجمذق كمجنيا  ,فأحجث رنػة مػسػيقية عحبػة محققػا االندػجاـ بػيغ
()3

أج اد األبيات الذعخية  .كمغ قػلو أيزا :
ِ
ِ ِ
ِ
ميســػمِ ُم َس َّيـ َـجا
ـت ِب َرـاحبي
لد َ
يا صـاحبي بج َ
مذـا ْ
إن لـــــــــــــــــــــــع ُت َس ّيـ ْـج ل ُ
الذاعخ مسة ( دمذق )  ,فيي مػششو كفييا عاش شفػلتو كًخعخع بػيغ
لقج ّخر ّ
ج

ج

أحزانيا  ,فالجاللة الشفدية لمذاعخ ًطيخ ًأكيجه عمى التمحذ بح خ دمذق كًشصػػي عمػى
ح

مغ سمشيا  ,ليحجث رنة مػسيقية عحبة ًتػشر بالفخح كالغبصة كالدخكر.

الجيػاف  12 , 9 /1 .ػ ػ ػ ػ ػ
الجيػاف ً * . 227, 226 /3 ,كخرت مسة (ممة) في ّ
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
. 534 / 4. 222 , 192 , 90 , 88 /3 . 177 /2 . 414 , 139 , 14

الجيػاف  . 271 , 264 /2 ,قجمػسا  :قجيسا مػشجا ً *.كخرت مسة (دمذق) في
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف  521 /4 . 56 /2 .ػ ػ ػ ػ . 604 , 553 , 522
ّ
الجيػاف . 102 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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 4.3.2تكخار البجاية :
ًسػاـ قيسػة إيقاعيػة يشصمػق مشيػا ليعبػخ عػغ نفدػو ك المػو
إف لتكخار البجاية في شعخ أبػي ّ
كمسجكحي ػػو عب ػػخ إيقاع ػػات متػالي ػػة م ػػغ مث ػػل ًكػ ػخار ألس ػػسا السس ػػجكحيغ كح ػػخكؼ الش ػػجا
كاالستفياـ كتيخىا  ,أما مدػاحة ىػحا الشػػع مػغ التكػخار فػال يتعػجى صػجر البيػت الذػعخي

الذػاعخ فخصػة لمتعبيػخ عػغ أحاسيدػو كمذػاعخه فػي مدػاحة
كًتػالى رأسيا ,ألنػو يعصػي ّ
محػػجكدة  ,كبالتػػالي ال يدػػتشفح شاقاًػػو الذػػعخية ك ىاًػػو الشفدػػية  ,كمػػا يسيػػد ىػحا الشػػػع مػػغ
الذ ػػاعخ عم ػػى العب ػػارات الستك ػ ّػخرة  ,فت ػػدداد ح ػػجة التعبي ػػخ مس ػػا اس ػػتغل
التكػ ػخار ,س ػػيصخة ّ
الذػػاعخ مدػػاحة الرػػجر مػػغ البيػػت فيطيػػخ اإليقػػاع الذػػعخي بػضػػػح  ,ليمػػػف مدػػخح
ّ
العػاشف كالجفقات الذعخية السشبعثة مغ ىحه البجايات  .كرد ًكخار البجايػة فػي شػعخ أبػي

ًسػػاـ فػػي مج ػػاالت ثي ػخة مشيػػا الس ػػجير كالغػػدؿ كالخث ػػا  ,لسػػا فيػػو م ػػغ ًفخي ػ لمذ ػػحشات
ّ
()1
العاشفية ,كمغ األمثمة عمى ذلظ  ,قػلو في رثا ا بغ حسيج :
ـــح َك ْت عشــــو األ ِ
َدمــــا َضـ ِ
ـــث والــــ ِّح ْكُخ
َحاديـ ُ
ً
فاتـــــو َّ
ــــام َّ
الش ْرـ ِ
ــــخ
ــــخ ِإ ْذ َ
الش ْرـ ُ
ــــػم َمَقـ َ
َتُقـ ُ
ِ
الز ْـخ ِب و َّ
ِم َغ َّ
الد ْـسُخ
اعتم ْـت
القشـا َ
عميـو َ
ِ ِ
ـــــــخ!
ـــــــخ أَ ْن ُي
ولكـــــــغ ِك ْب ًا
َّ
قـــــــال بـــــــو ك ْب ُ
َ

ـــــت ُعيــــــػ ُن َق ِبيمــــــة
َف ًتــــــى ُكَّمســــــا َ
فاضـ ْ
الزـ ْـخ ِب و َّ
ـيغ َّ
الص ْعـ ِـغ ِمَيت ـ ًة
َف ًتــى مـ َ
ـات بـ َ
حتـــى مـــات م ْزـ ِــخب ســـي ِ
ــات َّ
فو
ومـــا مـ َ
ُ َ ْ
َ َ
وح ال ِم ْغ َغزا َضـ ٍة
الخ ِ
كان َع ْح َب َ
َف ًتى َ
وىـ َــػ ِح ًســـى ليـــا
ــل ْ
َف ًتـــى َســـَمَب ْت ُو الخيـ ُ

ــــخ
ــــخ ِب ْ
َوَب َّدْتـ ُ
ـــار َ
الح ْ
ـــػ ليــــا َج ْس ُ
ـــو نـ ُ
وىـ َ
اقترخ ًكخار البجايػة عمػى مسػة ( فتػى ) التػي ًحسػل فػي شياًيػا بعػجا نفدػيا حديشػا

الذاعخ بعج مػت صجيقو  ,فاختياره لكمسة ( فتى ) جا مػغ كحػي حدنػو العسيػق
عاشو ّ
الذػػاعخ لتكػخار جسمػػة بعيشيػػا
عمػػى فقػجاف صػػاحبو  ,كىػػػ فػػي ريعػػاف الذػػباب " إذ يعسػػج ّ
()2

كإلشاعة لػف عاشفي يقػي الرػػرة التػي عمييػا بشيػة القرػيجة "

فالسسػجكح يسثػل صػػرة

الذجاعة الخائعة كالبصػلة التي قاـ بيا  ,فيػ مات بيغ الصعػغ كالزػخب كمػا مػات حتػى
مات مزخب سيفو  ,فيػ أيزا فتى ًعحب ركحػو ال مػغ تزاضػة كلكشيػا ًعػحب لتكبػخه
الجيػاف . 109 , 100 /4 , 66 /2
الجيػاف  . 82 ,80/4 ,انطخ مسة( فتى )ّ ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
القشا :البتخ .
 .2السجحكب  ,السخشج إلى فيع أشعار العخب كصشاعتيا . 73 /2 ,
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عػػغ الكبػػخ  ,كبعػػس الخيػػل الػػحي سػػمبتو كىػػػ حسػػى ليػػا فيػػػ ػػالجسخ إذا اشػػتجت نػػار
الحػػخب  .كمػػغ قػل ػو يسػػجح عبػػج الحسيػػج بػػغ تال ػ
()1

كالفزػػل بػػغ ا كإب ػخاىيع بػػغ كى ػ

الكاً :

ِ
اســـــت َػى
اح
ــــخ ِ
َ
ب َثال َثـــــ ٍة كثالثـــــة الـ ّ
وَثال َثـ ِ
ـــة َّ
َت
الج ِشــــ ّي تكافــــي ْ
ـــجخ َ
الذـ َ
وَثال َثـ ِ
ــــت َ ِ
ــــة الـ َّ
ــــاتح
ــــجْل ِػ اسـ ُ
جيج ل َسـ ٍ
وَثال َث ِ
ــة ِ
َشكـــــــــــَمت
القـ ْــجر المــػاتي أ َ

لـــــــظ َلػُنيـــــــا ومـــــــحا ُقيا َ ِ
يسيا
ْ
وشـــــــس ُ
َ
ِ
وميــــــــــــا
أَفشاُنيــــــــــــا وث َساُرىــــــــــــا وأَُر ُ
أَع َػ ُادىـــــــــــا ِ
َديسيـــــــــــا
ور َشـ ُ
ــــــــــاؤىا وأ ُ
ِ ِ
ِ
وميــــــــــــا
أَأَخ ُيخىـــــا ُذو العـــــبء أ َْم ْ
قي ُج ُ
( ثالثة ) في صجكر األبيات الذػعخية ليػجلل عمػى

الذاعخ إلى ًكخار مسة
يعسج ّ
ثالثة مغ مسجكحيو كىع عبجالحسيج بغ تالػ

كالفزػل بػغ ا كإبػخاىيع بػغ كىػ

؛ ليؤ ػج

عمى رفعة ىؤال الخجػاؿ  ,فيػع مػغ عميػة القػػـ  ,فذػمل ًكػخار ( ثالثػة ) إيقاعػا مػسػيقيا
ربػ بػػيغ األبيػػات السشبثقػػة مػػغ التكػخار  ,كشػػمل نغسػػة مػسػػيقية كمػػغ خػػالؿ ًكػخار حػػخؼ
ًسػاـ فػػي مػػجح
العصػف كىػػػ الػػاك الػػحي يطيػػخ ب اخعػة ّ
الذػػاعخ كقجرًػػو الفشيػة  .يقػػػؿ أبػػ ّ
()2
ا بغ يػسف :
خــــخ بـ ِ
َس ِ
ــــو األََبـــــج
ــــخَىا َوا ْك َت َدـــــى َف ًا
ِبي ْ
ُح ُج
يحم ْس ُو " َب ْجٌر" ولــــع ُي َ
فز ْح بــــو أ ُ
ُ

يــــــػم بـ ِ
ـــــو أَ َخــــــ َح ِ
ـــــو
ـــــالم ِز َ
يشتـ ُ
َ ٌ
اإل ْسـ ُ
ِ
اب ولـــــــــــ ْع
َي ْػٌم
يجيء ِإذا َقام الح َد ُ
ُ

الذػػاعخ بأىسيػػة
يػػأًي ًك ػخار مسػػة ( يػػػـ ) فػػي البيتػػيغ الذػػعخييغ ليعسػػق أحاسػػيذ ّ
ىحا ( اليػـ ) الحي يسثل نقمة نػعية ليحا الجيغ  .كيػـ بجر فيػ يػـ الطفخ كأما يػػـ أحػج
فيػػػ يػػػـ الخدػػارة لمسدػػمسيغ لسخػػالفتيع أمػػخ الشبػػي ػ ػ ػ ػ عميػػو الدػػالـ ػ ػ ػ ػ  ,فمػػع يحمػػو بػػجر كال
يفزػػر ب ػو أحػػج  ,كقػػج أحػػجث ًك ػخار ( يػػػـ ) نغسػػة مػسػػيقية ًذػػممت مػػغ ًك ػخار حػػخكؼ
كمس ػػة (ي ػػػـ ) كى ػػي ( الي ػػا  ,الػ ػػاك  ,الس ػػيع ) إذ س ػػاىست ف ػػي اإليق ػػاع فسشح ػػت البيت ػػيغ
الذعخييغ رنة مػسيقية عحبة .

الجيػاف  .274 /3 ,قيجكميا  :الستقجـ مشيا  ,ثالثة القجر  :األثافي  :الحجارة التي
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
يخ عمييا القجر لمصعاـ .
الجيػاف . 20 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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()1

كمغ قػلو يخثي خالج بغ يديج :

َتكــــــــــػ ُن أَمـ ِ
ورائــــــــــي
أََل ْي ِفـــــــي َعمـــــــى َخالـــــــ ٍج َل ْي َفـــــــ ًة
ـــــــــامي وأ ْ
ـــــــــخى َ
ُخـ َ
أََلي ِفـــــــــي ِإ َذا مـــــــــا اح َت ِبـــــــــى لمِ ِحبـ ِ
ــــــــاء
ــــــخَدى
أََل ْي ِفـــــــي ِإ َذا َمـــــــا َرَدى لِمـ َّ
َ
ْ
َ
َ
الذػػاعخ مسػػة ( أليفػػي ) ثػػالث م ػخات مػػغ أجػػل إشػػاعة جػػػ مػػغ الحػػدف
فقػػج ػ ّػخر ّ
ج

كاألسى عمى مسجكحو خالج بغ يديج  ,معتسجا عمػى مػا يحجثػو التكػخار مػغ نغػ ٍع حػديغ فػي
أبيات القريجة  ,فالسسجكح ييمظ األعجا في الحخب كيذمل ججا اًر مشيعا في أثشا القتػاؿ
لذ ػػجة باس ػػو كش ػػجاعتو فد ػػيفو ص ػػارـ  ,كيسث ػػل الحم ػػع كالعص ػػا كالخي ػػخ لقػم ػػو إذا عق ػػجكا
()2

ًساـ :
ُ
الحبى  .قاؿ أبػ ّ

َفــــــــانطخ ِإَلــــــــى وَل ِعــــــــي ِ
بح ْكـــــــــ
ْ
َ
طخ ِإَلـــــــى ِجدـ ِ
ــــــسي َف ِفيــــــــــ
َفـــــــان ُْ
ْ
الذػػاعخ إلػػى ًك ػخار مسػػة ( انطػػخ) بسعشػػى ًبرػػخ ليطيػػخ مػػجى معاناًػػو مػػغ
لجػػأ ّ

ِ
يـــــــــــب
الخِق
ــــــــــــــخ َك ُكَّمســـــــــــا َغ
فـــــــــــل َّ
ُ
َ
الع ِج ْيـــــــ ُب
ـــــــــسا َحـ َّ
الع َجـــــــ ُب َ
ــــــل ِبـــــــي َ

(م)

الح ػ

كمػػغ اليسػػػـ التػػي ًدػػمغ كججانػػو  ,ليعبػػخ عػػغ مػػجى حبػػو ليػػا فيػػػ مػلػػع بيػػا ,

كًغي ػػخت مالم ػػر جد ػػسو بي ػػحا الحػ ػ

 ,فذ ػػممت ق ػػػة فاعم ػػة ف ػػي نف ػػذ الستمق ػػي  ,جعمت ػػو

الذاعخ أحاسيدو كعػاشفو كيعير جػ الشز  ,كيتػأثخ بحالػة ال ّذػاعخ الشفدػية
يذاشخ ّ
 ,فأحػػجثت مسػػة ( فػػانطخ) نغسػػا إيقاعيػػا كًػازيػػا بػػيغ أج ػ اد البيػػت الذػػعخي  ,مػػغ خػػالؿ
ًكػ ػخار ح ػػخؼ العص ػػف الف ػػا ال ػػحي ًك ػ ّػخر مػ ػخًيغ كًكػ ػخار الجش ػػاس الش ػػاقز ب ػػيغ مست ػػي
ًسػػاـ ( )3يخثػػي أحسػػج بػػغ ىػػاركف
( العج ػ العجي ػ ) كأل ػػاف بجيعيػػة أخػػخى  .كقػػاؿ أبػػػ ّ
()4

القخشي :

لمخدى مشو الخدا كىػ الديف  ,االحتبا  :أف
.الجيػاف  . 29 /4 ,ردى  :اليالؾ ّ ,
ًساـ ّ
 .1أبػ ّ
يجمذ جمدة القخفرا .
الجيػاف .173 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
ًساـ  ,ا ّلجيػاف . 51 /4
 .3أبػ ّ
 .4أحسج بغ ىاركف الخشيج العباسي  ,أبػ عيدى ,شاعخ  ,مغ ؿ عباس  ,اف مغ أجسل الشاس
كجيا  ,كىػ أخػ األميغ كالسأمػف  ( ,ت  209ق)  .الدر مي  ,االعالـ . 251 / 1 ,
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وعرـ ِ
ـستي فــي اضــصخابي
فــي اختاللــي ِ ْ
ِ
مــــــــــات واَلدابِ
الس ْكُخ
ـــــــــــــا َف َتــــــــــى َ

ِ
ــــظ فيُْن ِدـــــى (م)
ــــام فيـ َ
َ
فجع ْتشـــــي األََّيـ ُ
بالرـ ِ
ـادق الَش ْصـــــ
ـام َّ
َف َ
جع ْتشــي األََّيـ ُ

ج ػػا ًكػ ػخار البجاي ػػة ف ػػي البيت ػػيغ الد ػػابقيغ  ,بي ػػحا التػ ػػازي السش ػػتطع كبي ػػحه العبػ ػػارة

الذاعخ ليػحا السسػجكح  ,كمػشر ًكػخار
السػحية ( فجعتشي األياـ ) ًعبي اًخ صادقاً عغ ح
ّ
البجايػػة ( فجعتشػػي األيػػاـ ) البيػػت فاعميػػة عمػػى السدػػتػييغ السػسػػيقي كاإليحػػائي  ,كىػػحا

الذػػاعخ يبشػػي أبياًػػو بسعسػػار ىشجسػػي قػػائع عمػػى الت ػػازي مػػغ خػػالؿ ًك ػخار حػػخؼ
جعػػل ّ
العصف ( الفا ) كًكخار الجسمة الفعمية ( فجعتشي )  ,كقػج أشػار إلػى أىسيػة ىػحا التكػخار

ز الذػػعخي
الخبابعػػة بقػػػؿ  " :إف ًك ػخار البجايػػة يمذػػف عػػغ فاعميػػة قػػادرة عمػػى مػػشر الػ ّػش ّ
ػادر عمػ ػػى ًجدػ ػػيج اإلحدػ ػػاس
بشيػ ػػة ًخ يبي ػ ػة مشدػ ػػقة إذ إف ػ ػػل ًك ػ ػخار مػ ػػغ ىػ ػػحا الشػ ػػػع قػ ػ ٌ
بالتدمدػػل الدمشػػي كالتتػػابع  ,كأف ىػػحا التتػػابع الذػػممي يعػػيغ فػػي إثػػارة التػقػػع لػػجى الدػػامع

الذػػاعخ كاالنتبػػاه لػػو " (.)1
كىػػحا التػقػػع مػػغ شػػأنو أف يجعػػل الدػػامع أكثػػخ ًحف ػ اًد لدػػساع ّ
()2

ًساـ :
قاؿ أبػ ّ

ــــت
ــــخ َّب نـ ٍ
ــــشكع قـــــج أُْن ِت َجـ ْ
َفَمـ ُ
ــــار مـ ُ
ــل فـــي ال ُخصُـ ِ
ــو
وَلـ ُــخ َّب ِك ْفـ ٍ
ــػب َت ْ
خك َتـ ُ

فـــي َّ
المْيـ ِ
ذ ِمـــغ األَ ْقَبـ ِ
ــاس
ــغ َقـ َــب ٍ
ــل ِمـ ْ
ِ
ِِ
ِ
ـــــالس
َحـ
ـــــغ األ ْ
ـــــعابيا ِحْم ًدــــــا مـ َ
ل رـ َ

ج

الذاعخ بيحا التكخار ( ُلخب ) في البيتيغ الذعخييغ اعت ادزه كافتخاره بالسسػجكح
يبخز ّ
كشبيو بالقبذ في الميل السطمع  ,ي يذعخ الستمقي بأىسيػة السسػجكح كيقػجـ صػػرة رائعػة
()3

ًساـ يخثي عسيخ بغ الػليج :
ًحاكي بصػالًو  .قاؿ أبػ ّ

ِ ِ
ـــارٍة
َنعـــى ُع َسيـ َــخ بـ َ
ــغ الػليـــج ل َغ َ
أ َ
أَنعــى َف َتــى ِ
الف ْتيـ ِ
ـان غيـ َـخ ُم َكـ َّـح ٍب
َ
إنيػػا بجايػػة حديشػػة ًذػػعخنا بػػألع الف ػخاؽ األبػػجي كًػػجفق السذػػاعخ الحديشػػة مػػغ
ــــــــخ ِمـــــــــغ ال َغـــــــــار ِ
ات أ َْو لِ َعـــــــــػ ِ
ان
ْ
بكـ ٍ
َ
س ال ُفْخسـ ِ
َنعـــــــى فـ ِ
ــــــان
َقـ ْ
ــــــار َ
ــــــػلي وأ َ

فكخر مسػة ( أنعػى ) ثػالث مػخات
أعساؽ ّ
الذاعخ إذ ال يدتصيع الديصخة عمى شعػره ّ ,
 .1ربابعة  ,ق اخ ات أسمػبية في الذعخ الجاىمي  ,ص . 24

الجيػاف  . 251 /2األحالس  :جسع حمذ ل شي كلي ضيخ الجابة ًحت الخحل
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
كالقت كالدخج .
الجيػاف . 144 / 4
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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جؿ عمػػى أىسيػػة مسجكحػػو ( عسيػػخ ) بأنػػو فتػػى الفتيػػاف  ,كفػػارس الفخسػػاف فيػػي صػػفات
لت ػ ّ
ًتسثػػل بالذػػجاعة كاإلقػػجاـ كالبػػأس فػػي الحػػخب  ,فسػػات يػػػـ الثالثػػا كفقػػجه القػػػـ كاألىػػل
ألنو الدشج ليع كالعسيج سا في قػلو :

()1

ِ
َغـ َ ِ
ِ
ـــــــــػُروِد
صَب ْحَشا
اصــــــــ َ
ـــــــــجا ًة مْشـ َ
َفَيــــــــا َيــــــــ ْػَم الثالَ َثــــــــاء ْ
ـــــــــظ َىائَمــــــــــ َة الـ ُ
ِب َف ْقـــــــــــ ٍج ِفيـــــــــــظ لمِ َّدـــــــــــَش ِج الع ِسيـ ِ
ِ
ــــــــــج
ــــــــجَنا
ــــــــػَم َ
اع َت َسـ ْ
ْ َ
الثال ثـــــــــاء ْ
َ ْ
َوَيـــــــــا َيـ ْ
فيمخرىػػا ,
إف حػػخص الذػػعخ عمػػى ًكػخار البجايػػة لمفطػػة ألنيػػا ًرػػادؼ ىػػػى الػػشفذ ّ
ججج

ليخسػػخ جخسػػيا فػػي أذىػػاف الستمقػػيغ كيثبتيػػا فػػي شػػعخه لتبقػػى حيػػة فػػي الػػحاكخة  ,ليرػػبر
التكخار كسيمة إلى إث اخ السػقف كمخًك اًد يبشى عمييا معشى ججيجاً ليحفد فكخ السبجع إلػى

الذ ػػاعخ كير ػػل إلي ػػو ,
السدي ػػج م ػػغ التكػ ػخار  ,كالستمق ػػي يبح ػػث لمػص ػػػؿ إل ػػى م ػػا يخي ػػجه ّ
فيذمل االندجاـ كاالًداؽ بيغ أج اد القريجة الػاحجة فتحجث رنة مػسيقية كإيقاعاً عػحباً

يتشاس

مع مجلػالت المفطة .

 5.3.2تكخار األشصار :
ًسػػاـ فػػي ًك اخ ارًػػو الذػػعخية ليطيػػخ بخاعتػػو كقجرًػػو الفشيػػة  ,فػػأكثخ مػػغ
لقػػج نػػػع أبػػػ ّ
التكخار العسػدي كاألفقي كاىتع بالتقصيعات الرػػًية الجاخميػة فػي أبياًػو التػي يبعػث فييػا
التكػخار  ,فتػىجػػت اإليقاعػػات السػسػػيقية ليػخب بػػيغ الجػػخس السػسػػيقي كالفكػخة التػػي بشػػى
ًس ػػاـ ليفج ػػخ شاقاً ػػو
عميي ػػا أبياً ػػو السم ػ ّػخرة  .فتكػ ػخار األش ػػصار حاضػ ػخة ف ػػي ش ػػعخ أب ػػي ّ
الذعخية الكامشة كيرػر أحاسيدػو كانفعاالًػو مػغ خالليػا " كيحفػي القرػيجة مػغ التذػتت
كاالنفالت "

()2

 ,كًحسل في ثشاياىا بعجاً دالليا كإيقاعا مػسيقيا رحبا  ,لتفتر أفق التخيل
()3

لجى الستمقي كمغ األمثمة عمى ذلظ قػلو يخثي خالج بغ يديج :
الجيػاف . 58 / 4
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2ربابعة  ,ق اخ ات أسمػبية في الذعخ الجاىمي  ,ص . 37

الجيػاف  . 24 , 11 /4 ,الشجيع  :الجـ كقيل ىػ دـ الجػؼ .الزحا  :الغجا
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
سسي بحلظ ألنو يؤ ل في الزحى ًقػـ ىع يتزحػف أي يتغجكف  ,كسسي تجا األبل ضحا

ضحى الخجل إذا تجى إبمو  .كفي السثل ضحى ركيجا إذا امخكا الخجل بالخفق كاألناة كيدعسػف أنو

مغ ضحا اإلبل  .المداف (ضحػ ) .
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عَمـــــى خالِ ِ
يـــــج ِ
ـــــج ِ
ـــــد
بـــــغ َمـ ْ
بـــــغ َي ِد َ
َ
ــــد
ــــغ َمـ ْ
ــــغ َي ِديـ َ
َم َزـــــى خالِـ ُ
ــــج بـ ْ
ــــج بـ ُ

ــــــخ ُدمػعــــــا َن ِجيعــــــا ِبس ِ
ــــــاء
(م)
َي َ
ام ِ ُ ً
ً
ــــــج ْ
َ
الزــــح ِ
ـــج َقسـ ُ َّ ِ
اء
ذ َّ َ
ـــس ُ
ـــخ الميــــل َشـ ْ
َيـ َ َ
إلػػى ًكػخار خالػػج بػ ِػغ َي ِديػػج مػخًيغ فػػي القرػػيجة ,

الذػػاعخ فػػي ىػػحيغ البيتػػيغ
يعسػػج ّ
ليؤ ج رفعة ىحا السسجكح  ,كعمػ شأنو في قػمو فيػػ قسػخ الميػل كشػسذ الزػحا كيتسثػل

الػػجمػع السختمصػػة بالػػجـ حدن ػاً كحد ػخة

فالذػػاعخ يدػػم
خمػػق الخفػػق كاألنػػاة فػػي قػمػػو ّ ,
عمي ػػو .كى ػػحا التكػ ػخار يخف ػػع م ػػغ كًيػ ػخة اإليق ػػاع كيدي ػػج م ػػغ التشغ ػػيع" لير ػػبر كس ػػيمة إلثػ ػ اخ

()2

()1
ًساـ في مجح السعترع با﵀ :
ػ
أب
ؿ
ا
ق
ك
.
السػقف كشحح الذعػر إلى حج االمتال "
ّ

ـــج ِاء ِمــــغ ُكــــ ِل ج ِ
اء الـ َّ
اىــــ ِل
اء الـ َّــج ِاء ِمـــ ْغ ُكـــ ِّل َعـــالِ ٍع
ْ ّ َ
َو َىــــ َحا َد َو ُ
َف َيـــ َحا َد َو ُ
الذ ػػاعخ ف ػػي ( الر ػػجر كالعج ػػد ) ( في ػػحا دكا  ,ال ػػجا م ػػغ ػػل ) ث ػػع ج ػػا
لق ػػج ػ ّػخر ّ
بالتزاد بيغ مستي ( عالع  ,جاىل ) ليؤ ج الحقيقة التي أرادىا  ,كيسػشر البيػت الذػعخي
ج

جخسػػا مػسػػيقياً عػػحباً  ,لكػػي يرػػػر أحاسيدػػو كانفعاالًػػو لقػل ػو فػػالعمع دكا كالجيػػل دا ً
()3
لمعقػؿ  .كمغ قػلو أيزا :
ــــــــــعي ٍج َقـ ِ
ــــــعي ٍج حـ ِ
وبمػنـــــــــــا أَبـــــــــــا سـ ِ
ــــــج بَمػنـــــــا أَبـــــــا سـ ِ
ــــــــــجيسا
ــــــجيثاً
َ
َْ
َقـ ْ َ ْ
َ
َ
َ
َ
الذاعخ ( بمػنا أبا سعيج ) مخًيغ في الرجر كالعجد كجا التزاد بيغ( حػجيثا
ّخر ّ

كقجيسا ) يديػج مػغ الػشغع السػسػيقي لمبيػت الذػعخي كيػؤدي إلػى اندػجامو كًخابصػو  .قػج ال
ًساـ إلضيار أثػخ التذػميل
نجج العجد الكافي مغ ًكخار الذصخ كاألبيات في قرائج أبي ّ
البشائي الذعخي في القريجة عمى السدتػييغ اإليقاعي كالجاللي كاكتفيشا بيحه األمثمة .
 6.3.2تكخار الرػرة :
الرػػػرة الذػػعخية ىػػي األداة التػػي ًفػػػؽ سػػائخ األدكات الذػػعخية كىػػي التػػي ًػػشيس

بأر ػػاف الػػشز الذػػعخي  ,ألف أعسػػجة الذػػعخ ثالثػػة " ىػػي المغػػة كالسػسػػيقى كالخيػػاؿ الػػحي
الذػػاعخ اإلبجاعيػػة التػػي
ًسثمػػو الرػػػرة الفشيػػة  ,كًعػػج الرػػػرة السؤشػػخ الػػجقيق عمػػى قػػجرة ّ
 .1الديج  ,أسمػب التكخار بيغ ًشطيخ البالتييغ كإبجاع الذع اخ  ,ص. 15
ًساـ
 .2أبػ ّ
ًساـ
 .3أبػ ّ

الجيػاف . 87 /3 ,
ّ ,
الجيػاف . 227 /3 ,
ّ ,
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ًؤثخ في الستمقي ػنيا ًشبػع مػغ العاشفػة  ,كقػج فصػغ الشقػاد العػخب القػجما إلػى الرػػرة
()1

الذػػعخية كمػػا ًستػػاز بػػو فػػي الػػشطع  ,إذ ىػػي " جػػشذ مػػغ الترػػػيخ "

 ,كًصػػػرت إلػػى

البشػػا الذػػممي فػػي المفػػي كالسعشػػى  ,فاالسػػتعارة كالػصػػف أسػػاس عشػػجىع فػػي الذػػعخ ,
ألنيع أدر ػا الجكر السمقى عمى عاًقيا في الذعخ  ,كأثخىا في الستمقي  ,كقػج ًعػاممػا مػع

أنػ ػػاع أخ ػػخى التذ ػػبيو كالكشاي ػػة كالسج ػػاز  ,ث ػػع ضي ػػخ مر ػػصمر الخي ػػاؿ كى ػػػ " الر ػػػرة
السخًدػػسة فػػي الخيػػاؿ السؤديػػة إليػػو مػػغ شخيػػق الحػػاس  ,كقػػج يصمػػق عميػػو السعػػجكـ الػػحي
اختخعتػ ػو السخيم ػػة  ,كى ػػي الستر ػػخفة إذا اس ػػتعسمتيا ال ػػشفذ بػاس ػػصة ال ػػػىع كر بت ػػو م ػػغ
()2

األم ػػػر السحدػس ػػة أي السجر ػػة ب ػػالحػاس الط ػػاىخة "
()3

الجػىخية لشقل التجخبة في معشاىا الجدئي كالكمي "

حي ػػث ش ػػممت " الػس ػػيمة الفشي ػػة

.

إف الػصػف كالسجػاز كالتذػبيو يسمػغ
" إنيا في أبد صػرىا رسع قػامة الكمسات ّ ,
أف الرػػػرة يسمػػغ أف ًقػػجـ إليشػػا فػػي عبػػارة أك جسمػػة يغم ػ عمييػػا
أف ًخمػػق صػػػرة  ,أك ّ

الػصػػف السحػػس  ,كلكشيػػا ًػصػػل إلػػى خيالشػػا شػػي ا أكثػػخ مػػغ انعمػػاس مػػتقغ لمحقيقػػة

إف ل صػرة شعخية إلى حج ما مجازيػة "( )4كلفطػة صػػرة ًدػتعسل " لمجاللػة
الخارجية ّ ,
عمػػى ػػل مػػا لػػو صػػمة بػػالتعبيخ الحدػػي أك االسػػتعاري لمكمسػػات "( , )5أك ىػػي " ّأيػػة ىي ػػة
ًثيخىا الكمسات الذعخية بالحىغ شخيصة أف ًكػف ىحه اليي ة معبػخة كمػحيػة فػي ف "(, )6

 .1الجاحي  ,أبػ عثساف عسخك بغ محبػب  ( ,ت255ق )  ,تاب الحيػاف ً ,ر  :عبج الدالـ
ا ىاركف  ,السجسع العمسي العخبي اإلسالمي  ,بيخكت  ,لبشاف  ,ط1967 , 3ـ . 131 /3,

 . 2عبج الخحسغ  ,نرخت  ,الرػرة الفشية في الذعخ الجاىمي في ضػ الشقج الحجيث  ,ممتبة
األقرى  ,عساف  ,ط1982 , 2ـ  ,ص12ػ ػ ػ . 13

 . 3ىالؿ  ,ا تشيسي  ,الشقج األدبي الحجيث  ,دار الثقافة  ,بيخكت  ,لبشاف  ( ,د .ط ) ,
1973ـ  ,ص. 242

 .4لػيذ  ,سيدل دي  ,الرػرة الذعخية ً ,خجسة  :أحسج الجشابي ك خخيغ (مالظ مبجي كسميساف
حدغ ) مخاجعة  :عشاد تدكاف  ,دار الخشيج لمشذخ  ,مشذػرات ك ازرة الثقافة كاإلعالـ  ,الجسيػرية

العخاقية  ,بغجاد ( ,د  .ط ) 1982 ,ـ  ,ص . 21

 .5ناصف  ,مرصفى  ,الرػرة األدبية  ,مصبعة دار مرخ ,القاىخة  ,ط1958 , 1ـ  ,ص. 3

 .6الخباعي  ,عبج القادر  ,الرػرة الفشية في الشقج الذعخي  ,دار العمع  ,الخياض  ,الدعػدية ,

ط1974 , 1ـ  ,ص . 85
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الذػاعخ
كالرػرة أيزا " ىي الذمل الفشي الحي يتخػح األلفػاظ كالعبػارات بعػج أف يشطسيػا ّ
ف ػػي س ػػياؽ بي ػػاني خ ػػاص ليعب ػػخ ع ػػغ جانػ ػ

م ػػغ جػانػ ػ

التجخب ػػة الذ ػػعخية الكامم ػػة ف ػػي

القرػ ػػيجة مدػ ػػتخجما شاقػ ػػات المغػ ػػة كإمماناًيػ ػػا فػ ػػي الجاللػ ػػة كالتخ ي ػ ػ

كاإليقػ ػػاع كالحقيقػ ػػة

كالسج ػػاز كالتػ ػخادؼ كالتز ػػاد كالسقابم ػػة كالجش ػػاس كتيخى ػػا م ػػغ كس ػػائل التعبي ػػخ الفش ػػي"(,)1
كالرػػػرة لػػع ًعػػج مجػػخد ًفزػػيالت شػػممية فػػي القرػػيجة بػػل ًقػػػـ عمػػى ًأكيػػج السزػػسػف ,

ز الذػعخ ّي  ,كىػي " أكثػخ عشاصػخ الذػعخ
كًفديخه مغ خالؿ العالقػات الجاخميػة فػي ال ّػش ّ
بقػػا ً بعػػج ًخجستػػو  ,كًحميمػػو  ,كنقػػجه كىػػي األسػػاس فػػي التػػأثيخ الجسػػالي لمقرػػيجة ذات
الػضيفػػة الترػػػيخية "( )2إلثػػارة الستمقػػي  ,كذات الػجالالت السعشػيػػة كالشفدػػية التػػي يحسميػػا

الدػػياؽ مػػغ خػػالؿ  ,امتػداج الذػػمل بالسزػػسػف فػػي سػػياؽ بيػػاني خػػاص أك حقيقػػي مػػػح

كاشف معبخ عغ جان

()4

مغ جػان

التجخبة الذعخية "( ,)3كىػي " جػد حيػػي فػي عسميػة

الخمق كاإلبجاع الفشي "

فالرػرة الذعخية ىي ركح الذعخ كجػىخه كعساده ً ,متقي مع اإليقاع لتذػمل ر شػي
المغػػة الذػػعخية  ,لتعصػػي األلفػػاظ قػػجرًيا اإليحائيػػة كالجاللي ػة فػػي الكمسػػات لتحقػػق الستعػػة

لمسبجع كالقارئ معاً  .إف ًكخار الرػػرة مػغ أبمػ أنػػاع التكػخار كأكثخىػا ًعقيػجا لسػا يحتػاج
إلى جيج كإبجاع فال ًعتسج الرػرة عمى التذابو في اإليقاع أك الشغع أك المفي  ,بل ال بػج

الذاعخية  ,لتحفيد الستمقػي كإثػارة مخيمتػو كًفجيػخ شاقاًػو
مغ ربصيا بفكخة اإلبجاع كالقجرة ّ
لمػصػؿ إلى الرػرة التي أ اردىا السبجع كًجمى في رسسيا .

 .1الُق ّ  ,عبج القادر  ,االًجاه الػججاني في الذعخ العخبي السعاصخ  ,دار الشيزة العخبية ,
بيخكت  ,لبشاف  ,ط1971 , 2ـ  ,ص .391انطخ الرائ  ,عبجاإللو  ,الرػرة الفشية معيار نقجيا

 ,دار الذؤكف الثقافية العامة  ,بغجاد  ,ط1967 , 1ـ  ,ص. 154

 .2أحسج  ,ا فتػح  ,ججليات الشز  ,مجمة عالع الفكخ  ,الكػيت  ,يػنيػ  1994ـ  ,ص 62

 .3صالر  ,بذخى مػسى  ,الرػرة الذعخية في الشقج العخبي الحجيث  ,السخ د الثقافي العخبي ,
بيخكت  ,لبشاف ( ,د  .ط ) 1994 ,ـ  ,ص. 25

 . 4أبػ دي

 ,ساؿ  ,ججلية الخفا كالتجمي  ,دراسات بشيػية في الذعخ  ,دار العمع لمسالييغ

بيخكت  ,ط 1981 , 3ـ  ,ص. 29
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 1.6.3.2صػرة الحخيا :
كًسثػػل كسػػيمة لفػػػز

ًسػػاـ ًأخػػح بعػػجاً لمػػجمار كالحخيػػق كالتخخي ػ
فالشػػار عشػػج أبػػي ّ
الحق عمى الباشل  ,كاإليساف عمى الذخؾ ,إذ ًحسل في شياًيا الكثيػخ مػغ الػجالالت ,
كمشيػػا السػػػت  ,فيػػح خ أمػػخ األفذػػيغ الػػحي يرػػخ عمػػى الكفػػخ كاإللحػػاد  ,كيؤ ػػج عمػػى
تجره كفحذو مع السعترع با﵀ الحي أمخ
ــــجَرِة َخ ْيـــــ َح ٍر
ــــػال ُف ْحـ ُ
ــــر َغـ ْ
مـــــا كـ َ
ــــان َلـ ْ
ضــــــُم ِ
الك ْفـ ِ
ػع ِو
ال ِسـ َ
ـــــي َغ ُ
ـــــخ ُ
ـــــخ بـ ْ
مــــــا ز َ
ِ ِ
ــــــغ َحِّخىـــــــا
ــــــس ُو ِمـ ْ
نـــــــا اًر ُيدـــــــاوُر ج ْدـ َ
شـــــــار ْت ليـــــــا ُشـــــــعل ييـ ِّ
ــــــج ُم َل ْف ُحيـــــــا
ٌَ َُ
َ
م ْذــــــــبػب ًة ر ِ
طــــــــعِ ُم ْذـ ِ
ـــــــخ ٍك
ـــــــت ألَع ُ
فعـ ْ
ُ َ ُ
َ
صـ َّ
ػدىـــــــا
ــــــان َوُق َ
ــــــمى ليـــــــا َحّيـــــــاً وكـ َ
َ
ـــــل
ـــــل َم ْج َسـ ِ
َّ
ـــــع َم ْف ِرـ ٍ
فرــــــْم َغ مشــــــو ُكـ َّ
ــــل َّ
الش ِ
ــــار فـــــي َ
ــــع
اك أ ْ
وكــــ َح َ
َىـ ُ
الــــجنيا ُىـ ُ

()1

بحخقو سا في قػلو :
لِيكــــــػ َن فــــــي ِ
ـــــام ِف ِجـ ِ
ـــــار
اإل ْســــــالمِ َعـ ُ
ــــخ ِّ ِ
ــــػارِي
َّ
صمى ِسـ َّ
حتـــــى اصـــــ َ
الدنـــــاد الـ َ
ــــــــا ِإز ِار
ــــــــب كســـــــــا َع ْرـــــــــ َفَّخ ِشـ َّ
َل َيـ ٌ
ِ
بغي ِ
ـــــــــــار
ـــــــــــخ ُغَب
ـــــــــــو َى ْ
أَْركاَن ُ
ـــــــــــجماً ْ
لمدــــــارِي
ـــــػُءىا َّ
مــــــا كـ َ
ـــــان َيخَفـ ُ
ـــــع َضـ ْ
ــــــــــع ال ُف َّجـ ِ
ــــــــــار
ويـــــــــــج ُخُميا مـ َ
َم ْيتـــــــــــاً َ
ِ
فــــــــــــاقَخًة ِب ُك ِ
ِ
ــــــــــــار
ــــــــــــل ِفَقـ
ــــــــــــغ
وفعْم
َ
َ
ّ
ِ
َىــــــــل َّ
الشـ ِ
ـــــــار
ـــــــػَم القيامــــــــة ُجــــــــ َل أ ْ
َيـ ْ

الذاعخ
لقج فجخ األفذيغ كتجر بالسعترع با﵀ فشاؿ العقاب  ,حيث صػر لشا ّ

الشػػار ًمػػتيع فخيدػػتيا  ,فتػػأًي عمػػى ػػل عزػػػ مػػغ أعزػػائو مػػغ  ( :الزػػمػع  ,الدنػػاد ,
مفرل  ,فقار  ,جحعو  ,جدسو ) بدب

إرًجاده إلى الكفخ كالذخؾ با﵀ بعج اإلسالـ .
 ,المفػػر  ,الح ػػخ ,

ًس ػػاـ فػػي ذ ػػخ ص ػػفات الشػػار مػػغ خ ػػالؿ ( المي ػ
كقػػج نػػػع أبػػػ ّ
الذػعل  ,الزػػػ  ,الػقػػػد )  ,ليسػػشر الشػار صػػػرة فشيػػة رائعػػة ك اممػة لحػػخؽ جدػػع األفذػػيغ
ّ

بسختمف أحػاليا .

الجيػاف  . 203 , 202 /2 ,فحر  :قبر الحن  , ,اصصمى  :ألقي بالشار ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الػاري  :السذتعل  ,الفاقخة  :الجاىية ًكدخ الفقار  ,كىي خخزات الطييخ ِ .فجار :يػـ الفجار مغ
حخكب الجاىمية ًعخؼ بأياـ الفجار  ,كىي أربعة أفجخة في األشيخ الحخـ  ,انت العخب فييا ًستشع
عغ القتاؿ  ,فمسا كقعت ىحه الحخكب بيغ قخير كقيذ تيالف سسيت أياـ الفجار ألف أصحابيا

فجخكا فييا ؛ أي عرػا هللا بانتياكيع حخمة األشيخ السعطسة  ,ك اف الطفخ في أكؿ الشيار لقيذ
عمى شانة كفي خخ الشيار لكشانة عمى قيذ .انطخ ابغ ثيخ ,عساد الجيغ إسساعيل بغ عسخ,

( ت774ق) ,البجاية كالشياية  ,ممتبة السعارؼ  ,بيخكت  ( ,د .ط ) 1990 ,ـ . 204/2.
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إف صمبو عمى الجحع ثع أحخؽ  ,فذػبو اًقػاد الشػار فيػو مػغ الجشػ
فيرػر لشا أيزا ّ
الذػاعخ أفعػاال ًشاسػ
كإزار عرفخ نرفو شػال أك في أحج جػانبو شػال  ,فقػج اسػتخجـ ّ

أح ػػاؿ األفذػػيغ مػػع الشػػار إذ ىػػػ يعبػػجىا فػػي حياًػػو  ,كيسثػػل ليػػا كقػػػدا فػػي أثشػػا مػًػػو ,

كًكػف لو عقابا في خخًو .

الذػػاعخ بػػيغ حخ ػػة الشػػار السمتيبػػة كبػػيغ مفخداًػػو مػػغ خػػالؿ اسػػتخجاـ
ك ػػحلظ يالئػػع ّ
فرمغ  ,مفرل)  ( ,فاقخة  ,فقػار)  ,كالصبػاؽ بػيغ ( حيػاً ,
الجشاس ( ييجـ  ,ىجما ) ّ ( ,

ميتػاً )  ,كنجػػجه قػػج نػػػع فػػي صػػػره الفشيػػة مػػغ خػػالؿ السجػػاز ( ,يدػػاكر جدػػسو )  (,ك ػػاف

كقػدىا ) كمػغ االسػتعارة قػلػو  ( :شػارت ليػا شػعل ) ( ,ييػجـ لفحيػا أر انػو )  ,فإنػو يمػر
عمى صػرة أحػاؿ جدج األفذيغ كصخاعو مع الشػار  ,كىػي ًفتػظ بػو  ,كًجعػل ػل عزػػ
يتخمػ ػى عس ػػا يج ػػاكره ( ,فر ػػمغ مش ػػو ػػل مجس ػػع مفر ػػل )  ,فسػ ػخة يطي ػػخ ح اخرًي ػػا العالي ػػة
(حخى ػػا  ,ليػ ػ

 ,لفحي ػػا )  ,كمػ ػخة يطي ػػخ حخ تي ػػا ( مذ ػػبػبة  ,رفع ػػت  ,ش ػػارت )  ,كمػ ػخة

يطيخ لػنيا ( عرفخ  ,ضػ ىا )  ,كمخة يطيخ مادًيا ( كقػدىا ) .
إذ نج ػػج الر ػػػرة التاريخي ػػة ف ػػي مقابم ػػة ت ػػجر األفذ ػػيغ بغ ػػجر أى ػػل الجاىمي ػػة  ,كب ػػحلظ
الذاعخ أف " يػسع ًجخبتو الفشيػة لتعبػخ الرػػرة عشػجه عػغ كاق ٍػع بػجيل لػو ًخ يبػو
استصاع ّ
الخػػاص سػػا أف لػػو ىجفػػو الخػػاص ػػحلظ  ,كفػػي ىػػحا ًحػػخر الرػػػرة الفشيػػة مػػغ عبػديػػة
()2

االرًباط بالػاقع السباشخ "( , )1ثع يعخض لشا عشاصخ مذيج الحخيق لألفذيغ بقػلو :
ــــػى َبُشـــــػ األ َْم َرـ ِ
َم َرـ ِ
ــــار
بفخح ِتــــــو ِإلــــــى
ـــــيجاً َصـ َ
ـــــجَر ْت َ
يــــــا َم ْذـ َ
ــــارىا الُق ْرـ َ
أْ
رمُقـــــــــػا أَعـــــــــالِي ِج ْح ِع ِ
ِ
ــــــجوا ِ
ــــــي َة ِ
اإل ْفصـ ِ
ــــــار
ـــــــــو فكيََّنســـــــــا
وجـ ُ
َ
َ
ــــــالل َعذـ ّ
اليـ َ
ََ
ـــــــظ َدارِي
ـــــــــخه
ـــــــخ و ِم ْدـ ٍ
ـــــــخ َذ ِفـ ٍ
ـــــــغ َعْشَبـ ٍ
اس َت َ
ِمـ ْ
شذــــــــــُقػا مشـ ُ
ـــــــــو ُق َتــــــــــا اًر َن ْذـ ُ
وْ
ِ
ِ
تتـــــــــا ِب ِع األَمصـ ِ
وتحـ َّ
ــــــــار
ــــغ
ــــــــج ِو عـــــــــغ ُم َ
َ
باْلَبـ ْ
ــــغ ُىْم ِكـــــو كحـــــجيث َمـ ْ
ــــجثُػا َعـ ْ
ِ
ـــــشيغ بــــــيَْر َخ ِ
الدـ ِ
باشـ ِ
ـــــعار
ميغ فـــــــي
كت ُ
وتَب َ
ــــــخوا َ
َ
ــــــخ َ
ــــــخ ْ
الحـ َ
اشـ ُ
َسـ َ
ز األ ْ
ُق َحــــــعِ ّ

 . 1الحدغ  ,حداف عمي  ,التصػر كالتججيج في الذعخ العباسي  ,مخ د الكسبيػًخ  ,الالذقية ,

ط1994 , 1ـ  ,ص . 370

الجيػاف  . 204 /2 ,القتار  :رائحة المحع السذػي  ,نذخه  :فػحو  ,ذفخ  :شي
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الخائحة  ,داري  :ندبة إلى داريغ  ,بمجة بالذاـ معخكفة بعصخىا.
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فقػػج اعتس ػػج عمػػى ً اخس ػػمية الحػ ػػاس لعػػخض عشاص ػػخ مذ ػػيجه فالدػػسع ف ػػي ( ح ػػجيث ,

ًباشػػخكا )  ,كالبرػػخ فػػي ( رمقػػا  ,أعػػالي  ,اليػػالؿ )  ,كالػػحكؽ فػػي ( اإلفصػػار )  ,كالذػػع
في ( استشذقػا  ,عشبخ  ,مدظ )  ,كإذا بو يرػر السذػيج ػنػو مذػاىجاً لػو كمخاقبػا يخاقبػو
في عيػف الشاس الحيغ شاىجكا حخؽ األفذيغ  ,فيرػػر فخحػة الشػاس بحخقػو  ,فػال يعادليػا

سػى فخحة الشاس بطيػر اليالؿ  ,إذ يبذخىع بالعيج بعج انقزػا شػيخ رمزػاف  ,فالشػاس

ًػػشعع بخائحػػة المحػػع السذػػػي كالعطػػاـ السحتخقػػة كىػػي أشػػبو عشػػجىع بخائحػػة السدػػظ كالعشبػػخ ,
فالحجيث أضػحى عشػجىع أنػو السصػخ الغديػخ الػحي انتطخًػو األعػخاب شػػيالً لمػتخمز مػغ

يمخر صػرة الحخيق أيزػا مػغ خػالؿ
الججب كيفخحػف بو أشج مغ فخحيع بسػسع الحا  .ك ّ
()1
حخيق عسػرية  ,قػلو في مجح السعترع با﵀ :
ِ
غشيـ ْ ِ
ِ
ِ
ـاء ْت
العيــــــػ ُن ِبيــــــا
كل ُح ْد ٍغ َب َجا أ َْو َمْش َ
َسـ َ
ـــــساج ًة َ
ـــــت مَّشــــــا ُ
َع ْغ ّ
ط ٍخ َع َجب َج َ
ِ
ـــــــــــػء مْشَقَمـ ِ
ِ
ـــــــــــب
ـــــــــــغ ُسـ
ــــــــو
ــــــــغ ُمْشَقَمـ ٍ
َب َذ َ
اشـ ُ
ــــــــب َت ْبـ ُ
ـــــــــــت ُو ِمـ ْ
ــــــــجو َع َػاقُبـ ُ
وح ْدـ ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
زـ ِ
ـــــب
رـ ٍـخ َك َسَشـ ْـت
ـــــي َغ َ
ـــــس ِخ والُق ُ
َلـ ُ
ـــــب َبـ ْ
ـــــو َ
العػاقـ ُ
َلـ ْـػ َي ْعَمـ ُـع اْل ُك ْفـ ُـخ َكـ ْـع مـ ْـغ أَ ْع ُ
الدـ ْ
الذػاعخ مذػػاعخ الفػػخح كالدػػخكر  ,فػػالقبير
إف مذػيج احتػخاؽ عسػريػػة أثػػار فػػي نفػػذ ّ
أضػػحى جسػػيالً فيرػػػر مذػػيج الشػػار كىػػي ًمػػتيع قمعػػة عسػريػػة  ,فيػػحا السذػػيج مػػغ أح ػ
السذاىج إلى قمبو  ,كأحدغ إلى ناضخه مغ أي مذيج خخ ميسا بمػ مػغ الجسػاؿ  .فخػخاب

عسػرية عمى أيجي السدمسيغ الطافخيغ يفػؽ ل ُح ٍ
دغ .
 2.6.3.2الرػر الحدية :

ثي اخ كمغ ىحه الرػر  :أكال الرػرة

ًساـ
فقج ّ
ًكخرت الرػر الحدية في شعخ أبي ّ
البرـخية ً " :ػخًب الرػػر البرػخية عػادة بذػػمل لػو حػجكد قابمػة لػادراؾ "( ,)2كذلػػظ ألف
()3

حاسة البرخ أكثخ الحػاس استقباال لمرػر  ,قػلو في مجح األفذيغ :
ـــــغ الـ ِّ
ـــــــت فـــــــي أ َْبَخ ْش َ ِ
ـــــج ِ
ـــــػ َحـ ِ
يغ
ائعـــــــا
ـــــح ْك َغ ِسـ َّ
يغ ْ
أَوَق ْع َ
ـــــد ُ
أَضـ َ
وىـ َ
يع َوَق ً
ـــــــتػ َ
ــــج بـ ِ
وي ِخـ َ ِ
ــــخباً ُت َيـ َ
ـــــــيغ
الكمـــــى
ــــو ُ
ـــــــخُء ْ
ـــــــف مْشـ ُ
ـــــــػ َرِكـ ُ
السـ ْ
يع َضـ ْ
َوسـ ْ
َ
وىـ َ
ــــع َت ْ
أ َ
ـــــــو َ

الجيػاف  . 58 , 57 /1 ,سساجة  :قبر .
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
ًساـ  ,ص . 146
 .2الخباعي  ,الرػرة الفشية في شعخ أبي ّ
الجيػاف . 319 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ

164

فيحه الرػرة أضحمت سغ ديغ اإلسالـ بعج حدنو لغمبتػو أىػل الكفػخ ,فخػف لػو قمػ
الذجاع مغ ثخ الصعغ كالزخب كالقتل .

ثي اخ الرػػت البذػخي كأصػػات الحيػانػات

الذاعخ
ثانيا الرػرة الدسعية  :فقج ّخر ّ
()1
كاألسج كالحئ كىجيل الحساـ كتيخىا  ,كمغ ذلظ قػلو في مجح السعترع با﵀ :
َدعا شـػُقو يـا َن ِ
اص َـخ َّ
شـــــــ َل الـ َّ
ــــــو
الذ ْـػ ِق َد ْع َـػًة
ــــــاه َ
ووا ِبُمـ ْ
َ ْ ُ
ــــــج ْم ِع ْ
فَمَّبـ ُ
يجـــــــخي َ
ِ
الش َـػى
ـػرِة َّ
ـــــــــــو
ــــــــــخُه
ــــــــــخٍة وأ ََو ِائُم ْ
ْ
ِبَي ْػ ٍم ُت ِخ َ
مـــــــــــغ َح ْدـ َ
أ ََواخـ ُ
ص َ
الس ْػ َت فـي ُ
يظ َ
الذػػاعخ كيثيػػخ كييػػيا مػػا فػػي نفدػػو مػػغ الػجػػج كألػػع االشػػتياؽ
فػػالحدف الػػحي يعانيػػو ّ

فيجعػ الذػؽ كيصم

االسػتغاثة بػو كلكشػو يخحلػو فيمجػأ إلػى البمػا

ػي يخفػف مػغ لسػو ,

فيمػػػف الذػػػؽ باعثػػا عمػػى البمػػا داعيػػا إليػػو  ,فالذػػػؽ دعػػا ناصػ اًخ يشر ػخه فمبػػاه بالػػجمع ,

كًخ و لمحدخة كالػجج حتى ييمظ كيسػت

()2

ثالثا الرػرة الحوقية  :كمغ ذلظ قػلو في مجح خالج بغ يديج :
ـــــغ بــــــغ و ْىـ ٍ ِ
الح َدـ ِ
ـــــخ ِ
اق
ـــــــــاء ِمْشــــــــــو
َسـ
ـــــــــالم َتْخ ُجـ ُ
ـــــــــف األ ْ
عمــــــى َ
ـــــب والعـ َ
َ
ٌ
َح َذـ ُ
ِ
وَن ْجـــــــــجاً وال َف َتـــــــــى ُ ِ
الســـــــــ َح ِ
اق
ــــــػ اًر
الح ِبيـــــــب ِإلـ
البَمـــــــج َ
ــــــي َغـ ْ
عَمـــــــى َ
الحْمـــــــــػ َ
ّ
فتزصخب األحذا شػقا إلييسا  :لمحدغ كلمعخاؽ " فصعع األمػاني سػا ًخيػل مػحاقيا
()3

شبيية بصعع العدل "

.

()4

رابعا الرػرة المسدية  :كمغ ذلظ قػلو في مجح ا بغ عبجالسمظ :
ِ
ِ
ـــي َغ َ
ػســــا
ـــيج ُغَّخُتــــو
َكّيــــاً وأ ْ
أَ
الرـ َ
س ُي ْعذــــي األَعـ ُ
َصـ َ
ـــي ُج َتكــــػِي ّ
َشــــ َع أ ْ
ـــػ ُ
َشـ َ
الذ َ
َشـــام ْت بخوَقـــظ آمـــالِي ِ
ِ َ
َصـــبحت بـــال َ
ص ِ
ػســـا
أ
بس ْرـ َــخ ولـــػ
َ
َ
َ ُ
ػس لـــع ْ
اســـتبعج الص َ
ففػػي ىػػحه الرػػػرة التػػي يقيػػخ الستكبػخيغ كيػػحليع حتػػى ال يدػػتصيعػا أف يشطػػخكا إليػػو
كي ال يحدجىع .

()5

خامدا الرػرة الذسية  :كمغ ذلظ قػلو في مجح ا بغ عبج السمظ :
الجيػاف . 23, 22 /3
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 425 /2
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
ًساـ  ,ص .147
 .3الخباعي  ,الرػرة الفشية في شعخ أبي ّ
الجيػاف  . 261 /2 ,األشػس  :الديج العطيع .
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
الجيػاف . 394 /2
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
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ِ
ـــجَن ِ
ف
ـــع ُمـ ْ
َدِنـ ٌ
ـــف َب َكــــى آيــــات َرْبـ ٍ
ــــئ َغ ُتَخَابيـــــا
َ
ام َو ِشـ ْ
ش َابـ ْ
ــــج ٍ
ــــت ألَقـ َ
َحبـ ِـة فــي َّ
الثـ َـخى
ـام ِمـ َـغ األ َّ
أََر ٌج أَ َقـ َ
ففػػي ىػػحه الرػػػرة التػػي ًتكػ ّػخر فييػػا رائحػػة السدػػظ كالقخقػػف كالمصػػيع كالدعفػخاف شابػػت
َلــــــــــػال َن ِدــــــــــيع ُت اخِبيــــــــــا َلــــــــــع يعــــــــــخ ِ
ف
ْ
ْ ُْ َ
ُ َ
َفــــــــَش َفحغ َن ْذــــــــخ َل ِصيســــــــة مــــــــع َقخَقـ ِ
ـــــــف
َْ
ْ
َ
َ
ـــــــــجمػِع الــــــــــ َحَّر ِ
ف
وصــــــــــخًى أُريقـ ْ
َ
ـــــــــت بالـ َ ُ

بيا األقجاح كانبعث مغ ًخابيا الخكائر الجسيمة  ,فالجمػع ىي التي أثارت رائحة الخسخ مػع
أرج السدظ كفخقت الجمػع .
 3.6.3.2الرػرة المػنية :
لقج بخزت الرػرة المػنية في شػعخه  ,حيػث ًتجمػى قجرًػو عمػى ًخسػيخ ىػحه الرػػرة

فػػي معانيػػو عػػغ شخيػػق الفشػػػف البجيعيػػة كًفعيميػػا بسػػا يخػػجـ فكخًػػو كالتفاعػػل معيػػا بفشيػػة

رائعػػة  .أمػػا أكؿ ىػػحه األل ػػاف فيػػػ المػػػف األبػػيس الػػحي كضفػػو فػػي شػػعخه  ,بذػػمل كاسػػع

كنػ ػػاؿ أىسيػ ػػة بي ػ ػخة يمػ ػػاد يفػ ػػػؽ فييػ ػػا سػ ػػائخ األل ػ ػػاف األخػ ػػخى  ,كي ػ ػخًب المػ ػػػف األبػ ػػيس
بالرفات الحدية كالسعشػية  .فيػػ رمػد ":لمشػػر كالغبصػة كالفػخح كالشرػخ كالدػالـ كالشقػا
()1

كالرفا كالصيخ"

()2

قػلو يسجح الحدغ بغ كى :

َنب ٌت عمى َخ ِ
الػلِ ِي
الحمِ َي عمى
بيس
مشظ
الئ َا
ٍ
َ
كســـــــــا َنُب َت َ
ْ
َ ّ
فالسسػػجكح فػػي ىػػحا البيػػت الذػػعخي ػػالخكض الػػحي قػػج حّمػػي بػػالدىخ لصيػػخ سػػجاياه

كنقا سخيخًو .

أما المػف الثاني ىػ األسػد  ,فقج ُمشر دالالت مجازية  ",كيدتخجـ لمجاللة عمى
()4

الرفات الدي ة "( .)3كمغ ذلظ قػلو:
ِ
َسػَد َب ْع َجما
العْخف أ َ
و ُغػِدَر َو ْج ُو ُ

ُيَخى وكيَّنـــــــــــــَ ُو

 .1ابغ مشطػر  ,لداف العخب  . 123 /7 ,مادة ( :بيس) .

الجيػاف  . 357/3 ,خالئق  :جسع خميقة كىي الدجية .
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
 . 3ابغ مشطػر  ,لداف العخب . 225/3 ,
الجيػاف . 93/4 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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ِ
اب
ك َع ٌ

ُت ْرَشع

ففػ ػػي صػ ػػػت مسجكحػ ػػو الػ ػػحي بسػًػ ػػو مػ ػػات مػ ػػا ًعػ ػػارؼ عميػ ػػو الشػ ػػاس فػ ػػي عػ ػػاداًيع

كمعػػامالًيع مػػغ ػػخـ كشػػجاعة التػػي يترػػف بيػػا مسجكحػػو  ,فجاللػػة المػػػف األسػػػد ىػػػ
الحدف كالكآبة .

أما المػف األحسخ  ,فجالالًو ًجؿ عمى إسالة الجما الرًباشو بمػف الجـ  ,فقػج يػجؿ

عمػػى الجسػػاؿ كالحدػػغ  ,كخاصػػة إذا اقتػػخف البيػػاض بػػاألحسخ  ,فيمػػػف المػػػف محببػػا إلػػى
()1

الشفذ"

()2

ك قػلو يسجح ا بغ يػسف :

ـظ ِ
ِ
ـــــخ ال َغُبــــــػ ِق
ـان ِمـ َـغ الـ َـخو (م)
ـــــب ِ
ـــــخ َّ
َيامـ َ
الح َدـ َ
الرـ ُ
ػح ُح ْسـ ُ
مِ َل ُح ْسـ ُ
إ َّن أ َ
فرػػػرة المػػػف األحسػػخ يخمػػد إلػػى القتػػاؿ كالعشػػف كاسػػتس اخره لػػيال نيػػا ار لكث ػخة معػػارؾ
ج

مسجكحو مػع الػخكـ  ,ك ثػخة قتمػو ليػع ًدػيل دمػاةىع صػبػحا كتبػقػا .أمػا المػػف ال اخبػع ىػػ

األصػػفخ  ,فػػإف لػػو داللػػة عمػػى الرػػفا " إذا اقتػػخف بالػػحى

كالدعف ػخاف  ,كإذا دؿ عمػػى

السػ ػػخض قػ ػػج يمػ ػػػف مخفػضػ ػػا أحيانػ ػػا فيقػ ػػاؿ كجػ ػػو أصػ ػػفخ  :كىػ ػػػ يحسػ ػػل داللػ ػػة السػ ػػخض

كالز ػ ػػعف كاليػ ػ ػداؿ "( , )3كيق ػ ػػاؿ ع ػ ػػيغ ص ػ ػػف اخ  ":كى ػ ػػي دالل ػ ػػة عم ػ ػػى الع ػ ػػيغ الحق ػ ػػػدة
()5

كالحاسجة"( .)4كيقػؿ في مجح السعترع با﵀ :

أَبَق ْت بشـي األَصـ َف ِخ ِ
اض ِ
الس ْس َـخ ِ
ـــخ ِب
كاس ِـسيع
صْ
وجَّم ْ
ـــت أ َْو ُجـ َ
الػجــــػِه َ
ـــفَخ ُ
ْ َ
العـ َ
ْ
ـــو َ
ُ
فيرػر لشا ىحا المػف الزعف كاليديسة كاليدؿ الحي حل بجير الخكـ  ,بدب قػة
السعترػػع بػػا﵀ كجيذػػو  ,فكمسػػة( السس ػخاض ) ًػػجؿ عمػػى أف صػػفخًيع انػػت ًسارضػػا مػػغ
السػػخض ال مػػغ خمقػػة  ,فجػػير العػػجك حػػل بيػػع القتػػل كالصعػػغ ػػالسخض السعػػجي كلكػػغ
كجػه العخب ًجمت كفخحت بالشرخ عمييع .
 .1عبج الشاصخ  ,أماني جساؿ  ,داللة األلػاف في شعخ الفتػح اإلسالمية في عرخ صجر اإلسالـ
 ,رسالة جامعية تيخ مشذػرة  ,الجامعة اإلسالمية  ,تدة  ,مية اآلداب  ,قدع المغة العخبية ,

1413ق  ,ص . 42

الجيػاف . 443/4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
 .3عسخ  ,أحسج السختار  ,المغة كالمػف  ,عالع الكت

 ,القاىخة  ,ط1982 , 1ـ  ,ص. 47

 .4عبجالشاصخ  ,داللة األلػاف في شعخ الفتػح اإلسالمية في عرخ صجر اإلسالـ  ,ص . 21
الجيػاف  .73/ 1 ,بشي األصفخ  :الخكـ  ,السسخاض  :الكثيخ السخض .
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
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كالػػخزؽ  ,كىػػ لػػػف

أمػا المػػػف الخػامذ ىػػػ األخزػخ  ,الػػحي يػجؿ عمػػى الخرػ
ِ
ِ
ق ﴾( ,)1كق ػاؿ
ـاب ُس ـْش ُج ٍ
ِس َــت ْبَخ ٌ
س ُخ ْزـ ٌـخ َوإ ْ
الشعػػيع فػػي اآلخ ػخة  ,قػػاؿ ًعػػالىَ ﴿:عمـ َـي ُيع ثَيـ ُ
ِِ
ـان ﴾ ( ,)2كقػػج يقػػاؿ " قمػ أخزػػخ
ـيغ َعَمــى َرْفـَـخ ٍ
ِي ِح َدـ ٍ
ًعػػالى ُ ﴿:م َّتكئـ َ
ف ُخ ْزـ ٍـخ َو َع ْبَقــخٍّ
()4

داللة عمػى البػ اخ ة "( ,)3فػالمػف األخزػخ" يخمػد إلػى الخيػخ كالشسػا كاالسػتسخار"
()5

قػلػو

في مجح أحسج بغ أبي داكد :
ـــــــو و ِ
ـــــــخاد
الج ْسـ ِ
الح ـ ِّ
ـــــــع مْشـ ُ
السعـ ُـخو (م) ف فــــــــي َ
ومـ َـغ َ
العَمــى ُخ ْزـ َـخُة ْ
اإل ْفـ َ
ع فــي ُ
فالسسػػجكح نسػػا مجػػجه  ,كارًفػػع ذ ػخه فػػي م اخًػ العمػػى بدػػب عصائػػو السػصػػػؿ الػػحي
يخمد إلى الخيخ  ,كالكخـ كالحياة كالتججد لقػة ىحا السمظ كعدًو .

الذاعخ بالقػة كشخاسة السػت كالخعػ
أما المػف الدادس كىػ األزرؽ  ,كيخمد إليو ّ
السفػػدع الستسثػػل فػػي زرقػػة األسػػشة التػػي ًػتػػل فػػي أكداج ك ػػالة العػػجك كصػػػرة أخػػخى لقػػػة
()6

كشجاعتو في القتاؿ  ,فيقػؿ :

ــــل مـــــا فـــــي م ْت ِشـ ِ
كـــــل أزر َق َن َّ
ِإلـــــى اْلسَق ِاتـ ِ
ــــو َأوُد
طـــــار ِبـــــالَ َنطـــــخ
ِم ْ
ـــــغ ِّ َ
َ
ُ
أما السقابمػة بػيغ األلػػاف  ,فقابػل بػيغ المػػنيغ ( األبػيس كاألسػػد ) فػي حقػل داللػي
ج

ج

كاحػػج ,فػػاألبيس يخمػػد إلػػى اإلش ػ اخؽ كالخفعػػة  ,كاألسػػػد إلػػى السػػػت كالذػػجة  .كقػػاؿ فػػي
()7

مجح خالج بغ يديج :

ــــــث َتـ َى
ــاب ِبيزـــاً ُو َّ
ــــــػَدا
ضـــحاً
بحيـ ُ
مـــا ِإ ْن تـ َــخى األ ْ
ِإَّال ْ
السَش َايـــــــا ُسـ ّ
َح َدـ َ
ــــــخ َ
الذػاعخ بػيغ المػػنيغ ( األبػيس  ,األسػػد ) ليبػيغ رفعػة كعمػػ
ففي ىحا البيت قابل ّ

كممانة مسجكحو بدب

()8

شجاعتو كًغمبو عمى أعجائو في السعارؾ  .كقاؿ:

 .1سػرة اإلنداف  ,ية . 21
 .2سػرة الخحسغ  ,ية . 76

 .3عسخ  ,المغة كالمػف  ,ص. 79

ز َخ ) .
 .4ابغ مشطػر  ,لداف العخب  . 244 /4 ,مادة َ ( :خ َ
الجيػاف . 361 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
الجيػاف . 18/2 ,
ًساـ ّ ,
 .6أبػ ّ
الجيػاف . 417 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .7أبػ ّ
الجيػاف . 130 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .8أبػ ّ
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يـــاض وج ِيـــظ َض ِ
ــــــــػب ٌة ِب َدـــــــــػ ِاد
ـــام ٌغ
ـــيس لَِب
ــغ أ َْب ٍ
ِمـ ْ
ِ َْ َ
ِحـ َ
ــــــــػه َم ُذـ َ
الػجـ ُ
ــــــــيغ ُ
فالمػف األبيس صفة مالزمة لمكخـ كالخيخ الحي ًحمى بيا السسجكح كالمػف األسػد
ج

ىػػػ الز ػػيق كالكخب ػػة  .كيقاب ػػل أيز ػػا بػػيغ الم ػػػنييغ األحس ػػخ كاألخز ػػخ  ,كيخم ػػد الم ػػػف
()1

األحسخ إلى شخؼ السػت كجساؿ الذيادة  ,كاألخزخ إلى الشعيع  ,كقاؿ أيزا:

َتـــ َّ ِ
وىي ِم ْغ ُسْش ُج ِ
س ُخ ْز ُـخ
الميل ِإَّال
ــخ فســـا أ ََتـــى
الســـ ْػ ِت ُح ْسـ ًا
خدى ثَيـ َ
ليا ُ
ــاب َ
َْ
ففػػي ىػػحا البيػػت إشػػارة إلػػى الذػػخؼ الػػحي نالػػو مسجكحػػو باستذػػياده فػػي سػػبيل رفعػػة
الػػجيغ  ,كجسػػاؿ ىػػحه القتمػػة التػػي يشتطخىػػا نعػػيع دائػػع فػػي جشػػات الخمػػػد  .كمػػغ خػػالؿ مػػا
ًسػػاـ فػػي ًذػػميل األل ػػاف السختمفػػة بإيحا اًيػػا كدالالًيػػا  ,كمػػا
س ػبق نمسػػر ب اخعػػة أبػػي ّ
ًخ تو مغ أثخ في نفذ الستمقي  ,كًطيخ بخاعتو مغ خالؿ التشطيع كالتشدػيق بػيغ األلػػاف
برػر صادقة  ,كمذاىج رائعة  ,كىػ يفيع جساؿ الصبيعة فػإذا ًبدػع الشػػر كاخػتم لػنػو
الفزػػي بذػػعاع الذػػسذ ال ػحىبي  ,كنذػػأ عػػغ اختالشيسػػا مػػا يذػػبو نػػػر القسػػخ فػػي لصفػػو
()2

كسحخه كايحائو  .يقػؿ :

ِ
ــــــخ
ــــــخ َ
الخَبـــــــا فكيََّنســـــــا ىـــــــػ ُم ْقسـ ُ
َزْىـ ُ
وتس َّ
ـــخ
ـــب َتـ َ
ُع َرـ ٌ
زـ ُ
ـــي َّس ُغ فــــي الـ َ
ـــػغى َ َ

تخيـــــــا َنيـ ا ِ
ــــــاب ُو
ــــــار ُم ْذس َدـــــــاً قـــــــج َشـ َ
ََ
ً
ــــــــــــــــخًة فكيََّنيـــــــــــــــــا
ُم ْرـــــــــــــــــ َفَّخًة ُم ْح َسـ
َّ
ــــــس َّ ِ
ــــــغ فـ ِ
ُدر ُي َذـ َّ
ــــــاق ٍع َغـ ّ ِ
ـــــــــخ
ــــــو
ـــــــــل ثُـ َّ
ِمـ ْ
الشبـــــــات كيََّنـ ُ
ـــــــــع ُي َد ْع َفـ ُ
ـــــــــق ُ
ا َقْبـ ُ
ِ
ِ
ــــػ ِاء ُم َع ْرـــــ َفُخ
ـــــــــخٍة فكيََّنســــــــــا
َيـ ْ
ــــجُنػ ِإ ْليـــــو مـ َ
ــــغ َ
أ َْو َســــــــــاش ٍع فــــــــــي ُح ْسـ َ
اليـ َ
ــــــجائع ُل ْص ِفـ ِ
صـــــــْشع الـــــــحي َلـــــــػال بـ ِ
َخ َزـ ُــخ
ــــــو
َصـــ َفَخ َب ْعـ َــج ِإ ْذ ُىـ َــػ أ ْ
مـــا عـ َ
ُ
ُ
ْ َ
ــاد أ ْ
ُ
فس ػػغ اخ ػػتالط الم ػػػنيغ الفز ػػي األخزػ ػػخ ,إذ يذ ػػبياف ل ػػػف الدعفػ ػخاف السس ػػدكج بػ ػػالمػف
ج

األحسػػخ الػػحي ًذػػػبو الرػػفخة  ,فػػأعصى ىػػحا المػػػف قيسػػة كداللػػة عمػػى الرػػفا إذا اقتػػخف
بالحى

ًساـ يذمل صػرة رائعة لأللػاف بأسمػب بجيعي رائع .
كالدعف اخف مسا جعل أبا ّ

الجيػاف . 81 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف  . 195 , 194/2 ,رايات اليسغ صفخ  ,كرايات مرخ حسخ  ,الدعفخاف :
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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الفرل الثالث
 1.3التكخار السػضػعي :

ازدىػػخ الذػػعخ فػػي العرػػخ العباسػػي  ,ككاكػ

العرػػخ  ,بدػػب

التصػػػر الحزػػاري الػػحي شػػيجه ىػػحا

امت ػداج الحزػػارة العخبيػػة بالحزػػارات األخػػخى الفارسػػية  ,كاليػنانيػػة

كاليشجي ػػة  ,مس ػػا ش ػػمل ً اخثً ػػا ض ػػخسا  ,ني ػػل مش ػػو الذ ػػع اخ  ,فجاش ػػت نفػس ػػيع بأش ػػعار
سايخت حخ ة التصػر  ,فرار شعخىع فيزا مغ الذعػر  ,كنبعاً مغ الػجػجاف  ,فسالػت

إليو القمػب كاألسساع .
فاكتد

مغ الرح اخ كالصبيعة  ,سعة الخياؿ  ,كصػفا الػحىغ  ,كرفاىػة الحػذ ,

ًسػػاـ
فعبػخ الذػػع اخ بػػحلظ عػػغ رائيػػع كمػحاىبيع كأفكػػارىع كمذػاعخىع كأحاسيدػػيع  ,فػػأبػ ّ
كاحج مغ ألسع شع اخ ىحا العرػخ  ,إذ حطػي بسمانػة شػعخية رائعػة فػي عرػخه كمػا زاؿ

يحطػػى  ,سػػا عػػخؼ بفشػػو الذػػعخي مػػغ كلػ ٍػع بالبػػجيع  ,كبغخي ػ

المغػػة  ,كأثبػػت شػػاعخيتو

مغ خالؿ نتاجو الذعخي  ,كقػة حافطتو  ,كذ ائو  ,كسخعة بجييتو  ,كحدو السخىف .

كنتػقػػف فػػي ىػػحا الفرػػل عشػػج ًكػخار السػضػػػعات لشػػخى مػػجى التصػػػر الػػحي كشػػر

الصممية كتيخىػا مػغ السػضػػعات  ,كالتػي يػأًي
ًساـ قرائجه بيا  ,كمشيا  :السقجمة
ّ
أبػ ّ
ًفاصيميا في ثشايا ىحا الفرل بإذف هللا ًعالى .
 1.1.3السقجمة الصمّمية

ػد  ,سػػار
ًحتػػل السقجمػػة الصمّميػػة فػػي القرػػيجة العخبيػػة ممان ػ ًة ىام ػ ًة  ,كنيج ػاً متسيػ ًا
صم ػػل  ":م ػػا بق ػػي شاخر ػػا م ػػغ ث ػػار ال ػػجيار
عمي ػػو الذ ػػع اخ مش ػػح العر ػػخ الج ػػاىمي  ,فال ّ

كنحػىػ ػػا  ,سػقػ ػػع مخًفػ ػػع فػ ػػي صػ ػػحشيا يييػ ػػأ لسجمػ ػػذ أىميػ ػػا أك يػضػ ػػع عميػ ػػو السأكػ ػػل
()1

كالسذخب  ,كجسعيا أشالؿ كشمػؿ "

.

