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ممخص

تيدؼ ىذه الدراسة إلى استجالء معالـ الجماؿ النصي في الحماسة الشجرية ككنيا
أحد أىـ مصادر الشعر العربي القديـ ,اتبع الباحث في ىذه الد ارسة المنيج األسمكبي ككنو
منيجاً إجرائياً ,في استقراء النصكص الشعرية كمقاربتيا.
بدأ البحث بمقدمة جاء فييا أىمية البحث ,كدكافع اختيار المكضكع ,كمنيج البحث كأىداؼ
الدراسة ,كالدراسات السابقة .
ثـ التمييد جاء فيو ترجمة حياة ابف الشجري ,كتناكؿ الباحث أيضاً كتاب الحماسة الشجرية
بالكصف كبياف ما لو كما عميو .
ُق ِّس َـ البحث إلى خمسة فصكؿ ,ىي الفصل األكؿ األسمكب األسمكبية  ,الفصل الثاني
المستكى اإليقاعي ,الفصل الثالث ,المستكى التركيبي ,الفصل الرابع المستكى الداللي الفصل
الخامس المستكى الجمالي .
كأخي اًر الخاتمة ك فييا الحديث عف خالصة البحث كأبرز النتائج كالتكصيات ثـ ثبت المصادر

كالمراجع .

أف الحماسة الشجرية أحد أىـ مصادر الشعر العربي التاريخية حتى
كمف أىـ نتائج الدراسة َّ :
سنة (542ق)  ,حيث كانت مصد اًر ميماً لمشعر الجاىمي ,كاإلسالمي ,كاألمكي ,كفترة طكيمة
مف العصر العباسي  .كما استطاع شعراء الحماسة الشجرية بناء نصكص شعرية مكجية
لممتمقي مف خالؿ تراكيب مميزة ,تعج بمختمف ألكاف الجماؿ األسمكبي .
كمف أىـ التكصيات  :تكجيو الباحثيف إلى دراسة التراث العربي القديـ بالمناىج النقدية
الحديثة كخاصة األسمكبي ,لما تستجميو ىذه المناىج مف جماؿ النصكص القديمة  .ك تكجيو
عناية الباحثيف أيضاً إلى دراسة الحماسة الشجرية بالمناىج النصية األخرى ,لمخركج بنتائج
جديدة .

ب

ABSTRACT
This study aims to clarify the features of textual beauty in the Shajaria Zealousy
in the works of Ibn Al-Shajri, being one of the most important sources of ancient
Arabic poetry This study has adopted the stylistic approach as a procedural approach,
being one of the most important modern methods in the investigation of poetic texts.
The research started with an introduction which included the research importance,
motives of choosing the subject, methodology, objectives, and the previous studies.
This was followed by a preface thatin troduced the life of Ibn Al-Shajri, and the
strength and weaknesse aspects in the book of Shajaria Zealousy in the works of Ibn
Al-Shajri.
The researcher divided his research into five chapters.The first one tackled the issues
of style and stylistic method. The second one discussed the issue of rhythmic level.
The third one presented the synthetic level. The fourth one explained the indicative
level. The last one illustrated the aesthetical level.
Finally, the conclusion came to present the results of the research, and to highlightits
findings and recommendations. This is followed by the list of sources and references.
One of the most important findings of the study is that enthusiasm in the works of
Ibn Al-Shajri one of the most important historical sources of Arabic poetry until the
year 542 AH.It is an important source of pre-Islamic, Islamic, and Umayyad poetry
and a long period of the Abbasid period as well. Poets of this style were able to
compile poetry texts addressed to the recipient through distinctive structures, full of
different themes of stylistic beauty.
Among the most important recommendations of the study is to guide researchers to
study the ancient Arab heritage using modern critical methods, especially the stylistic
method This is because these methods are able to discover the beauty of these
ancient texts. The study also recommend sdrawing the attention of researchers to
study Zealousy in the works of Ibn Al-Shajriusing other textual approaches to
produce new results.
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شكر وتقدير

الحمد ﵀ ِ
رب العالميف كالصالةُ كالسالـ عمػ النبػي المصػطص ص ِ
ػادؽ الكع ِػد ا مػيف ،ك
ُ
ُ
ِ
ِ
الغ ِر المياميف كتابعييـ كتابعي تابعييـ إل يكـ الديف .الميـ ال عمـ لنا إال ما
عم آلو كصحابتو ُ

ينصعنػػا كانص ْعنػػا بمػػا عممتنػػا كزدنػػا عممػػا ،الميػػـ أرنػػا
ػيـ الحكػػيـ ،الميػـ عممنػػا مػػا ُ
عممتنػػا إنػػؾ أنػ ي
ػت العمػ ُ
الحق حقا كارزقنا إتباعو ،كأرنا الباطل باطال كارزقنا اجتنابو ،كاحشرنا برحمتؾ يا ربنا في عبادؾ
الصالحيف.
يقكؿ الحق سبحانو كتعال في كتابو العزيز﴿ :رَبِّ أَوْزِعْنًِ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتًِ أَنْعَمْتَ عَلًََّ وَعَلَى
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنًِ بِرَحْمَتِكَ فًِ عِبَادِكَ الصَّالِحِني﴾[.النمل.]91:
أحمده سبحانو عم جزيل نعمو ،كف ِ
ػيض عطايػاه ،كمػا نمرنػي بػو مػف فو قػل كتكفيػق ،ك
ُ

ما منحني مف ق
صبر كمثابرة ،إلػ أف كفقنػي إلتمػا ِـ ىػذا الجيػد المتكاوػع .أسػأؿ ُ أف ُينتص يػع بػو
كيككف عكنا لي عم طاعتو.
كانطالقا مف حػديث المصػطص

ل لػـ يشػكر ُ مػف لػـ يشػكر النػاسل فػزني أجػد ل ازمػا عمػي أف

أتق ػ ػػدـ بالش ػ ػػكر كالتق ػ ػػدير س ػ ػػتاذؼ كمش ػ ػػرفي ا س ػ ػػتاذ ال ػ ػػدكتكر /نبيلللللد أبوللللل

للللل

للللل

عم ما قدمو لي مف نصح كارشاد في إتماـ ىذا البحث.
كمػػا كأتقػػدـ بجزيػػل الشػػكر إل ػ لجنػػة المناقشػػة التػػي كافقػػت مشػػككرة عم ػ قبػػكؿ مناقشػػتي ،كاث ػراء بحثػػي
بآرائيـ النيرة  ،المتمثمة بكل مف:

أ.د كمػػػاؿ أحمػػػػػػد غنيػػػػـ

أ.د عبد الخػػػػالق دمحم العػػػػػػػػػػػف

أ.د دمحم إسماعيل حسكنة

أ.د عبد الجميل حسف صرصكر

عمػ مػػا سػيقدمكنو لػػي مػػف تعػػديالت ،كمالحظػػات ،كتكجييػػات ،حتػ تبػػدك رسػػالتي بػػأبي صػػكرىا فميػػـ
جزيل الشكر  ،كنصع ُ بيـ جميعا .
الباحث
عبد الفتاح داكد كاؾ
و
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س

المقدمة

الحمد ﵀ رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عم سيد المرسميف دمحم بف عبد ُ الصادؽ
الكعد ا ميف ،كعم آلو كأزكاجو ،كأصحابو ،كأتباعو أفول الصالة كأتـ التسميـ ال يكـ الديف .
الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا ،إنؾ أنت العميـ الحكيـ ،الميـ عممنا ما ينصعنا ،كانصعنا بما عممتنا،
كزدنا عمما ،أما بعد :
لقد مثل الشعر العربي عم

مر العصكر كسيمة فريدة لمتعبير عف الكاقع ،استخدميا

الشعراء في كافة مناحي الحياة السياسية ،كاالجتماعية ،كاالقتصادية ،كاإلنسانية ،منذ نشأتو
كحت يكمنا ىذا .
حيث بدا اىتماـ الناس كخاصة النقاد كاوحا جميا مف خالؿ مصنصاتيـ التي أفردكىا لجمع
الشعر العربي كتذكقو كنقده ،بدءا مف بدايات التأليف كحت
الشجرؼ (542ق) إل

ظيكر الحماسة الشجرية البف

حيز الكجكد ،التي تعد مف مصادر الشعر العربي الميمة عم

مدار

أربعة عصكر الجاىمي ،كاإلسالمي ،كا مكؼ ،كجزء كبير مف العصر العباسي ،انتق فييا ابف
الشجرؼ الكثير مف النصكص المتنكعة ا نراض ،حذا فييا حذك أبي تماـ كالبحترؼ كلـ يختمف
كثير .
منيجو عف منيجييما ا
شاعر عدا المجيكليف الذيف لـ يسميـ ،كبمغت
ا
بمغ عدد شعرائيا ثالثمائة كخمسة كستيف
طعة .كىي تشارؾ سابقاتيا في التبكيب كا نراض كاختيار
مقطعاتيا تسعمائة كأربعا كأربعيف مق ّ
بشار ،كأبي نكاس ،كأبي العتاىية ،كأبي تماـ
الشعر القديـ ،كتيتـ أكثر منيا بشعر المكّلديف مثل ّ
كالبحترؼ ،كلـ يكتف بذلؾ بل أفرد لمغزؿ في شعر المحدثيف بابا.
إف الحماسة الشجرية أحد أىـ مصادر الشعر العربي القديـ ،لما حكتو بيف جنباتيا مف أشعار
لكالىا لما كصمت إلينا .
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أكالً  :أىمية البحث
لمنصكص القديمة أىمية كبيرة حيث تمثل نرة الشعر العربي ،فيي أكؿ ما كصمنا مف
نصكص الشعر العربي ،فقد جمع ابف الشجرؼ نماذج كثيرة مف الشعر الجاىمي في حماستو كما
جمع فييا الكثير مف المقطكعات الشعرية مف العصر اإلسالمي التي مثمت أكل مالمح تطكر
الشعر العربي مف حيث ا نراض كالمعاني ،أتبعيا بمقطكعات شعرية مف عصكر االزدىار
ا دبي كالشعرؼ ،مما شكل مادة خصبة لدراسة النصكص القديمة كفق منيج جديد ىك المنيج
ا سمكبي .
ثانياً  :دكافع اختيار المكضكع
 -0إعطاء أدبنا كتراثنا النقدؼ أىمية تميق بمقامو مف خالؿ دراستو كتحميمو كفق المناىج
النصية الحديثة  ،كاستخراج أىـ أفكاره سعيا في إحياء التراث كمكوكعاتو .

 -4قمة الدراسات ا سمكبية في ىذا المجاؿ كخاصة فيما يخص الحماسة الشجرية ،عم الرنـ
مف دكرىا الكبير كالميـ في الحركة ا دبية كالنقدية .

 -2القيمة التاريخية كا دبية التي تحمميا الحماسة الشجرية.
ثالثاً  :منيج البحث
منيج ىذه الدراسة ىك المنيج ا سمكبي ،كىك منيج يسع إل كشف مستكيات النص
كدالالتو ،كما يقدـ رؤػ جديدة ترصد البن المسانية لمنصكص ،كتستنطق جمالياتيا المكنكنة .
كيجعل المنيج ا سمكبي مف البيانات المغكية مرتك از لو ،كيؤسس لّمنص ا دبي رؤية عميقة ،إذ
تحمل معاني مسطحة ،كأخرػ
مككنات النص
يتناكلو بالنيا ،كجماليا ،كدالليا ،كبذلؾ تغدك
ُ
ُ
ُ
عميقة تصل إلييا الدراس ُة الجادة.
كيرمي المنيج ا سمكبي إل

تحميل لغكؼ مكوكعو ا سمكب ،كشرطو المكوكعية

كركيزتو ا لسنية ،فيك منيج يتحرػ التجريب الدقيق،المالزـ لمعمكـ الطبيعية ،كيحاكؿ أف يقيس
ا سمكب عمييا أكال ،كمف إيمانو بأف لكل شخص أسمكبو الخاص بو ،الذؼ يتميز عف نيره،فزف
مف المصترض أف يحل ىذا المنيج النقدؼ الحديث ،مسألة تعدد ا صكات الشعرية في الحماسة
الشجرية كتنكعيا .
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كيسع المنيج ا سمكبي لرصد البن المغكية لمنصكص كاستنطاؽ مكنكناتيا كاستخراج
جماليا ،فدراسة النصكص القديمة بمنيج جديد ىك عممية بعث لمنصكص القديمة كفق آليات
جديدة لـ يعيدىا النقاد العرب القدماء في ذلؾ الكقت .
فا سمكبية تنظر في النص ا دبي بحسبانو كيانا مستقالي تُبرز ما فيو مف ظكاىر
أسمكبية ،كقيـ تعبيرية كجمالية بعيدا عف االنطباعية كالذاتية ،فتقكـ بعممية اختيار الظكاىر
ا سمكبية التي تكمف في بنية النص ،التي تمعب دك ار ميما في تشكيل أسمكب المؤلف ،ثـ تقكـ
بكصصيا كتحميميا ،كمعرفة كظيصتيا داخل العمل ،ككيف استطاع المؤلف أف يحقق ليا ىذه
الكظيصة ،مف أجل الكقكؼ عم النظاـ الكمي الذؼ يحكـ بنية النص .
رابعاً :أىداؼ الدراسة :

تيدؼ ىذه الدراسة إلى :
 -1دراسة الحماسة الشجرية دراسة أسمكبية .

 -2التعرؼ عم شخصية ابف الشجرؼ كمنيجو في حماستو .

 -3ربط النسيج المغكؼ بقيمتو التعبيرية مف خالؿ استخداـ المنيج ا سمكبي  ،كذلؾ لتعدد
مستكيات نصكص الحماسة الشجرية فيي بحاجة إل تحميل كاحصاء تراكيبيا .

 -4استنطاؽ النصكص الشعرية بيدؼ الكقكؼ عم شيء مف تطكر الصكرة كالمكقف كا سمكب.
خامساً  :الدراسات السابقة
مف خالؿ البحث كالتنقيب كفي حدكد اطالعي ،تبيف لي أف الحماسة الشجرية لـ تُدرس
أسمكبيا مف قبل .
كمف خالؿ البحث كاالطالع تبيف ل أيوا أف الحماسة الشجرية لـ تحع إال بدراستيف بعيدتيف
كل البعد عف المنيج ا سمكبي ا كل  ،لمباحث فيمي محمكد عكاد شعيل لحماسة ابف الشجرؼ
دراسة مكازنةل مف جامعة مؤتة ناؿ بيا الباحث درجة الدكتكراه في المغة العربية كآدابيا عاـ
2011ـ .
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كالثانية رسالة ماجستير لمباحثة ،مزاىر بشير عمي أحمد ،بعنكاف القيـ ا دبية كالشعرية في

حماسة ابف الشجرؼ ،نالت بيا الباحثة درجة الماجستير في ا دب كالنقد مف جامعة الخرطكـ
عاـ 2008ـ.
ق
ع بدر ق
أسمكبية ،ا مر الذؼ نتمن
اسة
كبالتالي فزف الحماس ية الشجرية لـ تيح ي
الدراسة.

تحقيقو في ىذه
ُ

كمف أىـ نتائج أطركحة الباحث فيمي محمكد عكاد شعيل لحماسة ابف الشجرؼ دراسة مكازنةل

أنيا سعت إل دراسة حماسة ابف الشجرؼ كمقارنتيا بالحماسات السابقة ،مثل حماسة أبي تماـ
كالبحترؼ كنيرىما مما تطرؽ إليو لباحث ،عف طريق المكازنة بيف ىذه الحماسات جميعا.

كمف النتائج التي تكصل إلييا الباحث أيوا في في دراستو ،تميز ابف الشجرؼ عف نيره في

جمعو مادة حماستو كتبكيبيا كتصنيصيا  ،كخمك الحماسات السابقة عم حماسة ابف الشجرؼ مف

الشرح كالتعميق  ،حيث بدا شرح ابف الشجرؼ لكثير مف حماسياتو كاوحا جميا  ،كىك منيج لـ
يتبعو أحد مف أصحاب الحماسات ا خرػ ،كما سعت دراسة الباحث إل إظيار ما تميزت بو

حماسة ابف الشجرؼ عف نيرىا مف الحماسات ،كدراسة ما تميزت بو الحماسات ا خرػ عف
حماسة ابف الشجرؼ عف طريق الدراسة المكازنة بيف الحماسات جميعا.

كسعت الدراسة الثانية المعنكنة بالقيـ ا دبية كالشعرية في حماسة ابف الشجرؼ ،التي لـ تشر
الباحثة في أؼ مف صصحاتيا إل طبيعة المنيج كا داة التي ستقارب بيا النصكص ،كاف كانت
دراستيا يمكف تصنيصيا بأنيا دراسة كصصية تحميمية  ،كقد تكصمت الباحثة إل عدد مف النتائج

أىميا  :اىتماـ ابف الشجرؼ بركاية الشعر ،فقد أكرد عدد مف المقطكعات كوح أنيا جاءت
مختمصة الركاية ،مع اشارتو لمسرقات ا دبية كشعر النقائض .كما أف معظـ اختياراتو كانت

لشعراء مف العصر العباسي.

كما أف ابف الشجرؼ كاف يذكر رأيو في كثير مف ا حياف بعد أف يكرد المقطكعة الشعرية كيقكـ

بشرحيا  .فأكثر مف قكلو  :ىذا جيد ،كىذا حسف ،كما إل ذلؾ مف آراء.

كالنتائج التي تكصمت ليا الدراسات السابقة مخالصة تماما لما تكصمت إليو مف خالؿ دراستي
ا سمكبية ،كذلؾ الختالؼ ا داة كالمنيج التي تـ بيا بمقاربة النصكص ا دبية كتحميميا .

2

سادساً  :خطة البحث
اقتوت طبيعة البحث أف يقسـ إل

مقدمة ،كتمييد ،كخمسة فصكؿ ،كخاتمة متبكعة

بأىـ النتائج كالتكصيات ،ثـ ثبت المصادر كالمراجع .
أما المقدمة فتـ الحديث فييا عف أىمية المكوكع ،كسبب اختياره ،كأىداؼ الدراسة ،كخطة

البحث ،كمنيج الدراسة .

كجاء التمييد يتناكؿ الحديث عف ابف الشجرؼ كحماستو كمنيجو فييا ثـ يقدـ لمحة عامة عف

الحماسة الشجرية .

أما الصصل ا كؿ فيك بعنكاف ا سمكب كا سمكبية ،تـ تقسيمو إل أربعة مباحث ،ىي  :المبحث

ا كؿ عف ا سمكب ،أما الثاني ا سمكبية ،أما الثالث فكاف بعنكاف ا سمكبية كعالقتيا بالعمكـ

ا خرػ ،كخصصت المبحث الرابع لمحديث عف اتجاىات ا سمكبية .

كجاء الصصل الثاني بعنكاف المستكػ اإليقاعي ومف مبحثيف كبيريف ىما  :ا كؿ المكسيق

الخارجية ،كالثاني المكسيق الداخمية .

الج يمل
كجاء الصصل الثالث بعنكاف المستكػ التركيبي ،ومف مبحثيف كبيريف أيوا ىما مبحث ُ
كمبحث ا ساليب .

أما المستكػ الداللي فكاف عنكاف الصصل الرابع الذؼ ُق ِ
ص ير فيو الحديث عم خمسة مباحث
ىي ا كؿ حقل الطبيعة ،كالثاني ،حقل ألصاظ الحرب ،كالثالث ،حقل ألصاظ الم أرة كالرابع حقل
المشاعر كا حاسيس ،كا خير حقل ا لكاف .

كقد جاء الصصل ا خير بعنكاف المستكػ الجمالي ومف ثالثة مباحث ىي  :حسية التشكيل

الشعرؼ ،ك البناءات الجمالية لمنص ،كالتناص .

ثـ الخاتمة ك فييا الحديث عف خالصة البحث كأبرز النتائج كالتكصيات ثـ ثبت المصادر

كالمراجع .
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التمييد
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ابف الشجري اسمو كنسبو
ىبة ُ بف عمي بف دمحم بف حمزة بف عمي بف عبد ُ بف أبي الحسف بف عبد ا ميف

بف عبد ُ بف الحسف بف الحسيف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب كرـ ُ كجيو المعركؼ

بابف الشجرؼ (.)1

كلد ببغداد عاـ خمسيف كأربعمائة لميجرة ،كلقب بابف الشجرؼ نسبة إل بيت الشجرؼ

مف جية أمو
نسبة إل

شجرة (.)3

()2

 ،كقيل نسبة إل شجرة كانت مزركعة في بيتو ليس في البمد نيرىا ،كقيل

قرية اسميا شجرة تقع في مدينة رسكؿ ُ

 ،كقيل نسبة إل

أحد أجداده كاسمو

نشأ ابف الشجرؼ في بيت مشيكد لو بالديف كالعمـ فيك سميل أسرة شريصة يمتد نسبيا إل

كرـ ُ كجيو_ فيك أحد عمماء آؿ البيت روكاف ُ عمييـ .كاف ذكي
عمي بف أبي طالب _ ّ
الصؤاد  ،فصيح المساف ،حسف الكالـ ،حمك ا لصاظ ،فصيحا ،جيد البياف كالتصييـ( ،)4كىك أحد

العمماء الذيف تنكع عمميـ فنبغ في مجاالت شت في المغة ،كا دب ،كالحديث ،كنير ذلؾ مف
كفرد أكانو في عمـ العربية كمعرفة المغة كأشعار العرب كأياميا
العمكـ فكاف لأكحد زمانو ،ي
فواؿ ،كالخطيب التبريزؼ ،كسعيد بف
كأحكاليا ،متومعا مف ا دب ،كامل الصول .ق أر عم ابف ّ

المعمر بف طباطبا العمكؼ ،كسمع الحديث مف أبي الحسف الصيرفي ،كأق أر
عم السالؿ ،ك أبي
ّ
ّ
النحك سبعيف سنةل(.)5
ككانت حمقات عممو يؤميا طمبة العمـ مف شت ا قطار ،فيك ال يتكمـ في مجمسو بكممة ل إال

كتتومف أدب نصس أك أدب درس ،كما كاف كريـ ا خالؽ رفيعال(.)6

) )1ينظر  ،ابف خمكاف  ،كفيات ا عياف (ج.)45/6
) )2ينظر  ،الحمكؼ  ،معجـ ا دباء(ج.)2775/1
) (3ينظر  ،السيكطي  ،بغية الكعاة (ج .)324/2
) (4ينظر  ،ابف خمكاف  ،كفيات ا عياف (ج.)46/6
) (5السيكطي  ،بغية الكعاة (ج .)324/2
) (6الذىبي  ،سير أعالـ النبالء (ج.)196/20
0

كىك أحد أئمة الشيعة كمف أكابر عممائيـ فقد كاف لنقيب الطالبييف بالكرخ نيابة عف كالده

الطاىر ل(.)1

صنف ابف الشجرؼ مصنصات كثيرة كمتنكعة منيا ل كتاب ا مالي كىك أكبر تآليصو

كأكثرىا فائدة ،أماله في أربعة كثمانيف مجمسا كىك يشتمل عم فكائد جمة مف فنكف ا دب ...

كجمع أيوا كتابا سماه الحماسة واى بو حماسة أبي تماـ كىك كتاب نريب أحسف فيو ،كلو
في النحك عدة تصانيف ،كلو ما اتصق لصظو كاختمف معناه كشرح الممع البف جني كشرح
التصريف الممككي ل(.)2

كما أف لو كتبا أخرػ ىي االنتصار رد فيو عم ابف الخشاب عم ما انتقده فيو في

كتابو ا مالي ،كىك كتاب مصيد جدا عم

صغر حجمو ،كديكاف مختارات العرب ،كىك نير

الحماسة الشجرية عني فيو ابف الشجرؼ بجمع بعض أشعار الجاىمييف ،كاإلسالمييف ،كا مكييف
كفق منيج مختمف عما كرد في الحماسة الشجرية ،كديكاف شعر (.)3

مف أىـ تالمذتو عبد الرحمف بف دمحم ا نبارؼ صاحب كتاب اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ

()4

الممقب بأبي البركات ،كاف دائـ المدح لو قاؿ عنو :ل كاف الشريف ابف الشجرؼ أنح مف رأينا
مف عمماء العربية ،كآخر مف شيدنا مف ح ّذاقيـ كأكابرىـ  ...كعنو أخذت عمـ العربية ل(.)5
كالبف الشجرؼ شعر كثير حسف منو قكلو :
فػػػػػػػػػاحفن فػػػػػػػػػ ادؾ إننػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػؾ ناصػػػػػػػػػ ُ

ىػػػػػػػػػذي السػػػػػػػػػديرة كالغػػػػػػػػػدير الطػػػػػػػػػاف

السػػػػػػػػػػػػاري ىػػػػػػػػػػػػداه نشػػػػػػػػػػػػره المتفػ ِ
ػػػػػػػػػػػاك ُح

يػػػػػػػا سػػػػػػػدرة الػػػػػػػكادي الػػػػػػػذي إف ضػػػػػػػّمو
) )1ابف خمكاف  ،كفيات ا عياف (ج.)45/6
) (2الحنبمي  ،شذرات الذىب (ج .)216/6
) (3ينظر  :الزركمي  ،ا عالـ (ج .)74/8

) (4عبد الرحمف بف دمحم بف عبيد ُ ا نصارؼ ،أبك البركات ،كماؿ الديف ا نبارؼ(513ق – 577ق ) مف
عمماء المغة كا دب كتاريخ الرجاؿ،كاف زاىدا عصيصا ،خشف العيش كالممبس ،سكف بغداد كتكفي فييا مف مؤلصاتو
 ،نزىة ا لباء في طبقات ا دباء  ،ك اإلنراب في جدؿ ا عراب  ،ك أسرار العربية  ،ك لمع ا دلة  ،ك

اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ في نحك الككفييف كالبصرييف  ،ك البياف في نريب إعراب القرآف  ،ك عمدة ا دباء
في معرفة ما يكتب فيو با لف كالياء  ،ك الميزاف في النحك.ينظر  ،الصيركز أبادؼ ،البمغة  ،ص .183
) (5ابف ا نبارؼ  ،نزىة ا لباء(ص.)202,301
1

ىػػػػػػػػل عايػػػػػػػػد قبػػػػػػػػل الممػػػػػػػػات لمغػػػػػػػػرـ

عػػػػػػػػيش َ
تقضػػػػػػػػى فػػػػػػػػي ظاللػػػػػػػػؾ صػػػػػػػػال ُ

شػػػػػػػػػ المػػػػػػػػػزُار بػػػػػػػػػو كنػػػػػػػػػكئي منػػػػػػػػػزالً

ػػػػػػػػػػػازح
بصػػػػػػػػػػػػميـ قمبػػػػػػػػػػػػؾ فيػػػػػػػػػػػػك داف نػ
ُ

طفػػػػػػػػػػو النسػػػػػػػػػػيـ كفكقػػػػػػػػػػو
غصػػػػػػػػػػف تع ّ

قمػػػػػػػػػػػر يحػ ّ
ػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػو ظػػػػػػػػػػػالـ طػػػػػػػػػػػاي ُ

كلقػػػػػػػػػػػد مررنػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػالعقيق فشػػػػػػػػػػػاقنا

ػػػػػػػػػػػػػارح
فيػػػػػػػػػػػػػػو مراتػػػػػػػػػػػػػػع لمميػػػػػػػػػػػػػػا كمسػ
ُ

ظممنػػػػػا بػػػػػو نبكػػػػػي  ,فكػػػػػـ مػػػػػف مضػػػػػمر

()1

كجػػػػػػػػػػػداً أذاع ىػػػػػػػػػػػكاه دمػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػاف ُ

كفاتو
تكفي ابف الشجرؼ في داره بالكرخ ببغداد يكـ الخميس الثاني عشر مف رمواف عاـ ثالثة

كأربعيف كخمسمائة لميجرة ،رحمو ُ تعال (.)2

) (1اليافعي  ،مرآة الجناف (ج.)212/3
) (2ينظر  ،بف تغرؼ بردؼ  ،النجكـ الزاىرة ( ج.)272/5
2

الحماسة الشجرية
الذوبسخ لغخ  /الحماسة ،الشجاعة ،كىي مأخكذة مف االشتداد في قكليـ حمس ا مر

المنع
تشادكا كاقتتمكا ،كالحماسة أيوا
كالشر ،أؼ اشتد ،كتحامس القكـ تحامسا كحماسا أؼ
ّ
ُ
التحم ُس التشدد(.)1
كالمحاربة ،ك ّ
الذوبسخ اصطالدب  /كتاب يوـ ل مجمكعة مف القطع كالقصائد لعدد مف الشعراء

يختارىا جامعيا عم أساس قيمتيا ا دبية في نظره ،كيصنصيا بحسب المكوكع ا دبي الذؼ
()2

تنتمي إليو ،أك الصكرة التي تعبر عنيا ،مف نير أف يصدر حكما عمييا أك ينتقدىا ل

كالحماسة

اسـ مجازؼ عم سبيل تسمية الكل باسـ الجزء ،أك أُطمق عمييا تغميبا مف قبيل تغميب الجزء
عم الكل ،كلعل سبب تسميتيا بيذا االسـ أف باب الحماسة ىك أكؿ ا بكاب .
الحماسة الشجرية  -الكصف كالمنيج
ُّ
تعد الحماسة الشجرية مف أىـ الحماسات التي كصمتنا حيث لتشكل حمقة ذىبية في
سمسمة المختارات الشعرية بل الحماسات منيا ،كىي مجمكعة قصائد ،كمقطكعات ،كأشعار

اختارىا ىبة ُ شأف أبي تماـ في مختاراتو لشعراء الجاىمية ،كصدر اإلسالـ كالعصريف ا مكؼ

كالعباسي ل(.)3

كالحماسة الشجرية مف حيث العدد تبمغ تسعمائة كأربعا كأربعيف حماسية مقسمة عم

أبكاب ىي :

 .1باب الشدة كالشجاعة .
 .2باب المكـ كالعتاب .
 .3باب المراثي .
 .4باب المديح .

 .5باب اليجاء .

) (1ينظر  ،ابف منظكر  ،لساف العرب (ج.)323/3
) (2التنجي  ،المعجـ المصصل في ا دب (ج.)381/1
) )3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية .
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تسعة

 .6باب ا دب .

 .7باب النسيب .
 .8باب الصصات كالتشبييات .
الممح.
 .9باب ُ

اتبع ابف الشجرؼ في تصنيصو حماستو منيجا مشابيا لحماسة أبي تماـ ،كحماسة البحترؼ

كاقتدػ بيما في كثير مف أبكاب حماستو مكافقا حينا كمخالصا حينا آخر ،كمتصردا في أحياف كثيرة

لحيث اتبع سبل كتب الحماسات السابقة لو في سماتيا كمناىجيا ،مع اختالؼ في تسمية بعض

ا بكاب أك مف التصصيالت المجزأة لكثير مف فنكف الشعر في أبكاب أك فصكؿ خاصة بيال(.)1
كمف الطبيعي أف يطمع ابف الشجرؼ عم

أكؿ نماذج الحماسات كىما حماسة أبي تماـ ك

حماسة البحترؼ تمميذه فجمع في حماستو أفول ما جاء فييما إوافة لما زاده عمييما كتصرد بو.

فقد سار في تصنيف حماستو مف حيث ا بكاب كما قسـ أبك تماـ حماستو ،فكل باب مخصص

لصف مف فنكف الشعر ،مع مخالصة كاوحة لعدد ا بكاب فقد بمغت أبكاب ابف الشجرؼ تسعة

أبكاب ،كعند أبي تماـ عشرة أبكاب كما أف تسمية بعض ا بكاب تختمف عند ابف الشجرؼ عما
كرد في حماسة أبي تماـ مف حيث إسقاط ق
باب كاستحداث باب آخر فصي حماسة ابف الشجرؼ
باب لالمكـ كالعتابل جعمو مكاف باب آخر نظير لو عند أبي تماـ كىك باب لمذمة النساءل ،كما

أف ابف الشجرؼ استيل حماستو بباب الشدة كالشجاعة مخالصا تسمية أبي تماـ في بابو ا كؿ

الذؼ أسماه لباب الحماسةل (.)2

يسـ بابا باسـ الحماسة ،كتسمية الكتاب
أما فيما يتعمق بحماسة البحترؼ فقد اتصق معو في أنو لـ ِّ
باسـ الحماسة ال تتعمق باسـ الباب ا كؿ منيا .
كما اعتمد ابف الشجرؼ في منيجو التصتيت كالتصريع لبعض أبكاب حماستو كما جاء في باب

الصصات كالتشبييات .

كما يغمب عم حماسيات ابف الشجرؼ صصة المقطعات الصغيرة الحجـ التي كثي ار ما تككف بيتا
كاحدا يمثل حماسية منصردة في مقابل أبيات كثيرة .
) )1أحمد  ،القيـ ا دبية كالشعرية في حماسة ابف الشجرؼ (ص.)63
) (2ينظر  ،إسماعيل  ،المصادر ا دبية كالمغكية (ص.)107
00

كما اتسـ منيج ابف الشجرؼ بركح العالـ المغكؼ الذؼ يميل إل شرح معاني المصردات كتصسيرىا

أك ا بيات كاممة في نير مكوع مف كتابو إوافة إل استحسانو بعض ا بيات ،كما أف كتابو
يوـ بيف دفتيو عددا ال بأس بو مف أشعار عمماء النحك كالمغة .
مصادر الحماسة الشجرية
تعد الصترة التي عاشيا ابف الشجرؼ التي تمتد مف سنة ميالده حت

كفاتو مف أزى

العصكر ا دبية حيث عني عمماء تمؾ الصترة بجمع المختارات الشعرية( ،)1حيث اعتمد ابف

الشجرؼ في تصنيف كانتقاء حماستو عم

السابقيف لو فكانت أمامو نماذج عديدة مثل

ا صمعيات ،كالمصوميات ،كالحماسات السابقة لو كحماسة أبي تماـ كالبحترؼ كىك أمر طبيعي

أف يتأثر المتأخركف بالمتقدميف ،كلكف مف المصادر التي نص عمييا ابف الشجرؼ صراحة في

حماستو كتاب لالطيف كالخياؿ ل لمشريف المرتوي( ،)2حيث نراه يقكؿ في أبيات ذكرىا في

نقمت ىذه ا بيات مف كتاب الطيف كالخياؿ لممرتوي روي ُ عنو كرأيتو قد
حماستو :ل ُ
أطنب في مدحيال(.)3
فنراه ينقل عف المرتوي في طيف الخياؿ  :لكلعمرك بف قميئة كيقاؿ :إنو أكؿ مف نطق بكصف

الطيف ل

()4

(مف المتقارب).

كاال خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافي خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أُمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُة إال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اال
نأتػ
َ
) )1ينظر  ،ويف  ،عصر الدكؿ كاإلمارات (ص.)296

) (2الشريف المرتوي عمي بف الحسيف مف أحصاد الحسيف بف عمي كرـ ُ كجيو  ،نقيب الطالبييف ببغداد كأحد
أئمة عمـ الكالـ كالمغة كا دب  ،كلد ببغداد عاـ(355ق) تكفي فييا عاـ (406ق)  ،مف مؤلصاتو الغرر كالدرر ،

كطيف الخياؿ  ،كالشافي في اإلمامة كديكاف شعر كنيرىا الكثير مف المؤلصات  ،ككتاب طيف الخياؿ يتناكؿ
كؿ مرة ومف كتاب مستقل طيف المحبكبة الذؼ يزكر المحب ليال بعدما حالت الظركؼ بينو كبينيا فقد أكثر
الشعراء مف تناكؿ ىذا المكوكع في شعرىـ لذلؾ أفرد لو الشريف كتابا مستقال كقد قصر الحديث فيو عم شعر

البحترؼ كأبي تماـ ك كشعره كشعر أخيو الرو

 ،كتناكؿ بعض أبيات لشعراء آخريف في ىذا الكتاب تبرز

مكىبة المؤلف في فيـ كتذكؽ الشعر كردكده عم بعض نقاد عصره كما أنو حصع الكثير مف شعره الذؼ واع
أنمبو ينظر  :الزركمي  ،خير الديف  ،ا عالـ  ،278/6 ،ك الشريف المرتو  ،طيف الخياؿ (ص.)7,6
) )3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)612
) )4الشريف المرتو  ،طيف الخياؿ (ص ، )65ابف الشجرؼ ،الحماسة الشجرية ( ،ص.)613 ،612
04

ِ
ُيػػػػػػػػػػػػكافي مػػػػػػػػػػػػع الميػػػػػػػػػػػػل ُمسػ
ػػػػػػػػػػػتكطناً

كيػػػػػػػػػػػػػأبى مػػػػػػػػػػػػػع الصػػػػػػػػػػػػػب إال ِزيػػػػػػػػػػػػػاال
ػػػػػػػػػدَر ْت لػػػػػػػػػػـ ُت ِّ
خيػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػكاال
كلػػػػػػػػػػك َقػ َ

ػػػػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػػػػػي نيَميػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػاؿ ُي َخِّيػ
خيػ
ن
ُ

()1

كبعد أف يكرد ابف الشجرؼ ىذه ا بيات يعقب عمييا بما عقبو المرتوي في طيف خيالو ،حيث

تتجم أمانة النقل عند ابف الشجرؼ ،فينقل النص صريحا كاوحا كما كرد دكنما إخالؿ فيقكؿ :
لانظر ىذا الطبع المتدفق ،كالنسج ،المطرد المنسق مف أعرابي ُق قح قيل إنو أكؿ م ِ
صتتح لكصف
ُ
الطيف ،ككأنو النطباع سبكو ،كجكدة كصصو لما قاؿ ىذا المعن الكبير ،كقمب باطنو كظاىره
كباشر أكلو كآخره ،قد سمع فيو مف أقكاؿ المحسنيف ،كاجادة المجيديف ،ما سمؾ منيجو كأخرج

كالمو مخرجول( .)2كمف المصادر التي أشار إلييا ابف الشجرؼ في حماستو صراحة كنقل عنيا
كتاب ا ناني بي الصرج ا صبياني  ،فيما يركيو في باب الشدة كالشجاعة لقاؿ  :أبك الصرج

ا صبياني في كتاب ا ناني  :ذكركا أف عمرك بف معد يكرب خرج في خيل مف زبيد يريد

نطصاف ،فبينما ىك يسير كقد انصرد مف أصحابو في ليمة باردة إذ سمع رجال يقكؿل(()3مف
المتقارب) :

ػػػػػػػػػػرب
يبّمِػػػػػػػػػػػ عمػػػػػػػػػػػرك بػػػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػػػد يكػ
ْ
بأرجمنػػػػػػػػػػػػػػػا مثػػػػػػػػػػػػػػػل َنػػػػػػػػػػػػػػػك ِ ِ
ػػػػػػػػػػػػػػر ْب
القػ
َ
َ

ػػػػػػػب
الع َ
َّ
طػ ْ
أمػػػػػػػػا مػػػػػػػػف فتػػػػػػػػى ال يخػػػػػػػػاؼ َ
بأنػػػػػػػػػػػػػا منكطػػػػػػػػػػػػػكف فػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػازف
َّ
ػػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػـ يأتنػػػػػػػػػػا ُمصػ ِ
ػػػػػػػػػرخا
فػ ْ

فيكشػػػػػػػػػػػػػػف َّ
ػػػػػػػػػػػػػرب
الكػ
عنػػػػػػػػػػػػػػا ظػ
ػػػػػػػػػػػػػالـ ُ
ْ
َ
()4
اف ليػػػػػػػػػػػػا إف ُ ِ
ػػػػػػػػػػػد ِ
ػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػد المػ َ
كعبػ ُ
طمػ ْ

كما اعتمد ابف الشجرؼ في مصادره عم

مثل قكلو  :أخبرنا ،كأخبرني في إشارات كاوحة

ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػداف
الم
كاال اسػػػػػػػػػػػػػػػػتغثنا بعبػػػػػػػػػػػػػػػػد َ

كفي مكاوع أخرؼ ينقل عف أبي الصرج ا صبياني فيكرد الشعر مباشرة (.)5

لشخصيات معاصرة لو مثل الشريف المرتوي ،كنيرىـ ،كما أكرد ركايات مجيكلة النسب في

قكلو ُيركػ ،كيحك دكف إشارة كاوحة إل مصدر ىذه الركايات .