ًساـ سػار عمػى نيػا أسػالفو مػغ الذػع اخ الستقػجميغ  ,كلعػل زىيػ اخ ػاف مثػاال
فأبػ ّ
()2
ًساـ حيغ قاؿ في مجح السعترع با﵀ :
ألبي ّ
شَم َل )  ,انطخ أنيذ  ,إبخاىيع ك خخكف  ,السعجع
 .1ابغ مشطػر  ,لداف العخب  ,مادة َ ( :
الػسي  ,دار الفكخ  ,بيخكت  ,لبشاف  ,ط1941 , 2ـ . 590 /2 ,
الجيػاف . 21 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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الخبــع اّل ِــحي َخ َّ ِ
ــو
ــف آىُم ْ
أَ
ــل أََي َيــا َّ ْ ُ
َج ْ
وَق ْفــــت وأَح َذ ِ
ــــائي َمَش ِ
ــــاز ُل لِألَســـــى
َ ُ َ ْ

َلَقـ ْــج أ َْدرَكـ ْ ِ
الشـ َــػى مـــا ُت َح ِ
ــظ َّ
ــو
اوُلـ ْ
ــت فيـ َ
َ
َ
ِ
ــــو
ــــخ َقـ ْ
ــــج َت َع َّفـ ْ
ــــت َمَش ِازُلـ ْ
ــــػ َق ْفـ ٌ
ِبـــــو وىـ َ
عَميـ ِ
خكػِني أُسـ ِ
ــــــــــائُم ْو
ــــــــــو َوإَِّال َفـــــــــــا ْت ُ
َْ
َ

ـــــع ال ِبَمـــــى
ُســـــائُم ُك ْع َمـــــا َباُل ُ
أَ
ـــــو َح َك َ
()1
كيقػؿ زىيخ بغ أبي سمسى :
القْمب ِعغ سـمسى وأَ ْقرـخ ب ِ
اشُم ْـو
َص َحا َ ُ ْ َ َ َ َ َ
ــــو
ــــالػحي َعـ ٍ
لِ َســـــغ َ
ــــاف َمَش ِازُلـ ْ
ــــل َكـ َ
شَمـ ٌ

ج

ِ
الرــــــبا ورو ِ
ــــــو
احُم ْ
َو ُع ّ
ــــــخَ
ِي أَ ْف َ
اس ّ َ َ َ
ــــــخ ُ
ـــو
س ِمْشـــو َّ
َع َفـــا َّ
الـــخ َ
فالخ َســـيذ َف َعاقُم ْ

ج

فسػػغ خػػالؿ ىػػحه األبيػػات التػػي ًبػػيغ العالقػػة بػػيغ الذػػاعخ كً اخثػػو كارًباشػػو بسحػػاكرة

الشر ػػػص التخاثي ػػة بصخيق ػػة إبجاعي ػػة متج ػػجدة إذ " أن ػػو يحس ػػل إحداس ػػا ًاريخي ػػا ب ػػالسعشى
يسشح ػػو حخي ػػة التح ػػخؾ ب ػػيغ الع ػػخؼ األدب ػػي كاإلب ػػجاع  ,كبصبيع ػػة الح ػػاؿ فإن ػػو ال يسم ػػغ
الخخكج عمى العخؼ ما لع يتحقق الػػعي بػو  ,كبػالسػقف الذػعخي الػحي أنتجػو "( )2بسػا

يتشاسػ ػ

م ػػع ركح العر ػػخ  ,كبس ػػا ي ػػتال ـ م ػػع ذكؽ أى ػػل األدب  ,فب ػػجأ بع ػػس قر ػػائجه

بػػاألشالؿ ,كربصيػػا بسزػػسػف القرػػيجة ربص ػاً جيػ ًػجا  ,كنطسيػػا نطس ػاً محمس ػاً  ,فتر ػبر
متدمدػػمةً مشتطس ػ ًة متساسػػم ًة تساسػػظ حبػػات العقػػج بػػيغ السصػػالع كالسقػػاشع  ,يقػػػؿ ابػػغ
رشػػيق  ":اختمػػف أىػػل السعخفػػة فػػي السقػػاشع كالسصػػالع  .فقػػاؿ بعز ػيع  ":ىػػي الفر ػػؿ
()3

كالػصػػػؿ بعيشيػػا  ,فالسقػػاشع أكاخػػخ الفرػػػؿ كالسصػػالع أكائػػل الػصػػػؿ"

 ,كمصػػالع

القر ػػائج ى ػػي" األبي ػػات األكل ػػى مشي ػػا "( ً ,)4ػػأًي خجم ػػة لمسػض ػػػع األساس ػػي  ,كإع ػػجاد
الدامعيغ الستقبالو  ,كًعبي اًخ عغ ذات الذاعخ لسا يشتابو مغ أحاسيذ كمذاعخ كيبث

 .1ابغ أبي سمسي  ,زىيخ  ,ديػانو  ,صشعة األعمع الذشتسخي ً ,ر  :فخخ الجيغ قباكة  ,دار األفاؽ

الججيجة  ,بيخكت  ,ط1980, 3ـ  ,ص  45ػ ػ ػ. 51

ًساـ  ,ك ازرة الثقافة ػ ػ ػ ممتبة األسج  ,اليي ة العامة الدػرية
 .2إسبخ  ,ميادة امل  ,شعخية أبي ّ
لمكتاب  ,دمذق  ,ط2011 , 1ـ  ,ص. 228
 .3ابغ رشيق  ,العسجة في صشاعة الذعخ ك دابو كنقجه . 193 /1 ,

 .4عصػاف  ,حديغ  ,مقجمة القريجة العخبية في الذعخ الجاىمي  ,دار السعارؼ  ,مرخ ,

( د .ط  .ت )  ,ص . 210
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الذمػى فييا كعمييا مسا انتابو مغ الػجج كالحشيغ كاأللع " كًيي ة أذنيو لايقاع "(. )1
ًسػػاـ قػػج ًػػيقغ بػػأف " ًحدػػيغ االسػػتيالالت كالسصػػالع مػػغ أحدػػغ شػي فػػي
لعػػل أبػػا ّ
ىػػحه الر ػػشاعة  ,إذ ى ػػي الصميع ػػة الجالػػة عم ػػى م ػػا بع ػػجىا ًديػػج ال ػػشفذ بحد ػػشيا ابتياجػ ػاً

كنذػػاشا "( ,)2كىػػي" أند ػ

الس ػػاشغ التػػي يعػػخض فييػػا الذػػاعخ الشدػػي

أك الصيػػف أك

ػتع فيػو صػياتة عػالع األشػػاؽ كالسػاجػج عمػى نحػػ
الذمػى مغ السذي كالجىخ عخضا ً ّ
م ػ ػػػجد مقتزػ ػ ػ ليح ػ ػػجث " أثػ ػ ػ اخ انفعاليػ ػ ػاً ل ػ ػػجى أتمػ ػ ػ الش ػ ػػاس مس ػ ػػا ًحجث ػ ػػو التع ػ ػػابيخ
()3
ًس ػػاـ بسقجماً ػػو التقميجي ػػة كالتججيجي ػػة ل ػػحا " ًخ ػػت ثارى ػػا
العادي ػػة "  ,ل ػػحلظ عش ػػى أب ػػػ ّ
كاضحة في الذعخ العخبػي بسػا حػًػو مػغ عشاصػخ االبتكػار كالتججيػج كبسػا اسػتشجت إليػو
()4

مػ ػػغ أبعػ ػػاد ًخاثيػ ػػة عسيقػ ػػة فػ ػػي أصػ ػػالتيا "

لكشػ ػػو يرػ ػػػتيا كيشطسيػ ػػا بأسػ ػػمػب شػ ػػاعخ

متحزخ  ,كيدخخفيا بألػاف البجيع السختمفة  ,كيعتسج عمى ًػليج معانييا .
فقج ًكخرت كمسػة األشػالؿ أكثػخ مػغ ( عذػخيغ مػخة ) ,مترػمة بعرػخه  ,كمخًبصػة
حدنػو ك المػو كمذػاعخه الشفدػية ,
بساضيو كًخاثو  ,فيمثخ في ثشايا مقجماًو الصمّمية بث أ ا
كشمػاه مغ الدمغ كالذي

كالسرائ

" كقج كرد ثيػ اًخ فػي ًزػاعيف ندػيبو شػمػاه السػخ
()5

مػػغ الػػدمغ كمػػا يشػػدؿ بػػو مػػغ الخصػػػب كالك ػػارث "

 ,فيمػػخر فػػي بعزػػيا االسػػتفياـ
()6

كالشجا  ,كمغ األمثمة عمى ذلظ قػلو يسجح ا بغ يػسف :

الرػرة كالبشا الذعخي  ,دار السعارؼ  ,مرخ  ( ,د .ط ) 1982 ,ـ ,
 .1عبج هللا ,ا حدغ ّ ,
ص. 185
 .2القخشاجشي  ,أبػ الحدغ حازـ  ( ,ت684ق)  ,مشياج البمغا كسخاج األدبا ً ,ر  :ا
الحبي

ابغ خػجو  ,دار الغخب اإلسالمي  ,بيخكت  ,لبشاف  ,ط1981, 2ـ  ,ص. 309

ًساـ  ,دار الغخب اإلسالمي  ,بيخكت  ,لبشاف ,
 .3الػاد  ,حديغ  ,لغة الذعخ في ديػاف أبي ّ
ط2005 , 1ـ  ,ص . 129
 .4التّصاكي  ,عبج هللا  ,القريجة العباسية قزايا كاًجاىات  ,دار الغخي
2001ـ . 111/1 ,
 .5ضيف ً ,اريخ األدب العخبي في العرخ العباسي األكؿ  ,ص. 279

 ,القاىخة  ,ط, 2

الجيػاف  . 157 /1 ,يرػب  :مغ صاب الدحاب إذا ندؿ السصخ .
ًساـ ّ ,
 .6أبػ ّ
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ــــــػبا
اب ِمـــــــغ ُمْقَمـــــــ ٍة أ ْ
رـ َ
فرـــــــػ ٌ
َن َت ُ
َ
الذــــــــػق سـ ِ
ِ ِ
جيبــــــــا
ـــــــا ً
وم َ
َتجــــــــج َّ ْ َ َ
ئال ُ

ِ
ـــــغ ســــــجايا ال َ
صُمـ ِ
جيبــــــا
ـــــػل أََّال ُت َ
َ
مـ ْ َ
ـــــاك َج َػابــــــاً
ـــــل ُب َكـ َ
فاســــــيََلْشيا و َ
اجعـ ْ

فالذاعخ يقف عمى األشالؿ كيدػأليا كقػج عمػع أنيػا ال ًجيبػو  ,فػأمخ بدػؤاليا كالبمػا

عشػػجىا لتػػح خه األحبػػة الػػحيغ قصشػىػػا  ,كًػػح خ ًمػػظ األيػػاـ التػػي قزػػاىا بػػيغ أحبتػػو كأىمػػو

مرخحا بأنيا ال ًجيبو كلجييا أكثخ مغ جػاب  ,فالذػؽ ىػ الحي حجاه عمػى الدػؤاؿ كىػػ
الػػحي أبمػػاه  ,فالػػحي يجيػ

قػػج رحػػل عشيػػا كًخ يػػا فأضػػحت أشػػالال  .فيػػحا البيػػت يتشاسػ
()1

مع قػؿ أبي الذيز الخداعي:

ـــــــــــج
ـــــــــــل ليــــــــــــا بــــــــــــتكَم ٍع َع ْيـ ُ
أو َىـ ْ
َّ
ـــــــــــخُد
فكينســــــــــــا ىــــــــــــي َرْيصــــــــــــ ٌة َجـ ْ
ِ
ـــــــــــــج
ويَق ْي ِقــــــــــــــو َّ
الخ ْعـ ُ
َعَخصــــــــــــــاتيا ُ

ــــــــائل َرَد
ىـــــــــل بـــــــــالصُُمػل لدـ ٍ

ججيــــج َم ْعيــــجىا
َدَرس الججيــــج
َ
ش ِ
ػل ما يبكي ال َغسـام عمـى
مغ ُ

()2

كيمخر الرػرة نفديا في مجح مالظ بغ شػؽ :
الج ِارسـ ِ
أَمدـ ْ ِ
ــــــف بـــــــال َ
صُم ِ
ـــــــــال َق ِصيـ ِ
ػل َّ
ـــــــــشي َّغ ِرَثا َثــــــــــا
ــــــات ُع َال َثـــــــا
ِقـ ْ
َ
ـــــــــت حَبـ ُ
ــــع َّ
ػرَىـــــــــــــــــا أَ ْثالَ َثـــــــــــــــــا
ــــبا
ــــي َغ َّ
وَقُبػَل َيـــــــــــــــــا َ
الدَمـــــ ُ
ان ُرُب َ
ػع َيـــــا َبـ ْ
الرـ َ
ودب َ
َق َدـ َ
يصم

الذاعخ مغ صاحبو الػقػؼ معو عمى ىحه األشالؿ التػي خمػت مػغ أىميػا ,

فأصبحت رثاثا بالية ال يػجػج فييػا أنػيذ  ,فقػج تيخىػا الدمػاف فتيػ

عمييػا ريػر ( الرػبا

كقبػليا ) كىي دائسة اليبػػب ليشػة السػذ معتجلػة فػي أكثػخ أكقاًيػا " لكػل ريػر شيبػة ليشػة
()3

 ,كالػجبػر ًيػ

حيػث

قبػؿ ًذػبيياً ليػا بالرػبا إذا ىبتػا ىبػبػاً ليشػاً مػع مصمػع الذػسذ"
يػػجبخ فتكػػػف شػػجيجة قػيػػة كيػػخى اآلمػػجي أف ىػػحا البي ػت " ال يحتسػػل أف يتشػػاكؿ فيػػو ىػػحه
الخير  ,ألنو أراد محػ الجيار  ,كال ًُػح ُخ فػي محػػ الػجيار القبػػؿ الخفيفػة اليبػػب الصيبػة
 .1الخداعي ,أبػ جعفخ ا بغ عبجهللا  (,ت196ق)  ,ديػانو  ,صشعو  :عبجهللا الجبػري  ,السمت

اإلسالمي  ,بيخكت  ,ط1984 ,1ـ  ,ص . 136

عالثا  :اسع عمع  ,مشادى مخخع اسع صاحبو أي قف

الجيػاف 312 , 311 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
يا عالثة  ,القصيغ  :السقيع بيا  ,الخثاث  :البالي  ,القبػؿ  :الخير الصيبة  ,الجبػر :الخير الذجيجة
القػية كىي رير ًقابل الربا .

صائييغ  ,ص . 145
 .3اآلمجي  ,السػازنة بيغ ال ّ
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السذ مع الجبػر التػي ال ًكػاد ًيػ

()1

 ,فػإف ىبػت لػع ًػأت ّإال شػجيجة مدعجػة "

 ,فػإنشي

مػػع رأى اآلمػػجي فػػي ًفدػػيخه ليػػحا البيػػت ألنػػو يتحػػجث عػػغ ًغيػػخ الػػجيار كشسػػذ معالسيػػا
ًساـ يخيج (بالربا كقبػليا) لػجػد أىميا كساكشييا فبعج رحيميع عشيا
فسغ السسمغ ّ
أف أبا ّ
()2
ال ًي عمييا إالّ الجبػر ,يقػؿ في مجح نرخ بغ مشرػر :
ِ
أَقاي ْزـ ِـت حــػر ِ
العـ ِ
الخْبـ ِـج
ساء ما اع َت ْز ِـت ِم ْـغ ِىْش ِـج
ـالعػ ِن و َ
َ
ُ َ
ـيغ بـ ُ
أأ ْش َال َل ىش ٍج َ ,
اليْشـ ِ
ِإذا شــــــــئغ بــــــــاألَ ْلػا ِن كـ َّ ِ
اَلذان ُكـ َّ ِ
ِ
ـــغ ِ
ـــج و ِ
الرــــ ْغ ِج
ـــــــاب ًة
ـــغ َ
ـــغ مـ َ
مـ َ
ـــــــغ ع َرـ َ
يخاش

الذاعخ األشػالؿ الخاليػة مػغ أىميػا أقايزػت أي ًبػجلت مػغ الشدػا الحػػر

العيغ لقصيع مغ الحسخ كالشعاـ كالخبج  ,فجاللة االستفياـ ( أقايزت )  ,يجؿ داللػة عمػى
السقايزة أف ًعصي شي ا كًأخػح بػجالً مشػو  ,فالطسػا صػارت فػي الػجار بػجالً مػغ سػمانيا

فذػػبييا باليشػػج لد ػػادىا كبالرػػغج التػػي ال ذاف ليػػا  " ,فػػإذا ش ػ غ بفقػػج اآلذاف ػػغ مػػغ
الرػ ػػغج كيقػ ػػاؿ إف بعػ ػػس السمػ ػػػؾ فػ ػػتر مجيشػ ػػة الرػ ػػغج  ,كأن ػ ػدليع عمػ ػػى حمسػ ػػو  ,فقصػ ػػع
ذانيع  ,فعمى ىحا الػجو بشػي الصػائي ىػحا البيػت "( . )3ومن قػلػو أيزػا يسػجح خالػج بػغ
()4

يديج الذيباني :
ّ

ـــييجا
َ
اك َشـ َ
وك َفــــى عمــــى ُرْزِئــــي ِبــــ َح َ
ِ
ـــــــػدا
وحُقـ َ
د َمشــــــــاً َلـ َ
ـــــــجى َآراميــــــــا ُ

ـــجا
الجسيـ ِ
َ
ـــع َ ,لقـ ْ
ـــػ َت َحسيـ َ
ـــل َ
ـــج َع َفـ ْ
شَمـ َ
ِ
شالبــــــا
ـــــغ كــــــي َّ
د َمـ ٌ
البـ ْ
ـــــب َح ً
َصـ َ
َن َ
ـــــي َغ أ ْ

يذخز الصمل إندانا يتحجث إليو قج عفػت محسػداً لسا ّشا نججه فسغ ػاف يدػمشظ مػغ
الر ػػح فق ػػج درس ػػت أيي ػػا الصم ػػل كأن ػػت محس ػػػد  ,ألن ػػظ م ػػغ أج ػػل م ػػغ فارق ػػظ حقي ػػق
 .1اآلمجي  ,السرجر الدابق نفدو  ,ص . 146

حػر  ,كىي التي اشتج بياض عيشيا كسػادىا
الجيػاف  . 59 / 2 ,الحػر  :جسع ا
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
كالعيغ بقخ الػحر  ,كأقايزت  :أبجلت  ,كىي األًاف التي حسمت بصشيغ أك ثالثة  ,العػف  :قصيع
الحسخ  ,الخبج  :كالخبجة سػاد يزخب إلى الغبخة الرغج  :اإلقميع الخامذ كيزع سسخقشج كخخاساف

كبخارى  ,كًستج أرض الرغج مغ الريغ إلى أقرى الذخؽ حتى ًشتيي إلى أرض التخؾ كىع أىل

بالد سسخقشج  .انطخ ياقػت الحسػي  ,معجع البمجاف . 353/ 1 ,

الجيػاف  . 60/ 2 ,انطخ شخح التبخيدي .
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
الجيػاف  . 405 /1 ,الجمغ األكلى  :جسع دمشة كىي ثار القػـ في الجيار  ,الجمغ
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ

الثانية  :كىي الحقج كبقيتو في القم

 ,اآلراـ  :الطبا البيس .
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بالػػجركس  ,ك فػػى عمػػى رزئػػي شػػاىجاً بعفػػػؾ كاستذػػيج عمػػى رزئػػي فيػػظ بفػخاؽ أىمػػظ فمػػع

يبػػق ّإال ثػػار القػػػـ فػػي الػػجيار كلػػع يعػػج يدػػمشيا إال الطبػػا البػػيس ,ثػػع يقػػجـ لشػػا صػػػرة
()1

ججيجة لمصمل سا في قػلو يسجح ا بغ الييثع :

ــــو عمـــــى الـ َّ
ــــار؟!
ــــــــــــع
ــــــــــــت آيـ
َع َفـ
ــــــــــــات ُي َّغ وأ َ
ُ
ْ
َت ُكـــــػ ُن َلـ ُ
َي َرْبـ ٍ
ــــدَم ِغ الخيـ ُ
ِ
ِ
الدــــــــ َػاُر
أَ َثـــــــ ٍ
خـــــــجوِد ُل ِص ْســـــــ َغ ُحدنـــــــاً
اف كاْل ُ
وُنــــــــ ْؤي مثمســــــــا ان َف َرــــــــع ّ
يذػػمل الػػدمغ عشػػج الذػػاعخ عشرػ اخ ميسػػا إذ ال يجػػي عمػػى اختيػػاره بػػل يبميػػو  ,فمػػع
يبػػق إالّ الحجػػارة التػػي ًشر ػ

عمييػػا القػػجر كقػػج سػػقفتيا الشػػار فعالىػػا س ػػادىا فػػي حس ػخة

الخبػػع
فذػػبييا بالخػػجكد الحسػػخ التػػي لصسػػت كأثػػخ بيػػا المصػػع حتػػى اسػػػدت  ,فيقػػػؿ أف ّ

فارقػه كاألثافي صارت مػاقع المصع  ,كالشؤى حاجد ًخابي يحفخ حػؿ الخيسػة لػ ال يػجخل
()2

ًساـ أيزا :
السا إلييا قج انفرع فذبيو بدػ ٍار انفرع كانكدخ نرفيغ  .يقػؿ أبػ ّ

َن ْق ِزـــــــــي ِذمـــــــــام األَْرُبـــــــــ ِع األَْدَر ِ
مــــا فــــي وُقػِفــــ َظ ســــاع ًة ِمــــغ بـ ِ
اس
ـــاس
َ
ِ
ـــــــج ْم ُع ِمْشــــــــو َخــــــــ ِاذ ٌل ومــــــــ َػ ِ
والـ َّ
اس
ائيـــــــا
فمعـــــــ َّل َع ْيَشـــــــ َظ أَ َّن ُتعـــــــ َ
يغ ِب َس َ
َ
ُ
ــــــج ِ
ِ
ــــــارُد األَ ْن َفـ ِ
ـــػى
ام ِع َبـ ِ
ــــــاس
الس ْذـ َ
السـ َ
اق َو ْســــَش ُ
َيـ َ
ان َ
ـــت ُ
ــــــب ُ
اليـ َ
ذ َ
ال ُي ْدــــع ُج ُ
ِ
الدــــا ِقي بيــــا والح ِ
اســــي
اق َف َك ْي ُســــــو
قــــج ُخــــػلِ َ
ط َّ
َ
قاَلــــــ ْت وَقــــــ ْج ُحــــــ َّع الفــــــخ ُ
ُســــــــ ِّس ْي َت ِإندــــــــاناً ألَ نــــــــظ ناســــــــي
يـــــــػد فِ َّنســـــــا
الع
ال َتْش َدـــــــَي ْغ
َ
َ
تمـــــــظ ُ
يمػػخر الذػػاعخ الػػجعػة لمػقػػػؼ عمػػى األشػػالؿ كالبمػػا عمييػػا  ,فمعػػل العػػيغ ًجػػػد
ج

بسائي ػا  ,كلكشيػػا خػػحلت صػػاحبيا  ,كاألرض خمػػت مػػغ السػػا كلػػع يرػػبيا السصػػخ فيػػي
يابدػػة حيػػث ال يدػػعج السذػػتاؽ إال مذػػتاؽ مثمػػو كإالّ فػػال يعػػيغ عمػػى البمػػا  ,ثػػع يشصمػػق
لػص ػػف ح ػػاؿ الصم ػػل الت ػػي فارقي ػػا كرح ػػل عشي ػػا  ,كق ػػج خم ػػت م ػػغ ػػل حد ػػشا ض ػػاحمة

كعشجىا ًخاشبو بأف ال يشداىا  ,فالػقػؼ عمى األشػالؿ يجػج الذػاعخ متشفدػا ك ارحػة لسػا
الجيػاف  . 153 /2 ,الشؤى  :حاجد ًخابي يحفخ حػؿ الخيسة يسشع السصخ مغ
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجخػؿ إلييا .

الجيػاف  . 242 /2 ,األربع  :جسع ربع  ,كىػ السشدؿ كما حػلو  ,كاألدارس  ,إذا
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
خحلو  :خيبو ك ًخؾ معػنتو  ,كالسػاسي  :الشافع كالسعاكف ,
عفا العيغ ماةىا  :أي ًجػد ,
ُ

الحاسي :حاسو الذي سقاه إياه جخعة بعج جخعة .
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يعاني ػػو م ػػغ أل ػػع الفػ ػ اخؽ كالػج ػػج كالذ ػػػؽ أثش ػػا ال ػػػداع  ,في ػػحا الت ػػجرج ل ػػو دكره ف ػػي حد ػػغ
السقجمة كًأثيخىا عمى مدامع قارئيا  .فػالػقػؼ فػي ىػحه الػجيار يذػفي بمػا سػاعة شػػؽ

قػػج مػػخ عمي ػو حػػػؿ  ,فيػػحه السقجمػػة قػيػػة الػػشطع  ,متشاسػػبة األلفػػاظ كالسعػػاني كمسػػا زادىػػا

حدشا ىػ رصانة األلفػاظ كجدالتيػا دكف ًعقيػج يفزػي إلػى تسػػض  ,فسػغ خالليػا يحػذ
القارئ بالصمل كأثخه عمى نفدػية الذػاعخ  ,كرةيتػو لتدمدػل أفكارىػا كانتطاميػا بسػا يتػافػق

ب ػػيغ الساض ػػي كالحاض ػػخ ال ػػحي يعيذ ػػو كى ػػحا السػق ػػف الذ ػػعخي ال يختم ػػف ع ػػغ مػق ػػف
الذػػاعخ الجػػاىمي فػػي بمائػػو عمػػى األشػػالؿ ليمػػػف بػػجيال عػػغ اآلليػػة التػػي خػػحلت السمػػاف
()1

كرحل أىمو عشو سا يقػؿ امخة القيذ :
ِق َفـــا َنبـ ِ
ــب َو َمْشـ ِــد ِل
ــغ ِذ ْكـ َــخى َح ِبيـ ٍ
ــظ ِمـ ْ
ْ
ِ
وإ َّ ِ
ــــــــــــخٌة ُم ْيَاخ َقـــــــــــــ ٌة
ِن شـــــــــــــ َفائي َع ْبـ َ

ِب ِدـ ْ ِ َّ
ػل َف َح ْػمـ ِ
ـــج ُخ ِ
ـــي َغ الـ َّ
ـــل
ـــػى َبـ ْ
ـــقط المـ َ
َ
َفيـ ِ
ــــػ ِل
ــــغ ُم َعـ َّ
ــــع َد ِار ٍ
ــــج َر ْسـ ٍ
ــــل عْشـ َ
س َمـ ْ
َ ْ

ًسػػاـ يدػػتشصق الػػشز الت اخثػػي القػػجيع ىػػػ
نحػػغ أمػػاـ نرػػيغ شػػعخييغ  ,فيبػػجك أف أبػػا ّ
خيػػخ مػػغ يدػػتشصق الػػشز القػػجيع  ,مػػا داـ الذػػاعخ القػػجيع قػػج كقػػف عمػػى األشػػالؿ ,فػػأبػ

ًسػػاـ ال يجػػج فػػي الػقػػػؼ مػػا يذػػفي تمتػػو  ",فػػالػقػؼ بالػػجيار الجارسػػة عػػخؼ جػػخى عميػػو
ّ
()2
الذع اخ  ,كإف معشى الشدكؿ معشى نادر  ,كرد عشػج الذػع اخ عمػى قمػة "  ,فػالشدكؿ عشػج
ًسػػاـ ال يمغػػي معشػػى الػقػػػؼ عمػػى الػختع مػػغ مخالفػػة امػػخى القػػيذ الػػحي " يتدػػا ؿ
أبػي ّ
عػػغ جػػجكى البمػػا بالخسػػػـ الػػجكارس  ,فػػإف الصػػائي يتشػػاكؿ ىػػحا السعشػػى ليعيػػج ًذػػميمو ,

فيطيخ فػي صػػرة العالقػة بػيغ الػجمع كالػجػج  ,فػإف سػاعة مػغ البمػا قػج يمػػف فييػا بػخٌ
مغ كجج حػؿ امػل " ( )3فيػجعػ الذػاعخ إلػى ذرؼ الػجمػع عمػى األشػالؿ سػا فػي قػلػو
يسجح الحدغ بغ َك ْى

()4

:

 . 1امخة القيذ  ,ديػانو ً ,ر  :ا أبػ الفزل إبخاىيع  ,دار السعارؼ  ,القاىخة  ,مرخ  ,ط, 3
1969ـ  ,ص 8ػ ػ ػ . 10

صائييغ  ,ص . 386
 .2اآلمجي  ,السػازنة بيغ ال ّ

ًساـ  ,ص. 228
 .3إسبخ  ,شعخية أبي ّ
الجيػاف  . 32 /3 ,الغميل  :العصر أك شجًو أك ح اخرة الجػؼ  ,أذريتيا  :ذرفتيا ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ

كاألرباب  :اإلقامة  ,السحػؿ  :الحي ًى عميو حػؿ .
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ػف ِب ُكـــ ْف ِء َشـــ ْػِق َظ فـــان ِد ِل
ذ الػُقـــ ُ
َلـــ ْي َ
ذرْي َتيــــــــــا
فَم َعــــــــــ َّل َع ْبــــــــــَخَة َســــــــــاع ٍة أَ َ

َتْبُمـــــــــ ْل َغمِـــــــــيالً بالـ َ
ــــــــج ُمػِع َف ُتْبمِـــــــــ ِل
ِ
يظ ِمـــــ ْغ ِإربـــــاب َو ْجـــــ ٍج م ْحـــــ ِ
ػل
َت ْذـــــف َ
ُ

فيػػجعػ الذػػاعخ إلػػى ذرؼ الػػجمػع التػػي ًيػػيا الػػح خيات فػػي الػػشفذ  ,فتكػػػف متشفدػا

كًخكيحيا عسا يختما بجاخميا  ,فالجمػع ًشيسخ عمى الخجيغ نتيجػة مػا لػت إليػو األشػالؿ
()1

كمغ قػلو في مجح ا بغ عبج السمظ الديات:
أَ َخـــــــ َح ال ِبَمـــــــى ِ
آياتيـــــــا َفخَمـــــــى بيـــــــا
ِ
ـــخٍة
ـــل ِمـ ْ
َو ْحــــجي َوَق ْفـ ُ
ـــغ َع ْبـ َ
ـــع أَ ُقـ ْ
ـــت وَلـ ْ
ــغ ِبمـــى
وح َدـ ْــج ُت مـــا َغـ َ
ــادْر ُت فييـــا ِمـ ْ
َ
ً
ــف فـــي َ ِ
ــػميا
وَ
ضمِْمـ ُ
ــت أَْل ِحـ ُ
الدـ َــؤال ُر ُسـ َ
ـــــؤي َشـ َّ
القْمـ ِ
ـــــف ُو
َفمُِش ْؤيِيــــــا فــــــي َ
ـــــب ُنـ ْ

ِ
الرفرـ ِ
ـــف
ِبَيــــج َ
البـ َ
ـــػ ِار ِح فــــي ُوجــــػه َّ َ
ــــت ح َذـــــاي ِبيـــــا لِح ِاديشـــــا ِقـ ِ
ــــف
َ
َوَق َفـ ْ َ
َ
ف مػسـ ِ
ـــــػ ِم ِ
ـــــف
يس َ
شـ ْ
َ
وبَم ْػُتيــــــا ِبـ َ
ـــــخ ٍ ُ َ
مح ِ
ـــغ ُتح ِ
والسْش ِ
ال الس ِ
الد َ ِ
ـــف
ـــف َ
ـــع م ْ َ
َ ُ
ـــؤ ُ
وَلـــــــــــــو ِب ِ
طاعشيـــــــــــــا وبـــــــــــــالس َت َخّمِ ِ
ف
ُ
َ
ُ

ففػػي ىػػحه األبيػػات يخسػػع لشػػا الذػػاعخ صػػػرة كججانيػػة لمصمػػل الس ػخًب بسذػػيج الػػػداع
كالخحيػػل الػحي ًمتيػ

فيػػو السذػػاعخ  ,فيقػػف عمػػى األشػػالؿ كيبمػػي لفقػػج أحبتػػو  ,فتشيسػػخ

دمػعو حتى ًبتل مشيا حجارة الصمل  ,كيطيخ ما يعتخيو مغ حػدف كألػع كلػعػة عمػى ىػحا

الػػػداع  ,ثػػع يخسػػع صػػػرة لسحبػبتػػو التػػي يدػػتخجـ فييػػا حاسػػة الذػػع ليذػػتع رائحػػة عصخىػػا
اىتساميػػا بجساليػػا كرائحتيػػا الصيبػػة  ,فيتدػػا ؿ عػػغ سػػب
السسيػػد  ,ليػػجلل عمػػى ّ

الخحيػػل

الػػحي خمػػف فػػي نفدػػو حدػخة كأسػػى مػػغ خػػالؿ ًكػ اخره لمكمسػػات مػػغ مثػػل ( عبػخة  ,بمػػى ,
بمى  ,كحجي  ,رسػميا  ,نؤي )  ,فالذاعخ يمر عمػى مذػيج الػػداع الحػديغ الػحي ًغالبػو
العبػخات عشػػجما يػخى نؤييػػا أك يذػػع عصخىػا  .كفػػي مذػيج خػػخ يرػػػر مشطػخ الفػخاؽ بمػػل

ًفاصيمو كجدي اًو.
 1.1.1.3الخسػم :
فقػػج جػػا الحػػجيث عشيػػا ثي ػ اًخ فػػي مقجماًػػو  ,كيعػػخؼ الخسػػع بأنػػو  ":األثػػخ البػػاقي

مغ الجار بعج أف عفت "( ,)2كيمػف فػؽ األرض مثل الػًج كالشؤى كاألثافي كتيخىا.
الجيػاف . 395 , 394/2 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2ابغ مشطػر  ,لداف العخب  ,مادة َ ( :رَس َع ) .

177

فجػػا ذ خىػػا أثشػػا حجيثػػو عػػغ اآلثػػار كالخسػػػـ كس ػؤاليا كالسقارنػػة بيشيػػا كبػػيغ حاليػػا قبػػل
البػػيغ  ,كبيػػاف أثخىػػا  .فقػػج خرىػػا ( أربػػع عذػػخة مػخة )  ,فيخسػػع لشػػا صػػػرة ًمػػظ الخسػػػـ ,
()1

بقػلو :

ػم وىـ
ــــي ُع َكـــــاظٌ
َقـــــ ْج َعيـ ْ
ــــجَنا ا َلخ ُســـــ َ
َ
ِ
ومــــــــــــ ُدو اًر
أَ ْك َثــــــــــــَخ األَرض َزائــــــــــــ اًخ َ
وكعابـــــــــــاً كيََّن َســـــــــــــــا أَ َلب َد ْت َيـــــــــــــــــــا
َ

مرــــــبا َت ْدد ِىيــــــظ حدــــــشاً ِ
وش َيبــــــا
لِ ِّ َ َ
َ ُْ
ِ
ػبا
وصــــــُب َ
وصــــــ ُعػداً مــــــغ َ
اليــــــ َػى َ
َ

الذـــــــَب ِ
الت َّ
اب ُبـــــــْخداً َق ِذـــــــ َيبا
َغ َفـــــــ ُ
( ـ)
ِ
لمذـــ ْس ِ
ف َف ْقـــجاً َّ
ذ َح َّتـــى َتغيبـــا
البــــــ ْي ُغ َف ْقــــــ َجىا َقَّم َســــــا َت ْعـــــــــــ
ــــــــ ِخ ُ
َبــــــَّيغ َ
ففػػي ىػػحه السقجمػػة الصمميػػة التػي يبػػيغ فييػػا أف الخسػػػـ عمػػاظ عمػػى نيػػا أسػػالفو ,
كلكشو ججد في مزسػنيا مغ خالؿ صػبغيا بػألػاف البػجيع كالدخخفػة  ,فشػخاه يصػابق بػيغ (
صػعػدا  ,صػػبػبا ) كيجػػانذ بػيغ ( بػػيغ  ,كالبػػيغ ) ك ( فقػجىا  ,فقػ ًػجا )  ,كيػلػػج السعػػاني
كيفتقيػػا حتػػى يخػػخج بألفػػاظ مشاسػػبة لمسعش ػى كمالئسػػة لػػو  ,فيػػحه السقجمػػة ًكذػػف لشػػا عػػغ
شػػاعخ مخىػػف الحػػذ كالذػػعػر ,فػػأحذ بتمػػظ الخسػػػـ كقيستيػػا كًمػػحذ بحدػػشيا كركعتيػػا ,
()2

بقػلو في مجح أحسج بغ أبي داكد :

َّ
خســــػمِ ومـــــا َت َّ
ِإ ْلييـــــا الـ َّ
البعـــــاد
سذـــــى
صـــــ َػ ِر َ
ــــج ْىُخ فـــــي ُ
َفيــــا ُح ْدـــــ َغ ال ُ
الســـــــــَخاد
باىـــــــا
وِإ ْذ َ
الحـــــــػادث فـــــــي ُر َ
َســـــــــػا ُ
ش ْيـــــــُخ َ
كغ َو ْىـــــــــ َي َغَّشـــــــــ ُ
اء َ
لقج اف حدغ ىحه الخسػـ بحدغ أىميا الجتساعيع فييا  ,لكغ عشجما مػدقيع الػجىخ
()3

كًشكخ لو تشكخ البعاد أصبحت مػحذة  .كقاؿ يسجح القاسع بغ عيدى :
ذكـ ْــخ َن مـــا َســـَم َفا
أمـــا َ
ــػم فقـــج أّ َ
الخ ُسـ ُ
ـاء وال
ال ُع ـ ْحَر َّ
لمرــب أ ْ
َن َي ْقَشــى َ
الحيـ َ
ِ
ودم
بســـــــاء
ـــــــل
ٍ
َح َّتـــــــى َي َ
ط َّ
ســـــــاف ٍح ٍ

ــــــغ َشـــــــ ْيَن ْي َظ أ َْو َي ِك َفـــــــا
َفـــــــال َت ُك َّفـ َّ
ــــــغ َعـ ْ
ـــــج ُم ِزـ ِ
لمـ َّ
َن َي ِق َفــــــا
ـــــى الحـ
ـــــج ْمع َب ْعـ َ
ـــــي أ ْ
ّ ْ َ ِّ
ــع يحدــب ِمــغ عيشي ِ
ــو قــج َر َع َفــا
فــي َّ
الخْب ِ ُ َ ُ ْ َ ْ

الجيػاف  . 158/1 ,عماظ  :سػؽ مغ أسػاؽ العخب في الجاىمية انػا يبيعػف
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
كيذتخكف كيجتسعػف فيو كيتشاشجكف األشعار كيتفاخخكف  ,كسسي عماظ ألنيع انػا يتعاكطػف فيو
بالحجا  ,يقع جشػب ممة  .انطخ ياقػت الحسػي  ,معجع البمجاف . 353/ 1 ,

الجيػاف  369 /1 ,ػ ػ ػ  . 370تشا  :الكثيخة الذجخ .
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف  . 359 /2 ,الكف  :التػقف عغ البما  ,كشؤكف العيشيغ  :مجاري الجمع
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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ففي صػرة الخسػـ نتأمل ما أثارت في نفدو مغ أشجاف كشػؽ  ,فيصم

مػغ نفدػو

أف ًبمػػي حتػػى يجػػف دمعيػػا كال عػػحر لمػػجمع أف يقػػف بعػػج أف رحػػل األحبػػة عشيػػا  ,حتػػى
يحدػ مػػغ شػػجة بمائػػو ك ثخًػػو أنػػو قػػج رعػػف مػػغ عيشيػػو بسػػا ٍ سػػافر كد ٍـ الخػػتالط الػػجمع
()1

ًساـ :
بالجـ  .كقاؿ أبػ ّ

مـــت ليـــع :
ـــع ُ
َقـــاُلػا أ ََتبكـــي عمـــى َر ْس ٍ
فق ُ
ِ
الكــــــــخ ِ
ِإ َّن ِ
ِن
ـــــــخ ِفــــــــي الــــــــ ِبالد َوإ ْ
ام َكثيـ ٌ
ََ
ج

ـــي ُغ َى َّ
ـــخ
ـــغ َ
َم ْ
فات ُ
الع ْ
ـــجا َش ْ
ـــػَق ُو األَ َث ُ
ـــو َ
ِن َك َثـــــخوا
ــــخُى ْع ُقـــــل وإ ْ
َقّمـــــػا َك َســـــا َغ ْيـ ُ

يقػػػؿ يعػػاًبشي أصػػحابي عمػػى بمػػائي عمػػى ىػػحا الخسػػع  ,يقػلػػػف أًبمػػي عمػػى رسػػع

دؿ
دارس ال يغشي عشظ شي ا  ,فقمػت ليػع مجيبػا  :مػغ فاًػو نفػذ الػجليل مػغ السعذػػقيغ ّ
شػػقو أثػخه  ,إذ يصمػ أثػ اخ بعػج عػيغ  ,فػػإف الكػخاـ عطػيع شػأنيع يمثػخ بيػع الخيػخ كلكػػشيع
ف ػػة قميمػػة ,سػػا أف تيػػخىع ثيػػخ كلكػػغ خيػػخىع قميػػل لػػحلظ أنيػػع ال يدػػاككف شػػي ا بغشيسػػتيع

في الحياة .
الجمشة :
ّ 2.1.1.3
ىػػي" ثػػار الشػػاس كمػػا سػػػدكا كقيػػل مػػا سػػػدكا مػػغ ثػػار البعػػخ كتيػخه  ,كالجسػػع دمػػغ
كمشو دمشت الساشية السماف بعخت فيو كبالت  ,كدمغ القػـ السػضع سػػدكه كأثػخكا فيػو ,
الحجػػارة شػػجيجة الد ػػاد  ,كالسديمػػة كمػػا اخػػتم مػػغ البعػػخ كالصػػيغ عشػػج الحػػػض فتمبػػج ,
كبقيػػة السػػا فػػي الحػػػض  .جسعيػػا دمػػغ  ,كالػجمغ  :الحقػػج القػػجيع الػػجائع  .كيقػػاؿ  :فػػالف
دمشة ماؿ  ,دمشو "( ,)2كقػج ًكػخرت ألفػاظ الجمشػة  ( ,ثػالث عذػخة مػخة)  ,فالػجمغ جػا ت
مػافقة لمخسػـ كلكشيا أخز مشيا  ,لجاللتيا القػية عمى اآلثار الخاصة بأحبة الذػاعخ ,
إذ نمحي أنو يمثخ مغ ًح خ أحبتو ك ل شي يتعمق بيع  .كمػغ ذلػظ قػلػو يسػجح الحدػغ
بغ كى

()3

:

الجيػاف . 186 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2ابغ مشطػر  ,لداف العخب  ,مادة َ ( :د َم َغ ) .
الجيػاف  , 406/2 ,لػت  :ثشت  ,الجمغ  :جسع دمشو  :كىي ما سػكد ثار القػـ ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
ًرل ً :متي  ,األبا  :القر الجاؼ .
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ِ
ِ
ـــــل مســــــ َّد ِق
فِييــــــا ُدمــــــػ َع َ ِ
وم َّدَقـــ ْت
العــــــ ْيغ كـ َّ ُ َ
ُ
د َمـــ ٌغ َلـــ َػ ْت َعـــ ْدَم ال ُفـــ َؤاد َ
ِ
ِ
ــــــخ ِق
ـل َو ْج َـجاً ِبـاَل ِتي
الس َحـ َ
ال َش ْػ َق َما َل ْـع َت ْر َ
َتـــــــيَْبى و َصـــــــاَل َظ َكاألََبـــــــاء ُ
يح خ الذاعخ ثار الجمغ كًغيخ حاليا فمع يبق فييا تيخ بعخ الساشػية السفتػت التػي
كػػاف الفػؤاد يذػػغف بحبيػػا كيدػػعج بالدػػيخ إلييػػا  ,فمسػػا انتييشػػا إلييػػا ثشػػت ىػػحا العػػدـ كردًػػو
حتى ًخ شا الديخ ككقفشا عمييا  ,فأصبحت خالية مسدقة مغ ػل أنػيذ  ,فيػي مػحذػة ,

فػػال شػػػؽ ليػػحه الجمشػػة الخاليػػة التػػي جعمػػت الذػػاعخ يمتي ػ
كدخعة ًػقج الشار في القر

كجػػجا عمػػى أىميػػا  ,فسثميػػا
()1

الجاؼ  .قاؿ يسجح مالظ بغ شػؽ :

ِ
ِ
َمَخة
َل َع َحْل ُتـــــــــ ُو فـــــــــي د ْمَش َتـ ْ
ــــــــي ِغ بـــــــــي ْ
ِثْش َتـ ِ
ـــــف َســــــَشاىسا
ـــــالق َسَخْي ِغ ُحـ َّ
ـــــان َكـ َ

ِ
َّ
ــــــــــــاب
ورَبـ
َم ْس ُحـ
ــــــــــــػت ْي ِغ لِ َدْيَشـ ٍ
ــــــــــــب َ
ِب َكػ ِ
اعـ ٍ ِ
ـــــــخ ِ
ـــــــل الـ َ
اب
ـــــــج َمي أَ ْتـ َ
َ
ـــــــب م ْثـ َ

فيرػػػر الذػػاعخ أث ػار القػػػـ فػػي ال ػجمشتيغ قػػج أزيمػػت كًغيػػخت معالسيسػػا بدػػب

الجبػر  ,فكانت ًدمشيا زيش

كرباب ل كاحجة ًذبو األخخى  ,كىسا القسخيغ .

ريػػر

 3.1.1.3الجيار:

ىي ":السحل يجسع البشا كالداحة كالسشػدؿ السدػمػف كالبمػج كالقبيمػة كدار اإلسػالـ :
()2

بػػالد السدػػمسيغ  ,دار الدػػالـ  :الجشػػة "

 ,فقػػج اسػػتخجميا ك خرىػػا فػػي مقجماًػػو ( ثالث ػاً

كعذػػخيغ م ػخة )  ,لس ػا ليػػا مػػغ داللػػة فػػي إب ػخاز ممانػػة ًمػػظ األشػػالؿ حػػيغ انػػت عػػامخة
()3

ًساـ :
بأىميا  ,كإلى أي شي أصبحت  ,كمغ أمثمة ذلظ قاؿ أبػ ّ
ضـــــ ِظ فـــــي َّ
يــــــا َد ُار َد َار ْ ِ ِ
الثـــــَخى َفتـــــ أخَّدا
ـــــجى
اىتـــــ َّد َر ْو ُ
و َ
ام الَّشـ َ
عميــــــظ إْرَىــــــ ُ
ُِ ِ ِ ِ
أُُنفــــــــاً ُي َغــــــــ ِادُر َو ْح ُذــــــــ ُو ُم ْد َت ْي ِســــــــجا
الحَيـــا ُم ْدت ْي ِســـجاً
وكدـــيت مـــ ْغ خَمـــ ِع َ
دار) يخاشبي ػػا كق ػػج ن ػػدؿ عميي ػػا السص ػػخ الخفي ػػف ف ػػاىتد
فالذ ػػاعخ ف ػػي لفط ػػة ( ي ػػا ُ
الػػخكض كًسايػػل الغرػػغ كالشبػػت بعػػج ىػػحا السصػػخ الػػحي أحياىػػا بعػػج مػًيػػا  ,ليعبػػخ عػػغ

الجيػاف  . 75 /1 ,أمخة  :اسع مػضع  ,مسحػًيغ ً :غيخت أثخىسا .
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2ابغ مشطػر  ,لداف العخب  ,مادة ( دكر ) .

الجيػاف , 101 /2 ,إرىاـ  :مغ الخىسة كىي مصخة صغيخة القصخ  ,أرىست الدسا :
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
أًت بالسصخ الزعيف الجائع ,كًخدأ  :ماؿ الغرغ كالشبت ًسايال مغ الخي كالشعسة  ,كالسدتػأسج :مغ

الشبت الستكاثف .
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قيسة الصمل فػي نفدػو كًسدػمو بػو  ,كلذػجة اًرػالو كإقامتػو بػو  ,مسػا أثػار حدنػو كألسػو ,
فالجشاس في مستي( مدتأسجا  ,مدتأسجا ) زاد مغ جساؿ المفي كالسعشى كأضفي عمى
()1

البيت مػسيقا رائعة  .كقػلو أيزا في مجح الفزل بغ صالر :
ِ
َفمِْمسشـــــــ ِاز ِل ســـــــيع ِفـــــــي ســـــــػ ِ
ـــجمػ َع ِإلــــى َد ٍار وم ِ
اف ِح َيا
اصــــ ِحيا
َ َ
َ ٌْ
َ
َ
أَ ْىــــج الـ َ ُ
أَ ْشــــَمى َّ
وُفْخَقــــــــ ٍة ُت ْطمِــــــــ ُع الـ َ
ـــــــج َنيا لَِش ِاز ِح َيــــــــا
ـــان عمييــــا ُكــــ َّل َح ِاد َثــــ ٍة
الدمـ ُ
الخْكـ ِـب ِإالَّ وعيشــي ِمــغ م ِ
شائحيــا
ــغ أَ ْن أُلِـــ َّع بيـــا
فــي َّ
اليـــ َػى عـ ْ
َْ
َد ٌار أَ ِجـــ َل َ
ْ َ
ِجخ ِ
الػ ْجـ ِــج َتـ ْــجمي فـــي َجػ ِار ِح َيـــا
جعَمــــ ْت
وِإ ْن َخ َ
َ َ
احـــة َ
ص ْبــــ ُت ِإ ْلييــــا َصــــ ْبَخىا َ
ًػػح خ الذػاعخ الػػجار كسػػفر الػػجمػع عمييػا  ,فالدمػػاف قػػج تيخىػػا كأذىػ مػػا فييػػا مػػغ

حدػػغ كجسػػاؿ  ,فأجػػل اليػػػى عسػػا ألػػع بيػػا جعػػل عيشػػي باكيػػة فػػي مشاحييػػا كدافػػع الذػػػؽ
ًجػػشر إلييػػا  ,فيتسشػػى مػػغ الػػجار أف ًيػػجي إليػػو صػػب اخ رػػبخىا عمػػى أىميػػا  ,فكػػل عزػػػ
مغ أعزائو سقيع مجخكح يجمي القم

.

 4.1.1.3السشازل :
في ػػي أخ ػػز م ػػغ ال ػػجيار  ,كالسش ػػدؿ " :السشي ػػل كجسعي ػػا مش ػػازؿ كمش ػػو مش ػػازؿ القس ػػخ
كمجا ارًػػو التػػي يػػجكر فييػػا حػػػؿ األرض يػػجكر ػػل ليمػػة فػػي إحػػجاىا ال يتخص ػاه كال يتػػأخخ

عشو"( .)2كيخددىا حػيغ يخرػز الحػجيث عػغ أحبتػو أك عػغ مشػازؿ األحبػة  ,كقػج يجسػع
بيغ الجيار كالسشازؿ في بيت كاحج أك يمخر المفطػة الػاحػجة مػخًيغ  .قػلػو يسػجح الحدػغ
بغ ى

()3

:

ِ
ِ
السْشـ ِ
ـــــــؤ ُاد َك َمْشـ ِ
ـــــــد ِل
وَل َ
ـــــــدالً
َم َدــــــــى ُفـ َ
وم ِحَّمــــــــ ًة لِطبــــــــاء َذ َ
صاَلســــــــا أ ْ
اك َ
َ
ًك ػػخرت مس ػػة ( مش ػػدؿ ) مػ ػخًيغ  ,يق ػػػؿ لصالس ػػا ػػاف أس ػػػة ل ػػو ف ػػي أف ػػاف مخ ب ػػا
كمحال لطبائو  ,كمدمشا لألحباب الحيغ لع يمغ يخمػ قمبي مشيع لذجة كججه كًعميقو
الجيػاف 344 /1,ػ ػ ػ  . 346ماصر  :الجائخ في األرض  ,الدػافر  :الجمػع
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
السشيسمة  ,أشمى  :أتخى  ,جشحت  :جسحت كمالت  ,كدائع  :دكافع  ,كالجػانر  :الزمػع مسا يمي
الرجر  ,جعمت  :سقست  ,الجػارح  :أعزا اإلنداف .

 .2ابغ مشطػر  ,لداف العخب  ,مادة  ( :ندؿ ) .
الجيػاف . 32 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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()1

بيع  ,فكاف محال ليع كالسشدؿ محميع أيزا  .كمغ قػلو يرف السشازؿ:

ِ
ليــــا فــــي َّ
ــــغ ُعيـــــػن
اء ِغــــ َدُار
ِق َفـــــا ُن ْعـــــط السَشـــــ ِاز َل مـ ْ
الذــــ ْػ ِق أَح َدــــ ٌ
يرػػف السشػػازؿ بأسػػمػب ججيػػج مغػايخ لسػػا عػػخؼ سػػابقػه مػػغ الذػػع اخ  ,كىػػحا دائسػػا

كفقػػا لحالتػػو الشفدػػية كالذػػعػرية  ,ففػػي البيػػت الذػػعخي نجػػج نػعػػا مػػغ الحػػدف الكػػامغ بػػيغ

جشبات السشازؿ فيجعػ العيػف إلى البما لسا فعمو الذػؽ في نفدو كالدماف.
 2.1.3مذيج الػداع :

مػغ السذػػاىج التػي ًػخًب بالصمػل  ,التػػي يفتػتر الذػاعخ بيػػا قرػيجًو حػػيغ الػقػػػؼ

عمى األشالؿ ىي مذاىج الخحيل كالػػداع  ,كمػا يعقبػو مػغ فػخاؽ كشػػؽ ليػع بعػج ارًحػاؿ
ًسػػاـ فػػي كصػػف الفػخاؽ نيػػا الذػػع اخ القػػجما  ,كلكػػغ فػػي
األحبػػة عشيػػا  ,كقػػج نيػػا أبػػػ ّ
صػػػرة أقػػخب إلػػى العرػػخ الػػحي عػػاش فيػػو مػػغ ًصػػػر كرقػػي  ,كبسطػػاىخ ججيػػجة مشعمدػػة
عمػػى عر ػخه  ,ففػػي بعزػػيا يبػػجأ بػػالمػـ مػػغ قب ػل العػػاذؿ لػػو كاألجػػجر أف يدػػاعجه ال أف
يمػمو .
ثع التشػيع في السعػاني مػغ خػالؿ كصػف حالػو  ,كمػا ؿ إليػو أك كصػف حػاؿ ًمػظ

السخأة كما لت إليو بعػج ف اخقػو أك كصػف ديػار األحبػة بعػج رحػيميع بسذػيج ًرػػيخي ارئػع

يبث مغ خاللو الذمػى كالحػدف كاألسػى كاليػأس  ,إذ ًدػيصخ عميػو عاشفػة حديشػة كنفػذ
ًػاقة لسالقاة األحبة كالذػؽ ليع  ,كفي ذلظ ًعبيخ عسا يحدو بالسعاني التػي يخيػجىا ,ثػع
يرػػػتيا صػػياتة دقيقػػة مسػػا زاد مػػغ جساليػػا ًػليػػجه لمسعػػاني  ,كاسػػتخجامو لمبػػجيع الػػحي
يتشاس

مع األلفاظ في حدشيا كركنقيا  ,فأضفي مػسيقى رائعة عمى أبياًو الذعخية

ػجاما  .كمػػغ األمثمػػة عمػػى ذلػػظ  ,قػلػو فػػي مػػجح أحسػػج بػػغ أبػػي
مسػػا زادىػػا ًساسػػما كاندػ ً
()2
داكد :
فارق ْتَشـــــــــــا ولِْمســـــــــــ ِ
ٌء َســــ َػ ٍار َعَمــــى ال ُخــــ ُجوِد َغــــ َػ ِاد
(م)
جام ِع أَْنـــــــــــ َػا
َ
َ
ًساـ مذيج كداع الحبيبة كيخسسو  ,فالجمػع سػافر عمى الخجكد مشح
يدتحزخ أبػ ّ
الجيػاف . 153/2 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 356/1 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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ًسػاـ كقجرًػو فػي رسػع
لحطة الفخاؽ  ,فأثخت في القمػب كاألكباد  ,فيشا ًطيخ ب اخعػة أبػي ّ
مؤثخ  .كيمخر أيزا مذيج دمػع السخأة السفارقة  ,بقػلو
بجيعيا ًا
ًرػيخ
ًا
السذيج كًرػيخه
ً
()1

يسجح ا بغ يػسف :

أَضُـــــــــ َغ دمػعيـــــــــا ســـــــــَشغ ال َف ِخيـ ِ
ــــــــج
َ
ُُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ام
َل َيـــــــا مـــــــ ْغ َل ْػ َعـــــــة َ
البـــــــ ْي ِغ اْلتـــــــ َج ٌ
يمػػخر الذػػاعخ صػػػرة السحبػبػػة لحطػػة الػػػداع  ,كمشطػػخ الػػجمػع عمػػى خػػجكدىا يػػف

ًشيسػػخ كًشذػػخ كأنيػػا سػػشغ الفخيػػج السشدػػم

وج ِ
َو َىـــــي ِســـــْم َكا ُه ِمـــــ ْغ َن ْحـــــخ ِ
يـــــج
ـــــــــج َبَش ْف َدــــــــــجاً َوْرَد اْل ُخــــــــــ ُجوِد
ُي ِعيـ ُ

الػػجرر مػػغ ألػػع البػػيغ لصسػػت كجييػػا حتػػى

أصبحت خجكدىا الػردية بشفدجا  ,لحدنيا العسيق عمى رحيل زكجيا كشػجة اضػصخابيا ,
فالرػػػرة الذػػعخية سػػاعجت عمػػى إب ػخاز السعشػػى  ,كإيرػػالو لمستمقػػي بمػػل كض ػػح كصػػجؽ
ًساـ عغ الػػداع كبػحػو كشخرػو  ,ليبػيغ حقيقتػو  ,كمػا يتخ ػو مػغ
كًأثيخ  .كيتحجث أبػ ّ
()2
ثار في القمػب  ,فيجعل الػجو شاحبا كالجدع ناحال  ,قػلو :
ِ
ـــــع ُيـ ِ
ـــــخْد
َلــــــ ْػ َحــــــ َار ُم َ
الس َّشيــــــة َلـ ْ
ختــــــ ُاد َ
قــــــالػا َّ ِ
فســــــا َشــــــك ْك ُت بيََّنيــــــا
الخحيـ ُ
ـــــل َ

ِ
اق عمـــــى الَشفـ ِ
ــــػس َدلِـــــيال
ِإالَّ الفـــــخ َ
َن ْف ِدـــــي عـــــغ الـ َ
ــــجنيا ُتخيـــــج َر ِحـــــيال
َن يكـــػ َن َج ِســـيال
ــب أَحــخَى أ ْ
فــي ُ
الحـ ِّ

ــــــــخ أَن َتَمـ َ
و َّ
ــــــــجداً
الرـــــــــ ْبُخ أَ ْج َســـــــــ ُل َغ ْيـ َ
ففػػي ىػػحا السذػػيج يتػػخجع الذػػاعخ إحداسػػو بثقػػل يػػػـ الػػػداع  ,ك يػػف يػػحى

بقػػػة

كش ػػجاعة م ػػغ ير ػػيبو  ,حت ػػى إف شالػ ػ السشي ػػة ل ػػػ ح ػػاز ف ػػي تايت ػػو ّلجل ػػو الفػ ػخاؽ عم ػػى
الخحيل قج ًيقغ السح أف رحيل نفدو عغ الػجنيا قػج اقتػخب ,
تايتو  ,فسشح إعالف مػعج ّ

كالشػى سيف مدمػؿ عمى عاًقو مع اليػى  ,كلكغ مغ ػاف عدمػو األمػاني فمػغ يشػاؿ مػا
يخيػج  ,كزاد مػغ جسػػاؿ ىػحه األبيػات أبػػجع الذػاعخ لرػػػرة الفػخاؽ فػي أكسػػل صػػرة كأبػػجع

نطػ ٍع كأصػػجؽ معشػػى  ,إذ أبػػخز عطػػع كقػػع الفػخاؽ كحالػػة السفػػارؽ الستػػألع  ,فقػػج جعػػل مػػغ
الربخ عػناً لو ك اس اًخ آلالمو لمػصػؿ إلى مسجكحو في أشي نفذ كأفزل ٍ
حاؿ .

الجيػاف  . 32/2 ,التجاـ  :لصع السخأة كجييا كصجرىا  ,الدشغ :التدابق  ,الفخيج :
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجرر .
ّ
الجيػاف . 66 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ

183

()1

كيخ د عمى مالمر الػداع بقػلو :
ِ
طَّمـ ْ ِ
ــــيغ ُمْقَم ُتـــــو
َنـــــي َْوا ف َ
ــــت ل َػ ْشـــــظ البـ ْ
ـــــــي ُغ َّ
ـــــــل
أَ َ
ضَّمـ ُ
الب ْ
ــــــو َ
حتـــــــى ِإَّنـــــــو َر َج ٌ
ضــــحى
ـــج َك َتســــ ْت ُي َّغ الخــــجور
َمــــا وَقـ ْ
أَ
ُ ُ ُ ُ ً
خم ْت
است َّ
َّ
الس ُ
لسا َ
الػ ُ
حخ َ
حس و َ
انر َ
داع َ

ـــــق َسا
ـــــس ُو َسـ َ
ـــــجى َنجيعــــــاً ويْشـ َ
َتْشـ َ
ـــــجى ْ
جدـ ُ
ِ
ـــالب ْيغ مــــا عمِ َســــا
ـــات ِمـ ْ
ـــػ مـ َ
َلـ ْ
ـــغ ُشــــ ْغمو بـ َ
اكت َتســــــــــا!
ـــــــــجىا َ
دمعــــــــــاً بعـ َ
َبعـ َ
في َ
ـــــــــج ُ
للا ْ
الرــــــــــبخ ِإال ِ
ِ
كاضســــــــــاً َو ِج َســــــــــا
ـــــــــخ َّ ْ
أَواخـ ُ

ق
فك َاد َش ْػِقي ي ْتُمػ َّ
فاند َج َسا
الج ْم َع ُمْش َدجســـــــــــــاً
َ
َ
كان في األَرض َش ْػ ٌ
َل ْػ َ
فـــاض َ
َ
ففي ىحه األبيات رسع لشا صػرة رائعة ًعمذ مشطخ الػداع كًتسثل في صػػرة السػخأة

أثشػػا الػػػداع كًمػيحيػػا بيػػجىا كبشانيػػا السخزػ

بالحشػػا

مػػػف الشبػػت األحسػػخ الػػحي يذػػبو

ثشية العشع في لػنيا مسا زاد الرػرة بيا ً كجساالً  .ثع يشتقل إلى صػرة العيغ التػي ًشػجى
نجيعا بجؿ الجمع  ,كالجدع الحي أنحل  ,كالػجػو الػحي شػح  ,كالسشػازؿ التػي خمػت مػغ
ساكشييا  ,كالجيار التي أقفخت مغ أىميا  ,فالسشطخ يديج مغ حدنو عمى ىحا الخحيل كمػغ
خالؿ الصباؽ بيغ( أحدغ ,أقبر ) مع كجػػد التصخيػد أديػا إلػى اندػجاـ السشطػخ كاًدػاقو.
()2

كنتػقف عشج مذيج خخ مغ مذاىج الػداع التي رسسيا الذاعخ ,إذ يقػؿ:

أَســـاء األَســـى ِإ ْذ جـــاور القْمـــب َد ِ
ــغ َّ
ــو
ـــجما
اخُمـ ْ
حامـــا َة َب ْع َ
َحدـ َ
َ ََ
َ
َ َ
َلقـ ْــج أ َ
الس َ
الـــج ْم ُع ُ
َدعــا شــػُقو يــا َن ِ
اص َــخ َّ
شــــــ َل الـ َّ
ـــــو
الذ ْــػ ِق َد ْع َــػًة
ـــــاه َ
ووا ِبُمـ ْ
ْ ُ
ـــــج ْم ِع ْ
َ
فَمَّبـ ُ
يجــــــخي َ
ِ
الشـ َـػى
ـػرِة َّ
ــــــــــو
ــــــــــخٍة وأ ََو ِائُمـ ْ
ــــــــــخُه مـ ْ
ِبَيـ ْـػ ٍم ُت ِخيـ َ
ــــــــــغ َح ْدـ َ
أ ََواخـ ُ
صـ َ
السـ ْـػ َت فــي ُ
ـظ َ
ـــــــػ َت ْغمِـــــــي مَخ ِ
ـــــــو
ــــي ًة
ــــػَد ِ
اع َع ِذـ َّ
اجُمـ ْ
ـــــــب ِإالَّ ْ
وىـ َ
وَق ْفشـــــا عمـــــى َج ْســـــخ الـ َ
وال َقْم َ
َ
الكَّمـ ِ
ِ
ِ
وفــــي ِ
ــــــــو
ـــؤَذُر َرْمَمــــ ٍة
ـــة َّ
الرـ ْ
ـــفخ ِاء ُجـ ْ
ــــــــجا ُمدـ َ
اق ُم َعادُلـ ْ
َغـ َ
ــــــــخ ُ
ــــــــتقالًّ والفـ َ
ِ
َن البــــــــــــيغ أ ََّول ِ
ــــو
ـــــــــــظ
فاتـ ٍ
ــــػ ُي َغ ِازُلـ ْ
ــــخ ْ
بـــــو ُمـــــ ْح َأرَْيـ َ
َت َّيقْشـ ُ
الي ْجـ َ
ــــت َ
وىـ َ
ـــــــــــت أ َّ َ ْ َ ُ
ففػػي ىػػحه األبيػػات صػػػرة لخحيػػل السحبػبػػة التػػي ًشيسػػخ فييػػا الػػجمػع كًزػػصخـ فييػػا

األشػ ػػاؽ كيت ػػأجا فيي ػػا الحش ػػيغ  ,فالذ ػػاعخ يمت ػػػي بش ػػار ال ػػػداع السحخق ػػة  ,كيشط ػػخ إل ػػى
الجيػاف  . 168 , 166 /3 ,الخجكر  :اليػادج  ,الكاضع  :الحي يمطع تيطو أي
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
يدتخ عميو  .الكطع  :التزييق كالخشق  ,الػجع  :الحي يطيخ الحدف كالكخاىة لمذي  ,العشع :
البشاف السخزػب ( نبت أحسخ ) .

الجيػاف  . 22 , 21 /3 ,الكمة  :الدتار
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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الصبيعػػة كيرػػػر مػػا حػػل بيػػا مػػغ أسػػى كحدػخة سػػاعة الخحيػػل  ,فيجعػػل أثػػخ الفػخاؽ عمػػى
جدسو عالمػة ًػجؿ عمػى شخرػو كنفد ِ
ػيتو الحديشػة  ,حتػى لػػ أف ركحػو ندعػت لػع يذػعخ
بيا  ,فعبخ الذاعخ عغ مذيج الػداع بسا يتجػاكب مػع ركح العرػخ فػي حدػو السخىػف ,
()1

كقجرًو عمى السػا مة بيغ المفي كالسعشى ليعبخ عسا يجكر في خػالا نفدو  .بقػلو :

ـــجم ُع َي ْح ِســــل َب ْعـ َ ِ ِ
ـــخم
الس ْغـ َ
ُ
والـ َّ ْ
ـــس ثْقــــل ُ
حاشـــــي ِة الـ ِ ِ
فـــــي ِم ْثـــــل ِ
الس َعَمـــــعِ
ّ
َ
ــــخداء ُ
ــــــيء ُم ْطمِـــــــعِ
ــــــار ِمشيـــــــا كـــــــ َل َشـ ٍ
وأََنـ َ
ـــغ مـ ِ
ـــاء َو ْجيــــي أ َْو َد ِمــــي
ُم ْيَاخ َقــــ ٌة ِمـ ْ
َ
شعــــــع ِ
الفــــــخ ِ
العْمَقــــــعِ
اق فــــــ َح َّم َ
ــــــع َ
ش ْع َ
َْ َ
في ِ
الدـــــػ ِاد األَعطـــــعِ!
ــــو فـــــي ىـــــحا َّ
َجْمـ ُ

ِ
طعِ
ـــــع ُيــــــْش َ
َن َثــــــ ْ
خت َفخيـ َ
ـــــج َمــــــ َجام ٍع َلـ ْ
َو َصـــــَم ْت ُدمػعـــــاً بـ َّ
جيع ف َخـــــَجىا
ــــالش ِ
ُ

ـــيء ُدوَنيــــا
ـــت فــــيَ ْضَم َع كــــ َل شـ ٍ
ليـ ْ
َو َ
ــــــت
وكــــــي َّ
َن َع ْبَخَتيــــــا َع ِذـ َّ
ـــــي َة َوَّد َع ْ
الشـ َــػى
ــغ أَذا َق ْتـــو َّ
ارح َمـ ْ
ــع َف ْت َجـ َــػ ُ
َضـ ُ
ـــــظ كَمــــــو
ِإ ْن ِشـ ْ
ـــــئ َت أ ْ
ـــــػَّد ضَشـ َ
َن َي ْدـ َ
يرػر الذاعخ مذيج الػداع  ,كالػجمػع فػي جخيانيػا عمػى الخػج  ,كانتذػارىا حبػات

المؤلؤ حيغ ًشتثخ مغ العقج  ,فالػجمػع ًخفػف عمػى العاشػق مسػا يجػجه فػي قمبػو مػغ لػعػة
كأسػػى  ,حتػػى إف دمػػػع ًمػػظ الحدػػشا اًرػػمت بالػػجـ كامتدجػػت بػػو  ,فغػػجا دمعيػػا األحسػػخ
عمػػى خػػجىا األبػػيس ػػالعمع األحسػػخ فػػي حاشػػيتو ردا أبػػيس  ,فيػػي صػػػرة لػنيػػة رائعػػة
أما مغ شجة كلييا عميو حتى أضمع ل شي أمامػو إال ىػي ,
لسشطخ الجمع عمى الخج ّ .
فأنار مغ حدشيا كبياضػيا ػل شػي مطمػع  ,سػا أف كلييػا ذػف عسػا ػاف تائبػا عشػو
يرػر شعع الفخاؽ  ,فسغ ذاؽ شعسو ذاؽ شعػع العمقػع  ,فػالفخاؽ أشػج مػ اخرة
كمطمساً  .ثع ّ
مػػغ العمقػػع كىػػػ فػػي صػػػرة السػػػت  ,فالسفػػارؽ يفتقػػج أمػخيغ فػػي الف ػخاؽ عػػغ السيػػت ىسػػا:
الجفغ كالسأًع ,فيحه الرػر المػنية كالحخ ية كالحكقية مشحػت األبيػات اندػجاماً  .قػاؿ أبػػ
()2

ًساـ :
ّ

الجيػاف  248 /3 ,ػ ػ ػ . 250
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف  , 141 /2 ,مرفخة  :مسدكجة بالجـ َ ,ك َىى  :ضعف  ,البارؽ  :عقج يذج
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
َ
عمى السعرع .
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التػ ِريـ ِ
ـــــــــج
كب ْت َذ ِخيــــــــخَة َد ْم َعــــــــ ٍة ُم ْرــــــــ َفَّخٍة
حسـ َّ
ـــــــــخٍة َّ ْ
َســــــــ َ
فــــــــــي َو ْجَشــــــــــ ٍة ُم َ
ِ
فكــــــيَ َّن و ْىــــــي ِن َ ِ
ــــــــــغ يـ ِ
وعقـــــــــــػِد
ـــــع َو َىــــــى
ِمـ ْ
ــــــــــار ٍق وَقالئـــــــــــ ٍج ُ
َ
طاميــــــا َن ْطـ ٌ
ير ػػػر الذػ ػػاعخ دم ػػػع الحدػ ػػشا التػ ػػي س ػػمبتيا عمػ ػػى كجشتيي ػػا السحس ػ ػخًيغ ػ ػػالمؤلؤ
السشثػػػر مػػغ العقػػج  ,فيػػي صػػػرة لػنيػػة  ,ثػػع يمػػخر الرػػػرة نفدػيا حيػػث اندػػماب الػػجمػع

عمى الػجشتيغ حبػات العقػج التػي ًشتثػخ الػاحػجة ًمػػ األخػخى  ,فػأعصى الرػػرة الذػعخية
()1

حدشا كجساالً كحخ ة لصيفة  .كقاؿ يفخخ بقػمو عشج انرخافو مغ مرخ:

ِ
عمــــى الرــــجر إال أن صــــائغيا الذــــفخ
طاميــــا
فــــيَ ْذَر ْت ُج َسانــــاً ِمـ ْ
ـــغ ُدمــــػٍع ن ُ
سـ َــقى َخـ َّــجىا ِمـ ْ ِ
ومــــا الـ َّ
ــل َعـ ْــي ٍغ ليـــا َن ْيـ ُــخ
ـــػ َّانيــــا
ـــج ْم ُع ثـ ٍ
ـــان َع ْدَمتــــي وَلـ َ
ــغ كـ ّ
َ
ففي صػرة حخ ية صاتيا الذاعخ ًعمذ حاؿ ًمظ الحدشا جػ اخ البػيغ الػحي ألػع
ًسػػاـ بػػيغ
بيػػا ,مرػػػ اًر دمػعيػػا الجسػػاف السشتثػػخ عمػػى خػػجييا كصػػجرىا  .فقػػج نػػػع أبػػػ ّ
ألفاضػػو ألنيػػا ًعػػج مػػغ دعػػائع السقجمػػة الصّمميػػة  ,ليعصػػي صػػػرة حيػػة أمػػاـ الستمقػػي لقيسػػة
الصمل  ,لحا عجه ًخاثا كعشر اًخ أساسيا حياً في مقجماًو لتشبعث فيو كمشو ركاب االًرػاؿ
بالساضي كاالرًباط بالحاضخ عغ شخيق التصػيخ كالتججيج في استخجامو .

 1.2.1.3الفخاق :

ىػ مغ " فارقو  ,مفارقة كفخاقاً  :باعجه  ,كيقاؿ  :فػارؽ فالنػا مػغ حدػابو عمػى ػحا
ك حا  :قصع األمخ بيشو كبيشو عمى أمخ كقع عميو اًفاقيسا  .افتخؽ القػـ  :فػارؽ بعزػيع

بعزػػا  .فػ ّػخؽ بػػيغ القػػػـ  :أحػػجث بيػػشيع فخقػػة "( ,)2كقػػج كردت لفطػػة الف ػخاؽ فػػي مقجماًػػو
()3
(خسدا كثالثيغ مخة ) .قػلو :
يـــــــػم ِ
شـ ِ
لـــــــع ُت ْب ِ
ـــــــا لـــــــي َجمـــــــجاً وال َمعُقـــــــػال
ــــــػيال
ــــــت َ
الفـــــــَخاق َلقـ ْ
ــــــج ُخمِقـ َ
ْ
َ َْ
فالذاعخ يذمػ مغ شػؿ اليػـ الحي فارؽ أحبتو مشو كقج نفج صبخه كًغيػخت أحػالػو
ج

كال يدػػتصيع الرػػبخ عمػػى ف ػخاقيع  .كمػػغ السذ ػػاىج السخًبصػػة بػػو صػػػرة الس ػخأة السفارق ػػة
لدكجيا السدافخ.
الجيػاف . 568 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2ابغ مشطػر  ,لداف العخب  ,مادة ( َف َخ َؽ ) .
الجيػاف . 66 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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()1

ًساـ يسجح ا بغ يػسف الصائي :
قػؿ أبي ّ

وعــــــاد َق َتــــــاداً ِعْشــــــجىا ُكــــــ َل مخقـ ِ
ـــــج
ف َن َـػى َغ ِـج
َ
َ َ
خػ َ
َْ
الجم َع ْ
تدت ُ
َسَخ ْت ْ
جيخ ْ
اق ال صـــــــجود تع َس ِ
وأَْنقـــــحىا ِمـــــغ غســـــخِة اْلسـ ِ
ـــــــج ُ ِ
ـــــــج
ــــو
ـــــــخ ٍ
ص ُ
ــــػت أَنـ ُ
ْ ْ َ َ ْ
ود ف َ
ُ ُ ُ َ
ُ
ِ
َجَخى َل َيـــا ِ
ـــغ الـ َّ
ـــػَّرِد
ـــجم َي ْجــــخي َفــــ ْػ َق َخـ ٍّ
اق َد ْمعـــاً ُمـ َــػِّرَدا
فـــي ْ
مـ َ
اإل ْشـــ َف ُ
ـــج ُمـ َ
ــــــــدت بـ ِ
َحـ ِ
َّ
ــــــــس ٍل ُمَبـ َّ
ــــــــج ِد
ـــــػ َوْفــــــ اًخ ُم َج َّسعــــــاً
ــــــــو ِإالَّ َ
َف ُفـ ْ ُ
ـــــع أ ْ
ولكششــــــي َلـ ْ
بذـ ْ
ِ
ِ
َ
ــــام َن ْػمــــاً ُم َد َّ
ـــــــــــخِد
ــــــــــػ ٍم ُم َذ َّ
ــــكشاً
أََلـــــــــــح بـــــــــــو ِإالَ بَشـ ْ
وَلـ ْ
ـــع ُت ْعصشــــي األََّي ُ
لقػػج أخػػحت ًمػػظ الدكجػػة ًدػػتجيخ دمعيػا  ,ألنيػػا ًجػػج فيػػو التخفيػػف مػػغ حدنيػػا عمػػى
ج

ف ػخاؽ زكجيػػا  ,الػػحي أبعػػج عػػغ جفػنيػػا الشػػػـ  ,كلكػػغ سػػمػًيا أف ىػػحا الف ػخاؽ لػػيذ صػ ّػجاً
عشيػػا إنسػػا ىػػػ ف ػخاؽ ُبعػػج فتدػػم دمػعيػػا  ,فجػػخى دمعي ػا مػػػرداً مػػغ الػػجـ فػػػؽ خػ ّػجىا,

أمػػا مػقػػف الخجػػل إ از مػػا ره مػػغ زكجتػػو مػػغ كجػػج
فجساليػػا يغشييػػا مػػغ ًػددىػػا ألحػػج ّ .
كحدف لفخاقو  ,فقج صػر فخكسيتو كمػا يرػبػ إليػو مػغ أمشيػات بػأف األيػاـ لػع ًعصػو نػمػا
()2

ًساـ أيزا :
ىادئا يتمحذ بو إال نػـ ّ
مذخد  .كقاؿ أبػ ّ
أَج َفــــــــــان ُخــــــــــػط البانـ ِ
ـــــــــة األ ُْمُمــــــــــػِد
ْ
ُ
َ
ِ
َســـــى
أَ ْذ َكـ ْ
ــــت ُح َسَّيـــــا َو ْجـــــجىا ُح َســـــ َة األ َ
الذ ْـس ِ
الش َـػى
ش َـخف َّ
مع ْت شُمـػ َع َّ
ذ فـي َ
َ
شَ
ــــــــت َش ِ
ـــــــــج ْت
وتي َّ
َمَمـ ْ
ــــــــي ٍغ أََّي َ
بعـ ْ
َ
ـــــــــبحي َ
الر ْـج ِر َع ْـغ
حخ ُت ُح ْد َغ َّ
فَش ْ
الر ْب ِخ َت ْح َت ّ
َضـــــحى َّالـ ِ
ــــحي بَّق ْتـ ِ
ان اْل َحذـــــا
َ ُ
ــــو نيـــــخ ُ
أْ َ

ـــظ عــــغ ِوصـ ِ
ـــال ُى ُجــــػِد
َمذــــغػَل ٌة ِبـ َ
ــــــخ َذ ِ
ــــــار َغ ْيـ ِ
ات ُخ ُســـــــػِد
ــــــج ْت ِبَشـ ٍ
ف َغـ َ
صـــــخ ِ
الذـــــسذ َ ِ
ف َح ُدـــــػِد
شال َعـــــ ٌة ِب َ ْ
و َّ ْ ُ

الس ْع ُســــػِد
اليــــػ َى فــــي قم ِب
َع َس َ
ــــج َ
ــــي َ
َْ َ
الجيـ ِ
جيــــــــ ٍج ِبػ ِ
ـــــــح َن ْح ِخىــــــــا و ِ
ـــــــج
اضـ ِ
َ
ِمِّشــــــى ح ِبيدــــــاً فــــــي ســــــ ِبيل ال ِبيـ ِ
ـــــج
َ
َ
أَ ْذر ِاء أَم َ ِ
ِ ِ
صايـــــــــــا الُقـــــــــــػِد
ـــــغ
الس َ
ـــــح ْك َغ َعـ ْ
اء أَمصـــــاء الغَشــــــى َي ْزـ َ
أَ ْذَر ُ
َ ْ
صـــــــــــاء َ
ػخؽ كال ػػادع لتمػػظ الس ػخأة التػػي ًػدعػػو كيػدعيػػا فأجفانيػػا
يرػػػر الذػػاعخ لحط ػة الفػ ا

مذػ ػػغػلة بمحطػ ػػة الف ػ ػخاؽ التػ ػػي أقمقتيػ ػػا  ,فيػ ػػي ال ًشػ ػػاـ  ,ثػ ػػع يرػ ػػػر اندػ ػػماب دمػعيػ ػػا

السرفخة عمى كجشتيا السحسخة السػردة داللة عمى مػا ًكشػو فػي نفدػيا مػغ حػدف كألػع قبػل

سػػاعة الفػخاؽ  ,فالػػجمػع فػػي اندػػمابيا ػػالمؤلؤ السشتثػػخ مػػغ العقػػج  ,كىػػحا األسػػى يزػػخميا
الجيػاف ً . 23 , 22 /2 ,دتجيخ :ال ًدتذفي مشو  ,القتاد  :الذػؾ .
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 142 , 141 /2 ,األذ ار  :األعالي  ,األمصا  :الطيػر .
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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بشار متأججة  ,ثع انتقل إلى ًرػيخ حالو  ,فحيغ ًأمميا كأمعغ الشطخ فييا  ,اشػتج حبػو
كحخقتػػو فشحػػخ صػػبخه عمػػى ىػػحه الس ػخأة  ,فقػػج ر ػػد الذػػاعخ عمػػى الرػػػرة الذػػعخية لػنػػا
كحخ ػػة فػضفيػػا بذػػمل إبػػجاعي مسػػا أكد ػ
عسيق في نفذ القارئ .