) )1الشريف المرتو  ،طيف الخياؿ ( ص ، )65ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)612
) )2الشريف المرتو  ،طيف الخياؿ(،ص ،)66 ،65كابف الشجرؼ ،الحماسة الشجرية ( ،ص.)613 ، 612
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)41
) (4المرجع السابق ،ص .41
) (5ينظر  ،المرجع نصسو  ،ص .469 ،407 ،67
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كما أكرد ركايات لـ يسندىا إل أحد مثل حماستو المائتيف كالسادسة كالتسعيف حيث يقكؿ :ل كاف

الصبا إال نحر كأطعـ الناس حت تسكف
لبيد بف ربيعة العامرؼ آل في جاىميتو أف ال تيب ّ
كألزـ ذلؾ نصسو في اإلسالـ ل( )1إل آخر الحماسية فمـ يشر ابف الشجرؼ كلك إشارة كاحدة إل

كب ُع يد كل البعد.
مصدر ىذه الركاية التي نأػ زمنيا عنو ي

كلكنو في كثير مف ا حياف يعتمد في نقمو لمركاية عم

إظيار سمسمة السند كما في قكلو

:لأخبرني ابف قدامة قاؿ  :أخبرني المرتو – روي ُ عنو -قاؿ  :أخبرنا المرزباني قاؿ :
حدثنا دمحم بف إبراىيـ قاؿ  :حدثنا أبك العيناء قاؿ  :حدثنا ا صمعي ل(.)2

كمع ىذا تبق الحماسة الشجرية بتنكع مصادرىا درة نصيسة بيف درر المصادر الشعرية القديمة

التي ال نن عنيا لدارس ا دب .
قيمة كتاب الحماسة الشجرية

عاـ (542ق) كىك العاـ الذؼ

يعد ىذا الكتاب أحد أىـ مصادر الشعر العربي حت
ّ
تكفي فيو ابف الشجرؼ حيث وـ ىذا الكتاب بيف جنباتو أسماء ثالثمائة كخمسة كستيف شاع ار
عدا الشعراء المجيكليف الذيف كرد شعرىـ دكنما نسبة .

إوافة إل

أنو أكرد الكثير مف الشعر لمشعراء المحدثيف المعاصريف لو ،كىك ما خالف بو

الحماسات السابقة لو حيث يعتد ابف الشجرؼ اعتدادا كبي ار بيؤالء الشعراء المحدثيف إذ ل أكل

ابف الشجرؼ اىتماما كبي ار لمشعراء المحدثيف كبعض ا مكييف فعمد إل

اإلكثار مف االختيار

لشعرىـ بحيث جعل منيـ نجكما لحماستو كىـ أبك نكاس ،أبك تماـ ،البحترؼ ،ابف الركمي ابف

المعتز ،الشريف المرتو

 .كمف ا مكييف أكثر مف االختيار لكل مف جرير كالصرزدؽ

كا خطلل( ،)3إوافة لألبكاب الجديدة التي أوافيا كالتقسيمات التي استحدثيا ،كما أنو حصع لنا

أشعا ار كثيرة لشاعرات عربيات كثر ،كاف كانت أنمب اختياراتو لمشاعرات في فف الرثاء مثل

فارعة بنت شداد المرية ،ككبشة بنت الشيطاف الكندية ،ك سعدػ بنت الشمردؿ ،كجنكب اليذلية

) )1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)378
) (2المرجع السابق  ،ص.479 ، 478
) )3الشكعة  ،مناىج التأليف عند العمماء العرب (ص.)518
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كليمي ا خيمية ،كالخنساء ،كمية أخت قبيصة بف ورار ،كليم

المحاربية كنيرىف .

بنت طريف ،كأـ الوحاؾ

قاؿ معظـ المؤرخيف في خوـ حديثيـ عف ابف الشجرؼ كحماستو :إف كتاب الحماسة واى

بو حماسة أبي تماـ ،كىك كتاب نريب مميح أحسف ابف الشجرؼ فيو

(.)1

القت الحماسة الشجرية استحسانا كبي ار لدػ ا قدميف ،أمثاؿ صاحب خزانة ا دب

البغدادؼ ،حيث يستشيد كثي ار بأبيات شعر الحماسة في تأصيمو قكاعد النحك العربي فيقكؿ:ل
ككذلؾ قاؿ الشريف وياء الديف ىبة ُ عمي بف دمحم بف حمزة الحسيني في الحماسة التي

صنصيا كحماسة أبي تماـ ،كزاد عميو أبكابا كثيرة ،كأكرد فييا أشعا ار جيدة ،كقد أجاد في االختيار
كالنقد عندما أكرد ىذا الشعر فييال(.)2

لقد جاءت حماسة ابف الشجرؼ امتدادا طبيعيا لسمسمة كتب الحماسات التي بدأىا أبك تماـ كحذا
حذكه تمميذه البحترؼ ،كتأثر بيما ابف الشجرؼ كزاد عم ل منيجييما ما أممتو طبيعة مسيرة الزمف
كتطكر فف الشعرل(.)3

كما تطرؽ ابف الشجرؼ في حماستو لقوية السرقات متأث ار بالتيارات النقدية السائدة في ذلؾ
الكقت فقد كاف ليصنع صنيع نقاد الشعر في رصدىـ لمسرقات الشعرية  .كىذا منيج يخالف

منيج الحماسة كفكرة االختيار ،كاف كاف مصيدا في قوية السرقات كفي رصد تطكر المعاني

ا دبية ل(.)4

كاف كاف ابف الشجرؼ قد تأثر بالتيارات النقدية السائدة في عصره ،فيك يكرد ا شعار كيبيف أؼ
الشعراء أخذ مف اآلخر دكنما تعقيب كيمكف االستدالؿ عم صحة ذلؾ بما كرد في الحماسة
الشجرية .

قاؿ بشار بف برد(مف الطكيل) :
) (1ينظر  ،الحمكؼ  ،معجـ ا دباء(ج ، )2775/1ك ابف خمكاف  ،كفيات ا عياف (ج.)46/6
) (2البغدادؼ  ،خزانة ا دب (ج.)20 ، 19/5
) (3الشكعة  ،مناىج التأليف عند العمماء العرب (ص.)517
) (4إسماعيل  ،المصادر ا دبية كالمغكية ( ص.)115
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طَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نة َكُدرك ُع
َذخػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائرُىـ َخ ِّ
ُ

ػػػػػػػػػل َّ
فينمػػػػػػػػػػا
إذا ّادخػ َ
ػػػػػػػػػاؿ البخيػ ُ
ػػػػػػػػػر المػ َ
ػػػػػػؾ لِمػ ِّ
أك ِّفيػػػػػػػـ
كبػ ن
ػػػػػػس ُ
ػػػػػػيض بيػػػػػػػا مسػ ن َ

ِ
ػػػػػػػدماء َت َضػػػػػػػػك ُع
عمػػػػػػػػى أََّنيػػػػػػػػا ريػػػػػػػػ َ الػ

()1

أخذه ابف المعتز فقاؿ (مف الطكيل) :

ِ
ػػػػػػػػػػػػػائُرىا َد ُـ
كسػ
َمقا ِب ُضػػػػػػػػػػػػػػيا ِمسػ
ن
ػػػػػػػػػػػػػؾ َ

يـ
ُممػ ن
ػػػػػكغى َف ُسػ ُ
ػػػػػكؾ إذا خاضػػػػػػكا الػ َ
ػػػػػيكُف ْ

()2

كتبرز قيمة الحماسة الشجرية أيوا فيما قدمو ابف الشجرؼ مف مناسبات قكؿ ا شعار التي
يقدـ بيف
يكردىا حيث لاستغل ابف الشجرؼ معرفتو با خبار كمناسبات ا شعار فكاف كثي ار ما ّ
يدؼ الحماسة بما يشير إل مناسبتيا ل( ،)3كمف ذلؾ قكلو ل قاؿ يزيد بف حبناء التميمي

الخارجي .ككاف خرج مع ا ازرقة فكتبت إليو امرأتو مف البصرة تمكمو كتستبطئو في ىدية يبعثيا
()4

إلييال

(مف الطكيل):

أـ عاصػػػػػػػػػػػـِ
تعجمػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػالمكـِ يػػػػػػػػػػػا َّ
كال َ

إف العػػػػػيش لػػػػػيس بػػػػػدائـ
ػػػػكـ َّ
دعػػػػػي المػ َ

تكػػػػػػك ُف اليػػػػػػدايا مػػػػػػف ُفضػ ِ
ػػػػػكؿ الغنػػػػػػائـِ

اليديػػػػػػػػػػػة إنمػػػػػػػػػػػا
كال تعػػػػػػػػػػػذلينا فػػػػػػػػػػػي
َّ

()5

نحا ابف الشجرؼ المنح القصصي في إيراده لبعض حماسياتو كخاصة في فف الغزؿ

فقد لعمد ابف الشجرؼ كؿ مرة بيف أصحاب دكاكيف الحماسة إل

ركاية قصة يتمثل بطميا

بمكف معيف مف الشعر ،كىك الغزؿ ،كيجعل مف كل مثاؿ يتمثل بو مقطكعة مستقمة أك حماسية

مستقمة كلك كانت بيتا كاحدا ال نير كىي محاكلة فريدة عند أصحاب كتب الحماسة

ل(.)6

نتجع بف
قاؿ ابف الشجرؼ :لركػ ابف دريد قاؿ  :أخبرنا الرياشي عف ا صمعي قاؿ ،حدثني ُم ُ
نبياف قاؿ أخبرني رجل مف بني الصيداء مف أىل الصريـ قاؿ  :كنت أىكػ جارية مف باىمة

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)394
) (2المرجع السابق  ،ص.215
) (3إسماعيل  ،المصادر ا دبية كالمغكية (ص.)110
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)218
) (5المرجع السابق  ،ص.219
) (6الشكعة  ،مناىج التأليف عند العمماء العرب (ص.)520
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يسجعف في أفناف أيكات
حمامات
فأخافني قكميا كأخذكا عمي المسالؾ ،فخرجت ذات يكـ فزذا
ٌ
ي
متناكحات في يسراة ك قاد فاستصزني الشكؽ  ،فركبت كأنا أقكؿ(:)1

مطكقػػػػػػػػػػ نة كرقػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػي إثػػػػػػػػػػر لػ ِ
ػػػػػػػػػف
ُ
ُ
الشر ِ
َّ ِ
اسػػػػػف
اـ الشػػػػػك ِؽ بػػػػػيف ّ
كشػػػػػبت ضػػػػػر ُ

ػػت فػػػكؽ أغصػػػاف مػػػف األيػػػؾ ُغػػػدكًة
َد َعػ ْ

ػػػػػػل اليػػػػػػػكى إذ ترنمػػػػػػػت
فياجػػػػػػػت عقابيػ ُ

معيػػػػػػػػا غيػػػػػػػػر ذارؼ
بكػػػػػػػػت بجفػػػػػػػػكف َد ُ

ػػػػػػأغرت جفػػػػػػػكني بالػػػػػػػدمكع الػػػػػػػ ّذكارؼ
فػ
ْ

()2

حيث رسـ ابف الشجرؼ مقدمة قصتو التي يسكقيا بمطمع يشكؽ القارؼء لمعرفة ما سيجرؼ
بعدما حل بالشاعر مف ألـ الشكؽ كالصراؽ كما أثارتو الكرقاء في نصسو مف ىـ كحزف كخكؼ
حيث أسقط الشاعر ما بنصسو عم تمؾ الكرقاء فاستصزت دمكعو كأججت مشاعره .

ثـ يقكؿ :لثـ سرت فأتيت أرويا فآكاني الميل إل حي فخصت أف يككنكا مف قكميا فبت بالقصر
فمما ىدأت ِّ
الرجل ،كرينيق ْت عيني ِسنة إذا قائل يقكؿل(( )3مف الكافر) :
فمػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػد العشػػػػػػػػػػية مػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػر ِار

تمتػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػميـ َعػػػػػػػػػر ِار نجػػػػػػػػػد

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)512
) (2المرجع السابق  ،ص.512،513
) (3المرجع نصسو  ،ص.513
) (4المرجع نصسو  ،ص.514
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()4

ثـ يتابع ابف الشجرؼ فيقكؿ :لفتصاءلت –عمـ ُ -ثـ نمبتني عيناؼ فزذا آخر يقكؿل(مف الكافر):
()1

ػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػد اليػػػػػػػػػػػػكـ إال تعمػػػػػػػػػػػػ َة
كالمػ َّ
()2

لفزادني ذلؾ قمقا فزذا ثالث يقكؿل

طيػػػػف أك َتمقػػػػى ليػػػػا منػػػػزالً َق ْفػػػػَار
مػػػػف ال ّ

(مف الكامل):
ػػػػػػػػػػػػػار
ػػػػػػػػػػػػػل َي ُكػػػػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػػػػييـ كنيػ
ليػ
ُ
ن

لػػػػػػػػػػف يمبػػػػػػػػػػػث الُقرنػػػػػػػػػػػاء أف يتفرقػػػػػػػػػػػكا

()3

اع مع الشركؽ قد سرح ننما كىك
لفقمت كركبت ناقتي متنكبا الطريق ،فمما برؽ الصجر ،إذا ر ق
يتمثل (مف الطكيل):

طاعػػػػػػػػػاً حبػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػر ِ
ائف
كبػػػػػػػػػالمكت ق ّ

كفػػػػػػػػػػى بالميػػػػػػػػػػالي ُمخمقػػػػػػػػػػات لجػػػػػػػػػػدة

()4

فالف؟ فقاؿ  :فالف  .قمت  :ما كراءؾ ؟ قاؿ :
لفأظممت
عمي ا رض ،فتأممتو فعرفتو فقمت ٌ :
ّ
واجعت كُ رمم ية الثرػ ،فما تمالكت أف سقطت عف بعيرؼ فما أفقت حت حميت عمي
ّ
الشمس ،فاستيقظت كقد يعيق يل الغالـ ناقتي كمو فكررت كأنا أقكؿل(( )5مف البسيط):
يبقػػػػػػػػى كيقمقنػػػػػػػػي يػػػػػػػػا راعػػػػػػػػي الضػػػػػػػػا ِف
َ
()6
أبقػػػػػػػى كنفسػػػػػػػي فػػػػػػػي أثنػػػػػػػاء أكفػ ِ
ػػػػػػاف

يػػػا ر
اعػػػي الضػػػأف قػػػد أبقيػػػت لػػػي كمػػػداً
َ
ػػػػت نفسػػػػي إلػػػػى نفسػػػػي فكيػػػػف إذف
َن َعْي ُ

لقد اعتمد ابف الشجرؼ في سرده كقائع قصتو مبدأ تقسيط الحدث ،كذلؾ لجذب انتباه القارغ

كتكفير عنصر التشكيق ،إوافة إل تقديـ شخكص قصتو كاحدا تمك اآلخر ،مرك از عم دكر كل
مف ىذه الشخصيات مف خالؿ الحدث ،كىي طريقة جديدة في إيراد الحماسيات لـ يعيدىا أحد

قبل ابف الشجرؼ .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)514
) (2المرجع السابق  ،ص.514
) (3المرجع نصسو  ،ص.514
) (4المرجع نصسو  ،ص514
) (5المرجع نصسو  ،ص.515
) (6المرجع نصسو  ،ص515
01

كمما يحسب البف الشجرؼ في حماستو ذلؾ التصريع الصني لبعض أبكابيا ،حيث أواؼ ليا ىذا
ككِس يـ ىذا المنح بالجدة ،كىك ما نالحظو في بابي النسيب
التصريع كالتنكيع الكثير مف التشكيقُ ،
كالصصات كالتشبييات ،فصي باب النسيب الذؼ قسمو ابف الشجرؼ لإل عدة فصكؿ ،جعل

الصصل ا كؿ الختيارات مف شعر العشاؽ المشيكريف في نطاؽ حماسيات ُي ُبدكف مف خالليا
شككاىـ كلكعتيـ ككجدىـ كصبابتيـ مثل المجنكف ،كقيس بف ذريح ،كيزيد بف الطثرية كجميل
بف معمر ككثير بف عبد الرحمف ،كا حكص ،كالعرجي ،كبعض مف أحسنكا القكؿ في الغزؿ

مثل سحيـ كأبي حية النميرؼ ،كالحسف بف مطير  .كفي نصس الصصل يأتي بقطعتيف مف نزؿ
النساء ـ الوحاؾ المحاربية ،كقطعة لواحية الياللية  ...إف ىذا الصصل مف باب الغزؿ
يشتمل عم ننائيات كثيرة مما يطرب لو السمع ،كتمذ ا ذف  ،كييتز الكجدافل(.)1

كمف الصصكؿ التي أفردىا ابف الشجرؼ ومف إطار باب النسيب لفصال لطيصا يوـ عدة

مقطكعات قيمت في الحنيف إل ا كطاف ،ثـ يتبعيا بصصل آخر في االرتياح عند ىبكب الريح

كآخر في االشتياؽ عند لمعاف البركؽ ،كآخر في النزاع عند نكح الحماـ ،كنيره في الشكؽ عند

حنيف اإلبل ،يتبعو بصصل في الطيف كالخياؿ ل(.)2

إف ىذه التصريعات المتعددة لباب النسيب جديد كل الجدة عم كتب الحماسات  ،جمع فيو ابف

الشجرؼ كل ما يتعمق بالنسيب كالحب كخاصة في فصل الحنيف إل ا كطاف كىك منزع جديد
لـ يسبقو إليو أحد .

كمف الالفت لمنظر في حماسة ابف الشجرؼ تسميتو كبر أبكاب حماستو لالصصات كالتشبييات

ل الذؼ يوـ ثالثمائة كثماني كخمسيف حماسية ،كىك ما يقارب ثمث الديكاف حيث أقرف الصصة
بالتشبيو في تسميتو كيبدك أف ابف الشجرؼ في ىذه التسمية قد تأثر لبا فكار البالنية كالنقدية

التي استصاض الحديث فييا في القرف الرابع اليجرؼ كبعده كقد ظير ىذا ا ثر كاوحا فيما سماه
باب الصصات كالتشبييات في حماستول(.)3

) (1الشكعة  ،مناىج التأليف عند العمماء العرب (ص.)523
) (2المرجع السابق  ،ص.523
) (3إسماعيل  ،المصادر ا دبية كالمغكية ( ص.)114
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كرنـ ما جمعو ابف الشجرؼ مف شتات مختمف في بابو الصصات كالتشبييات كما فيو مف فصكؿ
كثيرة منيا فصل مف صصات النساء ،فصل في كصف النار ،كفصل في الصصات كالتشبييات

في الميل كالنجكـ كالمجرة كاليالؿ ،كفصل صصات آلة الحرب ،كفصل صصات الكتب كالخط إل

نير ذلؾ مف الصصكؿ داخل ىذا الباب حيث أنو مف الممكف أف ابف الشجرؼ أراد لأف يجعل

ىذه الصصكؿ المتنافر منيا كالمتآلف تحت عنكاف أقرب ما يككف إل

التشبيياتل(.)1

عمـ البياف كىك

كيبدك أف ابف الشجرؼ بيذا المزج الكاوح بيف الصصات كالتشبييات قد مثّل لأساسا جديدا في
االختيار  .إنو يويف إل التصريع المعنكؼ  ...عناية خاصة بالتشبييات الصنية الرائعة في كل
ا نراض الرئيسة كالمعاني الصرعية  .كىذا كمو مف أمر ذيكع ا فكار البالنية ل(.)2
كميما يكف مف أمر الحماسة الشجرية يبق

صاحبيا عم

قدر عاؿ مف الثقافة التي أىمتو

الختيار ىذه ا شعار فيك ذكاقة لمشعر ،حيث دلت لنا اختياراتو عم حسف تذكقو الصني لمشعر

الذؼ اختاره إوافة لحسف االختيار كشصافيتو في االختيار كعدـ تحيزه  ،كما كيحسب البف
الشجرؼ اىتمامو الكبير كفطنتو لإل

الشعر المرتبط بأسباب الثقافة كالعمـ ككصف الكتب

كالرسائل التي يتبادليا ا نداد كا صحاب كالمتحابكفل

()3

حيث مثمت ىذه ا شعار بعض الرسائل

اإلخكانية التي كتبت شع ار .
كعم ىذا تبق الحماسة الشجرية إحدػ أىـ مصادر الشعر العربي القديـ لفيي كاحدة مف أنصس

الحماسات التي كصمت إلينا كأثمنيا قيمة كأرفعيا قد ار ،يجد فييا اآلمل بغيتو كطالب الثقافة
حاجتو كالمتأدب زاده كعدتو ،كىي إحدػ الثمار الجنية النصيسة التي تركيا ىذا العالـ الجميلل(.)4

) (1الشكعة  ،مناىج التأليف عند العمماء العرب (ص.)524
) (2إسماعيل  ،المصادر ا دبية كالمغكية (ص.)114
) (3الشكعة  ،مناىج التأليف عند العمماء العرب (ص.)526
) )4المرجع السابق  ،ص.528
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ما ُي خذ عمى الحماسة الشجرية
 .1تعثر ابف الشجرؼ بشدة في اختياره مف شعر القركف الرابع كالخامس السادس اليجرؼلفصي
الكقت الذؼ كف

فيو شعراء القرنيف الثاني كالثالث حقيـ مف االختيار بدا ككأنو بخيل

بشعراء القرف الرابع فزذا ما اختار لبعويـ فزنو يختار في بخل كحذر  ،الميـ إال الشريف

الرو فزنو اختار لو ثالث عشرة مقطكعة حماسيةل(.)1

 .2اختياراتو الكثيرة لمشريف الرو دليل عم ظيكر النزعة الشيعية الطائصية فقد أكثر مف ذكر
مقطعات لشعراء آؿ البيت ،كالشيعة ،كخاصة في باب الشدة كالشجاعة ،فقد أكرد شع ار لكل

مف العباس ،كأبي طالب ابني عبد المطمب ،إوافة إل شعر مكقعتي الجمل كصصيف (.)2

كما أنو في نقكلو الصريحة عف الكتب لـ ينقل إال عف كتابيف ىما طيف الخياؿ لمشريف

المرتو  ،كا ناني لألصبياني كىما مف أكابر أعياف الشيعة ،إوافة لتمجيده الدائـ لشعراء
الشيعة في نير مكوع .

 .3إنصالو لبعض أعالـ الشعراء مثل المتنبي الذؼ لـ يأت لو إال بمقطكعتيف مجمكعيما أربعة

أبيات ،كانصالو بي فراس الحمداني في باب الشدة كالشجاعة ككأف الشاعر ال عالقة لو
بيذا الباب الذؼ ىك أىل لو فاستشيد لو فقط في باب الغزؿ كالرثاء كالعتاب .

) (1الشكعة  ،مناىج التأليف عند العمماء العرب (ص.)518
) (2المرجع السابق  ،ص.522
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الفصل األكؿ
األسمكب ك األسمكبية
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المبحث األكؿ  :األسمكب
ا سمكب لغة  /ىك الطريق أك المذىب أك سطر النخيل الممتد ،كيقاؿ سمكت أسمكب

فالف في كذا أؼ طريقتو كمذىبو كا سمكب الطريق كالكجو كالمذىب ،كا سمكب ُّ
الصف ،كيقاؿ أخذ
فالف في أساليب مف القكؿ ،أؼ أفانيف منو

()1

.

عرؼ النقاد كالبالنيكف العرب القدماء ا سمكب منذ قديـ الزماف كطريقة معينة في إيراد

الكالـ كىك ما نممسو مف التعريف المغكؼ حيث ربط ابف منظكر بيف ا سمكب كالطريق أك

المذىب الذؼ يستعممو الكاتب في تكصيل مراده كالتنكيع في ذلؾ .

لقد حمل مصطمح ا سمكب عند العرب القدماء بعدا ماديا كما سبق مف التعريف المغكؼ الذؼ

تناكؿ الطريق الممتد ،أك السطر مف النخيل ،كما تحمل كممة أسمكب أيوا بعدا فنيا يتمثل
بأساليب القكؿ كأفانينو(.)2

كاذا ما نظرنا إل التراث العربي كالمؤلصات التي تناكلت إعجاز القرآف الكريـ كجدناىـ
اىتمكا اىتماما كبي ار با سمكب لفصي اآلداب العربية استخدمت كممة ا سمكب لمداللة عم تناسق
الشكل ا دبي  ،كاتساقو في كالـ البالنييف حكؿ لإعجاز القرآف الكريـل كأقدـ مف استخدـ ىذه
المصظة كاف الباقالني في كتابو المكسكـ بزعجاز القرآف .فقد أكوح أف لكل شاعر أك كاتب

طريقة يعرؼ بيا كتنسب إليول(.)3

كمف المؤلصات العربية القديمة التي تناكلت ا سمكب كالتنكيع فيو كتاب تأكيل مشكل

القرآف البف قتيبة فقد نكعت العرب في استعماؿ ا ساليب البالنية يقكؿ ابف قتيبة :لكانما يعرؼ
فول القرآف مف كثر نظره ،كاتسع عممو  ،كفيـ مذاىب العرب كافتتانيا في ا ساليب ل

()4

.

لقد استعمل العرب الصصحاء البمغاء ا سمكب كنكعكا فيو مف خالؿ المقاـ فقد عرؼ العرب منذ

القدـ بأف لكل مقاـ مقاال كىك ما كوحو ابف قتيبة فقاؿ:ل فالخطيب مف العرب ،إذا ارتجل كالما
) )1ينظر  ،ابف منظكر  ،لساف العرب (ج.)472 /1
) )2ينظر  ،عبد المطمب  ،البالنة كا سمكبية (ص.)10
) )3خميل  ،في النقد كالنقد ا لسني (ص.)138
) )4ابف قتيبة  ،تأكيل مشكل القرآف ( ص .)12
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في نكاح ،أك يحمايلة ،أك تحويض ،أك صمح ،أك ما أشبو ذلؾ لـ يأت بو مف كاد كاحد بل
ييصتي ُّف  :فيختصر تارة إرادة التخصيف ،كيطيل تارة إرادة اإلفياـ ،كيكرر تارة إرادة التككيد كيخصي
بعض معانيو حت يغمض عم أكثر السامعيف ،كيكشف بعويا حت يصيمو بعض ا عجمييف
كيشير إل الشيء كيكني عف الشيء  .كتككف عنايتو بالكالـ عم حسب الحاؿ كقدر الحصل،

ككثرة الحشد ،كجاللة المقاـ ،ثـ ال يأتي بالكالـ كمو ،ميذبا كل التيذيب ،كمصص كل التصصية
كب؛ ليدؿ بالناقص عم الكافر ،كبالغث عم السميف ،كلك جعمو كمو ينح ار
بل تجده يمزج ي
كي ُش ُ
كاحدا ،لبخسو بياءه ،كسمبو ماءهل (.)1
لقد تنبو الصصحاء كالبمغاء كالخطباء إل وركرة التنكيع في تكصيل الصكرة إل السامع
مف خالؿ التنكيع في ا سمكب حسب ما تقتويو المقامات ،فقد استطاع ابف قتيبة الربط بيف

لالنكع ا دبي كطرؽ الصيانة عندما ربط بيف الخطبة كالمكوكع الذؼ يتصل بيا مف نكاح أك
حمالة أك تحويض أك صمح أك ما أشبو ذلؾل(.)2

كلسنا ىنا في مقاـ تتبع أقكاؿ العمماء العرب ا كائل في تنكيعيـ لألساليب حسب الحاجة فكتب
التراث تعج بمثل ىذه ا قكاؿ

()3

.

األسلوة اصطالدب

لطريقة خاصة في استخداـ المغة ،يتميز بيا كاتب أك شاعر أك جماعة أدبية ،أك حقبة زمنية
أك جنس أدبي  .كىك يميز أديب عف آخر في اختيار ا لصاظ كتأليف الكالـ ،كيمثل طريقة في

إبداع الصكرة كتكليدىا كابرازىا في الصكرة المصظيةل(.)4
ككفق ىذه الرؤية تنبو النقاد العرب ا كائل إل

أساليب الشعراء في طريقة عرويـ الصكر

المصظية التي يتمثمكنيا ،فتنبيكا مثال سمكب الشاعر لأبي تماـل كما يويصو مف زخرفات بديعية
كبيانية إل شعره .حيث مثل أسمكب ىذا الشاعر ظاىرة جديدة دفعت النقاد إل تناكؿ شعره ما
بيف مؤيد كمعارض كمتكسط بينيما .

) (1ابف قتيبة  ،تأكيل مشكل القرآف (ص .)13
) (2عبد المطمب  ،البالنة كا سمكبية (،ص.)12
) (3ينظر  ،أبك العدكس  ،ا سمكبية الرؤية كالتطبيق (ص.)23 – 11
) (4أبك عمي  ،البحث ا دبي كالمغكؼ (ص.)69
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إف ىذه الرؤية لألسمكب دفعت النقاد العرب ا كائل إل

كالتراكيب كالقكاعد النحكية ،كعكف النقاد كالبالنيكف عم

أسباب الجماؿ كالجكدة التي تميز أسمكبا عف آخرل(.)1
لقد نظر النقاد إل

لدراسة ا لصاظ كعالقتيا بالجمل

دراسة أساليب ا دب كالبحث في

أساليب ا دب كالشعر قديما ومف إطار البالنة العربية ،كمف خالؿ

مصردات البالنة العربية ،كاف يصدر الحكـ عم العمل ا دبي بالجكدة أك الرداءة .

لقد درس النقاد العرب القدماء ا سمكب مف خالؿ مصردات البالنة العربية  ،فركزكا عم الصكر
البالنية ،كعم

عمـ البديع بكافة مصرداتو لشعكرىـ العميق بأف دراسة ا سمكب مف خالؿ

البالنة العربية ىك الجكىر في فيـ النص ا دبي كيمثل بؤرة ارتكاز عميقة في تكصيل الصكرة

المصظية المرادة  ،فكانت البالنة العربية ىي ا داة الكحيدة التي يتـ بيا كمف خالليا تحميل النص
ا دبي كفيمو .
إف مصطمح ا سمكب لكاكب فترة طكيمة البالنة دكف أف يككف ىناؾ تعارض بينيما ،بل كاف

ا سمكب يقف مف البالنة مكقف المساعد عم تصنيف القكاعد المعيارية ل(.)2

كمف ىنا يمكف القكؿ :إف مصيكـ ا سمكب كاستخدامو مف ِقبل العمماء العرب ا كائل كانت نشأتو

قبل القرف الثاني اليجرؼ ،كاستخدمو النقاد كالبالنيكف العرب بكثرة في مصنصاتيـ

()3

.

أما عف نشأة ا سمكب عند الغرب فقد نشأ متأخ ار جدا ،فمع بداية القرف الخامس عشر الميالدؼ
بدأ ُيدرج في المعاجـ المغكية الغربية (.)4

كىذا يمثل أسبقية لمنقاد كالبالنييف العرب ،في اىتماميـ نير المسبكؽ با سمكب ،كىك ما يدلل
عميو تمؾ المؤلصاتالنقدية كالبالنية الكثيرة التي صنصكىا ،كخاصة فيما يخص إعجاز القرآف

الكريـ.

) (1أبك عمي  ،البحث ا دبي كالمغكؼ (ص.)69
) (2دركيش  ،ا سمكب كا سمكبية ( ص .)60
) (3أبك عمي  ،البحث ا دبي كالمغكؼ (ص.)70
) (4دركيش  ،ا سمكب كا سمكبية (ص .)60
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المبحث الثاني  :األسمكبية
مصدر صناعي مف كممة أسمكب كىي إحد العمكـ المستحدثة التي ظيرت في بداية

القرف العشريف ،ارتبطت نشأة ا سمكبية بالدراسات المسانية المغكية فقد كمف الدافع الحقيقي لنشأة
ا سمكبية في لالتطكر الذؼ لحق الدراسات المغكية ،كتكاد الدراسات العربية تجمع عم أف نشأة

ا سمكبية ترتبط ارتباطا كثيقا بيذا التطكر ،كتعده أساس الدراسات ا سمكبية .كاذا آمنا بأف
ا سمكبية جاءت كليد التطكر الذؼ لحق العمكـ الثالثة :النقد كالبالنة كالمغة ،فزننا نؤكد أف نشأة

ا سمكبية لغكية ،كالسيما التطكر في مجاؿ الدراسات ا دبيةل(.)1

إف معظـ مف تناكلكا ا سمكبية بالدراسة ،كحاكلكا تعريصيا قدمكا ليا تعريصات مف الزاكية الغربية
حيث ارتبطت تعريصاتيـ بشكل أساسي بنشكء كارتقاء الدراسات المسانية المغكية الحديثة (.)2

كيمكف تعريف ا سمكبية بأنيا المنيج التحميمي العممي الذؼ ييتـ بدراسة ا عماؿ ا دبية
مستخدما أفكار عمـ المغة الحديث في إبراز الخصائص كالسمات ا سمكبية المميزة لعمل أدبي
أك أديب أك حت حقبة زمنية (.)3

أك ىيلفرع مف المسانيات الحديثة مخصص لمتحميالت التصصيمية لألساليب ا دبية أك
لالختيارات المغكية التي يقكـ بيا المتحدثكف ك الكتاب في السياقات – البيئات  -ا دبية كنير
ا دبية ل(.)4

كمع انتشار ا سمكبية مع بدايات القرف العشريفل لـ يكتف الدارسكف ا سمكبيكف بأدكات البالنة
العربية بل تطمعكا إل

اإلفادة مف بعض أدكات بعض العمكـ العربية كا صكات كالصرؼ

كالداللة كالتراكيب  ،ككذلؾ استميمكا منجزات عممي النصس كاالجتماع  ،كانتصعكا بنتائج عمـ

) )1عبد الجكاد  ،االتجاىات ا سمكبية في النقد العربي الحديث (ص.)22 – 21
) (2ينظر  ،أبك العدكس  ،ا سمكبية الرؤية كالتطبيق (ص .)32 – 24
) (3ينظر  ،أبك عمي  ،البحث ا دبي كالمغكؼ (ص.)71
) (4أبك العدكس  ،ا سمكبية الرؤية كالتطبيق (ص.)35
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النصس المغكؼ  ،كعمـ المغة االجتماعي ا مر الذؼ أسيـ في بمكرة رؤية عربية ناوجة لممنيج
()1

.

ا سمكبي ل

ككفق ىذه الرؤية سعت ا سمكبية إل

إيجاد التكامل بيف فركع المغة الكاحدة فبعد أف كاف

االعتماد ا كؿ كا خير عم البالنة ،اىتمت بعدة مستكيات أخرػ عم قدر كبير مف ا ىمية

كالتراكيب ،كا صكات ،كالصرؼ ،كحت اإليقاع المكسيقي لمنصكص ا دبية ،كما أنيا تجاكزت
تمؾ الكحدة فسعت إل إنشاء ركابط جديدة بيف العمكـ ا خرػ كخاصة عممي النصس كاالجتماع .

لفا سمكبية ىي دراسة ا سمكب في مختمف تجمياتو الصكتية كالمقطعية كالداللية كالتركيبية
كالتداكلية  .كمف ثـ ،فيي تيتـ باستكشاؼ خصائص ا سمكب ا دبي ،كنير ا دبي مع جرد

مكاصصاتو المتميزة ،كتحديد مميزاتو الصردية ،كاستخالص مقكماتو الصنية كالجمالية ،كتبياف آثار
كل ذلؾ في المتمقي أك القارغ ذىنيا ،ككجدانيا ،كحركيا ،كيعني ىذا كمو أف ا سمكبية تيتـ
با جناس ا دبية ،كصيغ تأليف النصكص  ،كالتركيز عم ا ساليب المغكية الخاصة لدػ مبدع

ما ،كتدرس أيوا أنكاع ا ساليب التي يستثمرىا الكاتبل(.)2

كمع ىذه النظرة الجديدة لمنصكص ا دبية كاالستعانة بمستكيات كعمكـ شت تجاكزت ا سمكبية

البالنة مف حيث نظرتيا إل النصكص ككيصية تحميميا لسبر أنكارىا فأصبحت ا سمكبية كريثا
()3

شرعيا لمبالنة

()4

.أك كما قيل  :لالبالنة ىي سمف ا سمكبية ل

.

كمف ناحية أخرػ اعتبر بعض الباحثيف أف مصطمح ا سمكبية نشأ عم أنقاض البالنة القديمة
فقد ظيرت ل ا سمكبية – تاريخيا – في أكاخر القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف ،عم

أنقاض البالنة التقميدية التي استنصذت إمكانياتيا التعميمية ،فتحجرت مقاييسيا المعيارية ،ثـ
()5

أصبحت آفاقيا المستقبمية مسدكدة  ،لذلؾ أعمف كثير مف الدارسيف مكتيا ل

 .كيرػ الباحث أف

ا سمكبية  ،كاف كانت قد انطمقت في فواء أرحب مف فواء البالنة  ،في معالجتيا النصكص
) (1أبك عمي  ،البحث ا دبي كالمغكؼ (ص.)69
) (2حمداكؼ  ،اتجاىات ا سمكبية (ص .)9 – 8
) (3ينظر  ،عياد  ،مدخل إل عمـ ا سمكب (ص.)40 -35
) (4ساندريس  ،نحك نظرية أسمكبية لسانية (ص).95
) (5حمداكؼ  ،اتجاىات ا سمكبية (ص.)10
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ا دبية ،إال أنيا لـ لـ تقـ عم أنقاويا ،فقط تجاكزتيا كتعددت أساليبيا في مقاربة النصكص

ا دبية بعيدا عف معيارية البالنة العربية .

لقد احتكت ا سمكبية المباحث البالنية في تحميل الخطاب ا دبي كتجاكزت ىذه المباحث نيرىا

مف مباحث المغة كالعمكـ ا خرػ لسبر أنكار النصكص ا دبية فأصبحت لتمثل تعريصا مواعصا
لمبالنة إذ تتكجو إل

دراسة الصكرة كأدكات التعبير كتأخذ في بعدىا النظرؼ حقيقة ا ساليب

كا جناس كأثرىا في إنتاج النص  ...كتيتـ بعالقة المغة مع التصكير مف جية كعالقة الصرد مع

ا مة مف جية أخرػ ل(.)1
نشأة األسمكبية

ىناؾ شبو إجماع بيف الباحثيف عم أف شارؿ بالي(1865ـ – 1947ـ) ىك مؤسس

ا سمكبية معتمدا عم آراء أستاذه دؼ سكسير ،كاف كاف بعض الباحثيف يرجع نشأة ا سمكبية أك
اإلرىاصات السابقة لمنشأة قبل سكسير بكثير مف حيث نظرتو لمغة فمـ ليكف سكسير ىك العمـ
المصرد في ىذا االتجاه  ،فقد كاف لو سابقكف كمعاصركف ميدكا لمنظرة الجديدة أك أكدكىال(.)2

مف أكلئؾ العمماء الذيف بدت إرىاصات ا سمكبية الحديثة في كالمو العالـ الصرنسي لجكستاؼ

ككيرتنجل (1886ـ) الذؼ نص عم أف عمـ ا سمكب الصرنسي ميداف شبو ميجكر تماما حت

ذلؾ الكقت ،كفي دعكتو إل أبحاث تحاكؿ تتبع أصالة التعبيرات ا سمكبية بعيدا عف المناىج
التقميدية ،حيث يجعل ىذا القكؿ بمثابة الكقت الصعمي لكالدة عمـ ا سمكب

()3

.

كلسنا ىنا بصدد عرض اآلراء المختمصة لبداية ا سمكبية  ،كيكصينا في ىذا المقاـ اتباع إجماع

الباحثيف عم أف بالي ىك المؤسس الصعمي لألسمكبية  ،كذلؾ آلرائو الصريدة كنظرتو العميقة لمغة

كم ْف قبمو ،حيث كاف مصطمح ا سمكب أك ا سمكبية ما يزاؿ
التي تجاكزت آراء أستاذه سكسير ي
فوصاوا كاسعا نير محدد المعالـ في القرف التاسع عشر كبدأ يأخذ معن محددا في القرف
العشريف عم يد بالي ل فكممة ا سمكبية قد ظيرت في القرف التاسع عشر فزنيا لـ تصل إل

) (1الحربي  ،ا سمكبية في النقد العربي الحديث (ص.)27
) (2عياد  ،مدخل إل عمـ ا سمكب (ص.)21
) (3ينظر  ،فول  ،عمـ ا سمكب (ص.)16
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معن محدد إال في أكائل القرف العشريف ،ككاف ىذا التحديد مرتبطا بشكل كثيق بأبحاث عمـ

المغةل(.)1

كمف ىنا يمكف القكؿ :إف مصطمح ا سمكبية لـ يظير لإال في بداية القرف العشريف مع ظيكر
الدراسات المغكية الحديثة  ،التي قررت أف تتخذ مف ا سمكب عمما يدرس لذاتو ،أك يكظف في
خدمة التحميل ا دبي ،أك التحميل النصسي ،أك االجتماعي ،تبعا التجاه ىذه المدرسة أك تمؾل(.)2

كلـ يسمـ ىذا المصطمح الجديد عند الباحثيف مف الخمط الكاوح بيف ا سمكب كا سمكبية فبينما

فرؽ بعض الباحثيف بينيما ،إال أف ىناؾ فريقا يستخدـ كال المصطمحيف لمداللة عم
(.)3

اآلخر

كأف أحدىما يقكـ مقاـ اآلخر نالبا في كتابات النقاد المعاصريف

إال أنو يمكف التصريق بيف المصطمحيف فمصطمح لا سمكبية يختمف عف مصطمح عمـ ا سمكب
ف عمـ ا سمكب يقف عند تحميل النص بناء عم مستكيات التحميل كصكال إل عمـ بأساليبو

بينما ا سمكبية ىي التي تتجاكز النص المحمل المعمكمة أساليبو إل نقد تمؾ ا ساليب بناء عم

منيج مف مناىج النقدل(.)4

إوافة إل أف ا سمكب سبق ا سمكبية بقركف عديدة  ،كتحددت أصكلو كمصاىيمو  ،ككقف عند
المباحث البالنية في تحميل النصكص لإف درس ا سمكب اقترف في البداية بالتصكر البالني

التقميدؼ الذؼ كاف يمجد ا سمكب الصصيح البميغ الرائع  ،كالمعجز فنيا كجماليا كالمجكد بصكر
المشابية كالمجاكرة  ،كالمزخرؼ بالمحسنات البديعيةل( ، )5أما ا سمكبية فحديثة النشأة سعت إل

التكاممية بيف فركع المغة الكاحدة في نقد كتحميل النص ،كما أنيا تطمعت لإلفادة مف عمـ المغة

الحديث كالعمكـ ا خرػ.

) (1عبد المطمب  ،البالنة كا سمكبية (ص.)172
) (2دركيش  ،ا سمكب كا سمكبية (ص.)61
) (3ينظر  ،فول  ،عمـ ا سمكب (ص .)113 – 9
) (4أبك العدكس  ،ا سمكبية الرؤية كالتطبيق (ص.)37
) (5حمداكؼ  ،اتجاىات ا سمكبية (ص.) 7
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الميـ أف ىذا المصطمح قد سطع نكره كحظي باىتماـ كبير بيف النقاد كالباحثيف فقد لتوافرت

جيكد كثيرة إلنواج ىذا المنيج النقدؼ ،كتعددت المدارس ا سمكبية ،كتنكعت اتجاىاتيا
()1

كناياتيا ل

 .ا مر الذؼ دفع الكثير مف الباحثيف لالىتماـ بيذا المنيج رنـ تعدد فركعو التي

باتت تستعمل في استجالء جماؿ النصكص ا دبية .فقد حظي ىذا المنيج باىتماـ كبير

كخاصة عندما تـ تطبيقو عم النصكص ا دبية القديمة التي كانت قبل ميالد ا سمكبية .
أىداؼ األسمكبية

تيدؼ ا سمكبية ككنيا منيجا لتحميل النصكص كمقاربتيا إل تحميل النصكص ا دبية
كفق منيجية نقدية دقيقة ،كدراسة ا سمكب في مختمف صكره التركيبية ،كالصرفية ،كالصكتية

كالداللية مف خالؿ تجاكز البالنة المعيارية التي كاف يعتمد عمييا النقد القديـ اعتمادا كميا
إوافة إل

تجريد الناقد مف انطباعية النقد عند تحميمو كمقاربتو النصكص ،حت

ا سمكب كصصا عمميا يعتمد عم منيجية محددة .

يتـ كصف

كتستعيف ا سمكبية بالعمكـ ا خرػ في عممية استجالء حقائق النصكص ،حيث يتـ
ربط ا سمكب بكجداف الكاتب كنصسيتو كانصعاالتو كتطمعاتو ،مف خالؿ االستعانة بعممي النصس

كاالجتماع .

كما كتيتـ ا سمكبية بدراسة المعجـ الشعرؼ عبر ا سمكبية اإلحصائية كالكقكؼ عم

الحقكؿ الداللية لمكاتب مف خالؿ أسمكبو لرصد الظكاىر ا سمكبية البارزة في النص كالمسيطرة
عميو بدقة بالغة مف خالؿ استعماؿ عمـ اإلحصاء الرياوي .
كتسع

ا سمكبية لدراسة الظكاىر ا سمكبية في سياؽ النص مع ا خذ بعيف االعتبار

المرجعيات التي قد ُيبن عمييا النص مثل عالقة النص بالنصكص ا خرػ لالتناصل .

كما أف اىتماـ ا سمكبية ينصب في المقاـ ا كؿ عم النص ،أك الخطاب ا دبي أؼ
عم بنيتو ،كما يتناكؿ التحميل ا سمكبي المقصد مف النص ،كاليدؼ الذؼ يريد تكصيمو ا ديب

مف خالؿ بنية نصو مف خالؿ أساليبو المتعددة المحممة بالدالالت ،مف خالؿ التركيز عم

االنزياح ،كاالختيار ،كالتركيب ،كالكظيصة ا دبية ،كاإليحاء كنيرىا مف المصطمحات التي تـ
) (1أبك عمي  ،البحث ا دبي كالمغكؼ (ص.)73
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طرحيا في عممية مقاربة كتحميل النصكص أسمكبيا  .فا سمكبية تيدؼ إل

دراسة النصكص

ا دبية ل عف طريق تحميميا لغكيا بيدؼ الكشف عف ا بعاد النصسية كالقيـ الجمالية كالكصكؿ

إل أعماؽ فكر الكاتب مف خالؿ تحميل نصو ل(.)1

كما أف ا سمكبية كوعت نصب عينييا المتمقي كطرؼ أساسي مف حيث إبالنو

كتصييمو فسعت إل التأثير فيو ل إف ا سمكبية تركز بشكل كثيف كمباشر عم عممية اإلبالغ

كاإلفياـ ،باإلوافة إل انتقاليا ا ساسي كالجكىرؼ إل التأثير في المتمقي  ،كذلؾ مف خالؿ
ميل الكاتب كنزكعو ا كيد إل أف يجعل كالمو مبنيا كمؤلصا بطريقة يمصت فييا انتباه المتمقي لما

يريده ،كلذلؾ فزف ا سمكبية تسع بكل تميز لدراسة الكالـ عم أنو نشاط ذاتي في استعماؿ
المغةل

()2

.

إف االىتماـ الذؼ أكلتو ا سمكبية لممتمقي ىك أكثر ما ميزىا كمنيج نقدؼ ،حيث سعت ال
التأثير في المتمقي ،كجعمو طرفا ميما مف أطراؼ عممية اإلبداع.

) (1سميماف  ،ا سمكبية (ص.)43
) (2ربابعة  ،ا سمكبية (ص .)9
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المبحث الثالث  :األسمكبية كعالقتيا بالعمكـ األخرى
تأثرت ا سمكبية في نشأتيا بعدد مف العمكـ السابقة ليا شأنيا في ذلؾ شأف كل العمكـ

ا خرػ ،فالعمكـ الالحقة تتأثر بالعمكـ السابقة ليا ،كقد تمتقي ببعض المباحث كتصترؽ في

البعض اآلخر ،كقد نشأت ا سمكبية الحديثة في ظل ثالثة عمكـ كثيقة الصمة بيا ىي المسانيات
البالنة  ،كالنقد ا دبي .
أكالً  :عالقة األسمكبية بالمسانيات

تعد ا سمكبية مف المناىج التي اتكأت اتكاء شديدا عم الدراسات المغكية  ،فقد اعتمدت
ّ
()1
ا سمكبية لعم الدراسات المغكية أساسا في تحميل النصكص ل  ،بحيث انطمقت جل اآلراء
ا سمكبية مف تمؾ المحاورات التي بدأىا دؼ سكسير عف عمـ المغة ،كما إف صار لعمـ المغة

الحديث أنصاره كمنظركه ،حت بدأت ا سمكبية في الظيكر .فيناؾ شبو ارتباط تاريخي كمزامنة

بيف العمميف ،ىذه المزامنة أكقعت بعض نقاد ا دب في الخمط بيف العمميف ،فصاركا يعدكف أؼ
تناكؿ لألدب فيو اىتماـ بالمظاىر المغكية مف الدراسات ا سمكبية

()2

.

كلكف فرؽ بعض النقاد بيف العمميف كجعمكا ا سمكبية أحد فركع عمـ المغة ،فقد ل نظركا إل عمـ
ا سمكب في العادة عم أنو فرع مف عمـ المغة كلكف بما أنو يعتمد عم كجية نظر خاصة بو

تميزه عف سائر فركع الدراسات المغكية ،فقد يككف ا قرب إل المنطق اعتباره عمما مساكقا لعمـ

المغة ،ال يعني بعناصر المغة مف حيث ىي ،بل بزمكاناتيا التعبيرية ،كعم ىذا ا ساس تككف
لعمـ ا سمكب نصس ا قساـ لعمـ المغةل(.)3

كمع ىذا الخمط البيف بيف العمميف اجتيد بعض الباحثيف لبياف معالـ كل عمـ كتحديدىا ،فعمـ

المغة ل يدرس ما يقاؿ ،في حيف أف ا سمكبية ىي التي تدرس كيصية ما يقاؿ ،مستخدمة الكصف
كالتحميل في آف كاحد ل(.)4

) )1عكدة  ،تأصيل ا سمكبية في المكركث النقدؼ كالبالني (ص.)7
) (2ينظر  ،أبك العدكس  ،ا سمكبية الرؤية كالتطبيق (ص.)40
) (3عياد  ،اتجاىات البحث ا سمكبي (ص.)96
) (4عبد المطمب  ،البالنة كا سمكبية (ص.)186
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إف المغة تمثل المادة الخاـ ا كل

التي يستعمميا المتكمـ لإلفصاح عف فكرتو ،أما ا سمكبية

فترشدنا إل اختيار ما يجب أخذه مف ىذه المادة المغكية لمتكصل إل نكع مف التأثير في السامع
كشحف عكاطصو تجاه النص بحيث تجعمو ىذه العكاطف يتماى مع النص  .لإف ا سمكبية كليدة

رحـ عمـ المغة الحديث ،فيي مدخل لغكؼ لصيـ النص ل(.)1

لقد مثمت المغة المادة ا كلية التي بدكنيا ال يستطيع الكاتب إبداع نصو ،كاتجيت الدراسات

المغكية المسانية الحديثة منذ سكسير إل دراسة المغة كالكالـ دكف أؼ تمييز بيف أنكاع الخطابات

سكاء الصردية أك ا دبية ،أك حت إذا كاف الخطاب بالعامية ،أما الصكرة ا ساسية لألسمكبية ل فمـ
تعد تيتـ بالكالـ كحده بقدر ما أصبحت تيتـ بكيصية صيانة ىذا الكالـ كقكلبتو ليدخل محراب

العممية االتصاليةل ( ،)2كقد انطمقت ا سمكبية مف ىذه الثنائية فدرست الكجو اآلخر لمكالـ الذؼ

لـ يتطرؽ إليو سكسير فدرست خصائص التعبير كما ذكرنا عند بالي ،ثـ تنكعت الدراسات
كالمدارس ا سمكبية متجاكزة بدراساتيا عمـ المغة الحديث مستعممة الكصف كالتعبير كاإلحصاء

باحثة عف ا ثر النصسي الذؼ يخمصو النص ،مجتيدة في بياف فرادة كتنكع ا ساليب التي تصدـ

القارغ كتؤثر فيو ،فالبحث ا سمكبي يدرس ل المغة ا دبية نيا تمثل التنكع الصردؼ المتميز في
ا داء ،بما فيو مف كعي كاختيار ،كبما فيو مف انحراؼ عف المستكػ العادؼ المألكؼ بخالؼ
المغة العادية التي تتميز بالتمقائية  ،كالتي يتبادليا ا فراد بشكل دائـ كنير متميزل(.)3

كلعل أبرز الصركؽ بيف عمـ المغة الحديث كا سمكبية كأىميا ،أف المسانيات كجيت عنايتيا
الكاممة لدراسة الجممة  ،كاعتنت بالتنظير لمغة تمثمو القكانيف المتعارؼ عمييا ،كما سعت لبياف

ككشف كاستقصاء ىذه القكانيف ،أما ا سمكبية فكجيت العناية التامة لإلنتاج الكمي لمكالـ ،كما

ىك منجز فعال ،كما اىتمت با ثر المتركؾ في نصس المتمقي ،مع اىتماميا بالقيمة اإلبالنية
كاإلفيامية  ،ككصصت الكالـ بأنو نشاط ذاتي في استعماؿ المغة (.)4

) (1أبك العدكس  ،ا سمكبية الرؤية كالتطبيق (ص.)40
) (2الكعر  ،االتجاىات المسانية (ص.)143
) )3عبد المطمب  ،البالنة كا سمكبية (ص.)186
) )4ابف يحي  ،السمات ا سمكبية في الخطاب الشعرؼ (ص.)25
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يتوح مف الصركقات السابقة بيف المسانيات ك ا سمكبية ل أف المشترؾ بيف الطرفيف ىك المغة
نير أف التبايف يتجسد في النتائج فالمسانيات تنطمق في عممية الكصف ك التحميل مف الجممة ك
بالتالي يككف التعامل مع النص عم أنو مجمكعة مف الجمل ،في حيف تنطمق ا سمكبية مف
النص باعتباره كحدة كمية أك منتجا كميا ،كىذا يؤدؼ إل نتائج متباينةل (.)1
ثانياً  :عالقة األسمكبية بالبالغة
طرح بعض الباحثيف ا سمكبييف ا سمكبية كبديل شرعي ككحيد لمبالنة العربية كأعمف
البعض كفاة البالنة العربية ،بعد اتخاذىـ ا سمكبية منيجا لمقاربة النصكص االدبية كاستجالء
جمالياتيا  ،فقد رأػ أصحاب ىذا التكجو أف المعيارية في قكانيف البالنة الثابتة كالسابقة عم

العمل ا دبي بمثابة لالمزالق التي كقعت فييا البالنة أتاح لألسمكبية أف تككف الكريث الشرعي

ليا ل

()2

.

لقد كاف لمبالنة ل أف تبق

تتبكأ مكانا في الدراسات المغكية كالمسانية الحديثة  ،لكال

بركز عمـ جديد مف عباءة المسانيات ،كاستكاؤه عمما متمي از ذك مناىج خاصة كتكجيات معينة
عم

مستكيي التنظير كالممارسة معا ،كىك ا سمكبية فعم

الرنـ مف اعتراؼ كثير مف

ا سمكبييف المعاصريف بأف كثي ار مف مباحث البالنة القديمة ما زالت محتصظة بجديتيا كأىميتيا
عم

الرنـ مف اإلساءة التي لحقت بيا عم

المستكػ التنظيرؼ في الشركحات كالتمخيصات

فزف ىذه الحقيقة لـ تشصع لمبالنة في شيء ،كبقيت الدراسات ا سمكبية المعاصرة تردد المقكلة

التي مصادىا أف ا سمكبية كليدة البالنة ككريثيا المباشر ،كمعن ذلؾ أف ا سمكبية قامت بديال
عف البالنةل(.)3

لقد نظر الباحثكف ا سمكبيكف إل

البالنة بيذه النظرة ككنيا سابقة عم

كانطالقيا مف قكانيف معيارية كثيرة التصرع ،تيدؼ مف خالليا إل

العمل ا دبي

تقكيـ النص كالحكـ عميو

بالجكدة أك الرداءة ،كما أف البالنة لـ تعط المتمقي إال أقل القميل فيك أحد جكانب سياؽ أك

) (1السعدؼ  ،البنيات ا سمكبية في الخطاب الشعرؼ (ص.)33
) )2عبد المطمب  ،البالنة كا سمكبية (ص.)259
) (3أبك العدكس  ،البالنة ك ا سمكبية (ص.)169
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مقتو

الحاؿ ،إوافة إل

الصصل التاـ بيف الشكل كالمومكف ،كعدـ االكتراث بالعكامل

الخارجية المحيطة بالنص ،بخالؼ بعض المدارس ا سمكبية كخاصة أسمكبية ريصاتير .

حيث رأػ البعض مف خالؿ ذلؾ أف العالقة القائمة بيف ا سمكبية كالبالنة العربية القديمة
عالقة تنافر كتبايف لفا سمكبية كالبالنة كمتصكريف فكرييف تمثالف شحنتيف متنافرتيف
متصادمتيف ال يستقيـ ليما كجكد في تصكير أصكلي مكحد ل(.)1
كيتابع الدكتكر المسدؼ كالمو فيقكؿ :ل معن

ذلؾ أف ا سمكبية قامت بديال عف البالنة

كالمصيكـ ا صكلي لمبديل – كما نعمـ -أف يتكلد عف كاقع ُمعط كريث ينصي بمكجب حوكره ما
كاف قد تكلد عنو  ،فا سمكبية امتداد لمبالنة كنصي ليا في نصس الكقت ،ىي ليا بمثابة حبل

التكاصل كخط القطيعة في نصس الكقت أيوا ل( ،)2كالذؼ دفع الباحثيف إلطالؽ مثل ىذه ا حكاـ
عم

البالنة ىك ما تميزت بو ا سمكبية عف البالنة العربية في مقاربتيا لمخطابات ا دبية

كسعييا الدائـ لبياف ا ثر الذؼ يتركو النص في متمقيو ،كىي مباحث نابت عف البالنة العربية

كما أف ا سمكبية تتعامل مع النصكص بعد إبداعيا ،كال قكانيف سابقة أك أحكاـ معيارية معمقة
أماـ النص كصاحبو ،كما أف البالنة سعت دائما لمحكـ عم العمل ا دبي بالجكدة أك الرداءة
مف خالؿ أحكاـ كانت في بدايتيا انطباعية عم نرار ا حكاـ التي طرحت في قوية السرقات

الشعرية ،حيث تجاكزت ا سمكبية ىذه ا حكاـ مف خالؿ ما يسم اآلف بالتناص ،إوافة لتمؾ
الركح كالحيكية التي يبعثيا المتمقي في النص ،حيث تنطمق ا حكاـ النقدية ا سمكبية مف خالؿ
آراء كتكجيات القراء إزاء العمل ا دبي ،كلعل العنصر ا برز في مقاربة النص أسمكبيا ىك

التعامل مع النص كحدة لغكية متكاممة بجميع دكالو كدالالتو  ،خالفا لمبالنة العربية التي
كجيت دراساتيا لمكممة كالجممة .

إف العمكـ المسانية في تطكر مستمر كدائـ كلكنو ليس مف اليسير عم

المرء لأف يتقبل فكرة

كراثة عمـ ما لعمـ سابق ،طالما أف ىذه الكراثة تحمل في طياتيا الداللة عم إفناء العمـ السابق

) (1المسدؼ  ،ا سمكبية كا سمكب (ص.)52
) )2المرجع السابق  ،ص.52
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بكصصو عمما مستقال لو تميزه الخاص ،كاقتصار كينكنتو ،فيما بعد تحقق الكراثة ،عم
الكينكنة الظمية التي ال تكاد تبيفل(.)1

تمؾ

إف المالمح العامة لكل مف البالنة كا سمكبية تظير بشكل كلك يسير كجكد ركابط كلك
يسيرة بيف العمميف  ،فا سمكبية تيتـ بعالـ الجماؿ المكجكد في النص كتسع لصيـ معماريتو كأثر

ذلؾ عم المتمقي كىذه النظرة ترتبط بشكل أك بآخر لبالدراسات البالنية القديمة كترتبط ال حد

ما بجيد البالنييف القدماء في ىذا المجاؿ ل

()2

.

إف ا سمكبية عالجت مسائل كقوايا لـ تعالجيا البالنة العربية القديمة  ،كتصكقت عمييا
في معالجتيا النصكص ا دبية ،إال انو ىناؾ الكثير مف أكجو االتصاؽ كااللتقاء بينيما أف ل
كمييما يتعامل مع الجانب الجمالي لمغة  ،كعالقة المغة اإلبداعية بالمبدع أكال ،ثـ بالمتمقي ثانيا

كىنا يمكف مالحظة ىذه العالقة مف خالؿ تأمل ما في عمكـ البالنة العربية مف قوايا بالنية
()3

يمكف أف تشكل أساسا لكثير مف القوايا التي تعالجيا ا سمكبية الحديثةل
كيميل الباحث إل

.

أف عالقة البالنة با سمكبية عالقة تكاممية ،حيث أف ا سمكبية

أكممت جكانب النقص ،كنطت جكانب القصكر في مقاربة الخطابات ا دبية ،فما زاؿ الدارسكف

ا سمكبييف يتكئكف عم

مباحث البالنة العربية في استجالء معالـ الجماؿ ،كفيـ ىندستيا

كمعماريتيا  .كرنـ ىذا االتكاء الكاوح إال أف ا سمكبية جعمت النص مصتكحا أماـ المتمقي

فالنص ال ُيق أر قراءة كاحدة بل تتكال قراءات النصكص إل عدد ال نيائي .
ثالثاَ  :عالقة األسمكبية بالنقد

تكصف ا سمكبية في مصيكميا العاـ بأنيا عمـ يسع

إل

مقاربة النصكص ا دبية

كنير ا دبية متخذة مف المغة الركيزة ا ساسية ،حيث يتـ مقاربة النص مف خالؿ لغتو كعناصره
كبنيتو كمقكماتو كالظركؼ المحيطة بو ،فا سمكبية تتخذ مف ل المغة كالبالنة جس ار تصف بو

النص ا دبي كقد تقكـ أحيانا بتقييمو مف خالؿ منيجيا القائـ عم االختيار كالتكزيع ،مراعية

) (1أبك العدكس  ،البالنة ك ا سمكبية (ص.)170 -169
) )2عكدة  ،تأصيل ا سمكبية في المكركث النقدؼ كالبالني (ص.)69
) )3المرجع السابق  ،ص.70
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في ذلؾ الجانب النصسي كاالجتماعي لممرسل كالمتمقي ،كمف ثـ فزف الدراسة ا سمكبية عممية

نقدية ،ترتكز عم الظاىرة المغكية ،كتبحث في أسس الجماؿ المحتمل قياـ الكالـ عميول(.)1

كلكف النقد يعتمد لفي اختياره عنصرؼ الصحة كالجماؿ ،كالصحة مادة الكالـ ،أما الجماؿ

فجكىره ،كتككف ا سمكبية بمثابة القنطرة التي تربط نظاـ العالقات بيف عمـ المغة كالنقد ا دبي.
كىي مرحمة كسط بيف عمـ المغة كالدراسات ا دبية ،فترتبط بالمغة كا دب عم حد سكاءل(.)2

كالمالحع عم العالقة بيف النقد كا سمكبية أنيا عالقة فييا الكثير مف التقارب كأكجو الشبو ،مع

اختالؼ في المنيجية  ،فكالىما يبحث في النصكص ا دبية بغية إدراؾ جماليا مف خالؿ
العناصر الكالمية التي ُيبن

منيا النص فيذا التقارب يتـ مف لخالؿ التعاكف عم

محاكلة

الكشف عف المظاىر المغكية المتعددة لمنص ا دبي  ،مف حيث التركيب كالمغة كالمكسيق ل(.)3

كلعل معظـ الباحثيف الذيف تحدثكا عف ىذه العالقة بيف ا سمكبية كالنقد يمكف إجماؿ آرائيـ
جميعا تحت ثالثة تيارات ىي :
 )1ا سمكبية مغايرة لمنقد ا دبي كلكنيا لـ ترثو بعد  .فا سمكبية تتكجو بكميتيا إل المغة التي
تعد المككف ا ساسي لمنص كبيذا ال يمكف لأف تؤكؿ إل

نظرية نقدية شاممة لكل أبعاد

الظاىرة ا دبية فوال عف أف تطمح إل نقض النقد ا دبي أصكليا ،كعمة ذلؾ أنيا تمسؾ
عف الحكـ في شأف ا دب مف حيث رسالتو ،فيي قاصرة عف تخطي حكاجز التحميل إل

تقييـ ا ثر ا دبي باالحتكاـ إل التاريخ  ،بينما رسالة النقد كامنة في إماطة المثاـ عف

رسالة ا دب ،فصي النقد إذف بعض ما في ا سمكبية كزيادة ،كفي ا سمكبية ما في النقد إال
()4

بعوو ل

 .فقد رفض أصحاب ىذا االتجاه شمكلية ا سمكبية كمنيج لتحميل النصكص

كحصركا عمميا ومف المستكيات التي ُيحمل النص مف خالليا  ،أما عمل الناقد ا دبي
فيتمثل بزصدار ا حكاـ مستخدما في ذلؾ أدكات كثيرة كالمغة كالذكؽ ،كبعض العمكـ
ا خرػ كعمـ النصس كعمـ التاريخ  .كيؤدؼ ىذا القكؿ إل أف ا سمكبية تركز عم العمل

) (1أبك العدكس  ،ا سمكبية الرؤية كالتطبيق (ص.)51
) (2بف ذريل  ،النقد كا سمكبية (ص.)149
) (3أبك العدكس  ،ا سمكبية الرؤية كالتطبيق (ص.)52
) (4المسدؼ  ،ا سمكبية كا سمكب (ص.)119
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ا دبي مف خالؿ لغتو ،كليس مف كظيصتيا إصدار اإلحكاـ في شأف ا دب كتقييمو ،إنما
يتسع مجاؿ ذلؾ إل اتجاىات نقدية أخرػ(.)1

إف العالقة بيف ا سمكبية كالنقد عالقة اشتراؾ كمنصعة متبادلة حيث أف لا سمكبية منيج

عممي في طرؽ ا سمكب ا دبي  ،فيي إذف نظرية شمكلية فيو مف حيث إنيا تحدده
كتوبط السبل العممية لتحميمو اختباريا  ...ككل نظرية نقدية في ا دب تقتوي االحتكاـ
إل مقياس ا سمكب باعتباره المظير الصني الذؼ يقكـ بو قكاـ اإلبداع ا دبي ل(.)2

 )2العالقة بيف ىذيف العمميف عالقة جدلية تقكـ عم
العمميف بزمكانو إفادة العمـ اآلخر بطرؽ شت
كالحكـ عم

ما يقدمو كل عمـ لآلخر

()3

 .فكال

تتوافر الستجالء القيـ الصنية كالتعبيرية

العمل ا دبي  ،فمكل عمـ خبراتو الخاصة التي تكفرت لو في مجاؿ دراستو

لفالنقد ا سمكبي ال يمكنو أف يستكفي كل جكانب العممية اإلبداعية إال إذا ىشـ أطرافو حت

تتسع لو طاقة الدرس ا سمكبي  ،أك مط الدرس ا سمكبي فكؽ طاقتو ليتسع لمعمل ا دبي

بكل جكانبو ل(.)4

 )3تغيرت طبيعة النقد كاستحالت إل

نقد لألسمكب ،فصار أحد فركع عمـ ا سمكب ،كميمة

النقد تتحدد في كيصية مد عمـ ا سمكب بتعريصات كمعايير جديدة (.)5

 )4إف كجو اإلفادة الذؼ يمكف لمدرس ا سمكبي أف يقدمو لمنقد يتمثل في الدراسة المتكاممة لبنية
النص المغكية في جميع مستكياتيا ،كما تتمثل إفادة النقد لمدرس ا سمكبي في عدة مجاالت

مختمصة قد تككف نصسية ،أك اجتماعية ،أك حت جمالية حت يتسن لمدرس ا سمكب كصف
نصسو بالكماؿ في مقاربة النصكص .

) (1ينظر  ،عبد المطمب  ،البالنة كا سمكبية (ص.)379
) (2المسدؼ  ،ا سمكبية كا سمكب (ص.)110
) )3ينظر  ،أبك العدكس  ،ا سمكبية الرؤية كالتطبيق (ص .)53-52
) )4عياد  ،مدخل إل عمـ ا سمكب (ص.)32
) (5ينظر  ،عبد البديع  ،التركيب المغكؼ لألدب (ص.)123
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المبحث الرابع  :اال تجاىات األسمكبية
مع انطالؽ مصطمح ا سمكبية في سماء النقد ،مع ا خذ بعيف االعتبار المرجعيات التي

انطمق منيا ىذا المصطمح العممي الجديد في مقاربة كتحميل الخطاب ا دبي كفق ىذه اآللية
الجديدة ،فقد كاف لعمـ المغة الحديث دكر كبير في نشكء ىذا العمـ الجديد إوافة إل عالقتو
بعممي البالنة كالنقد ا دبي كالعمكـ ا خرػ  ،كانت ىذه المرتكزات كالعالقات سببا في تنكع

المدارس ا سمكبية كتعددىا ،كفق الجية التي ينظر منيا أصحاب كل مدرسة ،فقد ندت
ا سمكبية بمثابة أيكة كثيصة متعانقة ا نصاف متنكعة ا شكاؿ متعددة الصركع  .ىذا التعدد

كالتنكع في المدارس ا سمكبية نتيجة نزعات فردية في طريقة النظر إل ا سمكب فمف المدارس

ما درست ا سمكب إال مف أجل ا سمكب بكصصو ظاىرة  ،كمنيـ مف درسو لمكوكعية العمـ

كمنيـ مف درسو كصاعل في مكوكعو كمؤثر فيو ( .)1لذلؾ ل تنكعت المدارس ا سمكبية كتصرعت

مباحثيا كاتجاىاتيا حت بات مف الصعب حصر فركعيا  ،كمع ذلؾ فقد تحدث الدارسكف عف
اتجاىيف كبيريف يندرج تحتيما العديد مف المدارس كاالتجاىات ا سمكبية ،ىما  :االتجاه

الجماعي الكصصي أك أسمكبية التعبير ،كاالتجاه الصردؼ أك ا سمكبية التأصيمية ل(.)2
أكال  :االتجاه الجماعي الكصفي أك أسمكبية التعبير
األسمكبية التعبيرية

كيعد المؤسس الصعمي لألسمكبية ،كقد استصاد مف آراء أستاذه
رائد ىذه المدرسة شارؿ باليّ ،
سكسير عف المغة ،حيث طكرىا كنظر لمغة مف جانبييا الشكمي كالمنطقي ،فقد كانت آ ارء
سكسير المغكية تنص عم التصريق بيف ثنائية المغة كالكالـ ،يقكؿ سكسير  :لتشمل دراسة المساف

جزءيف  :ا كؿ  :جكىرؼ كنروو المغة  .الثاني ثانكؼ  ،كنروو الجزء الصردؼ مف المساف
()3

كنعني بو الكالـل

 ،كبيذا يككف سكسير قد كجو دراساتو كاىتماماتو إل شق كاحد مف الثنائية

التي طرحيا كىي لالمغةل ،كلكف تمميذه شارؿ بالي كجو اىتماما كبي ار لمشق الثاني مف ثنائية

أستاذه لالكالـل فصرؽ بيف نكعيف مف الكالـ ىما الخطاب العادؼ ،كالخطاب ا دبي لالصنيل
فالخطاب بنكعيو لما ىك حامل لذاتو نير مشحكف البتة ،كما ىك حامل لمعكاطف كالخمجات

) (1ينظر  ،عياشي  ،مقاالت في ا سمكبية (ص.)43
) (2أبك عمي  ،البحث ا دبي كالمغكؼ (ص.)80
) (3دؼ سكسير  ،محاورات في ا لسنية العامة (ص.)32
22

ككل االنصعاالت ل( ،)1فيك أكؿ مف تنبو لمجانب الكجداني لمغة لفقد رأػ بالي أف المغة تتككف مف
نظاـ دكات التعبير  ،كأف ميمتيا ال تتكقف عند مجرد نقل ا فكار بل تتجاكز ذلؾ إل نقل

المشاعر كا حاسيس أيوا ،إنيا كعاء الصكر كالعاطصةل كبيذا التحديد لدكر المغة في نقل
العكاطف كالمشاعر كا حاسيس نقل بالي التصكير ا سمكبي نقمة نكعية اتجيت بشكل كبير إل

المتمقي الذؼ سيتمق

أحاسيس كاتب النص كيماىيو في تجربتو .ىذه النقمة تمثمت لبتغيير

منيجية البحث ا سمكبي مف الكجية التاريخية إل الكجية الكصصية القائمة عم عد المغة ممكة
()2

إنسانية ل

.

فمصيكـ ا سمكبية عند بالي ليتمثل في مجمكعة مف عناصر المغة المؤثرة عاطصيا عم

المستمع أك القارغ ،كميمة عمـ ا سمكب لديو ىي البحث عف القيـ التأثيرية لعناصر المغة
المنظمة  ،كالصاعمية المتبادلة بيف العناصر التعبيرية التي تتالق لتشكيل نظاـ الكسائل المغكية

المعبرة  ،فالمغة بالنسبة لو ىي مجمكعة مف الكسائل التعبيرية المعاصرة لمصكر ،كبكسع المتحدث

أف يكشف عف أفكاره بشكل عقمي مكوكعي يتكافق مع الكاقع بأكبر قدر ممكف ،إال أنو كثي ار ما

يختار إوافة عناصر تأثيرية تعكس جزئيا ذاتو مف ناحية كالقكػ االجتماعية المرتبط بيا مف

ناحية أخرػ ،كعمـ ا سمكب يدرس ىذه العناصر التعبيرية لمغة مف كجية نظر محتكاىا التأثيرؼ

ل(.)3

فأسمكبية بالي تدرس ل كقائع التعبير المغكؼ مف ناحية موامينيا الكجدانية ،أؼ أنيا تدرس

تعبير الكقائع لمحساسية المعبر عنيا لغكيا ،كما تدرس فعل الكقائع المغكية عم الحساسية ...