الرػػػرة جسػػاالً كحدػػشا كجعميػػا ذات ًػػأثيخ

 3.1.3مقجمة الذيب :
عخفػػت مقجمػػة الذػػي

مشػػح العرػػخ الجػػاىمي فػػي قرػػائج ثي ػخة  ,كضيػػخ فييػػا البمػػا

الداىيػػة  ,كمػػا فييػػا مػػغ متػػاع كليػػػ كممػػحات  ,كالذػػمػى مػػغ
كالتحدػػخ عمػػى أيػػاـ الذػػباب ّ
عثخات الذي كامتياف السخ فيو .
ًسػػاـ بيػػا قرػػائجه  ,فتتسحػػػر حػػػؿ التحدػػخ عمػػى
أمػػا مقجمػػة الذػػي التػػي كشػػر أبػػػ ّ
أي ػػاـ الذ ػػباب كاالندع ػػاج م ػػغ الذ ػػي  ,كبع ػػج الشد ػػا عش ػػو  ,لس ػػا الح لي ػػغ ذل ػػظ الذ ػػي ,
فكخىشػػو ك ػػخىغ بياضػػو  ,فالذػػي

ممػػخكه كلػػيذ لػػو فزػػيمة  ,فمػػػ ػػاف خيػ اًخ لجعمػػو هللا مػػغ

صػػفات األبػػخار فػػي جشػػة الخمػػج  ,فقػػج ًكػػخرت لفطػػة الذػػي
()1

( أربػػع عذ ػخة م ػخة )  ,كمػػغ

األمثمة عمى ذلظ  ,قػلو في مجح الحدغ بغ سيل :
ِ
ــب ِإلـــى َع َجـ ِ
ــب
ذ الُق َر ِـب
أ َْب َج ْت أ
ــغ ُع ْجـ ٍ
ــان ِمـ ْ
َسى أ ْ
وآل مـــا كـ َ
َن َأَر ْتشي ُم ْخم َ
َ
ً
ــيب ولـــع َت ْطمِـــع ولـــع َت ُحـ ِ
ِإلـــى الس ِذـ ِ
ِســــت ِ
ــب
ـــج ُعػني َفيَ ْتَب ُعيــــا
ـــخو َن َتـ ْ
وع ْذـ ُ
ْ
َ
وأَ ْك ِبــــخِي أََّنشــــي فــــي السيـ ِ
فيَصـ ِ
ـــج لــــع أ ِ
َشـ ِ
ـــب
ـــغخي أ َّ
ـــجثاً
ـــيباً َال َح ِبــــي َحـ َ
َن َشـ ْ
َْ
ْ
ـــــخ ِب ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
الق ِتيـ ِ
الــــــــخ ِي واأل ََدب
َّ ْأ
ــــــــام
ــــــو
ـــــاض َ
يسـ ُ
فــــــــ َّن َذاك ابت َد ُ
وال ُي َؤِّرْقــــــظ إ َ
يعمػػ مفخقيػو كقػج أضيػخت الحػدف  ,ألنيػا

ًسػاـ ًمػظ السػخأة لسػا رأت الذػي
يرػر أبػ ّ
ػػد ًعج ػ بػػو  ,فدػػت كعذػػخكف سػػشة ًػػجعػه لمسذػػي
أرًػػو قػػج شػػاب أرسػػو بعػػجما ػػاف أسػ َ
فأجبتيا  ,كلع ًجعشي إلى الذي

الحػػجيث بػػأف ال ًعجػ
أش

في تيخ كقتو  ,فتكػف ضالسة جائخة عمي  ,ثػع يػجػو ليػا

لذػػيبو حػػجثا  ,فػػإف ذلػظ صػػغيخ مػػغ األمػػػر  ,كاسػػتعطسي أنشػػي لػػع

في السيج  ,إذ انػت شػجائج الػدمغ ًػجػ

كال يسشعشظ عغ الشػـ لسعاف الذي

شػي

الصفػل  ,كال سػيسا إذا لقػي مػا لقيػت

ًساـ الخأي كاألدب .
في رأسي  ,فإف ذلظ دليل ّ

الجيػاف  109 /1 ,ػ ػ . 111مخمذ  :مغ أخمذ الخأس  :إذا صار فيو سػاد كبياض
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 ,كمخمذ القر  :جسع قربة كىي خرمة ممتػية مغ الذعخ  ,كالعج  :الدىػ كالكبخ .
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()1

كمغ قػلو أيزا :

ِ ِ
ـــي ٍب ُم ْق ِس ِ
ـــخ
وبكـ ْــي َغ ِم ْ
ـــغ َضـــحكات َش ْ
َ
ـــــت ِبَقْمبــــــي َو ْق َعــــــ ًة لــــــع ُتْش َرـ ِ
ـــــخ
َتخكـ ْ

اح ْك َغ ِم ْـغ أ ِ َّ ِ
الس ْـجب ِخ
َض َ
َ
َسـف الذ َـباب ُ
ناو ْشـــــغ َخيـــــل ع ِديستـــــي ِبعديسـ ِ
ــــة
َ َ ْ َ َ
َ
فف ػ ػػي ى ػ ػػحه الر ػ ػػػرة الت ػ ػػي ًق ػ ػػػـ عم ػ ػػى التز ػ ػػاد ب ػ ػػيغ ( الذ ػ ػػباب  ,الذ ػ ػػي
( ضحمغ  ,بميغ ) فتغيخ فييا شعخ الخأس فزػحظ الذػي
الذػػعخات الدػػػد مػػغ ًحػػػؿ شػػعخ أرسػػو إلػػى الذػػي

عمػى ذىػاب الذػباب  ,كبمػت

أنػػو قسػػخ ,كفػػي ًذػػبيو خػػخ لذػػي

الخأس سشاكشة رجميغ بجاية القتاؿ دكنسا فػز أك خدارة ألحػجىسا مسػا سػب
ًساـ أيزا يعاً
كاأللع  .كقاؿ أبػ ّ
َندــــــج ِ
ـــــجفا
ـــــيب لــــــو َل َفاعــــــاً ُم ْغـ َ
السذـ ُ
َ َ َ
ــــــع ُدوَنـــــــو
الدمـــــــان ِإليـــــــو َق ّ
َن َ
ــــــخ ّ
صـ َ
طـ َ

()2

عياشاً :

حتـــى ابـ َــي َّ
مـــا اسـ َــػَّد َّ
ــالكْخِم الـــحي
س كـ َ
ِ
ــــــــػ ُادىا
ــــــــػب َس َ
لســــــــا َت َف ّػَفــــــــت ال ُخصُ ُ
ّ
ــــل ذا فـــــي ِف ْكـ ِ
ــــخه
مـــــا كـ َ
ــــان َيخصُـ ُ
ــــخ قبـ َ

فذجة الجدع التي أصابتو مغ الذي

) كب ػ ػػيغ

ليسػا السعانػاة

فقَّشــــــــــع ِم ْحرويـ ِ
رــــــــــفا
ـــــــــو وَن َّ
َيَققــــــــــاً َ
َ َ َْ
الذ ِ
ــــــــخ َّ
ــــــــق ِ
حدــــــــ اًخ َوَتَم َيفــــــــا
َن َ
يا َت َ
ط َ

ِ
لــــع َيــــي ِ
ْن َّ
صفــــا
ــــيء َك ْيســــا ُي ْق َ
حتــــى ج َ
ِ
ِبب ِ
فت َف َّػفــــــــــا
ـــــــــت
بـــــــــو َ
ياضـــــــــيا َع ِب َث ْ
َ
َن ُي ْك َدـــــفا
البـ ْ
تسامـــــو أ ْ
فـــــي َ
ــــج ِر قبـ َ
ــــل ّ

الحي خ قبل أكانػو  ,فأصػاب أرسػو كلحيتػو ,

فرػػار القشػػاع األبػػيس يغصػػي ال ػخأس كالػجػػو  .فالذػػاعخ يم ػخه الذػػي  ,ألنػػو يسثػػل معشػػى
السػػػت كاقت ػخاب األجػػل  ,فيقػػػؿ مػػا أسػػػد شػػعخي إال كالذػػي

قػػج نػػدؿ بػػو فكػػأف مثمػػو مثػػل

ًسػػاـ فػػي مػػجح أحسػػج بػػغ أبػػي
البدػػتاف الػػحي لسػػا أسػػػد ثسػخه جػػا كقػػت قصافػػو  .كقػػاؿ أبػػػ ّ
()3
داكد :

الجيػاف  . 457/4 ,ناكشغ ً :شاكلت
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف  470 /4 ,ػ ػ ػ ػ ػ  . 472لفاعاً  :ما يمتفع بو كيمػف لجسيع الجدج  ,السغجؽ :
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
أي أرسمتو عمى كجييا  ,اليقق  :األبيس  ,السحركاف  :جانبا الخأس .

الجيػاف  357 /1 ,ػ ػ ػ ػ . 359
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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َســـي ومـــا أرَيـ ُ ِ
شـــاب أر ِ
ــيب الـ َّأَ
ــخ
ْ
َ َ
َ
ــت َمذـ َ
س
ـــــػب فــــــي ُكـ َّ
ـــــحاك ُ
ـــــؤ ٍ
ـــــل ُبـ ْ
َ
وكـ َ
القُمـ ُ
ـــع
ـــخِة اليـ ِّ
ـــال َ ْأر ِســــي مـ ْ
ـــغ ُث ْغـ َ
ـــع مــــا َلـ ْ
َنـ َ
ــــــــي ٍع
ـــــــو ِب َ
رـ ُ
صْمعــــــــة َض ْ
زارنــــــــي َش ْخ ُ

فقج شػاب أرسػو مػغ الخصػػب التػي

ِ
ـــــــؤ ِاد
(م)
ـــــــي ِب ال ُفـ َ
س ِإالَّ ِمـ ْ
ـــــــغ َف ْزــــــــل َشـ ْ
ِ
ــــــــــــــــاد
َجدـ
شالئـ
وَن ِعـ
ــــــــــــــــيع َ
ٍ
ــــــــــــــــع األ ْ
ُ
ِ
ي دـ َ ِ
ـــــــــــغ ُث ْغــــــــــــخِة ِ
ـــــــــــيالد
السـ
ـــــــــــتشْم ُو ِمـ ْ
َْ
ـــــــــػ ِاد
العـ َّ
ـــــــــخ ْت َم ْجمدــــــــــي مـ َ
َع َّسـ َ
ـــــــــغ ُ
ًعاقبػت عمػى فػؤاده  ,فكأنػو شػاب حقيقػة ألف ػل

ما ضيخ عمى الجدع كيطيخ أثخه عمى القمػ
الذػػي

 ,فالذػي

قػج ألػع بػو كأسػقسو  ,فيخسػع مذػيج

ال ػػحي يخي ػػج ًرػػػيخه رس ػػسا دقيق ػػا كبػػجيعيا  ,فتطي ػػخ ف ػػي األبيػػات الحد ػػغ كالجس ػػاؿ

الت ػػأثيخ عم ػػى الستمق ػػي ليع ػػير ف ػػي جػى ػػا بم ػػل ًفاص ػػيمو  ,كلمي ػػالي ًأثيخى ػػا الر ػػادؽ عم ػػى
الستمقي بمل عشاية  ,مسا زاد مغ مػسيقى األبيات اندجاميا مػحو فشيػة أبػجعيا فشػاف .إف
ًك ػخار الذػػاعخ لمذػػي

يشب ػ بػػأف حياًػػو قاسػػية ممي ػػة بػػاليع كالحػػدف  ,فيػػجؿ اإلندػػاف إلػػى

اقتخاب نيايتو فتطيخ عميو عالمات الكبخ ,كيذتعل الخأس شػيبا ,كيغػدكه الػػىغ  ,كالذػي
خػػي مػػغ خيػػػط السػػػت يدػػتجرجو نحػػػ السرػػيخ السحتػػػـ  .كمػػغ ذلػػظ قػلػػو يسػػجح ا بػػغ
()1

يػسف :

ِ
ِ
ــــب َّ
ػبــــــــــا
(م)
ــــل َجـــــــ
ٌ
الذـ ْ
ـــــــــــج فــــــــــي َْب َكى َت َساضـــــــــ اًخ وَل ُع َ
َلعـ َ
بالس َفـــــارق بـ ْ
ــــي ُب َ
ِ
َت َش ِ
ِ
ــــجىا ِإلـــــى ُلؤُلـــــؤ ِ
ـــــيبا
الع ْقــــــــ
َن َأر ْ
(ـ) ـــــــج دمـــــاً أ ْ
ــــب ْت َخـ َّ َ
ـــــػاتي َخز َ
َخ َزـ َ
َ
ِ ِ
ــــــج ِ
يــــــا َن ِدــــــيب َّ
الح َدـ ِ
ػبـــــــا
ـــــظ ْأبَقــــــى
َح َدـــــــشاتي عْشـ َ
الث َغــــــامِ َذْنُبـ َ
ــــــان ُذُن َ
َ
(ـ)
ِ ِ
ـــــــتْش َك اًخ ِ
ـــــــب َغ َم ِع َيبــــــــا
ــــج أَْنــــــــ
ــــــــكْخ َن ُم ْدـ َ
ــ َ
ــــغ َلَقـ ْ
ــــب َغ َمـــــا َأرَْيـ َ
وعـ ْ
وَلـــــئ ْغ عـ ْ
فيقػػجـ الذػػاعخ لشػػا صػػػرة فانيػػة بمػػت أسػػفاً عمػػى الذػػباب كىخبػاً مػػغ الذػػي  ,فيبمػػي

عمى شبابو إذا ندؿ شيبو إذا رأًو السحبػبة عيباً مشكػ اًخ ألنػو يجػدع مػغ حمػلػو  ".كيستػدج

ًساـ عشج شيبو بفخخه كاعت ادزه بسا أصاب حياًو مػغ أدب كًجخبػة كمػا ًحمػى
حجيث أبي ّ
بػػو مػػغ عديسػػة كصػػبخ  ,كمػػا ًحػػل بػػو مػػغ شػػجائج  ,يذػػي ليػػا الرػػغيخ كيشػػػ بحسميػػا
()2

الكبيخ"

.

الجيػاف 158/1 ,ػ ػ ػ ػ . 160
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
ًساـ كالستشبي  ,ممتبة تخي
 .2شمبي  ,سعج إسساعيل  ,مقجمة القريجة عشج أبي ّ
كالتػزيع  ,القاىخة  ,ط1983 , 1ـ  ,ص. 93
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لمصباعة كالشذخ

 4.1.3السقجمة الغدلية :
لقج عخفت السقجمة الغدلية مشح العرخ الجػاىمي إلػى العرػخ العباسػي  ,كعػادة مػا
كصفا حديا أك معشػيا  ,كالتغشي بجساليػا
ًجكر حػؿ مػضػعيغ ىسا  " :كصف الحبيبة
ً
الجدػػجي أك الشفدػػي مػػغ ناحيػػة  ,كًرػػػيخ عػاشػػف الذػػاعخ كمذػػاعخه ليػػا  ,كمػػا ًجػػير

()1
أمػػا ًك ػخار السقجمػػة الغدليػػة فػػي شػػعخ أبػػي
.
بػػو مػػغ ح ػ كفتشػػة ككجػػج كلػعػػة كىيػػاـ "
ّ
ًسػػاـ  ,فكػػاف ت ػدال شػػاى اًخ ًتزػػر فيػػو معػػاني الح ػ كاأللفػػة كالذػػػؽ  ,ففػػي ديػانػػو بػػاب
ّ

مشف ػػخد لمغ ػػدؿ كيسث ػػل مقصػع ػػات تدلي ػػة ًتػ ػخاكح ب ػػيغ البيت ػػيغ إل ػػى ثساني ػػة أبي ػػات  ,كم ػػغ

السالح ػػي أني ػػا ف ػػي ت ػػخض الس ػػجح كى ػػي " ًك ػػاد ًسح ػػى ث ػػار التكم ػػف كالر ػػشاعة فت ػػخؽ
األلفاظ  ,كًعحب األكزاف أحيانا ً,تجمى بػشفذ حداسػة سػخيعة التػأثيخ ,عسيقػة الذػعػر ,
()2

جحابػػة ً ,شػػبس بػػألصف السذػػاعخ كأرقيػػا "
إلضيار عػارض السح

" كقػػج ًػػخؾ فييػػا ًرػػاكيخ مقتزػػبة رائعػػة

كما يشتابو مغ إعجاب  ,كأمل  ,كتيخة  ,كخيبة "( ,)3كىػ تػدؿ

ارئػ ػػع مػ ػػغ حيػ ػػث األلفػ ػػاظ كاألكزاف كالسػسػ ػػيقى كالعاشفػ ػػة التػ ػػي ًدػ ػػيصخ عمػ ػػى الذػ ػػاعخ ,

كًسيدت بخفة الػػزف كسػيػلتو مسػا أعصػى السقصػعػات مػسػيقى رائعػة  ,كًطيػخ العاشفػة
القػية الرػادقة التػي ًكذػف عػغ قمػ

قػج ىػػى كشػغف بسػغ ًعمػق فػؤاده بيػا  ,لػحا نجػجه

يمثػػخ ذ ػػخ الف ػخاؽ كالرػ ّػج  ,كيعمػػذ ممانػػة الس ػخأة فػػي نفدػػو  ,فيػػػ يذػػبييا الطبيػػة أك
السيا في حدػشيا  ,ػالػرد فػي حسػخة خػجىا  ,ك ػالغداؿ فػي عيشييػا  ,كأسػشانيا ػالمؤلؤ .
()4

كمغ األمثمة عمى ذلظ قػلو :

 .1خميف  ,يػسف  ,دراسات في الذعخ في الذعخ الجاىمي  ,دار تخي

 ,القاىخة  ,ط1981 ,1ـ  ,ص. 148

لمصباعة كالشذخ كالتػزيع

 .2الفاخػري ً ,اريخ األدب العخبي  ,ص . 488

 .3الفاخػري  ,السخجع الدابق نفدو  ,ص. 488

الجيػاف  . 184 /2 ,الخخائج  :جسع خخيجة كىي العح ار  ,األًخاب  :الستداكيات في
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
العسخ .
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ِ
ِِ ِ
ـــــخ
يــــــا َىــــــحه أَ ْقرــــــخِي مــــــا َىــــــحه َب َذـ ُ
ـالخ ْو ِ
ليــا
َخـَـخ ْج َغ فــي ُخ ْزـَـخٍة كـ َّ
ـيذ َ
ض لـ َ
ـــــــــغ َح ْػلِيــــــــــا ُدَرٌر
ِبـ ُ
ـــــــــجَّرٍة َح َّفيــــــــــا ِمـ ْ
َن َي ِ
ـــد ُن لِـــي َجَمـــجاً
يع اْل ُح ْ
ـــع أََب ْ
ـــت أ ْ
ِرَي ٌ
ـــخ َ

ِ
ـــــــخ
وال ال َخخائـ ُ
ـــــــج ِمـ ْ
ـــــــغ أَ ْتَاخِبيــــــــا األُ َخـ ُ
ِ
ـــــــخ
الحمِـ َّ
ِإَّال ُ
ـــــــي عمــــــــى أَعَشاقيــــــــا َزَىـ ُ
أَر َضــــى َغخ ِ
امــــي فييــــا َد ْم ِعــــي الـ َ
ـــجَرُر
ْ
َ
َ
الذــــػ ِق َتب َتـ ِ
ِ
ـــجُر
ـــي ٌغ ِب َســــاء َّ ْ ْ
ـــي ُغ َعـ ْ
العـ ْ
َو َ

ففػػي ىػػحه األبيػػات نجػػج الب اخعػػة كحدػػغ االسػػتيالؾ الػػحي يثيػػخ شػػػؽ الدػػامع لستابعػػة

كصػف ىػحه الحدػشا  ,التػي بػػجأىا بالشػجا عمػى ىػحه الجشيػػة بقػلػو  ( :يػا ىػحه أقرػػخي )
فيخاشبيا بقػلو  :في مالمظ إياى عمػى محبتػي إياىػا فميدػت ىػي كال صػػيحباًيا مػغ
البذ ػػخ  ,كق ػػج خ ػػخجغ كلبد ػػغ الثي ػػاب الخز ػػخ السص ػػخزة ب ػػاألبيس كالحم ػػي ف ػػي أعش ػػاقيغ

كػػالخكض السدىػػخ بالبيػػاض  ,فذػػبييا بػػالخكض الػػحي يفػػػح مشػػو أجسػػل الػػخكائر كالسمػػػف
رر
بػػألػاف زاىيػػة ػػالحمي كالػػجرر التػػي ًمبدػػو ىػػحه الحدػػشا إنيػػا بػػجرة حفيػػا مػػغ حػليػػا ُد ٌ
فيػػي ػػالقسخ كحػليػػا صػػػيحباًيا مػػغ حػليػػا ػػالشجػـ السزػػي ة  ,فجعمػػت دمعػػي يشيسػػخ
مػػغ عيشػػي أنػػو الػػجرر  ,فأبػػت ىػػحه الجشيػػة أف يجػػاكز الحػػدف جمػػجي بػػل أرادت أف أكػػػف
أبجاً حخيشا  ,كال يسمششي دفػع الحػدف عشػي بجالدًػي  ,فيمػػف الحػدف مالزمػاً لػي ال يفػارؽ
()1
صجري  .كفي مقجمة أخخى نتأمل إبجاعو بقػلو :
اض لي ِ
مشظ ِ
س ِ
س
ماح ُ
اإلعخ َ
ِن َم َح َ
وإ ْ
ِ
ض
ــــػ
وصـ َّ
بــــار ُ
ـــػ َح مشيــــا َن ْب ُتيــــا ْ
وى َ
َ
ــل عـ ِ
ومـــا عـ ِ
س
ِن َجـ َّ
ــائ ٌ
ــائ ُ
س ِمْشيـــا وإ ْ
كســـا صـ ِ
مت بـــاأل ِ
ارض
العـــػ ُ
ــق ْ
َمذ تمـ َ
ــظ َ
ُ

ــــػالَ َّ
م َيـــــا ُة َّ
س
ــــػى والســـــآ ِب ُ
الشَقـــــا لـ ْ
الذـ َ
َ
امــــ ٍة قــــج َت َّ
ــــخ ْت
ـــت َ
َر َعـ ْ
شك َ
شْخَفيــــا فــــي َى َ
َف َرـ َّ
ــــــباب ًو
اضـــــــ ْت ُو أَسـ
وع َ
ــــــج ْت َ
وصـ َ
ــــــى َ
ً
فســــا ص ِ
ِ ِ
ــــي ٍج
ــــق َل َّ
ــــي ُ
الد ْ
ف َ
اليســــاني ل َس ْذ َ
َ ُ

يبجأ الذاعخ أبياًو بالشجا عمى ( مياة الشقػل ) كيذػيخ إلػى السيػاة الػحذػية التػي
رع ػػت شخفي ػػا كنطخاًي ػػا فطي ػػخ جس ػػاؿ ِخمقتي ػػا كحد ػػشيا  ,فيخاشػ ػ السػ ػخأة كيق ػػػؿ  :إن ػػظ
ًذبييغ السيا في نطخىػا إال أنػظ خجلػة الدػاقيغ  ,ألنيػا رددت نطخىػا فػي شػعخه ف أخًػو قػج
الجيػاف  , 295 , 294 /2 ,الذػى  :األشخاؼ القػائع  ,كالسآبس  :جسع مأبس
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
كىػ باشغ السخفق كالخ بة  ,كاألعخاض  :أخمرو جسع عخض كىػ ل مػضع في جدج اإلنداف

يعخؽ مشو  ,الساحس  :مغ أخمز الشرر  ,صػح  :يبذ  ,بارض  :أكؿ ما ضيخ  ,العػاض :
صفحات الػجو كالعشق كالفع .
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شػػاب فػػي تيػػخ أكانػػو  ,كجػػف شػػعخه فػػي حػػاؿ شمػعػػو  ,فكأنػػو نبػػت يػػبذ أكؿ مػػا ضيػػخ,
فالػػحي أعػضػػو عشيػػا لػػيذ بعػػػض مػ ٍ
ػخض فتخ تػػو لألسػػى كالرػػبابة  ,فثغخىػػا كعػارضػػيا
كأنيا مرقػلة الدػيف اليسػاني الػحي أحمػع صػقمو  ,فسذػاعخه ًجاىيػا ال يسمػغ إخفاةىػا
 ,كقج أدرؾ الذاعخ قيسة السخأة العخبية كدكرىا في الذعخ  ,فأبجع في رسع صػرة جسيمة
()1

ليا بمل التداـ كأدب  .قػلو يسجح عياشاً :

ِ
ـــــــــــاك ِإَّنيــــــــــــا ِإغـ ِ
ـــــــــــيس
ق َو ِمـ
َلل ُتـ
يس
وثشايـ
َو ٍ
ُ
ـــــــــــخ ُ
ـــــــــــخ ٌ
وبـ ْ
ـــــــــــؤم َ
َ
ٌ
َىـ َّ
ـــس
صــــــــاح
ــــــــػٌر فــــــــي ِب
ـــب ِ
ـــــــاح ُمَش َّ
ـــدُه فــــي َّ
اح َر ْو ٌ
ض أَريـ ُ
ٍ
وأَ َقـ ٍ
الرـ َ
وارِت َك ِ
يشي ِظ في َّ
ػض
ــــػ
مِ ُفُشػناً ومــــــــــــــــــــــا لِ َع ْيشي ُغ ُس ُ
اض َ
الكَخى ِب َع ْ
الش ْ
يخ ػػد الذػػاعخ عمػػى مالمػػر السػخأة كبياضػػيا ,كحسػخة خػػجىا ,فاقدػػع بثشاياىػػا كبيػػاض
أسػػشانيا التػػي ًذػػبو المؤلػػؤ السخصػػػص كبيػػاض اإلتػخيس  ,كبػػاألقحػاف فػػي نػػػره الػػحي
نبػػت فػػي بصػػغ ال ػػادي  ,فأصػػبر ػػالخكض السدىػػخ الػػحي يفػػػح األرج مشػػو فػػي الرػػباح
كالدػػحخ  ,فجػػا ت ػدال رصػػيشا قػيػػا مػػغ حيػػث األلفػػاظ لػػو أثػػخ عسيػػق كداللػػة قػيػػة عمػػى

السعشػػى  ,مسػػا يػػؤثخ فػػي نفدػػية القػػارئ كاندػػجامو مػػع ىػػحه الرػػػرة الخائعػػة  .كمػػغ قػلػػو
()2

أيزا يسجح أحسج بغ أبي داكد :

ِ
ــــــدُرود!
ــــــػى َفـ َ
َعَّش ْ
ــــــت لَشــــــا بـ ْ
ــــــي َغ الّم َ
وعُقــــــػد
ُعَقـ َ
ـــــارق ُ
ـــــػى فــــــي َيـ َ
ـــــج َ
اليـ َ

ـــــــــــــــجود
ـــــــــــــــػالف و ُخ
أي َس
َرَْي
أَأ
ُ
َ
َ
ـــــــــــــــت ّ
ــــــــــخاب َغافمـــــــــــة َّ
ــــــــــت
المَيـــــــــــالِي أََّل َفـ ْ
أَ ْتـ َ ُ
ِ
ـــبا
ـــث َّ
ـــبا َعَبـ َ
الرـ َ
الرـ َ
ـــخ ُعيا ّ
ـــاء َي ْرـ َ
َب ْي َزـ ُ

البانــــــــة األ ُْمُمــــــــػد
ُصــــــــالً ِب ُخــــــــػط َ
أُ

ج

يبػػجأ الذػػاعخ أبياًػػو باسػػتفياـ يتشاس ػ

مػػع دىذػػتو مػػغ مشطػػخ األحبػػة الجسيػػل  ,كمػػا

حػػػت مػػغ صػػفات الس ػخأة العخبيػػة التػػي جسعػػت قالئػػج اليػػػى فػػي بيائيػػا كحدػػغ جساليػػا
كبياضيا  ,كىي تافمة عغ الميالي كأحجاثيا  ,كمغ نطخ إلييا ىػاىا كصػبا إلييػا  ,ألنيػا
بيزا كحذية في حدشيا كناعسة الغرغ األممذ الشاعع .
الجيػاف  . 287/2 ,اإلتخيس  :الصمع كالبخد يدسى إتخيزا ً ,ؤـ  :المؤلؤة
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
العطيسة  ,بصاح  :بصغ الػادي  ,األريس  :مماف جيج لمشبات  ,ارًكاض  :التحخؾ كاالضصخاب

الجيػاف  . 384 /1 ,المػى  :متقصع الخمل  ,كزركد  :مػضع  ,اليارؽ  :نػع مغ
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الحمي لميج  ,الخػط  :الغرغ  ,األممػد  :األممذ الشاعع .
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 1.4.1.3صػرة السخأة :
ًسػػاـ ممسح ػاً مػػغ مالمػػر التغػػدؿ بجساليػػا كحدػػشيا
ًعػػج صػػػرة الس ػخأة فػػي شػػعخ أبػػي ّ
كأكصػػافيا  :الخػػج كالصػػخؼ كالخمخػػاؿ  ,كيخ ػػد عمػػى جساليػػا  ,كحس ػخة خػػجىا  ,كبيػػاض
أسشانيا كثشاياىا  ,كشبييا بالبجر كالذسذ كالكػاك

كتيخىا  ,فجا تدال رقيقػا عػحبا مػغ
()1

حيث األلفاظ  ,كذك داللة قػية عمى السعشى مسا يؤثخ في نفدية الستمقي .قػلو:

ــــــغ مْقَمتـــــــي َدمـــــــع يعر ِ
ِ
ـــــــفُخه َد ُم؟
ْ ٌ َُ ْ
مـ ْ ُ
ــــياء فـ ِ
الزـ ِ
مع
ــــخ ُب فـــــي ِّ
ُ
ُنـــــػ اًر وَت ْدـ ُ
ــــيط ُ
ِ
ـــــــع
الس ْدـ َ
َ
اه ْ
ـــــــت ِس ُ
ـــــــخ ُ
فتـ َ
وىـ َ
الس ْعمـ ُ
يت ُ
ـــــــػ ُ

ــــخى
ــــت ِإذا
َيــــغ التــــي كاَن ْ
أ َ
شــــاء ْت َج َ
َ
َّ
في ْك َت ِدـــي
َب َ
يزـــاء َت ْدـــخِي فـــي الطـــالَمِ َ
ي دـ َ ِ
ِ
ـــــــو
ـــــــجام فييــــــــا َح ْت َفـ ُ
َْ
ـــــــت ْعح ُب الس ْقـ ُ
م ْق ُدــػم ٌة فـــي الحدـ ِ
ــــــع
ــل ِىـــي َغ َايـــ ٌة
ــغ ب
فالحدـ ُ
ــــــغ فييـــــــا و َ
ْ
الج َسـ ُ
ــــــال ُمَق َّدـ ُ
َ
َ
ُْ َ ْ َ
يرف لشا ىحه السخأة الذجيجة البياض  ,فذػجة بياضػيا ًتجػاكز شػجة الزػيا  ,كمسػا
زاد البيػػت اندػػجاما كركد األضػػجاد المغػيػػة كًكخارىػػا ف ػي مستػػي ( البيػػاض  ,الطػػالـ ) .
()2

مغ قػلو أيزا:
ســــػ ِ
ـــخ كســــا َســــ َك َغ الـ َ
ـــج َمى
اك ُغ فــــي بـ ٍّ
َ
َكػا ِعــــــب أَ ْتــــــخ ِ
بح ْت
اء أَ ْصــــــ َ
ٌ
َ
ُ
اب ل َغ ْيــــــ َج َ
الشــــػ ِ
طــــٌخ َق ْيــــ ُج َّ
اض ِخ َلــــ ْع َيــــ َد ْل
ليــــا َمْش َ
َ

ػء كســـا َن َفـــَخ الدـ ْــخ ُب
َنـــػا ِفُخ ِمـــ ْغ ُســـ ٍ
الح ْد ِغ َشـ ْك ٌل وال ِتـْخ ُب
وليذ َليا في ُ
َ

الحــــ َب
وي ْغــــ ُجو فــــي ُخ َف َارِتــــو ُ
َيــــُخ ُ
وح َ
يرػػف جسػػاؿ الس ػخأة بػػأركع الرػػػر كأجسميػػا ( لػػيذ ليػػا فػػي الحد ػغ شػػمل كال ًػػخب )

صػػػرة ال مثيػػل ليػػا فػػي قسػػة الدػػسػ  ,فسػػغ فػخط جساليػػا أف ػػل مػػغ رىػػا ال يدػػتصيع أف
يغيخ نطخه عشيا  ,ألف نػرىا تم

()3

نػر الزيا  .كمغ قػلو :

أُ ِ
بالذــــــــ ِ
ـــــــل وصــــــــالِيا
بادُرىــــــــا ُ
كخ قبـ َ
فيـــــ ًة
ــــجر ِعْشـــــجي َو َّ
جعُميـــــا فـــــي ال َغـ ْ
وأَ َ
كت
أَ َتاىـــــــا ِب ِصيـ ٍ
ــــــب أَىُميـــــــا َ
ــــــاح ْ
فتزـ َ

ِن
خت يػماً َ
وِإ ْن َى َج ْ
بت ليا ُعـ ْحَار وإ ْ
شَم ُ
َزعس ْت أَِّني ليـا م ِ
زـسٌخ َغ ْـجَار وقالـ ْت
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ــــــخا؟
وي ُ
ــــــخ ْ
ــــــع الع ْصـ َ
أََي ْبغـــــــي الع ْصـ َ
حكـ ُ

ج

الجيػاف . 213 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 180 , 179 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 207 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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ففػػي ىػػحه األبيػػات يمػػتسذ األعػػحار ليػػحه الس ػخأة إذا مػػا ىجخًػػو يػمػػا  ,كيذػػمػ مشيػػا
حيغ كصميا  ,كإذا عحرًو فيػ يمتسذ ليا العحر  ,كإذا تػجرت فيػي عشػجه كفيػة حتػى لػػ
()1

زعست أني مزسخ ليا الغجر .كمغ قػلو أيزا :

مـ ِ
الح ْدـ ِـغ مــا فــي َصـ ْـف ِػِه َكـ َـجُر
ـاء مـ َـغ ُ
ً
ــغ لــو َب َر ُــخ
َعســى َم ْ
مــا َ
كــان َي ُ
حد ُــج أ َ

ـــب َّ
ـــل
َصـ َّ
باب عمييــــا ْ
ـــػ ُم َ
وىـ َ
قتبـ ٌ
الذــــ ُ
ـــــاح اْل ُخــــــجوِد ِإذاً
العُيــــــػ ُن ُ
وت َّفـ ُ
َلـ ْ
ـــــػال ُ

ففػػي ىػػحه األبيػػات يخسػػع لشػػا صػػػرة ذىشيػػة ًعمػػذ جسػػاؿ ًمػػظ الس ػخأة التػػي ًد ػتثيخ

العاشف ػػة كً ػػؤثخ ف ػػي ال ػػشفذ  ,فس ػػغ يمػم ػػو عم ػػى محبت ػػو لتم ػػظ الحد ػػشا فس ػػغ مثمي ػػا م ػػغ

البذػػخ  ,كىػػي ًذػػبو الحػػػر العػػيغ فػػي حدػػشيا ,فيرػ ّػػر شػػبابيا كنذػػاشيا الػػحي سػػخى فػػي
جدػػجىا مسػػا زاد مػػغ حدػػشيا  ,فر ػ عمييػػا مػػا مػػغ الحدػػغ صػػافيا تيػػخ ػػجر كيصمػػق
كرد مػػغ المتػػو فػػاألعسى لػػع يحدػػج البرػػيخ
حمسػػة رائعػػة ً ,فدػػخ شػػغفو بتمػظ الحدػػشا ّ ,
كل ػػع يتػ ػػألع لفقػ ػػج بر ػ ػخه إال لد ػػب يمسػ ػػغ مػ ػػغ حخمانػ ػػو م ػػغ الشطػ ػػخ إلػ ػػى عيػ ػػػف الحدػ ػػاف
كخػػجكدىغ الػرديػػة  ,فسذػػيجىا يخػػخج األحاسػػيذ كالسذػػاعخ كيػػؤجا العاشفػػة فػػي قمػػػب
السحب ػػيغ  .فر ػ ّػػر نطخاًي ػػا أثش ػػا مذ ػػيج الػ ػػادع كش ػػبييا بالد ػػيف ف ػػي ش ػػجًيا كحػ ػجًيا .
()2
كقػلو يسجح مالظ بغ شػؽ :
طــــــــ ِ
ـــــــيا َف ُة َّ
بالدـــــ ْح ِخ فـــــي ُعَقـــــ ِج الَش َيـــــى َن َّفا َثـــــا
شْخُف َيــــــــا
سـ َّ
ات َي ْغــــــــ ُجو َ
الم َح َ
َّ
كعس ػػج إل ػػى إبػ ػخاز ص ػػػرة السػ ػخأة م ػػغ خ ػػالؿ الثغ ػػخ كاألس ػػشاف فج ػػا ت ص ػػػرة حي ػػة
()3

كمتشػعة  ,كقػلو يسجح ا بغ عبجالسمظ الديات :
وَلــــ ْػ َتب َّدــــع ُع ْجشــــا َّ
ف فــــي َبــــَخٍد
الصــــْخ َ
َ ُ
الجَر في رص ِ
ِم ْغ َش ْكمِ ِو َ
ف الِّشطام و ِمـ ْغ
َ ْ

ـاح َس ـَق ْتيا ال َخ ْس ـُخ و َّ
الز ـَخ ُب
وفــي أَقـ ٍ
ِصـــ َف ِات ِو ِ
الف ْتَش َتـــان َّ :
الطْمـــ ُع و َّ
الذـــَش ُب

فيشػ ػػا صػ ػػػرة بر ػ ػخية لػنيػ ػػة رائعػ ػػة  ,فسشطػ ػػخ أسػ ػػشانيا شػ ػػػر األقػ ػػاحي فػ ػػي بياضػ ػػو

أما الرػرة الثانية فسشطخ األسشاف في رصفيا الجرر في
كصفخًو كلصافتو كمائو ّ .
الجيػاف . 184 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 313 /1,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 242 , 241 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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()1

بياضيا كشخيقة نطسيا كرصفيا  .كمغ قػلو أيزا :

َنـــــػر األَقـ ِ
ــــاحي فـــــي َثـــــخًى ِمعيـ ِ
ــــاس
يزــــــــيا
اك و ِم ُ
ِب ْكــــــــٌخ ِإذا َ
ابت َدــــــــ َس ْت أََر َ
َْ
شػػبو البمػػخ إذا ابتدػػست يػػخى بخيػػق ثغخىػػا شػػػر األقػػاحي الػػحي يشبػػت بالخمػػاؿ  ,ثػػع
ج

()2

شبييا بالبجر .بقػلو في مجح ا بغ يػسف :

ِ
ِ
ـــػَّد ِد
ييــــــا
ىـ
البـ ْ
ـــغ ال َقـ ْ
ـــت وإ ْ
ـــل َمـ ْ
ـــــي َ
ـــــػَد ُد َو ْج َ
ـــــجُر ُي ْغش َ
ـــع َتـ َ
ييــــــا َتـ َ
ِإلــــى ُكـ ّ
ِن َلـ ْ
َ
ًسػػاـ صػػػر جسػػاؿ الس ػخأة كحدػػشيا كجييػػا كبياضػػيا كعيشييػػا كشخفيػػا بالذػػسذ
فػػأبػ ّ
()3

كقػلو في مجح عسخ بغ شػؽ :

فَش ِع ْس ُت ِم ْغ َش ْس ِ
ِمـــــــ ْغ ُن ِ
ػرَىـــــــا فكيََّنيـــــــا لـــــــع ُت ْح َجـــــــ ِب
جب ْت َب َج ْت
ذ ِإ َذا ُح َ
نعست مغ جارية الذسذ في جسػاؿ كجييػا كحدػشو كنػػره  ,كىػي إذا حجبػت مػدؽ
ج

()4

نػر كجييا الحجاب  ,فطيخ جساليا  ,كمغ قػلو في مجح ا بغ يػسف :

الميـــل ر ِ
َّ
ذ ليــع ِمــ ْغ َج ِ
َفـــُخَّد ْت عميشـــا َّ
انــب اْل ِخــ ْج ِر َت ْصُمــ ُع
اغـــ ٌع
بذـ ْـس ٍ
الذـــ ْس ُ
ذو ْ ُ
()5
كصػر جساليا كحدشيا بالكػاك  ,قػلو في مجح الحدغ بغ سيل :
ض فييـــا َكػ ِ
كػاكبـــــــــا
اكـــ ٌب
َت َػَّقـــــــــ ُج َّ
ػه َلـــ َػ ا َّن األَْر َ
ُو ُجـــ ٌ
لمدـــــــــ ِاري َل ُكـــــــــ َّغ َ
َ
كصػر بياضػيا بالكػاكػ  ,إذ ًتػقػج كًشيػخ لمدػاري شخيقػة فػي الميػل الػجامذ فتذػع
ج

كأنيا ػاك

.

 2.3تكخار السػضػعات التقميجية :
 1.2.3شػل الميل :

فيي صػرة مشح القجـ كصفيا الذاعخ ليعبخ عغ معاناًو كحالتو الشفدية كيبث مغ

.1
.2
.3

.4

الجيػاف  . 244 /2 ,السعياس  :أرض ذات رمل .
ًساـ ّ ,
أبػ ّ
الجيػاف .23 /2 ,
ًساـ ّ ,
أبػ ّ
الجيػاف . 95/1
ًساـ ّ ,
أبػ ّ
الجيػاف . 320/2 ,
ًساـ ّ ,
أبػ ّ

الجيػاف . 139 /1
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
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خاللو ىسػمو كأحدانو  .قػلو يسجح مػسى بغ إبخاىيع:
َفـــِ َذا َف َز ْز ُ ِ
ـــغ َّ
الميـــالي ُفْخ َجـــ ًة
ـــت م َ
َّ
ـــو َو ْح َذــــة
َعــــَخ َ
اع َتَختـ ُ
الم أَ ْم ْ
ض الطــــ ُ
ِ
ــــت
ــــخٌة َ
ــــت َّ
فمســـــا لـــــع أَِبـ ْ
شخَقـ ْ
َبـــــ ْل ذ ْكـ َ
زـــػُليا
فاسـ َــتَم ْب َغ ُف ُ
أَ ْغـ َــخ ْت ُىســـػمي ْ

يرػػػر الذػػاعخ الميػػل فػػي شػلػػو

()1

ِ
ـــــــــــــــاد
َخال َفشيــــــــــــــــا َف ْدــــــــــــــــ َج ْدَنيا ِب ِب َعـ
ــــــــــي ِادي
اس َتيَندـ ْ
ــــــــــت َر َ
وع ُاتـــــــــــو ِبدـ َ
َف ْ
وب رَقـ ِ
باتـ ْ ِ
ـــــادي
ـــــخ فــــــي ُ
َ
ـــــخ ِ ُ
ضـ ُ
ـــــت ُتف ّكـ ُ
زــــػل ِوسـ ِ
ـــادي
ـــغ عمــــى ُف ُ
ـــػ ِمي وِن ْسـ َ
َنـ ْ
َ
كاًدػػاعو كقػػج اعتخًػػو كحذػػة فأندػػت ركعتػػو كأَنػػذ

بالديخ فأقاـ كلع يبخح كلع يػشع  ,فػإذا أًتشػي مػغ الميػل ذ ػخه نبيتشػي لمخػخكج فمسػا لػع أنتبػو
جعم ػػت ًح ػػخؾ أشػ ػخاؼ كس ػػائجي فال ػػحاكخة ًفك ػػخ ف ػػي ض ػػخكب الخق ػػاد  .إني ػػا ص ػػػرة المي ػػل
الصػيػػل الػػحي يخفػػي ًحػػت جالبيبػػو الدػػػدا  ,كيحسػػل فػػي شياًػػو ىسػمػػا كأح ادنػاً عاشػػيا
الذاعخ فالعالقة القائسػة بػيغ كحذػة الميػل كشػجة ىسػمػو كاسػتجابتو لمػشفذ  ,فالميػل يخمػد

لمػحذ ػػة كالح ػػدف ليتػاف ػػق م ػػع حالت ػػو الشفد ػػية كلػعاً ػػو  ,كس ػػيخ المي ػػالي كباً ػػت ىسػم ػػو

ًساـ أيزا :
كأحدانو متآلفة مع بعزيا  ,كأثخف نػمو الحي بات في سياد .قاؿ أبػ ّ
ــــسذ الحـ ْ ِ
ِ
َحَّيـــــ ُة َّ
المْيـ ِ
ِ
ذ َّ
الشيـ ِ
خوبـــــــــا
ــــو
ــــدُم مْشـ ُ
ــــل ُي ْذـ ُ َ
ــــــــار ال ُغ َ
ــــــــس ُ
إ ْن أََرَاد ْت َشـ ْ
()2

فسغ خالؿ ىحه السذػاعخ الحديشػة التػي يرػػر فييػا معاناًػو كاسػتعجاده ألعجائػو فػال

يشػػاـ  ,كحدمػػو يزػػي بالميػػل فيرػػيخ ػػاليػـ الذػػامذ كيرػػػر ثيػػخ مػػغ الحيػػات ًخًقػ
الميل لكػي ًخػخج مشػو البػتالع فػخاخ الصػائخ الػحي ًقػخب مشػو  ,فجسػع بػيغ الميػل كالذػسذ
ليبتكخ صػرة رائعة ليػحه السعانػاة التػي ًجػثع عمػى صػجره كًقمػ
()3

ىسػمػو كأح ادنػو  .قػلػو

في مجح ا بغ يػسف :

ِ
ــــــججى ِ
ــــــار
ــــو
ــــػم كيََّنـ ُ
ــــــخ حـ َ
ــــــع الـ َ َ ُ
ــــــيغ ُي َغـ ُ
ويغيـ ُ
َي ْدـــــخِي ِإذا َســـــخت ُ
َن ْجـ ُ
اليسـ ُ
فقػػج جػػا الذػػاعخ ب ػ ( نجػػع الػػججى ) ك ( يدػػخي ) كىػػي دالالت عمػػى الميػػل ليطيػػخ
ج

ىسػمو كما يص أخ عميو بعجاً يػحي بجالالت كمعاني أدت إلى إث اخ الرػرة الفشيػة بإسػقاط
انفعالػػو الػػجاخمي كحالتػػو الشفدػػية عمػػى ىسػمػػو التػػي الزمتػػو  ,كعبػػخ عشيػػا بيػػحه الرػػػرة

الجيػاف . 128 ,127 /2
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 168 /1
ًساـ ّ ,
. 2أبػ ّ
الجيػاف . 175 /2
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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التػػي يغ ػار نجػػع الػػججى حػػيغ يغػػار كصػػػرة الغي ػخة ًسثػػل تي ػخة السسػػجكح أك تي ػخة الذػػاعخ
عمى محبػبتو .
 2.2.3وصف الشاقة :
إف لمشاقػػة دك ار بػػار از فػػي حيػػاة العخبػػي  ,حيػػث صػػػرىا الذػػاعخ ًرػػػي اًخ دقيقػاً  ,ألنيػػا

كسػػيمة الػص ػػػؿ لمسس ػػجكح  ,كلعػػل أب ػػخز ألفاضي ػػا  :العػػيذ  ,كالق ػػالص  ,كالب ػػيس " كلق ػػج
ًفػا ؿ الذػػاعخ بالشاقػة مػػغ الحيػػاف األليػػف كرأى فييػا الخيػػخ كالبخ ػة  ,فأحبيػػا ك ػاف يعػػػد
إلييا ثي اخً في صػره "( ,)1كًكخرت مسة ( العيذ ) أكثخ مغ ( ًدع مخات )  ,كمغ ذلظ
()2

قػلو في مجح الحدغ بغ سيل :
الخ َضـــا فـــي سـ ِ
ِ
ــاعة ال َغ َزـ ِ
ذكـ ِــخ ِّ
ــب
ـل ِعْش َـج َفتـى
كثيـ ِــخ ْ
َس ُت ْر ِب ُح الع ْـي ُ
ذ بـي والّمْي ُ
ً
فف ػػي المي ػػل الحال ػػظ يد ػػيخ الفت ػػى عم ػػى اإلب ػػل البيز ػػا الت ػػي يعمػى ػػا ش ػػقخة لتش ػػػر ل ػػو
الصخيػػق أنيػػا ضبيػػة فػػي جساليػػا كفػػي ًحسػػل الدػػيخ كيتفػػا ؿ الذػػاعخ بيػػا ألنيػػا مػػغ ػخائع
اإلبل  ,فيػ يحمع عغ السدي في سػاعة يغزػ
()3

فييػا تيػخه  .كقػلػو أيزػا يسػجح ا بػغ

يػسف :
ـــات الس َثـ ِ
العــــيذ مْم ِقيـ ِ
َف ِقفــــا ِ
ِ
ــــــل األ َِنيـــــــا َم ْغَشـــــــى األ َِنيـ ِ
ــــــا
ـــاني
فـــــــي َم َحـ ّ
َ
َ ُ
ففي ىحه الرػرة التػي يخسػسيا لمشػػؽ بأنيػا مػشحالت األندػاع ()4كالحبػاؿ  ,كقفاىػا فػي
ججج

محػػل األنيػػق  ,ألنيػػا ندلػػت عمػػى السحبػػػب لتدػػيخ إليػػو  .كمػػغ قػلػػو أيزػػا فػػي مػػجح أبػػي
()5

دلف القاسع بغ عيدى :

ِ
َتَق َّ
ــــــيغ َّ
الشػاِ ِئـــــــب
ــــــع مـــــــا َب ْيشـــــــي وبـ َ
صـ َ

ِ
ـــج
ـــت ِبــــي أَبــــا ُدَلــــف َ
فقـ ْ
ـــيذ ال َقـ ْ
ِإذا العـ ُ

ًساـ  ,ص . 55
ّ .1
الرػرة الفشية في شعخ أبي ّ
الخّباعي ّ ,
الجيػاف  . 112 /1 ,العيذ  :جسع أعيذ كعيدا كىي إبل بيس يعمػ بياضيا
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ

شقخة كمغ خائع اإلبل .

الجيػاف  . 431 /2 ,السثاني  :الحباؿ  ,ففي األنيق  :مشدؿ السحبػب .
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ

 .4األنداع  :كىػ سيخ عخيس شػيل يذج بو اليػدج .
الجيػاف  . 203 /1 ,الشػائ
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ

 :السرائ
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.

التػي ًحػل

فإنيا ًقصع السرائ
ففي ىحا السجح ألبي دلف إذا القت العيذ أبا دلف ّ
عميو  ,فجعل الشاقة كسيمة لمح كاأللفة بػيغ السػادح كالسسػجكح ألىسيتيػا فػي حيػاة الذػاعخ
لمػصػػػؿ إلػػى مسجكحػػو كالتكد ػ

مشػػو  ,فالذػػاعخ يعبػػخ بخحمتػػو فػػػؽ ناقتػػو  ,كيخ ػػد عمػػى

جيػػجىا كعشائيػػا فػػي الدػػيخ سػػعيا لمػصػػػؿ إلػػى السسػػجكح  ,بسػػا يجػػجه ىػػػ مػػغ مذػػقة كعشػػا
لبمػغ مخاده كليحقػق مػا يخيػجه  ,كجعػل الذػاعخ رحمػة الشاقػة رمػ اًد لخحمتػو كمػا يحػي بػو مػغ
()1

ًع كعشا كمذقة  .ففي كصف الشاقة  ,قػلو في مجح خالج بغ يديج الذيباني :
ِ
ِ
ـــــي َارٍة ِفــــــي األ ِ
ـــــيذ ِبشـ ِ
ــي ُب
ـــــاز ٍح
وسـ َّ
عمـــى َو ْخـــج َىا َحـ ْــد ٌن َســـح ٌ
يا َوال َسـ ْ
َرض لـ َ
َ
َ ِ
ِ
ـــس ِ
ور َّ
ـــخ ُب
ـــج ٍة
ـــل َبْمـ َ
وت ْسزــــي َج ُس ً
ليــــا َغـ ْ
ـــخَد َ
ػحــــا َمــــا ُيـ َ
َتــــ ُحَر ُذُر َ
ذ فــــي ُكـ ّ
الذـ ْ
ـــــب
ــــجا َف ٍع
ــــػ ٍ
ــــخ ُمـ َ
اف كشـ ُ
ـــــع َذ َ
ــــت َغ ْيـ َ
عـــــ َح َارى َقـ َ
اك وال َغ ْز ُ
أََبـــــا ُعـــــ ْح ِرَىا ال ضُْم َ
ففػػي ىػػحه األبيػػات ر ػ

صػػػرًيغ متػػجاخمتيغ صػػػرة الشاقػػة كصػػػرة شػػعخه حيػػث عقػػج

عالق ػػة ب ػػيغ كخ ػػج كجس ػػػح ناقت ػػو كس ػػخعة انتذ ػػار ش ػػعخه  ,فكس ػػا أف الشاق ػػة ق ػػج ً ػػأًي عميي ػػا
لحطات مغ الغز

كالذػجة ً ,سػخ عمييػا لحطػات مػغ االنقيػاد كالصاعػة كالدػيػلة  ,كىػحا

ىػػػ شػػأف شػػعخه فأحيانػػا نجػػج ألفاضػػو قخيبػػة السأخػػح فػػال ًكمػػف فييػػا كأحيانػػا يجػػجىا القػػارئ
بعيجة السأخح كيجشر بخيالو  ,فيتذجد حتى ًخخج ألفاضو فتأًي تخيبة كحذية ال يقدع إال
()2

بعج العشا كالكج كالجيج  .كمغ قػلو أيزا :

شامدـ ِ
ومجيػَلـ ِ
ــة األَعـــالمِ ِ
الرـ َــػى
ــة َ
َُْ
َ
ـــب فــــي َفَم َػاتيــــا
ِإذاَ َمــــا َتشــــادى ْ
الخكـ ُ
َّ
ـــــــو
عد ْ
َت َّ
ـــــــل ُمْم ٍ
ـــــــا ِجَاخَنـ ُ
ـــــــف ُتيا والمْي ُ
ِبس ْفعسـ ِ
ـــــخ
القـ َا
ـــــة األَ ْن َدـ ِ
ـــــج ِة َ
ػجـ َ
ـــــاع ُم َ
ُ ََ
شســــــــػح بيَ ْثَشـ ِ
ـــــــاء ِّ
الدمــــــــامِ كيََّنســــــــا
َُ ٌ

اعتدــــ َف ْتيا ِ
ـــب َضـ َّ
العــــيذ َّ
خكـ ِ
ِ
ـــم ِت
بال ْ
ُ
إذاَ َ َ
أجابـ ْ ِ
الخكـ ِ
ــــج ِت
اء ْ
َصـ َ
ــــت نـ َ
ــــب فييـــــا في ْ
ــــج َ
ــــيغ اسـ َّ
ــــػَز ُاؤُه فـــــي األُ ْفـ ِ
ــــتقم ِت
ــــا ِحـ َ
َ
وجـ ْ
العـــيذ ًكَّمـ ِ
الدـــخى َتْشجـــػ ِإذاَ ِ
ــت
ُ
َمـــػ ِن َ َ
ُ
أُ
شيــــف ِجَّشـ ِ
ـــة
ـــال ِبيــــا ِمــــغ َعـ ْ
ـــج ِوىا َ ْ َ
َت َخـ ُ

الجيػاف  . 196/1 ,كخجىا  :ضخب مغ الديخ  ,حدف مغ األرض  :الغميي ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الدي  :الفزا الػاسع ً ,حر ً :صمع ً ,جسع  :ال ًقف في مماف كال يقجر احج عمى ردىا  ,أبا
عحرىا  :فؤا ليا .

الجيػاف  . 303 , 302 /1 ,األعالـ  :كل ما ييتجى بو  ,الرػى  :حجارة
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
ًشر لييتجى بيا  ,اعتدفتيا العيذ  :سارت عمى تيخ ىجى في الطمسة ,جخانو  :مقجمة عشق

البعيخ مغ محبحو إلى مشحخه  ,مػججة  :القػة  ,الق اخ  :كقت الطييخة  ,أمػف  :يؤمغ عثارىا .
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فيػػحه الشاقػػة التػػي ًدػػيخ فػػي أرض مجيػلػػة كمصسػسػػة األعػػالـ فػػي ليػػل شػػجيج الطمسػػة
مغ تيخ ىجي فيػي ناقػة قػيػة  ,فػإذا ًشػادى الخ ػ

أجػابيع الرػجى  ,فيػحه الشاقػة ًترػف

برػفات عػجة فيػػي  :شػيمػة العشػق  ,مسمػػػ ة الجدػج  ,كاسػعة الطيػػخ  ,كيػؤمغ عثارىػا فػػي

الدػػخى  ,سػخيعة الدػػيخ ال ًكػػل إذا العػػيذ مػػت  .كيزػػيف بقػلػػو فػػي مػػجح خالػػج بػػغ يديػػج
()1

الذيباني :

ـــــج َّني ِة الػجشـ ِ
ـــــع َّ
ـــــاء
الذـ َ
َْ
يــــــا ُمػضـ َ
كصػػف الشاقػػة كقػػت الغػػجك أك الدػػخى كصػػػرًيا عشػػج اإليػػاب  ,ك يػػف لػػو أف يحسػػل

دالج و ِ
ــــــــــــــــار َع ِ
ِ
ــــــــــــــــخ ِاء
اإل ْسـ
وم َرـ
اإل ِ
َ
ُ

الشاقػػة كيتػػابع سػػيخه الدػػيل الد ػخيع عمػػى ناقػػة شػػجيجة فػػي الميػػل  ,ألنػػو فػػي الػقػػت نفدػػو
محػػارب كمرػػارع لسػػا لميػػل مػػغ كحذػػة كمخػػاكؼ .فالرػػػرة مقتزػػبة كتيػػخ مصػلػػة سػػا
()2

عيجناىا عشج الذع اخ الدابقيغ  .كمغ قػلو في مجح الفزل بغ صالر :

ص ِار ِحيـــــــا
ــــــغ ُم َ
َن ْغـــــــع ِإ َذا اســـــــت ْغَخَب ْت ُو ِمـ ْ
ش ِ
الئ ِحيـــــا
ــــػ ِك ِو فـــــي الســـــآقي مـــــغ َ
ِب َذـ ْ

ُتر ِغي ِإلى الح ْج ِو ِإصـ َغاء ِ
القيـان ِإلـى
َ
ْ
ْ َ
َن َّ
ـــح ُم ْع َتـ ِ
َّ
ض
وب كــــي َّ
ـــخ ٌ
حتــــى َتـ ُ
الصْمـ َ
ـــؤ َ

الحػجا
ففي البيتيغ يرػر العيذ كإصػغائيا إلػى ُ

إصػغا القيػاف إلػى الػشغع  ,حتػى

ػأف الصمػر قػج اعتػخض بذػػ و أعيشيػا  ,فيػحه الرػػرة الدػسعية
ًربر مغ ج اخ إصػغائيا ّ
البرخية الخائعة فييا مغ اإلبجاع كالجساؿ ما يجلظ عمى إبجاع الذاعخ فيي يعجبيػا الحػجا
فيذػػتج سػػيخىا عميػػو أمػػا إذا مزػػت فعيشيػػا ًػػجمع ك أنيػػا قػػج أصػػابيا شػػػؾ الصمػػر  ,كقػلػػو
()3

أيزا :

ُغـــــــخِر ِ
ــــــاق َّ
ــــــع َّ
العتـ ِ
بالت ْػ ِحيـــــــج
الش ْقـ َ
َ
َّ
الس ْح ُســـــــػِد
حتـــــــى أَنخـ ُ
ــــــت بي ْ
َح َســـــــج َ

َتحثُـــػ ِإذا حـ َّ ِ
الػ ْخـ ُــج فـــي
ْ
َ
ــث العتـ َ
ــاق َ
ِ
يبيـــــا
ــــل َ
ــــخى َت ْق ِخ ُ
الدـ َ
ت ْع ُ
خيدـــــيا َخَمـ َ

ىػػحه الرػػػرة لمشاقػػة التػػي ًحثػػػ الشقػػع كالغبػػار فػػي كجػػػه العتػػاؽ لكػنيػػا سػػابقة ليػػغ

كمتقجم ػػة عم ػػييغ بد ػػيخىا الذ ػػجيج  ,إذا ح ػػس الشجائػ ػ
الجيػاف . 7 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف  . 348 /1 ,السآقي  :جان
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ

شػؾ ًتغحى عميو اإلبل .

الجيػاف . 143/2 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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عم ػػى الد ػػيخ الػخ ػػج كإذا أردت أف

العيغ الحي يمي األنف  ,الصمر  :شجخ لو

ًدػػتخير مػػغ شػػجة الدػػيخ فكػػاف ليػػا بسشدلػػو الشػػدكؿ لالسػػتخاحة  .كمػػغ قػلػػو أيزػػا فػػي مػػجح
()1

مالظ بغ شػؽ :

َّ ِ
ـــــــج َع ِ
يل
اء جَّخُتيــــــــا الــــــــحم ُ
َشـ ْ َ
ِ
ِ
ـــــــارى
أُ
الس َي َ
ُجـــــــجاً إ َذا َوَنـــــــت َ
\

أُصــــــــــــالً إَذا راح ِ
ـــــــــــي ِغَخاثــــــــــــا
السصـ َ
ُ
َ َ َ
كت ْح ِخيـ ِ
ــــــــا ال َغ َزـــــــــا َح ْث َحا َثـــــــــا
َرَقـــــــــالً َ

ـــــــو
َتُم ُ
ػكـ ُ
ـــــــت
أَْرَقَم ْ

ففػػي البيتػػيغ يرػػف ناقػػة نذػػيصة ًجتػػخ بالػػحميل إذا جػػا الػقػػت الػػحي ًكػػل فيػػو اإلبػػل

بالدػخى
كقت العذية متى سارت الشيار مػو  ,كىػي ًدػيخ سػي اخ سػخيعا  ,كًػاصػل الدػيخ ّ
كنذاشيا سا ىػ إذا حدخت اإلبل  ,ك مت قػاىا ألنيا ناقة صمبة كثيقة ًبقى عمى سػيخىا
الدخيع ال ًكل مشو فذبو سيخىا الدخيع الحخيق إذا ش

في الغزا .

 3.2.3وصف الفخس :
ًسػػاـ فػػي شػػعخه كصػػفا رائع ػاً كجسػػيال لمفػػخس عمػػى الػػختع إنيػػا لػػع ًكػػغ
فقػػج سػػصخ أبػػػ ّ
راحمػػة لػػو  ,بػػل يػػجخميا فػػي حػػجيث عشػػو  ,أك يصم ػ مػػغ مسجكحػػو فخسػػا  ,فمػػع ًكػػغ مشدلػػة
الخيػػل سشدلػػة اإلبػػل فػػي نفدػػو  ,كاًخػػح مػػغ عديستػػو كحدمػػو شخيقػػا لمػصػػػؿ إلػػى مسجكحػػو
فتف ػػا ؿ بالخي ػػل ًفاةل ػػو باإلب ػػل فر ػ ّػػر" حخ تي ػػا كنذ ػػاشيا كًخكيز ػػيا كأسػ ػخاجيا كلجامي ػػا
االىتسػاـ كاإلعجػاب كالخفػق  ,قػلػو
كلػنيا كقػًيا "( , )2فقج صػرىا بسذاعخ لصيفػة مشيػا
ّ
()4

( )3في مجح ا بغ حداف الزبي:

ِ
ـو
ـان َرجــائي فاسـ َـتَق ْج ُت لـ ُ
َمـ َّـجت عَشـ َ
ِ
ـو َزَبــجاً
الجــػِد َيْخِمـي َم ْػ ُجـ ُ
َب ْح ٌـخ مـ َـغ ُ

ابـغ َح َّد ِ
حتى رم ْت بـي فـي َب ْح ِـخ ِ
ـان
َّ َ
َ
ــــــــت ِب ِع ْقيـ ِ
ــــــــو ِف َّ
ــــــــان
زـــــــــ ٌة ِزيَشـ ْ
َحَب ُابـ ُ

الجيػاف  . 315 /1 ,الذجعا  :الصػيمة  ,الحميل  :الديخ الدخيع  ,الجخة  :ما
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
ًخخج الشاقة مغ جػفيا إلى فسيا كًجتخبو ً ,مػ و ً :سزغو  ,الغخاث  :الجياع كاحجىا تخثاف ,
أرقمت ً :ديخ سخيعا  ,حتحاثا  :سخيعة .

ًساـ  ,ص . 57
ّ .2
الرػرة الفشية في شعخ أبي ّ
الخّباعي ّ ,
الجيػاف . 312 / 3 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ

 .4ا بغ حداف الزبي  :أدي  ,مغ كالة العساؿ  ,لو شعخ  .أد َب أكالد السأمػف العباسي  ,فػاله
مطالع الجخيخة كقشدخيغ كالعػاصع كالثغػر(سشة 215ق) ثع زاده مطالع السػصل كأرميشية  .ككاله
السعترع مطالع الخقة (سشة  )224كأقخه الػاثق عمييا  ( ,ت 230ق )  .الدر مي  ,األعالـ 6 ,

. 309/

201

فخجػػاةه فػػخس ألجسػػو كأعػػاؽ ًجػالػػو الػػجىخ إلػػى أف ندػػيتو لحطػػة فسػػجت لػػو العشػػاف ,
فػػانصمق ييػػجي الذػػاعخ إلػػى مسجكحػػو " ف ػػالفخس معػػادؿ مػضػػػعي لألمػػل كلمخجػػا كق ػػت
محشتػػو كنكبػػات األيػػاـ  .إنػػو الخفيػػق كالرػػاح
قاؿ في كصف فخس مشحيا الحدغ بغ كى
ـــــــجنيا حبــــــــاك بـ ِ
ِ
ـــــــو
ـــــــع َمتـ ُ
ـــــــاع الـ َ َ َ َ
ن ْعـ َ
(ـ)
ِ
ـــــــو ُم َّحــــــــ ُة اْلـــــــــــ
َصــــــــ َفُخ مْشــــــــو كيََّنـ ُ
أْ
ى ِاديـ ِ
ـــــــة ِجــــــــ ْح ٌ ِ
َر ِك ومــــــــا
ـــــــغ األَا
َ
ع مـ َ
ِ
ــغ مـ ِ
ــاء ِع ْصــــــ
َيكـ ُ
الجـــاد َي ِمـ ْ
ــاد َي ْجـــخِي َ
ِ ِ ِ
ِ
ـــــجى
السـ َ
ُىــــــ ّح َب فــــــي جْشدــــــو وَنـ َ
ـــــال َ

الػػحي ال يشدػػى فػػي مثػػل ىػػحا الحػػاؿ "(. )1
()2

لو :

ذ
ـــــــــــــــــــــجر وال ِجـ
ع ال َج ْيـ
َ
أَْرَو ُ
ْ
ـــــــــــــــــــــب ُ
ـــــــــذ
ــــــــــي َز ِة َص
ٍ
ـــــــــاف كيََّن ُ
َــب ْ
ـــــــــو َع ْج ُ
ِ
ـــــذ
ـــــف َّ
ـــــو َصـ ْ
الرــــــال مْشـ ُ
َخْمـ َ
ـــــخخٌة َجْمـ ُ
ِ ِ
ِ
س
وي ْجَشــــــى ِمـ ْ
ــــــــ َف ْيو ُ
ـــــػْر ُ
ـــــغ َم ْتشــــــو الـ َ
ِ
ِ
ذ
ــــــــــػ َو ْحـ َ
ــــــــــج ُه ِجـــــــــــْش ُ
ِبَش ْفدـــــــــــو َف ْيـ َ

ففي ىحه األبيات يرف صػرة ىحا الفخس الحي مشحو إياه الحدغ بأنػو ال قرػيخ كال

ثقيػػل كصػػفخًو سحػػة البيزػػة متػػألف كسػػاشع  ,كصػػافي أنػػو الدػػيف السرػػقػؿ فجسالػػو
كعافيتو كلسعانو كىػػ مشترػ
كى

()3

ك ارئػع ذػجخ األراؾ  .كيزػيف قػائال فػي مػجح الحدػغ بػغ

:

َو ْىـ َ ِ
بسْقمتــــــــــو
ـــــــــػ إذا مــــــــــا َرمــــــــــى ُ
ـــــــــو
ـــــــــخ َت ُغّخَت ُ
ـــــــــػ ِإذا مـــــــــا أ َ
َع ْ
َو ْى َ
ِ ِ
ُ ِ
َن
ـــــاء كــــــي ْ
ـــــس َْ ِمـ ْ
ـــــغ َل ْػنــــــو فجـ َ
ضـ ّ
اب بـ ِ
ـــــــيغ ِمــــــــ َغ َّ
الثــــــــػ ِ
ـــــــو
كــــــــ َل َث ِسـ ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
يل ِمــــغ اْلــــــ
َشــــح َب َى ّســــي بــــو َصــــق ٌ
سـ ِ
الج ِبـــــــــيغ ِإذا
ــــــــامي َ
الي ِغ و َ
القـــــــــ َح ْ

(ـ)

ِ
ـــــــــذ
كاَنـ ْ
ـــــــــت ُســــــــــ َخاماً كيََّنيــــــــــا ن ْقـ ُ
س
الحـ ْ
َع ْيشيـ َ
ـــــــــظ َ
ـــــــــت كيََّنيــــــــــا ُبـ ْ
ـــــــــخ ُ
قـــــج َكدــــــ َفت فـــــي أَ ِديسـ ِ
ـــــو َّ
ذ
َ ْ
ـــــس ُ
الذـ ْ
ِ
ــــــــــذ
َغ ْيـ َ
ــــــــــخ َثشـــــــــــائي فِ َّنـــــــــــو َب ْخـ ُ
ِ ِ ِ
ــ ِ
ــــــــف ِ
ـــــــذ
تيان أَ ْق َ
صـ ُ
ـــــــار عْخضــــــــو ُمْمـ ُ
َن َّكـــــــذ ِمـــــــغ ُلـ ْ ِ ِ ِ
ِ
كذ
ْ
ــــــؤم ف ْعمـــــــو الـــــــّش ُ
َ

ًساـ  ,ص. 57
ّ .1
الرػرة الفشية في شعخ أبي ّ
الخّباعي ّ ,
الجيػاف  . 226 , 225/ 2 ,متاع الجنيا  :الفخس  ,الجيج  :القريخ  ,الجبذ :
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الرال  :عطع
الػخع  ,عجذ القػس  :متشيا السرقػؿ  ,الياكي  :العشق  ,األراؾ  :شجخ,
ّ

الكتف .

الجيػاف  . 229 , 228/2 ,سخاـ  :سػاد شجيج  ,شسخ  :لصخ  ,شحب  :فخؽ.
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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أما ساقاه فقاسياف قػياف الرخخ ",حيث يتشاكؿ فيو عشرخ االنتراب عبػخ العشػق

كعشرػػخ القػػػة عبػػخ عج ػده "( , )1كالدعف ػخاف يدػػيل مػػغ جدػػسو سػػيالنا  ,فجػػا لػنػػو أنػػو
الذسذ في اصف اخره  ,فكل ثسيغ مػغ الثػػاب قاصػخ عسػا يدػتحقو ىػحا الفػخس فيػػ أممػذ
سػػميع مػػغ العيػ

كالقػػخكح  ",فالذػػاعخ فػػي ندعتػػو الجساليػػة التػػي ًيػػجؼ إلػػى التقرػػي يخجػػع
()2

إلى أصػل األشػيا فػي الػجػػد "

 ,فالخيػل " ًؤّلػف القػػة كالدػخعة كجسػاؿ الذػمل كعطػع

الحجػػع "( .)3فجسيػػع ىػػحه الرػػفات الجدئيػػة اجتسعػػت إلعصائشػػا صػػػرة متكاممػػة حيػػة عػػغ
حدػػغ كجسػػاؿ ىػػحه الفػػخس فذػػممت صػػػرة متحخ ػػة نقمػػت مػػغ الػاقػػع السحدػػػس إلػػى كاقػػع
نعيذػػو داخميػػا أك مخئػػي نػخاه بأعيششػػا  ,فقػػػة خيػػاؿ الذػػاعخ اسػػتصاع مػػغ خػػالؿ الػخاب بػػيغ

جسي ػػع ى ػػحه العشاص ػػخ ليػل ػػج ص ػػػرة متكامم ػػة لي ػػحه الف ػػخس  .كق ػػاؿ يس ػػجح مال ػػظ ب ػػغ ش ػػػؽ
()4

كيصم مشو فخسا :
الدــــــ ِب ِ
ِ
يكة أَو
ـــــل َّ
أْ
َح َسـ َ
ـــــخ مشيــــــا م ْثـ َ
ِ
ـــــــــع
أَو ْأد َىـ ٍ
َمـ ٌ
ـــــــــع فيــــــــــو ُك ْس َتــــــــــ ٌة أ َ
ـــــــي َػ ْتي ِغ ِإلــــــــى
وصـ ْ
ُم ْبَتــــــــ َل َمــــــــ ْت ٍغ َ
َفيـــــػ َلـــــجى َّالـــــخوِع والح ِ
الئـ ِ
ــــب ُذو
ُ َ َ
َ
ْ
يرػػػر لشػػا الفػػخس الػػحي دائسػػا مػػا ًغشػػي بػػو
أحػى بدػاد لثتو التي ًػجؿ عمػى شيػ

ِ
كــــــــالمسى أَو َّ
َّ
الم َع ِ
ــــــــػى
ــــــــذ
بــــــــو
أْ
َح َ
َ
ِ
ِ
ِ
ـــــــــــذ
ـــــــــــغ ال َغَمـ
كيََّنـ ُ
ـــــــــــو ق ْص َعــــــــــــ ٌة مـ َ
ِ
اف ٍخ صـ َّ
ـــــــــــو ُممــــــــــــذ
ـــــــــــم ٍب َلـ ُ
َحـ َ
ـــــــــــػ ُ
ـــــــــب ِ
ذ
َعمـ
َسـ َ
ـــــــــى ُمشـ ّ
أْ
ـــــــــف ٍل يـ َ
ـــــــــج ًى وأ ْ
ً

فػػي شػػعخه  ,فمػنػػو أحسػػخ مثػػل الدػػبيمة أك

الفػع أك لعػذ سػػاد يعمػػ شػفتو  ,فػالحسخة ال ًطيػخ

خخ الميل كال أكؿ الفجخ  ,ألف لػف الفجػخ الدرقػة ثػع البيػاض  ,فػإذا جػا ت الحسػخة فػحاؾ

شم ػػػع الذ ػػسذ أكؿ الشي ػػار  ,كألدى ػػع أن ػػو قصع ػػة م ػػغ الغم ػػذ ًخالص ػػو حسػ ػخة يد ػػيخه كى ػػحا

الفخس رياف األعمى ضسآف األسفل كفي حمبة السيجاف األعمى معػخؽ كمػغ األسػفل يػبذ ,
في ػػجؿ البي ػػت عم ػػى الح ػػخب م ػػغ خ ػػالؿ مس ػػة ال ػػجركع  ,أم ػػا الحالئػ ػ

لمخىاف .