حيث يشكل المومكف الكجداني لمغة مكوكع ا سمكبية عند شارؿ باليل

()4

.

كبيذا التكجو العميق نحك دراسة المحتكػ العاطصي لمغة خالف بالي لالدراسات البالنية

القديمة القائمة عم ا نماط كالصكر التقميدية ل(.)5

) )1المسدؼ  ،ا سمكبية كا سمكب (ص .)40
) (2أبك العدكس  ،ا سمكبية الرؤية كالتطبيق (ص.)89
) (3فول  ،عمـ ا سمكب (ص .)98 – 97
) (4جيرك  ،ا سمكبية ( ص.)54
) (5أبك العدكس  ،ا سمكبية الرؤية كالتطبيق (ص.)90
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كدراسة المحتكػ العاطصي لمغة ال يعني بشكل مف ا شكاؿ إىماؿ المباحث البالنية التقميدية

كباقي فركع المغة لمكقكؼ عم خصائص ا سمكب التعبيرؼ فقد لاتكأت ا سمكبية الكصصية عم
معطيات لغكية عديدة ،كاف النحك في طميعتيا ،باإلوافة إل

ا شكاؿ البالنية التقميدية

كتناكلت الدراسات الكصصية ا سمكبية كصف ظكاىر النظاـ المغكؼ عف طريق دراسة المستكيات

المغكية كميا ،كدرست النصكص ا دبية مف الخارج ،باعتبار السمكؾ المغكؼ المظير ا ساسي
الذؼ يمكننا الكقكؼ عميو لمعرفة المكنكف العاطصي كالتعبيرؼ الذؼ ينطكؼ عميو النص ل(.)1

كبيذا تككف أسمكبية ال تعبير ل دراسة لقيـ تعبيرية كانطباعية خاصة بمختمف كسائل التعبير

التي في حكزة المغة ل(.)2

كمف أىـ الخصائص التي تميز ا سمكبية التعبيرية ،أنيا تدرس عالقات الشكل المتعددة
بالتصكير  ،كال تخرج عف إطار المغة أك الحدث المساني ،كما أنيا تنظر إل

البن

ككظائصيا

داخل نظاميا المغكؼ ،كأشد ما يميزىا أنيا تدرس ا ثر لذلؾ فيي عم عالقة كطيدة بعمـ الداللة
كدراسة المعاني (.)3

عم

لقد كجو بالي عناية خاصة ليس لألسمكب ا دبي فقط بل عمـ أسمكبيتو الكصصية التعبيرية
لكل كالـ مشحكف بالعكاطفل( ،)4فا سمكبية التعبيرية تيتـ لبتتبع بصمات الشحف في

الخطاب عامة ل(.)5

كيرػ الباحث أف أسمكبية بال

تستجمي معالـ ا ثر الكجداني في نصس المتمقي ،بعد تعروو

سمكب ا ديب مف خالؿ نصو ،ككيف أثر فيو ىذا ا سمكب ،كمستكػ نسبة الشحف التي
أصابت عاطصة المتمقي .فدراسة النصكص ا دبية المشحكنة بالعكاطف ىي أىـ ماتسع
أسمكبية بالي ،كتكجو إليو عنايتيا .
) (1أبك العدكس  ،ا سمكبية الرؤية كالتطبيق (ص.)90
) (2جيرك  ،ا سمكبية ( ص.)53
) (3عياشي  ،مقاالت في ا سمكبية (ص.)44
) (4ابف يحي  ،السمات ا سمكبية في الخطاب الشعرؼ (ص.)12
) (5المسدؼ  ،ا سمكبية كا سمكب (ص.)37
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إليو

األسمكبية اإلحصائية
كىي ا سمكبية التي اعتمدت عم

اإلحصاء الرياوي في كشف سمات ا سمكب

كخصائصو لمدخكؿ إل عكالـ النصكص ا دبية ،بيدؼ البعد عف الذاتية كاالنطباعية في النقد
كاالستدالؿ عم

الظكاىر ا سمكبية مف خالؿ اإلحصاء ،كفييا يتـ الكشف عف السمات

ا سمكبية مف خالؿ المنيج العممي ،كبياف ما يميز ا سمكب عف نيره مف ا ساليب .
كاإلحصاء ىك العمـ الذؼ ليدرس االنزياحات ،كىك المنيج الذؼ يسمح بمالحظتيا كقياسيا
كتأكيميا فيك أداة فعالة في الدرس ا سمكبي ل(.)1

كأكؿ يم ْف كجو الدراسة ا سمكبية لالستعانة بالمنيج اإلحصائي ىك بير جيرك في كتابو
الخصائص اإلحصائية لمكممات(. )2
فقد أسس بير جيرك ا سمكبية اإلحصائية بتكظيف اإلحصاء لرصد بنيات المعجـ الداللي عند

ا دباء مف خالؿ مؤلصاتيـ المتميزة ،كذلؾ باستقراء الحقميف الداللي كالمعجمي  ،حيث قاـ برصد

الكممات التي تميز كاتبا أك مبدعا ما مف خالؿ اإلحصاء فبحث عف التكرار كالتكاتر ...الخ أؼ
عم

كل ما يميز ا ديب كيتعمق بأسمكبو الذؼ يشكل ىكيتو كيجعمو متصردا بيذا النمط مف

التعبير (.)3

كيمكف الكصكؿ لممميزات كالمالمح ا سمكبية لمنصكص ل عف طريق الكـ  .تقترح إبعاد الحدس
لصالح القيـ العددية كتجتيد لتحقيق ىذا اليدؼ بتعداد العناصر المعجمية في النص  ...أك

بالنظر إل متكسط طكؿ الكممات كالجمل ،أك العالقات بينيا أك العالقات بيف النعكت كا سماء
كا فعاؿ ثـ مقارنة ىذه العالقات الكمية مع مثيالتيا في نصكص أخرػل(. )4

) (1الحربي  ،ا سمكبية في النقد العربي الحديث (ص.)20
) (2أبك عمي  ،البحث ا دبي كالمغكؼ (ص.)81
) (3ينظر  ،جميل  ،اتجاىات ا سمكبية (ص .)18 ، 17
) (4بميث  ،البالنة كاالسمكبية (ص .)59 ، 58
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كا سمكبية اإلحصائية لامتداد لألسمكبية التعبيرية كتقكـ نالبا عم دراسة ذات طرفيف ،أكليما

إحصاء التعبير بالحدث ،أؼ الكممات كالجمل التي تعبر عف حدث ،ا فعاؿ كالجمل الصعمية
كثانييما إحصاء التعبير بالكصف ،أؼ الكممات التي تعبر عف صصة ل(.)1

كيرػ أصحاب ا سمكبية اإلحصائية أف اعتماد اإلحصاء ككسيمة عممية مكوكعية تجنب
الباحث مغبة الكقكع في الذاتيةل( ،)2كىي طريقة مثم

عندما يراد الكصكؿ إل

مكوكعية في فحص لغة النصكص ا دبية ،كتشخيص أساليب المنشئيف(.)3

مؤشرات

كيمكف لألسمكبية اإلحصائية أف تصرؽ بيف ا ساليب المختمصة لألدباء المختمصيف ،فباستعماليا

نصرؽ بيفل أسمكب كاتب كآخر ،كذلؾ مف خالؿ رصد معجـ كاتب أك شاعر ،كداللة تكرار كممة

معينة عددا مف المرات ،أك التعرؼ عم نسبة عدد الجمل الصعمية إل الكصصية  ،كداللة الجمل

الصعمية عم ا سمكب االنصعالي كالحركي ،أك داللة الجمل الكصصية عم ا سمكب العقالنيل(.)4

إف تتبع أسمكب شاعر ما يتحدث مثال عف قوية كطنية كآماال لشعبو سنجده ُيكثر في أسمكبو
مف استعماؿ التعبير بالحدث أؼ ا فعاؿ بجميع أنكاعيا ك الجمل الصعمية ،أمال في التغيير
كلكف إذا تتبعنا أسمكب شاعر يتحدث مثال عف محبكبتو التي فارقيا سنجد التعبير بالكصف ىك
المسيطر في ىذا النكع مف القصائد ،إف التحميل ا سمكبي في طبيعتو يتجو إل لا لصاظ ممِثّمة
لجكىر المعن ؛ فاختيار المبدع لصاظو يتـ في وكء إدراكو لطبيعة المصظة كتأثير ذلؾ عم

الصكرة  ،كما يتـ في وكء تجاكر ألصاظ بعينيا تستدعييا ىذه المجاكرة ،أك تستدعييا طبيعة

الصكرةل(.)5

فوال عف أف التجربة الشعكرية لمشاعر تستدعي التعبير بزحدػ الطريقتيف حسب ما يقتويو
المقاـ فالتجربة الشعكرية ترتبط بشكل أك بآخر بأسمكب ا ديب .

) )1أبك عمي  ،البحث ا دبي كالمغكؼ (ص.)81
) (2ابف يحي  ،السمات ا سمكبية في الخطاب الشعرؼ (ص.)21
) (3ينظر  ،مصمكح  ،ا سمكب دراسة لغكية إحصائية (ص.)57
) (4أبك عمي  ،البحث ا دبي كالمغكؼ (ص.)81
) (5عبد المطمب  ،البالنة كا سمكبية (ص.)207
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كترجع أىمية التحميل اإلحصائي إل التمييز بيف لالسمات كالخصائص المغكية التي يمكف

اعتبارىا خكاص أسمكبية ،كبيف السمات التي ترد في النص كركدا عشكائيال( .)1حيث أف االتجاه
إل

دراسة سمات كردت عشكائيا في النص بدكف قصد ،مف شأنو إبعاد النص عف أىدافو

كمقاصده  ،كاالتجاه بالتحميل إل نير مراد الكاتب .

كتتبدػ نجاعة المنيج ا سمكبي في إمكانية الترجيح في نسبة المؤلصات المجيكلة النسب أك

المشككؾ في نسبيا إل

أصحابيا حيث ل تشتد الحاجة إل

االستعانة بالمنيج اإلحصائي

عندما تنعدـ الشكاىد التاريخية أك الكثائقية النصية التي يمكف االعتماد عمييا لترجيح قكؿ عم

قكؿ ،حينئذ يككف القياس الكمي لسمات معينة في نصكص مقطكع بنسبتيا إل مؤلصييا كمقارنة
نتائج القياس بما يتمخض عنو قياس السمات نصسيا في النص مجيكؿ المؤلف أك المشككؾ في

نسبتو إل مؤلصو – أساسا طيبا لحل مثل ىذه المشكالتل(.)2

إف الترجيح أك القطع بنسبة عمل أدبي مجيكؿ إل مؤلصو  ،كاقصاء ذاتية الناقد مف مزايا

تعد في كثير مف ا حياف عنص ار أساسيا مكمال لممدارس ا سمكبية
ا سمكبية اإلحصائية التي ّ
ا خرػ لفيي ال تساىـ في تحديد القرابة ا دبية كحسب بل تعمل عم تخميص ظاىرة ا سمكب
مف الحدس الخالص لتككل أمرىا إل

حدس منيجي مكجو كمف ىذه الزاكية يمكف لإلحصاء

أحيانا أف يكمل مناىج أسمكبية أخرػ بشكل فعاؿ ل(.)3

إف تحميل النصكص كاستكشافيا كسبر أنكارىا كالكقكؼ عم خصائصيا عبر آلية الدرس

ا سمكبي عامة كاتباع المنيج اإلحصائي خاصة ىك في لحقيقتو اتجاه إل

شكل مميز مف

أشكاؿ المغة ،ركبت عبره عناصرىا بطريقة نير مألكفة في مجاالت التعبير ا خرػ ،كترابطت
كحداتيا بنظاـ ينطكؼ عم

استكشافيا إل
كتراكيبو ل(.)4

الكثير مف ا سرار ،كانطمقت مف مصادر بعيدة ،تحتاج في

سبر الكثير مف أنكار النص كاعادة قراءتو ،كمالحظة ما يكمف كراء صكره

) )1مصمكح  ،ا سمكب دراسة لغكية إحصائية (ص.)51
) )2المرجع السابق  ،ص .63
) (3بميث  ،البالنة كا سمكبية (ص.)60
) )4فرج العقدة  ،التحميل النقدؼ لمشعر (ص.)4
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لذلؾ أصبح المنيج اإلحصائي لصاحب اليد الطكل في مجاؿ ا سمكبيات باعتباره نمكذجا

لمدقة العممية التي ال تترؾ مجاال لذاتية الناقد أك الباحث كي تنصذ إل العمل ا دبي ل(.)1
األسمكبية البنائية

تعتمد ا سمكبية البنائية في مومكنيا كطرؽ تحميميا النصكص  ،عم أسمكبية شارؿ بالي
حيث لارتكزت البنائية في تطكرىا عم

مذىب شارؿ بالي في ا سمكبية الكصصيةل( ،)2التي

اعتمدت ثنائية دؼ سكسير في التصريق بيف المغة كالكالـ  ،حيث نظر بالي إل الكجو اآلخر

لمشق الثاني مف ثنائية أستاذه سكسير (الكالـ) فدرس الكسائل التعبيرية كأثرىا الكبير في إنتاج

معاني النصكص كالخطابات ا دبية كنير ا دبية  ،كبيذا تككف الدراسة البنيكية لألسمكب ذات

تعد ا سمكبية البنائية لمدا مباش ار مف المسانيات التي تعتمد
مرجعيات لسانية لغكية  ،حيث ّ
أساسا عم دراسات دؼ سكسير  ...حيث تنطمق في دراستيا مف النص بكصصو بنية مغمقة

كتركز ا سمكبية البنيكية عم تناسق أجزاء النصكص المغكية كىي تيتـ في تحميل النص ا دبي
بعالقات التكامل بيف العناصر المغكية في النص كبالدالالت كاإليحاءات التي تحققيا تمؾ

الكحدات المغكيةل(.)3

كيعد ركماف جاكبسكف رائدا ليذا االتجاه حيث جعل مف ا سمكب الميداف ا كؿ كا خير
ّ
()4
لمبحث  .فقد انطمقت ا سمكبية البنائية عند جاكسكف مف تعريصو لألسمكبية بقكلو :ل البحث عما
يتميز بو الكالـ الصني عف بقية مستكيات الخطاب أكال ،كعف سائر أصناؼ الصنكف اإلنسانية ثانيا

ل( .)5كىك بيذا التعريف يقصر عمل ا سمكبية عم

الكالـ الصني فال عبرة بباقي الخطابات

ا خرػ  ،كىك بيذا الطرح يمنح ا سمكبية خصكصية البحث في الخطابات الصنية .

اىتـ جاكبسكف في أسمكبيتو البنائية في البحث عف الكظيصة الشعرية لمكالـ داخل النص

ا دبي ،كجعل ناية أسمكبيتو البنائية في البحث عف العالقات الداخمية لعناصر النص الكاحد
) )1عبد المطمب  ،البالنة كا سمكبية (ص.)198
) (2أبك عمي  ،البحث ا دبي كالمغكؼ (ص.)81
) (3ابف يحي  ،السمات ا سمكبية في الخطاب الشعرؼ (ص.)17
) (4المرجع السابق  ،ص.18
) (5ربابعة  ،ا سمكبية (ص.)12
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كبيف النص المدركس أسمكبيا كالنصكص ا خرػ الغائبة أك الخارجة عف النص التي تمثل
مرجعيات ثقافية كاجتماعية تأثر بيا النص  ،فالنص يتصاعل مع نيره مف النصكص (.)1

إف أىـ ما نادػ بو جاكبسكف في أسمكبيتو ىك تكظيف نظرية التكاصل ،حيث نقل ىذه النظرية
مف عمكـ االتصاالت التي تستخدـ الذبذبات كالمكجات الصكتية كالكيربائية في تكصيل الرسائل

فكظف ىذه النظرية في مجاؿ المغة ككف المغة نظاـ مف الدالئل التي يعبر بيا اإلنساف عف

أفكاره

()2

 .فيي مف أىـ كظائف المغة بيا يتمكف اإلنساف مف التكاصل مع نيره مف بني جنسو

سكاء كاف التكاصل لصظيا أـ مكتكبا

(.)3

كيمكف تحديد مصيكـ التكاصل بأنو التعبير عف الصكرة سكاء كاف التعبير شصكيا منطكقا أك تعبي ار

مكتكبا ،ىذا التعبير بزحدػ الطريقتيف يؤسس لكجكد نشاط لغكؼ يترتب عميو مرسل كمستقبل
كيقتصر ىذا االتصاؿ عم تقديـ مالحظة ،أك اإلخبار بحدث أك فكرة ما ،لمتأثير في المتمقي

لذلؾ تكجب عم

صاحب ا سمكب االستعانة بكل طاقات المغة إوافة إل

النصسية كاالجتماعية مف أجل إحداث التأثير(.)4

تكظيف الجكانب

كتقكـ نظرية التكاصل المصظي عند جاكبسكف عم ستة عناصر ىي  :لمرسل (متكمـ أك مؤلف)

كمستقبل ( سامع أك قارغ) ،كرسالة (نص) ،كسياؽ ،كاتصاؿ (السمع أك القراءة) ،شيصرة أك رمز

(المغة)ل(.)5

اىتـ جاكبسكف اىتماما كبي ار بثنائية الرمز كالرسالة ،فرأػ أف الرسالة ىي التجسيد الصعمي
لممزج بيف طرفي الثنائية ،كدراسة الرسالة تعني دراسة الصاعمية الناتجة مف كوع الكسائل

التعبيرية الشعرية في المغة (.)6

) )1ينظر  ،أبك عمي  ،البحث ا دبي كالمغكؼ (ص.)74
) (2ينظر  ،أبك العدكس  ،ا سمكبية الرؤية كالتطبيق (ص.)124
) (3ينظر  ،بركة  ،النظرية ا لسنية عند ركماف جاكبسكف (ص.)49
) (4ينظر  ،خصاجي كآخركف  ،ا سمكبية كالبياف العربي (ص.)19
) (5ينظر  ،أبك العدكس  ،ا سمكبية الرؤية كالتطبيق (ص.)129 -125
) (6ينظر  ،دركيش  ،ا سمكب كا سمكبية (ص.)65
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لقد مثمت أراء جاكبسكف في طرحو السابق عف ا سمكبية البنائية كمعالجتو لقوية المغة

كاإليصاؿ كثنائية الرمز كالرسالة لنقطة ميمة جدا في تطكر الدراسات ،التي تجسر الربط بيف
عمـ المغة كالنصكص ا دبيةل(.)1

إف طرح جاكبسكف السابق لماىية التحميل ا سمكبي البنيكؼ يثبت بما ال يدع مجاال لمشؾ
مزاكجتو بيف منيجيف نقدييف ىما ا سمكبية كالبنيكية حيث سع

في منيجو ىذا إل استخراج

القيـ الجمالية كالتعبيرية مف خالؿ دراسة العالقات المككنة لبنية النص.

كيعد ميشاؿ ريصاتير مف مؤسسي ا سمكبية البنيكية حيث سع إل كشف أبعادىا
كما ّ
كدالالتيا مف خالؿ كتابو لمحاكالت في ا سمكبية البنيكيةل(.)2
كيعرؼ ريصاتير ا سمكب بقكلو :ل ىك كل شيء مكتكب فردؼ ذؼ مقصدية أدبية ل( )3كىك بيذا
التعريف يجعل مصيكمو لألسمكب يقكـ عم

ثالثة عناصر ىي الكاتب كالقارغ كالنص ،مع

االىتماـ الكبير بالقارغ كخاصة المثقف الذؼ يمكنو إدراؾ الخصائص ا سمكبية في النص مف

خالؿ قراءتيف ا كل لمكقكؼ عم الظكاىر ا سمكبية كرصدىا ،كالثانية قراءة التحميل كالتأكيل
كفؾ شصرة النص (.)4

كذلؾ ف القارغ العادؼ الذؼ ال يمعف فكره في النص ل ال ييتـ با سمكب يصيـ فيما بائسا

الصكر كا فكار شأنو شأف الذؼ ال يتحسس تصاعل ألكاف المكحة كال ينظر إلييا متكاممة كلذلؾ ال
يصيميا في الحقيقة ف تصاعل ا لكاف ىك أكؿ عناصر الصكرة المرسكمةل(.)5

حيث أكل

التمقي(.)6

ريصاتير المتمقي اىتماما كبي ار ف ُعرفت أسمكبيتو في كثير مف ا حياف بأسمكبية

) (1ربابعة  ،ا سمكبية (ص.)12
) (2ينظر  ،ابف يحي  ،السمات ا سمكبية في الخطاب الشعرؼ (ص.)19
) (3ريصاتير  ،معايير تحميل ا سمكب (ص.)19
) (4ينظر  ،المرجع السابق  ،ص.139 -137
) (5تشيتشيريف  ،ا فكار كا سمكبية (ص.)21
) (6ينظر  ،ربابعة  ،ا سمكبية (ص.)18
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فقد تجاكز ريصاتير العالقة لالسائدة التي كانت تنظر إل العالقة القائمة بيف المبدع كالقارغ عم

أنيا عالقة منتج كمستيمؾ كال تتعدػ ذلؾ إل حدكد التصاعل كالمشاركة ،كلكف النظرة إل القارغ

بدأت تتغير ،فالقارغ لـ يعد مستيمكا ،كلـ يعد النص ىك الذؼ يمارس السمطة عم القارغ ،
كانما يقكـ القارغ ىك اآلخر بممارسة سمطة عم
كيشارؾ في إكماؿ ما ىك نائب في النص ل(.)1

النص حت

يستطيع أف يدخل إل

عالمو

لذلؾ دعا إل اعتماد قارغ ناقد أك مخبر يستطيع الحكـ عم النص كىك دكر يقكـ عم الكعي
كاإلدراؾ  ،لذلؾ كجو عنايتو إل العناصر ا سمكبية ذات التأثير الصعمي في القارغ التي أكدعيا
صاحب النص في نصو ،لذلؾ رأػ أف أراء القراء تصمح ف تككف نقطة البداية لعمل المحمل

ا سمكبي كليس النص نصسو فالنص ال يمثل نقطة انطالؽ (.)2

مرسال إليو فقط
لقد منح ريصاتير القارغ لدك ار أساسيا كفاعال في عممية القراءة  ،فمـ يعد القارغ ي
كانما أصبح متمقيا قاد ار عم الدخكؿ أك العبكر إل النص أك االندماج فيو ل(.)3
أسس ريصاتير نظريتو كما تكليو لمقارغ مف دكر ىاـ كفعمي عم عنصر المصاجأة لالتي
تصدـ متقبل الرسالة كتحدث تشكيشا لو فكمما كانت السمة ا سمكبية متومنة لممصاجأة فزنيا

تحدث خمخمة كىزة في إدراؾ القارغ ككعيو ل( .)4فغاية ا سمكبية البنائية عند ريصاتير تتمثل في
لتكثيف طاقات التعبير في المغة إل الحد ا دن الذؼ يومف فيو المرسل نصاذ الرسالة المغكية

إل

صميـ أحاسيس المستقِبل ،أؼ أف المرسل يستخدـ الخصائص ا سمكبية بطريقة خاصة

تمكنو مف إبالغ مومكف رسالتو إل المستقِبل عم أفول كجول(.)5

كمف الظكاىر ا سمكبية عند ريصاتير ظاىرة تجاكز النمط التعبيرؼ المتعارؼ عميو

كاإلتياف بالصيغ التعبيرية النادرة التي تحقق انتباه القارغ كتمكنو مف استجالء دالالت النص

كالكصكؿ إلييا  .كما تناكؿ ريصاتير مبدأ الطابع الشخصي لألسمكب ،حيث أف لكل كاتب أسمكبا

) (1ربابعة  ،جماليات ا سمكب كالتمقي (ص.)99
) (2ينظر  ،ابف يحي  ،السمات ا سمكبية في الخطاب الشعرؼ (ص.)20
) (3ربابعة  ،جماليات ا سمكب كالتمقي (ص.)100
) )4ربابعة  ،ا سمكبية (ص.)17
) )5أبك عمي  ،البحث ا دبي كالمغكؼ (ص.)78
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معينا يمنحو خصكصية في طريقة إبالغ مواميف نصكصو ،ىذه الخصكصية تتحقق شريطة
تكاترىا كانتظاميا كتحقيقيا دالالت نكعية (.)1

لقد حدد ريصاتير معايير التحميل ا سمكبي مف أجل الكصكؿ إل نتائج بعيدة عف الذاتية

المحمل ،القارغ المخبر المثقف
كاالنطباعية ،كتجاىل ا حكاـ المسبقة مف خالؿ فرادة النص ُ

الذؼ يككف كسيطا بيف المرسل كالمحمل ا سمكبي ،إوافة إل االنحراؼ ،كالسياؽ بشقيو ا كبر
كا صغر  ،كالتشبع  ،كعنصر المصاجأة (.)2

لقد ربط ريصاتير بيف ا سمكبية البنائية كنظرية التمقي ربطا كاوحا مف خالؿ آرائو السابقة

فمجمل اآلراء كالمصاىيـ الخاصة با سمكب عنده ىي ما جذبت انتباه القارغ كجعمتو يتكقف مميا

أماـ ىذه العناصر كالسمات ا سمكبية(.)3
األسمكبية الصكتية

عمـ يدرس العناصر الصكتية في لغة اإلنساف التي تحمل الكظيصتيف االنصعالية كالندائية
كتتمثل ىذه العناصر في كيصية النطق كالنبر كحدة الصكت ،حيث تسمح ىذه العناصر بتككيف

فكرة عف المتكمـ كأصمو االجتماعي أك عمره أك منطقة سكناه أك درجة ثقافتو (.)4

فالتنغيـ كالجرس في الصكت ككل الكحدات الصكتية في لغة ما تندرج تحت ما يسم

ا سمكب الصكتي الذؼ يساعد كثي ار في تحديد مرجعيات المتكمـ(.)5

بعمـ

كا سمكبية الصكتية يقابميا في العربية عمـ الجماؿ الصكتي الذؼ ييتـ بدراسة ا صكات

في النصكص الشعرية ،كيساعد في كشف أبعاد النص التي تؤثر عم

المتمقي ،حيث يقكـ

) (1ينظر  ،أبك عمي  ،البحث ا دبي كالمغكؼ (ص.)78
) (2ينظر  ،ابف يحي  ،السمات ا سمكبية في الخطاب الشعرؼ( ،ص ، )21 ، 20ك مكرسي  ،التصكير
ا سمكبي عند ريصاتير (ص.)93 – 70
) (3ينظر  ،أبك العدكس  ،ا سمكبية الرؤية كالتطبيق (ص.)140
) (4ينظر  ،يعقكب كأخركف  ،المعجـ المصصل في المغة كا دب (ص.)623
) (5ينظر  ،الحساني  ،ا سمكبية الصكتية في شعر أدكنيس (ص.)33
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رصد ككصف كتصنيف ىذه الظكاىر الصكتية ،كبذلؾ يتـ استيالؾ طاقة النص كفيـ المغزػ

مف خالؿ اإلدراؾ لالستخداـ الصني ،كادراؾ الكظائف الجمالية لألصكات كا لصاظ (.)1

ُّ
كتعد ا سمكبية الصكتية أحد فركع ا سمكبية البنائية ،كتيتـ بدراسة العالقة بيف ثنائية

الصكت كالمعن  ،كيعد جاكبسكف ىك المؤسس ليذا الصرع الجديد مف ا سمكبية حيث رأػ أف
العالقة بيف الصكت كالمعن

لقد تككف عالقة مشابية أك عالقة مغايرة ،كذلؾ حسب رمزية

الصكت كعالقتو المكوكعية ،كأف ىذه العالقة تتجم في الشعر الذؼ يراه منطقة تتحكؿ فييا
العالقات بيف ا صكات كالمعاني مف عالقات خصية إل عالقات جميةل(.)2

كمف خالؿ ىذه النظرة إل العالقة بيف الصكت كالمعن كتكفره في الشعر الحتكائو الكثير مف

المقكمات التي تبرز العالقة بيف الصكت كالمعن كالكزف الشعرؼ كالقكافي بأنكاعيا التي تمنح

الشعر مكسيقاه الخارجية كالداخمية أسس جاكبسكف أساسا ىاما مف أسس تحميل الشعر ىك

التكازؼ كذلؾ ف ل بنية الشعر ىي بنية التكازؼ المستمر ،كأف الكزف ىك الذؼ يصرض التكازؼ
ف بنية البيت المكسيقية كالكحدة النغمية كتكرار البيت كا جزاء العركوية التي تككنو تقتوي

مف عناصر الداللة النحكية كالمعجمية تكزيعا متكازيا ،كيرػ أف ا صكات في ىذه الحالة أسبق

مف الداللةل(.)3

كتعتمد ا سمكبية الصكتية في تحميميا الشعر عم

لالمتغيرات ا سمكبية الصكتية

ا سمكبية كبمقدار ما يككف لمغة حرية التصرؼ ببعض العناصر الصكتية لمسمسمة الكالمية
تستطيع المغة أف تستخدـ تمؾ العناصر لغايات أسمكبيةل(.)4

كفي سياؽ الدراسات ا سمكبية الصكتية تـ التمييز بيف ثالثة مستكيات في آلية تحميل الخطابات
ا دبية ىي :الصكتية التمثيمية ،تيتـ بدراسة الصكائت باعتبارىا عناصر لغكية جديرة بالدراسة
كليا دالالتيا ،كا سمكبية الندائية كتيتـ بدراسة المتغيرات الصكتية اليادفة إل إحداث أثر في

) (1ينظر  ،الوالع  ،ا سمكبية الصكتية (ص.)15
) (2أبك عمي  ،البحث ا دبي كالمغكؼ (ص.)75
) (3المرجع السابق  ،ص.76 – 75
) (4جيرك  ،ا سمكبية (ص.)60
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السامع ،كالصكتية التعبيرية التي تدرس المتغيرات الناتجة عف المزاج ،كعف السمكؾ العصكؼ

لممتكمـ (.)1

دراسة كتحميل لغة الشعر لكتكصيف مستكيات

لقد اتجيت الدراسات ا سمكبية الصكتية إل

النص كتمييزىا لتخصص فاعمية كل مستكػ كأثره في تكاشج ا نساؽ التعبيرية كترابطيا ،كقد
عكلت ىذه الدراسات عم كصف المستكػ الصكتيل(.)2

ىذا االىتماـ إل

دراسة صكتية الشعر نابع مف جكىر مكسيقاه الداخمية كالخارجية فأساس

الشعر مكسيقاه ثـ أف ىناؾ لإمكانات تعبيرية كافية في المادة الصكتية ،ىذه التأثيرات الصكتية

تظل كامنة في المغة العادية حيث تككف داللة الكممات منيا الظالؿ الكجدانية ليذه الكممات

بمعزؿ عف قيـ ا صكات نصسيا أك موادة ليذه القيـ  .كلكنيا تنصجر حيثما يقع التكافق مف ىذه

الناحية  .كاذف فثمة مجاؿ بجانب عمـ ا صكات بمعناه الدقيق لعمـ أصكات تعبيرؼ يمكف أف
يمقي كثي ار مف الوكء عم ذلؾ العمـ ا كؿ ،إذ يقكـ بتحميل ما ندركو بالغريزة حق اإلدراؾ كىك

أف ثمة تراسال بيف المشاعر كبيف التأثيرات الحسية التي تحدثيا المغةل(.)3

إف الباحث ا سمكبي في تحميمو ا عماؿ الشعرية يككف جل اىتمامو بالجانب الصكتي

لما تحممو المصردات مف معاف تتجاكز العالقة الطبيعية بيف الصكت كالمعن  ،فيك يبذؿ جيدا

كبي ار في استنطاؽ النصكص الشعرية صكتيا ل فال يتـ الصيـ العميق كالدقيق لمصف إال مف خالؿ
تعاليـ لغتو الصنية ككسائمو الجمالية  .كما داـ كعاء ا دب كمادتو ىما ا صكات كا لصاظ  .فأؼ

تحميل جمالي مشركع لألدب ال يتحقق إال مف خالليما ،أؼ عف طريق تحميل القالب المغكؼ

كالصكتي لمعمل ا دبيل(.)4

) (1ينظر  ،جيرك  ،ا سمكبية ( ص.)60 – 59
) (2الحساني  ،ا سمكبية الصكتية في شعر أدكنيس (ص.)34
) (3عياد  ،اتجاىات البحث ا سمكبي (ص.)33 -32
) (4الوالع  ،ا سمكبية الصكتية (ص.)20
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ثانيا  :االتجاه الفردي أك األسمكبية التأصيمية
كىي ذات اىتماـ كبير بدراسة ا سمكب كاستجالء خصائصو كبيانيا ،كتكل

اىتماما

كبي ار أيوا لمواميف النصكص لمتعرؼ عم نصسية أصحاب النصكص المدركسة ،كما تعن

بالبحث كالتنقيب عف العكامل البيئية سكاء السياسية ،كاالجتماعية ،كالدينية التي كاكبتيا

النصكص ساعة إبداعيا ،لكاذا كانت السمة العامة لألسمكبية التعبيرية الكصصية ىي طرح السؤاؿ

لكيفل حكؿ النص المدركس ،فزف ا سمكبية التأصيمية تيتـ بأسئمة أخرػ مثل لمف أيفل ك

للماذال كىذا المكف مف التساؤؿ يقكد الباحث بحسب اتجاه المدرسة التي ينتمي إلييا ،كبحسب
اىتماماتيا التاريخية كاالجتماعية أك النصسية أك ا دبية ل(.)1

كاتجاىات المدرسة ا سمكبية التأصيمية كثيرة مف أىـ ىذه االتجاىات :
األسمكبية النفسية االجتماعية
اىتمت ا سمكبية النصسية االجتماعية بدراسة كتحميل ا ثر ا دبي ككسيمة ناجعة لالطالع
عم

نصسية ا ديب كسبر أنكارىا مف خالؿ سمات أسمكبية خاصة كبارزة في نسيج النص

ا دبي ،الذؼ يعطي صكرة حقيقية عف مومكف الرسالة المكجية لمقارغ.

يعد الباحث الصرنسي لىنرؼ مكريرل أحد أبرز ركاد ىذا االتجاه ا سمكبي حيث نشر كتابو

سيككلكجية ا دبل عاـ 1959ـ الذؼ سع مف خاللو إل اكتشاؼ تصكر المؤلف لمككف مف
خالؿ أسمكبو  ،كقد حدد خمسة تيارات كبرػ تتحرؾ داخل ا نا العميقة لممؤلف الستجالء ىذه

الرؤية ىذه التيارات ىي القكة كاإليقاع كالرنبة كالحكـ كالتالحـ ،فمف خالؿ التعرؼ عم أنماط
ىذه التيارات كمظاىرىا كحركتيا كربط بعويا ببعض ،ككنيا تشكل نظاـ الذات الداخمية ،يمكننا

التعرؼ عم

تصكرات الكاتب مف خالؿ أسمكبو كتركيزه عم

بعض ا نماط في الكتابة

كاستخداـ صيغة معينة مف صيغ ا فعاؿ ،أك اإلكثار مف الصكر ،أك استخداـ عالمات الترقيـ

بكثرة ،حيث أف لكل سمة أسمكبية داللتيا الخاصة في النص ،كىي دالالت تسكد ا نا

العميقة(.)2

) )1دركيش  ،ا سمكب كا سمكبية (ص.)66
) (2ينظر  ،المرجع السابق  ،ص.67 – 66
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فالنص المغكؼ عبارة عف صكرة لما ينتجو العقل فيك لانعكاس لمكاقع النصسي كاالقتصادؼ
كاالجتماعي لمصرد المنتج ،في مرحمة كتابتو النصل(.)1

إف أىـ ما يميز ىذه ا سمكبية كخاصة آراء رائدىا ليكسبيتزر ،أنيا تيتـ بالمبدع كتصرده
في طريقة الكتابة مما ينتج الخصكصية عنده ،كتساعد الباحث كالمحمل ا سمكبي في استنطاؽ

النص كتقصي جمالياتو  .فقد ل ذىبت ا سمكبية النصسية ػ مف خالؿ طرحيا في مقاربة النص ػ
إل أف عمـ ا سمكب ػ مف منظكرىا ػ قادر عم إدراؾ كل ما يتومنو فعل الكالـ مف أساليب

أصمية تتكفر عم

عناصر الصرادة أكجدتيا طاقة خالقة منبثقة مف نصس مبدعة كتصرده في

اإللقاء ،كقدرتو عم القكؿ ،كتمكنو مف التعبير كىنا ينصب جيد البحث ا سمكبي النصسي عم

تتبع التحكالت المغكية ،التي أحدثيا المبدع في خصكصيتو كفرديتو المتميزة انطالقا مف دفقة

شعكرية يختص بيال(.)2

لقد انطمق ركاد ىذا االتجاه مف مقكلة بكفكف لا سمكب ىك الرجل نصسو ل( ، )3في مقاربة

النصكص ا دبية فعمـ ا سمكب قادر عم

إدراؾ كاستجالء كل مكنكنات النصس المتمثمة في

النصكص التي أبدعتيا الطاقة الخالقة الكامنة في نصس ا ديب مما يميز أسمكبو بالخصكصية

كالصرادة ،فقد أقاـ سبيتزر لجس ار بيف دراسة المغة كدراسة ا دب  ...كأحدث تحكال أساسيا
كجكىريا في اإلفادة مف المغة في دراسة النصكص ا دبية كدراسة ا سمكب الصردؼ لألديب مف
خالؿ اعتماده عم الكشف عف مممح أك مالمح لغكية تشكل ظاىرة أسمكبية ل ( .)4كيمثل منيج

ليكسبيتزر لأىـ اتجاىات التحميل ا سمكبي الذؼ يعتمد عم

التذكؽ الشخصي؛ لكنو يحرص

عم أف يعكس المثيرات التي تصل مف النص إل القارغ ل( .)5إف ا ديب أك ركحو المسيطرة

في نصو لتمثل النكاة المركزية التي يدكر حكليا نظاـ ا ثر كمو ،كىي النظاـ الشمسي المتحكـ

) (1الحربي  ،ا سمكبية في النقد العربي الحديث (ص.)18
) (2بمكحي  ،ا سمكب بيف التراث البالني العربي كا سمكبية الحداثية (ص.)14
) (3فول  ،عمـ ا سمكب (ص.)57
) (4ربابعة  ،ا سمكبية (ص .)11
) (5فول  ،عمـ ا سمكب ( ص.)59
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في عناصر النص جميعيا ،لذا كجب عم الناقد كوع اليد عم ىذه الركح المنظمة في ركح

النص نصسول(.)1

كيمكف تمخيص ا سس ا سمكبية النصسية عند سبيتزر فيما يأتي :
انطالؽ الدراسة ا سمكبية مف النص نصسو ،معالجة النص مف خالؿ السمات ا سمكبية
البارزة فيو تعطينا صكرة أصيمة عف نصسية المبدع ،كما أنو يجب عم الناقد ا سمكبي التماىي
مع النص حت

يستطيع الكلكج إليو كنقده ،كما أف التحميل ا سمكبي يقكـ عم

تحميل أحد

مالمح المغة في النص ،كتتـ عممية دخكؿ النص مف خالؿ الحدس القائـ عم المكىبة كالدربة

كالخبرة  .كأف السمة ا سمكبية المميزة تككف عبارة عف تصريغ أسمكبي فردؼ أك ىي طريقة خاصة

في الكالـ تنزاح عف الكالـ العادؼ ،كأف كل انزياح عف القاعدة ومف النظاـ المغكؼ يعكس
انزياحا في بعض المياديف ا خرػ(.)2

إف ىذه النظرة لطبيعة التحميل ا سمكبي التي يجب أف تطبق عم النصكص ،تثبت بما ال

يدع مجاال لمشؾ تأثر سبيتزر با بحاث السيككلكجية التي سبقتو كعاصرتو فسع

إل التعمق في نصسية الكاتب ،كبياف تصردىا في التجربة ا دبية (.)3

في تحميمو

األسمكبية األدبية
ارتبطت نشأة ا سمكبية ا دبية  ،بنشأة المدرسة المثالية ا لمانية  ،التي تزعميا لكارؿ

فكلسترل ،كىي أخصب تصرعات ا سمكبية التأصيمية  ،حيث دعا إل االىتماـ بالمغة في التاريخ

ا دبي ،فدراسة التاريخ ا دبي لعصر مف العصكر تصرض عمينا أف نكجو اىتمامنا إل التحميل

) (1أبك العدكس  ،ا سمكبية الرؤية كالتطبيق (ص.)115
) )2ينظر  ،ابف يحي  ،السمات ا سمكبية في الخطاب الشعرؼ (ص .)16ك ربابعة  ،ا سمكبية (ص . )12ك
جيرك  ،ا سمكبية (ص .)81 -79ك أبك العدكس  ،ا سمكبية الرؤية كالتطبيق (ص. )122 – 120ك بف
ذريل  ،المغة كا سمكب (ص.)139 -138
) )3ينظر  ،مداني  ،الخصائص ا سمكبية في ديكاف لفي القدسل لمشاعر تميـ البرنكثي (ص .)29ك ربابعة،
ا سمكبية (ص .)11
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المغكؼ ،كتصرض عمينا أيوا االىتماـ بتحميل الكاقع السياسي ،كاالجتماعي ،كالديني المحيط
بالنص (.)1

كيعد ل ليكسبيتزرل ىك رائد ا سمكبية ا دبية ،حيث نماىا كطكرىا ،كربط النص بمختمف
التجميات ا سمكبية ،كخاصة نصسية ا ديب ،كما اىتـ باستقصاء العكامل المحيطة بالنص ساعة
إبداعو (.)2

كتتبمكر رؤية ليكسبيتزر في تنمية ىذا االتجاه مف خالؿ نظرتو كاىتمامو لبدراسة المؤلصات

في وكء أسمكبية معاصرة ،كلـ ييتـ بالمغة في عمكميتيا  ...فركز عم

خصكصية المغة

كفرادة ا سمكب كتميزه الخاص ،كمف ثـ فشخصية الكاتب ىي التي توصي عم العمل ا دبي
اتساقو كانسجامو  .كما أف خصكصية ا ثر تتجم في االنزياح عف المعيار أك المألكؼل(.)3

لقد عني سبيتزر في أسمكبيتو بالدرجة ا كل  ،بما يرتئيو الكاتب كتصكره عف الككف كالعالـ
كلـ ييتـ اىتماما كبي ار ،في سرد تصاصيل سيرة المؤلف الشخصية .

) )1دركيش  ،ا سمكب كا سمكبية (ص.)67
) (2ينظر  ،حمداكؼ  ،اتجاىات ا سمكبية (ص.)16
) (3المرجع السابق  ،ص.16
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الفصل الثاني

المستكى الصكتي
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المبحث األكؿ  :المكسيقى الخارجية
أكالً  :الكزف
يعد الكزف كالقافية مف أىـ الشركط الكاجب تكفرىا في البيت الشعرؼ ،كىك ما يظير مف

التعريصات القديمة كالجديدة لمشعر ،كىك ما تناكلو ا قدمكف في مصنصاتيـ كأكدكا عميو مف أىمية
الكزف كالقافية في الشعر كوركرة تكفرىما ،كخمكىما مف العيكب لمتصريق بيف الشعر ،كبيف سائر

الخطابات ا دبية ا خرػ ،فقد ُعرؼ الشعر بأنو ل قكؿ مكزكف مقص يدؿ عم معن ل
ابف طباطبا :لالشعر كالـ منظكـ بائف عف المنثكرل( ،)2كقد جعل ابف رشيق الكزف كالقافية مف
()1

ك يقكؿ

الشركط التي ال يقكـ الشعر إال بيما(.)3

فالكزفل نسق مف الحركات كالسكنات يمتزمو الشاعر في نظمو الشعرؼ  .كقد اتبع الشعراء
أنساقا مختمصة يطمق عم كل منيا بحر ،فالبحر نسق خاص مف الحركات كالسكنات ل
تمنح النص الشعرؼ مكسيقاه الخاصة بو .

()4

التي

فالكزف كالقافية يمنحاف الشعر ركحو كحيكيتو  ،كيميداف لقبكلو عم ا سماع  ،كيصسحاف لو

مكانا كبي ار في القمكب  .كالكزف أك المكسيق
ننائيا بالدرجة ا كل

الشعرية ىي جكىر الشعر العربي ككنو شع ار

كىي لالمدخل الذؼ يصتح بو شصرات النص الشعرؼ؛ كذلؾ الرتباطيا

بالشعر منذ نشأتو ،فيي التي تجعل القارغ لمشعر العربي يستمتع بجماؿ القصيدة؛ كذلؾ نيا
تحجب ذلؾ الحاجز الذؼ تصروو القصيدة عم المتمقي ،بأف تدخمو إل عالـ القصيدة ،كعالـ

المبدع بصصة خاصةل(.)5

كالكزف في كل تجمياتو كأنكاعو كباختالؼ تصعيالت بحكره لو إيقاع متكاتر كمكثف داخل

النصكص الشعرية ،فيك يساىـ مساىمة فاعمة في تشكيل ىندسة صكتية منتظمة داخل النص
) )1ابف جعصر  ،نقد الشعر (ص.)64
) (2ابف طباطبا  ،عيار الشعر (ص.)9
) (3ينظر  ،القيركاني  ،العمدة (،ج .)127/1
) )4يكسف  ،التمثيل الصكتي لممعاني (ص.)29
) (5الجيار  ،شعر إبراىيـ ناجي دراسة أسمكبية بنائية (ص.)21
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الشعرؼ

()1

 .مما يحقق المتعة لدػ القارغ ،فالمكسيق الشعرية تمنح المتمقي متعة كبيرة في حاؿ

القراءة أك السماع ،فالشعر بمجممو ليجب أف يمنح المتعةل( .)2كىذه المتعة ال تتحقق في الشعر
إال مف خالؿ المكسيق حيث أف لشرط ذيكع الشعر كشيرتو أف تستمتع آذاف الناس بمكسيقاه
()3

قبل استمتاعيـ بمعانيو كمراميو ل

.

كعنصر فعاؿ ال نن

عنو في بناء النص الشعرؼ ،كجعميا جزءا مف

عد المكسيق
إف ّ
أسمكب الشاعر يصرض عم دارس النصكص الشعرية دراسة ىذه المكسيق كبياف أكجو خدمتيا

في بناء النص الشعرؼ ككل حيث ل تعتمد ا سمكبية الصكتية عم مصيكـ المتغيرات ا سمكبية .
كبمقدار ما يككف لمغة حرية التصرؼ ببعض العناصر الصكتية لمسمسمة الكالمية ،تستطيع المغة

أف تخدـ تمؾ العناصر لغايات أسمكبية ل(.)4

كال جانب الكزف ىناؾ اإليقاع الذؼ ُيقصد بو لكحدة النغمة التي تتكرر عم نحك ما في
الكالـ أك في البيت  ،أؼ تكالي الحركات كالسكنات عم نحك منتظـ في فقرتيف أك أكثر مف فقر

الكالـ ،أك في أبيات القصيدة  ...كاإليقاع في الشعر فتمثمو التصعيمة في البحر العربي ل(.)5
كاإليقاع ىك لالصاعمية التي تمنح الحياة لمعالمات المكسيقية المتغايرة التي تؤلف بتتابعيا العبارة
(.)6

المكسيقيةل

كاإليقاع في الشعر لفتمثمو التصعيمة في البحر العربي فمثال لفاعالتفل في بحر الرمل تمثل
كحدة النغمة في البيت أؼ تكالي متحرؾ فساكف ثـ متحركيف فساكف ،ثـ متحرؾ فساكف ،ف

المقصكد مف التصعيمة مقابمة الحركات كالسكنات فييا بنظيرتيا في الكممات في البيت ل(.)7

) (1ينظر  ،داكد  ،ا سمكبية الشعرية (ص.)90
) (2إليكت  ،في الشعر كالشعراء (ص .)13
) (3أنيس  ،مكسيق الشعر (ص.)184
) (4جيرك  ،ا سمكبية ( ص.)60
) (5ىالؿ  ،النقد ا دبي الحديث (ص .)435
) (6أبك ديب  ،في البنية اإليقاعية لمشعر العربي (ص.)231
) (7ىالؿ  ،النقد ا دبي الحديث (ص .)435
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فرتابة تكالي الحركات كالسكنات في نسق كاحد مميز يعطي البيت إيقاعا ال يمكف أف تغصمو

ا ذف  ،مما يحقق سمة أسمكبية لمشاعر ليا دالالتيا .لفالكزف كالقافية مف العناصر اليامة في
صنع الييكل اإليقاعي ،رلكف القسـ ا كبر إنما يصدر عف النظاـ الداخمي لحركة العناصرل(.)1

فاإليقاع سمة أساسية بارزة في تككيف النصكص الشعرية ،كاختصاء لاإليقاع كعامل أساسي

مكجو في لغة الشعر يؤدؼ بدكره إل اختصاء خاصية الشعر ا ساسية ،مما يبرز دكره البناء في

تككيف البيت الشعرؼ ل(.)2

كيتمثل اإليقاع في النصكص الشعرية مف خالؿ بعديف ىما :اإليقاع الخارجي الذؼ يتمثل

في الكزف كالقافية ،بينما يمثل التكرار كالتصريع كالترصيع كالجناس كنيرىما مف المباحث مالمح
اإليقاع الداخمي الذؼ يتميز ل بتنانـ الحركؼ كائتالفيا كتقديـ بعض الكممات عم

بعض

كاستعماؿ أدكات المغة الثانكية بكسيمة فنية خاصة كنير ذلؾ مما يييئ جرسا نصسيا خاصا يكاد

يعمك عم الكزف العركوي كيصكقول(.)3
كاإليقاع بما يتومنو مف مكسيق

خارجية كداخمية ىك العنصر ا ىـ في بناء القصيدة

بدالالتو المكحية التي يتردد صداىا ،فيك صكرة كاوحة جمية تعج بكافة ا شكاؿ كا نماط

لألنساؽ الداللية مما يجعل النص مجاال خصبا لمعديد مف التأكيالت كالتصسيرات .

اعتمد البحث في ىذا المجاؿ عم عمـ اإلحصاء نو لالعمـ الذؼ يدرس االنحرافاتل

()4

كىك

أيوا ل المنيج الذؼ يسمح بمالحظتيا  ،كقياسيا كتأكيميا  .كلذا فزف اإلحصاء ال يتكان عف

فرض نصسو أداة مف ا دكات ا كثر فعالية في دراسة ا سمكبل(.)5

كليس اإلحصاء ىدفا في ذاتو ،نو ال يمكف الكقكؼ عم الشعكر المسيطر عم الشاعر مف

خالؿ عمـ اإلحصاء التجريدؼ الصرؼ الذؼ ال يقدـ إال ا رقاـ ،كلكنو في الكقت ذاتو أحد أىـ
الكسائل لالتي تساعد عم فيـ الظاىرة المترددة في شعر الشعراءل(.)6

) (1حمداف  ،ا سس الجمالية لإليقاع البالني (ص.)46
) (2فول  ،نظرية البنائية (ص.) 50
) (3إسماعيل  ،الشعر العربي المعاصر (ص.)60
) (4الجيار  ،شعر إبراىيـ ناجي دراسة أسمكبية بنائية (ص.)32
) (5جيرك  ،ا سمكبية ( ص.)134
) (6الجيار  ،شعر إبراىيـ ناجي دراسة أسمكبية بنائية (ص.)32
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كصحيح أف النقاد العرب القدماء لـ يستعممكا عمـ اإلحصاء في دراسة بحكر الشعر ،كلكنيـ
نسبة شيكع كل بحر ،فرتبكا البحكر حسب التخميف في إطار الحديث عف البنية

تنبيكا إل

المكسيقية ليا (.)1ل كمف تتبع كالـ الشعراء في جميع ا عاريض كجد الكالـ الكاقع فييا تختمف

أنماطو بحسب اختالؼ مجارييا مف ا كزاف .ككجد االفتتاف في بعويا أعـ مف بعض .فأعالىا

درجة في ذلؾ الطكيل كالبسيط  .كيتمكىما الكافر كالكامل كمجاؿ الشاعر في الكامل أفسح منو

في نيره.كيتمك الكافر كالكامل عند بعض الناس الخصيف .فأما المديد كالرمل فصييما وعف

كليفل(.)2

كعند معاينة مادة الحماسة الشجرية كاحصائيا بمغ عدد الحماسيات فييا تسعمائة كاثنتيف كأربعيف
حماسية  ،كعند إحصاء ا كزاف التي جاءت عمييا الحماسيات تبيف اآلتي :
مسمسل

البحر

عدد القصائد

النسبة المئكية

1

الطكيل

428

%45,44

2

الكامل

138

%14,6

3

البسي

123

%13,1

4

الكافر

114

%12,1

5

الخفيف

40

%4,2

6

المتقارب

32

%3,4

7

المنسرح

24

%2,5

8

الرجز

20

%2,1

9

السريع

14

%1,5

10

اليزج

4

% ,4

11

الرمل

4

% ,4

12

المديد

1

%,1

المجمكع  942حماسية

) (1ينظر  ،الطرابمسي  ،خصائص ا سمكب في الشكقيات (ص.)30
) (2القرطاجني  ،منياج البمغاء كسراج ا دباء (ص.)268
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يتوح مف الجدكؿ السابق أف البحكر التي جاءت عمييا حماسيات ابف الشجرؼ ىي ( الطكيل

كالكامل ،كالبسيط ،الكافر ،كالخصيف ،كالمتقارب ،ك المنسرح ،كالرجز ،كالسريع ،كاليزج ،ك الرمل
كالمديد (  .كاف لمبحر الطكيل النصيب ا كبر مف ىذه الحماسيات ،حيث شكمت سياقات البحر

الطكيل في الحماسة الشجرية السكاد ا عظـ مف ىذه الحماسيات ،ىذه الكثرة تنسجـ انسجاما
تاما مع ما ُعرؼ عف العرب مف حبيـ الشديد كايثارىـ البحر الطكيل في نظميـ  ،فقد نظـ
العرب عم البحر الطكيل لما يقرب مف ثمث الشعر العربي  ،كأنو الكزف الذؼ كاف القدماء
يؤثركنو عم نيره كيتخذكنو ميزانا شعارىـ  ،كالسيما في ا نراض الجدية جميمة الشأف ،كىك
لكثرة مقاطعو يتناسب كجالؿ مكاقف المصاخرة كالمياجاة كالمناظرةل( ،)1فالبحر الطكيل أكثر

البحكر الشعرية استعماال كفي رأؼ آخر يكاد يككف ربع الشعر العربي مكتكبا عم

البحر

الطكيل( .)2كيأتي بحر المديد كىك ا قل كركدا حيث جاءت حماسية كاحدة عم ىذا البحر كىي
نسبة ال تكاد تذكر مقارنة مع باقي البحكر ،كربما كاف السبب في قمة كركد ىذا البحر في

الحماسة الشجرية ،أف الشعراء لـ ينظمكا عميو لثقل كزنو( ،)3كصعكبتو فيك بحر صعب المراس

تحاشاه الكثير مف الشعراء كخاصة الجاىمييف كىك بحر يكاد يككف ميمال إال مف بعض

المقطعات( ،)4لذلؾ مف الطبيعي أف تككف اختيارات ابف الشجرؼ قميمة مف ىذا البحر .كما
تصاكتت البحكر ا خرػ في النسب المئكية كفي تشكيميا مادة الحماسة الشجرية كما ىك مكوح
بالجدكؿ الذؼ اعتمد فيو الباحث الترتيب التنازلي مف ا كبر إل ا صغر .
في حيف نابت البحكر (الموارع ،كالمقتوب ،كالمجتث ،كالمتدارؾ ) تماما عف مادة الحماسة
الشجرية .
كتأتي كثرة سياقات البحكر الشعرية الطكيل كالكامل كالبسيط كالكافر كالخصيف عم الترتيب كما
ىك مكوح بالجدكؿ السابق ىي ا كثر كركدا ،كذلؾ ف ىذه ل البحكر الخمسة ظمت في كل

) )1أنيس  ،مكسيق الشعر (ص.)189
) (2ينظر  ،حركات  ،أكزاف الشعر (ص.)59
) (3ينظر  ،الياشمي  ،ميزاف الذىب في صناعة شعر العرب (ص.)36
) (4ينظر  ،عمي ،مكسيق الشعر العربي  ،قديمو كحديثو (ص.)145
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العصكر مكفكرة الحع يطرقيا كل الشعراء ،كيكثركف النظـ منيا ،كتألصيا آذاف الناس في بيئة
المغة العربية ل

()1

.

كيمكف إرجاع سبب شيكع ىذه ا كزاف أك البحكر الطكيمة في الحماسة الشجرية أف لىذه البحكر

كثيرة المقاطع كذلؾ ف مجاؿ المصاخرة كالمناظرة يتطمب طكؿ النصس في اإلنشادل(.)2

كقد تنبو القدماء إل كجكد عالقة بيف اختيار الشاعر البحر الشعرؼ المناسب لغروو كبيف ما
تقتويو الحالة النصسية كالشعكرية المصاحبة لعممية اإلبداع الصني ،كلعل ابف طباطبا مف ا كائل
الذيف تنبيكا لكجكد مثل ىذه العالقة التي تصرض سمطانيا عم عممية خمق النصكص الشعرية

مخض المعن الذؼ يريد بناء الشعر عميو في فكره نث ار ،كأعد لو
لفزذا أراد الشاعر بناء قصيدة ّ

يسمس لو القكؿ
ما ُيمب ُسو إياه مف ا لصاظ التي تطابقو ،كالقكافي التي تكافقو ،كالكزف الذؼ
ُ
عميول(.)3
كيرصد القرطاجني ىذه العالقة بكوكح أكبر كبمكوكعية تتجم

فييا عالقة ا كزاف الشعرية

كالحالة النصسية المصاحبة لتجربة الشاعر كالغرض الذؼ يقصده فيقكؿ :ل كلما كانت أنراض
الشعر شت

ككاف منيا ما يقصد بو الجد كالرصانة كما يقصد بو اليزؿ كالرشاقة ،كمنيا ما

يقصد بو البياء كالتصخيـ كما يقصد بو الصغار كالتحقير ،كجب أف تحاكي تمؾ المقاصد بما
نروو با كزاف الصخمة

كيخيميا لمنصكس .فزذا قصد الشاعر الصخر حاك
يناسبيا مف ا كزاف
ّ
الباىية الرصينة ،كاذا قصد مكوعا قصدا ىزليا أك استخصافا كقصد تحقير شيء أك العبث بو

حاك ذلؾ بما يناسبو مف ا كزاف الطائشة قميمة البياءل(.)4

إف الشاعر في مرحمة كتابتو القصيدة الشعرية يككف في حالة ىي أشبو ما تككف إل

حالة

الالكعي كمف ىنا تككف ىذه الحالة ىي المسيطرة عم عممية اختيار الكزف المناسب  .كمف ىنا
جاء تعدد ا كزاف حسب مقتويات الحاالت النصسية المختمصة لمشاعر ،كاال لكاف قد أنن كزف

) (1أنيس  ،مكسيق الشعر (ص.)190 ،189
) (2المرجع السابق  ،ص .190
) (3ابف طباطبا  ،عيار الشعر (ص.)11
) )4القرطاجني  ،منياج البمغاء كسراج ا دباء (ص.)266
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كاحد لجميع ا نراض  ،كلكل الشعراء ،كلكف في اختالؼ ا كزاف اختالؼ في ا نراض لحاجة

دعت إل ذلؾ(.)1
كلكف بالرجكع إل

تجارب القدماء كخاصة الجاىمييف منيـ لـ يقصد عند قكلو الشعر أف ينظـ

عم بحر محدد لتجربة شعكرية محددة ،كلكف البحر الكاحد سكاء كاف تاما أك مجزكءا يصمح
كثر مف تجربة ،بل يصمح لنظـ تجارب متباينة في الشعكر ،فقد ينظـ الشاعر الكاحد عم

نصس البحر مرة في الحنيف ،كثانية في الحزف كأخرػ في ىجاء إل نير ذلؾ مف ا نراض()2ل.

فالشاعر للحظة تشكيل القصيدة ال يممؾ نكع البحر الذؼ ينظـ عميو ،بل يحاكؿ أف ُيخرج ىذه
الشحنة الشعكرية حت ييدأ مف ثكرتو فيخرج نظمو في شكل مف أشكاؿ الشعر ،يعرفو بعد
ىدكئو ثـ يحدد اسـ بحره الذؼ نظـ عميو كخكاصو ل(.)3

فمـ يحدد القدماء أكزانا خاصة لكل نرض أك لكل عاطصة شعكرية فالعرب ل لـ يتخذكا لكل
مكوكع مف ىذه المكوكعات كزنا خاصا أك بح ار خاصا مف بحكر الشعر القديـ  .فكانكا

يمدحكف كيصاخركف كيتغازلكف في كل بحكر الشعر  ...فقد يقع عم البحر ذؼ التصعيالت الكثيرة

في حاالت الحزف ،التساع مقاطعو ككمماتو
مكسيقاه

ناتو كشككاه ،محبا كاف أك راثيا ،أك لمالئمة

نراوو الجدية الرزينة مف فخر كحماسة كدعكة إل

القتاؿ كما إلييا كليذا كانت

البحكر الغالبة في ا نراض القديمة ىي الطكيل كالكامل كالبسيط كالكافر كقد تنصعل النصس أك

تطرب لداع مصاجئ فتمجأ إل البحكر المجزكءة ،أك إل بحكر الخصيف كالمتقارب كالرمل ل(.)4

إف تعدد البحكر كا كزاف الشعرية في قصائد الحماسة الشجرية مرجعو إل تعدد ا نراض التي
نظمت عمييا ىذه القصائد ،كىك ما نالحظو في تقسيمات أبكاب الحماسة الشجرية  .لذلؾ كجب

الكشف عف سمات ا سمكب الشعرؼ في الحماسة الشجرية ،عف طرؽ دراسة ا كزاف الشعرية

قدـ شعراء الحماسة الشجرية نتاجيـ مف
التي ساىمت بقكة في تشكيل الخطاب الشعرؼ ،ككيف ّ
خالؿ ا كزاف المختمصة .

) )1ينظر  ،الطيب  ،المرشد إل فيـ أشعار العرب كصناعتيا (ج .)94 ،93 /1
) (2ينظر  ،الجيار  ،شعر إبراىيـ ناجي دراسة أسمكبية بنائية ( ص.)39
) (3المرجع السابق  ،ص.38
) (4ىالؿ  ،النقد ا دبي الحديث (ص.)442 ،441
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بحر الطكيل
اىتـ الشعراء العرب القدماء اىتماما كبي ار بالبحر الطكيل حيث نظمكا مف خاللو في الكثير

مف أنراض الشعر ا ساسية كالصخر ،كالمديح ،كالحماسة كنيرىا مف ا نراض ،لذلؾ أطمقت

عميو العرب اسـ الرككب للكثرة ما كاف يركبكنو في أشعارىـل(.)1
كترجع كثرة النظـ عم ىذا البحر لما يحممو في طياتو مف القدرة االستيعابية لجميع التجارب

الشعكرية ،التي تحتكؼ عم

طاقة ىائمة في استيعاب الشاعر كحالتو النصسية ميما اختمصت

العاطصة المسيطرة عميو  ،كذلؾ ف حركؼ ىذا البحر بمغت ثمانية كأربعيف حرفا ،حيث لـ

يبمغيا بحر مف بحكر الخميل بف أحمد الصراىيدؼ ،فوال عم

أف ىذا البحر يمتاز ببطء

التصاعيل كثقميا ( ،)2كمما ال شؾ فيو أف التصعيالت الثقيمة بطيئة الكقع  ،ليا دكر كبير في إبراز
المعاني المتعمقة بالصخر كالحماسة  ،فيي تُعطي المعن قكة كايقاعا ،في سياؽ العاطصة المتحدثة
عف التيديد كالكعيد ،مما يزيد المعاني قكة تكتسبيا مف البطء كالثقل  ،كىذا يرسخ المعاني في
العقكؿ كالقمكب  .يقكؿ الشاعر بشار بف برد(مف الطكيل) :

ػػػػػػػػػعَر
ػػػػػػػػػؾ اْل َّ
ػػػػػػػػػار َصػ َّ
ِإ َذا اْلممِػ ُ
جبػ ُ

َخػػػػػػػػػػَّد ُه
حديػ ِ
ِ
ػػػػد ِه

ػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػينا ِإ ْليػػػػػػػػػػػػو ُّ
عاتبػ ْ
َم َشػ ْ
بالسػػػػػػػػػػػػيكؼ ُن ُ

ػػػػػاء إذا غػػػػػػدا
ص بػػػػػػو
َت َغػػػػػػ ُّ
ُ
األرض ال َفضػ ُ
ِ
ػػػػػػػػػل م َّ
جيػػػػػػػػػػ اًر ُ ِ
ثقػػػػػػػػػػف
ركْبنػػػػػػػػػػا لػ ُ
ػػػػػػػػػو ْ
بكػ ّ ُ

ُتػػػػػػػػػػػػػز ِ
ِ
مناكبػػػػػػػػػػػػػ ْو
ػػػػػػػػػػػػاؿ
ػػػػػػػػػػػػاف الجبػ
اح ُـ أركػ
َ
ُ
ػػػػػػػقي الػ ِّ
ػػػػػػػيض َتس َتسػ ِ
ػػػػػػػارب ْو
ماء مضػ ُ
ك ْأبػ َ ْ ْ
ػػػػػػػد َ

ػػػػك ُف
ػػػػف ي ْغ َشػػػػػى َّ
ك ْأرعػ َ
س لػ ْ
ػػػػم َ
الشػ ْ

كتائبػػػػػػػػػػػ ْو
كتخمػػػػػػػػػػػس أبصػػػػػػػػػػػار الكمػػػػػػػػػػػاة ُ

اكبػػػػػػػػػػػ ْو
ػػػػػػػػػػل َتيػػػػػػػػػػػاكى كك ُ
كأسػػػػػػػػػػػيا َفنا ليػ ن

ؽ ُر ُكسػػػػػػػنا
ػػػػػػار النقػ ِ
ػػػػػػع فػػػػػػػك َ
كػػػػػػػأف ُمثػ َ

()3

فقد تكاثف اإليقاع البطيء ذك الثقل الكاوح في تصعيالت البحر الطكيل الذؼ ُنسجت عميو
القصيدة ،مع قكة ا لصاظ التي تؤكد معاني الصخر كالقكة كالشجاعة الكاردة في ا بيات ،كما كاف

لصكت الياء الساكنة التي مثمت يخركج القافية دكر كبير في تأكيد المعاني ،حيث أف السككف
في ا بيات يييئ القارغ أك المستمع لمكجة أخرػ مف معاني الصخر كالقكة ،ىذا الصكت الذؼ

) (1حمكد  ،تبسيط العركض (ص.)109
) (2ينظر ،التبريزؼ  ،الكافي في العركض كالقكافي (ص.)22
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)162 ،161
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يخرج معو الزفير يييئ المتداد صكتي جديد يميد لإليقاع التالي في البيت الجديد مما يساىـ

في تطكيل معاني الصخر الكاردة في القصيدة .

كمنو قكؿ الشاعر ُمورس النيدؼ(مف الطكيل) :
ِ
ػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػل زحػػػػػػػػػػاـِ
كأَصػػػػػػػػػػ ِبُر نفسػػػػػػػػػػي عنػ َ

كاّنػػػػػػػي ألَحمػػػػػػػي َعػػػػػػػكرَة القػػػػػػػكـِ ُم ْعمِمػػػػػػػا

0//0// _ 0/0// _ 0/0/0// _ /0//
فعكؿ

مفاعيمف

فعكلف

0/0// _ 0/0// _0/0/0// _ /0//
فعكؿ

مفاعمف

مفاعيمف

فعكلف

مفاعي

كأضػػرب رأس الكػػػبش فػػي حكمػػػة الػػػكغى

بػػػػػػػذي ركنػػػػػػػق صػػػػػػػافي الحديػػػػػػػد حسػػػػػػػاـِ

كأبػػػػػػػػذؿ نفسػػػػػػػػي عنػػػػػػػػد كػػػػػػػػل كرييػػػػػػػػة

()1

َحفاظػػػػػػػػا إذا ىػػػػػػػػاب الشػػػػػػػػجاع مقػػػػػػػػامي

لقد استخد ـ الشاعر نسق البحر الطكيل لمتعبير عف شجاعتو كبذلو لنصسو في سبيل الغير  ،فيك
ال يياب كبير القكـ بل يطمبو في ساحة النزاؿ حامال حسامو ،كقد جادت تصعيالت الطكيل في
تأكيد ىذه المعاني الصياوة مف الشجاعة كاإلقداـ كاإليثار ،كقد استخدـ الشاعر زحاؼ القبض

لمتعبير عما يريده  .كالقبض حذؼ الخامس الساكف مف لمصاعيمفل فتصبح لمصاعمفل ( ،)2كىك ما
أكسب القصيدة الكثير مف المركنة كاالنسيابية التي تستطيع ا ذف المكسيقية اقتناصيا مف خالؿ

التنكيع في البنية المكسيقية ليذا البحر ،ككسر الرتابة كابعاد السأـ كالممل ،كىذا التنكيع لو
استحساف عند أىل العركض فمف ل الزحاؼ ما ىك أخف مف التماـ كأحسف ،كالذؼ يستحسف في
الجارية مف التصاؼ البدف ،كاعتداؿ القامة ،مثاؿ ذلؾ مصاعيمف في عركض الطكيل التاـ تصير
مصاعمف في جميع أبياتول( ،)3إف القبض الذؼ استعمميا الشاعر في قصيدتو منحتو حرية كبيرة

في التنقل عبر أجزاء أبياتو المكسيقية مف خالؿ االستغناء التاـ عف السكاكف .

) )1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)90
) (2ينظر  ،عتيق  ،عمـ العركض كالقافية ( ص.)28
) (3ابف رشيق  ،العمدة (ج.)145/1
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كقد استعاف شعراء الحماسة الشجرية بالحذؼ في تشكيل أنساؽ المكسيق الشعرية في قصائدىـ
كالحذؼ لما سقط مف آخره سبب خصيف  ...ككاف أصمو مصاعيمف فحذفت منوللفل فبقي لمصاعيل
()1

فنقل ال فعكلف ل
ُ

كمنو قكؿ الشاعر قطرؼ بف الصجاءة المازني (مف الطكيل) :

ِ
ػػػػػػػد
رؾ إنػػػػػػػػي فػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػاة لزاىػ ُ
عمػػػػػػػػ َ
َل ْ

ِ
ق أُ َّـ َحكػػػػػػيـِ
كفػػػػػػي
العػػػػػػيش َمػػػػػػا َلػػػػػػ ْـ أَْلػػػػػػ َ

ِ
كجي َيػػػػػػػػا
لعمػػػػػػػػرؾ إنػػػػػػػػي يػػػػػػػػكـ ألطػػػػػػػػ ُـ َ

عمػػػػػػػػػػى نائبػ ِ
ػػػػػػػػػدىر جػ ُّ
ػػػػػػػػػات الػ َّ
ػػػػػػػػػد لئػػػػػػػػػػيـِ

0/0// _ /0// _ 0/0/0// _ 0/0//

ِ
ػػػػػاف فتػػػػػػى فػػػػػػي الحػ ِ
ػػػػػرب غيػ ِ
ػػػػػر ذمػػػػػػيـِ
طعػ َ
ً
()2
ػػػػػػك تمػػػػػػػيـِ
دكر َ
الخْيػػػػػػ ِل نحػ َ
َك ُع ْجنػػػػػػا ُصػػػػػػػ َ

ػػػػػػر ْت
الب أبصػ َ
ػػػػػػكـ دك َ
كلػػػػػػػك شػػػػػػػيدتني يػ َ
ِ
بػػػػف كائػػػػل
َغػػػػ َدا َة َ
بكػػػػر ُ
ط َفػػػػ ْت ع المػػػػاء ُ

فقد نقل الشاعر عف قصد التصعيمة ا خيرة مف الشطر الثاني في قصيدتو إل فعكلف ،قاصدا

بذلؾ التنكيع المكسيقي ،الذؼ يترؾ أث ار جميا لدػ السامع مف حيث تغيير اإليقاع المصترض ليذا

البحر ،كىك ما يممسو السامع في جميع أبيات القصيدة .
كمنو قكؿ الشاعر المرار الصقعسي(مف الطكيل) :
ككػػػػػػػائف تركنػػػػػػػا مػػػػػػػف أكػػػػػػػارـِ معشػػػػػػػر

ػػػػػػػػػػػػػػل
ػػػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػائيف عكيػ
َل ُيػ
َّ
ُ

الجػ ِ
ػػػػػرد يعمكػػػػػػف َّ
الشػػػػػػكيـ كأنيػػػػػػا
عمػػػػػػى ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ
إذا ناقمػػػػػػػػػػػػػػػػػت بالػػػػػػػػػػػػػػػػػدارعيف كعػ
ُ
ِ
ػػػػػػػػػػكؿ
ػػػػػػػػػػي بأيػػػػػػػػػػػدي العػػػػػػػػػػػاطفيف ُعطػ
قسػ ّّ
ُ

0/0//_ /0//_ 0/0/0// _ /0//
ػػػػػػػػػػػل العيػػػػػػػػػػػػك ِف كأنيػػػػػػػػػػػػا
ُمجّنبػػػػػػػػػػػػ ًة ُقْبػ َ

ِ
ػػػػػػػػالغكر لػػػػػػػػػي عػ ّّ
ػػػػػػػػل
كبػ
ػػػػػػػػز أشػ ُّ
ػػػػػػػػـ طكيػ ُ

أردت ُغُمَّبػػػػػػػػػػػ ًة
ػػػػػػػػػػت بنجػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا ُ
َمَن ْعػ ُ

()3

كمنو قكؿ الشاعر أبي المجشر الوبي (مف الطكيل) :

ػػػػػػػات فأَسػػػػػػػػاَّرت
كلقػػػػػػػػد
عجمتنػػػػػػػػي النائبػ ُ
َ

ػػػػػػد ِ
ثاف
الحػ َ
ػػػػػػميب العصػػػػػػػا َجْمػػػػػػػداً عمػػػػػػػى َ
َصػ َ

0/0// _ 0/0// _0/0/0// _ 0/0//

) (1التبريزؼ  ،الكافي في العركض كالقكافي (ص.)24
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)221
) (3المرجع السابق  ،ص.231
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فعػػػػػػػػػػكلف مفػػػػػػػػػػاعيمف فعػػػػػػػػػػكؿ مفػػػػػػػػػػاعي
كض ِ
ػػػض الحػ ِ
صػػػػبك اًر عػػػػل عػ ّ ِ
رسػػػػيا
ػػػركب َ

إذا َّ
ِ
ػػػػػػػػػػػفتاف
صػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػػػـ الشػ
قم
ْ

ظالمتػػػػػػػي
ػػػػػػاؿ ُ
كقبمػ َ
ػػػػػػؾ مػػػػػػػا ىػ َ
ػػػػػػاب الرجػ ُ

()1

َّ
ِ
ِ
األبيػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػكس
عػػػػػػػػػيف األشػ
كفقػػػػػػػػػأّْ ُت
َ

كىذا النكع لمصاعي _ فعكلفل في ورب البحر الطكيل أحد أنكاع ثالثة شكل عمييا شعراء

الحماسة الشجرية إيقاع كمكسيق قصائدىـ الشعرية  ،كيأتي النكع ا كؿ مف تشكيالت ورب

ىذا البحر باستخداـ القبض ،أؼ حذؼ الخامس الساكف في تصعيمة لمصاعيمفل لتصبح لمصاعمفل
كىك ما تحدثنا عنو آنصا كلكف يأتي ىذا الحذؼ في تصعيمة بعينيا كىي آخر تصعيالت البحر كمنو

قكؿ الشاعر حاتـ الطائي (مف الطكيل) :

ػػػػػػػػف
نظيػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػو ,يغنػػػػػػػػػي غنػػػػػػػػػاه كيخمػ ُ

ػػػػػػػػده
إذا مػػػػػػػػػات منػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػيد قػػػػػػػػػاـ بعػ ُ