ًساـ فشو كنفديتو مغ خالؿ شعخه  ,ص. 461
 .1الحاكي  ,أبػ ّ
 .2الحاكي  ,السخجع الدابق نفدو  ,ص. 462

ًساـ فشو كنفديتو مغ خالؿ شعخه  ,ص . 462
 .3الحاكي  ,أبػ ّ
الجيػاف . 236 , 235 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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كً ػػجؿ عم ػػى الد ػػمع

 4.2.3الدحاب والسصخ :
بارز في ارًباشو بالحيػاة  ,كربصػو بػالسعشى
دكر ٌ
ًساـ ٌ
لمدحاب كالسصخ في شعخ أبي ّ
الخكحي  ,فيقػـ عمى جانبيغ  :معشػي كركحي كيحسل فػي شياًػو الخيػخ كالعصػا كالخحسػة
" فالجبل عشجما يشدؿ السصخ عميو  ,يشدؿ عشو الحيػاف  ,كالحجػارة  ,الذػجخ ,فيػػ البيػت
()1

الحي فارقو سمانو "

 ,فيعج الدحاب كالسصخ ضاىخًاف مغ الطػاىخ الصبيعة التي ًجمػت
()2

في شعخه  ,كمغ السذاىج الخائعة التي كصف بيا الدحاب  ,بقػلو :

ــــــــــــارض َغْخبيـ ِ
ــــــــــــب
ــــــــــــاد ًة لِ َعـ
ُمشقـ
ٍ
َ
ِ
ِ
ِ
ـــــــــــــػب
الجُشـ
آخــــــــــــــ َح ًة ِب َ
اعــــــــــــــة َ
ص َ

َّ
كالمْيـ ِ
ػب أ َْو كـــــــالَش ِ
ــــــل أَو كـــــــالَم ِ
ػب
كالذـ ِ
الش ِقِيـ ِ
ـــــيعة َّ
ـــــت عمــــــى َّ
ـــــب
ِّ
التفـ ْ
فير ػػف الد ػػح

الد ػػػدا حي ػػث اعتخض ػػت س ػػحبا أخ ػػخى  ,كدخم ػػت فيي ػػا  ,فذ ػػممت

الح ّخة الدػدا  ,الميل السطمع الذجيج الدػاد  .كمغ قػلو فػي مػجح الحدػغ
سػ ًادا عطيسا َ
()3
بغ كى :
ِب ْذــــــــخ اْل َخ ِسيمـ ِ
بيع الس ْغـ ِ
ـــــــج ِق
ـــــــة بـ َّ
َ
ـــــــالخ ِ ُ
م ْعُخوِفيـــــــــا الـ َ ِ
ــــــــخ ِق
ــــــــع َت ْبـ ُ
ــــــــخَّو َاد إ ْن َلـ ْ
َ

بذـ ِ
ــــــت ِ
ــــــخِه
ــــــج ِب ْ
َي ْدـ َ
الب ِعيـ َ
ــــــل َ
شد ُل األَ َمـ َ
ـــج َعػ ِإلــــى
الدـ
وكــــ َحا َّ
ـــحائب َقَّمســــا َتـ ْ
ُ
ج

فالدػػحابة ًبذػػخ ب ػػالخيخ عمػػى األرض الد ػػيمة فيشػػدؿ الس ػػا الكثيػػخ  ,فتشب ػػت األرض

كًددىػػي بأجسػػل ألػانيػػا  ,فالدػػحاب ًػػجعػ إلػػى معخكفيػػا كًبذػػخ بػػالسصخ  ,سسجكحػػو الػػحي
يبذػػخ باإلحدػػاف كالكػػخـ مػػغ يصم ػ

السعػػخكؼ مشػػو  .فانتذػػار الدػػح
()4

يدتبذػػخ بيػػا الػػبالد

كالعباد إلحيا األرض بعج مػًيا  .بقػلو :
الدـــح ِائ ُب َذْيَميـــا
ــحب ْت ِفييـــا َّ
َفَقـ ْــج َسـ َ

ِ
ـــت َّ ِ
وَقـ ْــج أ ِ
ـــل
ُخسَم ْ
بـــالش ْػر فييـــا اْل َخ َسائ ُ

 .1ناصف  ,مرصفى  ,ق اخ ة ثانية لذعخنا القجيع  ,دار األنجلذ لمصباعة كالشذخ  ,بيخكت ,

ط 1980 , 2ـ  ,ص. 112

الجيػاف  . 501/4 ,المػب  :جسع البة كىي الحخة  ,الشػية  :الحخة  ,الغخبي
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الذجيج الدػاد .

:

الجيػاف  . 418 / 2 ,الخسيمة  :األرض الديمة  ,الخبيع  :مصخ ربيعي  ,السغجؽ :
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
السا الكثيخ .
الجيػاف  . 114 /3 ,الخسائل  :األرضي الديمة
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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فرػػػر لشػػا الدػػحاب كىػػي ًدػػح

ذيميػػا عمػػى ىػػحه األرضػػيغ الدػػيمة بسصخىػػا الغديػػخ

فتغي ػػخ كج ػػو األرض فمبد ػػت حمتي ػػا الخزػ ػ اخ السدىػ ػخة فكأني ػػا أخسم ػػت ب ػػالشػر ال ػػحي يذ ػػبو
القصيف .
أم ػػا السص ػػخ فق ػػج ج ػػا عش ػػجه بسخادف ػػات ش ػػتى  " :الغي ػػث  ,كالع ػػارض  ,كالد ػػحاب ,

كالس ػ ػ ػػدف  ,كالغس ػ ػ ػػاـ  ,كالػاب ػ ػ ػػل  ,كالذ ػ ػ ػػتا  ,كالقص ػ ػ ػػخ  ,كالد ػ ػ ػػي

 ,كاألنػ ػ ػ ػػا  ,كالجيس ػ ػ ػػة

كتيخىػػا "( .)1فقػػج شػػبو السصػػخ بػػالكخـ  ,سػػا ربػ بػػيغ ثغػػخ السحبػبػػة كالسصػػخ  ,كبػػيغ رحمػػة
ضىِ
امـ َـج ًة
الشاقػػة كالسصػػخ  ,فػػإف األرض ًحيػػا بػػالسصخ إشػػارة لقػلػػو ًعػػالى َ ﴿ :وَتـ َـخى ْاألَْر َ َ
ِ
ـيج ﴾( ,)2كمػغ األمثمػة عمػى
َفِ َذآ أ َ
ساء ْ
اى َت َّد ْت َوَرَب ْت َوأَْنَب َت ْت م ْغ ُك ِّل َز ْو ٍج َب ِي ٍ
َندْلَشا َعَم ْي َيا اْل َ
()3

كلمجكاب في قػلو :
ذلظ  .يرف لشا أىسية السصخ لألرض كلانداف ّ
ِ
َّ
اء؟
اء
َقـ ْ
ــــــــخى مـــــــــا أَصـ َ
ــــــج أَفَشـــــــت َ
أَالَ َتـ َ
الح ْجـــــــخَة والـــــــألْ و َ
ــــــــج َق األَ نـــــــــػ َ
الء
مــــاء
صــــار
ـــخَخ
ــــخ َت َّ
الرـ ْ
ِمـ ْ
ــــــغ َلْيمـــــــة ِب ْتشـــــــا ِبيـــــــا َلـ ْ
عر ْ
فَمـ ْ
َ
ـــػ َ
ــــــي َ
ً
ِ
ــــــــــساء
ض ِإ َذ ْن َسـ
أَصـ
ــــــــجاء
ِإ ْن ىـ
ــــــــــبح ِت األَْر ُ
ــــــــاد ْت َلْيمـــــــــ ًة عـ َ
ــــــــي َعـ َ
َ
َ
َ
ففي ىحه صػرة لمسصخ يرػر لشػا الذػاعخ السصػخ الغديػخ الػحي سػق بذػجة فػي ليمػة

م ػػاشخة اىت ػػدت األرض بع ػػجىا كارً ػػػت فذ ػػممت أحػاض ػػا مائي ػػة انعمد ػػت ص ػػػرة الد ػػسا
عمييا  ,فمكثخة السا الحي ندؿ لػ عرخ الرخخ لشدؿ مشو مػا  ,فخسػع لشػا الذػاعخ صػػرة
()4

خيالية ًجعػ لمجىذة كاالستغخاب  ,كيرف تيثا :
ــــــــج ِ
ــــــــع أََر ِعيـــــــــ اًخ َج َّســـــــــ َة الـ َ
ؤوب
َلـ ْ
ــــــغ َل ُغـــــــػب
ــــــغ أ َْيـ ٍ
َبعـ َ
ــــــغ و ِمـ ْ
ــــــج ِمـ ْ
أ َ

ُتػ ِ
بالتي ِْويـ ِ
ــــــــخ َّ
اصـــــــــلُ َّ
ــــــــب
الت ْي ِجيـ َ
َ
زـ ِ
ـــار ِق
الذـ ِ
ـــػب
ِمشيــــا َغــــجا َة ّ
الس ْي ُ
َ
بــــــــــالع ُج ِ
ِ
ػب
َعشــــــــــاق
ــــــــــباب َة األ
َش ّ
ُ
ـــــــــــك ِ
ػب
َت َذ َّ
ـــــــــــػَف ْت لِ َػْبمِ َيـــــــــــا َّ
الدـ ُ

ـــــــــغ َن ِج ِ
يـــــــــب
ذ ِم ْ
َنجائبـــــــــاً وَل ْ
ـــــــــي َ
ـــــغ َق ِخيـ ِ
ـــــجت لِــــــأل ِ
ـــــب
لســــــا َبـ ْ
َرض ِمـ ْ
ّ
ًساـ  ,ص. 50
ّ .1
الرػرة الفشية في شعخ أبي ّ
الخّباعي ّ ,
 .2سػرة الحا  ,ية . 5

الجيػاف  . 500 /4 ,األنػا  :السصخ  ,الألكا  :الذجيج ,عادت  :لت .
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
الجيػاف  . 502 , 501 /4 ,الذارؽ  :قخف الذسذ  ,كىزبت الدسا  :داـ مصخىا
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ

أياما  .اليزبة  :السصخة الجائسة العطيسة القصخ  ,شبابو  :مخًقعة  ,العجػب  :جسع عج
في أسفل الرم

عشج العجد  ,لدكب  :القح

كمشو عير الزب  :ضيق .
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العطع

شــــــــــــخب الس ِحــ ِ ِ
ــــــــــس لِ َّ
ـــــــــــح ِب ِ
ِ
يب
مـصبيــــــــــ ِـب
الـسخيـ
َت َذــ َ
ــــــــــػ َ
ـــــــــــب لمــ َ
ّ
وَ َ َ ُ
ف َ
أيامػا ال يقمػع
يقجـ لشا صػرة رائعة لمسصخ حيغ يشػدؿ مػغ الدػسا مص ًا
ػخ تديػ اًخ دائسػا ً

جج

عمػػى ىػػحه اليزػػبة السخًفعػػة كىػػي ػػالعطع فػػي أسػػفل الرػػم

عشػػج العجػػد  .فيرػػػر لشػػا

األرض القاحمة العصذى التي ًذػقت لمػبل تذػؽ السخيس لمصبي
يائـ ِ
الدـــــــساك فجادىـــــــا ِبح ِ
ــــــو
َل َّ
َ ََ
َ
َســـــــي َ
ِ
ـــــػ ِ
الرــــــبا
ذان تْش ُذــــــخه َّ
ُم َتعــــــانا اْل َحـ ْ
ج

فػػإف السصػػخ يشػػدؿ حػػيغ يطيػػخ نجػػع

()1

 .كقاؿ أيزا:

شـــــفِ
ــــيس أ َْو َ
ِمشـــــو ِب َػْبـــــل ِذي َو ِمـ ٍ
وت ْص ِػيـ ِ
الخْفـ ِ
ـــــخف
ـــــو كصـ
ـــــي َّ
َخ ِزـــــالً َ
ِّ
الدػػساؾ إشػػارة مشػػو لػػألرض بشػػدكؿ قص اخًػػو فيشبػػت
ج

الدػساؾ
الخػذاف كيدىخ ً ,فخقو رير الربا مخة كًصػيو أخػخى صػي الخفػخؼ  ,فذػبو نجػع ّ
بسسجكحو الحي يدتججى عصا ه السصخ الحي يأًي بالخيخ كيغحي األرض كالعبػاد  .كمػغ
()2

قػلو أيزا :

ـــــــــخَد ٌة وأُخــــــــــخى ُتــــــــــ ْث َج ُع
َرض ُمرـ َّ
أ ٌ
ـــــــــبالد َأرَْي َتيــــــــــا
َممــــــــــت الـ
فــــــــــِ ذا َتي َّ
َ

ِ
ُخـــــخى ُت ْحـــــَخُم
مْشيـــــا التـــــي ُرزَقـــــت وأ َ
وتعـ ِ
ـــــج ُم
ُت ْثــــــخِي كســــــا ُتثــــــخي َ
ـــــال ُ ْ
الخجـ ُ

ػخ  ,كاألرض
ػخ ثيػ ًا
كصػػف ارئػػع لػػألرض التػػي حباىػػا هللا باألمصػػار الكثي ػخة فتشبػػت خيػ ًا
التي مشع عشيا الخيخ فأصبحت جخدا قاحمة  ,كجعػل الػبالد ًدػتغشي سػا يدػتغشي الشػاس

كًعػػجـ سػػا يعػػجمػف  ,فث ػ اخ الخجػػاؿ يرػػيخ بػػو العػػجؿ حيػػث كلػػى  .كيرػػف شػػجة السصػػخ
()3

بقػلو :

ــــــع الديـــــــارَة و ِ
ــــــح ِائ ٌب
ــــــال َسـ َ
َمَشـ َ
الػ َصـ َ
ضَمسـ ْ ِ
ــع وأَْن َرـــ َف ْت
الس ِيـ ِّ
الحـ ِ
َ
ــت َبشـــي َ
ــاج ُ
فيَتـــــــت ِبسْش َفعـ ِ
ِ
ــــــة ِّ
ــــــخىا
الخيـ
وضـ َ
ــــــاض َ
َ ْ َ َ
يعتػػحر عػػغ الػصػػاؿ كًػػأخخه مػػغ مص ػخة شػػجيجة حالػػت بيشػػو كبػػيغ الديػػارة فيقػػػؿ  :بغ ػ ادرة
ُشـــــــــ َع ال َغـــــــــػ ِارب جيْبـــــــــ ُة األَ ْك َتـ ِ
ــــــــاف
َ
َ
ِ
ــــــيصة أََّيســـــــا ِإْنرـ ِ
ــــــاف
الب ِدـ
ــــــخ َ
َعـ ْ
ض َ
َ
صـ ِ
َىـــــــل السَشـ ِ
ـــــــاف
الػ َّ
ـــــــازل أَْل َدـ ُ
ـــــــغ ُ
أْ َ

جج

السصػػخ مشعػػت أربػػاب الحاجػػات خػػخكجيع مػػغ مشػػازليع كلكشيػػا انرػػفت األرض بػػالخيخ ,

الجيػاف  . 395 /2 ,اْل َح ْػ ِ
ذاف  :نباًات عذبية أزىارىا صف اخ .
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف  . 195 /3 ,مرخدة  :يقصع شخبيا كيقّمل ً ,ذجع  :يجكـ عمييا السصخ.
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف  . 390 , 389 /2 ,الغػارب  :العػالي .
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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فالسصخ يمحػق األذى بػالدائخ  ,فالسدػافة بعيػجة  ,فػالسصخ الشػازؿ عمػى ثيابػو السشدػػجة مػغ
الرػؼ ًغيخت رائحتيا .
 5.2.3الجىخ:
يذمل الجىخ قػة قػاىخة لاندػاف  .فشجػج الذػاعخ يعػاني مػغ الػجىخ الػحي يعػير فيػو
كمػػا لحػػق بػػو مػػغ تػػع كىػػع كألػػع  ,فقػػج ًكػػخرت لفطػػة الػػجىخ ( ًدػػع عذ ػخة م ػخة )  ,كمػػغ
()1

األمثمة عمى ذلظ قػلو :

ات الـ َّ
ــــج ْى ِخ عشـــــو
ــــػ َذ َىبـ ْ
ــــت ِســـــَش ُ
فَمـ ْ
ـــــــــــج َل ِق ْدــــــــــــس َة األَْرز ِ
َل َعـ َّ
اق فيشــــــــــــا
\

شاك ِ
بـــــــــو الـ ِّ
ـــــــــغ م ِ
وأ ِ
ثار
ُلق
ـــــــــج ُ
ـــــــــي َع ْ َ
َ
ِ
ـــــــــار!
ولكـ ْ
ـــــــــغ َد ْىُخنــــــــــا ىــــــــــحا ح َسـ ُ

فمػػػ ذىبػػت سػػشات الػػجىخ عشػػو كاسػػتيقي مػػغ رقجًػػو  ,كانكذػػف الغصػػا عػغ كجيػػو ,

فػػال يبرػػخ الخشػػج كال ييتػػجي لمر ػػاب ألف الػػجىخ أعػػػج كبميػػج كتيػػخ عػػادؿ فػػي قد ػػسة
()2

األرزاؽ  .كيرف أحػاؿ الجىخ بقػلو :

ِ
فانقزـــــــــى
ــــــــل
َ
كـ َ
َمـ ٌ
ــــــــان لَش ْفدـــــــــي أ َ
ـــــــج ِّ
الخضــــــــا
أَســــــــخ َ
صشي َد ْىــــــــخَي بعـ َ
ـــــــــــج ُىخ َّ
لــــــــــــع َي ْطمــــــــــــعِ الـ َّ
ولكشــــــــــــو

ْس ليــــــــا َم ْع ِخضــــــــا
فيَصـ َ
ـــــــبح اليــــــــي ُ
ــــج َم َزــــى
ف الــــحي َق ْ
ــــخ َ
و َ
ارتج َ
الع ْ
ــــع ُ

أَ َقخضـــــشي ِ
اقت َزـــــى!
اإل
ـــــع َ
َ
حدـــــان ُث ّ
ففػي ىػػحه األبيػات يرػػف لشػا أحػػاؿ الػػجىخ  ,فالذػاعخ يتسشػػى أف يعػير األمػػل لكػػغ
لػػو اليػػع كاليػػأس كذىػ

األمػػل  ,فالػػجىخ لػػع

الػػجىخ كلػ ّػج عشػػجه اليػػأس كعػػجـ الخضػػا كسػػب
()3
يطمع كلكشو أقخضشي اإلحداف ثع انقزى  .ثع يرػر الجىخ ,بقػلو :

الجيػاف  . 154 /2 ,الدشات  :كىػ جسع سشة كالدشة  :الشعاس  ,الجثار  :ما ًجثخ
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
بو اإلنداف فػؽ شعاره  ,قدسة األياـ  :الـ العخب دىخ عثػر ك اب كزماف جحع كقادح كزماف

مائق .

الجيػاف . 517 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف  . 131 , 129 / 4 ,الخدائع  :حمقة ًجعل في أنف البعيخ
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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ــــج ْى ِخ َلـــــيذ ِبشـ ِ
ِ
ف الـ َّ
ـــــــدِائ ِع
ُخ ِدْمشـــــــا
ــــائ ٍع
لـــــــو َق ْدـــــــ اًخ بغيـــــــ ِخ َخ َ
ُ
ــــخ ُ
وصـ ْ
َ
َلش ْسشـــــا َ
ِ
اعتبـــــا اًر فـــــي عيـــــػ ِن األَر ِ
اقـــــعِ
يػنيــــــــا
َلَيـ ٍ
َنحـ ْ
أََرْتـ َ
ـــــــت عميـ َ
ـــــــال ِإذا أ َ
ُُ
ــــظ َ
َ
ـــــــظ ُع َ
ِ
َش ِ
ـــــخْقشا ِبــــــ َح ِّم الـ َّ
ذ ِبطــــــالِعِ
ـــــو
ـــــج ْى ِخ يـــــا َســــــْم ُع ِإَّنـ ُ
ـــــيء فســــــا َيــــــ ْيُلػ وَلـ ْ
ـــــي َ
ُيدـ ُ
إف أحػػاؿ الػػجىخ متغي ػخة فػػإذا نسشػػا فالػػجىخ لػػيذ بشػػائع أنػػو
ففػػي ىػػحه األبيػػات يقػػػؿ ّ
ج

ج

حمقػػة الذػػعخ التػػي ًػضػػع فػػي أنػػف البعيػػخ  ,كإذا أحػػجقت عيػػػف األيػػاـ أريػػت فييػػا عيػػػف
()1

ًساـ :
األراقع فاًخة  ,فقج ذمسشا الجىخ كنعتشاه بطمع كليذ بطالع  .قاؿ أبػ ّ

ش ِ
َت َر َّــخ َح َّ
ــاى ٍخ ُجُشــب
يح اْل َغ َســامِ َليــا
يــػ ِم َى ْي َجــاء ِمْش َيــا َ
َع ْ
الــج ْىُخ َت ْر ِــخ َ
ــغ ْ
ًكذ ػػف ال ػػجىخ كب ػػخز س ػػا ًكذ ػػف الغس ػػاـ ع ػػغ الد ػػسا  ,في ػػػـ ف ػػتر عسػري ػػة ػػاف
ج

شاى اخ عمى السدمسيغ الطافخيغ  ,كجش
()2

عمى األعجا فيحتاجػف إلى الغدل  .كمغ

قػلو أيزا :

ِ
ِ
ـــخى
ص َايــــا الـ َّ
ــــــب
ــــــػ ِإ
ـــج ْى ِخ فـ
ـــخ ْت َخ َ
اك ْ
بَش َ
ــــــج َ
ـــي وقــــج ُيـ َ
َك ُثـ َ
وى َ
لــــــي مشيــــــا َتائ ُ
ّ
ّ
إف أحػالػػو متغي ػخة كيتسشػػى أف يعػػير األمػػل لكػػغ الػػجىخ
يذػػمػ الذػػاعخ مػػغ الػػجىخ ك ّ

ك ثخة خصاياه  ,فالجىخ ال يمبي مصالبو .
 3.3تكخار السػضػعات الججيجة :

ًسػػاـ كصػػف الصبيعػػة إذ اسػػتخجـ فػػي
مػػغ السػضػػػعات التػػي ًكػػخرت فػػي شػػعخ أبػػي ّ
نطسيػػا ألفاضػاً مدػػتػحاة مػػغ الصبيعػػة ذاًيػػا ألدا معانييػػا  ,فحيشػاً يرػػف مشطػػخ الخبيػػع ,
كحيشػػا خػػخ يرػػف مشطػػخ القس ػخًيغ أك الجيسػػة  ,فيشػػاؾ التقػػا فػػي محػػػر الصبيعػػة عمػػى

نػعيػو  :الرػػامت كالستحػػخؾ  ,لػحا ًشػعػػت األلفػػاظ كًكػخرت فػػي معػػخض حجيثػو عػػغ ػػل
نػع مغ أنػاع الصبيعة كمطاىخىا السختمفة .
فقػػج ًكػػخر ف ػػي شػػعخه ألف ػػاظ عجيػػجة مد ػػتػحاة مػػغ البي ػػة التػػي يع ػػير فييػػا  ,حي ػػث
ًسػاـ شػجيج الذػعػر بالصبيعػة مػغ حػلػو  ,كقػج
كضفيا في شعخه كر د عمييا لحا " ّ
فإف أبػا ّ

الجيػاف . 55 / 1 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 175 1 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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()1

امػػتألت قرػػائجه بألفاضيػػا  ,فػػال ًكػػاد ًخمػػػ قرػػيجة مػػغ بيػػت أك بيتػػيغ فييػػا "

مغ ألفاظ الخبيع  ,كالخخيف  ,كالغخكب  ,كالذخكؽ  ,كاألرض كتيخىا .

 ,كأكثػػخ

ًساـ إبجاعاً فػي كصػف الصبيعػة مسػا دلػل عمػى قجرًػو الفشيػة  ,كًفاعػل
فقج أبجع أبػ ّ
عاشفتػػو مػػع الحػػجث  ,فػػأخخج صػػػرة الصبيعػػة بتشطػػيع ارئػػع كبػػجيع  .فأسػػمػبو فػػي كصػػف
الصبيعػػة يعتسػػج عمػػى رقػػة األلفػػاظ كسالسػػتيا كعػػحكبتيا إضػػافة لج ادلػػة المفػػي كقػًػػو ليسػػدج
الساضي بالحاضخ .
 1.3.3وصف الخبيع :
ففػػي ىػػحه المػحػػة التػػي يرػػػر فييػػا الخبيػػع بمػػل دقػػة مبػػخ اًز معالسػػو التػػي جعمشػػا

نع ػػير لحطتي ػػا كنتع ػػاير ف ػػي جػى ػػا س ػػا رس ػػسيا  ,حي ػػث اختمص ػػت األلػ ػػاف كالحخ ػػات
كالسذاعخ في مشطخىا لتبعث اليجك كالصسأنيشة في نفػذ الستمقػي ليخسػع لشػا الذػاعخ ىػحه

الرػػرة الخبيعيػػة "بسػا أثارًػػو فػي نفدػػو مػغ مذػػاعخ "( ,)2كأحاسػيذ ليبػػيغ أىسيػة مسجكحػػو
السعترػػع بػػا﵀ التػػي ًسثػػل بثػػػب الخبيػػع الجسيػػل قارنػػا أخالقػػو بيػػحا الخبيػػع الػػحي يبذػػخ
()3

باإلقباؿ كالبذاشة كالدخكر ,يقػؿ في مجح السعترع با﵀ :

الثـــــخى فـــــي ِحْمي ِ
ـــــجا َّ
ـــــخ
ـــــو َي َّ
و َغ َ
َ
تكد ُ
َ
الذـ ِ ِ
ـــــــخ
ـــــــج ِّ
ـــــــتاء َججيـ َ
ويـ ُ
َ
ـــــــج ٌة ال ُت ْك َفـ ُ
ِ
ِ
ال َقـــــى ِ
ــــخ
السرـ ُ
ــــيف َى َذـــــائساً ال ُت ْثسـ ُ
َ
ـــــــــخ
ـــــــــػ ٍم َوْبُمـ ُ
ويـ ْ
فييــــــــــا َ
ـــــــــو ُم ْث َعْش ِجـ ُ

ـــت حػ ِ
َّ
اشــــي الـ َّ
ـــخ
ـــجى ِخ فيـ
ـــي َت َسْخَمـ ُ
َرقـ ْ َ َ
ْ َْ َ
ـــــت مَقِّجمــــــ ُة الس ِرـ ِ
ـــــيف َح ِسيــــــج ًة
َ
َن َدلـ ْ ُ َ
الذـــــتاء ِبك ِّفـ ِ
ِ
ــــو
َلـ ْ
ــــػال الـــــحي َغـ َ
ــــخس ّ ُ
َكــــــع َليَمــــــ ٍة آســــــى الــــــ ِبالد ِبَش ْف ِد ِ
ــــــو
َ
ْ ْ
َ

ًساـ كالستشبي  ,ممتبة األنجمػ
 .1الغيث  ,نديسة راشج  ,الججيج في كصف الصبيعة بيغ أبي ّ
السرخية  ,القاىخة  ,ط1988 , 1ـ  ,ص. 129

صائييغ بيغ االنفعاؿ كالحدغ  ,مشذػرات اًحاد
الرػرة الفشية في شعخ ال ّ
 .2صبحي  ,كحيج ّ ,
الكتاب العخب  ,مصبعة األسج  ,دمذق  ( ,د .ط ) 1999 ,ـ  ,ص. 39

الجيػاف  . 192 , 191/2 ,حػاشي  :كاحجًيا حاشية  ,كىي شخؽ ل شي ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
رقت حػاشي الجىخ  :صار رتجاً ً ,سخمخً :يتد كًتسايل  ,الحمي  :الديشة  ,يتكدخ  :يشثشى ,

مقجمة السريف  :الخبيع ً ,كفخ ً :جحج كًشكخ ,ىذائع  :جسع ىذيسة  :الذجخة اليابدة  ,األرض

التي يبذ شجخىا  ,السثعشجخ  :الغديخ السرػت .
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ًعج ىحه األبيات مػغ أىػع القرػائج فػي كصػف الخبيػع  ,كيتػقػف الذػاعخ لحطػة مػع
اندػػجاـ الخبيػػع بػججانػػو  ,كيرػػػره بػػأركع مذػػيج مػػغ مذػػاىج الحدػػغ كالجسػػاؿ  ",كيرػػػر
الغبصة التي يقيع فييا الذع

مغ عجؿ الخميفة كقػًو  ,كأنيػع فػي ربيػع دائػع مػغ التفػاةؿ

كالشعسػػة كالخيػػخ"( ,)1لػػيعع الكػػػف كالصبيعػػة بألػانػػو كركائحػػو الذػػحية  ,فاأليػػاـ ًخفػػل كًسػػػج
كدب السػػا فػػي األترػػاف فغػػجا الشبػػت
بػالدىخ  ,كإف الثػػخى فػػي األرض لػػو رائحػػة ز يػػة ّ ,
كالدىخ في حمية يتسايل أنو يتكدخ ًكدي اًخ .
كالخيػخ كالرػبخ

الجىخ " فيي قػة خارجية ًبحؿ لمشاس الخضػا كالغزػ
أما حػاشي ّ
ّ
()2
كًفيج حيغ ًذا بالجسػاؿ كالقػبر "  ,كيتحدػذ الذػاعخ الرػمة بػيغ إقبػاؿ الػجىخ كإقبػاؿ

الصبيعة  ",كإف الصبيعة إذا انت مدىػخة كخزػ اخ فػإف حاشػية الػجىخ ًدىػػ كًخزػخ"(,)3

فخيػػخ الصبيعػػة ىػػػ ًعبيػػخ عػػغ انبدػػاط الػػجىخ كانف اخجػػو كإف ر ّؽ ألنبػػا الحيػػاة  ,فالػػجىخ
يخف ػػل ب ػػالثػب الخز ػػخي ال ػػجقيق السشس ػػق السدخ ػػخؼ بذ ػػتى األلػ ػػاف الداىي ػػة ",ف ػػالخبيع ى ػػػ
مقجمػػة حسيػػجة لمرػػيف "( ,)4كإف لمذػػتا فزػالً ال يسمػػغ أف يشكػػخ كال يمفػػخ  ,فيػػػ تػػخس

كركى األرض  ,كلػال ذلظ لكػاف السرػيف ًحػػؿ إلػى ىذػائع بػال ثسػخ
يمفو السا كالبحار ّ
فالذػػتا يشيسػػخ لػػيال ليؤاسػػي الػػبالد مػػغ الجفػػاؼ الشػػازؿ بيػػا  ,كىػػػ ال يمػػف أثشػػا الشيػػار
()5

بأمصاره الغديخة  .ثع يزيف قائال :

ًساـ فشو كنفديتو مغ خالؿ شعخه  ,ص. 123
 .1الحاكي  ,أبػ ّ
ًساـ فشو كنفديتو مغ خالؿ شعخه  ,ص. 447
 .2الحاكي  ,أبػ ّ
 .3الحاكي  ,السخجع الدابق نفدو  ,ص. 447

 .4الحاكي  ,إيميا  ,فغ الػصف كًصػره في الذعخ العخبي  ,دار الكتاب المبشاني  ,بيخكت  ,ط, 2
1967ـ  ,ص. 151

ىشظ  :أي ألنظ  ,يعسخ  :يعير شػيالً ً ,قريا :
الجيػاف ّ , 194 , 193 / 2 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
ًتبعا خخه ً ,رػر ً :ريخ أشماالً .
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ِ
ـــــخَة ِحجَّــــــ ًة
بيعَشــــــا فــــــي ت ْدـ َ
ـــــع َع ْذـ َ
أ َِر َ
ِ
ــــــام ُت ْدـــــــَم ُب َبيجـــــــ ًة
مـــــــا كانـــــــت األََّيـ ُ
ـــــخت
اء ِإ ْن ىـ
أ ََوَال تــــــخى األ ْ
ـــــي ُغِّيـ َ
َشــــــَي َ
َ
يـــــــــا صـ ِ
طخْي ُك َســـــــــا
ــــــــاحَب َّي َت َّ
قرـــــــــيا َن َ
ِ
ــــــاب ُو
َتخَيـــــــا َنيـــــــا اًر ُم ْذسدـــــــاً قـــــــج َشـ َ

ــــــــػَرى َّ
حتـــــــــى ِإذا
ُدْنيـــــــــا َمعـ ٌ
ــــــــاش لمـ َ
كيشرػػخؼ الذػػاعخ لسشػػاداة الخبيػػع ,

ــــــــــخ
َحّقـــــــــــاً َل ِيَّشـ َ
ــــــــــظ َل َّمخبيـ ُ
ــــــــــع األ َْزَىـ ُ
ــــخ ْو ِ
ــــخ
لـــــػ أ َّ
ــــغ الـ َّ
َن ُح ْدـ َ
ض كـــــان ُي َع َّسـ ُ
ــــغ األ ِ
ــــخ
ــــس ْ
َرض ِح َ
وح ْد ُ
جت ُ
ــــيغ ُت َغَّي ُ
َس ُ
ــــــػه األَْر ِ
ــــــػُر
ــــــف َت َرـ َّ
ض كيـ َ
َتَخَيـــــــا ُو ُجـ َ
ِ
ـــــــخ
ـــــــخ َ
الخَبــــــــا فكيََّنســــــــا ىــــــــػ ُم ْقسـ ُ
َزىـ ُ
ــــــخ
ــــــع فِ َّنســـــــا ىـ
ُجمِـــــــي َّ
ــــــي َمْش َ
الخبِيـ ُ
طـ ُ
َ
كيقػػػؿ لػػػ أف حدػػغ الخبيػػع يػػجكـ لتخمػػجت بيجػػة
جج

األياـ كاألشيا جسيعاً ًدسر حيغ ًتغيخ إال األرض  ,فإنيا ًكتدػي بالجسػاؿ فيػحا الخبيػع
السدىخ لع يأت مثمو مشح مجة ًدع عذخة سشة فػي ثػخة أمصػاره كثسػاره  ,ففػي العػجد إشػارة

طػػع شػػأنو  ,ثػع يتحػػجث الذػاعخ
إلػى ممػػظ السسػجكح  ,حيػػث قػػاـ مقػاـ الخبيػػع فػػي حمسػو كع ّ

إلػػى صػػاحبيو  ,كيصم ػ

أف يتقرػػيا بػػاألرض  ,كقػػج سػػصعت الذػػسذ فييػػا كتذػػييا زىػػخ

الخبػػى  ,فكأنسػػا ىػػي مقس ػخة  ,كأف لػػحة السعػػاش لمػػػرى ىػػي فػػي معاشػػيع

ففػػي الخبيػػع

ًطيػػخ لػحػػة فشيػػة كىػػي التستػػع بػػالشطخ إلػػى الدىػػػر السمػنػػة الرػػف اخ كالحس ػ اخ كالبيزػػا
()1

كىي الصخاز السدر ر بالػشي  .كقاؿ في مجح ا بغ الديات :

عر ِ
عْشيـــا َن ِئـــيح ســـسػ ِم َقـــي ٍع م ِ
ـــف
َ
ْ ُ
ُ َ ُ

ِ
ـــو
ـــػى َّ
ذ ُيقَمـ ُ
ـــع ِبيــــا َفمـ ْ
الخبيـ ُ
ـــي َ
وَثـ َ

ج

ج

ففي ىحا السذيج الحي أقاـ الخبيع ىشاؾ كاستصاؿ ممػثو  ,فمع ًعتخضو رير الدسػـ
()2

التي ًحبمو  .كمغ قػلو في مجح ا بغ يػسف :

ــــــجى الس َت ِ
ــــــت َّ
ــــــظ
الشـ َ
ــــــو َن ْبـ ُ
الحـ ُ
وي ْسَش ُتـ ُ
ُ
ُ
ــــــــي فـــــــــي أَكَشـ ِ
ودَرِانـــــــــظ
ــــــــاف ِي ْع َ
َزَارِبـ َ
ِ
م َزـ ْ ِ
ــظ
ــو ْ
وىـ َــػ حائـ ُ
س َلـ ُ
ــت ح ْقَبـــ ٌة َحـ ْــخ ٌ
َ

ـــي ُو
ـــب َّ
وو ْشـ َ
وأَْلَب َدـ ُ
الخبيــــع َ
ـــي ْع َع ْرـ َ
ض ال َغ َدالـــ َة ُن ِّذـ َــخ ْت
ــاز َل الـ َّــخ ْو ُ
ِإذا َغـ َ
ـت أََّنــو
ِإذا ال َغ ْيـ ُ
ـج ُو ِخْمـ َ
ـث َسـ َّـجى َن ْدـ َ
ج

الجيػاف  . 396 , 395 /2 ,ن ير ًشأح ن يحا  ,نأحت  :اضصخاب الخير  ,الدسػـ
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 :الخير الحارة .
الجيػاف  . 458 , 457 /2 ,الستالحظ  :الستتابع  ,الد اربي  :الصشافذ  ,الجرايظ :
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
جسع الجرنػؾ الصشفدة .
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ففي ىحا السذػيج الػحي يرػػره لمخبيػع بسػا فيػو مػغ العذػ

كالدىػخ  ,ك أنػو عرػ

بيسيشػػو مػشػػاة  ,ففيػػو ً ػداحع ك ثافػػة داللػػة عمػػى الشعػػيع كالتكػػافؤ فػػي الحيػػاة  .أمػػا البيػػت
الثػ ػػاني  ,فتتكػ ػػخر الرػ ػػػرة عشػ ػػج الذػ ػػاعخ بػ ػػالقػؿ إف الخبيػ ػػع إذا تػ ػػازؿ الغ ادلػ ػػة كالتسعػ ػػت
الذػػسذ عمػػى الػػخكض نذػػخت عميػػو مثػػل الصشػػافذ الجسيمػػة  ,كإذا أصػػاب الغيػػث نػػجى
األرض كجاده كزيشة باألنػار كالدىخ  ,أنو حائكا يحػ يا كيرشعيا زمانا مغ الجىخ.

فشع ػػيع الحي ػػاة ى ػػػ الع ػػير الكػ ػخيع ال ػػحي " يعت ػػخي اإلند ػػاف ف ػػي الخبي ػػع  ,فجع ػػل الد ػػعادة
()2

ًقترخ عمى ًسمي مطاىخ الصبيعة كمذاىجىا "( . )1كقػلو في مجح ا بغ حداف :
أَىــــــجى ِإليـ ِ
الخبيـــــــــع ِبخو ِضـ ِ
ـــــغ صــــــْشع ِ
ـــــو الػ ْشـ ِ
اء
ــــــــو َفكيََّن َســـــــــا
ع ِشـ
ــــــــي َّ
ْ َ
ْ
ُ َْ
ـــــي مـ ْ َ َ
َ
َ
ُ َ
الدىػػخ فػػي فرػػل الخبيػػع بألػانػػو الجسيمػػة الداىيػػة
ففػػي البيػػت الػػحي يرػػػر لشػػا مشطػػخ ّ

بػشػػي صػػشعا السػػدر ر  ,كيقػػػؿ فكػػأف الخبيػػع ًػػألق فػػي ًخبيتػػو  ,كشػػبيو بػشػػي صػػشعا
()3

الحي نقر بأبجاع ميارة كأجسل لػف .كمغ قػلو في مجح ا بغ يػسف :

ِ
ِ
ــــان َخ ِخي َفـــــا
ـــت لــــي
الخبِيـ ِ
ــــل َّ
ـــغ كشـ َ
َحدــــْش ُتسا َصــــ َفجي وَلكـ ْ
ــــع َحيـــــاً وكـ َ
أ َ
مثـ َ
ففي البيت الذػعخي يقػػؿ الذػاعخ أحدػشتسا إال أف مػقػع عصائػظ مشػي سػقػع مصػخ
الخبي ػػع ف ػػي ثػ ػخة مشفعت ػػو كعس ػػػـ خر ػػبو ألن ػػو تي ػػاث ل ػػألرض  ,كمػق ػػع عصائ ػػو سص ػػخ
الخخي ػػف ال ػػحي ال نف ػػع مش ػػو  ,فذ ػػبو مسجكح ػػو ب ػػالخبيع بعصائ ػػو كإشػ ػخاقو  ,كش ػػبو مذ ػػاعخه

بالد ػػاد كالحػػدف كاالكفػػا بفرػػل الخخيػػف " كىػػػ فرػػل مسقػػػت مػػغ شػػاعخ الخبيػػع "(.)4
كًعج الفرػؿ األربعة مغ مطاىخ الصبيعة الحية  :الخخيف ,كالذتا  ,كالخبيػع ,كالرػيف
()5

كيقجـ لشا صػرة رائعة  .قػلو:

وكَبا َثـــــــــــا
ـــــو
اكـــــــــــ ٍة َ
ــــــــــخ أََر َ
ـــــف ِرَوا َقـ ُ
ـــــخ َب ال َخ ِخيـ ُ
َســـــــــــا َف ْت َب ِخيـ َ
َح َّتــــــى ِإ َذا َضـ َ
يرػر لشا الذاعخ مطي اًخ مغ مطاىخ الصبيعة لفرل الخخيف فعشجما حل ضخب
ج

 .1الحاكي  ,فغ الػصف كًصػره في الذعخ العخبي  ,ص . 154
الجيػاف . 25 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف  . 383 /2 ,الرفج  :العصية .
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
صائييغ بيغ االنفعاؿ كالحدغ  ,ص. 42
الرػرة الفشية في شعخ ال ّ
 .4صبحي ّ ,

الجيػاف  . 313 /1,بخيخ  :ثسخ اآلراؾ اليابذ  ,الكباث  :ثسخ اآلراؾ الغرغ .
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
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بأك ارقػ ػػو عمػ ػػى األرض  ,كًغيػ ػػخت األرض كالشبػ ػػات كًدػ ػػاق

ػ ػػل شػ ػػي  ,فعػ ػػاد الكبػ ػػاث

كالبخيػػخ إلػػى الػػحبػؿ فػػاليبذ  ,ثػػع ًتكػػخر دكرة الشبػػات كالحيػػاة مػػغ الذػػتا إلػػى الخبيػػع إلػػى
الرػػيف  ,فجاللػػة ىػػحا الفرػػل السػػػت ليذػػخز الذػػاعخ دكرة الحيػػاة مػػغ خاللػػو ثػػع ًعػػػد
الحياة مغ ججيج بعج الذتا  ,قػلو :

()1

َخجعي ِ
ػبــــــــا
ـــــــــو
ـــــــــخْب َت ِّ
الذ َ
ـــــــخَب ًة َغ َادَرْتـ ُ
اء فـــــــــي أ ْ َ َ ْ
َضـ ْ
ـــــــو َعـ ْ
ـــــــػداً َرُك َ
َف َز َ
ـــــــــت َ
فيرػر لشا الذتا في ثافة ثمػجو كبخده القارص بفخس جامر  ,كجعل مػغ انترػاره
ججج

ج

()2

ضخبة قزت عمى جسػح ىحا الفخس كقج استقاـ أخجعو  .كمغ قػلو يرف البخد:
مرــــي ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـل
ـــغ َم َثــــل
َيْخ َضــى بــو َّ
الجـ ُ
ف ِمـ ْ
الدـ ْـس ُع ِإالَّ ُ
مــــا لمذــــتاء وال ل ّ ْ
ـػد و َ
الب َخـ ُ
ىشػا يرػػف لشػػا شػػجة البػػخد  ,كقػػخف بػيغ الرػػيف الذػػتا حيػػث جعػػل مػػغ زكاؿ الرػػيف
ج

ج

كػػدكاؿ الثيػػاب كال مػػانع مػػغ البمػػا عميػػو  ,ثػػع رب ػ بػػيغ الرػػيف كالذػػتا  ,فجع ػل الجػػػد
()3

لمذتا ألنو يخكي األرض كالبخل لمريف  .كقاؿ أيزا :
وِإ ْذ ىـــــــػ ِم ْفتــــــــاح َقي ِ
ــــــل الس ِرـ ِ
ِ
ــــــا َكْبـ ِ
ـــــــج
ــــــيف
ُ ْ
ــــــػ ُم ْصمـ ُ
َ
وإِذ ُىـ َ
َ
ألنو ركحا كمعصا الريف فال يتأذى مغ حخه
في ىحا البيت يؤبغ الفقيج ّ

الذـ ِ
ـــــــتاء
ِّ

 ,كيجعػل

الشػاس ًتعػخؼ فيػو  ,كيصمعػو مػغ الكبػػؿ ليدػعػا فػي السعػاش كفيسػا يخيػجكف  ,كفػي الذػتا

يفػػتر قفمػػو  ,فػػالسخثي يسػػشحيع الػػجؼ كيمذػػف عػػشيع العصػػا كاإلحدػػاف فػػال يتػػأذكا بزػػيقو
كعد ػخه ك ػػحلظ ىػػػ ال يتػػأذى ببػػخده  .نمحػػي ىػػحه الرػػػرة التجخيجيػػة التػػي كشػػحيا الذػػاعخ
باإلشخاؽ كاالنفتاح .
 2.3.3وصف األزىار والثسار :
ًساـ أشػماؿ األزىػار كألػانيػا كعصخىػا كصػفاًيا  ,كالثسػار كأنػاعيػا فقػجـ
كصف أبػ ّ
()4
ًساـ :
لشا صػرة جسيمة رسع مالمر الجساؿ لتظ الحجائق كالستشدىات كالجيار .قاؿ أبػ ّ
ــــــو ِ
ــــــغ
ــــــيح ولكـ ْ
ــــــع َت ِذـ ْ
السمـ َ
َلـ ْ
ــــــغ َو ْج َيـ ُ َ

ـــــــــــــت َوْرَد َخـ َّ
ـــــــــــــار
َا
ـــــــــــــجه ُجَّمشـ
َج َعمـ
ْ

جج

الجيػاف  . 166 /1 ,األخجعاف  :عخفاف في العشق .
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 526 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف  , 28 /4مبل  :قيج .
ًساـ ّ ,
 . 3أبػ ّ
الجيػاف . 196/ 4 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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فقػػج شػػبو كجيػػو السحبػبػػة كجسػػاؿ خػػجىا بدىػػخ الخمػػاف ( جمشػػار ) فػػي حسخًػػو  ,فػػإف
()1

صػرة السحبػبة كخجىا دائسا مخًب بجساؿ الػرد كزىخًو  .كمغ قػلو :

ِ
ِ
ِ
ـــــــــــو
أَالّ ُتفـــــــ
طـــــــــــ ًة
َيسانــــــــاً ُم َغَّم َ
ــــــــــــار َق َخّج ْيـــــــــــــو َعجائُبـ ُ
ـــــــع الــ َ
وأَ ْق َدـ َ
ــــــــػْرُد أ َ
فالػرد يقدع إال يفارؽ خج السحبػبة لذجة ارًباشو بيػحا الخػج فيػػ مذػخؽ ػالػرد عشػج
()2

ًفتحيا  .كقاؿ :

َن ال أََرى
ــــــــــــػْرِد
فـ
ــــــاحسَّخ حتـــــــى ِك ْ
َو ْجَش َتـــــــــــــو ِمـ ْ
ـــــــج ُت أ ْ
ــــــــــــغ َك ْثـــــــــــــخِة الـ َ
َ
ــــــــــجان عشـــــــــــجي ألبـــــــــــي عبـ ِ
ِ
ــــــــــج
عبـ
استجسعا
الح ْد ُغ وال ِّ
يب ِإذا ُ
ُ
َْ
ص ُ
فػػإف كجػػو السحبػبػػة يغم ػ عميػػو الحس ػخة  ,فيقػػػؿ فػػأحسخ حتػػى ػػجت أال أرى كجشتػػو مػػغ
ج

كثخة الػرد كالحدغ كالصي

إذا اسػتجسعا صػا ار عبػجاف ليػحا الجسػاؿ  ,فكثػخة الػػرد داللػة

عمى الخيخ كاإلشخاؽ كربصيا بخج السحبػبة الحي يز
جذ ال َغ ّ ِ
ـــخ ِ
ـــغ َّ
ـــس ُمـــ ْح
ُن ِّغ ُ
رـــت ُح ْد َ
الش ْ
َلــــــــع ي ْجسعــــــــا َقــــــــ َ
ــــــــج
ط لِ َع ْيشــــــــي وَق ْ
ْ ُ َ

()3

الػرد  .قػلو :

ِ
ـــــــــو ُمْخَتــــــــــ َج
ـــــــــت َف َ
بْشـ َ
صْخفــــــــــي مْشـ ُ
ِ
ـــــــــــع َّ
ـــــــــــػْرُد؟
الشـ
َي ْجتسـ ُ
ـــــــــــخجذ والـ َ
ُ

ففػػي البيتػػيغ الذػػعخييغ يشعػػت الذػػاعخ السحبػبػػة كرحيميػػا كالبمػػا عمييػػا كىجخىػػا قػػج

تيػػخ حدػػغ الشػػخجذ كجسالػػو فيتدػػأؿ  ,ىػػل يجستعػػا بعػػج ىػػحا الفػخاؽ مػػع محبػبتػػو ؟ عمػػى
()4

الختع مغ اجتساع الشخجذ مع الػرد  .كمغ قػلو :

الصــــــــــــــخف ِمْشــــــــــــــو فـ ِ
و َّ
ـــــــــــــا ُتخ
ُ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ــــخ
مجّمَِش
ل ُ
ـــــــــــــــــــــــــار َضخائــــــــــــــــــــ ُ

ػج ِيـــــــــــــــــو
اكتحْمـ
فمـــــــــــــــــػ َ
َ
ــــــــــــــــت ِب ْ
شتيـــــــــــــــــــــو َب َجائـــــــــــــــــــــــــــــــــــعٌ
وبػ ْج ْ
َ

فإف الذاعخ يرف حالو مع محبػبتو كصجىا عشو كشخفيا الفاًخ الجمشار عمى

الختع مغ جسالو  ,فيػ ضخيخ يذبو كجيو السحبػبة التي يجؿ عميو السخض كالذحػب .

الجيػاف . 159 / 4 ,
 .1أبػ ً ّساـ ّ ,
الجيػاف . 186 / 4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 189/ 4 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
الجيػاف . 202 / 4 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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()1

كمغ قػلو أيزا :

ِ
يدــــ َ ِ
ـــخ
ص ُع مشيــــا الس ْدـ ُ
َ
العْشبـ ُ
ـــظ و َ
كيََّنيــــــــا ِمــــــــغ َخـ ِ ِ
ـــــــخ
ّ
ْ
ـــــــجه ُت ْع َرـ ُ

ــــــــــــــػٍة َك ْػَكُبيـــــــــــــــا ُي ْدِىـــــــــــــــُخ
وَق ْيـ
َ
ِ
شــــــــــــــاد ٌن
حت َثيــــــــــــــا
َوْرِدَّيــــــــــــــ ٌة َي َ
ج

يرػر السحبػبة الكػ

جج

فػي جسالػو يفػػح مشيػا رائحػة السدػظ كالعشبػخ ألف " ريحػو

انعػػر الخيػػاح كيؤخػػح مػػغ أشيػ

األزىػػار"( ,)2كىػػي ػػالغداؿ فػػي جسػػاؿ خػػجىا فيػػػ مذػػخؽ
()3

ًساـ بسذاعخ اإلشخاؽ كاالنفتاح بقػلو :
كأنو كردة حس اخ  .حيث يػحي أبػ ّ

َّ
ـــــــــػم الّمَِقــــــــــاء َزعـ ِ
ع
ـــــــــاز ُ
ولكشيــــــــــا يـ َ

بخ الس ْح ِ
س في َّ
اح ِ
الش َـجى
كخ ِ
ري ٌ
َ
يح َ
العْش ِ َ

ج

إذا أركاح ج ػػػدىع س ػػاقيا الك ػػخـ نذ ػػقتيا السص ػػامع فتبعتي ػػا أيشس ػػا ذىب ػػت  ,كريحي ػػع

كخير الشخجذ البخي ( العشبخ ) في الشجي  .كقاؿ يدأؿ الحدغ بغ كى

()4

:

ِِ
ــــــئ َت أَتبعـ َ ِ
ــــغ َر ْو ٍح َوَرْي َحـ ِ
حدـ ِ
ــــان
ــــــان
ِإ ْن ِشـ ْ
ــــػدك ِمـ ْ
فكـ َ
ــــان ُجـ ُ
حدـــــــاناً ب َ
ــــــت إ َ
ففػػي البيػػت الذػػعخي يتبػػع اإلحدػػاف باإلحدػػاف فػػي قزػػا حاجتػػو  ,فػػإف جػػػد السسػػجكح
()5

ك خمو خائحة ركح كالخيحاف كىي مغ الخكائر الذحية  .كمغ قػلو :

ِ
ـــــع
ـــــع َج ِسيـ ِ
ــــــــغ ففيــــــو مشـ ُ
ـــــو َجسيـ ُ
شتيـ ِ
ِ
ــــو َزْىـ ِ
ــــع
الخبيـ ِ
ــــخ َّ
لَمحـــــع ِمـ ْ
ــــغ َو ْج َ ْ

ـــــخ أرَيـ ُ ِ
طـ ِ
الح ْدـــــــــ
ُكــــــ َل مــــــا َمْش َ
ـــــت مـ َ
ـــــغ ُ
َن العيــــــػ َن َتج ِشــــــى بيَيـ ِ
ـــــج الـــــــــ
ْ
ْ
غيـ َ
ـــــخ أ َّ ُ
فإف مشطخ السحبػبة في حدشو سشطخ الخبيع في جسالو كبيائو  ,كلكػغ العيػػف مػغ
جج

جج

()6

كجشتيو ًذبو زىخ الخبيع  .كقاؿ :

الجيػاف . 197 / 4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2القيدي  ,نػري حسػدي  ,الصبيعة في الذعخ الجاىمي  ,عالع الكت
بيخكت  ,ط1984 , 2ـ  ,ص. 93

الجيػاف  . 587 / 4 ,العشبخ السحس  :الشخجذ البخي .
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
الجيػاف . 336 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
الجيػاف . 234 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
الجيػاف . 502 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .6أبػ ّ
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 ,ممتبة الشيزة العخبية ,

ـــــغ َن ْبتيــــــا َر ِشيـ ِ
الق ِذـ ِ
ـــــب
ــــــــــيب
َرض فـــــــــــي ِردائيـــــــــــا َ
فــــــي َزاىـ ٍ
واأل ُ
ـــــخ ِمـ ْ
فرػػػرة األرض التػػي ًمػػبذ ردا ىػػا فػػي الخبيػػع  ,كً ػخًب بػػالدىخ الخشي ػ فػػي نبتيػػا
جج

ًسشر الكػف جساالً كسخك اًر  ,ك حلظ فػإف صػػرة الدىػخ السمػػف بذػتى األلػػاف الداىيػة مػشر
()1

األرض البيا لكي ًمبذ حمتيا الججيجة بعج فرل الذتا  .كقاؿ أيزا :

ِ
ــــــخُه
ــغ فـــي َخـ َّــج ْي َظ َجـ ْــػ َىخه
وفيـــــــو قـــــــج َخَّمـ َ
َقـ ْــج َصـ َّــش َ
الح ْدـ ُ
ــــــف ال َتفـ ُ
ف ُ
َحسـ َ
ــــــاح أ َ
فالحدػػغ كالجسػػاؿ فػػي الخػػجكد لمسحبػبػػة  ,كشػػبو ىػػحه الخػػجكد بالتفػػاح األحسػػخ لذػػجة
جج

جج

جساؿ كجو محبػبتو  ,فالحسخة جامع البيا كاإلشخاؽ في مييسا .
 3.3.3صػرة الشجى والخوض والصيخ:
فالشػػجى مػػغ أدكات الخبيػػع فػػي الرػػباح  ,ك أنػػو يمسػػل ميسػػة السصػػخ  ,ك أنسػػا ىػػػ

دىػف ًجىغ بو لسع الثخى فيصي

()2

كيتألق بيحا الجىغ  .قػلو يسجح السعترع با﵀ :

ِ
ـــو لِسـ َّ
ـــخى
ــــاه وىـــــػ ُم َعـــــ ِّحُر
ــــت َّ
ـــجى ِإذا َّاد َىَشـ ْ
ِخْمـ َ
ــــحاب أَتـ ُ
ـــع الثـ َ
الدـ َ
ـــت بـ َ ُ
وَنـ ً
فإف الشجى الحي يقيع كيثبت فػي ذلػظ السمػاف  ,ضيػخ جسػاؿ
ىحه صػرة لسدية لحلظ ّ

الخبيع كالدىخ ,فأصبحت الصبيعة مدىخة جسيمة  ,فالدحاب يقبل في الرباح كيمع بػالثخى

كيعتػػحر مشػػو لقمػػة مػػا يبحلػػو مػػغ مػػا عبػػخ الشػػجى  ,كيقػػخف الذػػاعخ بػػيغ الشػػجى كالدػػحاب
الغسامي الخقيق الحي يطيخ صباحاً ليفدخ ىحه الطاىخة ًفدي اخ جساليا  ,بعبارة رقيقة
مؤنقة  ,كداللة ًػ يجية فحة  ,كربصا محمسا بيغ أج اد البيت الذعخي  .كمغ قػلو في
()3

مجح ا بغ يػسف :

ِ
الخيــــــاح َضـ ِ
ــــــظ َّ
ـــــعي َفا
ــــــت
ــــــجى َ
وتَش َّف َدـ ْ
الشـ َ
َن َفدــــــاً ِب َع ْق َػَتـ َ
أَْر َســـــــى بَشاديـ َ
ـــــظ ِّ ُ
ففػػي البيػػت يػػجعػ الذػػاعخ لمسشػػدؿ كالػػجيار بالخر ػ كالشػػجى  ,فالشػػجى أرسػػي عمػػى
السشدؿ فيحيي الشبات كالدىخ  ,كًتديغ األرض في أجسل صػرىا  ,كنديع الخياح ًشفع
كًديج مغ الخر

 ,فالشجي يقيع عمى السماف إقامة الدفيشة في مخساىا.

الجيػاف . 208 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف  . 192 /2 ,السعحر  :الحي نبت عحاره كىػ الذعخ الشازؿ عمى المحييغ
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 377 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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()1

كقاؿ:

فكيََّنيـــــــــــا عـــــــــــيغ عميـ ِ
ــــــــــو َت َحـ َّ
ــــــــــجُر
َ ٌْ ْ
ـــــــــــخ
ـــــــــــجو
تـــــــــــارًة َ
اء َت ْبـ ُ
وت َخ َّفـ ُ
َ
َعـــــــــــ ْحَر ُ

ِمــــــغ كـ ِ ِ
ـــــخ ْق َّ
ـــــجى
بالشـ َ
ْ
ـــــخٍة َتخْقـ َ
ـــــل َزاىـ َ
ّ
ـــــــجو ويحجبيـــــــا ِ
ـــــــيع كيََّنيـــــــا
َ
َت ْب ُ َ ُ ُ
الجس ُ
جج

ج

ففػػي البيتػػيغ الدػػابقيغ يذػػخز الذػػاعخ الدى ػخة التػػي ًخقػػخؽ بالشػػجى  ,بػػالعيغ التػػي

ًتحػػجر بالػػجمع  ,أمػػا صػػػرة الذػػجخة ال ادىػخة التػػي ًتحػػخؾ فيخفييػػا ًكػػاثف الشبػػات ثػػع يػػدكؿ
عشيا  ,فتطيخ ك أنيا جارية ًطيخ كًختفي .
أما الخكض فيقجـ لشا صػػرة جسيمػة يخسػسيا بألفاضػو العحبػة كلػحاًػو الخائعػة  ,حيػث

ًحفػػو األزىػػار بػػاأللػاف الداىيػػة البجيعيػػة  ,فػػالمػف األبػػيس الػػحي يطيػػخ فػػي ىػػحا الػػخكض
()2

كًحسمو األلػاف األخخى  ,قػلو :

ـــــــغ و ْشــــــــِيو أَ ْفــــــــػ ِ
ِ
َعـ ْ َّ
ـــــالخ ْو ِ
اف
ليــــــا
فكــــــيََّنشي بـ َّ
ض َقـ ْ
ـــــج أ ْ
َجَمــــــى َ
َ
ـــــــغ ُحمــــــــ ٍة مـ ْ َ
ــــــاف وَنبـ ِ
ِ
ِ
ـــــــــــــػ ٍر كالسخ ِ
ـــــــــــــاف
اجــــــــــــــل َخـ
ــــــت َقـــــــخارٍة
َو ٍ
عـــــــغ َثـــــــام ٍخ ضـ ٍ ْ
اف وَنـ ْ
َ
فيخسػػع لشػػا حميػػة ذلػػظ الػػخكض بألػانػػو البجيعػػة ػػالثػب الس اخجػػل السػػدر ر عمػػى فتػػاة
ج

جسيمة محبػؾ كمربػغ بألػاف الصيف ليذمل الرػرة التي ًخير الػشفذ كًػجفع الصسأنيشػة
()3

كمغ قػلو في مجح ا بغ الييثع :

ــــــخيب
ـــــــخ
استد َّ
كذف َّ
الخ ُ
َ
الس ُ
كســا ْ
وض ْأر َســــــــــــــــــــــو و َ
اس َت َدَّخ ُ
الس ْح ُل مشيــــــــا َ
َ
ففي ىحا البيت يرػػر الػخكض الػحي يحػػي أجسػل األزىػار كالثسػار بألػانيػا البجيعػة
برػػػرة إندػػاف ذػػف أرسػػو كضيػػخ مشػػو أجسػػل شػػي ثػػع تصػػى كاسػػتتخ برػػػرة بر ػخية
حخ ية يتخيميا الستمقي  ,فيقع في نفدو السعشى كيتأثخ بػو  ,فسػشر البيػت ًخابصػا كًساسػما

الجيػاف ً . 195 /2 ,خقخؽ  :الجمع  ,جاؿ في العيغ  :أي باشغ أجفانيا ً ,حجر:
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
ًدم الجمع  ,الجسيع  ,الشبات السغصي األرض ً ,خفخ ً :دتحي .
الجيػاف  . 391 /2 ,األفػاؼ  :األلػاف السختمفة  ,الخاجل  :ضخب مغ الثياب
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
كالبخكد السػشاة الحػاشي السشقػشة  ,خاؼ  :مطيخ .
الجيػاف . 291 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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بػػيغ أج ادئػػو .أمػػا الصيػػخ يرػػػره لشػػا كىػػػ يغشػػي عمػػى الغرػػغ الستسايػػل  ,كيذػػجك برػػػًو
()1

العحب الجسيل  ,قػلو يسجح داكد بغ ا :
ِ
ــــــــــج
غشـــــــــــى َفذـــــــــــا َق َظ َ
شـــــــــــائخ غِّخيـ ُ
ــــــاق عمـــــــى َسـ ِ
خيـــــــ ًة
ــــــاق َد َعـــــــا ُق ْس َّ
َسـ ٌ
ِ ِ
ِإل َفـ ِ
الغرــــــػ ِن َتيََّل َفــــــا
ــــــل ُ
ـــــان فــــــي ض ّ
ــــــــــا ىـــــــــــ َحا ىـ ِ
صعسـ ِ
ــــــــــان ِبخيـ ِ
ـــــــــــح ِه
َي َت َّ
َ

َل َّســـــــــــا َتـ َّ
ــــــــــج
ــــــــــخن َع وال ُغرـــــــــــػ ُن َت ِسيـ ُ
ِ
ــــــيج
ــــــػى َ
وت ِرـ ُ
َفـ َ
ــــــس ُو َ
اليـ َ
ــــــجع ْت ُتقاسـ ُ

ـــــــــػد
التـ َّ
وَ
ـــــــــف َب ْيَش ُيســــــــــا َىــــــــــػى َم ْعُقـ ُ
مجعـــــــــاً وَذاك بخيـ ِ ِ
ـــــــــج
ــــــــظ ُم ِعيـ ُ
ــــــــا تْمـ َ
َ
َْ
ثع يرف لشا مشطخ الصائخيغ المحيغ ًقاسسا اليػػى كاأللفػة كًألفػا عمػى الغرػػف يمفيسػا

ىػػػى معقػػػد كح ػ

ج

كسػػعادة ك ػػل يتػػحكؽ ريػػق صػػاحبو  ,ثػػع رب ػ حػػاؿ الصػػائخيغ بحالتػػو

السغايخة ليسا  ,كقج ىيجػا فػي نفدػو األلػع كالحػدف كالػجػج  .ثػع يػأًي الشػجا لمصػائخيغ بػأف
يتستعا بيحا الشعع الحي يحفيسا عمى ىحه الذػجخة الشجيػة  ,كىػحه الدػعادة التػي ًجسعيسػا ,
()2

بقػلو :

ِ
ِ
شـــــــــــائخ ِ
ان َت َّ
ـــــػد
يتســـــــــــا
يـــــــــــا
وع َســــــا َّ
ستعـــــــــــا ُىِّش ُ
ـــــباح فــــــِ نشي َم ْج ُيـ ُ
الرـ َ
ـــجيج
حســـــــ ٍج
آ ٍه لِ َػقـ ِ
ــــــغ ُم َّ
حـــب َش ُ
ــــــي ِغ يـــــــا ْبـ َ
َب ْ
ــــــع البـ ْ
الس ِّ
الس ِّ
حـــب عمـــى ُ
ـــي ُغ ُ
فيمذػػف الذػػاعخ لسسجكحػػو أف كاقػػع البػػيغ عميػػو شػػجيج  ,فيدتذػػعخ أحاسػػيذ الصيػػخ
السبتيجة بجساؿ الصبيعة كأريجاىا كبيغ نفدو الحديشة .

الجيػاف  . 148 /2 ,مجعا :أي ل كاحج مشيسا يصعع ريق صاحبو .
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 148 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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الفرل الخابع
بػاعث ال ّتكخار :

إف اسػػتخجاـ ض ػػاىخ األدب فػػي الذػػعخ ال يمػػػف عبث ػاً  ,فػػالتّكخار ال بػػج أف يمػػػف لػػو
أىػػجاؼ محػػجدة مػػغ ك ار اسػػتخجامو  ,فػػال يقػػػـ عم ػى ًك ػخار المفطػػة فػػي الدػػياؽ الذػػعخي ,
كإنسا ما ًتخ و ىحه المفطة مغ أثخ انفعالي في نفذ الستمقي ليجلل مػغ خاللػو عمػى مػقػف

الشفدػػي كاالنفعػػالي  ,كيحسػػل فػػي ثشايػػاه دالالت سػػياقية كنفدػػية مػػغ خػػالؿ نرػػو
الذػػاعخ ّ
الذػػعخي  .كذىبػػت نػػازؾ السالئكػػة إلػػى ًحجيػػج ثالثػػة أصػػشاؼ لمتك ػخار مػػغ جيػػة الجاللػػة ":
()1

التّكخار البياني  ,كًكخار التقديع  ,كالتّكخار الالشعػري "
ز م ػ ػػغ خػ ػ ػػالؿ  ":التػ ػ ػػأليف
ل ػ ػػحا يعػ ػ ػػج التّكػ ػ ػخار أحػ ػ ػػج األدكات الفشيػ ػ ػػة األساس ػ ػػية لمػ ػ ػ ّػش ّ
السػسػػيقي ,كاإليقػػاع مػػا ىػػػ إال أص ػػات ممػ ّػخرة ًثيػػخ فػػي الػػشفذ انفعػػاالً مػػا "( ,)2لتعسيػػق
.

الفك ػخة كًأكيػػجىا  ,فتخديػػج بعػػس السقػػاشع كًكخارىػػا ًػػؤدي إلػػى سػػخعة مالمدػػتيا لمشفػػػس ,

ليجج القارئ فييا الستعة كالمحة .

فالتّكخار مغ المغة الذعخية  ,ألنو يمتد

شاقات إيحائية كدالالت معيشة في سػياؽ

الشز الذعخي  .أما بػاعػث التّكػخار كأت اخضػو التػي أشػار إلييػا ابػغ رشػيق القيخكانػي فػي
عسجً ػػو كى ػػي  ":التػ ي ػػج  ,التم ػػحذ ب ػػح خ اس ػػع السحبػب ػػة  ,كالتفج ػػع كالتحد ػػخ  ,كالتذ ػػػيق
كاالس ػ ػػتعحاب  ,كاالزد ار كال ػ ػػتيمع  ,كالتيجي ػ ػػج كالػعي ػ ػػج  ,كالت ػ ػػح خ  ,كالتفخ ػ ػػيع  ,كزي ػ ػػادة

االسػ ػػتبعاد  ,كالتعطػ ػػيع كاالسػ ػػتغاثة  ,كالتقػ ػػجيخ  ,كالتػ ػػػبيخ  ,كالذػ ػػيخة  ,كشػ ػ ّػجة التػضػ ػػير
بالسيجػ  ,كالتشػيو بالسمخر كاإلشادة بح خه  ,كالسبالغة في الذي "(.)3
ففػػي ىػػحا الفرػػل سػػتقف الج ارسػػة عمػػى بػاعػػث التّكػخار  ,كبيػػاف الػػجالالت كاإليحػػا ات
التي يػحي بيا  ,كقدست ىحه البػاعث إلى ستة عشاكيغ رئيدية كىي :
الشفدي لمسقجمة
 البػاعث الّشفدية  :يشجرج ًحتيا  :التمحذ بح خ اسع السحبػبة  ,التفديخ ّ
 .1نازؾ السالئكة  ,قزايا الذعخ السعاصخ  ,ص  280ػ ػ ػ ػ. 291
الخبابعة  ,ق اخ ات أسمػبية في الذعخ الجاىمي  ,ص  161ػ ػ ػ ػ ػ . 163
ّ .2
 .3القيخكاني  ,العسجة في محاسغ الذعخ ك دابو كنقجه  ,ص  75 /2ػ ػ ػ  . 77انطخ .شيخػف ,
الديج  ,أسخار التّكخار في لغة القخاف  ,دار اليجاية لمشذخ كالتػزيع  ,ط 1983, 1ـ ,
محسػد ّ
ص. 13
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الصممية  ,القمق كالتػًخ  ,التفجع كالتحدخ  ,إضيار المػعة  ,التيمع كاالزد ار .

 البػاعث اإليقاعية التي ًعتسج عمى ما ًتخ و مػسػيقا الحػخؼ كالكمسػة فػي الدػياؽ الذػعخي
مػ ػػغ أثػ ػػخ نفدػ ػػي ي ػ ػخًب بالسػضػ ػػػع كيشػ ػػجرج ًحتيػ ػػا اإليقػ ػػاع الخػ ػػارجي ( األكزاف  ,القافيػ ػػة
كالخكي )  ,كاإليقاع الجاخمي .

 البػاعث التػكيجية الجسالية ً :تعمق بجالالت األلفاظ كإيحا اًيا  ,كًػ يج الفكخة .
 البػاعث الفكخية ( الخؤية )  :إضيار مقجرًو المغػية  ,دقة السعاني .
 السحدشات البجيعية  :الجشاس كالصباؽ كاالستعارة .
 بػاعث إيحائية ً :تعمق بخةية الذاعخ اًجاه بعس القزايا التػي اشػغمت فكػخه كمػا ًػػحي

الشفدية لسا ليا مغ أىسية في بشا العسمية الفشية كدافعاً ميساً لعسميػة
بو  .كبجأت بالبػاعث ّ
اإلبجاع الذعخي .

 1.4البػاعث الّشفدية :
يعج التّكػخار " مفتاحػا لمفكػخة الستدػمصة عمػى الذػاعخ إليقػاظ الستمقػي  ,فتجعمػو يبحػث
()1

عػػغ ممػنػػات الذػػاعخ ,كإبػخاز مذػػاعخه كأحاسيدػػو مػػغ خػػالؿ أشػػعاره "

بػأثخه لػحا يػجؽ القمػ

" فيمػػػف التّك ػخار
بعػجد مػا ًكػخر

الشفدي مفزياً إلى نفػذ السخاشػ
مشبعثاً عغ السثيخ ّ
باالىتسػػاـ الخػػاص بسجلػلػػو  ,فيذػػعل العػاشػػف كيييجيػػا "( ,)2كيعػػج الباعػػث
المفػػي مػحي ػاً
ّ

الشفدي مػغ أىػع العػامػل السدػببة لمتكػخار " كيستػاز بأنػو األكثػخ ضيػػ اًر بيشيػا لسػا يسثمػو مػغ
ّ
()3
إعادة لسا كقع في القم كاستقخ في الشفذ  ,فانذغمت بو عسغ سػاه " .
لمتكخار" مجلػؿ نفدي سيمػلػجي يداعج الشاقج عمى ًحميل شخرػية الذػاعخ كمعخفػة
الشفدية كالجكافع الحقيقية التي يخفييا عغ اآلخخيغ التي ال يخيػج أف يفرػر عشيػا ,
األبعاد ّ
فيي ػػجيشا إليي ػػا التّكػ ػخار  ,كًحمي ػػل ذل ػػظ أف ال ػػشفذ ًعب ػػخ ع ػػغ حاجاًي ػػا أك م ػػا ير ػػيبيا م ػػغ
اختالؿ بالتػازف الجاخمي بصخيقة تيخ كاعية ال إرادية "(. )4

 .1البجايشة  ,التّكخار في شعخ العرخ العباسي األكؿ  ,ص. 335
الديج  ,التّكخيخ بيغ السثيخ كالتأثيخ  ,ص  198ػ ػ ػ ػ . 199
ّ .2
 .3عاشػر  ,التّكخار في شعخ محسػد دركير  ,ص . 33
 .4الكبيدي  ,لغة الذعخ العخاقي السعاصخ  ,ص . 182
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" فالعب ػػارة السم ػػخرة ً ػػؤدي إل ػػى رف ػػع مد ػػتػى الذ ػػعػر ف ػػي القر ػػيجة إل ػػى درج ػػة تي ػػخ
عاديػػة  ,كباسػػتشاد الذػػاعخ إلػػى ىػػحا التّكػخار يدػػتغشي عػػغ عشػػا اإلفرػػاح السباشػػخ كإخبػػار

القػارئ باأللفػاظ عػغ مػجى ثافػػة الػحركة العاشفيػة "( ,)1كاألتمػ فػػي ىػحا التّكػخار أنػو يػػأًي
مقتصفاً مغ كاقع مخ ٍ
يخ عاشو الذاعخ  ,أك حادثػة مؤلسػة أثػخت فيػو  ,فأخػح يفختيػا بصخيقػة
إرادية أك ال إرادية عػغ شخيػق ًكخارىػا  ,كيتسيػد ىػحا الػشس " بإممانيػة امتػجاده عبػخ الػدمغ
()2

معتسجاً فػي اسػتس اخريتو عمػى بقػا الحالػة الذػعػرية التػي يتعػخض ليػا الذػاعخ"

 ,فيذػمل

بحلظ خيصاً داللياً بال األىسية يبقى مع الذاعخ فػي مخاحمػو العسخيػة السختمفػة حػيغ يػجخل

ف ػػي ػػل ًجخب ػػة ججي ػػجة يخػض ػػيا  ,كل ػػحلظ يسم ػػغ االس ػػتفادة مش ػػو ف ػػي إض ػػا ة الكثي ػػخ م ػػغ
الشفدية التي ًيع الذاعخ .
الجػان ّ
كقػػج يمػػػف ىػػحا الشػػػع مػػغ أصػػع

أن ػػاع التّك ػخار ؛ ألف قيستػػو الفشيػػة ًشبػػع مػػغ ثافػػة

الشفدػػية التػػي يقتػػخف بيػػا  ,فػػال ُبػػج لمذػػاعخ مػػغ ًيي ػػة سػػياؽ نفدػػي تشػػي بالسذػػاعخ
الحالػػة ّ
الكثيفة التي ًداعج عمى رقي ىحا التّكخار الحي يديع في رفعة الشز الذػعخي  ,فالذػاعخ
فػػي ًكػ اخره لمفطػػة أك العبػػارة يػػػحي إلػػى سػػيصخة ىػػحه العشاصػػخ السمػػخرة عمػػى ًفكيػخه  ,فسػػغ

خػػالؿ ى ػػحا العشر ػػخ السمػػخر الط ػػاىخ ف ػػي الػػشز الذ ػػعخي يسم ػػغ التػصػػل إل ػػى السد ػػتػى
البػػاشغ  ,كعميػػو فػػإف التّكػخار يعػػج " السسثػػل لمبشيػػة العسيقػػة التػػي ًحمػػع السعشػػى فػػي مختمػػف
ألػاف البػجيع "( ,)3ػحلظ يعػج مػغ أىػع األسػالي التػي ًػؤدي كضيفػة ًعبيخيػة كإيحائيػة داخػل
الػػشز لمحالػػة السدػػيصخة عمػػى الذػػاعخ  ,فالذػػاعخ يعتسػػج ىػػحا األسػػمػب " عشػػجما ًرػػادؼ

ػػى فيزػػل يت ػخنع بيػػا عمػػى سػػبيل التّك ػخار ليخسػػخ جخسػػيا فػػي األذىػػاف
المفطػػة فػػي نفدػػو ىػ ً

 .1نازؾ السالئكة  ,قزايا الذعخ السعاصخ  ,ص . 253

 .2عاشػر  ,التّكخار في شعخ محسػد دركير  ,ص . 45انطخ  ,زايج  :عمي عذخي  ,عغ بشا
القريجة العخبية الحجيثة  ,دار الفرحى لمصباعة كالشذخ  ,القاىخة  ( ,د .ط )  ,سشة 1977ـ ,

ص. 60

 .3عبج السصم

 ,بشا األسمػب في شعخ الحجاثة  ,ص .109انطخ  ,أبػ مخاد  ,شعخ أمل

دنقل  :دراسة أسمػبية  ,ص. 111
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"( ,)1إض ػػافة إل ػػى ػن ػػو أس ػػمػباً ًعبيخيػ ػاً ير ػػػر اض ػػصخاب ال ػػشفذ فإن ػػو ي ػػجؿ أيزػ ػاً عم ػػى
ًرػػاعج انفعػػاالت الذػػاعخ  ,فيػػػ السفتػػاح الػػحي مػػغ خاللػػو يػػتسمغ الشاقػػج مػػغ نذػػخ الزػػػ

اىتسامػاً
عمى كججاف الذاعخ لمكذف عػغ أسػ اخره كخفايػاه  ,فالذػاعخ " إنسػا يمػخر مػا يثيػخ ّ

عش ػػجه  ,,كى ػػػ يحػ ػ

ف ػػي الػق ػػت نفد ػػو أف يشقم ػػو إل ػػى نف ػػػس مخاشبي ػػو أك م ػػغ ى ػػع حم ػػع

السخاشبيغ مسغ يرل إلييع القػؿ عمى بعج الدماف كالجيار "(.)2
إف ًك ػخار الذػػاعخ لرػػي كأفعػػاؿ معيشػػة يحسػػل فػػي تال ػ

اسػػتخجاماًو قيس ػاً شػػعػرية

ًخ ػػد عمػػى ارًب ػػاط الذػػاعخ بي ػػحه الرػػي كىػػحه األفع ػػاؿ  ,فكث ػخة ًكػ ػخار الذػػاعخ لألفع ػػاؿ

الساضية مثالً ًػجؿ عمػى ارًبػاط الذػاعخ بالساضػي بسػا يحسمػو مػغ ذ خيػات ال ًكػاد ًحسػى

مغ مخيمتو  ,كمغ ًكخار الري ما يمػف لو بعػج نفدػي يدػاعج عمػى معخفػة حالػة الذػاعخ
ػ ػ ػ ( أنػػا  ,أنػػت ,

الشفدػػي كمػقفػػو مػػغ مجتسعػػو الػػحي يعػػير فيػػو  ,فتكػخار صػػي
ككضػػعو ّ
نحػػغ  ,ىػػع ) ًدػػاعج الشاقػػج فػػي ًحميػػل شخرػػية الذػػاعخ  ,كىشالػػظ نػػػع خػػخ مػػغ التّك ػخار
يتسثػػل فػػي ًك ػخار الطػػاىخة  ,إذ ال يقػػف ىػػحا التّك ػخار عشػػج حػػجكد قرػػيجة معيشػػة بػػل نجػػجه
مشتذ اًخ في قرائج ثيخة لمذاعخ  ,بحيػث يذػمل ضػاىخة ًصغػى عمػى شػعخه  ,كالستتبػع ليػحا

الشػػػع مػػغ التّكػخار يجػػج لػػو أبعػػاداً نفدػػية سػػيصخت عمػػى الذػػاعخ حػػاكؿ الذػػاعخ إفخاتيػػا فػػي
قرائجه مغ خالؿ ًكخارىا في قرائجه السختمفة "(. )3
 1. 1. 4التمحذ بحكخ اسع السحبػبة :
الشفدػػية التػػي ًطيػػخ األحاسػػيذ الستأججػػة اًجػػاه
ًسػػاـ فػػي ًرػػػيخ معاناًػػو ّ
أبػػجع أبػػػ ّ
الشفدػػي لػػجى
محبػبتػػو  ,فكػػخر اسػػسيا ليعػػػض مػػا فقػػجه مػػغ متعػػة المقػػا  ,لتبعػػث االرًيػػاح ّ
()4

الذاعخ  ,قػلو في مجح ا بغ الييثع :

 .1ىالؿ  ,ماىخ ,جخس األلفاظ كدالالًيا  ,ص 251ػ انطخً .بخماسيغ  ,البشية اإليقاعية لمقريجة

السعاصخة في الجدائخ  ,ص. 194

الديج ,التّكخيخ بيغ السثيخ كالتأثيخ ,ص . 136انطخ .الكبيدي ,لغة الذعخ العخاقي السعاصخ ,
ّ .2
ص. 181
 .3الكبيدي  ,السخجع الدابق نفدو  ,ص. 158

الجيػاف  . 152/2 ,الدخب  :القصعة مغ الطبا  ,الرػار  :القصيع مغ بقخ الػحر
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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ِ
ـــــــػ ُار
كســـــــا َ
فاجـــــــاك س ْ
ص َ
ـــــــخ ٌب أَو ُ
اشـــــــــياً وَنــــــــي ْ ِ
ــــــــت و ِ
ــــــــار
أ َ
َت دَيـ ُ
َ
َشاع ْ َ

َنـــــــــػار فـــــــــي صـــــــــػ ِ
احبيا َنـــــــــػ ُار
ٌَ
َ
ــــــــحب ِ
َ َّ
ــــــــػب
حاسـ ٌ
ــــــــج فَشـــــــــي ْ
َت ُقُمـ ٌ
تكـ َ

ج

يمػػر الذػػاعخ عمػػى ًكػخار اسػػع نػػار فػػي مصمػػع القرػػيجة كال شػػظ أف االفتتػػاح باالسػػع

الشفدي الحي ألحقتو نػار بشأييا فقج
أقػى كأشج ًأثي اًخ في الشفذ  ,مطي اًخ إحداسو بالعحاب ّ
نػػأت القمػػػب كنػػأت الػ ّػجيار  ,ألنيػع ارًحمػػا عشيػػا بعػػج ذلػػظ  .فتكػ اخره السػػع نػػار أك " السػػع
معيغ في قرػائجه  ,سػػا ػاف ىػحا االسػع عمسػاً عمػى شػخز  ,أـ عمسػاً عمػى ممػاف إنسػا
يعمذ شبيعة عالقتو بو  ,فيػ ًكخار ال يجخي يفسا اًفػق  ,بػل يشػبس بإحدػاس الذػاعخ

()1
الشفدػػي الػػحي يعػػاني مشػػو
كعػاشفػػو "  ,فيػػػ يتحػػجث عػػغ حالػػة اليجػػخ كالحخمػػاف كالبعػػج ّ
البتعػػاد ن ػػار مػػع ص ػػاحبيا كشػػبييغ بقصيػػع بقػػخ الػػػحر كقصيػػع الطبػػا الػػحي يعػػير فػػي

ح

ككد ثػع ًفخقػت كًذػتتت  ,سػا ابتعػجت نػػار عػغ ديارىػا كرحمػت .كقػاؿ يسػجح ا بػغ
()2

سعيج :

ِ
ـــظ الـ َ
ـــــــــــار
ـــجمى
ـــام ُتـ ْ
ـــــــــــخ ُلَّبـ ُ
ـــجمي َع ْيَشــــو تْمـ َ
َقسـ ُ
فييــــــــــــا َوَت ْق ُسـ ُ
أََّي َ
ـــــــــــو األ َ
ـــــــــــــــػ ُار
ـــــــــــــــػ ُار َن
كـــــــــــــــالس ْعَشَي ْيغ وال َن
ـساىسا
وف وال َكُشـ ُ
اسـ ُ
ِإ ْذ ال َصـ ُـج ُ
َ
َ
ـػد ْ
َ
ِ
ـــغ ِإذا رِم ْقــــغ ســــػ ِ
ــــــــػ ُار
اف اًخ
ــــــــػٌر َو ُىـ َّ
س َف ُيـ َّ
ِبــــِي ٌ
ــــــــغ ِإذا َرَم ْقـ َ
ــــــــغ صـ َ
صـ َ
ُ َ َ َ
ُ
الشفدػية كيػجلل عمييػا  ,فتمػظ الػجمى
ففي ىحه األبيػات التػي يبػخز فييػا الذػاعخ حالتػو ّ
ج

ًجمي عيشو لكثخة بمائو عمى محبػبتو نػار كيتح خ صػيحباًيا لسفػارقتيغ كقمػة مدػاعجًيغ

صػػجره كف ػؤاده عمػػى

فدػػمبغ ُلّبػ ُػو كذىػػبغ بػػو كًخ شػػو مػػع نفدػػو يعػػاني الحخمػػاف الػػحي يمي ػ
الػػختع مػػغ الػػػد كالػصػػاؿ مػػع ن ػػار كصػػػيحباًيا  ,في ػػ يحذػػج أسػػسا صػػػيحباًيا كىػػغ :

صػػجكؼ  ,ك شػػػد  ,كلكػػغ انػػت أفعػػاليغ مخالفػ ًة ألسػػسائيغ  ,فػػإنيغ الػ ّػجمى الجسيمػػة فػػي
حدشيغ كعيػنيغ ًذبو عيػف بقخ الػحر إذا نطخت إلييغ .