0//0// _ /0// _ 0/0/0// _ /0//
فعػػػػػػػػػػكؿ مفػػػػػػػػػػاعيمف فعػػػػػػػػػػكؿ مفػػػػػػػػػػاعمف
كانػػػػػػي ألَ ْقػػػػػػري َّ
ػػػػػل سػػػػػػ الِ ِو
الضػ َ
ػػػػػيف ,قبػ َ

ػػػػػػػػػػػف
كأطعػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػدماً ,كاألسػػػػػػػػػػػػنة ترعػ ُ

كانػػػػػػػي ألخػػػػػػػزى أف تػػػػػػػرى بػػػػػػػي بطنػػػػػػػة

ػػػػػػػػػف
كجػػػػػػػػػػارات بيتػػػػػػػػػػي طاكيػػػػػػػػػػات ,كنحػ ُ

ِ
ػػػػػد الحػػػػػػي َج ْفَنتػػػػػػي
أبعػ َ
كانػػػػػػي ألُغشػػػػػػي َ
ّ
ُعطػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػائمي ,كَلُرّبمػػػػػػػػػػا
كاّنػػػػػػػػػػي أل ْ

ػػػػػػػػػف
إذا حػػػػػػػػػػرؾ األطنػػػػػػػػػػاب نكبػػػػػػػػػػاء حرجػ ُ
أ َّ
ف
ػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػا ال أسػ َ
طيع ,فػػػػػػػػػػأكَم ُ
ُكمػ ُ
ػػػػػػػػػت ُ

()2

كمنو أيوا قكؿ الشاعر أبي طالب بف عبد المطمب (مف الطكيل) :
ُخػػػػػػ ُذكا َّ
حظكػػػػػػـ مػػػػػػف ِسػػػػػػممنا إف حربنػػػػػػا

ػػػػػػػػػػعر
ضرسػػػػػػػػػػػتنا الحػ
إذا َّ
ػػػػػػػػػػرب نػ ن
ػػػػػػػػػػار تسػ ُ
ُ
0//0// _ 0/0// _ /0/0// _ 0/0//

فعػػػػػػػػػػػكلف مفاعيػػػػػػػػػػػل فعػػػػػػػػػػػكلف مفاعػػػػػػػػػػػل
ػػػػػػػػل حالػ ِ
ِ
ػػػػػػػػة
كاَّنػػػػػػػػػا ك َّإيػػػػػػػػػاكـ عمػػػػػػػػػى كػ ّ

َلمػ ِ
ػػػػر
ػػػػثالف بػػػػػل أنػػػػػتـ إلػػػػػى ُّ
الصػػػػػم أفقػ ُ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)226
) (2المرجع السابق  ،ص.52
) (3المرجع نصسو  ،ص.60
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()3

أما النكع ا خير مف التشكيالت المكسيقية التي جاء بيا شعراء الحماسة الشجرية في قصائدىـ
فيك مجيء التصعيمة ا خيرة المسماة بالورب تامة نير منقكصة لمصاعيمف ل كمثالو قكؿ الشاعر

زىير بف أبي كىب المخزكمي(مف الطكيل) :
ػػػػػػػػػػح َاب ُو ُجْبًنػػػػػػػػػػا َكَال ِخْي َفػػػػػػػػػػ َة اْلَق ِ
تػػػػػػػػػػل
َص َ
َكأ ْ

ػػػػػػدا
ػػػػػػت َ
ظ ْيػػػػػػػرِي ُم َح َّمػ ً
ػػػػػػر َؾ َمػػػػػػػا َكَّلْيػ ُ
َل َع ْمػ ُ

0/0/0// _ 0/0// _ 0/0/0// _ 0/0//
فعػػػػػػػػػكلف مفػػػػػػػػػاعيمف فعػػػػػػػػػكلف مفػػػػػػػػػاعيمف

ػػػػػػػػـ أجػػػػػػػػد
َكَل ِك َّننػػػػػػػػيِ َقَّمْبػ ُ
َمػػػػػػػػرِي َفَمػ ْ
ػػػػػػػت أ ْ
ػػػػػػكِق ِفي
ػػػػػت َفَم َّمػػػػػػا ِخ ْفػ ُ
َكَق ْفػ ُ
ػػػػػت َض ْ
ػػػػػػي َع َة َم ْ

لِس ِ
ػػػػػػػػرَب ُت َكَال َنْبمِػػػػػػػػي
َ ْ
ػػػػػػػػاء ِإ ْف َض ْ
ػػػػػػػػيفي َغَن ً
()1
نجػػػػػػكت كضػػػػػػرغاـ ِى َزْبػػػػػػر أبػػػػػػي شػػػػػػْبل
ُ

كت ُيـ
أال َّ
إف قػػػػػكمي ال ُي َجػػػػػ ُّف ُبُيػػػػػ َ

ػػػيق مػػػػف الػػػػكادي إلػػػػى جبػػػػل َك ْعػػػػ ِر
مضػ ن

كمنو أيوا قكؿ الشاعر نيشل بف يح ِر ّؼ (مف الطكيل) :

ػػػػػػػرَّك ُع
كأُ ْسػػػػػػػػند َضػػػػػػػػكار ال ُتػ َ

ػػماء مػػػف صػػػمب مالػػػؾ
لنػػػا ْ
ىضػػػب نة صػ ُ

ػػل ثابػػػت إلػػػي فمػػػا بنػػػا
إذا نيشػ ن

ػػػػػػػالز ِ
بػ َّ
جر

إلػػػػى أحػػػػد إال إلػػػػى هللا مػػػػف فقػػػػر

()2

لقد حمل البحر الطكيل تجربة الصخر كالحماسة التي نسجيا شعراء الحماسة الشجرية في

قصائدىـ فكاف إيقاعو خير دليل عم احتكاء ىذا البحر ىذه التجربة الشعكرية .
كمف التجارب الشعكرية التي كاف البحر الطكيل فييا ذا إيقاع مميز لما فيو مف كثرة التصعيالت

عاطصة الحزف كا س  ،كالمغامرات العاطصية ،حيث نممس ىذا المكف مف التجارب الشعكرية التي

ُحمّمت البحر الطكيل لتكصيل دالالتيا مف خالؿ بطء كثقل تصعيالتو التي تجعل المتمقي يتماى
تماما مع الجك النصسي كالتجربة الشعكرية التي سيطرت عم الشاعر حاؿ إبداع نصو قكؿ كمف
السممي يرثي ابنيو صخ ار كمعاكية (مف
ىذا القبيل قكؿ الشاعر عمرك بف الحارث بف الشريد ُّ

الطكيل) :

ي
كمعاكيػػػػػػػػػا
أال
َ
ليػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػخ اًر حاضػػػػػػػػػر ُ

كك ْحػػػػػػػػػػد ًة
أقػ
عايْنػ ُ
ػػػػػػػػػكؿ كقػػػػػػػػػػد َ
ػػػػػػػػػت ُذالً َ
ُ

) )1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)150
) (2المرجع السابق  ،ص.203
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ػػػػػػي المنايػػػػػػػا دعػػػػػػػكة ىػػػػػػػي مػػػػػػػا ىيػػػػػػػا
عمػ َّ

دعكت ُكمػػػػػػػا إذ جالػػػػػػػت الخيػػػػػػػل كالتقػػػػػػػت
ُ
ػػػػػػنانو
ػػػػػػركِي سػ
ك ُغَّيػػػػػػػب عنػػػػػػػي َمػ ْ
ُ
ػػػػػػف ُيػ ّ

نجيعػػػػػػػاً مػػػػػػػف األعػػػػػػػداء أحمػػػػػػػر قانيػػػػػػػا

()1

كقالت ليم بنت الطريف التغمبية ترثي أخاىا الكليد (مف الطكيل) :
ط ِريػ ِ
ػػػػػػز ْع َعَمػػػػػػػى ْابػ ِ
ػػػػػػف
ػػػػػػف َ
ػػػػػػـ َت ْجػ َ
َك َّأنػ َ
ػػػػػػؾ َلػ ْ

ػػػػؾ ُم ِ
ػػػػاب ِ
كرًقػػػػػا
ػػػػجَر َ
كر َمػػػػػا َلػ َ
أََيػػػػػا َشػ َ
الخػ ُ

فتػػػػػػى ال يحػػػػػػب الػػػػػػزَاد إال مػػػػػػف التقػػػػػػى
فقػػػػػػػػػػػدناه فقػػػػػػػػػػػداف الربيػػػػػػػػػػػع كليتنػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػاؿ إال مػػػػػػػػػػػف قنػػػػػػػػػػػػاً كسػػػػػػػػػػػيكؼ
كال المػ
َ
فػػػػػػػػػػػػػديناه مػػػػػػػػػػػػػف دىمائنػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػألكؼ

ػػػف َّ
النػػػػدى إف عػػػػاش حالفػػػػو النػػػػدى
حميػ ُ

ػػػػػػرض النػػػػػػػدى بحميػػػػػػػف
كاف مػػػػػػػات لػػػػػػػـ يػ َ

كمػػػػػػا زاؿ حتػػػػػػى أزىػػػػػػق المػػػػػػكت نفسػػػػػػو

شػػػػػػػػػػػػػجاً لعػػػػػػػػػػػػػدك أك لجػػػػػػػػػػػػػاً لضػػػػػػػػػػػػػعيف

أرداه يزيػػػػػػػػد بػػػػػػػػف مزيػػػػػػػػد
فػػػػػػػػيف
ُ
يػػػػػػػػؾ ُ

()2

ِ
ػػػػػػػػػػػكؼ
ػػػػػػػػػػػر َّب زحػػػػػػػػػػػػكؼ لفيػػػػػػػػػػػػا بزحػ
فػ ُ

فقد جاءت تصعيالت البحر الطكيل لتتناسب كالتجربة الشعكرية الحزينة المتعالقة مع التصعيالت
الطكيمة التي تتطمب طكؿ النصس كىك ما يناسب الحالة التي يمر بيا الشاعر .
كالصحيح أف شعراء الحماسة الشجرية قد استعممكا البحر الطكيل في أنراض الشعر العربي مف

فخر ،كحماسة ،كرثاء ،كىجاء ،ككصف .فقد استثمر الشعراء اإليقاع المكسيقي الذؼ يكفره البحر
الطكيل مف تصعيمتيف أساسيتيف ،كما ينتج عنيما مف مكسيق

أخرػ نابعة مما يصيب ىذه

التصعيالت مف حذؼ ،كقبض ،مما يمنح ىذا البحر صك ار أخرػ مف اإليقاع استثمرىا الشعراء

لمتعبير عف عكاطصيـ في حاالتيا المختمصة  ،فالتصعيمتاف المختمصتاف في البحر الطكيل كصكرىما
المتعددة تمثل لإيقاع الطكيل ذؼ التكتر الداخمي الذاتي الذؼ يقدر الشاعر الخالؽ أف يعمق

مداه  ،كيرفعو إل درجة يصبح معيا التعبير الشعرؼ انقالبا مستم ار ،كارتدادا دائما ،بيف طبقتيف
إيقاعيتيف أك بيف صصيحتيف رنانتيف ثقال كخصة ،نكاحا كصالبة ،انييا ار داخميا كتماسكا يخمقو

اإلباء ا صيلل(.)3

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)318
) (2المرجع السابق  ،ص.328
) (3أبك ديب  ،في البنية اإليقاعية لمشعر العربي (ص.)359
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لقد كظف شعراء الحماسة الشجرية ىذا البحر لمداللة عم تجاربيـ الشعكرية بطريقة انسجمت

إل حد كبير مع حاالتيـ النصسية مما جعل إيقاع الطكيل يوج باإليحائية كيتماى تماماي مع
المومكف الشعرؼ لمقصائد فيك لبزيقاعو البطيء اليادغ نسبيا يالئـ العاطصة المعتدلة الممتزجة
بقدر مف التصكير كالتممي سكاء أكانت حزنا ىادئا ال صراخ فيو ،أـ كانت سرك ار ىادئاي ال صخب

()1
يعمد أصحاب الرصانة كالصخامة
ليو
ا
ك
،
كجاللة
ية
ب
أ
البحكر
أعظـ
مف
البحر
فيذا
فيول
ي
الشعرية(. )2

بحر الكامل
جاء البحر الكامل في المرتبة الثانية بعد الطكيل بنسبة  %14,6مكزعة عم مئة كثماف
كثالثيف حماسية ،كقد استثمر شعراء الحماسة الشجرية ىذا البحر بتصعيالتو الرتيبة ذات اإليقاع
المتكاتر في معظـ ا نراض الشعرية حيث أف ىذا البحر لينسجـ مع العاطصة القكية النشاط
كالحركة سكاء أكانت فرحة قكية االىتزاز أـ كانت حزنا شديد الجمجمةل( .)3كينصرد بحر الكامل

عف سائر البحكر الخميمية بأنو يوـ ثالثة أعاريض كتسعة أورب فيك بيذه التصعيالت المتماثمة

التي تشكل مساحة إيقاعية طكيمة ليمتد عم
تصوي إل

النصسل(.)4

مساحة كاسعة مف التشكيالت اإليقاعية التي

حرية الحركة االنصعالية التي تستقطب ما ىك مناسب معيا ،أك ما يقترب مف

كمف ىنا جاء البحر الكامل في المرتبة الثانية بعد الطكيل عند شعراء الحماسة الشجرية

فاختاركه إيقاعا مناسبا لقصائدىـ

نو لأكثر بحكر الشعر العربي ننائية ،كلينا كانسيابية

كتنغيما كاوحا إل جانب ككنو يتألف مف كحدة إيقاعية مصردة مكررةل( .)5كمف النظـ الذؼ جاء
عم البحر الكامل قكؿ الشاعرة ُسعدػ بنت الشمردؿ ترثي أخاىا (مف الكامل) :

ال زلػػػػػػػػػػػػػت فييػػػػػػػػػػػػػا بالمالمػ ِ
ػػػػػػػػػػػػرع
ػػػػػػػػػػػػة ُتقػ
ُ
َ

ِ
ػػػػػد أتيػػػػػػت كبيػػػػػػرًة
ػػػػػل لقػ ْ
المحػ ّ
يػػػػػػا ابػػػػػػف ُ

) (1النكييي  ،الشعر الجاىمي منيج في دراستو كتقكيمو (ج.)61 /1
) (2ينظر  ،الطيب  ،المرشد إل فيـ أشعار العرب كصناعتيا (ج.)443 /1
) (3النكييي  ،الشعر الجاىمي منيج في دراستو كتقكيمو (ج .)61 /1
) (4جعصر  ،رماد الشعر (ص.)342
) (5عمي  ،العركض كالقافية (ص.)38
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ػػػػػػػػػػػع
ػػػػػػػػػػػؾ َّ
ػػػػػػػػػػػؾ أ ُّ
ُمػ َ
َى ِبَم ْتػ َ
أي َخػػػػػػػػػػػػرؽ ترقػ ُ
كشػػػػػػػػػػػػػاؼ أرديػ ِ
ػػػػػػػػػػػػي ُع
ظػػػػػػػػػػػػػالـِ ُم َشػ َّ
ػػػػػػػػػػػػة ال ّ
ّ
ُ

ػػػػػػػػػػعد لمرمػػػػػػػػػػػاح دريئػػػػػػػػػػػ ًة
غػ
ػػػػػػػػػػادرت أسػ َ
َ
اب أكديػػػػػػػػػػػة بغيػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػػحابة
ّ
جػػػػػػػػػػػك ُ

َؿ ُّ
ػػػػػػػػػػػػػع
التَّبػ
رد القطػػػػػػػػػػػػػػاة إذا اسػػػػػػػػػػػػػػمأ َّ
ِك َ
ُ

ػػػػػػػػػػرد الميػػػػػػػػػػػاه حضػػػػػػػػػػػيرة كنفيضػػػػػػػػػػػ ًة
َيػ ُ

()1

فقد استعممت الشاعرة تصعيالت البحر الكامل لمتعبير عف عاطصتيا الجياشة في رثاء أخييا كذكر

مناقبو كصصاتو في مزيج ىائل مف المدح كالرثاء تعج بيما عاطصتيا المتكقدة ،كجاء تعداد
تطمِ يبا كقتا أكبر ،كمساحة أكسع مف ا صكات اإليقاعية ،كذلؾ لتأكيد ىذه الصصات
المناقب ُم ّ
ُ
كبياف مدػ الحزف عميو ،فاستعممت لو الشاعرة بحر الكامل ذا التصعيالت التامة مف عركض
كورب ،مستخدمة الزحاؼ الذؼ لحق بعض التصعيالت كىك زحاؼ اإلومار .كاإلومار

متصاعمف
لتسكيف الثاني المتحرؾ مف التصعيمة كال يدخل إال تصعيمة كاحدة ىي ُمتصاعمف ،فتصبح ْ
فتنقل إل ُمستصعمف ،كال يدخل إال بح ار كاحدا ىك بحر الكاملل( .)2حيث أرادت أف تككف
قصيدتيا أكثر مالئمة لحالتيا النصسية الحزينة كالمنكسرة كىك ما يتطمب تنغيما خاصا كايقاعا

معينا يككف متماىيا مع الحالة النصسية لمشاعرة داعيا المتمقي ليككف أكثر استجابة كمماىاة مف
خالؿ قرع سمعو بيذا التشكيل اإليقاعي الحزيف ،كىك ما يمنح الشاعر أيوا مساحة كافية

لمتعبير عما يختمج نصسو مف مشاعر شت  ،كىك ما يكوحو التقطيع العركوي لمبيت ا كؿ .

كقد استصاد شعراء الحماسة الشجرية مف زحاؼ اإلومار الذؼ يدخل البحر الكامل كثي ار في
التشكيل اإليقاعي لقصائدىـ ،كفي ذلؾ يقكؿ الشاعر حميد بف سعيد في كصف شجر

السرك(مف الكامل) :

َّ
ػػػػػػػػػػر بينيػػػػػػػػػػػا
فكأنيػػػػػػػػػػػا كالػػػػػػػػػػػري ُ َت ْخ ُ
طػ ُ
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ػػػػػل
تنػػػػػػكي التعػػػػػػانق ثػػػػػػـ يمنعيػػػػػػا الخجػ ْ
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متفػػػػػػػػػػػػػاعمف مسػػػػػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػػػػػتفعمف

مسػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف متفػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف متفػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)306
) (2يعقكب  ،المعجـ المصصل في عمـ العركض كالقافية كفنكف الشعر (ص).56
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)306
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فقد استخدـ الشاعر اإلومار الذؼ ٌيحدث تنكيعا إيقاعيا مكسيقيا يتناسب كحركة الريح ،ما
يشحذ ذىف السامع اللتقاط ىذه المكسيق القمقة المتماىية مع حركة الريح نير المستقرة ،كما أف
التكزيع المكسيق

بيف مستصعمف ،كمتصاعمف يكحي بيذه الحركة فقد بدأ الشاعر بيتو بتصعيمة

متصاعمف ككذلؾ انتي

التصعيمة مستصعمف .

بنصس التصعيمة كلكنو ُيبرز ىذه الحركة بيف ىاتيف التصعيمتيف باستخداـ

كقد لجأ شعراء الحماسة الشجرية إل

استخداـ القطع لمتنكيع في المكسيق

الشعرية كاحداث

إيقاعا مف خاللو كالقطع لحذؼ السابع الساكف كتسكيف ما قبمو كبذلؾ تصير متصاعمف إل
()1

متصاعل ل

كمنو قكؿ الشاعر ابف المعتز يصف فرسو (مف الكامل):
ُخضػػػػػػػػػػػب بالػػػػػػػػػػػدماء سػػػػػػػػػػػالحي
حتػػػػػػػػػػػى أ ِّ

قػػػػػػػػارح
ػػػػػػػػق بػػػػػػػػي الكتيبػػػػػػػػة
كلقػػػػػػػػد َي ُش ُّ
ن
َ
ذك ُغػػػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػػػي ُدىمػػػػػػػػػػػػػة َّ
فكأنػػػػػػػػػػػػػو
0//0/// _0//0/// _ 0//0///

ػػػػػػػػػػػػباح
ػػػػػػػػػػػػو بصػ
كجي
ِ
ُ
ليػػػػػػػػػػػػل تبرقػػػػػػػػػػػػع َ
ن
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متفػػػػػػػػػػػػػػاعمف متفػػػػػػػػػػػػػػاعمف متفػػػػػػػػػػػػػػاعمف

مسػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف متفػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف متفاعػػػػػػػػػػػػػػػػػل

كىذا التسكيف الطارغ عم

()2

آخر البيت يترؾ لمقارغ مدة زمنية يقف فييا لمتصكير مميا في

ا كصاؼ التي منحيا الشاعر فرسو كأراد التأكيد عمييا .
كمنو قكؿ الشاعر يزيد بف الطثرية (مف الكامل) :

()3

الشػػػػػػػػباب ُم َكَّدعػػػػػػػػاً محمػػػػػػػػػكدا
أمسػػػػػػػػى
ُ

ػػػػػػػػل َجديػػػػػػػػػدا
الم َحػ َّ
كالشػ ُ
ػػػػػػػػيب ُمكتنػػػػػػػػػف َ

مسػػػػػػػػػػػػػػتفعمف متفػػػػػػػػػػػػػػاعمف م ْتفاعػػػػػػػػػػػػػػل

مسػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف متفػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف متفاعػػػػػػػػػػػػػػػػػل
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كقد استخدـ شعراء الحماسة الشجرية مجزكء الكامل في نظـ قصائدىـ  ،كلكف بشكل قميل حيث

مجزكء ىذا البحر تسع حماسيات مف كاقع مئة كثماف

بمغت الحماسيات التي ُنظمت عم
كثالثيف حماسية أؼ ما يقارب ( )%6,5كىي نسبة قميمة مقارنة باالستعماؿ التاـ ليذا البحر
) (1عبد المطيف  ،البناء العركوي لمقصيدة العربية (ص.)45
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)798
) (3المرجع السابق  ،ص.126
04

كمف المعمكـ أف مجزكء الكامل يتككف مف أربع تصعيالت ،سع الشعراء مف خالىا إل تركيز

اإليقاع المكسيقي داخل النص  ،بجعمو متكافقا مع التالحق المطمكب لإلدراؾ الجمالي الكارد في
النصكص ،كمنو قكؿ الشاعر محمكد الكراؽ (مف مجزكء الكامل) :
ػػػػػػػػػػػػب َّ
الشػػػػػػػػػػػػػيب الػػػػػػػػػػػػػذي
يػػػػػػػػػػػػػا خاضػ
َ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يعػ
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػ
ُ
ّ

مستفعمف مستفعمف

مستفعمف متفاعالتف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ إذا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
إف النصػ
َّ
َ

َّ
فكأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب جديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

0/0//0/// _0//0/0/
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مكركرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا عتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بدييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ركعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

()1

فقد عمد الشاعر إل التنكيع المكسيق المعتمد عم تصعيمة متصاعمف المومرة التي ُن ِقمت إل
مستصعمف كما ىك كاوح مف التقطيع العركوي لمبيت ا كؿ كانتي بالتصعيمة المزيدة متصاعالتف

مما أحدث دكيا ىائال داخل النص ،كىذه الصائدة أؼ الزيادة حققيا الترفيل الذؼ استخدمو الشاعر
في إحداث التنكيع المكسيقي كاإليقاعي في نصو  .كالترفيل لزيادة سبب خصيف عم ما آخره كتد
()2

مجمكع فتصير  ...متصاعمف متصاعالتفل

.

كمنو قكؿ الناجـ (مف مجزكء الكامل) :
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتي أغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني عاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكس
أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفراح النفػ

0//0/0/ _0//0/0/
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مستفعمف مستفعمف

متفاعمف متفاعالتف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقص بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالر ك
تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك فنػ
ُ

س ليػػػػػػػػػػػػػػػػػا كَن ْزمػػػػػػػػػػػػػػػػػُر بػػػػػػػػػػػػػػػػػالك ِ
كس
ُ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)834
) (2عبدكف  ،المكسيق الشافية لمبحكر الصافية (ص.)48
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)874
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()3

بحر البسي
سمي بسيطا النبساط الحركات في عركوو كوربو ،أك ف ا سباب جاءت في أكائل كل

تصعيالتو (.)1

جاء سياؽ البحر البسيط في الحماسة الشجرية في المرتبة الثالثة بكاقع مائة كاثنتيف كثالثيف

حماسية شكمت ما نسبتو  %13,1مف مجمكع الحماسة الشجرية ،كقد نظـ شعراء الحماسة عم

ىذا البحر في أنمب ا نراض الشعرية لمتعبير عف تجاربيـ الذاتية كذلؾ ف ىذا البحر لبحر

راقص يتصف بنغماتو العالية كتغيير حركي مكجي ارتصاعا كانخصاض ،حت أف إيقاعو يتعممو
بيسر كل مف يألف العركض ،ف سيكلة مكسيقاه الطانية تقكد ا ذف إل دقة تركيبو بمجرد

تكرار أبيات مقطعو نغميال(.)2

إف ازدكاج تصعيالت البسيط المككنة مف (مستصعمف فاعمف مستصعمف فاعمف) يحتاج مف

الشاعر كقصة تأممية كبيرة كنصسا أطكؿ عند النظـ ،ف ازدكاج تصعيالت البحر البسيط يمنحو
الكثير مف المكسيق اإليقاعية التي تتطمب مكىبة كدربة كمرانا .
كلقد شكل شعراء الحماسة الشجرية قصائدىـ الشعرية عم معظـ الصكر اإليقاعية التي ُحددت
ليذا البحر مستصيديف مف الزحافات كالعمل التي أصابتو في تكثيف المدلكالت اإليقاعية .

يقكؿ الشاعر ا حكص بف دمحم االنصارؼ (مف البسيط) :
أدعػػػػػػك إلػػػػػػى ىجرىػػػػػػا قمبػػػػػػي فيتبعنػػػػػػي

حتػػػػػػػػى إذا قمػػػػػػػػت ىػػػػػػػػذا صػػػػػػػػادؽ َن َز َعػػػػػػػػا

0/// _0//0/0/-0//0/ _0//0/0/
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مسػػػػػػػتفعمف فػػػػػػػاعمف مسػػػػػػػتفعمف فعمػػػػػػػف

مسػػػػػػػػػتفعمف فػػػػػػػػػاعمف مسػػػػػػػػػتفعمف فعمػػػػػػػػػف

ػػػػػت
ػػػػػب أف َمَن َعػ ْ
كزادنػػػػػػي َكَمفػػػػػػاً فػػػػػػي الحػ ِّ
ػػػػو
ػػػػـ مػػػػف دِنػ
أتب ُعػ ُ
ػػػػي ليػػػػا قػػػػػد صػػػػر ُت َ
َك ْ
َ ّ

ػػػػػب شػػػػػػيء إلػػػػػػى ِ
اإل نسػػػػػػاف مػػػػػػا ُمِنعػػػػػػا
أحػ ُّ
كلػػػك صػػػحا القمػػػب عنيػػػا كػػػاف لػػػي تبعػػػا

) (1ينظر ،التبريزؼ  ،الكافي في العركض كالقكافي (ص.)39
) (2عمي  ،العركض كالقافية (ص.)109
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)521
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لقد استخدـ الشاعر تصعيالت البحر البسيط المشيكرة لمتعبير عما يختمج نصسو مف معاني الحب

المقدسة السامية كما يمأل نصسو مف تعب الصراؽ كاليجراف ،فجاءت المكسيق ممتدة عم مساحة
كبيرة لتمثل إيقاعا ىائال مف النغمات المشجية التي تميج بيا نصس الشاعر .
يقكؿ الشاعر الحارث بف خالد المخزكمي في اشتياقو إل كطنو (مف البسيط) :
القمػػػػب مػػػػف أبػػػػك ِ
ِ
اب جيػػػػرك ِف
أشػػػػيى إلػػػػى
َ

ػػػػػػػاء بيَنيمػػػػػػػػا
ػػػػػػػل
القصػ ُ
فالجمػ ُ
ػػػػػػػر فالّنخػ ُ
ّ
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مسػػػػػػػتفعمف فػػػػػػػاعمف مسػػػػػػػتفعمف فعمػػػػػػػف

مسػػػػػػػػػتفعمف فػػػػػػػػػاعمف مسػػػػػػػػػتفعمف فعمػػػػػػػػػف

ػػػػػػازت قرِائَنػػػػػػػو
إلػػػػػػػى الػػػػػػػبال ِ فمػػػػػػػا حػ ْ

ِ
الفحشػػػػػػػاء كالػػػػػػػػيك ِف
ِ
عػػػػػػػف
نػػػػػػػزح َف
دكر
ْ
ن
ػػػػػػػكؿ الػػػػػػػػدىر مكنػػػػػػػػكني
كال ينػػػػػػػػالكف طػ َ

فأعمميػػػػػػػا
ػػػػػػاس أسػػػػػػػ ار اًر
ػػػػػػتـ النػ ُ
قػػػػػػػد تكػ ُ
ُ

()1

فقد استخدـ الشاعر الشكل التاـ كالمشيكر لمبحر البسيط ذؼ التصعيالت الكثيرة المزدكجة لمتعبير
عف مدػ حبو كاشتياقو كحنينو إل كطنو ،حيث ساعدتو ىذه النغمات كاإليقاعات الكثيرة في

التعبير عف عاطصتو الجياشة .

استصاد شعراء الحماسة الشجرية مف التشكيالت اإليقاعية التي تدخل ىذا البحر لمتعبير

()2

عرؼ بأنو لحذؼ الثاني الساكف مف التصعيمة ل
عف عكاطصيـ فجاء استخداميـ لمخبف الذؼ ُي ي
إلحداث تنكي قع في المكسيق اإليقاعية كي تناسب الدفقات الشعكرية لمشاعر كحالتو النصسية كمف

ذلؾ قكؿ الشاعر الراعي النميرؼ (مف البسيط) :
ريقتيػػػػػػػػػػػػا كالَميػػػػػػػػػػػػل م َ ِ
ػػػػػػػػػػػر
َكػػػػػػػػػػػػأ َّ
َف َ
عتكػ ن
َ
ُ ُ

ِ
ػػػػػػد
الك ُسػ ُ
َب َ
عػػػػػػد الرقػػػػػػػاد َكَقػػػػػػػد ماَلػػػػػػػت ِبيػػػػػػػا ُ

ػػػػػػػػػت ْفعمف فعمػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػتفعمف فعمػػػػػػػػػػف
ُم َ

مسػػػػػػػػػػتفعمف فعمػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػتفعمف فعمػػػػػػػػػػف
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ِ
ِ
ػػػػػار ِبيػػػػػػا
َصػ
ػػػػػيباء صػػػػػػافَي نة أَغمػػػػػػى التجػ ُ
ُ

ِمػػػػػف َخمػ ِ
ػػػػد
ػػػػر عاَنػػػػػ َة َيطفػػػػػك َفكَقيػػػػػا َ
الزَبػ ُ

) )1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)570
) (2يعقكب  ،المعجـ المصصل في عمـ العركض كالقافية كفنكف الشعر (ص.)222
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)521
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فقد أصاب الخبف خمس تصعيالت في البيت ا كؿ كما يتوح مف التقطيع العركوي صاحبو

حذؼ خمسة سكاكف ساىمت في التسريع المكسيق كاإليقاعي ليذا البيت .

كيأتي استخداـ شعراء الحماسة الشجرية زحاؼ الخبل الذؼ يتمثل لبحذؼ الثاني كالرابع
الساكنيف مف الجزء (التصعيمة)  ...كيدخل مستصعمف فتصبح ُمتي ِعُمفل( )1تنكيعا جديدا في المكسيق
المستخدمة إلبراز العكاطف كا حاسيس الجياشة الثائرة بحذؼ المساحات الصكتية الساكنة
لكصل المتحرؾ بالمتحرؾ مما يعطي بعدا إيقاعيا مممكسا فيو ىذا النغـ الجديد كيمكف تمثل ىذا
النكع مف المكسيق في قكؿ الشاعر العتبي (مف البسيط) :
ػػػػػػػد قاصػػػػػػػػ ار بصػػػػػػػػري
لمػػػػػػػػا رأتنػػػػػػػػي ىنػ ن

عنيػػػػػا كفػػػػػي الطػػػػػرؼ عػػػػػف أمثاليػػػػػا َزَكُر
()2
ِ
ػػػػػػػػر
إف الشػػػػػػػػػباب جنػػػػػػػػػك ُف ُبػػػػػػػػػرُ ه الكبػ ُ

قالػػػػػت :عيػػػػػدتؾ مجنكنػػػػػا فقمػػػػػت ليػػػػػا :
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مسػػػػػػػػتفعمف فعمػػػػػػػػف مسػػػػػػػػتفعمف فعمػػػػػػػػف

مسػػػػػػػػػػتفعمف فعمػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػتفعمف فعمػػػػػػػػػػف

بحر الكافر
جاء سياؽ بحر الكافر في المرتبة الرابعة ،بكاقع مائة كأربع عشرة قصيدة ،بما يقارب نسبتو

 %12,1مف مجمكع حماسيات الحماسة الشجرية ،كقد نظـ الشعراء عم ىذا البحر في معظـ

ا ن ارض الشعرية المتعارؼ عمييا قديما ،كمف الكافر قكؿ ا خطل (مف الكافر) :
إذا األس ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػار
بغيػػػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػػػػار
ػػػػػػػػػػػل
فمػػػػػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػػػػػو كاف ُ
ػػػػػػػػػػػد ُّي َح َّ
ظمػػػػػػػػػػػػػـ انتصػ ُ
َ
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مفػػػػػػػػػػػػػػػػاعمتف مفػػػػػػػػػػػػػػػػاعمتف فعػػػػػػػػػػػػػػػػكلف

مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمتف مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمتف فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلف

ػػػػػػػػد كتػػػػػػػػػأبى
َت ُ
َسػ ن
ػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػال أ َ
طػ ُ

مخازييػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأيػػػػػػػػػػػػػػػػػدييا ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػار
القصػ
ُ

()3

شكل الشاعر ا خطل إيقاع قصيدتو عم البحر الكافر ذؼ النغمات الرنانة التي تشكل ننائية

يسيل حصظيا كتداكليا لحسف إيقاع تصعيالت ىذا البحر ،كىك ما يومف بقاء القصيدة عالقة في
ُ
أذىاف الناس كيميد الطريق لحصظيا ،كىك مف خالؿ ىذا التشكيل يؤكد معني اليجاء الكاردة في
) (1يعقكب  ،المعجـ المصصل في عمـ العركض كالقافية كفنكف الشعر (ص.)222
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)639
) )3المرجع السابق  ،ص.431
03

النص فبسيكلة اإليقاع يحقق االنتشار التاـ ليذه القصيدة مما يككف لو بالغ ا ثر في ذـ ىذه
القبيمة بيف العرب  ،لذلؾ استخدـ الصكرة التامة ليذا البحر كما ىك كاوح مف التقطيع .
()1

كمنو قكؿ الشاعر

(مف الكافر) :
ػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػدد الّمِئػػػػػػػػػػػاـِ
غالمػػػػػػػػػػػاً ِزيػ َ

إذا كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميم ُة باىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
ّ
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ٍمفػػػػػػػػػػػػػػػػاعمتف مفػػػػػػػػػػػػػػػػاعمتف فعػػػػػػػػػػػػػػػػكلف

مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمتف مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعْمتف فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
أف الخميفػػػػػػػػػػػػػػػػػػة باىػمػ
كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػك َّ
ُّ

()2

ِ
ػػػػػػػػػػػاعاة الكػػػػػػػػػػػػراـ
لقصػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػف ُمسػ
َّ

كقد استصاد شعراء الحماسة الشجرية مف الزحافات التي تصيب ىذا البحر في التشكيل اإليقاعي

لمكسيق

قصائدىـ المنظكمة فاستعممكا التصعيالت المعصكبة ،كالعصب لتسكيف الخامس

المتحرؾ مف الجزء كيدخل مصاعيمتف فتصبح مصاعْمتف ل) .(3كمف ذلؾ قكؿ العباس بف مرداس في

الصخر كالحماسة (مف الكافر) :

ػػػػػػد عمػػػػػػػى التنػػػػػػػائي
ُأتيػػػػػػػدي لػػػػػػػي الكعيػ َ

ؼ بػػػػػػػػػػػػػالقكافي
ػػػػػػػػػػػػك ُ
كمػػػػػػػػػػػػػا مثمػػػػػػػػػػػػػي يخػ ّ
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ٍمفػػػػػػػػػػػػػػػػاعْمتف مفػػػػػػػػػػػػػػػػاعمتف فعػػػػػػػػػػػػػػػػكلف

مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعْمتف مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمتف فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلف

فمسػػػػػػػػػػت لحاصػػػػػػػػػػف إف لػػػػػػػػػػـ تركىػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػر النقػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػف ظيػػػػػػػػػػر الِّنعػػػػػػػػػػاؼ
ُتثيػ ُ
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مفػػػػػػػػػػػػػػػػاعمتف مفػػػػػػػػػػػػػػػػاعْمتف فعػػػػػػػػػػػػػػػػكلف

مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعْمتف مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعْمتف فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلف

ػػػػػػػػػػػػػػػكمات
سػػػػػػػػػػػػػػػػكاىـ كالقػػػػػػػػػػػػػػػػداح مسػ
ّ

ككمتػػػػػػػػػػػػاً لكنيػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػالكرس صػػػػػػػػػػػػاؼ
ُ

فسػػػػػػػػائل فػػػػػػػػي قبائػػػػػػػػػل جػػػػػػػػذـ قػػػػػػػػػيس
ْ

بنػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػد العظػػػػػػػػػػػػػائـ كالجحػػػػػػػػػػػػػاؼ
اؼ عػػػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػػػػراؼ
تك َارثػػػػػػػػػػػػػػػو ِطػػػػػػػػػػػػػػػر ن

خبػػػػػػػػػػػػػػػر ُّأينػػػػػػػػػػػػػػػا أكلػػػػػػػػػػػػػػػى بمجػػػػػػػػػػػػػػػد
ُن ّ

) )1البيت بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم قائمو .
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)443
) (3يعقكب  ،المعجـ المصصل في عمـ العركض كالقافية كفنكف الشعر (ص.)334
00

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػعاؼ
ػػػػػػػػػػػػػػػػع ل رامػػػػػػػػػػػػػػػػػل كالضػ
كأنفػ
ُ