الديج  ,أسمػب التّكخيخ بيغ ًشطيخ البالتيغ كإبجاع الذع اخ  ,ص. 14
ّ .1
الجيػاف  166 /2 ,ػ ػ ػ . 167يقسخف ّلبو  :يحىبغ بو  ,صجكؼ  :اسع عمع بسعشى
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ

عق أك فخ  ,نػار  :اسع عمع بسعشى نار يشػر :نفخ ,
أعخض  ,شػد  :اسع عمع بسعشى شج إذا ّ
رمقغ صػار  :أي عيػنيغ ًذبو بقخ الػحر .
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كييػػجؼ ذلػػظ إلػػى ًثبيػػت األحاسػػيذ كالسذػػاعخ كيجدػػجىا لحطػػة السعانػػاة ليػػػقي ذىػػغ
الستمقػي كيشبيػو لسػا سػػيأًي كيمذػف حالػة الرػخاع التػي يعيذػيا الذػػاعخ مػغ ص ّػج محبػبتػػو
كمفارقتيا ليذحغ األبيات بصاقة ىائمة مغ الػجالالت الستزػادة مػغ أسػسائيغ كًطيػخ قيسػة

التّك ػخار لتذػػمل مخًك ػ اد لتػليػػج السعػػاني  ,كخمػػق إيحػػا ات ججيػػجة لحالػػة الحػػدف كالفقػػج التػػي
يعانييػػا السح ػ لحبيبػػة  .أمػػا ًك ػخار مسػػة ( اليػػػى) الػػحي ي ػخًب بالح ػ كالسحبػبػػة  ,مػػغ
ذلظ قػلو :

()1

الرـ ِ
ِ
ــــػى
ورحْمـ ُ
ــــبابة و َ
ــــت مـــــغ َبَمـــــج َّ َ
َ
الجـ َ
ِ
ـــػى
ـــػى ُيْشدــــي َ
فــــي َغ ْفَمــــ ٍة ِإ َّن َ
اليـ َ
اليـ َ

ِ
اك عمــى َّ
الصـ َـػى
َبَّيـ َ
ـت َقْمبــي مـ ْـغ َىـ َـػ َ
ِ ِ
ـات ُكْشـ ُ ِ
الرــبا
َى ْييـ َ
ـت مـ َـغ َ
الح َجا َثــة و ّ
()2

كقاؿ أيزا :

الي َػى
الي َػى ِإن ُ
كشت ُم ْح َج َع َل َ
َج َح ْج ُت َ
()3
كقاؿ أيزا :

م ِ
الذـ ِ
طـ ْــخ ُت ِإلـــى َّ
ــسذ
حاســـَشو َش ْس ِدـــي َن َ
َ

أِ
اك فســــا
َمْشـ َ
ـــػ َ
ـــت َقْم ِبــــي عمــــى َىـ َ
ِ
ِ
اليــػى َج َدع ـاً
َضيـْـخ ُت مـ ْـغ َل ْػعــة َ
أ َ

ـــــــت ُيـ َّ
ـــــــت ُي ْع
َقْمبــــــــي عمــــــــى مــــــــا َ
ائتسشـ َ
ـــــــــبُخ ِإَّال َعـ ِ
ـــــــــخُم
و َّ
الرـ ْ
ـــــــــػى َكـ َ
ـــــــــغ َ
اليـ َ

ج

ج

كخر الذاعخ مسة اليػى كمذتقاًيا في األبيػات ,ليؤ ػج عمػى ىػحا اليػػى (كالحػ

)

الػػحي ألػ ّػع بػػو  ,كىػػػ يعػػير حالػػة اليػػػى فػػي لحطػػة تابػػة الذػػعخ  ,فذػػعخ م ػ اخرة الحخمػػاف
الشفدي  ,فسغ خالؿ ًك اخره لكمسة ( اليػػى ) خمػف
كالقدػة كيبخز معاناة السحبيغ كعحابيع ّ
الذاعخ جػاً مػسيقياً عحباً في ثشايا أبياًو  ,كنغسة رنانة ًجؽ قمػب السحبيغ مسػا يػاجيػػف

صج السحبػبات كاليأس كالسعاناة مػغ اليػػى  ,فالذػاعخ يقشػع الستمقػي بأنػو صػادؽ فػي
مغ ّ
حبو كًك اخره لكمسة اليػى ي ًبقى في خاشخه ككججانو .
 2.1.4التفديخ الّشفدي لمػقفة الصمّمية :
ففػػي السقجمػػة الصمّميػػة رأيشػػا الذػػاعخ كقػػج كصػػفيا كحػػجد معالسيػػا كمػاضػػعيا  ,كأشػػار
إلى مالمحيا  ,كبيغ لشػا عالقتػو الحسيسػة معيػا  ,كذ خياًػو مػع الحبيبػة التػي أ ازلػت ديارىػا

الجيػاف . 149 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 220 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 265/4 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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بػػحىابيا فمػػع يبػػق ّإال البمػػا عمػػى أشالليػػا  ,ليبػػث أحاسيدػػو كمذػػاعخه مػػغ خػػالؿ الػقػػػؼ
عمييػػا  ,فيػػخى تػػدكاف  " :أف عػػجـ االسػػتقخار كالقمػػق كالف ػخاؽ كخيبػػة األمػػل  ,كاإلحدػػاس

بالذمػى كالدػأـ  ,ميػا مطػاىخ اجتساعيػة كنفدػية مدػتسجة مػغ بي ػة الذػاعخ  ,جعمػت مػغ
األلػػع خرػصػػية ًستػػاز بيػػا ًمػػظ الػقفػػة الصمميػػة  ,كىػػي رمػػد ًجخبػػة األلػػع التػػي يجػػج فييػػا

الذػػاعخ ارحػػة كلػػحة نفدػػيتيغ يصس ػ غ إلييػػا فػػي التعبيػػخ عػػغ بعػػس مذػػاعخه الحبيدػػة "(.)1
أمػػا الحػػػفي فيخزػػع الػقفػػة الصمميػػة إلػػى عمػػع الػػشفذ  ,بقػلػػو  ":إف الحبيبػػة ىػػي السثيػػخ
الصبيعػػي لعاشفػػة الح ػ

 ,كاألشػػالؿ ىػػي السثيػػخ السفػػارؽ أك الرػػشاعي  ,فالحبيبػػة بعيػػجة
()2

عغ الذاعخ كديارىا حمت محميا في إثارة عاشفة حبيا "

 ,فالسقجمة الصممية ىػي ًعبيػخ

الشفدػػية  ,كًحدػػخىع كح ػدنيع عمػػى ف ػخاؽ السحبػبػػة كرحيميػػا عػػغ ديارىػػا كليػػا
عػػغ حػػالتيع ّ
كضيف ػػة ًأثيخي ػػة ف ػػي نف ػػذ الد ػػامع  .أم ػػا ع ادل ػػجيغ إس ػػساعيل في ػػخى  ":أف األديػ ػ يد ػػتستع
بعسميػة اإلبػجاع ذاًيػا ألنػػو يػتخمز بيػا مػػغ كشػأة الطػخكؼ عمػى نفدػػو  ,فشذػػة اإلبػجاع قػػج
()3

ىػنت عمى الذػاعخ اآلالـ بػل جعمتػو يدػتعحبيا "

 ,فقػجرة السبػجع عمػى اسػتخجاع الحالػة

الذعػرية الخاصة بالتجخبة التي يخيج التعبيخ عشيا  ,كيقطة الذعػر ىي التي ًداعجه

()5

عمى استعادة الحالة الذعػرية لمتعبيخ عشيا بقػة "( .)4كمغ األمثمة عمى ذلظ قػلو :

ِإَّال وفيـ ِ
ـــــــو أَســــــــى َت ِ
ـــــــيحو الــــــــ ِّح َكخ
خشـ ُ
ً
ـــي ُغ َىـ َّ
ـــخ
ـــغ َ
َمـ ْ
فاتـ ُ
العـ ْ
ـــجا َشـ ْ
ـــػَق ُو األَ َثـ ُ
ـــو َ
َ
ِن َكثــــــخوا
ــــــخىع ُقــــــل وإ ْ
كســــــا َغ ْي ُ
َقمــــــػا َ

ـــل لــــع ُت ْبـ ِ
شمــــال
ـــا لــــي َ
ـــغ َ
شَمـ ٍ
ـــت ِمـ ْ
ُحِّييـ َ
ـــت ليــــع:
ـــع ُ
َقــــاُلػا أ ََتبكــــي عمــــى َر ْسـ ٍ
فقمـ ُ
ِ
الكــــــــخ ِ
ِإ َّن ِ
ِن
ـــــــخ فــــــــي الــــــــبالد وإ ْ
ام َكثيـ ٌ
ََ

ففي ىحه األبيات يدمع عمى ىحه األشالؿ كيحييا فمع يبق ّإال اآلثار كالخسػـ  ,كلع

 . 1تدكاف  ,عجناف إسساعيل  ,السخثاة الغدلية في الذعخ العخبي  ,مصبعة الدى اخ  ,بغجاد  ( ,د.
ط ) 1974 ,ـ  ,ص. 5

 .2الحػفي  ,أحسج  ,الغدؿ في الذعخ الجاىمي  ,ممتبة نيزة مرخ  ,القاىخة  ( ,د .ط ) ,
1958ـ  ,ص. 271

الشفدي لألدب ,ممتبة تخي
 .3إسساعيلّ ,
عد الجيغ  ,التفديخ ّ
ط 1990 , 4ـ  ,ص. 34
 .4إسساعيل  ,السخجع الدابق نفدو  ,ص. 32
الجيػاف . 185 / 2 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
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لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ,القاىخة ,

يبػػق فييػػا إال األسػػى كالحػػدف كالبمػػا عمييػػا  ,لػػع أصػػابيا بخحيػػل القػػػـ عشيػػا  ,فأصػػبحت

خ اخبػػا مػحذػػة ًبعػػث فػػي الػػشفذ الحػػدف كاأللػػع  ,فيقػػػؿ لػػو أصػػحابو  :أًبمػػي عمػػى رسػػع

دارس ال يغشػػي عشػػظ شػػي اً  ,فيقػػػؿ ليػػع مجيب ػاً  :مػػغ فاًػػو نفػػذ الػػجليل مػػغ السذػػػقيغ دؿ
الشفدػػي ىػػػ
شػػػقو أثػخه  ,فػػالكخاـ عطػػيع شػػأنيع يمثػػخ بيػػع الخيػػخ كإف ػػاف قمػػيال  ,فالباعػػث ّ
الحي دفع الذاعخ لمبما عمى األشالؿ لتح خ محبػبتو فيي مغ ىيا أشػاقو كأحدانو عمػى
الخحيل كسب

لو أزمة نفدية ًؤجا السذاعخ كًحر بالفشا كالخحيل إلى السرػيخ السحتػػـ.

الشفدػية يػحرؼ الػجمػع عمػى الصمػل
ففي ىحه الػقفة الصممية التػي جػا ت معبػخة عػغ حالتػو ّ
نتيجة ما لت إليو  ,كمسا يييا الح خيات في الشفذ لتكػف متشفداً ًخكيحياً عسا يجػؿ
()1

ًساـ كيح خ عجي بغ الخقاع* :
في نفدو مغ الفخاؽ  .كقاؿ أبػ ّ
ُخـ ِ
وصـــــػِني مـــــا أ ََزْلـ ِ
ــــظ عـــــغ َزمـ ِ
ــــحي عبـ ِ
ــــت ِمـــــغ ِ
ِ
القشـــــاع
ــــاعي
َ
ََ َ
ُ
ــــخات َع ْيشـ َ ْ َ
شازلــــــــ ٍة ِذر ِ
َضـــــــاق بكـ ِ
ـــــــاقت ِب ِ
اعــــــــي
ومــــــــا َضـ
ــــــاك َذْرِعـــــــي
ــــــج أ َ
أ َِقّمِـــــــي َقـ ْ
ْ
َ ُ
َ
ِ
ِ
الش ِحيـ ِ
أَآلِ َفـــــــــــ َة َّ
اجتســــــــاع
اق
أَ َ
ضـ َّ
ــــــــــخ ٍ
ـــــــان داعيــــــــ َة ْ
ـــــــل فكـ َ
ــــــــــب كـــــــــــع ا ْفتـ َ
ِ
اع
ــــــــــــات ِإال
ــــــــــــت َفْخ َحـــــــــــــ ُة األ َْوَبـ
ـــــــػَد ِ
لِ َس ْػُقـ ٍ
وَل ْي َدـ ْ
ـــــــػف عمــــــــى َتـ َ
ـــــــخ ِح الـ َ
ِ
َت ِجدـ ِ
ـــــــخاع
كــــــــي َّ
ـــــــــسي َن ِحيفــــــــــاً
ـــــــج ُيـ ْ
الس ْجـ َ
ـــــــــع أ ْ
َت َػ ّجـ ُ
بالرـ َ
ـــــــجَر ُك ّ
َن َأر ْ ْ
َن َ
ي ِيـــــــيع ِبـ ِ
ــــــو عـ ِ
ِ
ِ
ــــــج َي بـــــــغ ِّ
ــــــاع
ـــــــخ
الخَقـ ِ
ـــــــل ًث ْغـ ٍ
َ
ـــــــخ َع َج َ
َ
ُيثيـ ُ
اجــــــــ ًة فــــــــي ُكـ ّ
ُ
فإنو يصم مغ زكجتو أف ًكف عػغ البمػا عشػجما ًػدعػو  ,كًرػبخ نفدػيا كًتساسػظ

عشػػج ف اخقػػو  ,كيػػجعػىا إلػػى الترػػبخ عمػػى الػػختع مػػغ ًفصػػخ قمبػػو حدن ػاً ك سػػجاً مػػغ حدنيػػا
عميو ,فإذا أسخفت في البما  ,فكاف يػاسييا " بأنو صبػر عمػى احتسػاؿ الذػجائج كالتسػاس

الحمػػػؿ ليػػا  ,كلػػع يسػػس فػػي ثػرًػػو كتزػػبو عمييػػا بػػل خاشبيػػا بمػػيغ كرفػػق محبب ػاً إلييػػا

العدـ عمى الذي *.عجي بغ زيج بغ مالظ
الجيػاف  . 337 , 336 /2 ,الدماع ّ :
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
بغ عجي بغ الخقاع بغ عاممة  :شاعخ بيخ  ,مغ أىل دمذق  ,يمشي أبا داكد  ,اف معاص اًخ

مجاحاً ليع  ,خاصاً بالػليج بغ عبج السمظ  .لقبو ابغ دريج
لجخيخ مياجياً لو  ,مقجماً عشج بشي أمية ّ ,
في تاب االشتقاؽ بذاعخ أىل الذاـ  .مات في دمذق  ,كىػ صاح البيت السذيػر :

" ًدجي أتغ أف إبخة ركقو قمع أصاب مغ الجكاة مجادىا" .األصفياني  ,تاب األتاني 172 /8 ,

ػ ػ ػ  . 177انطخ .الدر مي  ,األعالـ . 10 / 5 ,
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رجػعو ليا بعج تيابو عشيا فإف مغ لع يألع لمفخاؽ ال يفخح بالمقا "( ,)1فيػػ يخيػج أف يخفػف
مػػغ نفدػػيتيا السشيػػارة مػػغ الفػخاؽ كيزػػفي عمييػػا البيجػػة كالدػػخكر مػػغ خػػالؿ مصابقتػػو بػػيغ
( الف ػخاؽ كاالجتسػػاع )  ,ك ػػحلظ بػػيغ ( اإليػػاب كالػػػداع )  " ,فالدػػعادة الغػػامخة باإليػػاب ال
()2

ًكػػػف إال بعػػج الػػػداع الحػػار الػػحي ًتفصػػخ معػػو الػػشفذ"

 ,كًذػػفق عمػػى زكجيػػا مػػغ ث ػخة

ًصػافو كارًحالػو فػي الػبالد كخػفيػا عميػو مسػا يرػيبو مػغ الشحػػؿ كالزػعف  ,كلكشػو يػأبي
ىػػحه الشرػػائر  ,فيػػػ مخًػػاح لسػػا يمقػػى مػػغ األخصػػار كاألىػػػاؿ لبمػػػع تايتػػو فيصيػػع حدمػػو
()3
كشجاعتو ألنو قػي َع ِجي بغ ِّ
اع  .كقػلو يسجح أحسج بغ أبي داكد :
الخَق ِ
اإل ْنجـ ِ
سـ ِ
اإل ْتيــــــــــامِ و ِ
ع ِ
ــــــع َج ْت ُغْخَبـــــــ ُة َّ
ـــــــــاد
في ـ
ــــــع ِاد
ـــــــــي َ
ـــــــــػ ُ
شـ ْ
الشـــــــػى ِب ُدـ َ
َ
َْ َ
ـــــــــــػ ٍق تــــــــــــالَ ِد
ــــػ ٍم َي ْدـــــ َف ْح َغ َد ْمعـــــاً َ
ُكـ َّ
ش ِخيفـــــاً
ـــــــــــو َ
ُي ْس َتــــــــــــخِى ُم ْدُنـ ُ
بذـ ْ
ــــل َيـ ْ
ِ
وِ
وِ
ـــــــــــــــــالقُم ِ
الحـ ِّ
ـــــــــــــــــاد
َكبـ
ـــــــــــــــــع بـ
اقـ
ـــــــو
ُ
اقعــــــــاً بال ُخـ ُ
ـــــــخ مْشـ ُ
ٌ
ـــــــجوِد و َ
ػب واأل ْ
يؤ ػػج الذػػاعخ حدنػػو كألسػػو عمػػى رحيػػل صػػاحبتو سػػعاد إذ ًتجػػو مػخة نحػػػ ًيامػػة كمػخة

نحػػػ نجػػج  ,فيػػػ حػديغ لسفارقتيػػا كيػػحرؼ الػػجمػع التػػي ًجػػخي عمػػى خجيػػو الدػػح

 ,فسػػغ

شػػجة حدنػػو كضػػعف صػػبخه عمػػى فخاقيػػا قػػج ألػػف البمػػا كأصػػبر جػػد اً مػػغ حياًػػو  " ,كإذا

أشػػاقو الكامشػػة ىػػي التػػي ًستػػخ بيػػا كًدػػتثيخىا كإذ ىػػي ًصفػ الشػػار السدػػتعخة فػػي أحذػػائو
()4

"

كًخمر ػػو م ػػغ " ش ػػعػر الكآب ػػة كالح ػػدف"

()5

()6

كقػلو :

ِ
ِ
الي ْج ِ
ــــخ ْارَتَقــــى
سدــــا َفة َ
وم َدــــا َفة َك َ
َ
ِ ِ ِ
ِ
ُمُمػِدىـــــا
بيـــــج لَش ْدـــــل العيـــــج فـــــي أ ْ

ـــــػ َب َع ُكػبِ َيــــــا ِبُخُكػبِيــــــا
َم َّدْقـ ُ
ـــــت َثـ ْ

 .كير ػػف رحمت ػػو كناقت ػػو كص ػػفاً م ػػػج اًد ,
ـــــب والبخحـ ِ
ِ
ـــــاء
فــــــي َصـ ْ
الحـ ِّ َُ َ
ـــــج ِر َبــــــاقي ُ
ِ
ـــــج َو ِاء
مــــــا ْارِتَيـ ْ
ـــــغ ُعـ َ
ـــــغ عيــــــ ٍج و ِمـ ْ
ـــــج ِمـ ْ
و َّ
ـــــد ِاء
الس ْعـ َ
ـــــع ِمـ ْ
ـــــار َتْشُبـ ُ
الشـ ُ
ـــــغ َح َرــــــى َ

 .1عصػاف  ,مقجمة القريجة العخبية في العرخ العباسي األكؿ  ,ص. 208

 .2عصػاف  ,مقجمة القريجة العخبية في العرخ العباسي األكؿ  ,ص. 208
الجيػاف . 356 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
 .4عصػاف  ,مقجمة القريجة العخبية في العرخ العباسي األكؿ  ,ص. 229

الشفدي لألدب  ,ص. 90
 .5إسساعيل  ,التفديخ ّ
الجيػاف  . 34 , 33 /1 ,بخحا  :معطسو  ,أممػدىا  :الصخي الشاعع  ,عجكا :
ًساـ ّ ,
 .6أبػ ّ

معد  :األرض فييا تمي كحرى .
السماف السخػؼ البعيج ّ ,ا
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فقج خر الذاعخ مسة ( السدػافة ) التػي قصعيػا فػي بعػجىا كشػليػا كمذػقتيا بسدػافة
ىج ػػخ السحبػب ػػة الت ػػي ًس ػػادت ف ػػي قصيعت ػػو كالر ػ ّػج عش ػػو بع ػػج ىػ ػحا العذ ػػق كاليي ػػاـ ال ػػحي
أصابو ,فأضحى فػي حالػة نفدػية حديشػة عمػى ىجخىػا كصػجكدىا  ,فتغيػخت حالػو فأصػاب
جدػػسو الزػػعف كالشحافػػة  ,ثػػع يذػػبو ناقتػػو فػػي ضػػسػرىا كنحافتيػػا كرقتيػػا كرشػػاقتيا أنيػػا
الغرغ الشاعع الميغ
 3.1.4القما والتػتخ:
إف مغ يقػ أخ عػغ حيػاة الذػاعخ كالعرػخ الػحي عػاش فيػو  ,كمػا يحسػل فػي شياًػو مػغ
ًساـ كقمقو مغ السدتقبل حيػث
فتغ كاضصخاب كخػؼ كحخكب اف لو األثخ في ًػًخ أبي ّ
كانػػت قخيػػة جاسػػع مدػػخحا لقتػػاؿ مػػخ السػػحاؽ  ,كانعػػجاـ الذػػعػر بػػاألمغ فػػي ضػػل الدػػيف
)(1

السشرمت كالجـ السخاؽ كاألشال الستشاثخة فسأل قمبو خػفاً كحدنا  ,قػلو :
ِىـــي َّ ِ
ــب فاشـ ِ
ــــــــــج
طـــ ًة
ــجى أَو َف ِعـــي ِع َ
ــــــــــخ ٌ
ض أَ ْث َس ُارَىـــــــــــا َر َشـ ُ
َفِ َّنيـــــــــــا ُفـ َ
الشػائـ ُ
َ
ق
ـــــج
وى َسا َك َسـ ٌ
ـــــغ َت ْح ِتــــــو أََر ٌ
الج َدـ ُ
َي ْحـ ُ
ـــــخي َقَمَقــــــاً ِمـ ْ
ـــــج َي ْحُشــــــػ َلـ ُ
ـــــج َ
ـــــو َ
ُىِّبــــــي َتـ َ
الشفدػػي يدػػيصخ عمػػى الذػػاعخ مػػغ خػػالؿ ًك ػخار مسػػات ( القمػػق  ,األرؽ ,
فػػالتػًخ ّ
الكسػػج) فيحشػػػ ليػػا الجدػػج كًتغيػػخ مالمحػػو  ,فاسػػتخجاـ أدكات ال ػخب ( الفػػا  ,ال ػػاك ) ,

كالزػػسيخ فػػي ( أثسارىػػا ً ,حتػػو  ,يحػػجكىا  ,لػػو )  ,أنػػتا داللػػة ًعػػػد عمػػى معػػاني القمػػق

كاألرؽ كالكسج .

فسش ػػح شفػلت ػػو كى ػػػ يع ػػاني م ػػغ العر ػػبية القبميػ ػة الت ػػي جعمت ػػو يع ػػير ف ػػي ج ػػػ خ ػػانق
مدػػتبج  ,ك ػػحلظ معانػػاة كالػػجه مػػغ الفقػػخ الػػحي يالزمػػو عمػػى مػػخ األيػػاـ فعػػاش حياًػػو فػػي
ًخحػػاؿ دائػػع يبتغػػي السػػاؿ  ,إضػػافة لمتستسػػة التػػي الزمتػػو شػػاؿ حياًػػو فكانػػت سػػببا " لمقمػػق
كالخػػػؼ كفقػػجاف الذػػعػر بػػاألمغ كالػػشقز  ,فيػػحا الػػشقز ػػاف لػػو أعسػػق األثػػخ فػػي ًكػػػيغ
عقػػجة الػػشقز عشػػجه حتػػى أصػػبر مشصػي ػاً عمػػى نفدػػو ميػػاالً إلػػى التأمػػل  ,مخى ػف الحػػذ ,

شػػجيج االنفعػػاؿ "( .)2كزاد ىػػحا الذػػعػر ًأكيػػجاً ًعصذػػو إلػػى الحػ
عشػػجه عقػػجة التفػػػؽ  ,فبػػحؿ جيػػػداً جبػػارة فػػي مدػػتيل حياًػػو فحفػػي الذػػعخ كركايتػػو كقخضػػو
مػػغ الصفػلػػة  " ,ك ػنػػت

الجيػاف . 76 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
ًساـ " دراسة فشية نفدية "  ,دار الفكخ  ,بيخكت  ,لبشاف  ,ط, 1
 .2عصا  ,ا ّ ,
الذاعخ أبػ ّ

( د .ت )  ,ص. 54
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كاالشػػالع عمػػى الثقافػػات األخػػخى اليػنانيػػة كالفارسػػية كأدى بػػو نقرػػو إلػػى زىػػػه كًعاليػػو
()1

عمى البذخ كًجسيل ممبدو "

()2

كقػلو :

الدـ ِ
ــــــــجِن ِ
ِإلـــــــــي َتذـــــــــ ِّكى الـ َّ
ــــــــقيعِ
ـــيغ
ف َّ
ـــت بعـ ٍ
ـــػل ليــــا وَقـ ْ
َوحـ ْ
ـــج أ َ
أَقـ ُ
ّ
َ
ـــب صـ ِ
ِب ُكــــــػر ِك أَشــــــعخ َّ
وأَوَفــــى الشـ ِ
ـــسيعِ
ـــــخ
ـــــيغ شُـ ّاً
الثقَمـ ْ
َُ
ُ
ـــاس فــــي َح َدـ ٍ َ
فعق ػػجة التف ػػػؽ ك ػػاف لي ػػا األث ػػخ الػاض ػػر ف ػػي " إسػ ػخافو بالب ػػجيع كًح ػػخره م ػػغ التعبي ػػخ

كالتذػػخيز كتسػػػض معانيػػو كت اخبػػة ألفاضػػو كنطخًػػو إلػػى الجسػػاؿ كًحبػػحباً فػػي عقيجًػػو أك
أريػػو "( ,)3كلػػج شػػعػره بػػالشقز مسػػا دفعػػو إلػػى ًجسيػػل ػػل مػػا ًستػػج إليػػو يػػجه أك يصػػالع بػػو
الشػػاس سمبدػػو كشػػعخه  ,بػػل إف إت اخقػػو فيػػو دليػػل قػػػي عمػػى أنػػو ػػاف يعسػػل عمػػى أف يمفػػت
()4

إليو األنطار كقػلو :

ــــــــال يدـ َ ِ
بيَ ْكدـ ِ
ــــــــف بـ ِ
ـف َس ِـخ ِ
ــــــــع
يخه
لجـػِد َخْم َ
ذ َس ْع َي ا ُ
ويطَمـ ُ
ــــــــتقيعُ َ
وَل ْع أَْن َ
َْ
َ
ِ
ـــــــع
كـــــــان َت
ِن
وت ْك ِبَيـــــــخُه َخ ْسدـــــــاً عميـــــــو ُم َعالِشـــــــاً
َ
وإ ْ
الس َرـــــــّم َ
َ
يغ أَْرَب ُ
َ
كبيـــــــخ ُ
َن َّ
ـــــــي ُع
للا – قبَميـا
بــــــــي َّ
تذـ َّ
َىمِــــــــو َي َ
ـــــــجى فــــــــي أ ْ
الشـ َ
وما ُ
كشـت أ َْدرِي – َيعَم ُـع ُ
إف صػػاح الػػشفذ األبيػػة كالصسػػػح يزػػيق بػػو السقػػاـ كيدػػتػحر مػػغ ديػػاره لزػػيق

العػػير ,ألنيػػا ال ًبمػػى رتائبػػو كال ًذػػبع شسػحػػو  ,لػػحا ًصمػ

نفدػػو الجامحػػة إلػػى السعػػالي

َف َد ػػخعاف م ػػا يتخ ي ػػا كيخح ػػل عشي ػػا ألن ػػو يح ػػذ نفد ػػو تخيبػ ػاً عشي ػػا  ,فق ػػج ًب ػػجلت ع ػػادًيع
كًقاليجىع كأخالقيع إلى صػرة ال يألفيا صاح ىحه الشفذ لذػجة إعجابػو بشفدػو  ,كصػبخه
عمى السذاؽ لبمػغ السشى  ,فتحجكه ىسة األبصاؿ كالسغامخة في سبيل السػاؿ كالجػاه  ,بقػلػو
()5

في مجح الحدغ بغ سيل :

ددَنشـــــــــي
ــــــــت َّ
ُخ ُ
ــــــــػب ِإذا ال َق ْيـ ُ
يغ َر ْ
صـ ٌ
لمشػائـ ِ
ـــع ُي َدــــّمِ ْع َّ
حت
ـــب ْ
ومـ ْ
ـــب أَصـ َ
ـــغ َلـ ْ
َ

الكتائبـــــا
ــــت َ
َج ِخيحـــــاً كـــــيَِّني َقـ ْ
ــــج َل ِقيـ ُ
ـــــــــخ عميــــــــــو َنػ ِائبــــــــــا
ـــــــــو شُـ ّاً
َخالئُقـ ُ

ج

 .1عصا  ,السخجع الدابق نفدو  ,ص. 55
الجيػاف . 534/4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
ًساـ " دراسة فشية نفدية "  ,ص. 63
 .3عصا  ,ا ّ ,
الذاعخ أبػ ّ

الجيػاف  95 /4 ,ػ ػ ػ ػ . 96
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
الجيػاف  . 140/1 ,تائبا  :القصعة مغ الخيل  ,الصخ :الجان
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
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.

فالسر ػػائ

الت ػػي حم ػػت بالذ ػػاعخ ثيػ ػخة كالخص ػػػب عطيس ػػة فخدً ػػو جخيح ػػا أن ػػو لق ػػي

ًسػػاـ لػػع يدػػتقخ فػػي
الكتائػ فسػػخرت بيػػع مػػغ جسيػػع الشػػاحي كلكششػػي رجعػػت خائبػػا  .فػػأبػ ّ
مماف كاحج بل ىػ ثيخ األسفار  ,إذ أصبحت ضيػر العيذ أكشانو ليدتحزخ شخرية
()1

ًاريخية ًسيدت باألسفار كىػ الخزخ ,بقػلو في مجح ا بغ حداف :
طيــــػر ِ
ِ
ِ
العـ ِ
ـــيذ أَوشــــاني
شـ ٍـغ
ـع عمــى َو َ
فــــي َبْمـ َ
َخمي َف ـ ُة اْلخ ْزـ ِـخ َمـ ْـغ َيْخَبـ ْ
ـــج ٍة ف ُ ُ ُ
ِ
بالذـــامِ أ ْ ِ
بـ َّ َّ
َّ
ـــــــػاني
اليـ َــػى وأَنـــا
َىمـــي َ ,
وب ْغـ َــج ُاد َ
ـــــــالخق َت ْي ِغ َ ,وبال ُف ْدــــــــصاط ِإ ْخـ َ
حتـــــى ُتصـ ِّ
َقرـــــى ُخَخاسـ ِ
َومــا أَضُـ َـغ َّ
َّ
ــــان
الشـ َـػى َتْخ َضــى بســا َص ـَش َع ْت
ــــػ َح بـــــي أ َ
ـــػ ِ
ان
ــــت بـــــاألُ ُف ِا الغخبـ
ــــكشاً
ــــي لــــــي َسـ َ
َق ْ
َخَّم ْفـ ُ
ـــج كــــــ َ
ان َع ْيذـــي بـــو ُحْمـــػاً ِب ُحْم َ
َْ ّ
ًسػاـ بػجكر( خميفػة الخزػخ) كىػػ عبػج صػالر مػغ عبػاد
ففي ىحه األبيػات قػاـ أبػػ ّ
ًسػاـ اًخػح
هللا ًعالى كىػ صاح مػسى ػ ػ ػ ػ عميو الدالـ ػ ػ ػ ػ ػ التقػاه بسجسػع البحػخيغ  ,كأبػػ ّ

مغ ضيػر العيذ مػششػا كبدػاشاً  ,فقػج لقػى مػغ الخصػػب مػا يمقػاه السحػارب فػي سػاحات
القتاؿ  ,كجياده في رحمتو ال ًشتيي بػيغ الذػاـ كبغػجاد كمرػخ كخ اخسػاف كحمػػاف  ,فتكػخار

ىػػحه األمػػاكغ يػػجؿ داللػػة عمػػى ث ػخة أسػػفاره بػػيغ ىػػحه األمػػاكغ  ,فػػإذا كصػػل إلػػى تايت ػو ال
يعيج الجخكح الشازفة مغ جدجه كال يدتدمع لمدمػاف  ,فشفدػو ًقػػده لمسيالػظ ألنيػا ال ًخضػى
بالقميػػل كال ًقشػػع بأقػػل مػػغ السجػػج  ,فػػالصسػح ىػػػ الػػحي حسػػل الذػػاعخ إلػػى ًػػخؾ قػمػػو فػػي
الذاـ كالدفخ بالبالد حتى استقخار بالسػصل  .كىػػ الحػازـ فػي اًخػاذ القػخار باالنتقػاؿ مػغ

بمج إلى خخ ليحقق ما يخنػ إليو كال يثشيػو العػاذلػف عػغ ثػخة أسػفاره  ,بقػلػو فػي مػجح ا
()2

عبج السمظ الديات :

بد ْخخِفـ ِ
ـــــو
كاَنـ ْ
ـــــت لشــــــا َمْم َعبــــــاً َنْم ُيــــــػ ُ ُ
ِ
ـــــاج لِــــــي ِبـ َّ
ـــــالم ْػم َميَُربــــــ ًة
وعــــــاذ ٍل َىـ َ
َ

ــــج يـــــَش َّفذ عـــــغ ِجـ ِّ
َّ ِ
ــــب
وَقـ ْ ُ ُ َ ْ
ــــج ال َف َتـــــى المعـ ُ
الـــش ْف ِ
ـــػم َّ
ص ِخ ُب
ذ َت ْرـــ َ
َ
بات ْ
ـــت عمييـــا ُى ُس ُ
ــب
ــػب الـ َّــج ْى ِخ ال ال ُخ َ
لحـ ْــدُم َي ْثشـــي ُخ ُ
ا َ
صـ ُ
صـ َ

ِ
ـــو:
لســــا أَ َ
َّ
العــــ ْح ِل ُقْمـ ً
ـــت َلـ ُ
ـــال َ
ـــال ارتجـ َ
شـ َ
ف ػػالتػًخ كالقم ػػق ى ػػػ ال ػػحي يحػ ػجك بالذ ػػاعخ إل ػػى شمػ ػ

السج ػػج  ,في ػػػ ص ػػاح

عق ػػل

راجر  ,كرأي سجيج  ,كجػاد خيع  ,فيخيج أف يخػض تسخات الحياة بحدـ عمػى الػختع مسػا
الجيػاف  308 /3 ,ػ ػ ػ. 309
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف  . 242/1 ,مأربة  :الحاجة .
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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يمقى مػغ األىػػاؿ لتحقيػق اليػجؼ الػحي يخيػجه إمػا الغشػى أك السػػت  ,قػلػو فػي مػجح عبػج
()1

هللا بغ شاىخ :

ِ
ِ
ـــــــــــو
لمح ِاد َث
ـــــــــــات و َغ ِارُب ْ
فحْر ْوُتـ ُ
ــــــــــو َ
ِ
ِ
ـــــو
ييــــــا َر َغائُبـ ُ
َىػاُلـ ُ
الع ْط َســــــى َتم َ
ـــــو ُ
في َ
ِ
ِ
ـــخ ٌب ُتـ ِ
ـــو
ـــخ َن َنػادُبـ ْ
ـــػْفُخ أَو س ْ
ىـــي الـ َ
َ

السخُء َل ْع َي ْد َت ْخمِ ِ
الح ْدُم َن ْف َد ُو
ز َ
ِإذا ْ
ِ
الدمـ ِ
ـــــان أُ َف ِان َيــــــا
َذ ِريشــــــي وأَىـ َ
ـــــػ َ
ال َّ َ
َد ِعيشــي عَمــى أ ِ
الرـ ِّـع ِلَّمتــي
َخالقـ
ـي َ
َ
َ
()2
يقػؿ أيزا في مجح ا بغ عبج هللا الديات :
لِ َدـــــــــاني َم ْذـــــــــكػالً وَقْمبـــــــــي ُم ْق َفـــــــــال
ـــجا بيــــا
ـــغ بــــال ٍد َغـ َ
ـــخف َو ْج ِيــــي َعـ ْ
أصـ ُ
وْ
َ
َ
ِ
َعذــــى و َّ
وجـ َّ
ـــان ُم َغ َّفــــال
فرـــــــاد ُفػا
بيــــا َ
الرــــْش َع أ َ
الدمـ َ
َ
ــــــػم سـ َ
اي َ
ــــــج بيـــــــا َقـ ٌ
ــــــػ َ
فالذػػاعخ يعبػػخ عػػغ رتبتػػو فػػي الخحيػػل عػػغ بػػالد السسػػجكح التػػي لػػع يمػػق فييػػا السمانػػة

السخجػػة  ,كال التقػػجيخ السدػػتحق  ,فيتحدػخ عمػػى فػخاؽ أىمػو كأحبتػػو ففػػاز بيػا تيػخه  ,كيػػخى
أنيع ليدػا أىالً ليحه العطسة كال يدتحقػنيا  ,فػإف رحمػة الذػاعخ الػحي أخػحت سػشيغ عسػخه
لع ًسشحو إال الخيبة كالشجـ  ,فأدرؾ أف الدمغ لع يعج ممكو كحجه  ,كيقػؿ إنػو قػجـ لمسسػجكح

مػػغ أشػػعاره مػػا يسػػغ بي ػا عميػػو كيشبغػػي أف يقػػجر السسػػجكح مػػا قيػػل فيػػو كيجازيػػو إحدػػانا .
فالذاعخ يترف برالبة الشفذ ككضػح اليجؼ نحػ نيل العطائع  ,بقػلو فػي مػجح أحسػج
()3

بغ أبي داكد :
َّ
ـــالص وال أَُرى
ـــخ الصـ َ
ال أُ ْفقـ ُ
ـــخ َب القـ َ
ق َضـَـخ ْح ُت َق َح َاتــو عــغ َم ْذـ َـخبي
َشـ ْـػ ٌ
ِ
ــام العـــيذ بـ ْــي َغ َوديقـــ ٍة
َعـــامي َوعـ ُ
َّ
ـــــػم بــــــال َفال
ـــــادر ُكـ َّ
ـــــل َيـ ْ
حتــــــى أُ َغـ َ

َشـ َ
ــــــج ُق ُتـــــــػدي
ندـــــــػ ٍ
ان أ ُ
َمـ ْ
ــــــع ِزيـــــــخ ْ
ــــغ ُعـــــ َّػدي
وىــــػ ًى أَ َ
ــــاء ُه َع ْ
َ
ــــخ ُت َ
ش ْ
لحـ َ
ــــــــــــي ُخػد
َم ْدـ
ــــــــــــجػرٍة َ
ُ
وتُشػَفـــــــــــــ ٍة َصـ ْ
لم ْصيـ ِ
ــــــخ عيـــــــجاً مـــــــغ َبشـــــــات العيـــــــج

كًبقػػى أشػػعاره صػػػرة خالػػجة لبصػلػػة الػػحات التػػي عمػػت ىستيػػا كشسح ػت إلػػى فػػاؽ

السعالي  ,حيث أنو ال يعيخ ضيخ البعيخ ليخ

أك يحسل عميػو  ,كال يرػاح

مػغ يغػازؿ

الشدػػا  ,فقػػج عػػجلت عػػغ ىػػحا الذػػػؽ إلػػى مػػجح مػػغ أريػػج أف أمجحػػو كىػػػ يعػػاني مػػغ شػػجة

الجيػاف  218/1 ,ػ ػ . 220
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف  104 /3 ,ػ ػ ػ ػ ػ ػ . 106
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف  . 389 , 388 /1 ,الػديقة  :شجة الحخ  ,الريخػد  :الذجيج الحخ .
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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الحخ كالجىخ كالحل كالتخحاؿ كالخاحة كالتع

فكانػت قدػستو فاسػجة ردي ػة  .إف مػغ مالمػر

القمق كالتػًخ الذمػى كالبحث عغ السسجكح الحي يؤمغ العير الكخيع لو عمػى الػختع " مػغ
()2

()1
الديات :
ضعفو كانكداره لكشو شجيج الثقة بفاعمية نرو الذعخي "  ,كقػلو يسجح ابغ ّ
ِ
ــــــػد وأُ َم ِ
العْمـــــــعِ َجـ َّ
ــــــل
الجيالــــــــ َة أُ َميــــــــا
أََبــــــــا َج ْع َفـ ٍ
َوُلـ ٌ
ـــــــخ ِإ َّن َ
اء حائـ ُ
ــــــج ُ
ِ
ــــــل
يع
ػب َتال َقـ ْ
أََرى َ
اء أضـ ْ
ــــــع ٌ
ُشـ ُ
ـحػا ك ـيََّن ْ
ــــــت ُدوَنشـــــــا وَقَبائـ ُ
الحذـ َـػ والـ َّـج ْى َس َ
َن الجيـــــل يجسعيـــــع بـ ِ
ِ
اَلد ِ
ــــــــــل
اب فـ
ــــو
َب وَذ ُوو َ
َغـ َ
أٌ
ْ
ــــج ْوا كـــــي َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ
ــــــــــييع َن َػاقـ ُ
ِ
ُي َعـ ِّ
ـــــل
ــــخًة
وحـ َّ
ـــــػ َ
َف ُكـ ْ
ــــب ًة َنـــــيْوِي ِإلييـــــا َ
ــــغ َى ْزـ َ
ـــــخُد َعْشيــــــا األَعـ َ
السشاقـ ُ
جي َ
ِ
ـــــغ يذـ ِ
ِ
ِ
ـــــاك ُل
ــب
ـــــب ُروحانيــــــ ًة مـ ْ ُ
فـــِ َّن ال َف َتـــى فـــي ُكـــل َضـ ْــخ ٍب ُمشاَسـ ٌ
َمَشاسـ َ

ففػػي األبيػػات يخاشػ

الذػػاعخ أبػػا جعفػػخ ا الديػػات  ,كيثبػػت شػػمػاه كقمقػػو مػػغ أىػل

الجيالػػة كالػػجىسا الػػحيغ أضػػحػا ػػأنيع شػػعػب كقبائػػل بدػػب

الدػػمصة الدياسػػية  ,إذ ًقػػػـ

عم ػ ػػى ني ػ ػػا مغػ ػ ػايخ ف ػ ػػي سياس ػ ػػتيا م ػ ػػع أى ػ ػػل العم ػ ػػع كاألدب" كًقػ ػ ػخيبيع كإنػ ػ ػداليع مشػ ػ ػدلتيع
السدتحقة "

()3

كيخجػ الذاعخ مغ مسجكحو أف يقػـ بيحا الجكر كيمػف ىزبة يػأكي إلييػا ,

فػإف قيسػة الفتػى بسػغ يخػال كيعاشػخ مػغ البذػخ ,كيشبػو أصػحاب الدػمصة إلػى سػػ أحػػاؿ
الذعخ كالذع اخ

()4

قػلو :

ــغ
ــذ ِّ
ــع ِخ َ
ماتـ ْ
ِن َيكـ ْ
ــت وإ ْ
الذـ ْ
أَال ِإ َّن َن ْفـ َ
ســــــي ِ
ـــــالق َػافي فِ َّنيــــــا
ـــــػافي بـ َ
َبكي َ
القـ َ

الذـ ْـع ِخ َعـ ْـغ ُحـ ِّـخ َو ْج ِيــو
ـاع ِّ
َك َذـ ْـف ُت ِقَشـ َ
ِ
ــــــس ِعو
ِب ُغـ ٍّ
ــــــخ َيخاىـــــــا َمـ ْ
ــــــغ َيَخاىـــــــا ب َدـ ْ
َن أَعزـــــــــاء ِجدـ ِ
ــــــــسو
ــــــــػَد ِوَداداً أ َّ
َيـ َ
َ ْ

ِ
ـــػت َف ْيــــي ُتَشـ ِ
ع
ـــاز ُ
َعـ َ
السـ ْ
ـــجاىا ح َسـ ُ
ـــام َ
َ
ع
اك َ -جـ َـػ ِاز ُ
عمييــا – ولــع َتطمِـ ْـع ِب ـ َح َ
ِ
ـــــغ َوْكـ ِ
ـــــع
وَ
ـــــخه ْ
شَّيْخُتــــــو َعـ ْ
ـــــػ َواقـ ُ
وىـ َ
ِ
فيــجُنػ ِإلييــا ُذو ِ
ـع
الح َجــى ْ
وىـ َـػ شاسـ ُ
َ
ــــجت َشـــــػقاً ِإلييـــــا مدـ ِ
ِإذا أ ِ
ــــام ُع
ُنذـ َ
ْ
َ

الذاعخ بيغ قمق الجكر كرتبة
 .1الحػيصات  ,مفمر سفياف  ,كعبج هللا محسػد إبخاىيع  ,ممانة ّ
ًساـ  ,مجمة العمػـ اإلندانية كاالجتساعية  ,الجامعة األردنية ,
التجاكز  :ق اخ ة في ًجخبة أبي ّ

ـ , 42ممحق 2015 , 2ـ  ,بحث مشذػر  ,ص. 262

الجيػاف . 118 , 117 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
ًساـ  ,ص246
 .3الحػيصات  ,ممانة ّ
الذاعخ بيغ قمق الجكر كرتبة التجاكز  :ق اخ ة في ًجخبة أبي ّ
الجيػاف . 591 , 590 , 584 , 583/4 ,ججا  :صغيخة الثجي  ,دىسا  :معطسيع
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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في ىػحه األبيػات التػي ًػخًب ارًبصػاً كثيقػاً بفكػخه "بمػا القػػافي " بدػب

إلػػى الذػػعخ  ,كلكشػػو بفك ػخة الثاق ػ

ًغيػخ الشطػخة

قػػج يػػتخمز " مػػغ بمػػا الق ػػافي بػػالقػافي كيؤ ػػج عػػػدة
()1

الحياة لمذعخ فيشبعث مغ ججيج صائخ العشقا بعج مػًو"

 ,أك الخيل األصػيمة التػي ال

ًتػػخؾ صػػاحبيا فيبػػخز ًػػأثيخ الذػػعخ فػػي نفػػػس متحكقيػػو  ,مسػػا دفعػػو " إلػػى العػػػدة لذػػعخه
كالشطخ إليو بػصفو سمصة قادرًة عمى مشاجدة الدمصة الدياسية كًجاكزىا  ,فالذػاعخ يػجرؾ
أنو يستمظ سمصة ىي أبقى مغ ل سمصة  ,إنيا سمصة أكثخ ديسػمة كبقا مػغ ػل أشػماؿ
()2

الدمصة األخخى السشحكرة لمدكاؿ كالتالشػي"

 .فالذػعخ عشػجه لػو دكره كفاعميتػو فػي ًسجيػج

ًسػاـ انتيػاج ىػحا السػشيا
مسجكحيو كشيخًيع كيحيعيا بػيغ الشػاس كيخمػجىا "كلعػل ًعسػج أبػي ّ
يػػجؿ عمػػى رتبتػػو فػػي نق ػس الرػػػرة الدػػمبية التػػي ًبػػخز الذػػاعخ متد ػػال مستيشػػا  ,ير ػخفو
()3

السسجكح متى شا ك يفسا شا "

مؤ

اك ال ِب ِّـخ ِإ ْذ أَنـا َحاضـخ
َفيا ُح ْد َـغ َذ َ
صـْم ِب َمالِ ِـو
وما كْشـت َذا َف ْق ٍـخ ِإلـى ُ
ــاتشي مـــا ِعَشـــجه ِمـــغ ِح ِ
بائـــو
فســـا فـ َ
َ
ْ
َ
يع قـــج َت َّ
خزـــخ َق ُمبـــو
َ
ــغ َكـ ِــخ ٍ
وكـ ْــع ِمـ ْ

()4

جاً ىحا السعشى بقػلو :
ِ
الق ْػل وال ِّح ْك ِخ ِم ْغ َب ْع ِـجي
اك َ
يب َذ َ
ويا ش َ
ـز بــال َف ِقيخ ِإلــى َح ْسـ ِـجي
ومــا كـ َ
ـان َح ْفـ ٌ
فاتــو ِمـ ْـغ فـ ِ
الذـ ْـع ِخ مــا ِعشـ ِـجي
ـاخ ِخ ِّ
وال َ
الثشـ ِ
اك َّ
ـاء ال َغـ ّ ِ
شــخ ِق
الس ْجـ ِـج
ـس فــي ُ
ب ـ َح َ
َ

ًسػػاـ يشحػػاز إلػػى سػػمصة الذػػعخ كإلػػى األثػػخ الػػحي يتخ ػػو
ففػػي األبيػػات الدػػابقة فػػإف أبػػا ّ
فػػي أذف مسجكحػػو فيرػػل بػػو إلػػى أعمػػى م اخً ػ الدػػسػ كالسجػػج  ,فيؤ ػػج فك ػخة دعػػػة شػػعخه
كفزميا عمى أصحاب الدمصة الدياسية كلجى الذاعخ القجرة عمػى ًسمػظ السػاؿ كًحرػيمو
مغ الدمصة ألنيا ًحتاج إلى ًخكيا أفعاليا .
أم ػػا إحداس ػػو ب ػػالسػت كخػف ػػو مش ػػو  ,فق ػػج أدى ب ػػو إل ػػى أف يجيػ ػج كص ػػف لحط ػػات
()5

السػت  ,كيرػر كقعيا عمى الشفذ  ,قػلو :
ِِ
ُ ِ
ـــــــــــخىا
ِل أَلحاضُـــــــــــو و
ّ
الســـــــــــػت َيكد ُ

َن أَج َفاَنــــو سـ ْ ِ
الػ َس ِ
ــــغ
كــــي َّ
ـــكَخى م َ
ــــغ َ
َ

ًساـ  ,ص266
 .1الحػيصات  ,ممانة ّ
الذاعخ بيغ قمق الجكر كرتبة التجاكز  :ق اخ ة في ًجخبة أبي ّ
 .2الحػيصات ,السخجع الدابق نفدو  ,ص267
 .3الحػيصات  ,السخجع الدابق نفدو  ,ص. 268
الجيػاف . 125/2 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
الجيػاف . 544 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
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وت ْع ِص ُفيــــــــــا
َنفاســــــــــو َكْخىــــــــــاً َ
َيـ ُ
ـــــــــخَد أ َ
ـخت َع ْيشـي ومـا َس ِـس َع ْت
َبر ْ
يا َى ْػ َل ما أ َ
لـــع يبـــا ِمـــغ بـــجني جـ ْــدء عمِســـت بـ ِ
ــو
َْ َ ْ َ َ
ُ ٌ َ ْ ُ

مسػػا أثػػار حفيطػػة الذػػاعخ مشطػػخ

ِ
ـــف الـ ِ ِ
رـ ِ
ـــغ
َيـ ُ
الس ّشيــــة َع ْصـ َ
ـــخيح لم ُغ ُ
ـــج َ
ـــت َع ْيشــــي وال أُ ُذنــــي
أُذنــــي فــــال َب ِقَيـ ْ
ِ
ـــــج ِن
يع
ِإَّال أ
ِ
َ
البـ َ
الـــــخوح و َ
َعـــــير َســـــق َ
الفقيػػج فػػي لحطاًػػو األخي ػخة مسػػا أثػػخ فػػي نفد ػيتو

كحاكؿ إبعاد السػت عشو  ,فسغ ىػؿ السشطخ كأثشػا معالجتػو فػال أبرػخت عيشػي كال أذنػي
ذلػػظ  ,بػػل إنػػو ًعجػػل السػػػت حتػػى ال يصيػػل كساكسػػو التػػي ًقمقػػو كًقػػس مزػػجعو فيعػػير

حياًو سقيع الخكح كالبجف  .كيحزخ كفاة أحج أقاربػو فييػيا الخػاشخ فػي نفدػو مػخة أخػخى,
فالػػحي يقمق ػو كيصػػارده فػػي أتم ػ

لحطاًػػو الخػػػؼ مػػغ السػػػت  ",فجعمػػو يفػػخ مش ػو ف ػ اخ اًر ,

كيدتسدػ ػػظ بأسػ ػػباب الحيػ ػػاة كيػ ػػػد لػ ػػػ حيػ ػػل بيشػ ػػو كبػ ػػيغ ىػ ػػحا السػ ػػػت ركيػ ػػجاً ركيػ ػػجا " (,)1
()2

كقػلو :

َبقــــــى وكيــــــف ب ِ
أ ِ
َصـ ِّ
ـــػ ُت بالـ َ
قائَيــــــا؟
جيبشــــي
َن أ َ
وليدـ ْ
َحـــــاو ُل أ ْ
َ َ
ـــت ُت ُ
أَ
ـــجنيا َ
بعـ ِّ
ِ
ِ ِ
ف ُمـ َّ
ـــــــابيا
ـــجتي
ـــــــج ِح َدـ ٍ
ـــخ ُح األََّيــــام َتحــــح ُ
ـــــــاب ال َك َعــــــــ ّج ح َدـ َ
ومــــا َت ْبـ َ
َ
وتخمِـــــي ِمـــــغ ربعـــــي ِب ُكـــــخه م ِ
لِ َتسحــــــػ آثــــــارِي ُ ِ
ـــــا ِجـ َّ
كانَيـــــا
ـــــجتي
ُ
ْ َْ
وت ْخمـ َ
ُْ َ
ْ َ
َ
مسػػا جعمػػو يتػقػػع السػػػت فػػي أي لحطػػو فػال يجػػج فخصػػة إال اتتشسيػػا كال لػػحة ّإال قبميػػا
()3

كال ماالً إال ضيعو  ,قػلو :
اه وا ْغ َتـ َــجى
ــغ َب ِخَمـ ْ
ــػم َمـ ْ
ــت َيـ َــج ُ
أَأَلـ ُ
ِ
ِ
َغتـ ِـجي
يغ وأ َ
العــاذل َ
آبــى فيَعرــي َ

ــــل ِتخبـــــا  ,ســـــاء ذاك صـ ِ
ِ
ــــشيعا!
ل ُمب ْخـ ِ ْ ً
َ َ َ َ
فــــــــي تالِــــــــجي لِمدــــــــائميغ ُم ِصيعــــــــا
اض ِ
ــــــت ِألعـــــــخ ِ
الكـــــــ اخمِ ُدُروعـــــــا
ُج ِعَم ْ

ــــا السكـ ِ
ــــارمِ ِإنيـــــا
ُم َتدـــــخبالً ُخُمـ َ
ال يماد يدتقخ في مماف حتى يجتػيو كيتحػؿ عشو فيػ دائع الخحمة ليجػج فييػا ندػياناً
ج

()4

ليحا الخاشخ الجبار ليربر جد اً مغ إحداسو  ,كقػلو :
ِ
ِ
َ
ـــام َن ْػمــــاً ُم َدـ َّ
ـــــــــخِد
ـــــــــػ ٍم ُم َذـ َّ
ـــكشاً
أََلــــــــــح بــــــــــو ِإَّال بَشـ ْ
وَل ْ
ـــع ُت ْعصشــــي األََّيـ ُ
ًساـ دراسة فشية نفدية  ,ص. 58
 .1ا عصا ّ ,
الذاعخ أبػ ّ
الجيػاف . 600 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 391/4 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
الجيػاف . 23 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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فقػػج عػػاش حياًػػو عيذػػة الخجػػل الػػحي يتمفػػت دائس ػاً فيجػػج شػػبر السػػػت يصػػارده فيحػػاكؿ

التغافػػل عشػػو  ,فيشػػػح عمػػى نفدػػو  ,فخىبػػة السػػػت جعمتػػو يعػػير عيذ ػة مدػػالسة كمػادعػػة

خػفاً عمى حياًو التي يحخص عمييا ل الحخص  ,فيأخح نفدػو ليػحه الحمسػة التػي جعميػا
()1

دستػره  ,قػلو :

ــــــــػال
ــــــــو الذـ
َن َي َتحـ َّ
ــــــــسذ أ ْ
ِإذا َبم َغ ْتـ ُ
ُ
َتـ ِ
ف ُذَّبــــــال
ـــــخ َ
َن ُترـ َ
فح ْدــــــبي أ ْ
ـــــاد َ
ف َ

ــخي واْل َحـ ْــدم المـ ُــخٌؤ
ــخيح الـ َّ ْأ
وإ َّ
ِن َصـ َ
وإ ِِال تكـــــغ ِتمـــــظ األَمـ ِ
ــــان ِي َّ
غزـــــ ًة
ّ َُ ْ ْ َ َ ّ
()2
فالخػؼ مغ السريخ السجيػؿ يزع اإلنداف في صخاع مع نفدو قػلو :
ج

ج

أُقاتـــــــــــِل الــــــــــــــــــــــــي َّع بِ ِ
الي ِّع َحْخ ٌب َضُخوس
يجافــــــــــــ ِو
فِ َّن َحــــــــــــْخ َب َ
َ
ُ
ػاليع حػػخب ضػػخكس ػػالػحر الػػحي سػػم عمػػى العبػػاد  ,فأصػػبر الذػػاعخ ىػػجفا ليػػحه
فػ ّ
األكى ػػاـ الت ػػي ًتسالك ػػو  ,ف ػػاليع يد ػػيخ اإلند ػػاف إل ػػى السيال ػػظ  ,كإن ػػو ن ػػحيخ لمس ػػػت كشخي ػػق
لمػػخدي  ,فػػالشفذ ًصمبػػو ػػي ًػػتخمز مػػغ خدنيػػا  .إف فػخاؽ األحبػػة يتػػخؾ فػػي الػػشفذ حالػػة
()3

اليع الذجيج  ,يقػؿ :
مغ القمق ك ّ
ط السـ ِّ
ِ
ع
ـــــػد ُ
أمــــــا ِإَّنــــــو َلـ ْ
ـــــػال اْل َخمــــــي ُ ُ
َ
يحيــــــــ ٌة
َعقا ِبيــــــــا أَْر َّ
ـــــــخَّد ْت عمــــــــى أ َ
َلـ ُ

ـــــع
ـــــع َعفــــــا ِمْشــــــو َم ِرـ ٌ
ورْبـ ٌ
ومْخَبـ ُ
َ
ـــــيف َ
ِ
ِ
ِ
ــغ َّ
ع
اليـ ِّ
ــع ُم ْتـ َــخ ُ
الذـ ْــػ ِق وادييـــا مـ َ
مـ َ
ــغ َ
ج

فػإف الذػػاعخ يرػػػر اليػ ّػع بػػاد يدػػػقو إلػى االرًحػػاؿ عمػػو يمحػػق بسػػغ فػػارقػه أك يمحػػق
بس ػغ ييػػػى ث ػع يعػػػد إلػػى سػػابق عيػػجه مػػغ اليػػع  ,فالذػػاعخ يشطػػخ إلػػى الخبػػع الػػحي ًغيػػخ
بد ػػب

رحي ػػل األحب ػػة كل ػػيذ في ػػو مر ػػيف كال مخب ػػع كلػ ػػال م ػػا ذ ػ ػخه لقػي ػػت عم ػػى رد ى ػػحه

األريحية مغ الذػؽ عمى أعقابيا  ,تيخ أف مفارقة الحبي

كدياره أكرثاني مغ اليع .

حدخ :
 4.1.4ال ّت ّ
فجع وال ّت ّ
يقػػػؿ قجامػػة بػػغ جعفػػخ فػػي تابػػو نقػػج الذػػعخ  ":لػػيذ بػػيغ السخثيػػة كالسجحػػة فرػػل إال
أف يح خ في المفي ما يجؿ عمى ّأنو ليالػظ  ,مػغ مثػل ( ػاف ) ( ًػػلى ) ( قزػى نحبػو )
 ,كىحا ال يديج فػي السعشػى كال يػشقز مشػو  ,ألف ًػأبيغ السيػت بسثػل مػا ػاف يسػجح بػو فػي
الجيػاف . 106 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف .277 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 319/2 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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()1

حياًو "

 ,كًشجمي ىحه العاشفة في شعخ الخثا مغ صػجؽ فػي التعبيػخ ,كإضيػار لمتفجػع

كالتحدػػخ كالبعػػج " كسػػبيل الخثػػا أف يمػػػف ضػػاىخ التفجػػع بػ ّػيغ الحد ػخة  ,مخمػشػػا بػػالتميف
كاألسػػف كاالسػػتعطاـ إف ػػاف السيػػت ممك ػاً أك رئيد ػاً بي ػ اًخ "( )2لػػحا أدرؾ الشقػػاد أف الحػػدف
أقػى الجكافع في بشا العسمية الفشية  ,كأكثخىا دفعا لعسمية اإلبجاع .

ًسػػاـ أقػػل ًكمفػاً مػػغ مجحػػو  ,كأرؽ عاشفػػة  ,ليتشاسػ
فجػػا الخثػػا فػػي شػػعخ أبػػي ّ
الشفدػػي السدػػيصخ عميػػو ىػػػ جػػػ بعيػػج ػػل البعػػج
مػػع ًفجعػػو كًحدػخه عمػػى السيػػت  ",فػػالجػ ّ
عغ السجح  ,فذتاف بيغ أف ًخثي فقيجاً كالقمػ

مػجػع حػديغ  ,كبػيغ أف ًسػجح حيػا كالػشفذ

ًف ػػيس بيج ػػة كإشػ ػخاقاً "( .)3أم ػػا بم ػػا السي ػػت ًك ػػػف بالعب ػػارات الذ ػػجية كاأللف ػػاظ السحدن ػػة
الشفدػػية عشػػج احتػػجاـ العػاشػػف كًػػأجا السذػػاعخ,
لتذػػمل مػقفػاً انفعاليػاً مؤقتػػا ًسميػػو الحالػػة ّ
()4
كمغ ذلظ قػلو في رثا خالج بغ يديج :
ــــــل حـــــــي َنعـ ِ
ِ
ــــــاء
َن َعـــــــاء ِإلـــــــى ُكـ ِّ َ ٍّ َ
ِ
ِ
ــــيعِ الِّش َزـ ِ
ــــال
أُصـ ْ
بدـ ْ
ــــبشا َجسيعـــــاً َ
ــــــــــــــب ًة
الب َكـــــــــــــــا ُسـ
وال َتـ
َّ
ــــــــــــــخي َّغ ُ
َ
َفَقـ ْ َّ
ـــــجَر الـ َ
ـــــج ُمػ
ـــــخ الـ َ
ـــــخْزُء َقـ ْ
ـــــج َكثـ َ

ــــل ربـــــع ال َفَشـ ِ
ــــاء
ــــخ ِب َ
احتـ َّ َ ْ َ
العـ َ
َف َتـــــى َ
الغـ ِ
ُصــــــبشا ِبدــــــيعِ ِ
ِ
ـــــالء!!
فيــــــالَّ أ ْ َ ْ
َ
ِ
ــــــــب َرَو ٍاء
ــــــــا َجـــــــــػ ًى ِبَم ِييـ ٍ
وأَلرـ ْ
طــع ال َخ ْصــب َش ـيْن الب َكـ ِ
ـاء
َ ُ
ُ
ِع وَقـ ْـج َع ُ َ
وب َكــــــــػا عميـ ِ
ـــــــو بكــــــــاء الِّشدـ ِ
ـــــــاء
ُ
َ
َ

الخجـ ِ
ود ِّ
ـــــال
ـــــػ َت ُمـ ّاً
ور َ
السـ ْ
ـــــخ ُ
ِرُدوا َ
كيمجػػأ الذػػاعخ إل ػػى ًػضيػػف التّك ػخار فشي ػػا فػػي نرػػو الذ ػػعخي  ,فكػػخر مسػػة (نغ ػػا )

م ػخًيغ ك (بمػػا ) أربػػع م ػخات لػػجكافع نفدػػية ذات كضيفػػة مددكجػػة ًجسػػع الذػػاعخ كالستمقػػي

ػيمر عمػػى معشػػى شػػعػري يطيػػخ جمي ػاً داخػػل الدػػياؽ  ,ليجعػػل الستمقػػي
عمػػى حػػج س ػػا  ,لػ ّ
يذػػار و أح ادنػػو ألف الدػػياـ أصػػبتشا بػػأعمى سػػادًشا فيػػال أصػػابتشا بسػػغ ىػػػ دكنػػو  ,فػػالحديغ
يمجػػأ إلػػى الػػجمع لتدػػتخير نفدػػو  ,كيذػػفي تميمػػو  ,فػػإذا ضيػػخت دمػعػػو فيػػي عالمػػة كفائػػو

ك ارح ػػة لشفد ػػو  ,ف ػػاألنيغ كص ػػػت البم ػػا يبعثػ ػاف ف ػػي ال ػػشفذ الح ػػدف كاألس ػػى  ,كالتع ػػاشف
 .1قجامة  ,نقج الذعخ  ,ص. 100
 .2القيخكاني  ,العسجة في محاسغ الذعخ ك دابو كنقجه . 96/ 2 ,

 .3عبج الذافي  ,مرصفى  ,شعخ الخثا في العرخ الجاىمي  ,دار لػنجساف  ,القاىخة  ,ط, 1
1995ـ  ,ص. 125

الجيػاف . 25 , 13 , 12 , 7 , 5 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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إلضيػػار التفجػػع كالحد ػخة  ,كاسػػتعطاـ الخص ػ

كالسرػػيبة فػػي إثػػارة السذػػاعخ كاألحاسػػيذ

كًغحية االنفعاالت  ,كقج عطع الذػاعخ السرػيبة كًيػيميػا باسػتخجامو المفػي السػجػع بقػلػو
 ( :أصػػبشا جسيع ػاً ) مسػػا يذػػجي الػػشفذ  ,كيبعػػث فييػػا االنفعػػاؿ بالحػػجث  ,كالسبالغػػة فػػي
البما  ,كاإلفخاط في الحدف عميو  .فتكػخار مسػة ( نعػا ) ليػا كقػع فػي الػشفذ كًػأثيخ مػغ
الذاعخ عمى الستمقي ليػؿ الرػجمة التػي عاشػيا الشػاس لػفاًػو  ,كًعطيسػاً لسشدلتػو كارًفعػاً
لذأنو  ,مسا أثار قخيحة الستمقػي  ,كيجعمػو يذػارؾ الذػاعخ بشرػو الذػعخي  ,فذػمل ًكػخار
فقػػجاف كرحيػػل ىػػحا الخجػػل

الشفدػػية بد ػ
ىػػحه الكمسػػة فيزػػا داللي ػاً نبػػع مػػغ حالػػة الذػػاعخ ّ
ال ػػحي أعص ػػى م ػػغ خم ػػو كأخالق ػػو لقػم ػػو م ػػا ل ػػع يعص ػػو أح ػػج تيػ ػخه  .كق ػػاؿ يخث ػػي ا ب ػػغ
()1

حسيج :

ـــخ
َكــــحا َفْمَي ِجـ َّ
ـــب َوْلَي ْفـ َ
ـــج ِح األ َْمـ ُ
ـــل ال َخ ْصـ ُ
ِ
ِ
حســــــــــ ِج
ـــــــــج ُم َّ
ـــــــــال بعـ َ
ُتػّفَيــــــــــت اَلمـ ُ
ومـــــا كـ َ ِ
ــــو
ــــغ َقـ َّ
ــــال َمـ ْ
ــــل ماُلـ ُ
ــــان إّال مـ َ
ِ
ـــت لــــو
ـــغ ُع ِّ
صَمـ ْ
أَال فــــي َســــبيل للا َمـ ْ

ــس ما ُؤىـــا ُعـــ ْحُر
ــيذ لِ َعـ ْــيغ لـــع َي ِفـ ْ
فمـ َ
الدـ ْـفُخ
الد ـفخ َّ
وأَصـ َـبح فــي ُش ـ ْغل عـ ِـغ َّ
ــيذ لـــو ُذ ْخـ ُــخ
وُذ ْخـــ اًخ لِ َسـ ْ
َمدـــى ولـ َ
ــغ أ َ
ِفجـــــــاج ســـــــ ِب ِ ِ
َّ
ــــــخ
ــــــخ الث ْغـ ُ
يل للا وانث َغـ َ
َ ُ َ

ــــار َّ
الك ْفـ ُـخ
حتـــــى كيََّنـــــو
ـػم الـ َّـخوِع أ َْو ُدوَنــو ُ
ىـ َـػ ُ
ــــذ َت َعـ ُ
وَن ْفـ ٌ
العـ َ
ــــاف َ
الك ْفـ ُـخ يـ َ
عميــــــــظ ســــــــالم ِ
ـــخ
للا َو ْقفــــــــاً فــــــــِ َّنشي
الحـ َّ
َأرَيـ ُ
ـــخيع ُ
ـــيذ لــــو ُع ْسـ ُ
ـــخ لـ َ
َ
ـــت الكـ َ
ُ
فبػػجأ قرػػيجًو بسصمػػع عمػػى تيػػخ مػػا ألفػػو الشػػاس كى ػي لفطػػة ( ػػحا ) التػػي ًػػجؿ عمػػى
ج

ج

عاشفة الحػدف التػي ًشتػاب الذػاعخ كال يدػتصيع إخفا ىػا ,فكػخر مسػة ( الدػفخ  ,كمػاؿ ),
ليػػجعػ نفدػػو لمتجمػػج كالرػػبخ  ,فيػػجعػ الشػػاس إلػػى الحػػدف لػػيعع الػػبالد عامػػة  ,ألف الخصػ

جمػػل ,كالسرػػيبة عطيسػػة  ,كاألمػػخ محػػدف  ,ليؤ ػػج عمػػى أىسيػػة ىػػحا القائػػج الػػحي حرػػخ
شخريتو في شي يغ ىسا  :الساؿ الحي ًدتقيع بػو الحيػاة  ,فيػػ السػاؿ لسػغ قػل مالػو  .أمػا
الثانيػػة الػػحخخ :ألنػػو لػػة الذػػجاعة كالشخػػػة فيػػي ذخػػخ لمسصالػ

الػػحي قػػل عشػػجه السعػػاكف ,

كيدػػتعطع الذػػاعخ األمػػخ بسػًػػو كيػػجعػ العيػػػف بالبمػػا فقػػج بمػ الحػػدف مػػجاه كالقمػػػب ًتػػألع
عمى مػًو .
أما الخضا بػاقع السػت عمى ىحا القائج ألنو ضفخ بإحجى الحدشييغ رتع انيداـ
الجيػاف . 85 , 81 , 80 ,79 /4 ,
 .1أبػ ً ّساـ ّ ,
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جيذو  ,فخفس الحؿ كالفخار مغ السعخ ة  ,ك اف سيالً عميو أف يفخ مشيا  ,لكغ خالئقو

ألنػػو الكفػػخ  ,فسػػات ميتػػة
األبيػػة مشعتػػو مػػغ اليػػخب سػػا مشعتػػو نفدػػو مػػغ الف ػخار كالعػػار ّ
شػخيفة  ,كماًػػت الذػػجاعة كالكػػخـ بسػًػػو  ,فػػإذا جػ ّػغ عميػػو الميػػل ًحػلػػت ثيابػػو إلػػى سػػشجس

ألن ػػو ارًق ػػى إل ػػى مشدل ػػة الذ ػػيجا  ,ث ػػع يع ػػدى الذ ػػاعخ نفد ػػو بقػل ػػو أعس ػػار الكػ ػخاـ
خز ػػخ ّ
()1
قريخة  ,كأعسار الم اـ شػيمة  .كقػلو يخثي أحسج بغ ىاركف :
فاتخكيشي – وِق ِ
ِ
يت مـا ِبـي – َل َسـا ِبـي
الحـ ْـد ُن َدا ِبــي
ـاء و ُ
اب َع ْيشــي ُ
ُ
ُ
َد ُ
البكـ ُ
بــــــــيغ ب ِّثــــــــي وعبختــــــــي و ِ
ــــــاء أََّيـــــــامِ ُع ْســـــــخِي
اكتئــــــــا ِبي
َســـــــي َ
َْ
َ َْ َ
ُج ّدِي َبَقـ َ
وم َرــــــــابي
ر ْـت
بـغ ىـارو َن َخ َّ
ُثـ َّ
ـــــــع َع َّسـ ْ
فيظ يـا أ َ
َ
َحسـج َ
ـــــــت َرِزيئتــــــــي ُ
ِ
ـــب ِ
ـــاء َّ
ـاء َّ
وعــال ِ
اب
الجــا
الشـ َـجى َ
َ
الذـ َ
ـــاء الح َجــــى ومـ ُ
رِي ومـ ُ
عار َضـ ْـيو مـ ُ
صعـ ْ ِ
ــــــا األَسـ ِ
ــــــباب!
الس ِشَّيــــــ ُة َع ْيشــــــاً
َرسـ ْ
ـــــمت َ
ــــــت مشـــــــو أَوَثـ َ
نحـ ُ
َق َ َ
أ َ
ـــــػه َ
ج

ففػػي ىػػحه األبيػػات ييػػيسغ عمػػى الذػػاعخ عاشفػػة الحػػدف كاألسػػى  ,كدأب عيشػػو عمػػى

البمػػا الػػحي سػػيجخي ش ػػاؿ عسػػخه مسػػا أصػػابو مػػغ رز كمػًػػو  ,فتك ػخار مسػػة ( مػػا ) ,
أحجثت رنة حديشة أسيست فػي إضيػار ًفجػع الذػاعخ كًحدػخه عميػو  ,كمتالئسػة مػع زف اخًػو
الحديشة  ,ليعبػخ عػغ حالػو الرػخاع الػجاخمي الػحي يجػػؿ فػي خػاشخه  ,فيػجعػ عيشػو لمبمػا

الشفد ػػي كم ػػغ السر ػػيخ السحت ػػػـ كالسشي ػػة الت ػػي
كلد ػػم ال ػػجمػع لك ػػي ي ػػتخمز م ػػغ عشائ ػػو ّ
ًخص ػ الفتػػي  ,فػػالشفذ ت ػ عمييػػا الفشػػا مسػػا جعػػل الذػػاعخ يعػػير ص ػخاعاً مػػع أسػػباب
()2

ًساـ :
السػت كمػعج قجكمو  .كقاؿ أبػ ّ

َّح َّ
الك َس ُـج
ـح َ
ناص َ
َل ْػ َصح َ
الـج ْمع لـي أ َْو َ
ـــو
ـــان َّ
ـــان لـ ُ
ـــان ال َّدمـ ُ
اء أَخٌ َكـ َ
خـ َ
الرــــ َف َ
مع أَدَنــــى مــــا بمِيــــت بـ ِ
ط الـ َّ
ـــو
ـــج ِ
َتدــــا ُق ُ
ُ ُ
يــا صـ ِ
الق ْبـ ِـخ َد ْعـ َـػى غيـ ِـخ ُم َّثئـ ٍـب
ـاح َب َ
ِ
ـــظ ومــــا َل ْي ِفــــي ِب ُسججيــــ ٍة
َل ْيفــــي عميـ َ
شاع في األبيات عاشفة حديشة أثارت شجػف
ج

ًساـ
 .1أبػ ّ
ًساـ
 .2أبػ ّ

قمســـــا صـ ِ
َل َّ
ــــج
ــــحباني الـ َ
الج َدـ ُ
وح و َ
ــــخ ُ
َ
أَخــــاً فمــــع َيت َخـ َّ ن ِ
ـــج
ـــسو َ
الك َسـ ُ
ـــػ ْ جدـ َ

وي ُـج
في ُ
الح ِّب ِإ ْذ لـع تدـا َق ْط ُم ْي َجـة َ
ِ
َودى َّ
َس ُـج
قال أ َ
الش َـجى و ُ
البـجر واأل َ
إ ْن َ

رك بشفدــي َحـ َـخ مــا أ ِ
َجـ ُـج
مــا لــع َيـ ُـد َ
الذاعخ عمى مػًو  ,فسغ لع ييمظ

الجيػاف . 52 , 51 /4 ,
ّ ,
الجيػاف  . 74 /4 ,مث :ىجأ كزاؿ اضصخابو .
ّ ,
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أخ لػػو  ,فقػػج خػػاف السػػػدة كالرػػفا  ,فػػحرؼ الػػجمػع كًدػػاقصيا ًخفػػف مػػغ لػعػػة
لسػػػت ٍ
الذػػاعخ كألسػػو عمػػى ف اخقػػو  ,ليجػػػد بجمػعػػو سػػا يجػػػد السخثػػي بمخمػػو  ,ثػػع يدػػتخجـ الشػػجا
بقػلو  (:يا صاح

القبػخ )  ,ليػؤدي تػخض التػجػع كممػاف الفجيعػة كشػجة السرػيبة التػي

يحػػذ بيػػا كإفػخاغ مػػا يجػػػؿ فػػي نفدػػو مػػغ عػاشػػف حديشػػة عمػػى ىػػحا السخثػػي الػػحي يترػػف
بالشػػجى كالبػػجر كاألسػػج  ,كسػػا شػػمل ًك ػخار مسػػة ( ليفػػي ) بعػػجاً داللي ػاً عمػػى حالػػة الذػػاعخ

الشفدػػية لفقػػجاف ىػػحا الخجػػل كمػػجى ًفجعػػو كًحد ػخه عميػػو مػػا كصػػمت إليػػو نفدػػو مػػغ الكآبػػة
ّ
()1
كالحدف  ,فإف حادثة مػًو ال يحتسميا قم كال جمج  .كقاؿ يخثي ابشو ااً :
ِ
ال ي ْذـ ِ
ِ
ِ
الس ْـػ ِت َم ْـػ ِردا
ـــــالس ْػ ِت ِإَّنشــــــا
َسُشخمي ْ
ـــــست األَعـ ُ
ليـع م ْـغ َعْخ َصـة َ
ـــــجاء بـ َ
َ َ
وال َت ِ
حســــــجا
ــــــػ َت عـــــــا اًر فِ َّنشـــــــا
حدـ َّ
ــــــب َغ ُم َّ
السشايــــــا َق ْ
َص ْ
السـ ْ
ــــــج أ َ
َأرَْيشــــــا َ
ــــــبغ َ
ِ
ــــــجا
َن ُم ِرــــــيبتي
ـــــجاء أ َّ
أَ
َكَّمـ ْ
ــــــع ِمَّشـــــــى لِ َدـــــــاناً وال َيـ َ
ــــــت ليـ ْ
وال َي ْحدــــــب األَعـ ُ
ِ
فيَصـــــبح ُت ِإ ْن لـــــع ي ْخمـ ِ
ــــف للا و ِ
ــــجا
ـــــػتي
احـ َ
ـــــاب َع فــــــي عـ ٍ
ـــــام َبشـ َّ
َْ
ُ
َت َتـ َ
ـــــي وإِخـ َ
ُ
ج

إف ًك ػخار الذػػاعخ لكمسػػة ( السػػػت) ثػػالث م ػخات ك( األعػػجا ) م ػخًيغ فػػي األبيػػات

أسػػيع فػػي إضيػػار ًفجػػع الذػػاعخ كحدنػػو عمػػى ابشػػو  ,كدعػػػة نفدػػو بالبمػػا عميػػو ليشصمػػق

بسمشػف صبخه كيغحي عػاشفو بالجمػع مغ شػجة األلػع كالتحدػخ  ,كيدػيع أيزػا فػي ًذػميل
الشفدػػية  ,كمػػا لػػت إليػػو بعػػج مػػػت ابشػػو مسػػا يديػػج مػػغ ًػػأثيخ الرػػػرة
صػػػرة شػػعخية لحالتػػو ّ
الذػػعخية فػػي نفػػذ الستمقػػي  ,فيػػػ يخاش ػ األعػػجا بػػأف السػػػت ال شػػساًة فيػػو  ,كال ىػػػ
عػػار ,كال يحدػػبػا أف مرػػيبتي أكمػػت ليػػع لدػػانا كال يػػجا  ,فيػػجلل ذلػػظ أف السػػػت ػػأس ػػل
()2

الشفدية كالجدجية ,بقػلو :
الشاس شاربو  ,كيأًي بغتة  .كقج مدج بيغ الفزائل ّ

الدمــــان ي ِ
ـــب َّ
َن ُي ْيـــــــ
ـــغ أ ْ
حدـ ُ
ُ
ِإ َّن َرْيـ َ
ــــــــج اخزـــــــــخ ٍار
َفمِ َيــــــــحا َي ِج َ
ــــــــف َب ْع َ
(ـ)
الم ْحـ ُ َّ
أَش َفــــيَ َّ
الس ْدـــــــ
ـــخى ُلَّبـ َ
ـــج والثـ َ
ـــظ ُ
ػحذـــــــا وإِن كـــــــان معــــــــــ (ـ)
ــــــدالً م ِ
ً ْ
َ َْ
َمْشـ ِ ُ
حتــــــــى (ـ)
الس ِشَّيــــــــ ُة َّ
َق َرـ ْ
ـــــــجت نحـ َ
ـــــــػُه َ

(م)

الجيػاف . 64 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 46 , 45 , 44 ,43 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
239

ـــ ِ
َح َدـــــاب
ـــــجي َّ
الخَزايـــــا ِإلـــــى َذوِي األ ْ
الػىـ ِ
ـــل َر ْو ِ
الخوابــــي
ض َّ
ـــاد َر ْو ُ
ض َِ
قبـ َ
ِ
ِ
َلب ِ
ـــــاب
ـــــــــخ َج فـــــي وقـــــت ضُْم َســـــة األ َ
َ
الرـ ِ
ِِ ِ
يا واألَحبـ ِ
ـــــج ِ
ـــــاب
ـــــل َّ
ــــــسػ اًر بحـ ّ
ـــ ُ
وىبــــــــت حدــــــــغ وجيـ ِ
ـــــــو لِم َتــــــــخ ِ
اب
َ َ ْ ُْ َ ْ

ففػػي ىػػحه األبيػػات يطيػػخ الذػػاعخ ًفجعػػو كحد ػخًو عمػػى مػػػت ا  ,فالدمػػاف ييػػجي
السرػػائ

ليػػحا الخجػػل صػػاح

الحد ػ

كالشد ػ

كالبيػػا كالجسػػاؿ كبذاشػػة الػجػػو  ,فكػػاف

مػقجاً لمدخاج في كقت الطمسة  ,داللة لخجاحة عقمو كعخاقة أصمو  ,فقج ندؿ مشدالً مػحذػاً
كقرجًو السشية  ,فػىبت حدغ كجيو لمتخاب .

 5. 1. 4إضيار المػعة :
الشفدػية التػي ًتذػمل فييػا
يحخص الذاعخ عمى ًػضيف إبجاعو الفشي في رسػع حالتػو ّ
الح خيات كالسأساة  ,فيطيخ حدنو كلػعتو عمى السيت  ,فيقجر صفاًو كالثشا عميو كيػجعػ
()1

ذكيو إلى التربخ كالدمػاف  ,قػلو يخثي ابشا لو :

ِإَّنـــــــــــــــــا ِإلـــــــــــــــــى ِ
للا َر ِ
اج ُعػنـــــــــــــــــا!
ِ
ـــــــــيبات لـــــــــي ُم ِعيشـــــــــا
الس ِر
عمـــــــــى ُ
وكشــــــــــــت صــــــــــــباً بـ ِ
ـــــــــــو َض ِ
ــــــــــــشيشا
ّ
ُ َ

َن َي ُكػنــــــــا
ـــــــت أ ْ
ـــــــان الــــــــحي ِخ ْفـ ُ
كـ َ
ِ
ِ
ــــــــان ِعْشـــــــــجي
ــــــــب ُت فيـــــــــو وكـ َ
أُصـ ْ
ُكْشــــــــــــت َك ِثيــــــــــــ اًخ بـ ِ
ـــــــــــو َع ِديــــــــــــ اًد
ُ
َدا َف ْعـ ُ َِّ
ـــــــــــو
السُشــــــــــــػ َن َعْشـ ُ
ـــــــــــت إال َ
ــــــــــــــار
ــــــــــــــب جـ
ــــــــــــــج َد ٍار َق ِخيـ
َب ِعيـ
ٍ
َ
َ

السُشػنـــــــــــــــا
واَل ْســـــــــــــــخُء ال َي
ْ
ـــــــــــــــج َف ُع َ
ـــــــج كــــــــاَن ِم ْ ِ
رــــــــػنا
َقـ ْ
ــــــــغ َقْبمــــــــو َم ُ
ج

جج

ير ػػػر الذ ػػاعخ السر ػػيبة الت ػػي حم ػػت ب ػػو لفق ػػج ابش ػػو كى ػػي م ػػغ أعط ػػع السر ػػائ

,

فسػغ لػعتػػو ػاف يخػػاؼ مػػغ قػلػو  :إنػػا إليػػو راجعػنػا  ,فسرػػابو جمػػل ألف ابشػو يعيشػػو عمػػى
نػائ

الجىخ التي ًحل بو  ,فسغ السالحي أف الذاعخ يعير حالة نفدية صعبة عمى فقػج

ابشو فال يدتصيع دفع السشية عشو  ,لحا يعير مع نفدو في صخاع داخمي لسا ألع بو  ,ثع
()2

يزيف قائال :

ِ
ـــــــــــــخداً َح ِديشــــــــــــــا
غـ
َ
ـــــــــــــادْرَتشي ُم ْفـ َ
ِ
َّ
َجس ِعيشــــــــا!
عمـ َّ
ـــــــي فــــــــي الشــــــــاس أ َ
ــــــــؤونا!
ــــــــاد لـــــــــي شـــــــــ ْيُنو ُشـ ُ
وعـ َ
ِ
الػِتيشــــــــــــا
ـــــــــــت أ ْ
وخ ْفـ ُ
َن َي ْقصـ َ
ـــــــــــع َ

احـــــــــــــج ِ
ــــــــــــي يـــــــــــــا و ِ
البشيشـــــــــــــا
ُبَشـ
َ
َّ
َ
الخزايـــــــــــا
ــــــــــظ َّ
َىـ َّ
ــــــــــػ َن ُرْزِئـــــــــــي ِبـ َ

ف الـ َّ
َترـ َّ
ــــــــخوفاً
ــــــــخ َ
صـ ُ
ــــــــج ْىُخ بـــــــــي ُ
ِ
ِ
يع َقْمبــــــــــي
أَصـ َ
ـــــــــاب مَّشــــــــــي َصــــــــــس َ
جج

الجيػاف  677 /4 ,ػ ػ ػ . 678
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف  679 /4 ,ػ ػ ػ  . 680الػًيغ  :الذخياف الخئيدي الحي يغحي جدع اإلنداف
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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كمغ شجه لػعتو كحدنو عمى مػت ابشو  ,فقج جا كحيجا كتادر مفخدا مسا أسػمغ فػي

نفدػػو الحػػدف الػػجائع  ,كالقم ػ

متفصػػخ عميػػو  ,فحػػدف الشػػاس كمرػػائبيع ًشدػػى كلكػػغ حدنػػو

يتج ػػجد ف ػػي ػػل ح ػػيغ ألن ػػو أص ػػاب ص ػػسيع القمػ ػ

 ,كخ ػػاؼ أف يقص ػػع ال ػػػًيغ  ,فالعاشف ػػة

صػػادقة ألنيػػا ًبػػيغ حػػدف الذػػاعخ كيأسػػو مػػغ الحيػػاة بيػػحا السرػػاب ً ,عػػير نفدػػو كًدػػمع

لمػعة الحدف كيأس  .كقػلو في مجح داكد بغ ا :
ـــج سـ ِ
الد ِ
كــــــل أَ ْق ِ ِ
ــــــغ ِ
ــــــػد
البــــخو َق ُم ِزــــيئ ًة
ــــــساء ُرعـ ُ
ِم ْ
ـــست ُ
صــــــار ّ
ّ
أ َْبكــــي وَقـ ْ َ َ
يرػر نفدو حديشاً باكياً أنسا الصبيعػة ًحػذ بحدنػو كلػعتػو عمػى ابػغ ا  ,كيطيػخ
()1

ًأسػػفو كحدنػػو عميػػو إذ تيبػػو السػػػت عػػغ الػػجنيا ليطيػػخ لػعتػػو عمػػى ىػػحا الحبيػ

()2

 ,كيزػػع

الستمقي في ىحه األجػا الحديشة التي يعيذيا الذاعخ مغ لػعة البيغ .كقاؿ :
وَلـــــــع أ ِ
َحفـ ِ
ــــــل الـ َ
ــــــجثاَنيا؟
ــــت َن ْف ِدـــــي وشـــــاَنيا
ــــــجنيا وال َحـ َ
ــــع َتَخنـــــي َخَّميـ ُ
ْ
أََلـ ْ
ـــــػَف ْتشي َّ
ـــــت أَماَنيــــــا
ـــــخوَفيا
ـــــج َخـ َّ
ـــــػ أ َّ
َلقـ ْ
َمش ْتشــــــي مــــــا َق ِبْمـ ُ
الشائبـ ُ
وَلـ ْ
صـ ُ
ـــــات ُ
حمِيـــــف أَســـــى أ ِ
ِ
َبكـــــي َزمانـــــاً َزماَنيـــــا
ـــجىا
ـــخ بعـ َ
َ َ
ـــػ َ
أُصـ ْ
ـــب ُت ِب ُخــــػٍد َسـ ْ
ف أَغبـ ُ
ً
ف ػػالفكخة الت ػػي س ػػيصخت عم ػػى الذ ػػاعخ ف ػػي ى ػػحه األبي ػػات فق ػػجه األم ػػغ كالد ػػعادة بفق ػػج
جاريتو  ,كعميو أف يمسل مذػار حياًو كحيجاً بقية أياـ عسخه كقج بػخت سػشو  ,فمػعتػو أنػو
الشفدػ ػػي بخحيميػ ػػا  ,فيػ ػػي
يع ػػير محخكم ػ ػاً محتاج ػ ػاً لق ػ ػخيغ يػ ػػؤنذ كحذػ ػػتو كيخفػ ػػف عحابػ ػػو ّ
أصابعو الخسدة كمشيا يشاؿ السخ ما يخيج  ,كلػ فقجىا كحل ممانيا أخػخى مػغ الػحى لسػا
()3

قامت مقاميا  .قاؿ أيزا في رثا عسيخ بغ الػليج :

َغـــــجا َة َثـــــػى عسيـــــخ بـــــغ الػلِيـ ِ
ــــج
َ
َ ُ َْ ُ
ُ َ
بســــــــــــ ْتالف م ِفيـ ِ
ـــــــــــت ِ
ـــــــــــج
أَال ُرِزئـ ْ
ُ
ـــع ِ
الرـ ِ
ـــغ ُح َفـ ِ
يج
ـــخ َّ
ِبحيـ ُ
ـــت ِمـ ْ
ـــث َحَمْمـ َ
ــــــــــج ِ
مشي ُتـــــــــــو ِبدـــــــــــيعِ ردى سـ ِ
يج
َّ
ْ َ ً َ
َ
الرـــُمػِد
الدـــَش ِة َّ
الجـــػِد فـــي َّ
ِبَب ْحـ ِــخ ُ

اســـــــــــــان َف َتاىـــــــــــــا
أَال ُرِزَئـ
ْ
ــــــــــــت ُخخ َ
ْ ِِ
ــــــــــــئػل م ِشيـ ِ
ــــــــــــل
زئـ
أَال ُر َ
ــــــــــــت بسدـ ُ ُ
أَال ِإ َّن َّ
ـــــــــــال
الجـ
ـــــــــــػد َحـ ّ
َ
الشـ َ
ـــــــــــجى و ُ
ــــــظ َرَم ْتـــــــو
ــــــغ َممِـ ٍ
ــــــت ِمـ ْ
ِبَش ْف ِدـــــــي أَنـ َ
ـــــت ِمشــــــو
ىبـ َ
السُشــــــػ ِن َذ ْ
فيــــــا َب ْحـ َ
ـــــخ َ
جج
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يؤ ػػج الذػػاعخ فػػي ىػػحه األبيػػات عمػػى شػػجة السرػػيبة التػػي حمػػت بسػػػت عسيػػخ بػػغ
الػليػػج  ,فكػػاف السرػػاب جمػػل كىػلػػو عطػػيع  ,فكػػخر الذػػاعخ عبػػارة ( أال رزئػػت ) ثػػالث

مخات داللة ًػ يجية مشو عمى أىسية ىحا الخجل  ,فيػحه السرػيبة سػببت لػو المػعػة كالحػدف
كالحخقة عميو  ,فقج رزئت خ اخسػاف فتاىػا كمدػؤكليا كمتالفيػا السفيػج  ,كبحػخ الجػػد كالكػخـ
البصػػل الشجيػ

 ,فيػػػ يترػػف برػػفات كخرػػاؿ جعمػػت خخسػػاف ًبمػػي عميػػو حدنػػا كألسػاً ,

الشفدػػية لمذػػاعخ ًبعػػث فػػي الػػشفذ الحدػخة كاألسػػى عمػػى مػًػػو  .أمػػا لػعػػة الحػ
فالحالػػة ّ
()1
كاليػى فيذمػ الذاعخ مسا أضشاه كسمغ قمبو  ,قػلو :
أَنـــــــــا ميـــــــــت وَلـ ِ
ْ ِ
ــــــــئ ْغ ِمـ َ
ـــــــــــــػت
َمـ
َف ِسـ
ــــــــت
ُ
َّ ُ
ـــــــــــــغ ُحّبــــــــــــــي أ ُ
لِغــــــــدال ِمــــــــغ بشــــــــي األَصــــــــــ (ـ)
ِ
ـــــــــــــخوت
ـــــــــــــو َجَبـ
ـــــــــــــــــ َف ِخ فيـ
َ
ُ
ْ
ِ
ِ
خْمـــــــــا لـــــــــو بيــــــــــــ (ـ)
ــــــــــــػت
مكـ
ـــ
ــــــــج ال َ
الس ُ
عبـ َ
ُ
َ
َْ
َ
َ
ـــــــــــــغ َيجيـــــــــــــو َ
يؤ ج الذاعخ في أبياًو بأنػو ميػت إذا فػارؽ حبيبتػو التػي ًذػبو الغػداؿ  ,فمػعػة الحػ

جعمتػػو ييػػيع بسذػػاعخه  ,كيطيػػخ مػػا بجاخمػػو مػػغ أحاسػػيذ كمذػػاعخ اًجاىػػا  ,فحدنػػو شػػجيج
()2

بذجة حبو ليا  ,فإف صجًو فالسػت مريخه  .كيزيف قائال :

لـــــيذ عشـــــجي لِمػعـ ِ
ــــة ِمـــــغ م ِديـ ِ
ــــج
َْ
َ
ْ َ
ـــــَش ْي ِو يـــػم ال َخ ِسـ ِ
الرـ ُــجود
ــح َ
ــيذ ِريـ َ
َ

ـــــد ٍن َشــــــ ِج ِ
يج
وحـ ْ
أَنــــــا فــــــي َل ْػعــــــ ٍة ُ
ِ
ــــس ُت مــــغ َع ْيـــــــ
بــــيَبي
شــــاد ٌن َت َّ
شد ْ

ج

ج

شع رير الرجكد مغ محبػبتو يػـ الخسيذ مسا
فسغ لػعة الذاعخ كحدنو الذجيج فقج ّ
أثػػخ عمػػى نفدػػو فجعمتػػو يعػػير حالػػة نفدػػية صػػعبة كحديشػػة  ,كيذػػمػ مػػغ صػػجكدىا عمػػى
()3

الختع مغ حبو الذجيج ليا  .كمغ قػلو أيزا :
َلـــــــــظ ِعْمـــــــــع ِبعبختـــــــــي واشـ ِ
ــــــــتياقي
َ
ٌ َْ
ـــــظ ا َّ
الح ْدــــــــــ (ـ)
ـــــخ ُ
ولـ َ
السالحــــــ ُة و ُ
لطـ ْ
فو َ
ض ِجد ِ
َن ُتعـ ِّ
ــــــــسي
ـــــــخ َ
ـــــــيح بــــــــي ْ
وَق ِبـ ٌ
ْ
ـــــجود فــــــي غيـ ِ
ـــــخٍم
ـــــالم َ
الرـ ُ
ـــــخ ُجـ ْ
َف َعـ َ

ـــــغ َل ْػعــــــ ٍة واحتــــــخ ِ
اق
والــــــحي بــــــي ِمـ ْ
ِ
ـــــــــب األَْر ِ
ِ
ـــــــــالق
دان واألَخـ
ـــ ُ
ــــــــــغ َوشيـ ُ
ـــــــغ َمرـ ِ
الع َّذـ ِ
ـــــــاق
مــــــــا أََرى ِمـ ْ
ـــــــار ِع ُ
الفــــــــخاق قبــــــــل ِ
جود ِ
الفــــــــخ ِ
اق؟
و َ
الرــــــــ ُ
ُ
َ

ج

الجيػاف . 176 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 184 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 241 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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يذػمػ الذػػاعخ مػػغ لػعتػػو كاحت اخقػػو عمػػى محبػبتػو التػػي يػػحرؼ العبػخات عشػػجما يذػػتاؽ
إلييا  ,فيي ًترف برفات السالحػة كالحدػغ كاألخػالؽ  ,فػإف مرػيخه سرػارع العذػاؽ

مغ نحػؿ الجدع كاليأس كالحدف  ,فيججد الذمػى مشيػا لرػجكدىا عشػو  .كمػغ قػلػو أيزػا
()1

عغ الرجكد :
ال َترـ ِّ
فالرـ َ
ـــــــيع
ـــــــجي َّ
ـــــــج أَمـ ٌ
ُ
ـــــــخ َعطـ ُ
َن قمبـ ِ
ِ
ــــــــــال
ـــــــــظ َس ٍ
الع ْ
أَمـ َ
ــــــــــج ِل أ َّ َ
ـــــــــغ َ
ـــــع أَلح ْقـ ِ
ـــــت بــــــي ِ
ـــــاء َة والطْمـــــــــ
ثُـ َّ َ
اإلسـ َ
اجتخمشـــــــا ِإليـ ِ
ــــــغ
مـــــــا َ
ــــــظ ُجْخمـــــــاً ولكـ ْ

ِ
ِ
ـــــــيع
فالس ِحـ َ
ـــــــب َبــــــــخ َرحـ ُ
وارحســــــــي ُ
ِ
ــــــػى ثابـ ٌ ِ
ــــــيع؟!
و َ
اليـ َ
ــــــت بَقْمبـــــــي ُمقـ ُ
ـــــــع وغيــــخِي ُىــــػ ِ
َّ
ـــػم
السدــــيء الطُمـ ُ
َ
َ ُ
الدمـ ِ
وم
ُحـ َ
ـــــيذ َيـ ُ
ـــــان لـ َ
ـــــج ُ
ـــــب ىــــــحا َّ َ
ج

ج

إف لمرػػجكد عمػػى نفػػذ الذػػاعخ كقعػػا عطيسػػا  ,فيصم ػ مشيػػا الخحسػػة ألنػػو بػ ّػخ رحػػيع
الشفدػػية ممؤىػػا الحػػدف كاأللػػع مػػغ صػػجكدىا  ,فقػػج
كيدػػمغ حبيػػا قمبػػو  ,فيخسػػع لشػػا حالتػػو ّ

الشفدػػي كالجدػػجي عمػػى الػػختع مػػغ أنػػو تيػػخ مدػػي  ,كإف جخمػػو الػػحي
ألحقػػت بػػو التع ػ ّ
ارًكبػػو بدػػي  ,فػػإف حػ الدمػاف ال يػػجكـ  ,فػػالتّكخار فػػي األبيػػات أدي إلػػى ًساسػػظ الػػشز
ر ػ ِّػجي  ,فالر ػػج )
الذ ػػعخي  ,كأح ػػجث اند ػػجاما ب ػػيغ أج ادئ ػػو م ػػغ خ ػػالؿ الجش ػػاس ب ػػيغ ( ًَ ُ
()2
( َِ ِ
ػـ )  .كقػلو أيزا :
قمبظ  ,بَقْمبي)  ( ,الطمع  ,الطمُ ُ
الي ْجـ ِ
ــــخ ِخ؟
َن َقْمبــــي
ـــخ
ـــػ أ َّ
كــــان ِمــــغ َص ْ
ِمـ ْ
َ
ـــغ أَيـ َ
ـــغ لــــي َصـ ْ
َلـ ْ
ـــبٌخ عمــــى َ
َ
ِ
ويـــل لِ ِجدـ ِ
ـــػى
الق ْبـ ِ
ـــــخ
ويــــــل معـ
ـــــج ُخ ُل فــــــي َ
ـــــي َيـ ْ
ــس ْي ِمـ ْ
ــغ َدواعـــي َ
الي َ
َْ ٌ ْ
َْ ٌ َ ْ
ج

إف ًكخار الذاعخ لكمسة ( كيػل ) التػي ًسثػل عطػع السرػيبة مػغ اليػػى كالتػي ًفػيس

حدنػػا كألسػاً مػػغ اليجػػخ فػػال يتحسػػل قمبػػو الرػػبخ  ,أمػػا االسػػتفياـ فػػي البيػػت الذػػعخي يذػػيخ

ألنو يعمذ السذاعخ الستأججة داخل الشفذ  ,فقج أثخت عمى جدسو
ز ّ
إلى فاعمية ّ
الش ّ
كأدخمو الػيل القبخ ,فذمل صجمة نفدية لو مغ ىجخىا  ,كيدمغ داخمو حدف عسيق .
 6. 1. 4التيكع واالزدراء :

التيمع أسػمػب ًعبيػخي يسثػل الذػعػر بالتعػالي السسػدكج بػالكخه كحػ االنتقػاـ  ,إشػفا ً
لمغميػػل كاحتقػػا اًر لمسػػتيمع بػػو  ",أمػػا اليجػػػ فأبمغػػو مػػا جػػخى مجػػخى اليػػدؿ كالتيافػػت  ,كمػػا

الجيػاف . 271 / 4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 205 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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اعتػػخض بػػيغ التر ػخير كالتع ػخيس  ,كمػػا قخبػػت معانيػػو  ,كسػػيل حفطػػو  ,كأسػػخع عمػقػػو
بالقم

كلرػػقو بػالشفذ  ,فأمػا القػحؼ كاإلفحػاش  ,فدػباب محػس كلػيذ لمذػاعخ فيػو إال

إقامػػة الػػػزف  ,كًرػػحير الػػشطع "( ,)1أمػػا الػػحـ كاليجػػا الػػحي يؤديػػو التّك ػخار يمػػػف " عمػػى
سػػبيل الذػػيخة  ,كشػػجة التػضػػيع بػػالسيجػ "( ,)2كالح ػ مػػغ قػػجره كالتذػػييخ بػػو  ,فالذػػاعخ
الشفدػية بأسػمػب سػاخخ يجفعػو إلػى
حيغ ًسخ بو مػاقف كأحجاث ًجعمػو يعبػخ عػغ خمجاًػو ّ
ذلظ مقتزى الحاؿ  ,فيمجأ إلى األسمػب التيمسي الداخخ عمػى سػبيل االزد ار كالتشقػيز
ليح مغ قيسة الفػخد بسػا يمرػقو مػغ مثالػ

كصػفات ذميسػة مػغ الشاحيػة الخمقيػة الجدػجية

الشفدية عشو " الصعغ باألنداب كاألحدػاب كرمػي األعػخاض "( ,)3كمسػا
كيدم الفزائل ّ
الشفدػية  ,فانعػجاـ القػيع فػي
يثيخه الذاعخ في نفذ السيجػ مغ ًػجع كًجخيج مػغ الفزػائل ّ
()4

نفذ السيجػ أشج مغ ًقبر شممو أك الح مغ قجره  .قػلو في ىجا ابغ األعسر :

ضـ َّ ِ
ـــكيغ ي ِ
َد ِع ابــــغ األَعسـ ِ ِ ِ
ــــــو فـــــــي َوَثـ ِ
ــــــاق!
بكــــي
لِـ ٍ
ــــــجاء َ
ــــــل مْشـ ُ
َ
ـــر الس ْدـ َ َ
َ
ِ
َت ِ
الذ ِ
عـــــغ َّ
ِ
ـــــق ِي ِبســـــا ُيالقـــــي!
ـــــش َع
ـــــق ٍع
ـــــغ غيــــــخ ُسـ ْ
فرـ ْ
ـــــفَخُة َو ْج ِيــــــو ِمـ ْ
ُ
ّ
ِ
ِ ِ
ـــــــجاء اسـ َّ
الحـ ِ
ذ الـ َّ
ـــــالق
ـــــــتكفا
ـــــغ َّ
َل ِبـ ْ
عميــــــو مـ َ
الدــــــساجة و ُ
ـــــــئ َ
اء والـ َّ ُ
ـــــــج ُ
ِ
ِ
الدـ ِ
ـــياق
ــــــحى
ُك ِحْم ُ
ليــــا ِإندـ ُ
صــــــػرتو فيَضـ َ
ــــــت ِبُق ْ
ـــان َع ْيشــــي فــــي ّ
ــــــب ِح ُ
ِ
كيََّنــــــظ َقــــــج ُخمِ ْقـ َ ِ
ـــــبح َّ
ـــــت ِ
ـــــخ ِ
اق
حتــــــى
َقُب ْحـ َ
ـــــػ َق الُقـ ْ
وزْد َت َفـ ْ
ـــــت مـــــــ َغ الفـ َ
إف ًكخار الذاعخ لكمسة ( الجا ) داللػة عمػى الػتيمع كالدػخخية مػغ ًقػبر لذػمل ابػغ
األعسر كدمامة ِخمقتو  ,فيػػ أصػفخ المػػف مػغ تيػخ مػخض  ,كمػخيس بأخالقػو الدػي ة ,
ج

ج

ف ػػالتّكخار أح ػػجث حال ػػة نفد ػػية  ,ػػاف كقعي ػػا عم ػػى الشف ػػػس أش ػػج  ,كبد ػػبيا ش ػػممت األس ػػى

كالغمطة في نفذ الذاعخ ,بألفاظ سيمة بعيجة عغ التكميف .

العديد  ( ,ت  , ) 392الػساشة بيغ الستشبي
 .1القاضي الجخجاني  ,أبػ الحدغ عمي بغ عبج ّ
كخرػمو ً ,ر  :ا أبػ الفزل إبخاىيع  ,عمي ا البجاكي  ,مشذػرات السمتبة العرخية  ,صيجا

 ,بيخكت  ,ط1966 , 1ـ  ,ص. 24

 .2القيخكاني  ,العسجة في محاسغ الذعخ ك دابو كنقجه . 76 / 2 ,

 .3التسيسي  ,قحصاف رشيج  ,اًجاىات اليجا في القخف الثالث اليجخي  ,دار السديخة  ,بيخكت
لبشاف  ( ,د .ط) 1988 ,ـ  ,ص. 38

الجيػاف . 408 , 407 / 4 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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فاليجػػا الدػػاخخ الػػحي يدػػتيجؼ إضػػحاؾ الشػػاس عمػػى السيجػػػ كسػػخخيتيع مشػػو ",

الدػ ّ كالذػػتع "(,)1
يعتسػػج عمػػى الترػػػيخ ال عمػػى المفػػي كعمػػى التجدػػيع كالسقارنػػة ال عمػػى ّ
كيخس ػػع لش ػػا ص ػػػرة لمسيج ػػػ تاي ػػة ف ػػي الخكع ػػة ير ػػػر فيي ػػا بخم ػػو  ,كيز ػػعو ف ػػي الخزي ػػة
()2

كالدخخية لتذمل صػرة مخدية لو  ,كقاؿ ييجػ عياشاً :
ــــــــشكع و َ
الـ َّ
ــــــــػم
ــــــــغ ِمـ
وم
ــــــــــخم مـ
ــــــــــشكع والـ َ
نج أ َ
ــــــــــد ْ
َيسـ ُ
و َ
الحـ ْ
الذـ ُ
ُ
ــــــــــخ ُ
ُ
َكـ ُ
ــــــــي ُغ أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــــيع
ــــــــــيع وإِنشـــــــــــي
َعّيـ
ُ
ــــــــــاش ِإّن َ
ــــخ َت مػضـ َ
ُمـــــ ْح صـ ْ
ــــع َم ْصَمبـــــي َلمئـ ُ
ـــــــــــظ َلّمئـ ُ
ِ
ـــــــــخ َّ َ
ـــــــــػم
ــــــــي ٌع لــــــــو
ُشـ ْ
ذ ُيـ َ
ــــــــذ ُت َ
ـــــــــك ٌ
َن ِج ٌ
َمــــــــخه ش َ
ـــــــــجِّبُخ أَمـ َ
ــــــــجِّبُخ أ َ
ىغ المـ ُ
ِ
ِ
ِ
يع
ـــجا
يسظ مــــا بـ َ
لســــا َبــــجا لــــي ِمـ ْ
بل لع ُي َر ْب َ
ـــغ َصــــس َ
لظ – ال أُص َ
ّ
يب – َصـس ُ
ِ
ــــــــــــــــػم
آء وال َتَشـ
لــــيذ ي َخ َفــــى أََّنيــــا
ــــح ِس َظ
َ
ش َبق ُ
ــــات َش ْ
َ
لـــــــــــــــــع َي ْبشيـــــــــــــــــا ٌ
ُ
ج

ج

ففػػي ىػػحه األبيػػات فقػػج نػػاؿ مػػغ خامتػػو كاًيسػػو فػػي رجػلتػػو  ,رتب ػ ًة مػػغ الذػػاعخ فػػي
الدػػخخية كاليػػدؿ مشػػو  ,فخسػػع لػػو صػػػرة اشػػس ادزيو لتذػػػيو سػػسعتو كيثيػػخ الزػػحظ كالػػتيمع
مشو  ,فالدنا كالخكـ أكػخـ مشػو  ,فصبعػو البخػل  ,فيػػ سػسيغ يأكػل بذػخاىة  ,فسعجًػو ًتدػع
لألكل  ,ثع يمتق عيػبو كيشفي عشو صفة العخكبة ألنو لع يشذأ في البادية كلع يأكػل مػغ (

اآل كالتش ػػػـ ) .ف ػػشالحي أف الذ ػػاعخ يم ػػتق عيػب ػػو " التقاش ػػا سػ ػخيعاً ال يتخ ػػو ّإال بع ػػج أف
()3

يجعػػل مشػػو سػػخخية لمشػػاس جسيع ػاً  ,كمرػػج اًر لمزػػحظ "
()4

 .قػلػػو ييجػػػ عتبػػة بػػغ أبػػي

عاصع :

ــــــبا
ـــــظ ِصــــــْخ َت لِ ْ
ِب َج ْيمِـ َ
مسكــــــخوه َن ْر َ
ِ
ورْكَبـــــــا
ِركابـــــــاً فـــــــي َصحاصـــــــحيا َ
ِ
ــــــخب َغْخَبــــــا
وكـ َ
ـــــاد بــــــي ْ
ـــــخى لم َغ ْ
َن ُيـ َ
ِ ِ
وَل َّســـــــا أَقـ ِ
ــــــظ َن ْحَبـــــــا
ــــــس فيـــــــو مْشـ َ

َع ْتبـــــــــ ُة أَجـــــــــب ُغ َّ
ــــــــي ِغ ُع ْتَبـــــــــا
الثقمـ ْ
َ
أَُ
الفَمــــــــػ ِ
َردى
أَ َخــــــــا َ
ات َقـ ْ
َحيــــــــا وأ َ
ـــــــج أ َ
ـــــخى لِ َّ
ـــــخقاً
فكـ َ
ـــــاد بــــــي ْ
مذــــــخ ِق َشـ ْ
َن ُيـ َ
ـــــــػٌم
ـــــــت َق َرــــــــائجي ِإن َمـ َّ
َث ِكْمـ ُ
ـــــــخ َيـ ْ

 .1ىجارة  ,ا مرصفى  ,اًجاىات الذعخ العخبي في القخف الثاني اليجخي  ,دار السعارؼ ,

االسمشجرية  ,ط  1981 , 2ـ  ,ص  460ػ ػ ػ ػ ػ . 461

الجيػاف  425 / 4 ,ػ ػ ػ ػ ػ  . 426اآل كالتشػـ  :ضخباف مغ الشبت يأكميسا الشعاـ .
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
 . 3جيجة  ,عبج الحسيج  ,قريجة الييجا عشج دعبل الخداعي كابغ الخكمي  ,مصبػعات دار الذساؿ
لمصباعة كالشذخ كالتػزيع  ,بيخكت  ,لبشاف  ( ,د .ط ) 1985 ,ـ  ,ص. 248

الجيػاف  302 /4 ,ػ ػ ػ . 304
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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جا التّكخار مػحياً بالدخخية كالتيمع  ,حيث بجأ الذػاعخ بالشػجا بعتبػة الػحي يترػف
بػػالجبغ كالجيػػل بػػل ىػػػ أجػػبغ الثقمػػيغ ألنػػو يػػخى لمذػػخؽ شػػخقاً كلمغػػخب تخبػاً  ,كمثمػػو سثػػل
الكم ػ

دائسػػا يميػػث فػػي مذػػيو كراحتػػو  .لقػػج رسػػع الذػػاعخ صػػػرة ىدليػػة مخي ػخة لػػو مسمػػػ ة

بالتذػػشيع كالػػتيمع  ,حيػػث جػػخده مػػغ السػػخك ة كالذػػخؼ  ,كقػػجـ لػػو صػػػرة ًثيػػخ فػػي الػػشفذ
الشفػر كالبغس كًتغمغل في أعساقيا  ,فدػمبو مػغ ػل ممخمػة واة  .كقػلػو ييجػػ مػسػى
()1

بغ إبخاىيع :

َ ِ
فـ َ ِ
ـــاب
ـــام
َحدـ ُ
وغاضــــت األ َ
ـــاض الّمئـ ُ
ِ
جابـــو
َىـــب َمـ ْ
ــيء ُيخيِـ ُــج ح َ
ــغ لـــو شـ ٌ
ـــػد الحيـ ِ
فػجيــــو
ـــاء
َمــــغ كـ َ
ـــان َم ْفُقـ َ َ
ُ
َنبــــــــ ُحوا ِبكـ َّ
ـــــــج
ـــــــح ٍ
اب ُم َدــــــــيمس ًة َ
فقـ ْ
َ
ـــــتتخت ِب َت ْػبــــــ ٍة
ـــــت ديشــــــي فاسـ
ُ
َى ّت ْكـ ُ

ففي ىحه األبيات يجعػ الذاعخ

ِ
اَلداب
العْميـ
و ُ
اجت ّثـــــــــــــــــــــــت َ
ــــــــــــــــــــــاء و ُ
ُ
ِ
ـــــاب؟!
ـــــال ال
ٍ
شـــــيء عميـــــو ح َج ُ
مـــــا َب ُ
ِمــــــــــغ غيـ ِ
اب
ـــــــــو َبـ َّ
ـــــــــخ َبـ َّ
ـــــــــػ ٍ
اب َلـ ُ
ـــــــــػ ُ
َّ
اب
َو ِى ُســــــػا َ
وج ُ
ــــــل أَنــــــا الكــــــح ُ
ــــــاروا َب ْ
ــــــــــخ ب َحْنبـ ِ
ــــــــــو َّ
اب!
الس ِقـ َ
التـ ّ
ــــــــــػ ُ
فيَنـــــــــــا ُ
إلى الدخخية الالذعػة مػغ السيجػػ  ,لتددريػو الشفػػس

كًش ػػتقز م ػػغ ق ػػجره  ,حي ػػث نعت ػػو بر ػػفات الم ػػاـ  ,كقم ػػة الحي ػػا  ,كالك ػػحب أن ػػو مد ػػيمسة
الكػػحاب  ,فيحػػحر الذػػاعخ مػػغ الػقػػػع فػػي شػػخؾ الكػػحب ألنػػو ىتػػظ لمػػجيغ كخمقػػو ذمػػيع ,
الشفدػػية إ از السيجػػػ ليػػا كقعيػػا فػػي الػػشفذ ألنيػػا ًثيػػخ
فيػػجعػ لمتػبػػة مشػػو  ,فحالػػة الذػػاعخ ّ
()2
الدخخية كالتيمع مشو  .كمغ قػلو ييجػ مػسى بغ إبخاىيع أيزا :
ِ
ــــــجو ِإنســـــــا
ــــــغ َعـ ٍّ
ــــــل َعـــــــجو ِمـ ْ
لَيَشـ ْ
اليجــــاء فــــآب فيـ ِ
ـــو
يعـ ُ
َ
ـــظ َبج ُ
َ
غـ َ
ـــاب ِ ُ
إف ًكخار مسة ( عجك ) مخًيغ ك( صاح

ــغ صـ ِ
يع ُفـــػ ويرـــ َفح صـ ِ
ــاحب
ــاح ٌب َعـ ْ
ُ
َ
َ
ــــتي َّغ يـــــا مػســـــى ُقـــــجوم ِ
الغائـ ِ
ــــب!
فـ َ َ
ُ َ
ُ َ

ج

) مخًيغ يذيخ إلى سخخية كًيمع مغ
()3

ألنو ذميع األخالؽ  .كقاؿ ييجػ عياشا :
مػسى كنعتو بالكحاب ّ

ــت فـــي الـ َّ
ــحمِ ذا َصـ ْــب ِخ وذا َجَمـ ِــج!
فَم ْدـ ُ
الدـــــحا والبعـ ِ
ــــج
فـــــِ ّنشي فيـ َ
ــــل َ ْ
ُُ
ــــظ أَىـ ُ

الس ْصــل ذا َصـ ْـبخ وذا َجَم ـ ٍج
ِإ ْن ُكشـ َ
ـت فــي َ
ــــح ٍا وفـــــي ُب ُعـــــ ٍج
اء َك فـــــي ُسـ ْ
ــــل َ
َفُقـ ْ
ور َ
الجيػاف . 311 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 318 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 339 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ

ج
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ففػػي األبيػػات يشعػػت عياش ػاً برػػفات عػػجـ الرػػبخ كالجمػػج فيػػػ أىػػل لمدػػحق كالبعػػج ,

فيػحي المػو بالدػخخية كالػتيمع كاالزد ار مشػو فػال يدػتحق االحتػخاـ  ,ألنيػا صػفات الم ػيع
كىحه الرفة الحميسة كالرػرة الالذعة ًثيخ الزحظ كاالسػتي اد مشػو  .كقػلػو ييجػػ مقػخاف
()1

السبار ي :

ِ
ــــــػج
العُمـ ِ
ان يـــــــا ابـ َ
أَمقـــــــخ ُ
ــــــغ َبشـــــــات ُ
ِ
َلقـ ْ ِ
ــــــخة
ــــــخ َت بـ َ
ــــــج صـ ْ
ــــــػَرى ع ْبـ ً
ــــــيغ الـ َ
ِ
ـــــــــــام
السَق
فُقـــــــــــػال ل ُس ْقـــــــــــخ َ
ُ
ان فـ َ
ــــــــــيع ُ
اإل ِ
غيــــــــــخ ِح ْف ِع ِ
ِ
لو
ِإلى الّشار فـــــــــــي

ِ
ــــــــخ
الب َذـ ْ
ــــــــخ ِار َ
ــــــــل َ
الي ُيـــــــــػِد شـ َ
وَن ْدـ َ
ِ
ـــــــــخ
يج بعـ َ
َرِك ْبـ َ
اليســــــــــال َ
البَقـ ْ
ـــــــــج َ
ـــــــــت َ

ـــــــــخ؟
كع َقـ ْ
وىــــــــــحا َح َرـ ُ
ـــــــــج َح َزـ ْ
ـــــــــاد ُ
ِ
ــــــــــــــــــــجْر!
للا يـــــــــــــا ُمْش َح
َغَّخَق
َ
ـــــــــــــــظ ُ
فقج خر الذاعخ اسع ( مقخاف ) مخًيغ عمى سبيل الدخخية كالتيمع مشػو كيزػعو فػي

الشفدػية بأسػمػب سػاخخ إ از
مماف الخزية  ,احتقا اًر لو  ,كإشفا لمغميػل ليعبػخ عػغ خمجاًػو ّ
مقخاف  ,فيرفو بابغ بشػات العمػػج مػغ ندػل الييػػد  ,كيخ ػ البػخاذيغ ( الحسيػخ كالبغػاؿ )
ليشفػػي عشػػو صػػفة الفخكسػػية كالعخكبػػة  ,فتحػػػؿ مػػغ فػػالحٍ فرػػار اًب ػاً  ,فيػػجعػ هللا أف

يجخمو الشار ج اد بسا فعل .

فقج اًخػح الذػاعخ الػتيمع كاالزد ار كسػيمة فشيػة ألدا مػا فػي الػشفذ مػغ مذػاعخ بجقػة
الترػػػيخ كالتذػػخيز كبي ػحه الدػػخخية كالػػتيمع الػػالذع الػػحي ييػػجؼ إلػػى إضػػحاؾ الشػػاس
عمى السيجػ مغ الشاحيتيغ الجدسية كالسعشػية كيخسع لو أقبر الرػر .
 2.4بػاعث إيقاعية :
ًػػأثخت مػسػػيقى الذػػعخ العخبػػي فػػي العرػػخ العباسػػي نتيجػػة النتذػػار الغشػػا كالسػػالي

كًقخيػ ػ الخمف ػػا لمسص ػ ػخبيغ  ,مس ػػا جع ػػل الذػ ػػع اخ يشطس ػػػف مقصػع ػػات مػ ػػغ الذ ػػعخ يمت ػ ػ ّح
بشغسيا  ,كبأكزانيا الديمة  ,كألفاضيا الشاعسة ذات ال ِجخس السحبػ إلػى الشفػػس  ,لترػمر
لحمقػػات الػػخقز كالحانػػات  ",مسػػا يرػػمر لمغشػػا كأقبػػل لمتشغػػيع كالتمحػػيغ  ,أمػػا لخقػػة فػػي
()2

ألفاضو أك ًالةـ مػضػعو مع الغشا كمجالذ الصخب قج نطع في الغدؿ كنحػه"

فقػػج انػػت اإليقاعػػات " ًقػػاس بسقػػاييذ العػػخكض  ,كًرػػفي ألفػػاظ الذػػعخ أنسػػا ىػػي
جػاىخ ًشطع في عقػػد  ,فزػال عػغ االًدػاؽ الرػػًي مػغ الحػخكؼ كالحخ ػات كالدػمشات
الجيػاف  376 /4 ,ػــ. 377
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 .2أنيذ  ,مػسيقى الذعخ  ,ص. 163
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كقػػج حخصػػا عمػػى التػافػػق بػػيغ حخ ػػة القافيػػة كحخ ػػات األلفػػاظ "( ,)1فصبيعػػة المغػػة العخبيػػة

ًعتس ػػج عم ػػى السذ ػػافية  ,فالسد ػػامع ان ػػت الػس ػػيمة الت ػػي يحمس ػػػف بي ػػا عم ػػى الشر ػػػص
الذػػعخية  ,كقػػج أثػػخت السػسػػيقى فػػي األبيػػات الذػػعخية حيػػث ًتجمػػى فػػي ث ػخة التقصيعػػات
الرػػػًية  ,كفػػي ًعػػجد الق ػػافي الجاخميػػة  " ,كمػػغ ىشػػا نمحػػي الرػػمة الػثيقػػة فػػي العػػخكض
بيغ الكمسات حد

()2

الشصق بيا  ,كما يقابميا مغ ًمظ السقاييذ السرصمر عمييا"

.

كًسثل األكزاف كالقػافي اإلشػار الخػارجي لايقػاع  ,كالػحي يبشػى عمػى أساسػو اإليقػاع

الجاخمي  ,فيي مػغ لػػازـ الذػعخ  ,كًسيػده عػغ الشثػخ  ,يػخى ابػغ سػالـ الفػخؽ بػيغ الذػاعخ
كالستكمع قػلو  ":كالسشصق عمى الستكمع أكسع مشو عمى الذاعخ  ,الذعخ يحتػاج إلػى البشػا
()3

كالعػػخكض كالقػػافي  ,كالسػػتكمع مصمػػق يتخيػػخ الكػػالـ " ,

 ,أمػػا ابػػغ رشػػيق فالذػػعخ يبشػػى

عشجه عمى أربعة أشيا  " :المفي كالػػزف كالسعشػى كالقافيػة "(" ,)4كالقافيػة شػخيمو الػػزف فػي
االختراص بالذعخ كال يدسى شع اًخ حتى يمػف لو كزف كقافية "

()5

.

فالقافية ًعج جد اً أساسياً مغ اإليقػاع " كإف زكاؿ القافيػة يزػع الذػاعخ مباشػخة كجيػاً

لػجػػو أمػػاـ مقػػاييذ الشثػػخ  ,كيدػػم

()6

القريجة عغ ثيخ مغ العػرات "

األلفػػاظ ثي ػ اًخ مػػغ مػسػػيقاىا الشاعسػػة  ,كيمذػػف فػػي

.

السػسيقى حاجة إندانية بالغػة األىسيػة يصمبيػا الػجػجاف كًحتفػي بيػا الػشفذ  ,كيقػاس
الشفدػػية لمسبػػجع ,
بيػػا اإلبػػجاع فػػي القػػجرة عمػػى خمػػق إيقاعػػات ججيػػجة  ,متشاسػػبة مػػع الحالػػة ّ
فالسػسيقى حجيثيا ال يقترخ عمػى السػسػيقى الخارجيػة مػغ كزف كقافيػة كركي التػي ًػخًب
ب ػػاألذف ب ػػل ًتع ػػجىا إل ػػى السػس ػػيقى الجاخمي ػػة الت ػػي ًجد ػػج إيق ػػاع القر ػػيجة  ,حي ػػث يػ ػخًب
الديج  ,التّكخيخ بيغ السثيخ كالتأثيخ  ,ص. 137
ّ .1
 .2أنيذ  ,مػسيقى الذعخ  ,ص. 57

 .3الجسحي  ,أبػ عبج هللا ا بغ سالـ 231 ( ,ق )  ,شبقات فحػؿ الذع اخ ً ,ر  :محسػد ا
شاكخ  ,مصبعة السجني  ,القاىخة  ,مرخ الججيجة  ,ط1980 , 2ـ . 56 /1 ,

 .4القيخكاني  ,العسجة في محاسغ الذعخ ك دابو كنقجه . 89 / 1 ,
 .5القيخكاني  ,السرجر نفدو . 151 / 1 ,

 . 6بمار  ,يػسف حديغ  ,بشا القريجة في الشقج العخبي القجيع في ضػ الشقج الحجيث  ,دار
األنجلذ  ,بيخكت  ,لبشاف  ,ط1982 , 3ـ  ,ص. 193
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اإليقػاع بالسذػػاعخ كاألحاسػػيذ كالرػػػرة كالفك ػخة كالغػػخض  ,فػػال يمػػػف حم ػ اًخ عمػػى السبػػجع
"

ز  ,فػ ػػيعر التجخبػ ػػة كيحدػ ػػيا أك يتخيميػ ػػا
ّ
ألف الستمقػ ػػي يذػ ػػعخ بإيقػ ػػاع الػ ػ ّػش ّ
()1
اإليقاع ىػ عبارة عغ ًخدد ضاىخة صػًية مػا عمػى مدػافات زمشيػة محػجدة "  ",فاإليقػاع
بالسعشى العسيق لغة ثانية ال ًفيسيا األذف كحجىا  ,كإنسا يفيسيا قبل األذف

()2
ًسػػاـ معػػالع السػسػػيقى
كالحػػاس  ,الػػػعي الحاضػػخ كالغائػ "  .كسػػأًشاكؿ فػػي شػػعخ أبػػي ّ
الخارجية عمى السدتػى الرػًي اإليقاعي مغ خالؿ األكزاف كالقػافي كالسػسيقى الجاخميػة

عمى السدتػى الرػًي لتكخار الحخؼ  ,كالمفي  ,كالريغة  ,كالكمسة .

 1.2.4األوزان :

الػػػزف يقػػػـ عمػػى الز ػػاب السػسػػيقية ,إذ ال يدػػتصيع الذػػاعخ الخػػخكج عمػػى بحػػػر

ألف " ال ػػػزف أعط ػػع أر ػػاف ح ػ ّػج الذ ػػعخ"
الخمي ػػل كالب ػػج م ػػغ ًحقي ػػق ال ػػػزف السخت ػػػب ب ػػو ّ
"فػػالػزف الذػػعخي ىػػػ السعيػػار الػػحي يقػػاس بػػو الذػػعخ  ,كيعػػخؼ سػػالسو مػػغ ممدػػػره  ,ألنػػو
()3

اإليق ػػاع ال ػػحي يز ػػفي عم ػػى الك ػػالـ ركنقػ ػاً كجس ػػاالً  ,كيح ػػخؾ ال ػػشفذ  ,كيثي ػػخ فيي ػػا الشذ ػػػة
كالصػػخب "( ,)4كًقػػػـ أىسيػػة الػػػزف عمػػى مػػشر القرػػيجة إيقاعػاً مسيػ اًد  ,ككسػػيمة اًرػػاؿ بػػيغ
الذػ ػػاعخ كالستمقػ ػػي ًأكيػ ػػجاً لمسعشػ ػػى  ,كًدػ ػػييال لعسميػ ػػة الحفػ ػػي  ,كًحخيمػ ػػا لخيػ ػػاؿ الذػ ػػاعخ

كالستمقي عمى حج سػا .

ًسػػاـ أكثػػخ مػػغ اسػػتعسالو لبحػػػر الخميػػل كزحافاًيػػا كعمميػػا  ,فقػػج اسػػتخجـ فػػي
فػػأبػ ّ
شعخه ثالثة عذخ بح اًخ مػزعة عمى ثسانية أتخاض شعخية سا في الججكؿ اآلًي:
البحػر

السجح الغدؿ اليجا

الخثا

العتاب الػصف الفخخ الدىج السجسػع الشدبة

الكامل

56

23

27

5

8

5

1

0

125

%25.77

الصػيل

38

18

3

13

5

3

2

4

84

%17.32

 .1عياد  ,شمخي ا  ,مػسيقى الذعخ العخبي  ,دار السعخفة  ,القاىخة  ,ط1978 , 2ـ  ,ص16

 .2سمػـ ً ,امخ  ,أسخار اإليقاع في الذعخ العخبي  ,دار السخساة لمصباعة كالشذخ  ,سػرية ,
الالذقية  ,ط1994 , 1ـ  ,ص. 256

 .3القيخكاني  ,العسجة في محاسغ الذعخ ك دابو كنقجه . 120 /1 ,

 .4مصمػب  ,أحسج  ,معجع الشقج العخبي القجيع  ,مشذػرات دار الذؤكف الثقافية العامة  ,ك ازرة

الثقافة كاإلعالـ العخاقية  ,بغجاد  ,ط1989 , 1ـ . 435 /1,
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البدي

38

15

12

6

8

3

2

0

84

%17.32

الخفيف

11

35

12

3

4

0

0

0

65

%13.40

الػافخ

18

7

12

1

2

2

2

1

45

%9.28

الدخيع

5

17

7

1

1

1

0

0

32

%6.60

السشدخح

10

7

4

0

0

0

0

0

21

%40.33

الخجد

0

0

1

0

0

6

1

0

8

%1.65

الخمل

1

5

0

0

0

1

0

0

7

%1.44

الستقارب

1

0

3

1

1

0

0

0

6

%1.24

السجيج

0

3

0

0

0

0

0

0

3

%0.60

اليدج

0

1

2

0

0

0

0

0

3

%0.41

السجتث

0

1

1

0

0

0

0

0

2

%0.41

السجسػع

84 123 176

30

29

21

8

5

485

%100

كيسمػػغ ًقدػػيع بحػػػر الذػػعخ حدػ

الججول رقع ()11

شبيعػػة كحػػجة اإليقػػاع عمػػى نسصػػيغ ىسػػا :الــشسط األول

البديط :
كىػػػ الػػحي ًتػػألف كحػػجة إيقاعيػة مػػغ ًفعيمػػة كاحػػجة ًتكػػخر عمػػى امتػػجاد البيػػت  ,كمػػغ
البح ػػػر الت ػػي  ,اسػ ػػتخجميا ف ػػي شػ ػػعخه عم ػػى ى ػػحا الػ ػػشس  ,كس ػػأًشاكؿ مثػ ػػاال عم ػػى البحػ ػػخ
الكام ػػل  " :فالكام ػػل  :س ػػسى ػػامالً لتكام ػػل حخ اً ػػو  ,كى ػػػ عم ػػى س ػػتة أجػ ػ اد  ,ككح ػػجة

()1
ي
ًسػػاـ بحػ اًخ دكف خػػخ إلػػى عػػجد
ػي
ػ
ب
أ
ػتخجاـ
ػ
س
ا
"
ػخ
ػ
ر
الس
ػدك
ػ
ع
كً
,
إيقاعيػػة ( متفػػاعمغ )"
ّ
السقاشع  ,حيث يػدداد حػي البحػخ مػغ االسػتعساؿ مسػا ازداد عػجد مقاشعػو  ,كلػحلظ احتػل

الكام ػػل السخًب ػػة األكل ػػى ف ػػي ديػان ػػو  ,ث ػػع ًشع ػػت البح ػػخ الكام ػػل بالسخكن ػػة قائم ػػة  ":بػس ػػع
الذػاعخ مػغ خػالؿ ىػحه السخكنػة التشػيػع فػي الػشغع بتغميػ
أك ًغمي

 .1الخصي

السقػاشع الصػيمػة عمػى القرػيخة

القريخة عمى الصػيمة أك السداكاة بيشيسا  ,كىػحا ىػػ الدػخ الحقيقػي الكػامغ ك ار

التبخيدي  ,أبػ ز خيا يحيى بغ عمي بغ ا الذيباني  ( ,ت502ق )  ,تاب الكافي

في العخكض كالقػافي ً ,ر  :الحداني حدغ عبج هللا  ,ممتبة الخانجي  ,القاىخة  ,ط1994 , 3ـ

 ,ص. 58
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ًس ػػاـ لي ػػحا البح ػػخ"( ,)1ألن ػػو يتشاسػ ػ
كثػ ػخة اس ػػتخجاـ أب ػػي ّ
()2
لمتقميج  ,كلكثخة الدحافات كالعمل فيو  .قػلو يعاً عياشا مغ الكامل :
ــــــت ِ
وتـــــــــــ َح َك ِخ
ــــــــــت َن ْيـــــــــــ َب َصـ
يتخ
صـــــــجفت لييـــــــا قم ِبـ
ــــــــــباب ٍة َ
الس ْدـ َ
فب ِقيـ ُ
َ
َ
ــــــي ُ
َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ
الدـــــع ِج يـــــػم ِفخ ِ
ــــــــاء ِت األََّيـــــــــام فييـــــــــا م ْحزـــــــــخِي
اقيـــــا
غابـ ْ
ــــػم َّ ْ
َ
وأَسـ َ
ُ
َ
ــــت ُن ُجـ ُ
َ
ِ
لِ َّ
ــــــــــــػ ِق ِإّال أََّنيــــــــــــا لــــــــــــع ُتــــــــــــ ْح َك ِخ
ــــؤ ِادي َو ْق َعـــــ ٌة
ــــػم فـــــي ُفـ َ
ــــل َيـ ٍ
مذ ْ
فـــــي كـ ّ
م ػػع ت ػػخض الس ػػجير  ,كمخالف ػػة

ج

مبيش ػاً مػػا يعاني ػػو العاشػػق مػػغ ص ػػجكد
ففػػي األبيػػات يفت ػػتر الذػػاعخ عتابػػو بالشد ػػي
ّ
محبػبتو كإعخاضيا عشو  ,فسغ خػالؿ فعػل ( صػجفت )  ,ليمػػف بػؤرة الحخ ػة التػي ًتجمػى
فييا اضػصخاب السذػاعخ الستأججػة فػي صػجره  ,فبيػحا التػػًخ كاالضػصخاب أشػبو مػا يمػػف

كالسقاًػػل فػػي سػػاحة السعخ ػػة  ,كًتجمػػي الحخ ػػة أيزػػا فػػي مػسػػيقى الػػشز السشطػػػـ عمػػى
البحخ الكامل كإكثاره مغ الدحافات كالعمل  ,حتى يسشر الشز حخ تػو اإليقاعيػة السبتغػاة ,
صػػجكد محبػبتػػو  .فيػػػ أشػػبو

الشفدػػية بدػػب
كيذػمل اندػػجاما صػػػًيا مػػع اضػػصخاب حالتػػو ّ
بمحػػغ مػسػػيقي يػػؤدي عػػغ شخيػػق لػػة مػسػػيقية كاحػػجة " فالذػػاعخ فػػي حالػػة اليػػأس كالجػػدع
يتخيػػخ عػػادة كزن ػاً شػػػيالً ثيػػخ السقػػاشع ير ػ

كجدعو "(.)3

أما الـشسط الثـاني السخ ػ

فيػػو مػػغ أشػػجانو مػػا يػػشفذ بػػو عػػغ حدنػػو

فيػػ عمػى قدػسيغ  :القدػع األكؿ  :كىػػ الػحي ًتكػػف كحػجة

اإليقػػاع فيػػو مػػغ ًفعيمتػػيغ اثشتػػيغ  :السجتػػث  " :ككحػػجة إيقػػاع ىػػحا البحػػخ ىػػػ( مدػػتفعمغ
()4

فػػاعالًغ ) كيتكػػػف البيػػت مػػغ ًخددىػػا م ػخًيغ"
()5

فػػي االسػػتخجاـ الذػػعخي لكشػػو فػػي الػػجائخة

مدج ٌس قػلو :
ّ

ًساـ  ,اليي ة السرخية العامة لمكتاب ,
 .1السرخي  ,يدخية يحيى  ,بشية القريجة في شعخ أبي ّ
القاىخة  (,د .ط ) 1997 ,ـ  ,ص. 36
 449ػــــــ

الجيػاف /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
 .3أنيذ  ,مػسيقى الذعخ  ,ص. 177
 .4الخصي

. 450

التبخيدي  ,الكافي  ,ص. 122

الجيػاف . 350 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
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ـــــــت َيحيــــــــى وقــــــــج كــــــــا
أ ََت ْيـ ُ
ـــــال ىــــــحا الـــــــــ
فقمـ ُ
ـــــت مــــــا بـ ُ

(م)

(م)

(م)

ِ
ووَّدا
َن لــــــــــــــــــي َصــــــــــــــــــجيقاً ُ
وصـ َّ
ــــــــــجا؟
ــــــــــــــ َف َتى اشـــــــــــسي ََّز َ

د األَسـ ِ
ـــــــــــاي َغ َقـ َّ
فارت َّ
ـــــــــــجا
ارتـــــــــــــجا
ـــــــــــــج مشـــــــــــــي
َ
َ
ـــــــــــيخ عـ َ
ففي ىجائو ليحيى الحي اف لو صجيقاً كفياً ثع ًغيخ كص ّػج عشػو ارًػجاد األسػيخ عػغ

ج

القيػػج  ,فيػػحا البحػػخ زاد مػػغ نغسػػة األبيػػات السػسػػيقية  ,كإف ًغيػػخ التفعيمػػة يػػؤدي إلػػى ًغيػػخ

اإليق ػػاع ك د ػػخ الخًاب ػػة  ,فحق ػػق اند ػػجاماً مػس ػػيقاً ب ػػيغ أبي ػػات القر ػػيجة مب ػػخ از ممشػن ػػات

الذ ػػاعخ كانفعاالً ػػو  ,كالبح ػػث ع ػػغ ال ػػجالالت اإليحائي ػػة ل ػػحلظ ف ػػي ى ػػحه السقصػع ػػة الت ػػي "
ًصم

()1

بح اًخ قري اًخ يتال ـ كسخعة الشفذ كازدياد الشبزات القمبية "

.

أما القدع الثاني  :كيتألف كحجة إيقاعو مغ ثالث ًفعيالت السجيج " سػسى بالسجيػج:
ألنو األسباب امتجت في أجدائو الدباعية فرار أحػجىسا فػي أكؿ الجػد كاآلخػخ فػي خػخه
()2

"

" ,فالسجي ػػج  :كح ػػجة إيقاع ػػو ( ف ػػاعالًغ ف ػػاعمغ ف ػػاعالًغ ) كيت ػػألف البي ػػت م ػػغ ًخددى ػػا
()3

مخًيغ "

()4

كمغ أمثمػة ذلػظ قػلو :

الح َد ِ
ــــــغ
اه يــــــا أَبــــــا َ
َل ْ
ــــــػ َتــــــخ ُ
ـــــــــــــت جــــــــــــــػ ِ
اىُخه
َلقـ
َقســــــــــــــ اًخ أ َ
ْ َ
اسـ ِ
كــــــــ َل جـ ْ ِ
ـــــــغ مح ِ
ـــــــش ِو
ـــــــدٍء مـ ْ َ َ
ُ
ج

رـ ِ
ــــــــغ
َقســـــــــ اًخ أَوَفـــــــــى عمـــــــــى ال ُغ ُ
فــــــــي ُفـ َ ِ
ـــــــد ِن
الحـ َ
ىخ َ
ـــــــؤادي َجـ ْ
ـــــــػ َ
ِ
ــــــــــداء ِمـــــــــــغ ِ
ــــــــــت ِغ
الفـ َ
َ
فيـــــــــــو أَجـ َ ٌ

ف ػػي األبي ػػات يتغ ػػدؿ بسحبػبت ػػو  ,كير ػػفيا ب ػػالقسخ  ,كى ػػي ػػالقسخي عم ػػى الغر ػػغ

مغ ػػخداً  ,فجسع ػػت السحاس ػػغ كالجس ػػاؿ فك ػػل ج ػػد فيي ػػا يثي ػػخ الفتش ػػة  ,فتكػ ػخار األكزاف ى ػػػ
الصخيػػق األرح ػ

لتػليػػج الػػجالالت كإضػػا ة الجػان ػ

اإليقاعيػػة  ,كىػػػ عشرػػخ ميػػع فػػي

الشفدػػية لمذػػاعخ مػػغ خػػالؿ األحاسػػيذ كالسذػػاعخ
البشػػا الذػػعخي بسػػا يتػافػػق مػػع الحالػػة ّ
كاالنفعاالت  ,كارًباشيا يأذف الستمقي ليحزخ فكخه إلى اإليقاع الشغسي القادـ .

 .1أنيذ  ,مػسيقى الذعخ  ,ص. 178
 . 2عثساف  ,ا بغ حدغ  ,السخشج الػافي في العخكض كالقػافي  ,دار الكت

لبشاف  ,ط2004 , 1ـ  ,ص. 52
 .3الخصي

التبخيدي  ,الكافي  ,ص. 31

الجيػاف . 277 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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العمسية  ,بيخكت ,

فق ػػج أدي التش ػػػع ف ػػي اس ػػتخجاـ البح ػػػر إل ػػى التشػي ػػع اإليق ػػاع كجس ػػع ب ػػيغ اإليقاع ػػات

الرػػاعجة كاإليقاعػػات اليابصػػة  ,كًسثػػل اإليقاعػػات الرػػاعجة بحػػخي السشدػػخح كالخفيػػف ,
كاإليقاعات اليابصػة ًسثػل بحػخ السجتػث  " ,فػاختالؼ أكزاف البحػػر  ,معشػاه أف أت اخضػاً

مختمفػ ػػة دعػ ػػت إلػ ػػى ذلػ ػػظ "( , )1فػ ػػاألكزاف ليدػ ػػت قيػ ػػػداً عمػ ػػى الذػ ػػاعخ بػ ػػل ىػ ػػي أنطسػ ػػة
فزفاضػػة ًحتػػاج لسػػغ يمذػػف عشيػػا  ,لتحقػػق الستعػػة الفشيػػة لقػػارئ الذػػعخ أك مدػػتسعو ,
فػػيعمع ّأنػػو صػػادر عػػغ إرادة كاعيػػة  ,كلقػػج ًحػػخؾ الذػػاعخ داخػػل الشطػػاـ كخػػخج عميػػو عػػغ
شخيػػق أربعػػة أمػػػر ىػػي  ( :الجػػد كالذػػصخ كالدحافػػات كالعمػػل )  ,مسػػا أدى إلػػى ًشػيػػع
اإليقػػاع مػػغ خالليػػا  ,كلػػػ ًغيػػخت أدت إلػػى ًغيػػخ اإليقػػاع ألنيػػا ًفػػاج الستمقػػي كًعسػػل
عمى خيبة ضشو " ك ػلػردج قػج أرجػع اإليقػاع إلػى عػامميغ نفدػييغ ّ ,أكليسػا  ,يقػػـ عمػى
التػقػػع الشاشػ عػػغ ًكػخار كحػػجة مػسػػيقية معيشػػة  ,كثانييسػػا يقػػػـ عمػػى السفاجػػأة أك خيبػػة
()2

الطغ التي ًشذأ عغ الشغسة تيخ الستػقعة  ,كالتي ًػلج الجىذة لجى الستمقي"
 .2 .2 .4القافية والخوي :

.