كأنػػػػػػػػدى عنػػػػػػػػد جػػػػػػػػدب النػػػػػػػػاس راحػػػػػػػػاً

()1

فقد سكف الشاعر التصعيمة ا كل كالرابعة مف البيت ا كؿ في قصيدتو بيدؼ كسر رتابة التصعيمة
كابطاء النغمة السريعة المتداركة ،لتأكيد معاني الصخر ،كىذا التسكيف تعج بو القصيدة في
محاكلة تغيير اإليقاع بتغيير أماكف التسكيف في التصعيالت كما ىك كاوح مف تقطيع البيتيف

ا كؿ كالثاني ،حيث أف ىذا التسكيف المتغير في التصعيالت كنير المرتبط بأماكف محددة يجعل

القارغ أك السامع في ترقب دائـ ليذا التغيير الدائـ في اإليقاع الشعرؼ  .مثل قكؿ الشاعر
مركاف بف أبي حصصة يرثي معف بف زائدة الشيباني(مف الكافر) :
ِ
ػػػػػػػػػػػف ك ْأبَقػػػػػػػػػػػػى
َم َضػػػػػػػػػػػػى لِ َسػػػػػػػػػػػػ ِبيمِو َم ْعػ ن

َمكػ ِ
ػػػػػػػػػػػف ُتَنػػػػػػػػػػػػاالَ
ػػػػػػػػػػػد كَلػ ْ
ػػػػػػػػػػػف َت ِبيػ َ
ػػػػػػػػػػػارَـ َلػ ْ

ٍمفػػػػػػػػػػػػػػػػاعمتف مفػػػػػػػػػػػػػػػػاعْمتف فعػػػػػػػػػػػػػػػػكلف

مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعْمتف مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمتف فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلف

ػػػػػػػػزنار
ػػػػػػػػت ِنػ َ
ػػػػػػػػل الػػػػػػػػػذي َكاَنػ ْ
ُىػػػػػػػػػك َ
الجَبػ ُ

تيػ ُّ
ػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػدك بػػػػػػػػػػػو الجبػػػػػػػػػػػاالَ
ػػػػػػػػػػد مػ َ
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مفػػػػػػػػػػػػػػػػاعمتف مفػػػػػػػػػػػػػػػػاعْمتف فعػػػػػػػػػػػػػػػػكلف

مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمتف مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمتف فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلف

ػػػػػػػػػػػػاس كميػػػػػػػػػػػػػـ لمعػػػػػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػػػػػاف النػ
ككػ
َ
ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال
إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أف زار حفرتػ
ُ
ػػػػػػػػػر ابػ ِ ِ
إَلػػػػػػػػػػى َغيػ ِ
ػػػػػػػػػدةَ ْارِت َحػػػػػػػػػػاالَ
ػػػػػػػػػف َزائػ َ

ػػػػػػػػاض
كمػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػت تجػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػو حيػ ن
فميػػػػػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػػػػػامتيف بػ ِ
ػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػدكه
َ

ػػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػػػركؼ مترعػػػػػػػػػػػةن سػػػػػػػػػػػجاالَ
مػ َ

القػػػػػػػػػػكافي
ػػػػػػػػػؾ إ َذا َ
ػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػي َعَمْيػ َ
فَم ْيػ ُ

ػػػػػػػػػػػر ُم َّ
ػػػػػػػػػػػو َف َ
طػػػػػػػػػػػاالَ
َكَلْي َ
ػػػػػػػػػػػد َل ُ
الع ْم َ
ػػػػػػػػػػػت ُ
ػػػػػػػػػػػػػدح بيػػػػػػػػػػػػػػا َذ َىَبػ
ػػػػػػػػػػػػػت َضػػػػػػػػػػػػػػالَالَ
ْ
لِ ُم ْم َتػ َ

كمعتركػػػػػػػػػػػاً َشػػػػػػػػػػػ ِيدت ِب ِ
ػػػػػػػػػػػو ِح َفاظػػػػػػػػػػػاً
َْ
َ ُ ْ ََ

()2

ػػػػػػػػب لمعػػػػػػػػػرؼ ينػػػػػػػػػكي
كلػػػػػػػػػـ يػ ُ
ػػػػػػػػؾ طالػ ن

عػػػػػػػػػػكابس قػػػػػػػػػػد لقيػػػػػػػػػػ َت بيػػػػػػػػػػا رعػػػػػػػػػػاال

فػػػػػػػػػيف تػػػػػػػػػذىب فػػػػػػػػػرب رعػػػػػػػػػاؿ خيػػػػػػػػػل

ىػػػػػػػػػػػػت فك
كقػػػػػػػػػػػػد كر
ارسػػػػػػػػػػػػو النػػػػػػػػػػػػ ازالَ
ْ
ْ
ُ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)131
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)332
01

الذؼ أحدثو الشاعر مف خالؿ تسكيف

حيث ُيالحع مف التقطيع العركوي التنكيع المكسيق
بعض المتحركات في قصيدتو بطريقة عشكائية لجذب انتباه السامع ،كتأكيد المعاني التي يريد

بحدؿ في حنينيا إل كطنيا(مف الكافر):
الشاعر إثباتيا .كمنو قكؿ الشاعرة ميسكف بنت ي
ػػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف قصػػػػػػػػػػػر منيػ ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػت ِ
ػػػػػػػػػػف
اح فيػػػػػػػػػػػػػػػػو
تخفػ
َلَبْيػ
أحػ ُّ
ن
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػق األرك ُ
ُ
ُ

0/0// -0/0/0// _0/0/0//

0/0// _0/0/0//_0///0//

ػػػػػػػػػػػػج
ػػػػػػػػػػػػاح بكػػػػػػػػػػػػػل َفػ
ات الريػ
ِ
كأصػػػػػػػػػػػػػك ُ
ّ

ػػػػػػػػػػد ِ
ػػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف َن ْقػػػػػػػػػػػر الػ ُّ
فكؼ
أحػ ُّ
ِ
ػػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػف َب ْغػ ِ
ػػػػػػػػػػكؼ
ػػػػػػػػػػل َزُفػ
أحػ ُّ

ػػػػػػػػػػػع نب
ْ
ػػػػػػػػػػػع األ ْظعػ َ
كبكػػػػػػػػػػػر ي ْتَب ُ
ػػػػػػػػػػاف َص ْ

ِ
ػػػػػػػػػػػكؼ
ػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػف ِقػػػػػػػػػػػػ ّ ألػ
أحػ ُّ
ػػػػػػػػػػػب إلػ َّ

ػػػػػػػػػػػػراؽ عّنػػػػػػػػػػػػػي
طػ َّ
ػػػػػػػػػػػػب ينػػػػػػػػػػػػػب ال ُ
ككمػ ن

الشػػػػػػػػػ ِ
ِ
ػػػػػػػػػب ِ
س ُّ
فكؼ
أحػػػػػػػػػب
ُّ
َّ
إلػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف ل ْ
ِ ()1
إلػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف ِعْمػػػػػػػػػج عنيػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػب
أحػ ُّ
َّ

عينػػػػػػػػػػػػي
كتقػ ُّ
س عبػػػػػػػػػػػػاءة َ
ػػػػػػػػػػػر ْ
كَلػػػػػػػػػػػػْب ُ
كخػػػػػػػػرؽ ِمػػػػػػػػف بنػػػػػػػػي عمػػػػػػػػي نحيػ ِ
ػػػػػػػف
َ ْ
بحر الخفيف

جاءت حماسيات ابف الشجرؼ التي كردت عم ىذا البحر ما نسبتو  %4,2بكاقع أربعيف

حماسية مف الحماسيات الشجرية مكزعة تقريبا عم كافة أبكابيا  .كمف الحماسيات التي جاءت

عم ىذا الكزف قكؿ البحترؼ(مف الخصيف) :
راعنػػػػػػي مػػػػػػا يػػػػػػركع مػػػػػػف كافػ ِ
ػػػػػد َّ
الشيػػػػػػػ
ُ
َ
0/0//0/ _ 0//0// _ 0/0//0/

ػػ ِ
ريػػػػػػػػػػب
طركقػػػػػػػػػػاً كرابنػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػا َي
ػػػػػػػػػب ُ
ُ

0/0//0/ _ 0//0// _ 0/0//0/

فػػػػػػػػػػػاعالتف متفػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػاعالتف

فػػػػػػػػػػػػاعالتف متفػػػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػاعالتف

ػػػػػػػػػػف بيضػػػػػػػػػػػاً
ات سػ ن
شػػػػػػػػػػػعر ن
ػػػػػػػػػػكد إذا ُحمػ َ
ػػػػػػد السػػػػػػػك ِاد مػػػػػػػا كػػػػػػػاف يخُمػػػػػػػك
مػ َّ
ػػػػػػر بعػ َ

حػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػف كصػػػػػػػػم ِو ِ
ػػػػػػػب
َ ْ
المحػػػػػػػػ َّب الحبيػ ُ
َ
ُ
()2
ِ
ػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػاه مػػػػػػػػػػػف عيشػػػػػػػػػػػنا َ
ُم ْج َتنػ ُ
كيطيػ ُ

حيث أدخل الشاعر زحاؼ الخبف عم

تصعيالت البحر أحدثت قمقا كاوطرابا في مكسيق

اإليقاع تتناسب كالحالة النصسية المصاحبة لمشاعر مف قمق بسبب الكبر الذؼ ُي ُّ
عد الشيب نذيره
كما ُيصاحب كبير الحركة مف كثرة رككنو كسككنو ،كالخبف ىك لحذؼ الثاني الساكف كيدخل في

) (1المرجع السابق  ،ص.573
) (2المرجع نصسو ،ص.818
02

تصعيمتيف ىما فاعالتف ،كمستصع لف فبسبب الخبف تصبح فاعالتف فعالتف ،كمستصع لف متصعمف

ل

()1

كما ىك كاوح مف تقطيع البيت ا كؿ .

ككما دخل الخبف في حشك ىذا البحر يدخل أيوا في عركوو كوربو لمكافقة الحالة النصسية

المصاحبة لمشاعر ،كطبيعة تجربتو  ،كقكؿ الشاعر الروي في زيارة طيف خياؿ المحبكب (مف

الخصيف) :

إف طيػػػػػػػػػػػػػػف الخيػػػػػػػػػػػػػػاؿ زار ُ
طركقػػػػػػػػػػػػػػاً
ّ

ِ
ػػػػػػػػػػػػغب
بػػػػػػػػػػػػيف القنػػػػػػػػػػػػاف َف َش
كالمطايػػػػػػػػػػػػا
َ

0/0/// _ 0//0// _ 0/0//0/

0/0//// _ 0//0// _ 0/0//0/

فػػػػػػػػػػػػاعالتف متفػػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػػف فعالتػػػػػػػػػػػػف

فػػػػػػػػػػػػػاعالتف متفػػػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػػػف فعالتػػػػػػػػػػػػػف

ؽ
ىف
فػػػػػػػػػػكؽ أكػػػػػػػػػػػك ِار َّ
أنضػػػػػػػػػػاء شػػػػػػػػػػػك ن
ُ

ط ِربػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغراـ دكف الركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
َ
ػػػػػػػػػر ِب
ػػػػػػػػػػػػياء ُّأنػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػكى كالكػ ْ

َّ
ػػػػػػػي مػػػػػػػػف االعيػػػػػػػػػػػ
المطػ ُّ
كممػػػػػػػػا أنػػػػػػػػت َ

كانثنػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػاج اًر عمػػػػػػػػػى غيػػػػػػػػػر ذنػ ِ
ػػػػػػػػب

زارنػػػػػػػػي كاصػػػػػػػػالً عمػػػػػػػػى غيػػػػػػػػر كعػػػػػػػػد

فعمػػػػػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػػػػػيف مّنػػػػػػػػػػػػػػ نة لمقمػػػػػػػػػػػػػػب

كػػػػػػػػػػاف قمبػػػػػػػػػػي إليػػػػػػػػػػو رائػػػػػػػػػػد عينػػػػػػػػػػي

()3

كما كيدخل التشعيث في ورب ىذا البحر كالتشعيث ل حذؼ العيف مف فاعالتفل

ابف الركمي (مف الخصيف) :

()2

كما في قكؿ

ُخػػػػػػػػػػػػػػػيالء الفتػػػػػػػػػػػػػػػاة فػػػػػػػػػػػػػػػي األبػػػػػػػػػػػػػػػرِاد

تخايػػػػػػػػػػػػػل األرض فييػػػػػػػػػػػػػا
كريػػػػػػػػػػػػػاض
ُ

0/0/0/ _ 0//0// _ 0/0///

0/0//0/ _ 0//0// _ 0/0///

فعالتػػػػػػػػػػػػف متفػػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػػف فعػػػػػػػػػػػػاالتف

فعالتػػػػػػػػػػػػػػػف متفػػػػػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػاالتف

ػػػػػػػػػػػػػػج ْت ُو سػػػػػػػػػػػػػػػكار
تناسػ
َ
ذات كشػػػػػػػػػػػػػػػي َ

بحك ِكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ِاد
َلبقػ
ن
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ْ
ِ
ِّ
ػػػػػػػػبالد
طيػػػػػػػػػب النشػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػائعاً فػػػػػػػػػي الػ
كاح مسػػػػػػػػػػػرى األركاح فػػػػػػػػػػػي األجسػ ِ
ػػػػػػػػػػاد

فيػػػػػػػػي ُتثنػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى السػػػػػػػػماء ثنػػػػػػػػاء

األر
بنسػػػػػػػػػػػيـ كػ َّ
ػػػػػػػػػػأف َم ْسػػػػػػػػػػػراه فػػػػػػػػػػػي ْ
) (1عتيق  ،عمـ العركض كالقافية (ص.)98
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)628 ،627
) (3عتيق  ،عمـ العركض كالقافية (ص.)98
11

ػػػػػػػػػػػائـ شػ َّ
ػػػػػػػػػػػتى
تتػػػػػػػػػػػػداعى فييػػػػػػػػػػػػا حمػ
ُ

كػػػػػػػػػػػػػػالبكاكي ككالقيػػػػػػػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػػػػػػػكادي

()1

كقد جاء اجتماع الخبف كالتشعيث كثي ار في حماسيات شعراء الحماسة الشجرية كمف ذلؾ قكؿ
الشاعر يعِد ُّؼ بف الرعالء الغساني(مف الخصيف) :
ِ
ربمػػػػػػػػػػػػا َضػػػػػػػػػػػػربة بسػػػػػػػػػػػػيف صػ ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػالء
ط ْعَنػػػػػػػػػػػػػػػػػة َن ْجػ
ُدك َف ُب ْصػ
ػػػػػػػػػػػقيل
ػػػػػػػػػػػػػػػػرى َك َ
َ
َ
َ
َُ َ
0/0//0/ _ 0//0// _ 0/0//0/

0/0/0/ _ 0//0// _ 0/0//0/

فػػػػػػػػػػػاعالتف متفػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػف فعػػػػػػػػػػػاالتف

فػػػػػػػػػػػػػػاعالتف متفػػػػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػاالتف

ػػػػػػػػػػد اآل
ك َغ ُمػػػػػػػػػػػكس َت ِضػ ُّ
ػػػػػػػػػػل فييػػػػػػػػػػػا َيػ ُ
الضػػػػػػػػػػػػػر ِ
ػػػػػػػػػػػػكا
رفعػػػػػػػػػػػػػكا رَايػػػػػػػػػػػػػ َة ِّ
اب ك َلػ ْ
ُ

ِ
كي ْعَيػػػػػػػػػػػػػا ط ِب ُيب َيػػػػػػػػػػػػػا ِبالػ َّ
ػػػػػػػػػػػػدك ِاء
سػػػػػػػػػػػػػي َ
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
البطح
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامَر
كد َّف سػ
َليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُذ ُ
َ
ِ
ػػػػػػػػدم ِ
اء
ػػػػػػػػر ِت َ
َجػ َ
الخْيػ ُ
ػػػػػػػػل َبْيَنَنػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي الػ ّ َ
ِ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػاء
َحَيػ
ػػػػػػػػػػػػػت َمِّيػ
المْيػ
ُ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػت األ ْ
إن َمػػػػػػػػػػػػػػا َ
ِ ()2
الرجػػػػػػػػػػػػػاء
ػػػػػػػػػػػػو قميػ
كاسػػػػػػػػػػػػػفاً باُلػ
ػػػػػػػػػػػػل َّ
ُ
َ

الن ُفػػػػػػػػػػكس َّ
لمط ْعػ ِ
ػػػػػػػػػبْرَنا ُّ
ػػػػػػػػػف َّ
حتػػػػػػػػػػى
َف َصػ َ
َ

اح ِب َمْيػػػػػػػت
فاسػ َ
ػػػػػػف مػ َ
س َمػ ْ
ػػػػػػتَر َ
َلػ ْ
ػػػػػػي َ
ػػػػػػات ْ
َّ
ػػػػػػػيش كئيبػػػػػػػػاً
ػػػػػػػف َي ِعػ ُ
ػػػػػػػت َمػ ْ
المْيػ ُ
إن َمػػػػػػػػا َ
ًٍلقد تكالت في تصعيالت ىذه القصيدة ثالثة أسباب خصيصة ،سببيا التقاء الخبف كالتشعيث فانتقمت

التصعيمة مف (فاعالتف) إل (فاالتف) كىك ما أكسب اإليقاع المكسيقي خصة عند نطقو ،كحسنا
عند سمعو .
بحر المتقارب

حيث جاءت قصائد كحماسيات ىذا البحر في حماسة ابف الشجرؼ اثنتاف ك ثالثكف حماسية
()3

شكمت نسبة %3,4مف مجمكع الحماسيات الشجرية كمف ذلؾ قكؿ الشاعر

ييجك أحد

المغنييف (مف المتقارب) :
ِغنػػػػػػػػػػا َؾ ك َّ
اء
الشػػػػػػػػػػتـ عنػػػػػػػػػػدي سػػػػػػػػػػك ُ

ِ
اء
ػػػػػػػػػػػػػػػػػمتؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كػ
كصػ
ُ
ّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػل داء دك ُ

ػػػػػػػػػػكؿ فعػػػػػػػػػػػكلف فعػػػػػػػػػػػكلف فعػػػػػػػػػػػكلف
فعػ
ُ

ػػػػػػػػػػػػكؿ فعػػػػػػػػػػػػػكلف فعػػػػػػػػػػػػػكلف فعػػػػػػػػػػػػػكلف
فعػ
ُ

0/0// _ 0/0// _ 0/0// _ /0//

0/0// _ 0/0// _ 0/0// _ /0//

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص ، 757ص .)758
) )2المرجع السابق  ،ص.194
) (3البيت بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم قائمو.
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ػػػػػػػف فأنػ َ ِ
ػػػػػػػئت غػ ِّ
ػػػػػػػقاـ
فػػػػػػػػيف شػ َ
ػػػػػػػت ّ
السػ ُ
ًٍفقد استعاف الشاعر في تشكيل إيقاعو المكسيقي بالقبض الذؼ دخل حشك ىذا البحر كعركوو
ػػػػػػػفاء
كاف شػػػػػػػػئت فاسػػػػػػػػكت فأنػػػػػػػػت الشػ ُ

()1

مما يشيع جكا مف الغنائية تسيـ بشكل كبير في انتشار ىذا الشعر كركاجو كسيكلة حصظو كىك
الميجك .
ما يمكف تسميتو با سمكب الساخر الذؼ ُيمحق أذػ كبي ار بذات ي
كمنو قكؿ الشاعر أبي عمي الورير في ىجاء قينة تغني (مف المتقارب) :
ِ
ػػػػػػػػػت الطػػػػػػػػػػرب
غنػػػػػػػػػػا ِؾ ُسػػػػػػػػػػعدى يميػ ُ

ػػػػػػػػػػػرب
الكػ
ػػػػػػػػػػػرب ِؾ بػػػػػػػػػػػػالعكد ُيحيػػػػػػػػػػػػي ُ
ْ
كضػ ُ
0// _ 0/0// _ 0/0// _ /0//

0// _ 0/0// _ 0/0// _ /0//

ػػػػػػػػػػػػػػل
فعػػػػػػػػػػػػػػكؿ فعػػػػػػػػػػػػػػػكلف فعػػػػػػػػػػػػػػكلف فعػ
ْ
ُ

ػػػػػػػػػػػػل
فعػ
ػػػػػػػػػػػػكؿ فعػػػػػػػػػػػػػكلف فعػػػػػػػػػػػػػكلف فعػ ْ
ُ

ُتغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فأحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيا تنتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

()2

كلػػػػػػػػػػػػػػػـ َأر قبمػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػف قينػػػػػػػػػػػػػػػة
ًٍحيث استعاف الشاعر في تشكيل مكسيقاه داخل قصيدتو بما يصيب البحكر الشعرية مف زحافات

كعمل فنراه ىنا قد استخدـ الحذؼ في عركض كورب البيت ا كؿ مما يدفع المتمقي لمكقف

عم أخر كل منيما مما يمنحو كقتا إوافيا لمتمعف في ىذه المعاني .
كمما جاء عم ىذا النظـ أيوا قكؿ أحد الشعراء

()3

(مف المتقارب) :

ػػػػػػػب
الع َ
َّ
طػ ْ
أمػػػػػػػػا مػػػػػػػػف فتػػػػػػػػى ال يخػػػػػػػػاؼ َ

يبّمِػػػػػػػػػػػ عمػػػػػػػػػػػرك بػػػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػػرب

0//_ 0/0//_ 0/0// _0/0//

0//_ /0//_ 0/0// _0/0//

بأنػػػػػػػػػػػػػا منكطػػػػػػػػػػػػػكف فػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػازف
َّ

بأرجمنػػػػػػػػػػػػػػػا مثػػػػػػػػػػػػػػػل َنػػػػػػػػػػػػػػػك ِ ِ
ػػػػػػػػػػػػػػر ْب
القػ
َ
َ

فيكشػػػػػػػػػػػػػػف َّ
ػػػػػػػػػػػػػرب
لكػ
عنػػػػػػػػػػػػػػا ظػ
ػػػػػػػػػػػػػالـ ا ُ
ْ
َ
()4
اف ليػػػػػػػػػػػػا إف ُ ِ
ػػػػػػػػػػػد ِ
ػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػد المػ َ
كعبػ ُ
طمػ ْ

ػػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػـ يأتنػػػػػػػػػػا ُمصػ ِ
ػػػػػػػػػرخا
فػ ْ

ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػداف
الم
كاال اسػػػػػػػػػػػػػػػػتغثنا بعبػػػػػػػػػػػػػػػػد َ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)881
) (2المرجع السابق  ،ص.881
) (3ا بيات بال نسبة في الحماسة الشجرية كلـ اقف عم قائميا.
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص .)41
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بحر المنسرح
يحتل ىذا البحر المرتبة السابعة بيف بحكر الشعر العربي التي ُنظمت عمييا قصائد حماسة
ابف الشجرؼ حيث جاء ىذا التشكيل المكسيقي بكاقع أربع كعشريف حماسية بما نسبتو %2,5
كجاءت ىذه القصائد مكزعة عم

أبكاب كفصكؿ الحماسة الشجرية ،كقد استصاد الشعراء مف

الزحافات كالعمل التي أصابت ىذا البحر في التشكيل المكسيقي كاإليقاعي لقصائدىـ بما يتكافق

مع الحالة النصسية المصاحبة لعممية اإلبداع الشعرؼ كمف ذلؾ قكؿ دعبل (مف المنسرح) :
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػبت
كأنمػػػػػػػػػػػػػػػػػا َك ُّفيػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا اختضػ
ْ
0///0/ _ /0//0/ _ 0//0//

ػػػػػػػػػػػػػب البػػػػػػػػػػػػػػاز ُضػ ِّ
ػػػػػػػػػػػػػرجت بػػػػػػػػػػػػػػدـِ
مخالػ
ُ

0///0/ _ /0//0/ _ 0//0//

ػػػػػػػػػػػػػػػالت مسػػػػػػػػػػػػػػػػتعمف
مػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مفعػ
ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػالت مسػػػػػػػػػػػػػػػػتعمف
مػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مفعػ
ُ

()1

فقد استخدـ الشاعر في تشكيل مكسيق بيتو الخبف كالطي ،كالطي ىك حذؼ الرابع الساكف مف
()2

التصعيمة ل

حيث جاء حذؼ السكاكف في الطي كالخبف كما اعترػ التصعيالت مف سككف طارغ

عمييا لتأكيد معاني الذـ التي أرادىا الشاعر مف خالؿ كصل ا صكات المتحركة بعويا ببعض

كمنو قكؿ الشاعر ورار بف الخطاب الصيرؼ (مف المنسرح) :
ػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػى
إّنػػػػػػػػػػػي أل ْن ِمػػػػػػػػػػػي إذا انتميػ ُ
0///0/ _ /0/0/0/ _ 0///0/

ػػػػػػػػػػػػػػد ِؽ
حػػػػػػػػػػػػػػػي ِكػػػػػػػػػػػػػػػراـ َك َم ْع َشػػػػػػػػػػػػػػػر ُصػ
ُ
ّ

0///0/ _ /0//0/ _ 0///0/

الت مسػػػػػػػػػػػػػػػتعمف
مسػػػػػػػػػػػػػػػتعمف مفعػػػػػػػػػػػػػػػك ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمف
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مفعػ
ُ

أعيػػػػػػػػػػػػػَن ُيـ
بػػػػػػػػػػػػػيض جعػػػػػػػػػػػػػاد كػػػػػػػػػػػػػأف ُ

()3

ػػػػػػػػػػػاج بػػػػػػػػػػػػالعمق
ػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػكـ الييػ
ِ
ُت ْك َحػ ُ

كمثمو قكؿ العباس بف ا حنف (مف المنسرح):
يب ِكػػػػػػػػي رجػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػى الحيػ ِ
ػػػػػػػاة كقػػػػػػػػد
َْ
ن

أفَنػػػػػػػػى ُدمػػػػػػػػكعي شػػػػػػػػكقي إلػػػػػػػػى األجػ ِ
ػػػػػػػل
ُ

0///0/ _ /0/0/0/ _ 0//0/0/

0///0/ _ /0//0/ _ 0//0/0/

) (1المرجع السابق  ،ص.911
) (2يعقكب  ،المعجـ المصصل في عمـ العركض كالقافية كفنكف الشعر (ص.)326
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)57
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الت مسػػػػػػػػػػػػػػػػتعمف
مسػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مفعػػػػػػػػػػػػػػػػك ُ

الت مسػػػػػػػػػػػػػػتعمف
مسػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مفعػػػػػػػػػػػػػػ ُ

ػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػيني منػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػى َك َج ِ
ػػػػػػػػػػل

ػػػػػكت مػػػػػػف قبػ ِ
ػػػػػل أف ِّ
يغيرنػػػػػػي الدىػػػػػػػػػ
َمػ ُ
أُ

))1

كمثمو قكؿ أبي العتاىية في اليجاء(مف المنسرح) :
ؽ بػػػػػػػػػػػػػيف القبػػػػػػػػػػػػػي ِ كالحسػ ِ
ػػػػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػػػػػر ُ
َت ْفػ ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كال
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ الجميػ
اؾ ال تعػ
ُ
أر َ
َ

0///0/ _ /0//0/ _ 0///0/

0///0/ _ /0//0/ _ 0//0//

الت مسػػػػػػػػػػػػػػػػتعمف
مػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مفعػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػالت مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمف
مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمف مفعػ
ُ

ػػػػػػػػػػف
إف الػػػػػػػػػػػذي يرتجػػػػػػػػػػػي َنػ
َّ
ػػػػػػػػػػداؾ كمػ ْ
َ

))2

ِ
ػػػػػػػب تيسػػػػػػػػاً مػػػػػػػػف شػػػػػػػػيكة المػ ِ
ػػػػػػػبف
َيحمػ ُ

بحر الرجز
جاء سياؽ الرجز بكاقع عشريف حماسية بما مثل نسبتو  %2,1مف الحماسيات الكاردة في

الحماسة الشجرية كىي نسبة وئيمة ال تُقارف بنسبة كركد البحكر ا ربعة ا كل
اختيارات ابف الشجرؼ مف ىذا البحر قميمة  ،كمما جاء عم ىذا النظـ قكؿ الشاعر عبد ُ بف
فقد جاءت

المعتز يصف سحابة (مف الرجز) :

ػػػػػػػدت
أكمػ َ
ػػػػػػػض فييػػػػػػػػا برقيػػػػػػػػا منػػػػػػػػ ُذ بػ ْ

ػػػػػػػل طػ ِ
كمثػ ِ
ػػػػػػػرؼ العػ ِ
ػػػػػػػب
ػػػػػػػيف أك قمػػػػػػػػب يجػ ْ

0///0/ _ 0//0/0/ _ 0///0/

0//0/0/ _ 0//0/0/ _ 0//0//

مسػػػػػػػػػػػػػػتعمف مسػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػػػػػػتعمف

مػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف

الصػػػػػػػبا حتػػػػػػػى بػػػػػػػدا
ػػػػػػدت بيػػػػػػػا َّ
ثػ َّ
ػػػػػػـ حػ ْ

ؽ كأمثػ ِ
ػػػػػػػػػػيب
ػػػػػػػػػػاؿ الشػ
خالليػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػر ُ
ْ

عت
ػػػػػػػػد ْ
ػػػػػػػػبو فييػػػػػػػػػا إذا مػػػػػػػػػا انصػ َ
تحسػ ُ

ػػػػػػػػػطرب
أحشػػػػػػػػػػا ىا عنػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػجاعاً يضػ
ْ

ػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػاؿ ُّ
ػػػػػػػػػػب
جمػ ُ
ػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػيف كثػ ْ
أبمػ ُ
َ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو كأنػ
كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًة تحسػ
ُ
ُ

ػػػػػػػػػػذىب
ػػػػػػػػػػبتو سالسػػػػػػػػػػػالً مػػػػػػػػػػػف الػ
حسػ
ُ
ْ

ػػػػػػكـ الضػػػػػػػحى
حتػػػػػػػى إذا مػػػػػػػا رَفػ َ
ػػػػػػع اليػ َ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)633
) (2المرجع السابق  ،ص.909
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)909
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()3

حيث استصاد الشاعر مف الطي كالخبف في التنكيع المكسيق

في ىذا البحر لكسر رتابة

التصعيالت المتكررة ،حيث أف ىذا البحر يرد عم كزف مستصعمف ست مرات مما يشيع جكا مف
الرتابة اإليقاعية التي تغمب عمييا الشاعر بالزحافات كالعمل لمتنكيع في اإليقاع .
كمثمو قكؿ أبي ىالؿ العسكرؼ يصف أزىار ركوة(مف الرجز) :
ػػػػػػػػػػػػػػػػقائق كنػػػػػػػػػػػػػػػػػاظر المخمػػػػػػػػػػػػػػػػػكر
شػ
ن

ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الحػ
اف كثغػ
كأقحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ن

0/0/0/ _ 0//0// _ 0//0//

0/0/0/ _ 0///0/ _ 0//0//

ػػػػػػػػػػػػػػػػتفعل
مػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مسػ
ْ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعل
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمف مسػ
ْ

َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػديجكر
ػػػػػػػػػػػػػػػػأنجـ الػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػرجس َكػ
كنػ
ُ
ن

ػػػػػػػػػػل منثػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػى المنثػػػػػػػػػػػكر
كالطػ ُّ

()1

حيث كظف الشاعر الطي كالخبف في حشك أبياتو قاصدا بذلؾ تجديد اإليقاع كتنكيعو إوافة
إل القطع الذؼ استعممو في التصعيمة ا خيرة بحذؼ أخر الحركؼ كتسكيف ما قبمو مما يمنح

القارغ كقتا إوافيا الستشعار المعاني كالكقكؼ عم جمالياتيا .
()2

كمنو قكؿ الشاعر

(مف الرجز) :

ػػػػػػػر
ػػػػػػػف َشػ َّ
ػػػػػػػت َمػ ْ
طالبػ ُ
ػػػػػػػرَد نػػػػػػػػكمي كَن َفػ ْ

ِ
ػػػػػػػػػػػير
السػ
ػػػػػػػػػػػل العػ
َّ
َ
ْ
ػػػػػػػػػػػيف بمممػػػػػػػػػػػػكؿ َ
ككحػ َ

مسػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػػػػػػتعمف مسػػػػػػػػػػػػػػتعمف

مػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف

ػػػػػػػف فػػػػػػػػي القمػػػػػػػػب األثػػػػػػػػر
بقبمػػػػػػػػة ُت ْح ِسػ ُ

ػػػػػػػػر
فقػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػتعجالً كمػػػػػػػػػا انتظػ ْ

/0/0/0/ _ 0///0/ _ 0//0//

0///0/ _ 0///0/ _ 0//0/0/

()3

ن في القمر
ليس لغير العيف ح ن

) (1المرجع السابق  ،ص.759
) (2البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كىما لمناجـ سعيد بف الحسيف بف شداد السمعي الممقب بأبي عصاف

تكفي عاـ(324ق)  ،ككاف يصحب ابف الركمي كيركؼ شعره  .ينظر  ،القالي  ،ا مالي (. )230/1
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)886
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بحر السريع
اختيارات ىذا البحر قميمة نسبيا عند مقارنتيا بنسب باقي البحكر التي جاء النظـ عمييا في

الحماسة الشجرية حيث شكمت ما نسبتو  %1,5بكاقع أربع عشرة قصيدة ،جاءت مكزعة عم
أبكاب كفصكؿ الحماسة الشجرية  ،كمما جاء عم

بيواء(مف السريع) :

ىذا النظـ قكؿ ابف المعتز يصف امرأة

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػكقة األلحػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِ كال َغػػػػػػػػػػػػػػػػػْن ِج
معشػ

ِ
كجييػػػػػػػػػػػػػػػا
كذات نػػػػػػػػػػػػػػػاي ُمشػػػػػػػػػػػػػػػرؽ ُ

0//0/ _ 0/0//0/ _ 0//0//

()1

0/0/ _ 0/0//0/ _ 0/0//0/
فعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف ْ

مػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف فػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف
كمنو قكؿ البحترؼ (مف السريع):
َّ
تضػػػػػػػػػػػػػحؾ عػػػػػػػػػػػػػف ل لػػػػػػػػػػػػػػ
كأنمػػػػػػػػػػػػػا
ُ
0//0/ _ 0///0/ _ 0//0//

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن َّ
َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد أك أ
ظـ أك َب
ْ
َ
ُ

0//0/ _ 0///0/ _ 0//0//

مػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف

()2

كمنو أيوا قكؿ أبي نكاس يشكر العباس بف دمحم (مف السريع):
ػػػػػػػػػػػػت لمعبػػػػػػػػػػػػػاسِ ُمعتػػػػػػػػػػػػػذ اًر
قػػػػػػػػػػػػػد قمػ ُ

ػػػػػػػػػػػػعف ُشػ ْ ِ
ِ
كمعترفػػػػػػػػػػػػػا
مػػػػػػػػػػػػػف َضػ
ػػػػػػػػػػػػكريو ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػف
مسػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف فعمػ
ْ

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف فعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

أنػػػػػػػػػػػػػت امػػػػػػػػػػػػػرن أكليتنػػػػػػػػػػػػػي نعمػػػػػػػػػػػػػاً

ػػػػػػػػعفا
أَكىػ ْ
ػػػػػػػػت ُقػػػػػػػػػكى ُشػػػػػػػػػكري فقػػػػػػػػػد َضػ ُ

0/// _ 0//0// _ 0//0//

0/// _ 0///0/ _ 0//0//

حػ َّ
ػػػػػػػػػت أقػػػػػػػػػػكـ بشػػػػػػػػػػكر مػػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػػَمفا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عارفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف إلػ
ال ُتسػ
َّ
َّ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص).878
) (2المرجع السابق  ،ص.663
) (3المرجع نصسو  ،ص.407
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()3

كالمالحع عم النظـ الذؼ جاء عم بحر السريع كمثل اختيارات ابف الشجرؼ أف ىذا البحر ذك
التصعيالت سريعة الكقع استعممو الشعراء في بياف المحاسف كما ىك كاوح مف معني ا مثمة

الثالثة السابقة ككأف نظميـ عم ىذا الكزف فيو سرعة في تعداد المناقب .
بحر اليزج

شكل بحر اليزج نسبة وئيمة جدا مف حماسيات ابف الشجرؼ مقارنة بباقي البحكر الشعرية

حيث جاءت نسبتو  % ,4مف النسبة المئكية العامة بكاقع أربع قصائد كىك مف البحكر سريعة

اإليقاع ،الحافل بالغنائية المطمقة ،ككنو ال ُيستعمل إال مجزكءا  ،كمما جاء عم ىذا الكزف قكؿ
الشاعر أبي شبل عصمة بف كىب بف عصمة التميمي(مف اليزج):
ػػػػػػػػػػػػر َغْب َف عػػػػػػػػػػػػػف َكصػػػػػػػػػػػػػمي
َعػػػػػػػػػػػػػذيري مػػػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػػػكاري الحػػػػػػػػػػػػػي إذ َيػ ْ
0/0/0// _ 0/0/0//

0/0/0// _ 0/0/0//

مفاعيمف مفاعيمف

مفاعيمف مفاعيمف

ِ
رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
الك ْي
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ألبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني أُِّبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف إذا ِقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  :أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كػ
فأعرضػ
َّ
َ

َّ
الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألعيف الُنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعيف فػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقعف ُ
()2

كمنو كقكؿ الشاعر

()1

(مف اليزج):

بنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يناجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميري بأمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

0/0/0// _ 0/0/0//

0/0/0// _ /0/0//

مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعيمف مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعيمف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعيمف
مفاعيػ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أَعنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأِّني لسػ
ُ

كمػػػػػػػػػػػػػف ُيعػػػػػػػػػػػػػرض عػػػػػػػػػػػػػف ِشػػػػػػػػػػػػػعري
) )1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)824

) (2ا بيات بال نسبة في الحماسة الشجرية كىي لدمحم بف أبي أمية الكاتب  ،كىك مف شعراء بغداد  ،أصمو مف
البصرة  ،كىك مف عائمة كميا شعراء كاف ىك أحسنيـ كأنزرىـ قكال  ،ينظر  ،ابف الجكزؼ  ،المنتظـ،
( )211/9البغدادؼ  ،تاريخ بغداد (. )433/2
10

ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػذ ِؿ
ػػػػػػػػػػػػػػرفت فػػػػػػػػػػػػػػػي الػ
لقػػػػػػػػػػػػػػػد أسػ
ن

ػػػػػػػػػػػػػػػػفرت فػػػػػػػػػػػػػػػػػي التيػػػػػػػػػػػػػػػػػو
كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا أسػ
َ
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فتكافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

أَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْذ ُكُر إحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

()1

بحر الرمل
كىك أيوا كاليزج في نسبة كركده في الحماسة الشجرية حيث شكل بحر الرمل نسبة%,4
أؼ أربع قصائد اثنتيف منيا عم

الرمل التاـ ،كا خرياف عم

مقارنة بباقي البحكر كمما جاء عم

مجزكئو ،كىي اختيارات قميمة

ىذا الكزف قكؿ الشاعر أبي اليندؼ نالب بف عبد

القدكس(مف الرمل):
ػػػػػػػػػػػع ُت ُو
أتمػ َ
جمػػػػػػ ْ
ػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػاؿ كمػػػػػػػػػػػا ّ

ػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػب الّمػػػػػػػػػذات مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػاء الػعػنػػػ ْ
طمػ ُ

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالتف فعالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف

فعالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالتف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف

كاسػػػػػػػػػػتبائي الػػػػػػػػػػػز َّ
ؽ مػػػػػػػػػػف حانكتػػػػػػػػػػػو

شػػػػػػػػػػائل الػػػػػػػػػػرجميف معضػػػػػػػػػػكب الػػػػػػػػػػذنب

كممػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػبت لشػػػػػػػػػػػػػرب خمتػػػػػػػػػػػػػو

الرَكػػػػػػػػػػػػ ْب
طعػػػػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػػػػو ُّ
حبشػػػػػػػػػػػػياً ُق ِّ

0//0/ _ 0/0//0/ - 0/0///

0//0/ _ 0/0/// _ 0/0//0/

()2

كمما جاء عم مجزكء الرمل قكؿ الشاعر ابف الركمي(مف مجزكء الرمل) :
ػػػػػػػػبيو البػ ِ
ػػػػػػػػدر فػػػػػػػػػي الحسػػػػػػػػػػػػ
يػػػػػػػػػا شػ
َ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المنػ

0/0//0/ _ 0/0//0/

0/0//0/ - 0/0///

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالتف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالتف

فعالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالتف

الصخػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ُجػػػػػػػػػػػػػػد فقػػػػػػػػػػػػػػد تنفجػػػػػػػػػػػػػػر َّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ِ
الؿ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)947
) (2المرجع السابق  .ص.838
) (3المرجع نصسو  ،ص.883
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()3

بحر المديد
كنسبة ىذا البحر ىي  %,1أؼ قصيدة كاحدة كردت في فصل تشبييات اليجاء كالحماسية بي
السممي(مف المديد):
نكاس ييجك فييا أشجع ُّ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػره
قػػػػػػػػػػػػػػػػد لبسػػػػػػػػػػػػػػػػػناه عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى َغ َمػ

كابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ال ُيكاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفنا

0///_0///_ 0/0//0/

0///_0//0/ _ 0/0//0/

فعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
فعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف َ
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالتف َ

فعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالتف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف َ

ككمػػػػػػػػػػػػػػك ِف النػػػػػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػػػػػي َح َجػػػػػػػػػػػػػػره
ُ

ِ ()1

ػػػػػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػػػػػػن ُف فيػػػػػػػػػػػػػػػو لنػػػػػػػػػػػػػػػا
َك َمػ
َ

لقد استخدـ شعراء الحماسة الشجرية معظـ بحكر الشعر العربي في تكجيو خطاباتيـ الشعرية
فاستخدمكا البحكر عم

كافة أكزانيا كأشكاليا كما أكوحنا سابقا ،كقد كظصكا أيوا الزحافات

كالعمل في التشكيل المكسيقي لدييـ مما أحدث تنكيعا في النغـ المكسيقي أك الكزف مما يسيـ

()2

بشكل كبير في إثارة القارغ لجذب انتباىو عم ىذا التحكؿ المصاجئ المرتبط بالصكر كالشعكر.