ًسثػػل القافيػػة نػعػاً مػػغ التّكػخار مػػغ خػػالؿ" التساثػػل الرػػػًي لمتفعػػيالت العخكضػػية
يع ػػج م ػػغ الس ػػؤثخات الر ػػػًية كالسػسػ ػيقية  ,كالتّكػ ػخار ف ػػي القافي ػػة ًكػ ػخار م ػػددكج ب ػػالػزف
كالحخؼ  ,فيي ًسثل الشغع اإليقاعي في البيت مغ خالؿ الجخس السػسيقي الػحي ًحسمػو

الشيايات الرػًية الستذابية كالجاللية كًأًي مشدجسة معشػيػاً صػػًياً مػع الدػياؽ مخًبصػة

بسػػا قبميػػا كمػػا بعػػجىا مػػغ حيػػث اإليقػػاع الخػػارجي "( ",)3كقػػج أثػػخت السػسػػيقى كالغشػػا فػػي

()4

القافي ػػة  ,إذ ًتجم ػػى ف ػػي ثػ ػخة التقصيع ػػات الر ػػػًية  ,كف ػػي ًع ػػجد القػ ػػافي الجاخمي ػػة "

فالسشذج الجيج لمذعخ ييي الستمقي دائساً الستقباؿ األبيات الستتابعة  ,فإذا ما بمػ البيػت

ًسػػاـ ال
األخيػػخ مػػغ نرػػو يػػػحي مػػغ خػػالؿ الشبػػخ بػػاقتخاب الشيايػػة  ",فالقافيػػة عش ػج أبػػي ّ
ًقف كحيجة في خخ البيت ذلظ ألنشا نخاىا ًشذخ دكائخ صجاىا في البيت نفدو  ,بل
 .1عياد  ,مػسيقى الذعخ العخبي  ,ص. 16

 .2العذساكي  ,ا ز ي  ,فمدفة الجساؿ في الفكخ السعاصخ  ,دار الشيزة العخبية  ,بيخكت ,

ط1981 , 1ـ  ,ص. 162
.3
.4

خضر ,سٌد  ,التّكرار اإلٌقاعً فً اللغة العربٌة  ,دار الهدى للكتاب  ,القاهرة  ,ط0998 , 0م  ,ص  01ـــــ . 05
القاضً  ,نعما  ,موسٌقى الشعر العربً  ,دار الثقافة  ,بٌروت  ,لبنا  ,ط ( , 0د  .ت)  ,ص. 05
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كفػػي القرػػيجة ميػػا "( .)1إف إيقاعػػات الق ػػافي ًتحقػػق مػػغ خػػالؿ عػػجة جػان ػ

 :الجان ػ

الرػػػًي ً :مػػدـ القافيػػة بتك ػخار عػػجد مػػغ األص ػػات فػػي نيايػػة األبيػػات مسػػا يػػؤدي إلػػى

ضػػب اإليق ػػاع  ,م ػػغ خ ػػالؿ" الػح ػػجات الرػػػًية الت ػػي ًحت ػػػي إمماني ػػات إيقاعي ػػة ً ػػؤدي
دكرىا مغ خالؿ ًتابع الحػجات الحخ يػة السشتطسػة الستتاليػة لخمػق إيقػاع الذػاعخ"( . )2أمػا

الجانػ ػ

الر ػػخفي كالتخ يب ػػي كال ػػجاللي ً ػػؤدي إل ػػى ًشػي ػػع اإليق ػػاع  .فالذ ػػاعخ ال يمتف ػػي

ب ػػالخكي ف ػػي القر ػػيجة ب ػػل يد ػػعى إللح ػػاؽ ح ػػخؼ أك أكثػ ػخ ب ػػو كال س ػػيسا إذا ًعم ػػق األم ػػخ
()3

باألصػات الميشة  ,قػلو في مجح ا بغ يػسف :
ِ
ِ ِ
يســـــــا
يســـــــا
امـــــــا َعـ ْ
أْ
ِإن ْ
عيـــــــجاً َلـ ْ
ــــــغ َلْيَمتـــــــى أَو ُتش َ
َن َتَش َ
ــــــػ َتعَم َســـــــان َذم َ
َ
ور َّ
جػمـــــا
حتــــى ِإذا مــــا
البـ ُ
َمدـ ُ
كشـ ُ
ـــت أَر َعــــى ُ
فـ َ
ـــج َ
ــــارُقػني أ َ
ــــيت أَر َعـــــى الش َ
َقــــــج َمَخْرنــــــا بالـ َّ
الخ ُســـــــــــــػما
ـــــالء
ـــــجار وىـ
وب َك ْيشـــــــــــــا شُمػَليـــــــــــــا و َ
َ
ـــــي َخـ ٌ
ْ َ
ِ
يســــــــــا
ــــــــــخْفشا
بدـ َ
ـــــــــق ٍ
وســـــــــــيْلشا ُرُب َ
فانرـ َ
ػعيـــــــــــا َ
َ
َ
ام ومــــــــــا َســــــــــيَْلشا َحك َ
فالقافيػػة فػػي ىػػحه السقصػعػػة ( نيسػػا  ,جػمػػا  ,سػػػما  ,يسػػا )  ,كمػػغ خػػالؿ التػافػػق
بػػيغ حخ ػػة القافيػػة كحخ ػػات األلفػػاظ كاإلًدػػاؽ الرػػػًي الػػحي يقػػاس بسقػػاس عخكضػػي
ليمسل دكر القافية اإليقاعي  ,يقػؿ الذاعخ يػا صػاحبي إف عيػجاً مشكسػا ذميسػاً إف نستسػا
ّ
كل ػػع ًد ػػعجاني  ,فك ػػاف الذ ػػاعخ قب ػػل الب ػػيغ يخع ػػى الب ػػجكر  ,فمس ػػا بان ػػت س ػػيخت فخعي ػػت
الشجػـ  ,كىحا مسا زاد لحطات الحدف لجيو  ,فحجيثو عغ األشالؿ كرحيػل األىػل عشيػا ,

فيػ يبمي شمػليا كرسػػميا فتكػخار مسػة ( أرعػى ) مػخًيغ  ,شػممت اندػجاماً صػػًياً مػع
السػسيقى الحديشة التي شممتيا القافية ً ,أكيجا لمسعشى كًقخيػ اخ فػي الشفػػس ك لتصػخب ليػا

القمػػػب  ,كًرػػغي ليػػا اآلذاف  ".كالقافيػػة فػػي الذػػعخ ًسثػػل نػعػػا مػػغ التّك ػخار الػػحي نذػػأ
نذػػأة شػػفاىية فػػي بي ػػة أميػػة  ,إضػػاقة إلػػى الػػشغع السػسػػيقي الػػحي ًحجثػػو القافيػػة كيسثػػل
()4

التّكخار إحجى كسائل التح خ "

ًساـ كقزية التججيج في الذعخ  ,ص. 160
 .1بجكي  ,أبػ ّ
 . 2ا  ,عبج الحسيج  ,في إيقاع شعخنا العخبي كبي تو  ,دار الػفا لجنيا الصباعة كالشذخ,

اإلسمشجرية  ,ط 2005 , 1ـ  ,ص. 75

الجيػاف . 223 , 222 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
 .4خزخ  ,التّكخار اإليقاعي في المغة العخبية  ,ص. 52
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ًسػػاـ  ,فقػػج ًسيػػد صػػػت الػػخكي عػػغ
أمػػا فيسػػا يخػػز حػػخكؼ الػػخكي فػػي شػػعخ أبػػي ّ
بقية األصػات الالزمة  ,بأنو ىػ الحخؼ الحي يمػدـ ًكػ اخره فػي خػخ ػل بيػت مػغ أبيػات
ًسػاـ قػج اسػتخجـ
القريجة  ,كيعتبخ صم القافية كر يدًيا  ,كمغ الالفت لالنتبػاه أف أبػا ّ
معطػػع أحػػخؼ األبججيػػة ػػخكي لقر ػائجه  ,كلكػػغ ًػػخى يد ػخية السرػػخي " أنػػو أكثػػخ مػػغ
استخجاـ  ":ستة أصػات عمى التخًي

كىي  ( :البا كالجاؿ كالسػيع كالػ اخ كالػالـ كالشػػف)
()1

يسثػل مجسػعيػا سػبعة كسػتيغ فػػي السائػة مػغ مجسػػع قػػافي الػجيػاف"
ييتع بالرػت كرنيشو كأصجائو  ,كيعتبخه مغ أدكاًو الفشية "(.)2
فتك ػخار الػػخكي يزػػي الجػان ػ

 ,مسػا ًبػيغ " أنػػو

اإليقاعيػػة كىػػػ عشرػػخ ميػػع مػػغ عشاصػػخ البشػػا

الشفد ػػي  ,كإبػ ػخاز اإليق ػػاع السػس ػػيقي السشبع ػػث م ػػغ
الذ ػػعخي ال ػػحي يػ ػخًب بقيس ػػة العام ػػل ّ
ًكخارىسا لتذمل قػة عمى الستمقي كًحفد حاسػة التػقػع عشػجه لػشغع القػادـ  ,فالذػاعخ يقػجـ

مػػا يخضػػي ذكؽ عامتػػو كخاصػػتو  ,مسػػا دفعػػو إلػػى التشػيػػع فػػي اسػػتخجاـ البػػجيع كالرػػي

التخ يبيػػة كالت ػػازي اإليقػػاعي إلقامػػة الػػػزف كالقافيػػة كًقػػػـ عمػػى " إخزػػاع المغػػة لايقػػاع

الشغسػػي الستكػػخر فػػي القرػػيجة  ,كًحػػت ضػػغ الصمػ

اإليقػػاعي يرػػخؼ السسشػػػع كيسشػػع

السرخكؼ كيقرخ السسجكد كيسج السقرػر كيدمغ الستحخؾ كيحخؾ الداكغ "( .)3قػلػو
()4

في مجح السأمػف :

ِ ِ
ــبذ
السْمـ َ
ــظ ُم ْح َتـ ُ
السْمـــظ إ َّن ُ
يـــا َو ِار َث ُ
ـــو
الجـ ُ
ـــػد ِإَّال ُخ ْزـ َ
ـــت َو َادَيـ ُ
لــــع ُيــــ ْح َك ِخ ُ
ِ
ـو
ْمػ ُن سائ َد ُ
ما َضَّخ َم ْغ أ ْ
َص َـب َح السـي ُ
ِ
ْمػ ُن َي ْسمِ ُكيــا
ومــا عمــى األَْرض والس ـي ُ

ـــػُر
ـــخ َ
َن ُت َ
َوْقـ ٌ
ـــظ ِإلــــى أ ْ
ـــف َع ْميـ َ
شذـ َ
الرـ َ
ــــجُر
انت ِزــــي َّ
ــــظ َ
وال ُ
الق َ
ــــيف ِإَّال َخا َف َ
الد ُ
َن
أْ
َن
أْ

جج

ج

ـــــخ
لــــــع َي ُد ْدـ ُ
ـــــو أَبــــــػ َب ْكــــــخ وال ُع َسـ ُ
ِ
ـــــخ
ـــــس ٌ
ذ وال َق َسـ ُ
ال ُتزـ َ
ـــــيء لشــــــا َشـ ْ

ًساـ  ,ص. 81
 .1السرخي  ,بشية القريجة في شعخ أبي ّ
ًساـ قزية التججيج في شعخ  ,ص. 155
 .2بجكي  ,أبػ ّ

 .3خزخ  ,التّكخار اإليقاعي في المغة العخبية . 53 ,
الجيػاف * . 221 /2 ,متخاك  :إذا ًتالت ثالث حخ ات بيغ ساكشي القافية  .انطخ
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ

عبج الجػاد  ,إبخاىيع  ,العخكض بيغ األصالة كالحجاثة  ,دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع  ,عساف ,

األردف  ,ط 2002 , 1ـ  ,ص 179ــــــ. 181
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فف ػػي ى ػػحه السقصػع ػػة الت ػػي ج ػػا ت عم ػػى البح ػػخ البد ػػي كالقافي ػػة عم ػػى الست اخكػ ػ * ,مس ػػا

يمذػػف ندعػػة الذػػاعخ إلػػى الحخ ػػة مػػغ خػػالؿ الدحافػػات كالعمػػل  ,لشذػػعخ بخػػخؽ مػسػػيقى
التفعيم ػػة  ,ليحق ػػق ر يػ ػدة م ػػغ مخًكػ ػدات مذ ػػخكعو البش ػػائي  ,كيؤي ػػج ذل ػػظ ق ػػػؿ الخب ػػاعي "
الدحافػػات كالعمػػل فػػي األكزاف العخبيػػة مػػالذ الذػػع اخ فػػي ًغييػػخ الػحػػجات الدمشيػػة داخػػل

البيػػت الػاحػػج مػػغ جيػػة  ,كفػػي ًبػػجيل أنسػػاط الػػشغع الكمػػي داخػػل القرػػيجة "( )1مػػغ جيػػة
()2

ثانية ",مشعاً لمخًابة التي ًحبذ الجساؿ كًقتل الفغ"

.

ففػػي ًك ػ اخره لكمسػػة ( السمػػظ ) ( كالسػػأمػف )  ,أضيػػخت بػضػػػح مػػجى ارًبػػاط اإليقػػاع
بالسعشي لتذمل اندجاماً صػًيا مع مػسػيقا العحبػة التػي شػممتيا القافيػة  .فػالقػافي ًختمػف
فيسا بيشيا إيقاعيا  ,فالقافية السجخدة ًتسيد بالبداشة اإليقاعية  ,ألنيا ًقترخ عمى الػخكي
فق  ,كالقافية السخدكفة ًتسيد بالتػس في الكثافة اإليقاعية ألنيا ًعتسج عمى الخكي الػحي

يدبقو حخؼ مغ حخؼ السج أك الميغ  ,أما القافية السؤسدة فتتسيد بذػجة الكثافػة اإليقاعيػة

ألنيػػا ًتكػػػف مػػغ ركى مدػػبػؽ بحػػخؼ ًأسػػيذ يفرػػل بيشػػو كبػػيغ الػػخكي بحػػخؼ الػػجخيل ,
فكاف الذاعخ مياال إلى الكثافة اإليقاعيػة فػي شػعخه  ,زيػادة فػي التشغػيع  ,كإبػ اخ اًز لايقػاع .

فقػج اختيػػار البحػػخ الػػافخ فػي ىػػحه قرػػيجًو  ,ألنػػو يسثػل تػ ادرة مػسػػيقية كإيقاعيػػة ً ,تػافػػق
مع الجػان

()3

العاشفية السحتجمة داخل نفذ الذاعخ .كقػلو:

ـــظ م ِخيـ ِ
ـــب
َتخكـ َ
ـــت الشـ َ
ـــاس فــــي َشـ ٍّ ُ
اج أ َِديـ ِ
ـــــــب!
ـــــــس ْع ِبدـ َّ
ـــــــخ ٍ
ولــــــــع أَسـ َ
ِإ َذ ْن َلَش َفـــــ ْح َت فـــــي ِعْمـــــعِ ال ُغُيـ ِ
ــــػب!
ِ
ـــــب
َتعاشيـ َ
ـــــب ىــــــػ ال َغخيـ ُ
ـــــظ ال َغ ِخيـ َ
بالع ِػيـ ِ
وبالش ِجيـ ِ
ـــــــــل َّ
ـــــــــب
لرـ َّ
ـــــــــخ َح َ
َ
ــــيخ ب ْقـــــخ ِ
اط َّ
الصبيـ ِ
ــــب؟!
عمـــــى َت ْفدـ ِ ُ
القُمــــــ ِ
ػب!
َيـ َ
ـــــان ُ
ـــــخف عميــــــو َرْيحـ ُ

بالع َجـ ِ
الع ِجيــــب
ـــف ِجْئـ َ
أَيػسـ ُ
ـــب َ
ـــت َ
ــــــــل داىيـــــــــ ٍة نـ ِ
ِ
ــــــــآد
َســـــــــس ْع ُت بكـ ِّ َ
ــــػ أ َّ
ان ِعْمســـــاً
َن َج ْيمـ َ
ــــظ كـــــ َ
أَمـــــا َلـ ْ

ـــــغ
ـــــب َيـ ٌ
ـــــج ولكـ ْ
ومــــــا لـ َ
ـــــظ بال َغ ِخيِـ َ
ــــخ
السقـــــا ِبُخ عـــــغ ُزَىيـ ٍ
فمـــــػ ُنـ َ
ــــبر َ
افيـ ِ
ـــــــت َقػ ِ
ـــــــو ِعَيــــــــاالً
َ
متــــــــى كاَنـ ْ َ
ــــاء
ــــدل لِ ِّ
وكيـ َ
مذـ ْ
ــــعخ مـ ٌ
ــــف ولـــــع َيـ ْ
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الذ ػػعخ ّي ,
ز ّ
فق ػػج ش ػػمل ركي الب ػػا ف ػػي ى ػػحه القر ػػيجة بشي ػػة ميس ػػة ف ػػي جد ػػج ال ػػش ّ
كاحػػجثت ًػازيػػا عمػػى مدػػتػى كزف القافيػػة مػػغ خػػالؿ الق ػػافي اآلًيػػة  ( :ري ػ  ,دي ػ ,
يػب  ,ري

 ,جي

 ,بي

 ,لػب  ,ري

 ,نػب)  ,ففػي البيػت الثالػث كالدػابع كالتاسػع

ضيػػخت عي ػػب فػػي الق ػػافي كمػػغ السالحػػي أف القرػػيجة تشيػػة بػػالتّك اخرات كالتّػازيػػات مػػغ
مثػػل ً :ك ػخار حػػخكؼ االسػػتفياـ  ( :أ  ,متػػى  ,يػػف )  ,كحػػخكؼ الجػػخ ( :فػػي) أربػػع
مػ ػخات  ,ك ( الب ػػا ) س ػػت مػ ػخات (ع ػػغ  ,عم ػػى) مػ ػخًيغ (,حت ػػى  ,ال ػػالـ ) مػ ػخة كاح ػػجة ,
كالتز ػػاد  ( :الجي ػػل  :العم ػػع  ,بعي ػػج  :قخيػ ػ
العجي ػ

 ,ضمػ ػع  :ع ػػجؿ)  ,السج ػػاكرة  ( :بالعجػ ػ

)  ,الجشػػاس  ( :سػػسعت  :أسػػسع  ,عمسػػا  :عمػػع )  ,كحققػػت ًػازيػػا بػػيغ أبيػػات

القرػػيجة  ,كثسػػة دالل ػػة كاضػػحة فػػي ًكػ ػخار الذػػاعخ لقافيػػة ( ريػ ػ

) يخيػػج مػػغ ذل ػػظ أف

يزػػفي عمػػى ميجػػػه أقػػبر الرػػفات  ,حتػػى أف ىجػػا ه ممفػػخ لمػػحنػب  ,فحػػخؼ الػػخكي(

البا ) في ألفاظ القريجة  ,يجخل القافية في ًػػاز خػخ  ,كىػػ التّػػازي الرػػًي  ,كالػحي
ز
يمد ػػبيا ق ػػػة إيقاعي ػػة  ,كًشط ػػيع مػس ػػيقي يد ػػاعج عم ػػى التشط ػػيع اإليق ػػاعي داخ ػػل ال ػػش ّ
الذعخ ّي .
ّ

 3.2.4اإليقاع الجاخمي :
اإليقػ ػػاع الخػ ػػارجي فػ ػػي شػ ػػعخ يتسثػ ػػل فػ ػػي إيقػ ػػاع القافيػ ػػة  ,كًك ػ ػخار حػ ػػخؼ الػ ػػخكي ,
كاإليقاع الجاخمي الحي ًحجثو القػافي الجاخمية كمػا فييػا مػغ رنػة مػسػيقية  ,كيعسػل عمػى

ًػليػػج السعشػػى ضػػسغ ندػػق الخصػػاب  ,كًذػػمل ًسػػاثال إيقاعيػػا داخػػل البيػػت الذػػعخي مػػغ
خػػالؿ ًكػ اخره لمحػػخؼ كالمفػػي كالرػػيغة كالتخ يػ

كألػػاف البػػجيع حتػػى أصػػبر الذػػعخ عشػػجه

ص ػػشاعة ًف ػػػؽ الر ػػشاعات مي ػػا  .يعتس ػػج التّكػ ػخار ف ػػي دالالً ػػو عم ػػى ًخدي ػػج الح ػػخكؼ أك
الكمسػػات داخػػل سػػياؽ البيػػت الذػػعخي  ,ليسػػشر الػػشز نغسػػا مػسػػيقياً يدػػاعج عمػػى الحفػػي

كالتػػح خ ,كيجعػػل الستمقػػي يدػػتقبل السالمػػر الرػػػًية نفدػػيا عشػػج ػػل بيػػت  ,كيجدػػج نغسػاً

مػػغ العالقػػة ب ػػيغ الستمقػػي كال ػػشز  ,كيشػػتا إيح ػػا ات كدالالت ًبعػػث ف ػػي الستمقػػي نف ػػذ
السذاعخ التي عبخ عشيا الذاعخ ,
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()1

قػلو في مجح الحدغ بغ سيل :

ِ
ــب
ــػه َلـ َــػ َّ
أن األَْر َ
ُو ُجـ ٌ
ض فييـــا َك َػاكـ ٌ
فآ َفــــــــ ُة َذا أََّال يرـ ِ
ـــــــاد ِ
ـــــــخباً
َ
ف م ْزـ َ
ُُ

كػاكبــــــــــا
لمدــــــــــارِي َل ُكـ َّ
ـــــــــج َّ
َت َػَّقـ ُ
ـــــــــغ َ
ِ
ف ضــــــــــاربا
وآ َفــــــــــ ُة ذا أََّال ُي َرــــــــــاد َ

ج

ًعػ ػ ػػجدت فػ ػ ػػي األبيػ ػ ػػات عشاصػ ػ ػػخ اإليقػ ػ ػػاع الػ ػ ػػجاخمي مػ ػ ػػغ خػ ػ ػػالؿ السقابمػ ػ ػػة كالت ػ ػ ػػازي

حيث ًصابقت بشية ل شصخ في البيت الػاحج مع بشيػة الذػصخ الثػاني مػغ البيػت نفدػو "
ًسػػاـ  ,داخػػل
كقػػج شػػاعت ضػػاىخة ًقدػػيع الجسػػل إلػػى تمتػػيغ متدػػاكيتيغ فػػي شػػعخ أبػػي ّ
الذػػصخ الػاحػػج  ,أك عمػػى مدػػتػى البيػػت الذػػعخي مػػل"( ,)2كأيزػاً التقابػػل الحاصػػل بػػيغ
(مزػ ػ ػخبا  ,ض ػ ػػارباً ) كالتّكػ ػ ػخار الستحق ػ ػػق ف ػ ػػي رد العج ػ ػػخ عم ػ ػػى الر ػ ػػجر كالجش ػ ػػاس ف ػ ػػي

(كػاكػ ػ

 ,ػاكب ػػا) ك(مزػ ػخبا  ,ض ػػاربا)  ,ف ػػشالحي أف السػس ػػيقى الخارجي ػػة كالسػس ػػيقى

الجاخمي ػػة متآلفت ػػاف  ,كحققت ػػا التػ ػػازي كالتّكػ ػخار ف ػػي األبي ػػات الذ ػػعخية  ,فاإليق ػػاع الستسث ػػل
بالػزف كالقافية يتعانق مع السعشى العػاـ كيػؤازره  ,كًعبػخ عػغ مزػسػف الدػياؽ الذػعخي
مغ خالؿ داللة مفخداًػو  ,لػحا حققػت اليػجؼ فػي شػج انتبػاه الستمقػي  ,كًدكيػجه بالستعػة ,
الشفد ػػية .إف جسالي ػػة اإليق ػػاع ف ػػي ًكػ ػخار
ش ػػحشت كججان ػػو بالتع ػػاشف م ػػع حال ػػة الذ ػػاعخ ّ
()3
التخاكي كالري يديج مغ ًكثيف اإليقاع داخل الشز الذعخي  ,قػلو :
ــــغ ِ
ِ
يــــظ يـــــا َ ِ
وشيـ ِ
ــــب
ــــل ُح ْد ٍ
ف َ
كشــــد كـ ّ
ـــــغ أو ِب َك ِثيـ ِ
الح ْد ِ
ـــــب
ِبَق ِز ٍ
ـــــيب فـــــي ُ
ِ
ــــــــــــــــب؟!
ــــــــــــــــي ٍع بي َِديـ
ــــــــــــــــب ُم َتـ
أ َِديـ
َّ
ٍ

ـــاب َن ِحيبــــي
َح ُدــــَش ْت َع ْبختــــي وشـ َ
ـــــاكي
لــــــظ َقــــــج أ ََد َ
َن ُي َحـ َ
ـــــغ أ ْ
ق ِمـ ْ
ِ
ـب
َي
ٍ
أَ
شيء َي ُكػ ُن أ َ
َح َد َغ م ْـغ َص ٍّ
فكمسػػة (حدػػغ) ًتكػػخر عمػػى امتػػجاد الػػشز كفػػق صػػي متشػعػػة (حدػػشت  ,حدػػغ ,
كالحدغ  ,أحدغ ) في أبيات متعجدة ليزػسغ ًػاصػل الستمقػي مػع صػػرة السحبػبػة التػي
يحبيػػا  ,فػػإف ًك ػخار حػػخؼ الدػػيغ فػػي األبيػػات رفػػع مػػغ كًي ػخة اإليقػػاع كالسػسػػيقى كحققػػا
اندػػجاماً بػػيغ السػسػػيقى الجاخميػػة كالخارجيػػة معػاً  .كًكػخار التخ يػ

كالرػػي فػػي األبيػػات

كذف إيقاعات صػًية ًتشاتع كالسعشى السقرػد مغ سػياؽ التجخبػة الذػعخية التػي ًحسػل

الجيػاف . 141 , 140 , 139 / 1 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
ًساـ  ,ص. 56
 .2السرخي  ,بشية القريجة في شخ أبي ّ
الجيػاف . 172 / 4 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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فػػي شياًيػػا دالالت إيحائيػػة برػػج السحبػبػػة عشػػو ك ذػػف عػػغ ممشػنػػات نفدػػو الحديشػػة .
()1

كقاؿ ييجػ عياشاً :

َّ
ــب
ــــب
ــل و َّ
الع َ
وَ
السـ َّــخ ُ
لس ْك ُ
الع ُ
الش ُ
ــــخوه و َ
ــــار و َ
ان وال َخ َذـ ُ
صـ ُ
الق ْتـ ُ
الرـــْم ُب و ُ
ــــار وا َ
إف اسػػتخجاـ الذػػاعخ لحػػخؼ العصػػف (ال ػػاك) حقػػق اإليقػػاع الػػجاخمي ضػػسغ سػػياؽ
ج

البيت الذعخي  ,فػالتػازي ضػاىخ مػغ خػالؿ ًكػخار (الشػار  ,كالعػار) ك(القتػل  ,كالرػم )
ك( العص ػ ػ

 ,كالخذ ػ ػ ) مسػ ػػا أحػ ػػجث رنػ ػػة مػسػ ػػيقية عحبػ ػػة يقتزػ ػػيو تػ ػػخض الييجػ ػػا ,

كيفزػػي إليػػو بحػػخ البدػػي السخ ػ

مػػغ ًفعيمتػػيغ مختمفتػػيغ  ,فاإليقػػاع جػػا مشدػػجسا مػػع

مػقف الذاعخ اليجػػمي  ,فيػػ برػجد ًكثيػف السعػاني كاإلكثػار مشيػا لمشيػل مػغ السيجػػ
ًسػػاـ يسثػػل بعػػجاً دالليػػا
 ,كالح ػ مػػغ قػػجره  .إف ًك ػخار األلفػػاظ كالح ػخكؼ فػػي شػػعخ أبػػي ّ
()2
عسيقاً لايقاع  ,قػلو في مجح أبي الحديغ ا بغ الييثع :
ِ
الع ْي ُـج
َلَيالَِيشــــــــــــــــا
َّ
َىمِ َيــــــــاَ
بــــــــــالخ َ
قت ْي ِغ وأ ْ
الع ْي ُـج و َ
الع ْي ُـج و َ
الع ْي َج مْش َظ َ
َسَقى َ
إف ًكػخار مسػػة (العيػػج) برػػػرًي الجشػػاس التػػاـ  ,ليؤ ػػج الذػػاعخ عمػػى فكػخة كشػػعػر
ما  ,كأدى إلى اختالؼ داللة (العيج) فالعيج األكلػى ىػي السشػدؿ  ,كالعيػج الثانيػة يعشػي
بػػو السصػػخ فػػي إثػػخ السصػػخ ك أنػػو قػػاؿ سػػقاؾ الدػػحاب كالدػػحاب  ,أي ًكػػخرت الدػػح
عميػػظ  ,كبعثػػت فيػػو الحيػػاة مجػػجداً  ,فقػػج بػػخز اإليقػػاع الستكػػخر لمكمسػػة التػػي جػػا ت بمفػػي
كاحػػج  ,كبػػجالالت متشػعػػة ليحقػػق الػحػػجة فػػي االخػػتالؼ  ,كقػػج خػػال الذػػصخ الثػػاني مػػغ
الدخافػات كالعمػل الستزػػسغ إليقػاع العيػج بيشسػػا الذػصخ األكؿ يتزػسغ ثػػالث مػغ كحجاًػػو

السػسيقية مغ زحافات أك عمة  ,ما خمق نػعاً مغ التػازف اإليقاعي بيغ الذصخيغ :
َىــــــــــــمِ َيــــــــــا
َليالَِيشــــــــــــــــــا بـــــــــ َّ
ـــالخ َ
قت ْي ِغ وأ ْ
ب/--ب  / ---ب -ب  /ب -ب-
فعػلغ  /مفاعيمغ  /فعػل /مفاعمغ

الجيػاف . 313 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 85 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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ِ
الع ْيـ ُـج
الع ْيـ َـج مْشـ َ
الع ْيـ ُـج و َ
الع ْيـ ُـج و َ
ـظ َ
َسـَـقى َ
ب / --ب  / ---ب / --ب---
فعػلغ  /مفاعيمغ /فعػلغ /مفاعميغ

فإذا اف فعػل الدػقيا يػػحي بإيقػاع السعشػى  ,كقػج اندػح

عمػى العيػػد افػة  ,فػإف

ًقػػجيع السفعػػػؿ بػػو عمػػى الفاعػػل أشػػج إيحػػا ً كأبمػ إيقاعػاً  ,ألنػػو عػػاد بالحخ ػػة إلػػى سػػالف
الدمػػاف مػػع الحفػػاظ عمػػى اًرػػالو الػثيػػق بسػػا ىػػػ عميػػو مػػغ ناحيػػة  ,كعمػػى السعشػػى مػػغ
ناحيػ ػػة ثانيػ ػػة  ,كلعػ ػػل ذلػ ػػظ يشاس ػ ػ

الحخ ػ ػػة مػ ػػع البحػ ػػخ الخجػ ػػد ذي التفعػ ػػيالت السخ بػ ػػة

كالسػسيقا السستجة  ,كاإليقاع الخح

 ,لتدخيع كًيخة السػسػيقى  ,كالحػث عمػى بمػػغ العيػج

إف التّكخار الرػًي يصبع القرػيجة لفطػاً كمعشػى بجاللػة الحػخؼ السمػخر الػحي ًقػػـ عميػو
ً
()1
كيبشى بفزل حزػره  ,قػلو في باب األكصاؼ :
ِ
َفطـ َّ ِ
ـــــغ َج ْيمِــــــو
ـــــل ِمـ ْ
ـــــغ أَّنــــــي جاىـ ٌ
َخيــــــظ ُكّمِ ِ
ــــــو؟
َم ْ
لــــــظ يػمــــــاً بي ِ َ
ــــــغ َ
كالدـــــــي ِ
ِ
ــــــج َســـــــّمِو
ف عشـ َ
ُمْش َرـــــــمتاً َّ ْ
ـــــــغ حـخ ِ
ِ
امــــــــــو ِ
َي ِ
وحـّمــــــــو
حػيــــــــو مـ ْ َ
ــــــــــل فــــــــــي ب ْد ِ
ِبَبـ ِ
لــــــــــو
ـــــــــاز ٍل ُمَق َاب ٍ
ُ
ــــــــــظ فـــــــــــي ِك ْبـ ِ
ــــــــــخه وُنْبمِـــــــــــو
وممـ ٌ
أَلبدـ َ ِ
تسمِــــــــــو
ـــــــــتو الغَشــــــــــى فــــــــــال ْ

وعـ ِ
حلتـــــــــــو فـــــــــــي َع ْحلِـــــــــــو
ــــــــــاذ ٍل َع ُ
ِ
ـــــل َعْقمِــــــو
مــــــا َغـ َ
الس ْغُبــــــػ َن م ْثـ ُ
ـــــب َغ َ
صمِعاً ِ
بح ْسمِـــــــــــــــو
ُم َس َّتعـــــــــــــــاً ُم ْزـــــــــــــــ َ
ــــد ِل الس ِ
ـــال ُم ْع ِصـــــي َج ْدلِــــو
يــــج َجـ ْ
ُم ِف ُ
َ
ِ
ــــــــــخى ِبَشْبمِـــــــــــو
ــــــــــغ َ
مي ُتـــــــــــو مـ َ
َر ْ
الدـ َ
ِِ
ــــــخى فـــــــي ِم ْثمِـــــــو ِبس ْثمِـــــــو
م ْثمـــــــي َسـ َ
ـــــــــــخداً بعجلـ ِ
يــــــــــــا و ِ
ـــــــــــو
احــــــــــــجاً ُمْشفـ ِ َ ْ
فقػػج اسػػتخجـ الذػػاعخ حػػخكؼ ( الػػالـ كاليػػا كالبػػا ) كعمػػى السدػػتػييغ العسػػػدي
ج

كاألفقي التي ّػنيا ًكخار الترخيع التي أشار إلى ذلظ جاسع الديج بقػلو  " :لػ غ انػت
القافية ًذمل ًساثالً إيقاعيا عمى مدتػى عسػدي  ,فإف الترخيع يذمل السدػتػى األفقػي
ضسغ ل بيت  ,كليحا التذابو األفقي أثخ إيقاعي بيخ يخمقػو ًشاتسػاً داخميػاً يدػاىع فػي

ًعزػػيج اإليقػػاع الكمػػي لمػػشز الذػػعخي"( ,)2فػػأدرؾ الذػػاعخ أىسيػػة التر ػخيع فػػي ًكػػػيغ
اإليق ػػاع لمقر ػػيجة  ,فاًك ػػأ عمي ػػو كأس ػػذ مػس ػػيقاه " الترػ ػخيع ض ػػامغ لمتدمد ػػل الر ػػػًي

الخن ػػة اإليقاعي ػػة القائس ػػة عم ػػى التساث ػػل
الشر ػػي كعام ػػل ج ػػحب لمستمق ػػي  ,إذ ًخم ػػق ى ػػحه ّ
الرػػػًي نغسػاً مدػػمػنا بمثيػػخ مػػغ التػاشػػا الرػػػًي الػػحي قػػج يشبػػع مػػغ اخػػتالؼ السعػػاني
الجيػاف  . 532 – 530 /4 ,السقابل  :الكخيع الصخفيغ أي مغ جية أبيو كأمو .
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 . 2الحديغ  ,أحسج جاسع  ,الذعخية ق اخ ة في ًجخبة ابغ السعتد العباسي  ,األكائل لمشذخ كالتػزيع
كالخجمات الصباعة  ,دمذق  ,ط2001 , 1ـ  ,ص. 128
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كًذابو األصػات "( ,)1كىػ عامل " مغ عػامل إبخاز السعشى كجمػه لسخيمػة الستمقػي كىػػ

لػ ػػيذ ضػ ػػاىخة استع اخضػ ػػية  ,بػ ػػل ذك ٍ
دكر بشػ ػػائي ف ػ ػػي القرػ ػػيجة  ,قػ ػػج يقابمػ ػػو فػ ػػي الشث ػ ػػخ

()2
.أمػػا حخفػػا الػػالـ كاليػػا السمدػػػراف يػحيػػاف بسأسػػاة الذػػاعخ كمعاناًػػو  ,ػنػػو
الدػػجع "
ّ
ف ػػي مػق ػػف الم ػػػـ كالعت ػػاب  ,كيأس ػػف لع ػػجـ اس ػػتجابتو ل ػػو  ,فر ػػػت الي ػػا يالئ ػػع مػق ػػف

الذاعخ السعاً

حيشا كالسعتحر حيشا خخ .أما ًكخار السفخدات كالري في مسة(عحؿ ,

عاذؿ  ,عحلتو  ,كجاىل  ,كجيمو )  ,كالتّكخار عمى امتجاد مدتػى البيت الػاحج قػلو:

ــــــــــــظ فـــــــــــــي ِك ْبـ ِ
ــــــــــــخه وُنْبمِـــــــــــــو
وممـ
ٌ

ِِ
ــــــخى فـــــــي ِم ْثمِـــــــو ِبس ْثمِـــــــو
م ْثمـــــــي َسـ َ
كعمى مدتػى الريغة قػلو :

كالدــــــي ِ
ِ
صمِعاً ِ
ـــــج َســــــّمِو
بح ْسمِـــــــــــــــو
ُم َس َّتعـــــــــــــــاً ُم ْزـــــــــــــــ َ
ف عشـ َ
ُمْش َرــــــمتاً َّ ْ
فقػػج ًكػػخرت صػػيغة اسػػع الفاعػػل مػػغ الفعػػل فػػػؽ الثالثػػي ( مزػػصمعاً  ,مشرػػمتا )
الجاللة عمى الحاؿ  ,كعسج إلى ًكثيػف الرػيغة مسػا يػجؿ عمػى الحخ ػة كالشذػاط  ,كعمػى

اىتسػاـ الذػاعخ بػالتشسيق كالتػديغ
مدتػى اإليقاع الجاخمي السشطػـ عمى بحخ الخجػد  .إف ّ
كبخاعتػػو فػػي الشدػػيا كالرػػياتة لتػػأثخه بسيشػػة الحياكػػة فقػػج " ػػاف أبػػػه عصػػا ار بجمذػػق فمػػع
()3

,

يمبػػث أف أخػػخج ابشػػو مػػغ الكتّػػاب ليػدعػػو عشػػج حائػػظ بجمذػػق يخجمػػو كيعسػػل عشػػجه "
التػػي ػػاف يعسػػل بيػػا " فانتقػػل مػػغ حياكػػة الثيػػاب إلػػى حياكػػة الذػػعخ كندػػجو "( ,)4كيذػػيخ

ػذ ػأف الذػعخ أصػبر ًشسيقػا كزخخفػاً
ًساـ قائالً  " :نح ّ
ضيف في حجيثو إلى صشعة أبي ّ
فكل بيت في القريجة إنسا ىػ كحجة مغ كحجات ىحا التشسيػق كالدخػخؼ  ,كىػػ
خالرا ّ ,
ليذ زخخفاً لفطياً فحد

 ,بل ىػ زخخؼ لفطي كمعشػي يخكعشا فيػو ضػاىخه كباششػو كمػا
()5

خفيات السعاني كبخاعات المفي "
يػدعو مغ ّ

 ,فقج أسب مفخداًو التي ًخًب بالحياكة

 .1الحديغ  ,السخجع السابق نفدو  ,ص. 129
 .2الحديغ  ,السخجع السابق نفدو  ,ص. 129

ًساـ حياًو كشعخه  ,ص. 62
 .3البوبيتي  ,أبػ ّ
 .4ضيف  ,الفغ كمحاىبو في الذعخ العخبي  ,ص. 220
 .5ضيف  ,السخجع

السابق نفسة

 ,ص. 223
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()1

برشاعة الذعخ ,قػلو :

َحَّمـــػا ِبيـــا ُعَقـ َــج َّ
الشدـــيب وَن ْسَش ُســـػا
ففي مفخداًو التي ًذػيع فػي البيػت مػغ مثػل  ( :نسشسػػا  ,عقػج  ,كشػييا  ,حمػال )
ــــــيجا
ــــــغ َو ْشـــــــِييا ُحَمـــــــالً ليـــــــا وَقرـ َ
مـ ْ

كاسػػتخجاميا بإيقاعػػات متسػػايدة بػػجأىا بالصبػػاؽ بػػيغ (حم ػػا  ,كعقػػج)  ,ثػػع بالجشػػاس بػػيغ (
حمػػا كحمػػال ) كبػػيغ شػػبو الجسمػػة األكلػػى (بيػػا) الػػحي يػػػحي بإيقػػاع الػػجخػؿ ك(ليػػا) الػػحي
يػحي بإيقػاع السمكيػة  ,فيمػػف اإليقػاع مختمفػا شػمالً  ,متذػابياً مزػسػنا  ,ك ػحلظ الػجكر
الػػحي أداه حػػخؼ العصػػف (ال ػػاك) بػػيغ الحمػػل كالقرػػيج  ,فيسػػا يشتسي ػاف إلػػى حقػػل داللػػي

كاحج ألنيسا يذتخ اف باألداة كاألسمػب .

أما التّكخار الرػًي في مسة (نسشسػا) ألحددشا بإيقػاع مػبيا يدػخي فػي نفػسػشا ,

كيجػػاري إيقػػاع السعشػػى فػػي الفعػػل  ,فتك ػخار حخفػػي ( ف  ,ـ ) كىسػػا صػػػًاف انفجاريػػاف
يذػػار اف فػػي ًذػػميل إيقػػاع البيػػت مػػغ ناحيػػة  ,كيؤ ػػج مػػغ ناحيػػة ثانيػػة قػػػؿ الدػػيج " إذا
ًك ػخار صػػػًو ذلػػظ الكػػالـ إيقاع ػاً

ًكػػخر الحػػخؼ فػػي الكػػالـ عمػػى أبعػػاد متقاربػػة أكد ػ

مبيجاً  ,يجر و الػججاف الدميع حتى عغ شخيق العيغ فزالً ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ إدراكو الدسعي

بػاألذف"( ,)2كفػي البيػت إيقػاع خػخ يتجمػى فػي القافيػة الستحػخرة عمػى اعتبػار أف " الفتحػة
()3

 ,مػا يذػمل

كاأللف ًتسيداف باألشالؽ كسيػلو السخػخج بالقيػاس إلػى الزػسة كالكدػخة "

ججلية إيقاعية ال ًسثل القافية مشتياىػا  ,إنسػا ًسثػل مبتػجاىا مػع مػا فػي البيػت مػغ أشػماؿ
إيقاعيػػة متسػػايدة  ,فاإليقػػاع متجػػجد مػػع قػ اخ ة لمبيػػت الذػػعخي .ىػػحا مػػا كجػػجنا كاضػػحاً فػػي
()4

ًساـ يرف مغ خاللو حمة خمعيا عميو ا بغ الييثع  ,إذ يقػؿ:
نز ألبي ّ

ـــــــغ َم ِ
ـــــــاع
وم َدـ ِ
كـــــــت ٍ
ُم َ
ذ ِمـ ْ
كـــــــارٍم َ
ــــي ِ
س أَو ِرَد ِاء َ
اع
ــــج ِ
ــــحا َ
الذـ َ
َك َدـ َ
القـ ْ
أََّنـــــو َلـــــي ِ
ــــو فـــــــــي ِ
اع
ــــج ِ
الخـ َ
ذ م ْثَمـ ُ
ُ َْ

الرـ ِ
ق
كدــاَنا ِمــغ ِك ْدــػِة َّ
ـيف ِخـ ْـخ ٌ
قــج َ
خي ًة ِ
اء
ُحَّمـــــــــــــــــــــــــــ ًة ســـــــــــــــــــــــا ِب َّ
ورَد ً
الشعـ ِ
ــــخ ِ
ــــخ ِ
ــــت ِإال
اب َّ
َّ
اق فـــــي َّ ْ
الخْقـ َ
كالدـ َ
الجيػاف . 408 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
.الديج  ,التّكخيخ بيغ السثيخ كالتأثيخ  ,ص. 14
ّ 2

ًساـ  ,ص. 101
 .3السرخي  ,بشية القريجة في شعخ أبي ّ
الجيػاف . 342 , 341 /2 ,
 .4أبو ت ّمام ّ ,
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ـــــــ ِ
ــــو بــــي ِ
اليبـ ِ
ـــاع
صـ ِ
ـــػب ُم َ
َم ٍخ مـ َ
ـــغ ُ
ْ
ـــــاع
السخَتـ ِ
ـــــج َّ
َك ِبـ ُ
ـــــب أَو َح َذــــــا ْ
الرـ ِّ
ــــــؤ ِاد َر ْحـ ِ
ِر َر ْحـ ِ
اع
ــــــب الـــــــ ِّحَر ِ
ــــــب ال ُفـ َ
ِ
الرـــــَشاع
ــــخِد َّ
ِمـ ْ
ــــالبْخِد ُبـ ْ
ــــغ َثشـــــاء كـ ُ

ــــت ِ
ــــخيح َم ْتَش ْيـــــــــــــ
َق َرـــــ ِبّياً َت ْدـ َ
خج ُ
ف الـ ُ
َّ ِ
ــــــــو
ــــــــو
الـــــــــــــــجىخ مْشـ ُ
َر َجفانــــــــاً كيََّنـ ُ
ــغ أَ َغـ َّــخ أَْرَو َع َرحـ ِ
ــب الرــــّْج
ِخْم َعـــ ًة ِمـ ْ
ــــػك مــــا ُي َع ِّفـــــي عمييـــــا
ف أَ ْك ُدـ َ
ــــػ َ
َس ْ
ِ
وىــــحا
العيــــػ ِن َ
ـــغ ىاتيــــ َ
ُح ْدـ ُ
ــــظ فــــي ُ

القُمـ ِ
َسـَـــــــساع
ُح ْدــــُشو فــــــــي ُ
ـــػب واأل ْ
يغصػػي اإليقػػاع معطػػع أبيػػات الػػشز  ,مػػغ خػػالؿ صػػػت الدػػيغ السيسػػػس بذػػمل
ج

مت ػػاًخ  ,ليذػػسل عػػجداً تيػػخ قميػػل مػػغ السفػػخدات  ,مسػػا يسػػشر الػػشز شػػفافية ًشدػػجع مػػع
شػ ػػفافية الحمػ ػػة السػصػ ػػػفة  ,فتك ػ ػخار مسػ ػػات  (:دػ ػػانا  ,دػ ػػػة  ,ممػ ػػتذ  ,مدػ ػػاعي ,
س ػػابخية  ,د ػػحا  ,الدػ ػخاب  ,ل ػػيذ ً ,د ػػتخجف  ,س ػػػؼ  ,أكد ػػػؾ  ,حد ػػغ  ,حد ػػشو ,
األسساع )  ,لكغ ىحا االنتذار لايقاع لػع يمػغ عذػػائياً  ,إنسػا ػاف مزػبػشاً مشػح بجايػة

الػػشز  ,إذ نحػػغ فػػي البيػػت األكؿ أمػػاـ الجشػػاس االشػػتقاقي بػػيغ الفعػػل كالسرػػجر كاسػػع
الفاعػل ( دػانا  ,دػػة  ,ممػتذ )  ,فحخ ػة اإليقػاع جػا ت مالئسػة لحخ ػة الػخدا عمػى
ال ػػختع م ػػغ ػني ػػا ميسػس ػػة إال أني ػػا سػ ػخيعة  ,ي ػػػحي ب ػػحلظ الفع ػػل ( ًد ػػتخجف ) ً ػػارة ,

كالسرػػجر( رجفانػػا ) ًػػارة أخػػخى  ,مثمسػػا يػػػحي بػػحلظ ًذػػبيو الذػػاعخ الحخ ػػة الستدػػارعة
لم ػػخدا بزػ ػخبات قمػ ػ

العاش ػػق  ,مس ػػا م ػػشر اإليق ػػاع ص ػػفة االس ػػتسخار  ,فشج ػػجه يد ػػتخجـ

( سػػػؼ ) فػػي ًخ ي ػ

ًذػػبييي يػػػحي بالسدػػتقبل  ,كقػػج ًكػػخرت فػػي سػػياؽ ًتػػابعي  ,إذ

ًسػػاـ يبمػ اإليقػػاع مػػع
ًذػػبو الخمعػػة التػػي كصػفيا عمػػى مشػػاؿ حائػػظ الثيػػاب  ,بػػل إف أبػػا ّ
خيالػػو حػػجكداً لػػع نألفيػػا مػػغ قبػػل  ,كال سػػيسا بعػػج ًذػػبييو ًمػػظ الخمعػػة بالدػخاب الخق ػخاؽ ,
لكغ ىحا األخيخ يبجك مخادعاً كالخمعة ًبقى حقيقة مػجػدة نط اًخ كممسدػاً عمػى الػختع مػغ
بمػتيا أقرػى درجػات الشعػمػة كالذػفافية  ,إذ ىػي عشػج مػغ ي اخىػا كيمسدػيا محػس ككىػع

كخياؿ .
كأيزػ ػاً إيق ػػاع خ ػػخ التخديػ ػػج الحاص ػػل ف ػػي البي ػػت الدػ ػػادس عم ػػى س ػػبيل السثػ ػػاؿ ال

الحرخ مع ًكخار السزاؼ ( رح

) ثالث مػخات فػي ( رحػ

الرػجر  ,رحػ

الفػؤاد ,

رح الحراع )  ,فتكخار لفي " رح " يجفع إيقاع االستسخار دفعاً أفقياً داال عمى االًدػاع
كاالنتذػػار  ,لػػيذ عمػػى مدػػتػى الػػشز حدػ  ,بػػل عمػػى مدػػتػى الػػشفذ اإلندػػانية سػػا
أكانت مبجعة ليػحا الػشز أـ متمقيػة لػو  ,كال سػيسا بعػج معخفتيػا أف " التقدػيع القػائع عمػى
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التػػازي اإليقػػاعي التخ يبػػي يفػػخض عمػػى األبيػػات مػسػػيقى ممثفػػة عاليػػة الػخنيغ" ( ,)1ألف

تاية أي مبجع الػصػؿ بإبجاعو إلى حالة مغ التػازف  ,التػي ال يسمػغ أف ًتحقػق بإيقػاع
مشفخد  ,يل إلى الخًابة .
أم ػػا إيق ػػاع ص ػػػت الػ ػ اخ السجي ػػػر ,حي ػػث ًكػ ػخار ( خ ػػخؽ ,مم ػػارـ ,س ػػابخية ,ردا ,
الخقػ ػخاؽً ,د ػػتخجف ,الػ ػخير ,أم ػػخ ,رجفانػ ػػا ,ال ػػجىخ ,السخً ػػاع  ,أركع  ,رجػ ػ  ,الرػ ػػجر,
ال ػػحراع ) لي ػػجؿ ب ػػحلظ ص ػػػت الػ ػ اخ الستك ػػخر عم ػػى حخ ػػة الث ػػػب  ,كم ػػع ذل ػػظ ف ػػإف زي ػػادة

حاصػمة فػػي ًعػػجاد صػػػت الػ اخ فػػي الػػشز ال ًفزػي إلػػى خمػػل فػػي إيقػػاع التػػازف  ,بػػل
ًحقػػق التػػػزاف السػػأمػؿ إيقاعي ػاً  .ػػحلظ اسػػتخجـ اسػػع اإلشػػارة ( ىاًيػػظ ) فػػالسعخكؼ أف

( ًمظ ) ًجخل عمييا الـ البعج  ,بيشسا نججىا في نز اًرمت بػ ػ ػ ىػا لمتشبيػو  ,لتػجؿ إلػى
القخب بعج ًجخدىا مغ الـ البعج  ,فجسعت بيغ البعيج كالقخي

في مفػخدة كاحػجة  ,كلػحلظ

ًكثخ في شعخه مفخدات الحياكة كمعانييا .
إف إيقػػاع الذ ػػعخ يشبعػػث م ػػغ الػجػػجاف  ,كيشصم ػػق مػػغ األحاس ػػيذ كالسذػػاعخ ليخ ػػخج
عسػ ػالً فشيػ ػاً ارئ ػػع يجت ػػجغ عػاش ػػف الستمق ػػي كي ػػخكح ع ػػغ الذ ػػاعخ ,كيبق ػػى التّكػ ػخار عشرػ ػ اًخ
الجػػػدة كالكسػػاؿ ,

أساسػػياً فػػي افػػة فػػخكع السػسػػيقى  ,كيخقػػي بالذػػعخ إلػػى أعمػػى م اخً ػ
كيحقػػق الفائػػجة السخجػػػة مشػػو فػػي التػػأثيخ عمػػى القػػارئ كالستمقػػي معػػا  ,كمػػغ خاللػػو يحػػجد
الستمقي السدار اإليقاعي لمقريجة .

 3.4بػاعث جسالية تػكيجية :
إف ً ػػأثيخ القيس ػػة الجسالي ػػة كالتػ يجي ػػة عم ػػى األذى ػػاف كاألس ػػساع لي ػػا مخدكدى ػػا عم ػػى
القمػ

كاإلحدػػاس مػػغ خػػالؿ دالالت األلفػػاظ كإيحا اًيػػا " فاأللفػػاظ ن اخىػػا بعيػػػف القمػػػب ,

()2
أمػػا
.
كتيػػخت السعشػى "
فػإذا قػ ّػجمت مشيػػا مػػؤخ اًخ أك أخػخت مشيػػا مقػػجماً  ,أفدػػجت الرػػرة ّ
ّ
الكمسػػة البػػج مػػغ معخفػػة إيقاعيػػا كإيحائيػػا إلػػى جانػ جساليػػا الذػػممي  ,كمعخفػػة مزػػاميشيا

الجاخميػػة التػػي ًالمػػذ القمػػػب كالذػػعػر  ",فالكمسػػة ًخكقػػظ كًؤندػػظ فػػي مػضػػع ثػػع ً اخىػػا

ًساـ  ,ص. 60
 .1السرخي  ,بشية القريجة في شعخ أبي ّ
 .2العدمخي  ,تاب الرشاعتيغ  ,ص. 179
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()1

بعيشيا ًثقل عميظ كًػحذظ في مػاضػع أخػخى "

 ,فالحػجيث عػغ السػػت يترػل بػالشفذ

كالػججاف كالعاشفة كيطيخ أثخه فػي الػشفذ  ,فيػػ شػبر يدػعي لقتػاؿ البذػخ كيؤ ػج الذػاعخ
أف اإلحدػػاس بػػالسػت كشغيانػػو يػلػػج فػػي الػػشفذ البذ ػخية ص ػخاعاً مخي ػ اًخ  ,كقمقػػا عشيفػػا  ,إذ
يذعخ اإلنداف بأنػو يفتخسػو فػي أي لحطػة دكنسػا كسػيمة لػخده أك مقاكمتػو  ,فجدػج الذػاعخ

أداة الس ػػػت بال ػػجىخ أك ال ػػدمغ  ,كيؤ ػ ػج عم ػػى ًعاقػ ػ
()2

الدمػف كالعجـ  ,قػلو :

المي ػػل كالشي ػػار ليحي ػػل األنف ػػذ إل ػػى

وال َت ِ
غـال م ْـغ َنـخى
َكمشا َّ
الـــــج ْىخ
شقزـــــي األ
َسيي ُ
ـــــل ّ
الج ُ
َشـــــياء أَو ُي ْؤَك َ
ُ
ىخ الـحي َ َ
فالجىخ دكما مدتيقي ال ًفتخ عيشو  ,فيػػ ي اخقػ ليػبصر بيػع كيفشػييع  ,كلػيذ نفػػس
جج

ج

()3

الخمق سػى تشائع ًقتدسيا ساعاًو  .قػلو يخثي ىاشع بغ عبجهللا :
اقتدـــام ال َغ ِ
ِ
ِِ ِ
ـــــت َتـ َى
ـــػس َبشـــي َ
شـــائعِ؟
ـــــاميا
أََل ْدـ َ
ُن ُف َ
الـــجنيا َ َ
ـــــخ َســــــاعاتو واقت َدـ َ
ِ
ــخع ِ
ع البــــي ِ
ْس و َّ
ىاشـــعِ
ـــجى
ــت َم ْرـ ُ
الشـ َ
ـــخ ُ
البكـــا ِإ ْن قمـ ُ
َ
ــب ُ
أَل َّســــا فيــــ َحا َم ْرـ َ
وح ْدـ ُ
ج

فالتػ يج يسشر األبيات جساالً ًرػي اًخ دقيقاً لحػدف دفػيغ  ,كعجػد فاضػر  ,كقمػة حيمػة
()4

أماـ السػت الجبار  .قػلو يخثي ابشي عبج هللا بغ شاىخ :
ِ
ـــــــخ َســــــــائالً
ـــــــام ُت ْخ ِبـ ُ
مــــــــا َزالــــــــت األََّيـ ُ
ِ
سخ َم ِخ ُيخىــــــــــا
ـــــــــت َّ
السُشــــــــــػ َن ِإذا اسـ َ
إ َّن َ

ِ
ــــع م ْد ِ
عــــاقال
ــــيالً أ َْو
أْ
ــــػ َ
َن َس ْ
ف َت ْف َج ُ ُ
ـــــت ليــــــا جــــــَشغ األَنــــــامِ مَق ِ
ــــــاتال
ُ ُ
كاَنـ ْ َ
َ
ـــــج ْىخ أَصــــــبح ر ِ
احــــــال
ََ َ
ـــــام الـ َّ َ
ُقْمشــــــا أَ َقـ َ
الصــــــــخ ِ
ف َّ
حتــــــــى َيــــــــي ِْفال
ِإال ارتـ َ
ـــــــج َاد َّ ْ
ـــــــج اًر كـ ِ
ـــــــامال
أَ
َن َســــــــيكػ ُن َبـ ْ
ـــــــت أ ْ
َيقْش َ

شارقــــــــــاً َّ
ـــــــــج تــــــــــي ََّو َب ِ
حتــــــــــى ِإذا
َم ْجـ ٌ
ِ
للا أَّال َي ْصُمعـــــــــــــا
ــــــــــــان َشـ
َن ْجسـ
ــــــــــــاء ُ
َ

ِإ َّن ِ
ـــــــــــــػُه
ـــــــــــــالل ِإذا َأرَيـ
اليـ
ـــــــــــــت ُن ُسـ َّ
َ
َ
ففػػي ىػػحه األبيػػات يؤ ػػج الذػػاعخ كيػػح خ بػػأف األيػػاـ مػػا ازلػػت ًخبػػخ بأنيػػا سترػػي

باليالؾ ل مػغ يسذػي عمػى قػجميغ  ,سػػا أقػاـ فػي الدػيل دكف الحرػغ أـ ًحرػغ فػي
معقل يحخسو  ,كأف األياـ ًختصف الشاس في ػل يػػـ ال ًفػخؽ بػيغ صػغيخ أك بيػخ  ,لػحا
 .1ابغ األثيخ  ,السثل الدائخ في أدب الكاً

. 211 /1 ,

الجيػاف . 86 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف  129 /4 ,ػ ػ ػ ػ . 130
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
الجيػاف . 115 , 114 , 113 / 4 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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فيػػػ يؤ ػػج عمػػى حقيقػػة السػػػت كأف الػػجنيا تػػخكرة  .فارًبػػاط السػػػت بػفػػاة الس ػخثييغ جعػػل
الذػػاعخ يمتفػػت إلػػى ضػػاىخة قرػػخ أعسػػار األحػخار كالشجبػػا  ,كيػخب ىػػحه الرػػػرة الجساليػػة

الخائعة كالتػ يجية مع أحجاث الكػف برػػرة اليػالؿ الػحي يشسػػ حتػى يرػبر بػج اًر ػامالً ثػع
ًساـ ًػضيف معشى الربخ كالتربخ فخب بيغ الربخ
يعػد ليمػف ىالال .كقج أحدغ أبػ ّ
()1

كاألجخ كالتقى في رثائو البغ نػح بغ عسخك  ,بقػلو :
ــــــــتعَم ِ
ِ
ِ
يات َم َرـ ِ
ع
ـع
بـغ
ٍ
الس ْدـ َ
أََل ْع ُي َ
ــــــــار ُ
عسـخو ِإ َّن مـا ُح َّـع َواق ٌ
ـخم َ
خت ْ
ولألَ ْجُشـــــــــب ُ
ِ
ــــــــظ َجـ ِ
ع
الجال َلـــ ُة وال َتَقـــى
َف َرـ ْــب اًخ َف ِفـــي َّ
ــــــــاز ُ
ــــــــخ ُت أََّنـ َ
الرـ ْــب ِخ َ
ــــــــع ِإ ْن ُخِّبـ ْ
وال إ ْثـ َ
وىــــــػ شـ ِ
ـــــػ كـ ِ
ـــــائ ُع
ـــــارٌه
َ
فقـ ْ
للا ال َف َتــــــى ْ
ـــــخ ِإّال أ ْ
ومــــــا األ ْ
ـــــج يـ ُ
َجـ ُ
َجـ ُ
ـــــخُه ْ َ
وىـ َ
ـــــيجُخ ُ
يؤ ج الذاعخ عمى فزيمة الربخ كاالحتداب عشج هللا ًعالى لألجػخ كالثػػاب  ,فكػخر

كمسػػة ( الرػػبخ ) فػػي األبيػػات م ػخًيغ ( كاألجػػخ ) م ػخًيغ مسػػا زاد األبيػػات جسػػاالً كًػ يػػج
لمتخمق بالربخ  ,فداد مغ كًيخة اإليقاع ليحقق اندجاما دالليا كإيقاعيػا بػيغ أبياًػو  .كقػلػو

أيزاً في الحث عمى الربخ يخاش
ـــار واحــــ ٍج
ـــخَز فــــي َ
ـــي َنيـ ٍ
ِإ ْن ُتـ ْ
شَخفـ ّْ
ِ
ــــــاعفاً لِ َس ِصَّيــــــة
ــــــل
لــــــيذ ُم َز َ
َ
فال ّثْق ُ
ِ
ـــــــاب ُمذــــــــ ِّح ٌب
ـــــــاء ِإذا أَصـ َ
إ َّن األَشـ َ
ـــخؤ
ـــيظ امـ ٌ
ـــظ أ ْ
َن ُي َؤ ِّسـ َ
َشــــس َخ ْت ِخال ُلـ َ
ِإِّال مـــــــػ ِ
ــــــس َح ًة
اع َ
ع َق َادىـــــــا لـ َ
َ َ
ــــــظ َسـ ْ

()2

عبج هللا بغ شاىخ :

ِ
وبال ِبـــــــــــال
ُرْزئـ
ــــــــــيغ َى َ
اجـــــــــــا َل ْػ َعـــــــــــ ًة َ
ِ
ـــــــــــازال
كـــــــــــان َو ْى َســـــــــــا َب
ِإّال ِإذا مـــــــــــا
َ
ِ
َّ
ـــــــــــافال
َسـ
اتس َيـ َّ
مشـ ُ
ـــــــــــل ُذرًى وأَث أ َ
ـــــــــــو َ
ِ
َن ُتـــــــــــــ َح َّكخ ِ
ــــــــــــافال
ناســـــــــــــياً أ َْو غـ
أ َْو أ ْ
َ
ـــــــــامعاً أَو قـ ِ
ِإســــــــــجاح ُل ِبــــــــــظ سـ ِ
ـــــــــائال
َ ُ ّ َ
ْ
ج

ففي األبيات يؤ ج لو أف مػا أصػابو مػغ رز لػغ يفػت فػي عزػجه كأف السرػيبة عمػى

قجر ًحسل اإلنداف ليا  ,كيؤ ج لو أف أمثالو يسمغ أف يشج

كيعػض ما فقجه مغ األبشػا

 ,كيزخب لو السثل بالسذحب الحي يقصع بعس أتراف الشخمة  ,كلكغ الشخمػة ال ًفتػأ أف
ًدسػ كًشسػػ كًتكػاثخ  ,فيؤ ػج لػو أف أمثالػو ليدػػا بحاجػة لسػغ يرػبخىع أك يػح خىع بػأحػاؿ
الس ػػػت كالحي ػػاة كالق ػػجر  ,ألف م ػػغ الذ ػػيع كاألخ ػػالؽ م ػػا يغشي ػػو ع ػػغ ذل ػػظ كلك ػػغ س ػػساحتو
كاعتجالو يتير لمذاعخ أف يح خه بيحه السػاعي .
الجيػاف . 88 / 4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 118 , 116 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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()1

لقج ارًب السجير بالتكد كىي صفة الزمت الذاعخ كفخضتيا السجتسعات بقػلو :
ـــــــــل لِبَشـ ِ
ِ
ـــــــــخِة الَش ُعـ ِ
ـــــــــب
ـــل
اليــــ َع مــــغ َر ُجـ ٍ
ـــــــــات َ
اليـ َّ
ُمَقْمقـ ٍ َ
الق ْفـ َ
ـــع ِإَّال َ
ـــخُد َ
ال َي ْصـ ُ
ِ
ىغ اسـ ِ
مـ ٍ ِ
ـــــػ ِب
ـــو
ـــــت ٍ
ـــع َ
الت َّفـ ْ
ـــت َأرَْيـ َ
ـــت َلـ ُ
صاالت عمــــــى الَشـ َ
ِب َػ ْخــــــج َّ ْ
اليسـ ُ
ـــاض إ َذا َ
فف ػػي البيت ػػيغ ػػخر الذ ػػاعخ( الي ػػع ) مػ ػخًيغ  ,كيؤ ػػج أف الي ػػع ( كالغ ػػع كالح ػػدف ) ال
ج

ج

اليسػػة كالع ػػدـ ) إال م ػػاض مػػغ الخج ػػاؿ ناف ػػح  ,إذا أحاشػػت ب ػػو الشػائػ ػ
يصػػخده إال الي ػػع ( ّ
اس ػػتعسل اإلب ػػل فاس ػػتصاؿ عم ػػى الش ػػػب بػخ ػػجىغ كس ػػيخىغ الدػ ػخيع بق ػػػة كنذ ػػاط  .كيمعػ ػ
اليسػػة العاليػػة الشاقػػة الد ػخيعة
التّك ػخار دك اًر بػػار اًز فػػي إضيػػار صػػفة ىػػحا الخجػػل صػػاح
ّ
ًسػاـ بمالمػو
ىع الذاعخ مغ قمة الساؿ كالفقػخ  .يجػشر أبػػ ّ
شجيجة الشذاط في سيخىا ليصخد ّ
ألنيػػا قػػادرة عمػػى الجسػػع بػػيغ معشػػى لصيػ ٍ
ػف كصػػػرة جسيمػػة  ,كقػػادرة عمػػى
إلػػى الحمسػػة ّ ,
إضيار الذي كنقيزو  ,كالكذف عغ الدائج السختػب بو كاآلخخ الشادر السختػب عشو ,

فطػػاىخة الحدػػج متفذػػية فػػي مجتسعػػة  ,فيؤ ػػج عمػػى قػػبر ىػػحه الطػػاىخة مػػغ الحاسػػج عمػػى
()2

السحدػد  ,قػلو يسجح خالج بغ يديج :
ِ
ـــــــــــــــــيمة
ـــــــــــــــــخ َفزـ
للا َن ْذـ
َ
وِإ َذا أََرَاد ُ
ال َّ
الشـ ِ
ــــاوَر ْت
َلـ ْ
ــــار فيســـــا َجـ َ
ــــػالَ اشـ َ
ــــتع ُ

ــــــان َح ُدـــــــػد
ػيـ ْ
لدـ َ
ــــــت أ ََتـ َ
شُ َ
ــــــاح َ
ليـــــــا َ
العــــػد
ـــخ ُ
مــــا كـ َ
ـــب َعـ ْ
ـــان ُي ْعـ َ
ـــخف ُ
ف شيـ ُ

َ
ــــػْال َّ
الس ْح ُدـــــــػد
ـــــد ْل
الت َخـ َ
ــــع َت َ
ــــػ ُ
ف َ
لـ َ
لمعػاقـــــب َلـ ْ
لْم َحاســـــــج الش ْع َســـــــى عمـــــــى َ
ي ػخًب الحدػػج ارًباش ػاً كثيق ػاً بػػالػاقع الػػحي يعيذػػو الشػػاس فػػي السجتسػػع الػاحػػج  ,فػػإف
جج

ج

عاقب ػػة الحد ػػج محمػم ػػة معيب ػػة ألف ال ػػحي يحد ػػج يتخ ػػػؼ م ػػغ عػاقػ ػ

م ػػا يجػ ػخه الحد ػػج ,

فممحاسج الشعسػة عمػى السحدػػد  " ,فيطيػخ مػغ فزػمو مػا ػاف مدػتػ اًر كمػغ خمػو مػا ػاف

إف السحد ػػػد مت ػػى عم ػػع بحد ػػج الحاس ػػج ازداد ف ػػي اكتد ػػاب السم ػػارـ  ,كابتش ػػا
خافي ػػا  ,ث ػػع ّ
()4
السعالي  ,فكاف حدجه سببا لو "( .)3كقػلو يسجح نرخ بغ مشرػر :
اسـ ِ
ــــج فـــــي الس ْكخمـ ِ
ــــات ِبح ِ
ومـــــا ِ
ــــج
ـػميغ – َم ْجـ َـج ُه
حاسـ ٌ
وه – ال َمُمـ َ
َ
َ ُ
ُىـ ُـع َح َدـ ُـج ُ
الجيػاف  . 112 , 111 /1 ,اليع  :الحدف كالغع  ,اليع الثانية  :اليسة  ,مقمقل :
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الحخ ة العشيفة  ,بشات القفرة  :اإلبل  ,الشع  :جسع نعػب كنعباف ً :حخيظ الشاقة رأسيا في
الديخ كذلظ مغ الشذاط  ,الػخج  :سيخ اإلبل

السرٌع

.

الجيػاف . 397 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف  , 397 /1 ,انطخ شخح التبخيدي ليحا البيت .
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
الجيػاف . 73 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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فق ػػج راح الذ ػػاعخ يدتقر ػػي ض ػػاىخة الحد ػػج أس ػػبابيا كمبخراًيػ ػا  ,فالحد ػػج جبّمػ ػ ٌة ُجِب ػ َػل
اإلنداف عمييا  ,كيرع إ از ىػا الخػالص مشيػا  ,فالحدػج عمػى السمخمػات كالعمػػـ شػخؼ
كإذا ػػاف السجػػج مثػػار حدػػج فػػي الشفػػػس  ,فػػإف السػػاؿ مثػػار حدػػج أيز ػاً  ,قػلػػو يعاً ػ
()1

عياشاً :

ص ِفيـ ِ
ــــف!
ــــجاه ال ّ
الجـ ْ
ــــد ُل مـ ْ
ِي َ
ُشـــــكخَ
ــــغ َنـ ُ
ع األُنـ ِ
ـــغ َنرـ ِ
ـــػف؟
َب ْعـ ُ
ـــصفيو َجـ ْ
ـــج ُ
ـــس َمـ ْ ْ
َلـــــــــــ َحّل ْت ِرقـــــــــــاب أُسـ ِ
ــــــــــج الع ِخيـ ِ
ــــــــــف!
َ
ُ ْ

َّ
ـــــــجحى فـــــــيَع َفى
ـــــــام َم ْ
َبغ َزـــــــ ْت ُو األََّي ُ
ع األُ ُنـ ِ
ـــغ
ـــػف َجـ ْ
ـــيذ َجـ ْ
ـــج ُ
ـــجعاً ولكـ ْ
لـ َ
َلــػ ِبيُسـ ِـج الع ِخيـ ِ
ى
السـ ِّـغ
ـف ِني َ
َ
ْ ْ
صـ ْـت ُعـ َـخ َ

جج

ففي األبيات يؤ ج الذاعخ عمى بعػس األيػاـ لسػجح عياشػاً  ,كيؤ ػج عمػى أف إخػالؼ

ػالسغ
الػع ػػج أش ػػج عم ػػى ال ػػشفذ م ػػغ ج ػػجع األن ػػف  ,كيؤ ػػج عم ػػى ذل ػػظ إًب ػػاع السع ػػخكؼ ب ػ ّ

كاألذى  ,فتكخار عبارًي ( جػحع األنػػؼ ) مػخًيغ ك( أسػج العخيػف ) مػخًيغ  ,ليؤ ػج عمػى
()2

أىسية الػفا بالػعج  ",كيػثق السعاني في الشفػس  ,كيثبتيا في األذىاف "
()3

فػحذػة الميػل

ًؤرقو  ,قػلو يسجح عبجهللا بغ شاىخ:
أ ِ
َخذـــــغ ِمْشـــــو فـــــي السمِ َّسـ ِ
ــــات ر ِ
َخ َذ َ َّ
اكُبـــــو
ــــل َمْخَكبــــاً
َعــــاذَلتي مــــا أ ْ
ُ
وأ َ ُ
َ
ــــغ المْي َ
ُ
يؤ ػػج الذػػاعخ عمػػى خػفػػو مػػغ الميػػل  ,فالميػػل مطمػػع صػػع ال يدػخي فيػػو إال الجػػدؿ
ج

جج

مػػغ الخجػػاؿ  ,كيؤ ػػج عمػػى أىػالػػو العطسػػى التػػي يعانييػػا كيقاسػػييا حتػػى الفشػػا  ",كإف أبػػا
ًسػػاـ فزػػيمة التأكيػػج  ,كأف
ًسػػاـ زاد بػػأف حقػػق درؾ ُ
البغيػػة كحرػػػؿ السػخاد المحالػػة فألبػػي ّ
ّ
الغخض الحث عمى جذع األىػاؿ في الصم  ,فكمسا ازداد الكػالـ ًأكيػجاً ػاف أبمػ  ,فأمػا
ًس ػػاـ فق ػػج يم ػػػف  ,كق ػػج يقتص ػػع الصالػ ػ دكن ػػو  ,كيح ػػاؿ بيش ػػو
الطف ػػخ ال ػػحي حم ػػع ب ػػو أب ػػػ ّ
ِ
كبيشو"(. )4

ػــــــ

. 468

الجيػاف 467 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
 . 2عبج الخزاؽ  ,حدغ إسساعيل  ,الشطع البالتي بيغ الشطخية كالتصبيق  ,دار الصباعة السحسجية ,

مرخ  ,القاىخة  ,ط1983 , 1ـ  ,ص. 378

الجيػاف  . 219 , 218 /1 ,أفانيا  :الغشا  ,أعايشيا  :أقاسيا .
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
 .4القاضي الجخجاني  ,الػساشة بيغ الستشبي كخرػمو  ,ص  202ــــــــ . 203
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 4.4بػاعث فكخية :
ًس ػػاـ بعي ػػجاً ع ػػغ عم ػػػـ عرػ ػخه كالعر ػػػر الد ػػابقة سػ ػػا عم ػػػـ الع ػػخب
ل ػػع يم ػػغ أب ػػػ ّ
كاألعػػاجع  ,كضيػػخ مػػجى اًرػػالو بتمػػظ العمػػػـ عمػػى ًشػعيػػا  ,كقجرًػػو عمػػى فيسيػػا ف ػخاح
يدػػتعخض بعزػػيا مػػغ مفاىيسيػػا كمرػػصمحاًيا فػػي شػػعخه  ,فػػالتصػر الثقػػافي اسػػتصاع أف

يدحف إلى فكخ الذاعخ كرةاه  ,كيستدج بفشو الذعخي معتسجاً عمى الحاًية الفخديػة  ,ليػداكج

بيغ الفكخ كالعاشفة  ,متأث اًخ بالبي ػة الفمدػفية  ,كمبػادئ السشصػق  ,كيجعػل العاشفػة مرػج اًر

الشفدػػية اإليقاعيػػة لمكمسػػات
مػػغ مرػػادر الخةيػػا " ,إف ثسػػة لػػحة شػػعخية رائعػػة فػػي الحخ ػػة ّ
كمقاشعيا لكغ ىحه المحة مذخكشة بمػف ىحه الحخ ػة ًيػة فػي م ٍّػج مػغ ًفجػخات األعسػاؽ ,
()1
ًسػاـ حقيقػة صػادرة عػغ حمسػة
ػػ
ب
أ
ػخر
ق
ي
,
كإال ًحػلت إلى رنيغ بػارد صػشعي أجػػؼ "
ّ
()2
كًجخبة  ,فالحياة قشاعة ألرزاؽ مقدػمة مقجرة مغ هللا ًعالى  ,قػلو :
ــــا مـــــا كـــــان َ ِ
فـــــي اْل َخَمـ ِ
ــــل َقمِـــــيال
ــــو
ــــاز ُســـــْم َ
ــــػ َجـ َ
وح ْك ُسـ ُ
َ
صُ
ان الُقُشـــــػِع ُ
َلـ ْ
القميـ ُ
ـــــــث ِإليـ ِ
ِ
ـــــــو َر ُســــــــػال
ــــــــو
ـــــــع َت ْب َعـ ْ
الـ ْ
ــــــــخز َق ال َت ْك َسـ ْ
ــــــــج عميـــــــــو فِ َّنـ ُ
َيــــــــيَتي وَلـ ْ
ففػػي البيتػػيغ الذػػعخييغ ًتذػػمل لػػجى الذػػاعخ قشاعػػة  ,ىػػي أف الػػخزؽ مقػػجر مػػغ هللا ػ ػ ػ

عػػد كجػػل ػ ػ ػ ػ ػ كيػػأًي كلػػع ًبعػػث إليػػو رسػػال كسػػاعج التّكػخار فػػي إبػخاز رةيػػة الذػػاعخ لمػػخزؽ
طػغ كال يخػاؼ عمػى رزقػو  ,كيػجعػه إلػى الرػبخ
لتكػف مشارة لمستمقي ييتجي بيا ليحدػغ ال ّ

حياؿ مدألة الخزؽ  ,بقػلو يسجح أحسج بغ أبي داكد :

()3

ساسـ ِ
ـــج ِش ِ
ـــب َّغ الـ ِّ
ـــو
ـــخْز َق َب ْعـ َ
ال َت ْصُمـ َ
مـــا ُعـ ِّ
ــخؤ ِإَّال َأرَى
ض َّ
امـ ٌ
ــػ َ
الرـ ْــبَخ ْ

.

ــــــــبعاً ِإذا مـــــــــا َغَّي َزـــــــــا
ومـ ُ
ــــــــو َسـ ُ
َف ُتخ َ
ـــــج ُع ِّػ َضــــــا
مــــــا َ
ـــــو ُدو َن َّالــــــحي َقـ ْ
فاتـ ُ

بالرػػبخ يعػػػض اإلندػػاف مػػا فاًػػو مػػغ الػػخزؽ حتػػى يشػػاؿ مػػا يرػػبػ إليػػو ال بػػج لػػو مػػغ

ًس ػػاـ .
االجتي ػػاد كالك ػػج ف ػػي العس ػػل  ,ل ػػحلظ ػػاف الشج ػػاح قػ ػخيغ االجتي ػػاد ف ػػي مفي ػػػـ أب ػػي ّ
كيتحػؿ الذاعخ مغ البما إلى الػعي كالشزا بيغ الشاس " عغ شخيق بياف حقيقة الكػػف
 .1أدكنيذ  ,أحسج عمي سعيج  ,مقجمة لمذعخ العخبي  ,دار العػدة  ,بيخكت  ,ط1983 , 4ـ ,

ص. 94

الجيػاف . 68 , 67 / 3 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 303 / 2 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ

269

كججليػػة الحيػػاة كالسػػػت كفمدػػفتيا  ,كقػػج يشتيػػي بػػو التفكيػػخ إلػػى معػػاف فمدػػفية عسيقػػة  ,فػػإذا
()1

بشا نجػب معو في فمدفة الػجػد كالعجـ كالخمػد "

 ,ك ل ذلػظ يػأًي مػغ الذػاعخ لمعطػة

كاالعتبػػار  ,ليديػػل عػػغ مدػػتسعيو األحػداف  ,كيدػػاعجىع عمػػى الدػػمػ كالشدػػياف  ,قػلػػو فػػي
()2

الخثا :

ـــخ؟
ـــــخو
ِن ُب ِدـــ َ
َعـ َ
َح ٌ
ـــــع َي ْخُمـ ْ
ـــج َي ْبَقـــى وإ ْ
َ
ـــل أ َ
الع ْس ُ
ـــــػى وال َع ْسـ ُ
ط ُ
ـــــج ُحـ َ
اء فَمـ ْ
وى ُ
ـــــد ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ـــخ
آدم ِخْمَقــــــــــ ٌة
ـــــــــاالت
ـــــــــخ حـ
َيزــــ َل ِإذا َف َّكـ ْ
ـــخ َت فــــي ُكْش ِييــــا الف ْكـ ُ
وأَك َث ُ
ابـــــــــغ َ
ِ
َّ
الس َعـ ِ
ـــخ
ــــــــاؤُه
وي ْحـ َ
ــــــــار َبَقـ ُ
ـــار ْ
ـــػ َلـ ُ
َ
ـــو ُذ ْخـ ُ
ـــد ُن َل َّســــا َصـ َ
َف ْيفـ َ
وىـ َ
ــــــــخ ُح بالذـــــــــيء ُ
ِ
ِ
الرـ ْـبُخ
ذ
ـظ َّ
ــــػ ِب َّ
ـظ السحسـ َ
ـػد بعـ َـج ابشـ َ
فـِ َّن ابشـ َ
عميـ َ
الرـ ْ
ــــب ٌ
ــــظ ِب َثـ ْ
ــــب ِخ ِإ ْذ فيـــــو َمْمـ َ
ــــخحسغ ســـــاح َة عبـ ِ
ــــاي َغ ُ َّ
ــــخ
ــــج ِه
َوحـ َ
وم ْؤِن ُدـ ُ
ــــو األ ْ
ــــر الـ َّ َ ُ
ومـــــا أ َ
َ َْ
ِإذا عـ َ
َجـ ُ
الجمـــــى ُ
كيذيخ إلى عجد العقل عغ إدراؾ حقيقة السػت أك اإلحاشة بدخ الغيػ  ,فيػػ عمػع

هللا كحجه  ,فيجعػ نػح إلى التربخ  ,كيمبذ ثػب الربخ ,كيقبػل السػػت بػشفذ ارضػيةٍ ,
فالسيت ال يخذى عميو كلغ ًػحر ساحتو ما داـ الخحسغ يؤندػو بػاألجخ كالسغفػخة كالثػػاب

الجديل عمى أعسالو الرالحة  ,كيخدد في أبياًو مزاميغ الفكخي الجيشي كًعاليسو كدعػًو
()3

لمربخ عمى السػت  ,قػلو :

ِ
ـو
ـاء و َ
ـاوَر األ َ
ـب َواغُمـ ُ
َجــػ ًى َسـ َ
القْمـ َ
َحذـ َ
ـــــبَخ ِإَّنشــــــي
ـــــػم َّ
ـــــظ أََبــــــا ُكْمثُـ ٍ
عميـ َ
الرـ ْ
شــــــيء وال أََرى
ــــــاد َل َو ْزنــــــاً كــــــ َل
ٍ
َت َع َ
ـــــافي ِ
ـــــت أَثـ ِ
ـــــج ِر ِإّال َثال ُثيــــــا
القـ ْ
وَل ْي َدـ ْ
ففػي ىػحه السخثيػة التػػي يػجعػ فييػا إلػػى الرػبخ الػحي ال يعجلػػو فػي الثػػاب إال التػحيػػج

ودمــــع ي ِزــــيع العــــيغ والج ْفــــغ ِ
ـــو
ىامُمـ ْ
ُ َ َْ َ َ
َْ ٌ َ
ــــــو
أََرى الرـــــــبخ أُخـــــــخاه تقـ
ــــــى وأَو ِائُمـ ْ
َّ ْ َ ْ َ ُ ُ ً
ِســــػى ِصــــح ِ
ِ
ِ
َّة َّ
ـــو
الت ْػحيــــج شــــيئاً ُيعادُلـ ْ
َ
ِ
ــــــــــو
اه
وال
َّ
وعامُم ْ
الــــــــــخُم ُح ِإّال َل ْيــــــــــ َح َم ُ

فالسػت ال يفػخؽ بػيغ عػجك كصػجيق حيػث يػأًي بغتػة  ,فأثػافي القػجر إال ثالثػاً كالػخمر كإال
ليػػحماه  .فػػإذا ًأممػػت السػػػت حػػق التأمػػل ًجػػجه عػػادالً مػػغ هللا  ,كإنيػػا نيايػػة مؤلسػػة كرةيػػة

 .1ا  ,أحسج عمي  ,أثخ الشدعة العقمية في القريجة العربية  ,العرخ العباسي  ,دار قصخي بغ

الفجا ة لمشذخ كالتػزيع  ,قصخ  ,الجكحة  ,ط1993 , 1ـ  ,ص. 126

الجيػاف  86 /4 ,ػــــــــ. 87
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف  , 112 , 111 , 107 /4 ,الميحماف  :الدشاف كالدج كىسا جانبا الدشاف
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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ًسػاـ فػي رسػع لػحػة متػازيػة ًقػػـ
مفدعة فال بػج مػغ أخػح االعتبػار كالسػعطػة  .كيبػجع أبػػ ّ
عمى التقابل الخفي الحي يخًكد عمى السعشى أكثخ مغ ارًكازه عمى األلفاظ في الحفاظ
()1

عمى الحياة بفػت السػت  ,قػلو يخثي ا بغ حسيج :

ِ
ِ
ِ
ــيالً فـ َّ
ـــػ ْعُخ
ــخد ُه
السـ َ
وقـــج كـ َ
السـ ْــػت َسـ ْ
ـــخ وال ُخُمـ ُ
ـــا الـ َ
إليــــو الحفــــاظُ ُ
ــان َفـ ْــػ ُت َ
ـــــار َّ
ـػم الـ َّـخوِع أ َْو ُدوَنــو ال ُك ْفـ ُـخ
حتــــــى كيََّنــــــو
ىـ َـػ ُ
ـــــذ َت َعـ ُ
وَن ْفـ ٌ
العـ َ
ـــــاف َ
الك ْفـ ُـخ يـ َ
َخ ِس ِ
ِ
الح ْذـ ُـخ
ــــػ ِت ِر ْجَمــــو
ــــت ِ
ـــت فــــي ُم ْد َ
َثبـ َ
رــظ َ
الس ْ
في َ
ـال ليــا مـ ْـغ تحــت أ ْ ُ
وقـ َ
شقع َ
لقج رسع لشا صػرة مبشية عمى التقابل الخفي الحي يمسر مغ سياؽ األبيػات  ,فيػخى الحفػاظ
عمى الحياة بفػت السػت أمخ سيل يدتصيع السخ ًحقيقو بمل الػسػائل مػغ خػالؿ الحفػاظ

السػػخ  ,كالخمػػق الػػػعخ  ,كف ػي البيػػت الثػػاني يػػخى أف الحفػػاظ عمػػى الحخمػػات كالقػػيع ًجفعػػو
()2

نحػ السػت مغ خالؿ الكفخ كالخكع  .كقػلو أيزا في مجح أحسج بغ أبي داكد :
ِإلــى ســالِعِ األَخــالق ِمــغ ُك ِ ِ
الجــــػِد َســــالِ ُع
ــب
ذ لـ ُ
ـــال عمــــى ُ
ولـ ْ
ــل غائ ْ
ـــي َ
ـــو َمـ ٌ
ْ ّ
َ
ـــــــال ىـ ِ
ِ
وَلــــيذ ببـ ٍ ِ
ـــــــاد ُم
ـــا امــــخي ٍء
ِن جـ َّ
ـــــــل ِإَّال ْ
وإ ْ
مسـ ِ َ
َْ َ
معمــــى ُخُمـ ُ
وىـ َ
ـــان ل ُ
ـــــــػ ل َ
َلــــو ِمــــغ ِإيــــا ٍد ِق َّســــ ُة السجـ ِ
ــــج ِ
ــــست وَليـــــا ِمْشـــــو ال ِبَشـــــا والـ َّ
عائ ُع
ـــج َح ْيثُ َســــا
َسـ ْ
ْ
ُ ْ َ
اىتسامو بػالجػد كالكػخـ كيعتبػخ الجػػد ر شػاً
ًساـ رةيتو التي يؤمغ بيا كىي ّ
يبخز أبػ ّ
أساس ػاً يبشػػي عميػػو السجػػج  ,كيذػػيخ إلػػى أف الجػػػد ال ًتزػػر معالسػػو إال ببػػحؿ السػػاؿ ألف
قيستو ًح خ لو شالسا في األرض مغ يحتاج لو  ,فػالشفذ الكخيسػة ال ًبػالي ببقػا السػاؿ أك

ىالكػػو ألف خميػػا جػػػىخ ثابػػت كلػػيذ عخضػػا ازئ ػالً  ,لقػػج ًكػػخرت مس ػة ( مػػاؿ ) ثػػالث

مػخات فػػي األبيػػات " مسػػا جعميػػا مخ ػ اًد لمػػشز كبػػؤرة دالليػػةً متشقّمػ ًة ًذػػي بغػػخض األبيػػات
كىػػػ السػػجير  ,فخمػػق لمكمسػػة باسػػتخجامو إياىػػا مجػػاالً كاسػػعاً " ( )3كإف مجحيػػو يرػػبػ إلػػى
السػاؿ كالتكدػ

مػػغ مسجكحػػو  ,فقػػج بمػ السسػػجكح السجػػج ببػػحؿ السػػاؿ كًبػػأ مشدلػػة الدػػيج فػػي

قػمو مغ بشي إياد كىػ الكخيع الجػاد .
الجيػاف . 81 , 80 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف  . 181 , 180 /3 ,الجعائع  :األر اف .
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
عد الجيغ  ,األدب وفشػنو  ,دار الفكخ العخبي  ,بيخكت  ,لبشاف  ,ط1976 , 1ـ ,
 .3إسساعيل ّ ,
ص. 33
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فقج زاكج الذاعخ بيغ ثشائيػة الشفػي كاالثبػات التػي كسػست الػشز كشبعػو بصابعيػا مػغ

خػػالؿ اسػػتخجامو ألدكات الشفػػي ( لػػيذ  ,ال ) ليمػػػف نفيػػو إثباًػػا لتقخيػػخ مػػا لمسسػػجكح مػػغ
مجػػج  ,كً اخفػػق أسػػمػب الشفػػي مػػع صػػيغة اسػػع الفاعػػل  ( :سػػالع  ,تائػ

 ,ىػػادـ  ,بػػاني )

كيفخؽ بيشيسا السعشي  ,ألف العالقة الجاللية ًقػـ عمػى التزػاد التػي اًرػف بيػا السسػجكح
مسػػا دفعػػو إلػػى ًرػػجيخ شػػصخ البيػػت بسفػػخده جػػجيخ لاخبػػار عػػغ محاسػػغ مسجكحػػو حاضػ اًخ

كمدػػتقبالً  " ,فػػالتّكخار الػػحي يرػػحبو ىػػػ صػػػت التعبيػػخ عػػغ ًأكيػػج مػػجلػؿ المفػػي السمػػخر
في نفذ السادح  ,سػا اف السسجكح شخرا أك بمجاً "( )1فالساؿ يؤسذ السجج كالكخـ .

 1.4.4إضيار مقجرتو المغػية :

ًساـ عمى أدكات الذعخ القجيع شمالً كمزسػناً فأخح ما يدتيػيو مغ
اعتسج أبػ ّ
أسالي القػػؿ فيسػدج بػيغ الػحكؽ العػاـ كذكقػو الخػاص " كحتػى فػي حيػد السعػاني كاألفكػار
التي انحجرت إليو مغ القجامى لع يمغ يتشاكليا ًشاكالً سػصحياً غيػخه بػل ػاف يتعسػق فييػا ,

كيعػض عمى مخبآًيا  ,كيبخز ممػناًيػا كقػج أتػخب أحيانػاً حتػى ػاد يتحػػؿ الذػعخ عشػجه
إلى فمدفة" (,)2

()3

قػلو في مجح ا بغ يػسف :

العَمـــى
ــالػَر ِع ْابتَشـــى َ
ِإ ْن كـ َ
القـ ْــػ ُم ُ
ــان بـ َ
فعـــــــــالم ُقـ ِّ
ان عـ ِ
ــــــــامٌخ
ــــــــج َم ْ
ــــــــػ َز ٍ َ
وىـ َ
َ
َ
ِ
ِ
السك ِ
ـــــخِك ِو
َوبَشـــــى َ
ـــــارَم َحـــــات ٌع فـــــي ش ْ

ـــــار َّ
ـــــخيف َشـ ِ
ـــــخي َفا
الذـ ُ
أ َْو بــــــال َتَقى َصـ َ
وأ ِ
ط َع َمقســــــــ ٌة وكــــــــان َع ِفي َفــــــــا؟!
ُمــــــــي َ
ِ
ِ
ــــــان َح ِشي َفـــــــا؟!
اه َي ْيـــــــج ُميا وكـ َ
ــــــػ ُ
وسـ َ

ًسػػاـ فػػي أبياًػػو أف األفعػػاؿ ًقت ػخف بالخجػػاؿ  ,فالخجػػل يرػػجر عشػػو الحػػق
يؤ ػػج أبػػػ ّ
كالخيػػخ كالجسػػاؿ  ,إذ ًػػتحمع بػػو ضػػخكؼ السػقػػف  ,فيزػػخب األمثػػاؿ مػػغ رمػػػز الساضػػي
لتتشاس

مع أفكاره كيسثميا كاقعاً معاشػا  ,فالخجػل الػحي يعػخض بػو ال يرػمر لقيػادة جػير

الديج  ,التّكخيخ بيغ السثيخ كالتأثيخ  ,ص . 165
ّ .1
ًساـ  ,السمت
 .2الخبجاكي ,محسػد ,الفغ كالرشعة في محاى أبي ّ
 1971ـ  ,ص. 4

الجيػاف . 388 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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اإلسالمي  ,دمذق  (,د .ط) ,

الثغػػػر كلػػػ ػػاف ناسػػما عفيفػػا شػػأنو فػػي ذلػػظ شػػأف عمقسػػة أمػػاـ عػػامخ كىسػػا فػػي حز ػخة
األعذى

(*)1

.

كلكغ عمى الختع مغ شخؾ حاًع  ,فقػج ق ّػجـ ببشائػو السمػارـ  ,كخّمػج ذ ػخه عمػى حدػاب
مسغ أسػمسػا  .ففػي البيػت الثػاني قػجـ الحػاؿ عمػى صػاح الحػاؿ فػي قػلػو  ( :فعػالـ قػجـ
كىػػػ ازف عػػامخ)  ,فاالسػػتفياـ حسػػل معشػػى التعج ػ

كاالسػػتشكار مػػغ ق ػخار األعذػػى بتقػػجـ

عػػامخ عمػػى عمقسػػة  ,كيقػػجـ أيزػػا السفعػػػؿ بػػو عمػػى الفاعػػل فػػي قػلػػو  ( :كيبشػػي السمػػارـ
حػػاًع )  ,كالجػػار كالسجػػخكر  ( ,بػػالخكع ) عمػػى الجسمػػة الفعميػػة  ( ,ابتشػى القػػػـ العمػػى ) ,
يف
ػار الذػ ػخ ُ
صػ َ
كيق ػػجـ الج ػػار كالسج ػػخكر ( ب ػػالتَقى )  ,عم ػػى ص ػػار كاس ػػسيا كض ػػسيخىا ( َ
َش ِخ َيفا )  .مطي اًخ كمقجرًو ثقافتو التاريخية بالمع باأللفاظ  ,كإضيار فشيػة خصابػو الذػعخي
السشدػػجع مػػع نرػػو ليبعػػث اليقطػػة فػػي ذىػػغ الستمقػػي باكتذػػاؼ أحػػاؿ شخرػػيات الذػػاعخ

كيدتخمز العبخة مغ ىحه األحػجاث ليبػخز لمسسجكحػو أىسيػة البػحؿ كًقػجيع العصايػا لػو ليقػجـ
()2

اإلحداف باإلحداف مقابل مجحو إياه  .قػلو في مجح ديشار بغ عبج هللا :
الش َزـ ِ
ـات الّمِرـ ِ
عمــى السـ ْـي ِ
ـــخى
ـاب َّ
س
ـــػٌم كــــيََّن ُيع
ـان ُ
بالسـ ْ
ذ َحَّيـ ُ
ِإ ْليـ َ
ـــج ِح َقـ ْ
ـــظ َسـ َ
َ
َ
ِ
ــــــــح ِمْشـــــــــو الســـــــــخ ِ
ِ
يجيغ ِوْرَد اْل َح ْػ ِ
س
ض قج َىَّجم ال ِبَمى
انسـ َّ
اك ُ
ُمع َ
َ َ
َنرـــــــــائَبو و َ
ِ
س
ــــغ َنـــــجاك كيََّنيـــــا
ق َنــــــــػا ِب ُ
وَقـ ْ
ـــــــخو ٌ
ــــيع ُبُخوًقـــــا ِمـ ْ
ـــــــج َ
الح أُوالىــــــــا ُعـ ُ
َنذـ ُ
ػف رو ِ
عمــــــى أُ ُفـ ِ
ـــــا الـ َ
ـــــس
امـ ُ
ـــــجنيا ُسـ ُ
ـــــي ٌ َ َ
ف فـ ِ
ـــــد َليــــــا وا ٍد ِمــــــغ العــــــخ ِ
س
ْ
ونذـ ٍ
ـــــائ ُ
َ ُ ْ
َ
َخخَتيـــــا عـــــغ ِ
ِ
س
وىـــــي
مـــــاخ ُ
وقتيـــــا ْ
َ ْ
وأ َّ ْ

ـــغ َي ْد ِ
يغ َح َّتـــى كيََّنســـا
تذـــخ َ
فســـا ِزْل َ
َ
ِ
ـــع َتْش َرـ ِ
ـــج ٍة
ـــل َو ْىـ َ
ـــخْم ِإَّال وفــــي ُكـ ّ
فَمـ ْ
ِ
ـل
أَ َخا اْل َحْخ ِب كع أ َ
َلق ْح َتيـا وىـي حائ ٌ
ي ػخب الذػػاعخ سػػخعة لقػػا مسجكح ػو بدػػخعة الحيػػات الشزػػانس  ,فيػػي ًعػػجؿ سػػخعتو
جج

ج

فػػي ًشػػاكؿ الق ػخض كًعبػػخ عػػغ الدػػيخ فػػي شخيقػػو إلػػى السسػػجكح لكػػغ الحيػػة يقتػػخف اسػػسيا
بالغجر كالسػػت بدػب

سػسيا  ,فقػج قػجـ شػبو الجسػة ( إليػظ ) عمػى الجسمػة الفعميػة بأكسميػا

*.1استجار األعذى بعمقسة فمع يدتج

بيشسا فعل عامخ  ,فقجـ عمى ابغ عسو عمقسة في نطخ

األعذى  ,لتبياف مدايا ل رجل مشيسا عمى اآلخخ ,إذ مسا يتشافداف عمى الخئاسة .انطخ

القمقذشجي  ,أبػ العباس شياب الجيغ أحسج بغ عمي (ت 821ق )  ,صبر األعذى في صشاعة
اإلنذا ً ,ر  :يػسف عمي الصػيل  ,دار الفكخ  ,بيخكت  ,ط1987 , 1ـ . 437 /1 ,
ًساـ  ,الدٌّوا ,
 .2أبػ ّ
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حيػػث اعتسػػج شػػبو الجسمػػة أساسػاً فػػي الكػػالـ عمػػى الػػختع مػػغ ػنيػػا فزػػمة قػلػػو  ( :أنسػر
مشو السخاكس )  ( ,عمى أفق الجنيا سيػؼ )  ( ,كليا كاد مغ العخؽ )  ,كحلظ أسػشج إلػى
كل مػصػؼ صفتو ليخخجو في أبيى صػػرة قػلػو  ( :حيػات المرػاب الشزػانس ) ( ,

ع ػػخكؽ نػ ػػابس ) ( ,س ػػيػؼ ركامػ ػس)  ,مس ػػا أدي إل ػػى ًذ ػػػيق الق ػػارئ كبش ػػا الثق ػػة ب ػػيغ
الذاعخ كمسجكحو مغ جية كالستمقي مغ جية أخخى  ,فيي تاية يبحث عشيا الذػاعخ فػي

نرو الذعخي .أما اًرالو بالعمػـ كالفمدفة كالسشصػق فػخاح يدػتعخض بعزػا مػغ مفاىيسيػا
()1

كمرصمحاًيا في شعخه ليطيخ قجرًو عمى فيسيا قػلو في مجح أحسج بغ السعترع:
ِ
صا َغيع ُذو الج ِ ِ
ـــــو
(م)
السجـــــ
ـــــغ َعَخ ِض ْ
ـــــام ِم ْ
الل م ْغ جػ ِىخ ْ
َ
ـــــــــج َ
وصـــــا َ األ َن َ
َ ُُ
الج ػػػىخ أص ػػل كالع ػػخض ً ػػابع أك ربس ػػا أف الج ػػػىخ كاج ػػج ال مػج ػػػد إذ ى ػػػ الك ػػائغ
ج

بحاًػػو  ,أمػػا الغ ػخض يحتػػاج إلػػى الجػػػىخ  .كمػػغ ًػػأثخه بػػالسشصق أخػػح يرػػػع لشفدػػو مػػحىباً
()2

كقػلو يسجح ا بغ يػسف :
ـــظ فــــي َد ْىــــخِي
ــــا
ــــار َمْشصـ ٍ
َلق ْ
ـــج َب ِقيـ ْ
قيـ ْ
لِـ ْ
ـــار َك َّف ْي َ
ــــت لـــــي فيـ َ
ــــئغ َب َ
ـــت آ َثـ ُ
ــــظ آ َثـ ُ
يػداكج الذػػاعخ بػػيغ عمػمػػو كيبػيغ شػػاعخيتو فػػال يغمػ ناحيػػة عمػى أخػػخى لػػحا يفتخػػخ بقجرًػػو
()3

عمى التػافق سا في قػلو :
ِ
ِ
ِ
بانــــــو
ـــــالم ِب
مــــــ ْغ شــــــاع ٍخ وَقـ َ
ـــــف الكـ ُ
ــــــيَم ْت
وسـ َّ
َق ْ
ــــــج َثَّق َفـ ْ
ــــــت مشـ ُ
ــــــآم َ
ــــــو الذـ ُ

ِ
ــــــا
اكــــــت َّغ فــــــي كشف
و َ
السْشص ُ
ــــــى َذَر ُ
اه َ
َََ ْ
ِ
ـــــاز َّ
ق
الس ْذـ ِ
ـــــخ ُ
مشــــــو الحجـ ُ َ
ورقَق ْتــــــو َ
()4

في شعخه قػلو في مجح الحدغ بغ كى :
ـــــخ وي ْذـــــخع فـــــي ال َغ ِ
ـــــج ِ
الس ْتـــــي ِ
َق
َزَى ًا َ َ ُ
يخ ُ
متَمـ ِّ
ـــــــــخ ِق
السْخَتـ ِ
تع َّ
الس َ
ــــــــع ُ
ــــــــجٌد فـــــــــي َ
ُ
ِ
ِ
ـــــــخ ِق
السذـ ِ
ـــــــيخ الكــــــــالمِ ْ
مْشــــــــو َتَباشـ ُ

أما عمػـ البالتة كالبياف اف ليا نري
الش ِ ِ
َي ْج ِشـي َجشـا َة َّ
الخَبــا
َعَمـى َ
حـل م ْـغ أ ْ
ِ
ــائخ
كسـ ْ
أُُنـ ُ
ــغ ُىـ َــػ َحـ ٌ
ــف َ
البالغـــة ال َ
ضَم ـعِ السعـ ِ
ـاني ِإ ْن َد َجـ ْـت
َتْش َذـ َ
ـا فــي ُ
َ
فسسجكحػػو يختػػار مػػغ الكػػالـ أحدػػشو  ,كمػػغ السعػػاني ألصفيػػا سػػا لػػػ أنػػو فػػي ركضػػة

تشػػا يتشقػػل بػػيغ ثسارىػػا كزىػرىػػا كىػػي تزػػة يانعػػة مذػػخقة سعانيػػو كألفاضػػو  ,فسسجكحػػو
الجيػاف . 317 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 164 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف . 401 /4 ,
ًساـ ّ
 .3أبػ ّ

الج ,يػاف  303/2 ,ػ.238
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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أشػػل عمػػى حقػػل مػػغ األلفػػاظ كالسعػػاني يأخػػح مشيػػا مػػا يالئػػع بخاعتػػو كبالتتػػو ػخاع أشػػخؼ
عمى ركضة تشا يتجػؿ فييا يفيا يذا  .فالذاعخ يذيخ إلى بالتتو كميارًو الفػحة فػي
الفشػف البالتية سسجكحو .

 2.4.4دقة السعاني :
ًستػ ػػاز معاني ػ ػو بالجقػ ػػة كحدػ ػػغ التشػ ػػاكؿ لح ائػ ػػو العقم ػ ػي كسػ ػػعة اشالع ػ ػو عمػ ػػى العمػ ػػػـ

ًسػاـ " ( ,)1فيػػ
السختمفة " فعغ الحدغ بغ رجا قاؿ  :ما رأيت أعمػع بمػل شػي مػغ أبػي ّ
لغ يخسل القػؿ إرساالً مغ تيخ أف يسعػغ فيػو كيختػار أعسػق السعشػى كأدقػو  ,قػلػو يسػجح
()2

الػاثق با﵀ :
ــــغ َن ْطـــــع المدـ ِ
ــــالد ًة
ــــان ِقـ َ
ــــظ ِمـ ْ
اء ْتـ َ
َج َ
ِ
ِ
ــــخمَّي ِة أُرِى َفـــــت
اء َ
ُحـــــحَي ْت حـــــ َح َ
الح ْزـ َ
ـــــــــخ ْت ِبيــــــــــا
ِإْندــــــــــَّي ٌة َو ْح ِذـ َّ
ـــــــــي ٌة َك ُثـ َ
ِ
ِ
قخيزــــــيا
وحْمــــــي
ـــــل َ
شب ُ
َي ُ
ػعيــــــا َخزـ ٌ

َ
ـــــــؤ الس ْكُشــــــــػ ُن
ِسـ ْ ِ
ـــــــسصان فييــــــــا الم ْؤُلـ ُ َ
ــــــــــيخ و َّ
َج َادىـــــــــــا َّ
ــــــــــيغ
التْم ِدـ
ُ
وأ َ
الت ْخرـ ُ

َىـ ِ
ــــل األَْر ِ
ــــكػ ُن
ض وىـ
ــــي َسـ ُ
ــــات أ ْ
َحَخكـ ُ
ْ َ
ِ
ضـــــــػ ُن
ــــــجيا َم ْػ ُ
اليـــــــج ِّى وَن ْدـ ُ
َحْمـــــــي َ

ج

ًس ػػاـ ق ػػج أحد ػػغ بد ػػسػ ًفكيػ ػخه كعس ػػق معاني ػػو كإف ش ػػعخه ال يتحكق ػػو تي ػػخ
ك ػػاف أب ػػا ّ
الخاصة مغ الكتاب كاألدبا ذكي الثقافة الخفيقة التي يثقفيا  ,قػلو يسجح ا بغ
()3

عبجالسمظ الديات :

ِ
ذػ و َّ
ــــــــــل
يع
اء
ػب َتال َقـ ْ
أََرى َ
ْ
ــــــــــع ٌ
ُشـ ُ
الح َ
أضحػا كيََّن ْ
ــــــــــت ُدوَنشـــــــــــا وَقَبائـ ُ
الج ْى َس َ
َن الجيــــل يجسعيــــع بـ ِ
اب فـــــــــــــــــــييع َنػ ِ
اَلد ِ
ــــــــــــــــــل
اقـ
ـــو
َب وَذ ُوو َ
َغ َ
أٌ
ْ َ
ـــج ْوا وكــــي َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ
ُ
ِ
ِ
ـــــــــغ يذـ ِ
ِ
ِ
ـــــــــاك ُل
ـب
ـــــــــب ُروحانيــــــــــ ًة مـ ْ ُ
َمَشاسـ ٌ
ف ـ َّن ال َف َتــى فــي ُكــل َضـ ْـخ ٍب ُمَشاسـ ٌ
ًسػػاـ بجقػػة األفكػػار كعسػػق السعػػاني  ,فيتجش ػ السعػػاني الدػػصحية التػػي ال
ًسيػػد أبػػػ ّ

ًح ػػخؾ ش ػػعػر الش ػػاس كال ًت ػػخؾ أث ػػخ ف ػػي نفػس ػػيع  ,فاًح ػػة نح ػػػ السف ػػخدات ذات السع ػػاني
()4

العسيقة كساعجه عمى ذلظ فكخه العسيق  ,كقػلو :
الف ْصــــخ واألَضــــحى قـ ِ
ِ
ـــــــائع لــــــــع ُي ْف ِصـ ِ
ـــــــخ!
ـــج اَن َدــــَمخا ولــــي
ـــــــل ِبَبابـ َ
َ
ُ
َمـ ٌ
ـــــــظ صـ ٌ
أَ
ًساـ  ,ص. 171
 .1الرػلي  ,أخبار أبي ّ
الجيػاف  328 / 3 ,ػ ػ . 303
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
الجيػاف  117/ 3 ,ػ ػ . 118
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
الجيػاف . 454 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
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ِ
ِ
َّ
ــــــــي ِخ!
اك وِإّنســــــــا
ــــــــع ِة أ ْ
ـــــــام ولــــــــع ُيْشــــــــت ْج َنـ َ
ـــــــج َ
ــــــــع ُ
ُت َت َػق ُ
َشـ ُ
تد َ
الحْبَمــــــــى ل ْ
عـ ٌ
ــــــج ٍح أ ِ
ــــــب َع ِة أ َْب ُحـ ِ
ـــخ َواحــــ ٍج ِ
ــــــخ
ـــظ فــــي
ـــر لــــي ِبَب ْحـ ٍ
ِجـ ْ
َجـ ُ
َمـ ْ
أغخْقـ َ
ــــــير لـــــــو ِب َدـ ْ
ًساـ بسبالغػة الفػخس فػي ًعبيػخاًيع ككلعيػع بػالتكميف فاًخػحىا صػشعة كأسػمػباً
ًأثخ أبػ ّ

خاصاً في شعخه حتى يعج
()1

الشاس بذعخه كبح ائو ,

قػلو :

ِإذا لــــــــــع يع ِػذىــــــــــا ِبَش ْغسـ ِ
ـــــــــة شالـ ِ
ـــــــــب
ُ َّ
َ
عصايـــــــاه أَســـــــساء األَمـ ِ
الكـــــــػ ِاذ ِب
ــــــاني َ
َ
ُ
َ َ
ــــل ر ِ
فتخكـ ِ
اكـ ِ
ــــب
ــــب مـــــغ َشـ ْ
ــــػ ٍق ِإلـــــى كـ ِّ َ
َ ُ

ــــــــــغ ُجشػُنيـــــــــــا
ــــــــــاه ُي َجـ َ
ــــــــــاد ع َ
َتكـ ُ
صايـ ُ
ِ
ـــــــــو ِىـ َّ
ـــــــــخ ْت
ِإذا َحَّخَك ْتـ ُ
الس ْجــــــــــج َغّيـ َ
ـــــــــدُة َ
غانيـ ِ
ـــــــــو َتيـ َ ِ
َتكــــــــــاد م ِ
اصــــــــــيا
َ
ـــــــــر عخ ُ
َ

ج

الػحي قيػل

ًساـ يالئع في شعخه بيغ البحػخ كالسػضػػع فيخمػق جػػاً شػعخيا يشاسػ
فأبػ ّ
()2
فيو  ,قػلو في رثا ا بغ حسيج :
ِ
ماؤىــــا ُعــــ ْحُر
ــــخ
َكـــــحا َفْمَي ِجـ َّ
ــــيغ لــــع َي ِف ْ
ــــس ُ
ــــل ال َخ ْصـــــب َوْلَي ْفـ َ
فمــــيذ ل َع ْ
ــــج ِح األ َْمـ ُ
َ
حسـ ِ
ُتػِّفيـ ِ
وأَصـ َــبح فـــي ُشـــ ْغل عـ ِ
الدـ ْــفُخ
ـــــــــــج
ـــــــــــت اَلمـ
الدـــفخ َّ
ــغ َّ
ـــــــــــج ُم َّ
ـــــــــــال بعـ َ
َ
ُ
ىحه القريجة عمى البحخ الصػيل " أند

البحػر لمخثا فيػ يتدع لمدفخات الحديشة

()3

كالعػاشػػف الستأججػػة كاألنفػػاس الستػػخددة كبمػػا السحامػػج التػػي انػػت ًتجمػػى فػػي الفقيػػج"
معاني ػػو كي ػخاد بػػحلظ ىيام ػػو بالغخي ػ

ًسػػاـ ػػاف يػت ػػل فػػي شم ػ
ال ري ػ فػػي أف أب ػػا ّ
()4
السعاني التي يحتاج الذخز إلى ًفيسيا كًأمميا  ,كقػلو:
ــف ِ
الدـــي ِخ لـــع َت ِ
ِ
قاشـ ِ
ـــب ُيدــــا ُقػ َن ِّ
ــب
قرـ ْــج ليـــا َكـ َ
جاجــــ ًة
ورْكـ ٍ
ـــاب ُز َ
مـــغ َّ ْ
َ
الخكـ َ
بالدـ َــخى
ـــــــباح ُي ْع كــــــــال َغػ ِار ِب
َكُمـــػا ِمشيـــا ال َغـــػ ِار َب َ
فقـــج أ َ
ـــــــار ْت ليــــــــا أَشـ ُ
فرـ َ
ـــارق
ا َمغـ ِ
ـــخاىا ُجــــ َحْي ُل َم َذـ ِ
ُي َرـ ِّ
ـــــــــــار ِب
آبـ ُ
ـــخ ُ
ِإذا َ
ـــــــــــو َىــــــــــــع ُعــــــــــــ َح ْي ُ
ف َم ْدـ َ

.1
.2
.3

.4

الجيػاف . 204 /1 ,
ًساـ ّ ,
أبػ ّ
الجيػاف  79 /4 ,ػ ػ ػ ػ . 80
ًساـ ّ ,
أبػ ّ
ًساـ " دراسة فشية نفدية "  ,ص . 95
عصا ّ ,
الذاعخ أبػ ّ
الجيػاف  201 /1 ,ػ ػ ػ . 202
ًساـ ّ ,
أبػ ّ
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م ػػغ

 5.4السحدشات البجيعية :
إف ًصػر األدبي كالفشي الحي بخز في الذعخ العخبػي فػي العرػخ العباسػي عػج مػخة
لػػحلظ العرػػخ بدػػب

اخػػتالط العػػخب بػػاألمع األخػػخى  ,كمػػا ًػػخجع مػػغ الكتػ

الستشػعػػة فػػي

الذ ػػعخ كالفمد ػػفة  ,عم ػػى ال ػػختع م ػػغ أف الذ ػػعخ ح ػػافي عم ػػى ًقالي ػػجه الفشي ػػة إال أف س ػػسات
التججي ػ ػػج في ػ ػػو كاض ػ ػػحة م ػ ػػغ خ ػ ػػالؿ اس ػ ػػتخجاـ البح ػ ػػػر القر ػ ػػيخة  ,كاأللف ػ ػػاظ الحز ػ ػػارية ,
كالسزسػف الػحي يتشاسػ

مػغ التصػػر السػادي كالحزػاري فػي ىػحا العرػخ تصػػر البػجيع

ًسػػاـ إذ أخػػحه مػػحىباً كزاد عميػػو  .كىشػػاؾ عػػجة عػامػػل فػػي اًخػػاذ البػػجيع مػػحىبا
عشػػج أبػػي ّ
مشيا :
أكال ً :صػر الحياة العقمية بدب

ًخجسة ت

الفمدفة كعمػـ اليػنػاف كالسشصػق كالفمػظ

كالذػػعخ لتذػػجيع الخمفػػا لحخ ػػة التخجسػػة السػػأمػف الػػحي أمػػخ بإنذػػا (بيػػت الحمسػػة ) لػػحا
ًص ػػػر الفك ػػخ ال ػػجيشي  ,كنذ ػػأت الس ػػحاى

كالف ػػخؽ كم ػػاؿ ع ػػجد م ػػغ الذ ػػع اخ إل ػػى الر ػػشعة

البالتيػػة الجشػػاس كالصبػػاؽ كًػػأثخ الذػػعخ بيػػحا التصػػػر عمػػى السدػػتػييغ البشػػائي المفطػػي ,
()1

كقػلو يخثي عسيخ بغ الػليج :

ــــــــد ِ
ان َّ
ان
حتـــــــى ِإَّنيـــــــع
ــــــــجو َن َم َز َ
اضـــــــــ ًة األَحـ َ
واسـ َ
حاسـ ُ
ــــــت ْع َحُبػا األَحـــــــد َ
َي َت َ
ففػػي ًك ػخار مس ػػة األح ػداف يطيػػخ الت ػػأنق الحزػػاري يمػػف جسي ػػع مطػػاىخ الحيػػاة فقر ػػػر
الخمفػػا كالػػػز ار ممتط ػة برػػفػؼ الديشػػة كنعػػيع الحيػػاة كلػػع يمػػغ الذػػاعخ بعيػػجا عػػغ ىػػحه
()2

الحياة  ,لحا اعتشى بالمفي كأكثخ مغ البجيع  ,كقػلو:
ِ
ِ
ــــــج مـ َ ِ
و َّ
ــــخمِ
طعِ
ــــــع ُيـــــــْش َ
َن َثـ ْ
الس ْغ َ
ــــــجام ٍع َلـ ْ
الــــج ْم ُع َي ْحس ُ
ــــل َب ْعــــس ثْقــــل ُ
ــــــخت َفخيـ َ َ
فبما العاشق يخفف مغ حدنو كألسو عمى فخاؽ محبػبتػو التػي نثػخت دمػعيػا عمػى خػجىا
كالمؤلؤ .
ثاني ػػا  :الجانػ ػ

االجتس ػػاعي ال ػػحي ضي ػػخ بخكن ػػق ججي ػػج تي ػػخ معي ػػػد ف ػػي العر ػػػر

األخ ػػخى م ػػغ ًس ػػازج كاخ ػػتالط ب ػػيغ الذ ػػعػب كًق ػػارب كًػاف ػػق فيس ػػا بي ػػشيع " ك ػػاف لعام ػػل
االس ػػتقخار ف ػػي الس ػػجف كالحػاض ػػخ  ,كضي ػػػر التف ػػشغ بالبش ػػا الػش ػػي كالدخخف ػػة ف ػػي ال ػػجكر
الجيػاف . 145 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 248/3 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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المساع ػػة
كالقر ػػػر كالتفػي ػػف كالتشسي ػػق كالتخص ػػيع كم ػػا إليي ػػا ان ػػت مي ػػا م ػػغ العشاص ػػخ ّ
كالخالبة أماـ األعيغ "( ,)1فالخمفا كالػز ار كالقػادة يخًػجكف مػغ الثيػاب الباذخػة السصػخزة

ًس ػػاـ ف ػػي ًخصػ ػيع قر ػػائجه بالسحد ػػشات
ك ػػالدىخة كمدخخف ػػة البدػ ػ مس ػػا أث ػػخ عم ػػى أب ػػي ّ
البجيعيػػة فيػػي ًذػػبو " الحمػػة العباسػػية فػػي زمشيػػا "( , )2فكػػل قرػػيجة " كلجػػت إليػػو ركحػػو
مػشػى أك بدػػاط مدخػػخؼ أك جػػجار مػػغ الفديفدػػا ك ػ ّػل
ػيعية كالدخخفيػػة إنيػػا ثػػػب ّ
التخصػ ّ
بي ػػت يم ػػػف مخص ػػعا كمػثػق ػػا بح ػػخؼ أك مس ػػة "( , )3كلع ػػل الذ ػػاعخ أص ػػي بسث ػػل دا
)(4

العرخ في أفانيغ الدخخفة  .قػلو:

القْمـــــــب ِمـــــــغ أَغاللـ ِ
ــــج عمـــــى ِ
ــــــو
ــــو
الكـــــخام َ
ــــخٌم َيديـ ُ
ْ
وت ْح َتـ ُ
أ ٌ
َكـ َ
َدب ي ُفـــــــ َظ َ َ
فجانذ بيغ مستػي( ػخـ  ,كػخاـ )  ,فالسسػجكح ػخيع كمػؤدب يديػج عمػى الكػخاـ كأدب
يفظ القم

مغ أتاللو .

ثالثػػا ً :شػػػع ثقافتػػو مػػغ خػػالؿ االشػػالع " عمػػى التػخاث القػػجيع الستسثمػػة بػػالقخف الكػخيع
كالت ػػاريخ العخب ػػي كخاص ػػة جي ػػج أش ػػعارىع ل ػػيحفي مشي ػػا ال اخئ ػػع كالش ػػادر  ,ث ػػع درس الفمد ػػفة

ليمػػػف حرػػيمتو الفكخيػػة الستسثمػػة
ًسػػاـ أكجػػو الثقافػػة ّ
كالسرػػصمحات العمسيػػة  ,كجسػػع أبػػػ ّ
()6
بذعخه الجع الغديخ السمي بالخائع مغ السعاني كالرػر الجسيمة "( , )5كقػلو :
الميـــــــــل أَســـــــــػد رْقعـ ِ
ُخــ ْحىا ابشــ َة ِ
الف ْك ِــخ الس َّ
َّ
الجْمَبـ ِ
ــــــــة ِ
يــح ِب ِفــي َ
ــــــــاب
الــج َجى
َ ْ
و ْ ُ ْ َُ ُ َ
ُ
ِب ْكـــــــ اًخ ُتـــــــػ ِر ُث فـــــــي الحيـ ِ
ِ
ِ
ــــال ِب
الدـــــْمعِ و ِىـ
وتْش َث ِشـــــــي
َسـ َ
ــــــاة َ
َّ
ََ
ــــي َكثيـ َ
ــــخُة األ ْ
فـــــي ّ
َ
ـــــــــــخ َّ
ــــــــب ِ
المَيــــــــــــالِي جـ َّ
اب
ـــــــــــج ًة
ويديــــــــــــ ُج َىا َمـ َ
َ
وتَقـ ُ
ــــــــاد ُم األََّيـــــــــامِ ُح ْدـ َ
ــــــــغ َشـ َ
َ
ففي ىحه األبيات يطيخ سسػ قريجًو كرفعػة معانيػو كمػغ يخيػج خصبػة القرػيجة ىػي
ابش ػػة فك ػػخه كى ػػػ الػص ػػي عميي ػػا  ,فػ ػال ب ػػج أف يم ػػػف ذا ممان ػػة رفيع ػػة ًشاسػ ػ

مشدل ػػة ى ػػحه

ًساـ فشو كنفديتو مغ خالؿ شعخه  ,ص . 35
 .1الحاكي  ,أبػ ّ
 .2الحاكي  ,السخجع الدابق نفدو  ,ص . 37
 .3الحاكي  ,السخجع الدابق نفدو  ,ص . 37

الجيػاف . 55 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
ًساـ ثقافتو مغ خالؿ شعخه  ,دار الحخية لمصباعة  ,بغجاد ,
 .5الرفار  ,ابتداـ مخىػف  ,أبػ ّ

ط1972 , 1ـ  ,ص . 80

الجيػاف  90 /1ػ ػ ػ ػ . 91
ًساـ ّ ,
 .6أبػ ّ
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القريجة  ,فمع يدبقو إلييا شاعخ فتدداد حدشا كشبابا عمى مخ األياـ  ,فيي حرػيمة جيػج
كًفكيخ كًيحي

لديخه الميالي في سبيميا في مشترف الججى .

كقج اف شاع اًخ ثػائ اًخ عمػى األكضػاع القجيسػة كمػحاى

الذػع اخ الػحيغ سػبقػه  ,فكانػت

لػػو ًعبي اخًػػو الخاصػػة كزخخفػػو الػػحي انفػػخد بػػو بػػيغ شػػع اخ العخبيػػة  ,كيعتبػػخ أسػػمػبو الذػػعخي
صشاعة فشية كزخخفا " يػح خنا بالدخػارؼ الستساثمػة كالستقابمػة فػي الصػخز السعساريػة لمعسػخاف
اإلسالمي الػحي شػاع فػي عرػخه كقػج أدى دك اًر معشػيػا كلفطيػا " ( " ,)1كًػجؿ داللػة عسيقػة

عم ػػى خيالػ ػو الخرػ ػ
()3

()2

"

ف ػػي اس ػػتخجاـ ألػ ػػاف البي ػػاف كالب ػػجيع  ,قػل ػػو ف ػػي م ػػجح ا ب ػػغ

يػسف :

ذ َضـــائ اًخ
وَلـ ْــع أََر َن ْفعـــاً عشـ َــج َمـ ْ
ــغ لـ ْــي َ
مســــخ َلــــو ِمــــغ َن ْف ِدـ ِ
ـــس َن ْف ِدــــو
ـــو َب ْعـ ُ
ُ ْ
ًساـ خيالو الػاسع الخر
كقج أثبت أبػ ّ

مجح سميساف بغ كى

ــــع
ــــع أََر َضـ ّا
ــــخً عْشـ َ
ــــج َمـ ْ
ــــيذ َيْش َفـ ُ
ــــغ لـ َ
وَلـ ْ
ِ
ِ
َجـ ِ
ــــــــع
ــــــــخ أ ْ
لمح ْســـــــــج واأل ْ
َو َســــــــائُخَىا َ
َج َسـ ُ

في ًػجيو شػعخه إلػى الدخخفيػة  ,كقػلػو فػي

()4

:

ـــــــــػ ٍم ُت َد ْخخُفــــــــــػ َن ِفَشــــــــــائي
ُكـ َّ
ـــــــــل َيـ ْ
لكـــــــــع َ ِ
ِ ِ
ــــــــخ
الحـ َّ
لكالك ِبـــــــــج َ
إ َّن َقْمبـــــــــي ُ ْ
ال ُت ِرـــــــيب َّ ِ
يا ِ
قارعـــــــ ُة التـــــــ ْي
الرـــــــج َ
ُ

ـــــــــــخ َغ ِخيـ ِ
ـــــــــــب
ِب ِحبـ ٍ
ـــــــــــخد وبِـ ٍّ
ـــــــــــاء َفـ ْ
كــــــــــــالقُم ِ
ِ
ػب
يــــــــــــخُك ْع
ى وَقْمبــــــــــــي لِ ْغ
ُ
الرـ ِ
ِ
الخِغيـ ِ
ِنيـ ِ
ــــــج ِ
ــــــب
يا َّ
ــــــغ َّ
ــــــب ِإَّال مـ َ

ففي ل يػـ ًجػجدكف كًديشػػف فشػائي  ,فقمبػي لكػع كلذػجة محبػتكع كشػػقي إلػيمع مبػج

العاشػػق كلغيػػخ ع قمػػػب سػػائخ الشػػاس  ,كالرػػجيق ال يػػػبخ عمػػى ًقرػػيخ مشػػو فػػي أمػػخ إال
ًسػػاـ الجشػػاس ديجنػػو إذا اجتسػػع
مػػغ ػػاف ثيػػخ الصسػػع ال يرػػادقو لسػدًػػو  .كقػػج جعػػل أبػػػ ّ
م ػػع جشاس ػػات أخ ػػخى ف ػػي البي ػػت الذ ػػعخي  ,فذ ػػمل إيقاعػ ػاً متشػعػ ػاً كمتذ ػػابيا ب ػػيغ كحجاً ػػو
السػسيقية ,

()5

قػلو يخثي عسيخ بغ الػليج :

َحـــــــ ٍج وال
َحـ ٌ
ــــــج ِإلـــــــى أ َ
مـــــــا َيْخ َعـــــــػِى أ َ

ـــــــان ِإلــــــــى ِإندـ ِ
ـــــــان
َيذـ َ
اق ِإندـ ٌ
ـــــــت ُ

ًساـ ثقافتو مغ خالؿ شعخه  ,ص . 90
 .1الرفار ,أبػ ّ
ًساـ " دراسة فشية نفدية "  ,ص. 103
 .2عصا ّ ,
الذاعخ أبػ ّ
الجيػاف . 326 /2
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
الجيػاف . 125/1 ,
ًساـ ّ ,
 .4أبػ ّ
الجيػاف . 145 /4 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ
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ِ
ــاع ٍة
ــاب مْشـ َ
السـ ْــػ ُت ُفْخ َصـــ َة سـ َ
َصـ َ
أَأ َ
ــظ َ
()1
كقػلو أيزا في مجح السعترع با﵀ :

ــــــيػف َعـــــــػ ِار
الدـ
الحـ َ
ــــــج و َ
ُ
ــــــا أَْبَمـ ُ
َ
يـــــــا ر َّب ِف ْتَشـ ِ
ــــــج َب َّدىـــــــا
ــــــة أ َّ
ُمـــــــ ٍة َقـ ْ
ُ

ــــــػ ِ
ان؟!
ــــــظ وأ ُ
فعـ َ
ــــــجا عميـ َ
َنتســـــــا أَ َخـ َ
َ
َفحـــــ َح ِار ِمـــــغ أ ِ
ــــخ ِ
العـ ِ
يغ َحـــــ َح ِار
َ
َســـــج َ
ْ َ
ِ
الجَّبـ ِ
ــــــــار
َجَّب ُارىـــــــــا فـــــــــي َ
اعـــــــــة َ
ش َ

كربسا اف لسدمظ أبي ّ
ًساـ في حياًو الخاصة مغ التجسيل كالتديغ ما يمقي ضػً
عمى إيثاره البجيع  " ,فيمجأ صاحبو إلى السحدشات البجيعية كأتخـ بالجشاس كالصباؽ فػخب

الرػرة برػرة أخخى في نػع مغ التقابل  ,فالتقابل عشجه ليذ مغ السقابالت الستبحلػة أك
التي ًبجك فييا التكميف بل ىي مقابمة صادرة عغ ث اخ في المغػة  ,كخرػ
()3

فػي التفكيػخ ,

كميارة في الرشاعة " ( ,)2كقػلو في كصف القمع :
ِ ِ
ِ
ــــــل
عابــــــــو
وأَْري اْل َجَشـــــــى اشـ َ
ـــــــاب األَ َفــــــــاعي الَقــــــــاتالت ُل ُ
ُلعـ ُ
ــــــت َارْت ُو أ َْيـــــــ ٍج عػاسـ ُ
ـــــخق وال َغـ ْ ِ ِ
ـــــارِه فــــــي َّ
بآ َثـ ِ
ـــــل
ــــــــغ و ْق َعيـــــــــا
شـــــــــل ولكـ َّ
ريقـــــــــ ٌة َ
ــــــــو َ
لـ ُ
الذـ ْ
ـــــخب َوابـ ُ
ِ
ِ
ــــــــل
ـــــب
ــــــــع ِإ ْن َخا َ
ـــــيح ِإ َذا اســــــتْش َ
ــــــــو ْ
ص ْق َت ُو ْ
ش ْب َتـ ُ
فرـ ٌ
وأ ْ
ـــــػ راكـ ٌ
وىـ َ
وىـ َ
ــــــــػ راجـ ُ
َع َجـ ُ
عميـ ِ
ِ
ـــــو ِشــــــعاب ِ
الف ْكـ ِ
ـــــل
وىـ
ـــــخ
صـاف وأُ ْف ِخ َغ ْـت
صى الخسـذ الِّم َ
امت َ
ِإذا ما َ
ْ
ُ
ـــــي حػافـ ُ
َ
كمػػغ صػػػر األسػػمػب التػػي يمجػػأ إلييػػا الذػػاعخ االسػػتعارة لتزػػفي عمػػى ًعػػابيخه كجػػازة

كًذيع فيو خيػاال خرػبا  ,فيقػجـ إليشػا صػػرىا لػشسعغ الشطػخ كالتفكيػخ فييػا قػلػو فػي مػجح
()4

عبجهللا بغ الصاىخ :
رع ْتـــــو ال َفيـ ِ
ــــان ِح ْقَبـــــ ًة
ــــافي َب ْعـ َ
ََ ُ
ــــجما كـ َ
َض َحى ال َف َال َق ْج َج َّـج فـي َب ْـخِي َن ْح ِز ِـو
َفي ْ

ــاء الـ َّــخ ْوض َيْش َيـــ َل َسـ ِــا ِكُب ْو
َر َع َ
اىـــا َو َمـ ُ
ــــــو
اك ُيالَ ِعُبـ ْ
ــــــل َذ َ
وكـــــــان َزَماًنـــــــا َقْبـ َ

ًسػاـ فػي ىػػحه الرػػرة بقػلػو  :قػج نػاؿ مشػػو الدػخى كشػػؿ الصخيػق ككعػرًػػو
يعبػخ أبػػ ّ
حتى أصابو اليداؿ  ,فال يمقي الذاعخ إليشػا ىػحا الخبػخ عمػى بدػاشتو كلكشػو يحيصػو بيالػة
مغ التخييل كالتفكيخ كالتعبيخ  ,فالفيافي التي يشداب عمػى أديسيػا قػج أخػحت ًخعػى شػحسو
كًتغحى بمحسو بعج أف انت تحا ه كمخعاه ليالي كأيامػا  ,كقػج ذػف لشػا عػغ بعػج السذػقة
الجيػاف . 198 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
ًساـ " دراسة فشية نفدية "  ,ص. 105
 .2عصا ّ ,
الذاعخ أبػ ّ
الجيػاف . 123 /3 ,
ًساـ ّ ,
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كما عاناه مغ أرؽ كنر
()1

ًسػاـ فػي مػجح ا بػغ
كمػا قاسػاه مػغ ألػع كاحتسػاؿ  .يقػػؿ أبػػ ّ

الييثع :
القيـ ِ
ِ
ِ
ػب
ــــــاد َسـ ُ
يســـــــ ٌة َســـــــ ْس َح ُة َ
ــــــك ُ
د َ
طــــامِ ُن ْع َســــى
ـــع ْت ُب ْق َعــــ ٌة ِإل ْع َ
لـ ْ
ـــػ َسـ َ

م دـ َ ِ
يث ِبيــــــــا َّ
الثـ َى
وب
الس ْكـ ُ
ـــــــتغ ٌ َ
ـــــــخ ُ
ُْ
ـــــــخ َ
ِ
يب
الس َكـ ُ
ـــــــان َ
َل َدـ َ
الجــــــــج ُ
ـــــــعى َن ْح َػ َىــــــــا َ
فػػالثخى ممػػخكب مدػػعػر أخػػح الذػػاعخ يػػجعػ الدػػحابة فتدػػتجي ليػػحا الشػػجا كًسصػػخ

بالسػػا الغديػػخ حتػػى صػػار بقعػة عطيسػػة فػػارًػت األرض بعػػج عصذػػيا  ,كلػػػ ًدػػعى بقعػػة
إلعطػػاـ صػػشيعيا كإكبػػار جسيميػػا لدػػعى إلييػػا السمػػاف الجػػجي

 " ,فاالسػػتعارة قائسػػة عمػػى

ًجاىػػل السذػػبو فتػػخى برػػيخة الذػػاعخ السذػػبو كالسذػػبو بػػو أنسػػا شػػي كاحػػج كقػػج يستػػج بػػو
الخيػػار فيد ػب عمػػى السذ ػبو الحيػػاة كالحخ ػػة سػػا يفعػػل الصفػػل عشػػجما يخاش ػ

دميتػػو أك

يتحجث إلى خسيو أك مشزجًو معتقجاً أنيا ًرغي إليو كًدتسع إلى حجيثو كًتجػاكب معػو
 ,فالذاعخ ذلظ الصفل الخالج يفعل ما يفعمػو الصفػل سػػا بدػػا  ,فيجعػل مػغ السخمػقػات

الدػ ػ ػػحاب البحػ ػ ػػخ كالدػ ػ ػػسا كالذػ ػ ػػسذ مخمػقػ ػ ػػات حيػ ػ ػػة ليػ ػ ػػا ماليػ ػ ػػا كمخاكفيػ ػ ػػا مد ػ ػ ػخاًيا
()3

كأحدانيا "( )2كقػلو في اليع :
ِ
ِ
قرـــــخ َخ َ ِ
ِ
ِ
صَمـ ِ
ـــب
ــــجني
ـــخ فــــي ال ّ
اليـــــ ِّع فـــــي َبـ َ
ُم ّ ٌ
رـ ْ
عْم ًســــا بــــيَّني مــــا َق ّ
صـــــخات َ
فالحدف يشداب في بجف اإلنداف ركيجاً ركيجاً حتى ييجه كيشاؿ مشػو " كىػحا االندػياب

يح ػ ػػذ ب ػ ػػو الذ ػ ػػاعخ السخى ػ ػػف الح ػ ػػذ الق ػ ػػػي الخي ػ ػػاؿ ف ػ ػػإذا اند ػ ػػيابو ل ػ ػػو دبيػ ػ ػ

كخصػػػب "( .)4فقػػج كصػػف الػػجىخ بالصغيػػاف كالصاتيػػة فػػي أتم ػ

كل ػ ػػو كق ػ ػػع

أحيانػػو يقػػخب ىػػحا كيبعػػج

ذاؾ مغ تيخ عجؿ أك مذػرة  ,إذ جعل لمجىخ سشا ًزحظ ًجديجاً لمجىخ كًذخيرا لو.
()5

كقػلو في مجح األفذيغ :
ِ
َّ
ـــخؤ
ـــل َ
ـــع امـ ٌ
ـــع َ
وىـ ْ
ـــع َيطمـ ْ
َولــــي وَلـ ْ
ضَمـ َ
ــــــت فـــــــي أ َْبَخ ْشـ َ ِ
ائعـــــــا
أَوَق ْعـ َ
يع َوَق ً
ــــــتػ َ

ِِ
َحـ َّ
ــــــث َّ
ــــــيغ؟!
ــــــاء و َخْم َفـــــــو ال ّتّشـ ُ
الشجـ َ
ـــغ الـ ِّ
ـــج ِ
ـــػ َحـ ِ
يغ
ـــح ْك َغ ِسـ َّ
يغ ْ
ـــد ُ
أَضـ َ
وىـ َ

الجيػاف . 291 /1 ,
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الذاعخ أبػ ّ
الجيػاف . 549/4 ,
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
ًساـ " دراسة فشية نفدية "  ,ص. 114
 .4عصا ّ ,
الذاعخ أبػ ّ
الجيػاف . 319 /3 ,
ًساـ ّ ,
 .5أبػ ّ

281

ــــج ِ
ــــخًبا ُت َي َ
الكمــــى
بــــو ُ
يع َض ْ
َوس ْ
ــــع َت ْ
أ َ
 6.4بػاعث إيحائية :

وي ِخ َ ِ
ـــــيغ
ـــــخُء ْ
ـــــف مْش ُ
ـــــػ َرِكـ ُ
الس ْ
َ
وى َ
ـــــو َ

يذسل ىحا الشػع التّكخار القائع عمى اإليحا كيحسل إيحا ات معشػية ًغشي السخاد مػغ

المفي السمخر ليقػـ " بػضيفة إيحائية بػارزة كًتعػجد أشػمالو كصػػره بتعػجد اليػجؼ اإليحػائي

الحي يشػشو الذػاعخ كًتػخاكح ىػحه األشػماؿ مػا بػيغ التّكػخار البدػي الػحي ال يتجػاكز ًكػخار
لفطػػة معيش ػػة أك عبػػارة معيش ػػة  ,كبػػيغ أش ػػماؿ أخ ػػخى أكثػػخ ًخ يبيػ ػاً كًعقيػػجاً يتر ػػخؼ فيي ػػا
()1

الذاعخ بحيػث ًغػجك أقػػى إيحػا ً "
أىسي ػػة م ػػا ًتز ػػسشو ًم ػػظ المفط ػػة م ػػغ دالالت إيحائي ػػة قر ػػج إليي ػػا الذ ػػاعخ ليثي ػػخ الستمق ػػي
 .فتكػخار المفطػة بعيشيػا فػي بشيػة القرػيجة يػجؿ عمػى

ز الذعخي .
كيتخ و في عسمية اصصياد السعاني كالتأكيالت ك ذف أسخار ّ
الش ّ

الر ْـب ِخ ُم ْج ِح ِـج
الر ْبخ فـي َو ْق ٍـت ِمـغ َّ
ِم َغ َّ
ــي ِجي
ف ال َت ْكفـ ْــخ ويـــا ضْم َســـ ُة ْ
ويـــا َسـ ْــي ُ
اشـ َ
لســــــا بــــــا َت فــــــي الـ َ
ـــــي ِج
ـــــػ ٍم ُم َدـ َّ
ـــــجْنيا بَشـ ْ
َ

ـــــــــالءه
ـــــــــات َبـ
البَيـ َ
َوَلْيَمــــــــــ َة أَْبَم ْيـ َ
ـــــــــت َ
َ
ِ ِ
ــــــــارُه
َ
فيـــــــــا َج ْػَلـــــــــ ًة ال َت ْج َحجيـــــــــو َوَقـ َ

ــــج َىا
ــــظ َب ْعـ َ
ــــػ أَنـــــي مكاَنـ َ
ــــل َلـ ْ
ويـــــا َليـ ُ
س
ذ َ
الرـ ْــب ُح فييـــا بـــي َْبَي ٍ
وكاَنـ ْ
ــت وَلـ ْــي َ

ـــــػِد
َم َدـ ْ
ـــــت َوَلـ ْ
َسـ َ
ـــــي َ
ـــــل فييــــــا بي ْ
ذ الّمْيـ ُ
في ْ
ـــــــت ِمْشــــــــو الــــــــ ِبالد ِبِ ْث ِسـ ِ
َقـ ِ
ـــــــج
ـــــــج ا ْك َت َحَمـ ْ
ُ
ُ

ـــــــو
ـــــــظ َى َت ْكَشــــــــا ُجــــــــْش َح َلْيـ ٍ
ـــــــل كيََّنـ ُ
ِإ ْليـ َ
فالتّكخار يقػـ " بػضيفة أساسية في إنتػاج خػ السعشػى كاإليحػا بػو  ,سػا يقػػـ بتػػفيخ

الشاقػج  ,كيع ّػج ىػحا السفتػاح
مفتاح الفكخة أك الذعػر الستدػم عمػى الذػاعخ كيزػعو فػي يػج ّ
أحػػج األض ػػا الالشػػعػرية التػػي ًكذػػف عػػغ أعسػػاؽ الذػػاعخ"( )2كيػػػحي بسزػػسػف معػػيغ
يؤ جه مغ خالؿ ًك اخره عمى شبع الرػرة في األذىاف  ,كضخكرة ًأكيميا  ,كإيحػا معػاني

حسػل الكمسػة السمػخرة دالالت إيحائيػة ججيػجة ,
مسا ُي ّ
أخخى متفخعة عغ السعشى األساسي ّ ,
ًتخح ليا مزسػناً ججيجاً يفخضو الدياؽ العاـ  ,كًعبخ عغ ًجخبة الذاعخ كإحداسو ,
()3

كقػلو يسجح ا بغ يػسف :

 .1زايج  ,عغ بشا القريجة العخبية الحجيثة  ,ص. 61
 .2أبػ مخاد  ,شعخ أمل دنقل  ,دراسة أسمػبية  ,ص. 112
الجيػاف  29 /2 ,ػ ػ ػ ػ. 30
ًساـ ّ ,
 .3أبػ ّ
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ففػػي األبيػػات ًكػػخرت مسػػة ( الميػػل ) م ػخًيغ ( كليمػػة ) م ػخة كاحػػجة  ( ,كضمسػػة ) م ػخة

كاحػػجة فجسيػػع ىػػحه الكمسػػات ًحػػػؿ ميػػا إلػػى اليػػع كالحػػدف الػػحي يعتػػخي الذػػاعخ  ,فالميػػل
عشػػجه عشػػاف لمحػػدف كالخػػػؼ  ,كًحػػػي األبيػػات حديشػػة  ,فػػالفكخة يقابميػػا الحػػدف  ,فالرػػػر
السختمفػػة فػػي ًخ يباًيػػا السػحػػجة فػػإف إيحا اًيػػا كدالالًيػػا ًخمػػد إلػػى اليػػع كالحػػدف عشػػجه ,

كربسا ناًا عغ حياة الصفػلة التي عاشيا .
أما البيت األخيخ نجج الميل يخمد إلى ارًباشات عاشفية فكمسة ( ىتكشا ) ك
( جػػشر ) ًكدػػباف البيػػت معشػػى الحيصػػة كالحػػحر كالتخق ػ
سياؽ القريجة .

اسػػتعجاداً لمعػػجك كأدر شػػاه خػػالؿ

كيداىع ًكخار الحخكؼ في إيجاد نػع مغ الشغع اإليحائي السػؤثخ فػي الػشفذ جػ اخ مػا
ًتخ ػػو ى ػػحه الح ػػخكؼ م ػػغ إيح ػػا ات نفد ػػية ًمق ػػي بأش ػػعتيا الالفت ػػة ضاللي ػػا عم ػػى السػاق ػػف
الجاللي ػػة الت ػػي ًت ػػػزع ش ػػبمة خيػشي ػػا ح ػػػؿ الح ػػخكؼ السم ػػخرة  ,كيمعػ ػ

الجانػ ػ

الر ػػػًي
()1

لأللفاظ السمخرة دك اًر ميساً في إبخاز الصاقة اإليحائية لألصػات السمخرة  ,قػلو :

وس الج ِ
ليـــا م ِ
ج ِ
صػىـــــا َّ
المـــ ِج
الميـــــالي وِإن َبـــــ َج ْت
المـــــ ُج َتخ ُ
ػضـــ َح ٌ
ات فـــي ُرُؤ ِ َ
َ
ُ
ج ػػا ًكػ ػخار مس ػػة ( المي ػػالي ) كحخكفي ػػا ف ػػي البي ػػت بتكثي ػػف ع ػػاشفي كفك ػػخي كبجالل ػػة
إيحائية لمذخ كالخػؼ  ,فالتجخبة اإلندانية لمسذاعخ ًخ تو يعبخ عغ لفطة الميالي بالدػػاد
()2

كاأللع  ,قػلو :
ـــات ِ
ليـ ِ
الـد ِ
القـػمِ فـي َّ
غيـ ِ
العـ َ
الػ ْغ ِـج
ـــخ َب ْي ِتــــو
وع ِّ
ـــال َي بـ َ
ُ
ـــد فــــي ْ
ط َع َو ْغ ُـج ْ
َ
مغ َ
فػػي ىػػحا البيػػت جػػا بممسػػة ( ليػػالي ) كيقػػػؿ إف الغػػخ ػػاف مفقػػػداً كاألمػػغ كاألمػػاف
تػػائبيغ  ,فيػػحه الفكػخة ًحػلشػػا ال محالػػة إلػػى الحػػدف كالذػػخ كاألسػػى  ,فالذػػاعخ مػػدج نطخًػػو
لمحياة في ذلظ الػقت بفكخه كعاشفتو كخيالو  ,فيبقى إيحا الميل دليالً عمى حدنو كألسو

فالذ ػػاعخ يم ػػخر المفط ػػة أك العب ػػارة لػضيف ػػة يخي ػػج ًػ ي ػػجىا لت ػػؤدي دك اًر بيػ ػ اًخ ف ػػي إير ػػاؿ
الشز الذعخي ,
السعاني كالتعبيخ عشيا كيخخجيا بجالالت نفدية كإيحائية ًخفع مغ قيسة ّ
ًػحي بالتحدخ كالتػجع سا في مسة ( الججي )

الجيػاف . 77 / 2 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 121 / 2 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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()1

قػلو :

ــــــػدا
ووَّد َع راضـــياً
ــــــػد َق ُعـ َ
بـــــــاليػ ِن َي َّتخـــــــ ُح الُق ُعـ َ
ــل الـ َــج َجى َج َســـالً َ
َج َعـ َ
ىػ يستصي سػاد الميػل  ,كخّمػف مػغ ػاف يخضػى بػاليػف كيمػدـ بيتػو  ,كال يدػعى فػي
ج

كد

الساؿ كًحريمو  ,بل اًخح جمػسو قعػدا لو  ,كرضي بػو مخ بػا  ,فالػججي لػو داللػة

إيحائية اليع كالتحدخ  ,إذ امتصى جسال ليالً ىخبػا مػغ الػحيغ يدػمشػف كيخضػػف بػاليػاف ,
()2

كقػلو :

َتاكع سمِيل ال َغاب في صج ِر سـي ِ
ِ
َ
ــــج َجى ِ
ــــظ
فو
َســــشاً لِ ُ
ــــع َىات ُ
َْ َْ
أ ُْ َ ُ
اإل ْضــــالمِ والطْم ُ
جا ( بججى اإلضالـ ) كىي ًخمد لمخػػؼ كالقيػخ كربصيػا بالياًػظ ليعبػخ عػغ تاياًػو

الشفدية التي يعاني مشيا عمى الختع مغ ًذبييو لمسسجكح باألسج سميالً لمغاب .
ّ

الجيػاف . 411 /1 ,
ًساـ ّ ,
 .1أبػ ّ
الجيػاف . 460 /2 ,
ًساـ ّ ,
 .2أبػ ّ
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الخاتسة :
إف ضػػاىخة التّك ػخار الصخيػػق األرح ػ

اإليقاعية الشفدية لمشز الذعخي .

لتػليػػج الػػجالالت اإليحائي ػة كإضػػا ة الجػانػ ػ

فػ ػالتّكخار ال يق ػػػـ عم ػػى مب ػػجأ ًكػ ػخار الح ػػخؼ أك المف ػػي أك الكمس ػػة أك السقص ػػع أك
السػضػع كحد  ,بل نججه يتأثخ بسا يجػؿ في الشفذ اإلندانية مغ مذػاعخ كأحاسػيذ
كانفع ػػاالت نفد ػػية  ,كم ػػغ نغ ػػع مػس ػػيقي ل ػػيعمذ ًجخب ػػة الذ ػػاعخ  ,كيثب ػػت دكره ف ػػي رف ػػج
السعشى الحي يمر عميو كيمخره إليرالو لمستمقي لمػصػؿ لمفكخة الستدمصة عميو .
لع يخخج معشى التّكخار عشج الشقاد القجما في ػنو إعادة مسة أك أكثػخ فػي المفػي
أك السعشى لغخض ما  ,فخةيتيع لحقيقة التّكخار باًت متقاربة إلى حج ما  ,كيدػتثشى مػغ

ذلػػظ بعػػس اإلرىاصػػات الشقجيػػة التػػي ًذػػيخ إلػػى ًك ػخار الرػػػر كالرػػي  .كأجسػػع الشقػػاد

القجما عمى استحداف التّكػخار ال ّػجاؿ عمػى تػخض مػا  ,كأجػازكه  ,كمػغ ًمػظ األتػخاض
 :التػ ي ػػج  ,كالتيجي ػػج  ,كالػعي ػػج  ,كالتذ ػػػيق  ,كالتػج ػػع  ,كال ػػتيمع  ,كالتقخي ػػع كتيخى ػػا ,
أي فائجة .
كاستقبحػا التّكخار الحي ال ًخجى مشو ّ
فقدع الشقاد القجما التّكخار إلى قدسيغ ً :كخار المفي  ,كًكخار السعشى كقدسػا ػل
مشيا إلى نسصيغ مفيج كتيخ مفيج  ,كأقخكا بأف التّكخار السفيج ىػ ل ًكػخار يػأًي لسعشػى
كي ػػؤدي تخضػ ػاً  ,أم ػػا تي ػػخ السفي ػػج في ػػػ التّكػ ػخار ال ػػحي ال ًخج ػػى مش ػػو فائ ػػجة ف ػػي ًأدي ػػة
السعشى.

شػػمل التّػػازي حزػػػ اًر بػػار اًز فػػي شػػعخه مسػػا أكدػػبو قػػج اًر مػػغ الذػػعخية  ,كحقػػق لػػو
دك اًر بي ػ اًخ فػػي اإليقػػاع كالسػسػػيقى  ,فجػػا مخًبص ػاً ارًباشػػا كثيق ػاً بالجاللػػة الذػػعخية  ,فمػػع
يمػػغ التّػػازي مشحػػى جسػػالي كزخخفػػي فق ػ  ,إنسػػا أسػػيع بذػػمل بيػػخ فػػي إب ػخاز القزػػية

يدػػخ عمػػى السمقػػي عسميػػة الفيػػع
التػػي أرادىػػا الذػػاعخ لمطيػػػر كاالنبثػػاؽ  ,األمػػخ الػػحي ّ
كاإلدراؾ  ,كبع ػػج د ارس ػػتي لط ػػاىخة التّػ ػػازي الت ػػي ًعس ػػل عم ػػى ىشجس ػػة القر ػػيجة بدخخف ػػة
ًتشاس

مع جساؿ الصبيعة العباسية كحزارًيا الستألقة في سسا األدب .

كأضيػػخت الج ارسػػة أف بشيػػة الػشز الذػػعخي عشػػجه اشػػتسمت عمػػى ندػػق مػػغ العالقػػات

بػػيغ الحػػخكؼ كالكمس ػػات كحخ ػػة الػػشفذ الذ ػػعػرية انعمدػػت عمػػى ال ػػجفقات الذػػعخية ف ػػي
القر ػػيجة  ,كأدت إل ػػى التّػ ػػازي اإليق ػػاعي السشبع ػػث م ػػغ التخص ػػيع كالترػ ػخيع كالقافي ػػة ,
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ك ػػحلظ التّػػازي الػػجاللي الستسثػػل بالبشيػػات الشحػيػػة كالرػػخفية كالتّػػازي التقػػابمي كحػػخص
الذػػاعخ عمػػى ًأكيػػج السعػػاني فييػػا كإثػػارة انتبػػاه الستمقػػي إلييػػا  ,كالعسػػل عمػػى رفػػع كًي ػخة
اإليقاع .

أما ًػازي القافية فقج شممت حمقة كصل بيغ السػسيقى الخارجية كالجاخميػة الستسثمػة

باإليقاع الحي يحجث ًشاتسا بيغ الحخكؼ داخل األلفاظ كًعالقيػا مػع حػخؼ الػخكي  .أمػا
ًكػخار الحػػخكؼ عشػػجه فقػػج اسػػتغالؿ دالئػػل الحػػخكؼ كأصػػاًيا كخرائرػػيا ليػػجعع فكخًػػو
كيحقػػق ىجفػػو مشيػػا  ,بػػل ًتغيػػخ داللػػة حػػخكؼ السبػػاني بتغيػػخ األبيػػات الذػػعخية كالحالػػة
الشفدية لمذاعخ كلمغخض الذعخي .

كنمح ػػي ق ػػجرة الذ ػػاعخ عم ػػى اس ػػتغالؿ ح ػػخكؼ السع ػػاني ػػالجخ كالش ػػجا كاالس ػػتفياـ
كًػضيفيػ ػ ػػا بسػ ػ ػػا يتشاس ػ ػ ػ

مػ ػ ػػع السعشػ ػ ػػى الػ ػ ػػحي أراده بجاللػ ػ ػػة كاضػ ػ ػػحة  ,لسػ ػ ػػا ليػ ػ ػػا مػ ػ ػػغ

أثػػخ كاضػػر كجمػػي فػػي اإليقػػاع الػػجاخمي لمػػشز الذػػعخي  ,كًخػػجـ الذػػاعخ إلب ػخاز مػػا فػػي
نفدو مغ أفكار كأىجاؼ لشرو ي ًرغي لو األسساع كًصخب لو اآلذاف  .سػا نيزػت
بػجكر فاعػل فػي سػبظ الػشز كًساسػػمو كربػ أج ادئػو  ,كيمعػ

ًكػخار الحػخؼ دك اًر إيقاعيػاً

يديع في إتشا مػسيقى ال ّػشز  ,كيذػمل أيزػاً بعػجاً أسػمػبياً يمذػف عػغ دالالت نفدػية
نرو الذعخي .
كإيحائية في ّ
أمػا ًكػخار المفطػة فأصػبحت عمػى صػػمة كثيقػة بػالسعشى  ,لتحقػق الجاللػة التػي ًخمػػي

إلييا  ,كما ًحجثو مغ إيقاع مػسيقى  ,لحا لعبت دك اًر بيػ اًخ فػي ًشػاتع ال ِجػخس السػسػيقى
الحي يبعػث عمػى الصػخب كاالسػتعحاب  .كدرسػت ًكػخار الكمسػة عمػى شػمميغ ىسػا ال أخسػي

كاألفقػػي لمكذػػف عػػغ مػػجى إبػػجاع الذػػاعخ فػػي ًك ػخار ألفاضػػو  ,ك يػػف ربصيػػا بالػضػػائف
الجاللية كاإليحائية كالشفدية كاإليقاعية .
أم ػػا ًكػ ػخار العب ػػارة فيمخرى ػػا عش ػػجىا يذ ػػعخ أف دفقاً ػػو الذ ػػعػرية لي ػػا الق ػػجرة عم ػػى عم ػػذ
نرػػو  ,كممسحػػا أسػػمػبيا رائعػػا ,
ًجخبتػػو الذػػعخية  ,حيػػث ًذػػمل محػػػ ار ًعبيخيػػا بػػار از فػػي ّ
كمػػخة ًعمػػذ ثافػػة الذػػعػر عشػػجه  ,كبػػؤرة ًزػػي جػانػ الػػشز فتقػػػد القػػارئ كالستمقػػي
معػػا لمكذػػف عػػغ السعػػاني التػػي أرادىػا الذػػاعخ مػػغ الشػػاحيتيغ الفشيػػة كالشفدػػية  ,كًسشحيػػا
القيسػػة الحقيقيػػة لايقػػاع مػػغ خػػالؿ ًػػآلف األلفػػاظ فػػي جسػػل متدػػقة التخاكي ػ

كاألكزاف ,

كباقتخاف جساؿ السعػاني مػع جسػاؿ األسػمػب أدي إلػى ًػػافخ الترػخيع كالتخصػيع كالتخديػج
286

كالتقديع كالتػشػير كرد العجػد عمػى الرػجر كالسذػاكمة كالسجػاكرة كالتعصػف  ,فزػال عػغ

مبالغتو في استخجاـ الجشاس كالصباؽ ,مسا أتشى معجسو الذعخي كالجاللي

أما ًكػخار السػضػػعات فقػج نػػع فػي مقجماًػو الصمميػة مػغ حيػث السعػاني السصخكحػة
كاأللفاظ السدتخجمة كالرػػر الذػعخية السعبػخة  ,حيػث ر ػد عمػى رسػع صػػرة الصمػل كمػا
ؿ إليو  ,ككصف الػػداع كالفػخاؽ كنفدػو ًفػيس حدنػاً كأسػى بألفػاظ جدلػة التعبيػخ ,كر ػد

في حجيثو عغ الذي

 ,كعمى صػرة السخأة التػي عاشػت فػي ًمػظ الػجيار  ,كصػف الشاقػة

كالفػػخس كالدػػحاب كالسصػػخ كالػػجىخ كصػػفاً دقيقػاً مفرػالً  ,حيػػث زاكج بػػيغ ًسدػػمو بالقػػجيع
الساضػ ػػي كارًباشػ ػػو بالججيػ ػػج الحاضػ ػػخ بإسػ ػػمػب يتفػ ػػق مػ ػػع عر ػ ػخه كبي تػ ػػو كذكقػ ػػو كذكؽ
جسيػره  ,أما حجيثو عغ السػخأة كجساليػا فجػا تػدالً ًسيػد بالدػيػلة الستشاىيػة التػي ًقػخب
إلػػى لغػػة التخاش ػ

اليػميػػة  ,كأضيػػخ فيػػو صػػجؽ عاشفتػػو كمذػػاعخه ًجػػاه محبػبتػػو بمػػل

الت ػداـ كأدب  ,حيػػث إب ػخاز صػػفاًيا التػػي يجميػػا العخبػػي فكانػػت معانيػػو كألفاضػػو ليػػا أثػػخ
عسيق كداللة قػية عمى السعشى .
قجرًػػو عمػػى اإلًيػػاف بسقػػجمات ججيػػجة ًشاس ػ

أت اخضػػو الذػػعخية كال ػخب السحمػػع بػػيغ

القرػػيجة كمزػػسػنيا فأبػػجع فػػي إب ػخاز الرػػػرة الذػػعخية كالفشػػػف البجيعيػػة  ,فقػػج كجػػجناه
يحػػافي عمػػى حيػيػػة مفخداًػػو فػػي سػػبيل إشػػاعة نس ػ مػػغ الحخ ػػة لعشاصػػخ مذػػيج الخبيػػع

يصعػع
كالخكض كالدىػر كالصيػخ كالغيػث ليبمػ بالسذػيج أقرػى مدػتػى مػغ التكامػل فػخاح ّ
مذيجه بأنػاع مختمفػة مػغ ألػػاف البػجيع  ,فزػال عػغ عشايتػو باختيػار السالئػع مػغ الرػػر
البيانية كقج انزػت ًحت التذخيز .

كج ػػا ف ػػي الفر ػػل ال اخب ػػع قػ ػ اخ ة ًفد ػػيخية لبػاع ػػث التّكػ ػخار  :مشيػ ػا الشفد ػػية يشص ػػػي
ًحتيػػا ػػل مػػا يطيػػخ لػاجػػع القمػ كيذػػعل الحػػدف فػػي الػجػػجاف مػػغ قمػػق كًػػػًخ  ,كًفجػػع
كًحدػػخ  ,كلػعػػة كًيمػػع كازد ار  ,ثػػع اإليقػػاع الػػحي ًسيػػل لػػو القمػػػب كًرػػغى لػػو اآلذاف
ليسػػشر القرػػيجة ىشجسػػة رائعػػة يشبػػع مشيػػا الجسػػاؿ كالتػ يػػج  ,كمػػا ًتخ ػػو مػسػػيقى الحػػخؼ

كالكمس ػػة ف ػػي الد ػػياؽ الذ ػػعخي م ػػغ أث ػػخ نفد ػػي  ,ل ػػحا حقق ػػت الي ػػجؼ لمستمق ػػي  ,كًدكي ػػجه
بالستعة  ,كشحشت كججانو بالتعاشف مع حالة الذاعخ الشفدية .
أدرؾ أبػػػ ًسػػاـ أف لايقػػاع أىسيػػة فػػي الذػػعخ عسػمػػا كفػػي شػػعخه خرػصػػا  ,ف ػخاح
يشػع في إيقاعات نرػصو  ,فتارة نججه يمثػخ مػغ الحػحؼ مختخقػا قػاعػج السػألػؼ  ,كًػارة
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أخػػخى نجػػجه ممتدمػػا أل ػػاف البػػجيع الستبقيػػة دكف أف يعشػػى ذلػػظ اسػػتالمو لمتقميػػج كاالبتػػحاؿ ,

ركي شبو مدتحيل .
كيمجأ في سبيل التججيج إلى الدحافات كالعمل  ,كالقافية نادرة أك ّ
كاعتسػػج عمػػى المع ػ باأللفػػاظ إلضيػػار مقجرًػػو المغػيػػة كعمػػى السعػػاني كاألخيمػػة الت ػي
اسػػتخجميا فػػي أشػػعاره لذػػجة ذ ائػػو كسػػعة ثقافتػػو مسػػا سػػاعجه عمػػى اًدػػاع الرػػػرة الذػػعخية
حيػث لقػ

بذػػاعخ السعػػاني لجقػػة أفكػػاره كعسػق معانيػػو فيتجشػ

السعػػاني الدػػصحية التػػي ال

ًح ػػخؾ ش ػػعػر الش ػػاس كال ًت ػػخؾ أثػ ػ اخ ف ػػي نفػس ػػيع  ,فاًج ػػو نح ػػػ السف ػػخدات ذات السع ػػاني
العسيقة كساعجه عمى ذلظ فكخه العسيق كذ ائو  ,كًأثخه بالثقافات الدػائجة نػحاؾ  ,كمبالغػة
الفخس في ًعبيخاًيع ككلعيع بالتكمف فاًخحىا صشعة كأسمػباً خاصاً في شعخه حتى يعجػ
الشاس بو  ,كعبخت عغ رةيتو اًجاه بعس القزايا التي اشغمت فكخه .
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