فممزحافات كالعمل دكر كبير في إبطاء الجرس المكسيقي أك تسريعو حسب ما يناسب ا بيات

الشعرية كح اررة عاطصتيا .

كيرجع السبب في نياب البحكر المقتوب ،كالمجتث ،كالموارع إل

ندرة استخداـ

الشعراء القدماء ليذه ا كزاف  ،كذلؾ لصعكبة كثقل الكقع المكسيقي لتصعيالت ىذه البحكر ،ف

ا ذف ال تأنس ىذا اإليقاع المكسيقي بسيكلة ،ف الشعر العربي في أساسو شع ار ننائيا ،إوافة

إل أف عيكف قصائد الشعر العربي كالمعمقات مثال خمت تماما مف ىذه ا ك ازف ،كىك دليل آخر

كقع مكسيقي سيل تطرب لو ا ذف كتيتز لو

عم أف الشعر العربي شع ار ننائيا بحاجة إل

النصكس .
كاذا تناكلنا ىذه البحكر بشيء مف التصصيل كجدنا اآلتي  :فالبحر المقتوب كىك مف البحكر
النادرة االستعماؿ قالكا في تسميتو أنو أُقتُ ِ
و يب مف المنسرح ( .)3كاذا عرفنا أف تصعيالت المنسرح
) )1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)903
) (2ينظر  ،يكنس  ،نظرة جديدة في مكسيق الشعر العربي (ص .)210
) (3ينظر  ،نبكؼ  ،اإلطار المكسيقي لمشعر مالمحو كقواياه(ص.)199
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ىي (مصعكالت مستصعمف) لكل شطر عرفنا أف ىذه التصعيالت ىي بعينيا تصعيالت المنسرح
بزسقاط تصعيمة (مستصعمف) مف أكؿ الشطريف  .كىك ما يدعكنا الستنتاج أف ىناؾ عالقة كطيدة

بيف البحريف لذلؾ لـ ينظـ عميو الشعراء إال قميال ،كىك ما لـ يستسيغو ابف الشجرؼ إلدراجو في

حماستو ،كحت لك كاف ىذا الشعر مكجكد ككقع عمو ابف الشجرؼ فزف ذكقو الناقد لحماسياتو

منعو مف إدراج حماسيات عم ىذا الكزف .

أما البحر المجتث فنسبة شيكعو في الشعر العربي القديـ وئيمة ،كما أف تصعيالتو (مستصع لف

فاعالتف) لكل شطر ىي معككس كزف مجزكء الخصيف  ،لذلؾ أطمق القدماء عم

اسـ المجتث ،نيـ اقتطعكه مف كزف الخصيف

()1

ىذا البحر

.

كالصحيح أف العرب لـ تنظـ لإال ناد ار عم ىذيف البحريف ،إف كاف ليـ بعض ا بيات عم

()2

ىذيف الكزنييف ،لذلؾ رأػ ا خصش أف مف ا فول االستغناء عف بحرؼ الموارع كالمقتوبل

أما البحر الموارع فيك كغيره مف البحكر السابقة نادر االستعماؿ أنكره ا خصش نو لـ يجد فيو

مكسيق أك ما يقربو مف مكسيق الشعر العربي .

كقد قاؿ القرطاجني في ىذا البحر ،إنو مف أسخف ا كزاف في السمع ،كال سبيل إل قبكلو كال

العمل عميو( .)3كىك ما دعا ابف الشجرؼ إل االبتعاد عف ىذا الكزف .

أما المتدارؾ فيك أيوا مف البحكر النادرة كلـ يقـ الخميل بف أحمد بزدراجو ومف بحكره  .فقد
تداركو عميو ا خصش) .(4كىذا مبرر كاوح كصريح لغياب ىذا البحر مف اختيارات ابف الشجرؼ
فيك ممتزـ ببحكر الخميل ،إوافة ال

البحكر ذات التصعيالت السيمة الذات الكقع المكسيقي

الرناف.

) (1ينظر  ،نبكؼ  ،اإلطار المكسيقي لمشعر مالمحو كقواياه(ص.)187
) (2عتيق  ،العركض كالقافية (.)113
) (3ينظر  ،القرطاجني  ،منياج البمغاء كس ارج ا دباء (ص.)243
) (4ينظر  ،عتيق  ،العركض كالقافية (ص.)127
21

ثانياً  :القافية
تعد القافية الركف الثاني في البناء المكسيق

لمقصيدة العربية ،كقد أكالىا النقاد القدام

اىتماما كبي ار في مؤلصاتيـ كقد أشارت المعاجـ المغكية أيوا إل مصيكـ القافية .

القافية لغة  :مف قصا أثره أؼ اتبعو ،كقص عم أثره بصالف أؼ أتبعو إياه ،كمنو الكالـ المقّص
كقكافي الشعر ف بعويا يتبع أثر بعض ،كقافية كل شيء آخره (.)1
كالقبفيخ اصطالدب  :ىي آخر حرؼ في البيت ،إل أكؿ ساكف يميو مف قبمو مع حركة الحرؼ

الذؼ قبمو كعم

ىذا تككف القافية مرة بعض كممة كمرة كممة كمرة كممتيف ،كالقافية الشريؾ

الكحيد لمكزف في االختصاص بالشعر كال يسم

الشعر شع ار حت

يككف لو كزف كقافية

(.)2كيمكف تعريصيا أيوا بأنيالالمقاطع الصكتية التي تككف في أكاخر أبيات القصيدة ،أؼ
المقاطع التي يمزـ تكرار نكعيا في كل بيتل( .)3كقد انتقل ىذا االىتماـ بالقافية لمنقاد في العصر

الحديث فكانت محط اىتماميـ في تحميل القصائد ككشف الدالالت لمقكافي كبياف أسباب اختيار

الشعراء لقافية معينة  ،فقد ذىب كثير مف النقاد إل كجكد عالقة بيف المكوكع كاختيار الركؼ

كالقافية بعامة ،نيما بمثابة الصاصمة المكسيقية التي تتنام

فييا قكة اإليقاع كالتأثير .كيقكؿ

الدكتكر إبراىيـ أنيس في تعريف القافية كبياف أىميتيا  :لليست القافية إال عدة أصكات تتكرر

في أكاخر ا شطر أك ا بيات مف القصيدة ،كتكرارىا ىذا يككف جزءا ىاما مف المكسيق

الشعرية  .فيي بمثابة الصكاصل المكسيقية يتكقع السامع ترددىا ،كيستمتع بمثل ىذا التردد الذؼ

يطرؽ اآلذاف في فترات زمنية منتظمة ،كبعدد معيف مف مقاطع ذات نظاـ خاص يسم

الكزفل(.)4

كعالقة القافية بالكزف عالقة تكاممية يكمل كل منيما ا خر كيساىـ بشكل فعاؿ في بناء

إيقاع القصيدة ،حيث تتجم أىمية القافية في التكرار الذؼ تُحدثو في البناء المكسيقي لمنص
حيث تستحكذ عم اىتماـ السامع كتجعمو منتظ ار مترقبا ليا مستحسنا إيقاعيا المكسيقي فيي

) )1ينظر  ،الرازؼ  ،مختار الصحاح (ص.)252
) )2ينظر  ،ابف رشيق  ،العمدة (ج.)159/1
) )3عتيق  ،عمـ العركض كالقافية (ص.)134
) )4أنيس  ،مكسيق الشعر (ص.)246
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لكالمكعكد بو المنتظر يتشكفيا المعن بحقو كالمصع بقسطو ،كاال كانت قمقة في مقرىا ،مجتمبة

ق
لمستغف عنيال(.)1

فالقافية تمثل أحد أىـ العناصر المكسيقية فيي لتمثل قمة االرتصاع الصكتي في البيت

الشعرؼ ،كبيذا ىي ال تمثل خاتمة البيت كما يبدك ذلؾ في الظاىر كانما تمثل ىمزة الكصل بيف
البيتيفل(.)2

كتمثل أىمية القافية في القصيدة في أنيا تمثل جكىر اإلنشاد المرتقب بيف الصينة كا خرػ

فيي إل جانب الكزف تُعمق اإليقاع الشعرؼ كتبرزه كتمنح لالقصيدة بعدا مف التناسب كالتماثل
يوصي عمييا طابع االنتظاـ النصسي كالمكسيقي كالزمنيل(.)3
كلمقافية أىمية كبيرة في بناء النسيج المغكؼ ،حيث تمنح ىذا النسيج أبية كجالال كركنقا

ُمستمدا مف التكرار المكسيقي المتحقق في أكاخر ا بيات ،كما أنيا تمنح المعن دالالت كثيرة
حيث أنيا لتختتـ دفقة شعكرية جزئية ل( ،)4تمييدا لممزيد مف الدفقات الشعكرية ا خرػ .
كسنتناكؿ ىنا القافية مف خالؿ حرؼ الركؼ ،كاإلطالؽ كالتقييد .

حرؼ الركي
يمثل حرؼ الركؼ أىـ جزء في القافية إذ ُي ُّ
عد حجر ا ساس الذؼ تُشيد عميو القصيدة كتقكـ
بو ،كتنبع أىمية حرؼ الركؼ في ككف القصيدة تُسم باسمو ،فيك يمثل مركز أك بؤرة اإليقاع
المنبعث مف القافية.لفأساس القافية الركؼ ،يمحقو المجرػ كالكصل كالخركج كيسبقو الردؼ
كالتأسيس كالدخيل ل

()5

.

) (1المرزكقي  ،شرح ديكاف الحماسة (ج .)11/1
) (2الطرابمسي  ،خصائص ا سمكب في الشكقيات (ص.)46
) (3أدكنيس  ،الشعرية العربية (ص.)13
) )4كساب  ،الخطاب الشعرؼ العربي الحديث (ص.)110
) (5الطرابمسي  ،خصائص ا سمكب في الشكقيات (ص.)389
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كعند إحصاء حركؼ الركؼ التي كردت عمييا حماسيات ابف الشجرؼ ُكجد اآلتي
حرؼ الركي
النسبة المئكية
عدد الحماسيات
نكعو
مسمسل
1

اليمزة

مجيكر

20

%2,1

2

الباء

مجيكر

102

%10,8

3

التاء

ميمكس

20

%2,1

4

الثاء

مجيكر

1

% ,1

5

الجيـ

مجيكر

3

% ,3

6

الحاء

ميمكس

24

%2,5

7

الداؿ

مجيكر

102

%10,8

8

الراء

مجيكر

170

%18,

9

الزيف

مجيكر

3

% ,3

10

السيف

ميمكس

18

%1,9

11

الصاد

مجيكر

1

% ,1

12

الضاد

مجيكر

11

%1,2

13

الطاء

مجيكر

1

% ,1

14

العيف

مجيكر

57

%6,1

15

الفاء

ميمكس

27

%2,7

16

القاؼ

مجيكر

45

%4,8

17

الكاؼ

ميمكس

6

% ,6

18

الالـ

مجيكر

126

%13,4

19

الميـ

النكف

مجيكر

112

%11,9

مجيكر

59

% ,6

21

الياء

مجيكر

15

%1,6

22

الكاك

مجيكر

1

% ,1

23

الياء

مجيكر

18

%1,9

20

942
كبالرجكع لمجدكؿ يمكننا الكقكؼ عم أبرز السمات المتجمية في حركؼ ركؼ الحماسيات التي

شكمت ظكاىر جديرة بالدراسة :
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 )1الكثرة المطمقة تقريبا لمحركؼ المجيكرة ،كالحركؼ المجيكرة ىي ما يتحرؾ عند النطق بيا
()1

الكتراف الصكتياف.

حيث بمغت حركؼ الركؼ المجيكرة ثمانية عشر حرفا مف أصل ثالثة

كعشريف ،كىذا يدؿ أيوا عم قمة كركد الحركؼ الميمكسة حيث بمغ عددىا خمسة حركؼ
فقط  .كالصكت الميمكس ىك الذؼ ال يصاحبو أؼ تحرؾ أك تغيير في كوع الكتريف
()2

الصكتييف عند النطق .

كىذا يدؿ عم نمبة السمة البدكية التي تميل نالبا إل استعماؿ

الحركؼ المجيكرة في خطاباتيا كخاصة الشعرية حيث أف ىذه الحركؼ أكوح في السمع
مف الحركؼ الميمكسة ،لفا صكات المجيكرة أكوح تتمقاىا ا ذف في مسافة عندىا قد

تختصي نظائرىا الميمكسة ل( ،)3كىك ما تتطمبو الطبيعة البدكية الصحراكية ذات المساحات

الشاسعة التي تتطمب حركفا مجيكرة يتردد صداىا في كوكح كتمنح القافية نغمة مكسيقية

صافية  .كلجكء الشاعر البدكؼ في ذلؾ الكقت إل ا صكات المجيكرة ليس نريبا فالصكت

لفي حالة الجير يعبر عف انصعاؿ سريع في الغالب كيندر أف يعبر عف عاطصة معقدة  ...إذ
إف االىتزاز يتـ بسرعة نتيجة شد الكتريف ،كالسرعة تعني التعامل المباشر بيف المرسل
كالمستقبل كىذا بدكره يتطمب التأثير كاالستجابة مف المستقبل لممرسلل( ،)4إف استعماؿ

ا صكات المجيكرة كركؼ جاء مكافقا العاطصة التي مثمتيا ا بيات ،حيث إف حاالت الصخر
كالحماسة بحاجة إل

تمؾ ا صكات إلظيارىا كابرازىا كما كتتطمب حاالت الندب كالرثاء

أيوا تمؾ ا صكات لمتعبير عف ىكؿ الصاجعة فصكت الركؼ ىك آخر ا صكات المكسيقية

المسمكعة في البيت الشعرؼ كعميو يقف الشاعر لذلؾ كجب أف تككف تمؾ النغمة اإليقاعية
عم درجة كبيرة مف الكوكح ،كىذا ينـ عف إحساس مكسيقي مرىف امتمكو شعراء الحماسة

الشجرية ،في تكظيف المكسيق
لدييـ .

الكاوحة كأحد عناصر التكصيل في الخطاب الشعرؼ

 )2استعماؿ الحركؼ (الباء ،كالداؿ ،كالراء ،الالـ ،الميـ) بكثرة في حيف اُستعممت باقي
الحركؼ بدرجة أقل كما ىك كاوح في الجدكؿ ،كنياب الحركؼ (الخاء ،الذاؿ ،الشيف

الظاء ،الغيف) تماما عف حركؼ ركؼ الحماسة الشجرية .
) (1ينظر  ،حجازؼ  ،مدخل إل عمـ المغة (ص.)51
) )2ينظر ،المرجع السابق  ،ص.51
) (3أنيس  ،في الميجات العربية (ص.)94
) (4السعدني  ،المدخل المغكؼ في نقد الشعر (ص.)68
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 )3كركد ركؼ الراء بصكرة كبيرة جدا حيث مثل ما نسبتو  %18كىي نسبة كبيرة مقارنة بباقي
النسب الكاردة في الجدكؿ  ،كذلؾ لما يتميز بو ىذا الحرؼ مف خاصية التكرار المتككنة مف

طرؽ طرؼ المساف حافة الحنؾ .

 )4شيكع حركؼ الذالقة في ركؼ حماسيات ابف الشجرؼ كالحركؼ المذلقة ىي  :الباء كالراء
كالصاء كالالـ كالميـ كالنكف ،كىي أخف الحركؼ في المغة العربية كأسيميا نطقا كامتزاجا

كسميت بالمذلقة لخركجيا مف ذلق المساف كالراء كالالـ
بغيرىا مف باقي الحركؼ المصمتة ُ
كالنكف ،أك مف ذلق الشصة كالباء كالصاء كالميـ( .)1ككممة الذالقة تحمل معن القدرة عم

نطق الكالـ دكنما تعثر أك تمعثـ فذالقة المساف ىي جكدة النطق  ،لذلؾ كانت ىذه الحركؼ
()2

ىي ا كثر شيكعا في الكالـ العربي .

كىك ما استصاد منو شعراء الحماسة الشجرية مف

استخداـ ىذه الحركؼ كركؼ لقصائدىـ مستخدميف ىذه الحركؼ في تكصيل خطاباتيـ

الشعرية  .حيث بمغ مجمكع حماسيات حركؼ الذالقة خمسمائة كستا كتسعيف حماسية مما
مثل نسبة  %63,3مف مجمكع الحماسيات .

 )5تنكع حركؼ الركؼ لحماسيات ابف الشجرؼ أدػ إل تنكع القيـ الصكتية المعطاة .
حركؼ الركي المجيكرة كالميمكسة
أكالً  :حركؼ الركي المجيكرة
ركي الراء
مف خالؿ عممية اإلحصاء التي يكوحيا الجدكؿ السابق كاستقراء القصائد جاء حرؼ الراء

في المرتبة ا كل

حيث استخدمو شعراء الحماسة الشجرية ركيا لمئة كسبعيف قصيدة أؼ ما

يعادؿ  %18مف مجمكع القصائد الكاردة ،كىذا الصكت يمتاز بتكرار طرؽ المساف لحافة الحنؾ
مما يعطي الصكت داللة أكبر كعمقا أشد في إيصاؿ الداللة .فيك صكت مجيكر مف ا صكات
المتكسطة ما بيف الشدة كالرخاكة( .)3تنتمي لصئة التك ارريات أك التردديات كتسم

أيوا

الطرقيات( .)4كىك مف أكوح ا صكات الصامتة ،لو تأثير شديد عم السمع ،ككقع كبير في
) (1ينظر  ،الصالح  ،دراسات في فقو المغة ( ،ص .)284 ، 283
) (2ينظر  ،إبراىيـ  ،ا صكات المغكية (ص.)111 ،110
) (3ينظر  ،المرجع السابق  ،ص.67
) (4الصغير  ،الخصائص النطقية كالصيزيائية لمصكامت الرنينية في العربية (ص.)125
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القمب استعممو الشعراء ركيا لمعظـ أنراويـ الشعرية مف فخر ،كحماسة ،كرثاء ،كنزؿ كلكـ،
كعتاب إل

نير ذلؾ مف ا نراض ،نظ ار لإلمكانيات الصكتية التي يتمتع بيا ىذا الصكت،

سكاء كاف مكسك ار ،أك مومكما ،أك مصتكحا ،كجاء عم

ىذا الركؼ قكؿ الشاعر عامر بف

الطصيل مصتخ ار بقكتو كشجاعتو ،معددا مناقبو كاصصا فرسو (مف الطكيل) :
ػػػػػػػك ِاز َف أََّنِنػػػػػػػػي
ػػػػػػػد َعمِ َمػ ْ
َلَقػ ْ
ػػػػػػػت ُعْمَيػػػػػػػػا َىػ َ
كقػ ْ ِ
ُكػ ِّ
ػػػػػػػػرُه
ؽ أنػػػػػػػػػي أ َ
المزنػػػػػػػػػك ُ
ػػػػػػػػد عمػ َ
ػػػػػػػػـ َ
ػػػػػػع ِّ
ػػػػػػاح َز َجْرُتػػػػػػػو
إذا ْازَكَّر ِمػػػػػػػف َكْقػ ِ
الرمػ ِ
أف ِ
الفػػػػػػػػػػػػػػػػػرَار َخ َزَايػػػػػػػػػػػػػػػػػ نة
أخبرتػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػو َّ
ك ُ
ُ

ػػػػػػارس الحػ ِ
ػػػػػػامي َح ِق َيقػػػػػػػ َة َج ْع َفػ ِ
ػػػػػػر
أنػػػػػػػا الفػ ِ ُ
ػػػػػػي ِر
الم َشػ َّ
عمػػػػػػػى َج ْم ِع ِيػػػػػػػـ كػ َّ
المنػػػػػػػي ِ ُ
ػػػػػػر َ
ػػػػػػد ِب ِر
ػػػػػػر ُم ْ
ُ
كقمػػػػػػت لػػػػػػو ْارِج ْ
ػػػػػػع ُم ْقػػػػػػ ِبالً َغْي َ
ػػػػرِء مػػػػػا لػػػػػـ ُيْبػ ِ
في ْعػػػػػ َذ ِر
ػػػػل ُج ْيػ ً
المػ ْ
ػػػػدا ُ
عمػػػػػى َ
ماجػ ُ ِ
ػػػػػػاف ِ
فاصػػػػػػػ ِب ِر
أنػػػػػػت ِحصػ ن
ك َ
ػػػػػػد العػ ْ
ػػػػػػر ِؽ ْ

ِ
ػػػػػػر ًعا
ػػػػػػي ُشػ َّ
ألسػ َ
ػػػػػػاح ُيـ فػ َّ
ػػػػػػرى أَْرَمػ َ
ػػػػػػت َتػ َ
هللا أننػػػػػػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػػػػػػػيال َي ْعَمػ
َأرْد ُت لِ َكػ
ْ
ػػػػػػػػػػػػػػػـ ُ
َ
ػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػي ِي ُـ
أكػ ُّ
ػػػػػػػػد عمِمػػػػػػػػػكا ِّأنػػػػػػػػػي ُ
كقػ ْ

ِ
ػػػػػػك ِـ الم َشػ َّ
ػػػػػػق ِر
ػػػػػػبْر ُت كأ ْ
َصػ َ
َخ َشػػػػػػػى مثػ َ
ػػػػػػل َيػ ْ ُ
ػػػػػػػػي َة َفيػ ِ
ِ
ػػػػػػػػف الػ ِّ
ػػػػػػػػد ِّك ِر
ػػػػػػػػري ِ َكػ َّ
المػ َ
َعشػ َّ ْ
ػػػػػػػػر ُ
جيػػػػػػػػػػع كيػػػػػػػػػػد ِ
ِّ ِ
ػػػػػػػػػػي ِر
َّاب
َن
الم َس َّ
ن
الػػػػػػػػػػد َم ْقس ُ
ػػػػػر الكجػ ِ
طعنػػػػػػ ُة ُم ْسػػػػػػ ِي ِر
ػػػػػو َ
لقػ ْ
ػػػػػاف ُحػ َّ َ ْ
ػػػػػد شػ َ
ِ
ػػػػػل َم ْح َضػ ِ
ػػػػػر
َجَباًنػػػػػػا فمػػػػػػا أُغنػػػػػػى َلػ َ
ػػػػػدى كػ ّ
()1
ِ
ِِ
غيػػػػػػػر ُم ْق ِص ِ
ػػػػػػػر
اء إننػػػػػػػي
ُ
أقّمػػػػػػػي المػػػػػػػر َ

بػػػػل صػػػػدرِي
كصػػػػدرُه
ػػػػت حتػػػػى َّ
كمػػػػا ِرْم ُ
َ

ػػػػػػػي ِب َيػػػػػػػِّيف
َل َع ْمػػػػػػػرِي كمػػػػػػػا َع ْمػػػػػػػرِي عَم َّ
ػػػػت أَعػػػػػكر عػ ِ
ػػػػاقًار
إف ُكنػ ُ
ػػػػئس ال َف َتػػػػػى ْ
َ
ف ِبػ َ
ػػػػػػػػػػاد ِ
بم ْثِميػػػػػػػػػػػا
أقػ
ػػػػػػػػػػكؿ لػػػػػػػػػػػنفس ال ُيجػ ُ
ُ

لقد استخدـ الشاعر صكت الراء المكسكرة ركيا لقصيدتو التي يمكف تصنيصيا تحت نرض الصخر

كالحماسة ،حيث جاء ىذا الصكت التكرارؼ مكافقا لحالة الشاعر كعاطصتو ،فالكسرة أشد الحركات

القصار ،كالراء لو مف المزايا الصكتية ما لـ يتحقق لغيره مف ا صكات العربية حيث اجتمعت

الشدة كالطرؽ المتكرر في بياف الحالة النصسية لمشاعر ،كجذب انتباه السامع أك القارغ ليذه

ميد لبداية
القصيدة ،حيث مثّل ىذا الصكت نياية مكسيقية صاخبة في نياية كل بيت ،كما ّ
صاخبة أخرػ ،فوال عم الكـ الكبير الذؼ تحكيو ىذه القصيدة مف حركؼ الراء التي ساىمت
بشكل كبير في شحف جك النص بعدد كبير مف الطرقات كاإليقاعات المكسيقية المكافقة لتجربة

الشاعر .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)22
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كمما جاء عم ركؼ الراء المومكمة قكؿ العباس بف ا حنف في الرثاء (مف الطكيل) :
َِ
البكػػػػػا
الصػػػػػبر
دعػػػػػكت
إذا مػػػػػا
ُ
بعػػػػػدؾ ك ُ
َ
ِ
ػػػػػػػاء فيّنػػػػػػػػو
فػػػػػػػػيف ينقطػػػػػػػػع منػ َ
ػػػػػػػؾ الرجػ ُ

البكػػػػػا طكعػػػػػاً كلػػػػػـ يجػ ِ
ػػػػبر
ػػػػاب ُ
الصػ ُ
ػػػػب ّ
أجػ َ
ىر
الحػػػػػز ُف مػػػػػا بقػ
ػػػػي الػ ّ
ػػػػيبقى عميػ َ
ػػػػؾ ُ
سػ َ
ػػػػد ُ
َ
()1
ػػػػػػػدر
ػػػػػػػاـ شػػػػػػػػيمتيا الغػ ُ
فمػػػػػػػػا تػػػػػػػػزؿ األيػ ُ

كا ْف تكػػػػػػػػػػػف األيػػػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػػػرّق َف بيننػػػػػػػػػػػا

لقد تخير الشاعر لقصيدتو ركؼ الراء المومكمة التي تنـ عف حجـ الصاجعة كجمل المصاب ،لما

يصاحب ىذا الركؼ مف وـ لمشصتيف إب ار از لكل معاني الكجع كالتصجع ،حيث أف ىذا الرنيف

اإليقاعي ساىـ بشكل كبير في إبراز عاطصة الشاعر .
كمما جاء عم ركؼ الراء المصتكحة قكؿ جرير في اليجاء (مف الكامل) :
ػػػػػػػػع العبػػػػػػػػػا ِء خػػػػػػػػػدك اًر
طػ ِ
ػػػػػػػػف ِق َ
عف مػ ْ
يػػػػػػػػػرَق َ
()2
الس ِ
ِ
ػػػػػػػكر
ط ُي َا
ػػػػػػػس َ
لػػػػػػػـ َت َم ّ
ػػػػػػػاء ّ َ
ػػػػػػػكاؾ َك ْ
َم ُ

ػػػػػػػػف تغمػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػو ُن َسػ َّ
ػػػػػػػػيةً مػ ْ
ػػػػػػػػف االلػ َ
لعػ َ
لػػػػػػـ َي ْجػ ِ
ػػػػػت عمػػػػػػى أْنيا ِبيػػػػػػا
ػػػػػر ُمػػػػػػ ْذ ُخمَِقػ ْ

لقد سخر الشاعر في ىجائو صكت الراء المصتكحة كركؼ لقصيدتو مع ما يصاحب ىذا الركؼ

المصتكح مف انصتاح تاـ لمصـ ،نروو إعالء الصكت كايصالو بعد مدػ ،في إشاعة ىذا اليجاء

كاسماعو القريب كالبعيد ،فقد توافرت معاني اليجاء الكاردة في البيتيف مع طبيعة انطالؽ ىذا
الصكت في بناء تجربة الشاعر كايصاؿ داللتو .فقد ساعد ىذا الصكت في شحف تجربة الشاعر

المتسمة باليجاء .
ركي الالـ

كىك مف الحركؼ المجيكرة  ،كمف حركؼ الذالقة أيوا جعمو شع ارء الحماسة الشجرية ركيا

لمكثير مف قصائدىـ ،حيث بمغ عدد القصائد المبنية عم ركؼ الالـ مئة كستا كعشريف قصيدة

شكمت  %13,4مف النسبة العامة لمحماسيات .كىذا الصكت يكحي ل بمزيج مف الميكنة
كالمركنة كالتماسؾ كااللتصاؽ ل

()3

كقد كرد ىذا الركؼ بكافة أشكالو مف فتح ككسر كوـ ،مكزعا

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)344
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عم معظـ أنراض الشعر الكاردة في الحماسة الشجرية ،كمما جاء عم ركؼ الالـ المكسكرة
قكؿ الشاعر عبد قيس بف خصاؼ يكصي ابنو (مف الكامل) :

فػػػػػػػػِي َذا د ِعيػػػػػػػػت ِإلػػػػػػػػى الع َ ِ
فاع َجػ ِ
ػػػػػػػل
َ
ُ
ظػػػػػػػػائـ ْ
َ

ػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػل ِإ َّف أَبػ
ػػػػػػػػػػارب َي ْك ُمػ ُ
َ
أُ
ػػػػػػػػػػاؾ كػ َ
َجَبْيػ ُ
ُكصػػػػػيؾ ِإيصػػػػػاء امػػػػػرِىء لػػػػػؾ ِ
أ ِ
ناصػػػػػ
َ
َ َ َ ْ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كأَك ِ
هللا َّ
ؼ ِبَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْذ ِرِه
فات ِقػ
َْ
َ

ػػػػػػػػر م َغ َّفػ ِ
طػػػػػػػػػ ِبف ِبَرْيػ ِ
ػػػػػػػػب الػ َّ
ػػػػػػػػل
َ
ػػػػػػػػد ْى ِر َغْيػ ِ ُ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
فت َحَّمػ
كاذا َحَم ْفػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ُم َم ِارًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َ
َ

ػػػػػػػػػػػػػػػؾ ُل ْعَنػػػػػػػػػػػػػػػ ًة ُّ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػز ِؿ
لمن
ػػػػػػػػػػػػػػػق كال َت
َح
ّّ
ُ
ػػػػػػػػػػػػت ِ
بم ِبيػ ِ
ليمتػػػػػػػػػػػػػو كا ْف لػػػػػػػػػػػػػـ ُيسػػػػػػػػػػػػػأ ِ
َؿ
ْ
َ
ػػػػػػػػػػػػػؾ َمْنػ ِ
ػػػػػػػػػػػػػك ِؿ
كاذا َنَبػػػػػػػػػػػػػػا ِبػ
فت َحػ َّ
ػػػػػػػػػػػػػز نؿ َ
َ
ِ
ػػػػػػر الم ْف ِضػ ِ
ػػػػػػل
ػػػػػػل عنػ َ
ترجػػػػػػػك الفكاضػ َ
ػػػػػػد غيػ ِ ُ
ػػػػػػػػػػػأمر َخْيػػػػػػػػػػػػر فا ْف َعػ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػل
ػػػػػػػػػػػت بػ
كاذا َى َم ْمػ َ
()1
ػػػػػػػػػف األجمػ ِ
أمػػػػػػػػػػر ِ
ػػػػػػػػػل
فاع ِمػ ْ
ػػػػػػػػػد ل عػ ِّ
اف ْ
َ

ك َّ
ػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػو فػ َّ
ػػػػػػػػػػيف َم ِب َ
يتػ ُ
ف أَ ْك ِرْمػ ُ
ػػػػػػػػػػي َ
الضػ ْ
ػػػػػػـ
كْ
اعَمػ ْ
ػػػػػػر ْؾ
كا ْتػ ُ

َف َّ
ػػػػػػر أىَمػػػػػػػو
بػػػػػػػأ َّ
ػػػػػػي َ
الضػ ْ
ف ُي ْخ ِبػ ُ
ػػػػػػزؿ ِبػ ِ
ػػػػػػو
ػػػػػػل َّ
َم َحػ َّ
السػ ْ
ػػػػػػكِء ال َتْنػ ِ ْ

ِ
ػػػػػػػػعا
ػػػػػػػػر َت فػػػػػػػػػال َت ُكػ ْ
كاذا ا ْف َتَقػ ْ
ػػػػػػػػف ُم َت َخ ّشػ ً
ِ
ػػػػػػػػػػر َّ
ػػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػػت بػ
فات ِئػ ْ
كاذا َى َم ْمػ َ
ػػػػػػػػػػأمر َشػ ّ
ػػػػػػػػػػرًة
كاذا َت َشػ
ػػػػػػػػػػاجَر فػػػػػػػػػػػي ُفػػػػػػػػػػػ َ ِاد َؾ َمػ َّ
َ

لقد عمد الشاعر في تشكيل قصيدتو عم استعماؿ ركؼ الالـ كىك ما يناسب الكصية كما

تتطمبو مف يسر كليكنة في الحديث ،كىك ما يكفره صكت الالـ كي يصبح الكالـ مسمكعا ُمتقبال

مف يقبل الشخص المقصكد بتمثُل معاني الكصية كما تتومنو مف نصح كارشاد.

كمما جاء عم ركؼ الالـ المومكمة قكؿ الشاعر حراف العكد النميرؼ (مف البسيط) :
ػػػػػػاؾ بػػػػػػػو
سػػػػػػػقياً لػ َ
زكر أتػ َ
ػػػػػػز ْك ِر َؾ مػػػػػػػف ْ

ػػػػػػػغكؿ
ػػػػػػػؾ عنػػػػػػػػو كىػػػػػػػػك مشػ
حػ
ُ
ػػػػػػػديث نفسػ َ
ُ
كالَميػػػػػػػػػػػػػل م ِ
ميػػػػػػػػػػػػػل
َعجػػػػػػػػػػػػػازُه
جفَمػػػػػػػػػػػػػ نة أ
ُ
َ
ُ
ُ ُ

ػػػػػو
ُيجػػػػػػري السػػػػػػكاؾ عمػػػػػػى عػػػػػػذب ُمَقَّبُمػ ُ

َّ
مػػػػػػػػػػػػكؿ
اح َم ْع
ػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػػالر ِ
كأنػػػػػػػػػػػػو ُمْن َيػ ن
ُ

خت ُّصػػػػػني دك َف أَصػػػػػحابي َكَقػػػػػد َى َجعػػػػػكا
َي َ

بػ َّ
ػػػػػػػػػذكُره
ػػػػػػػػػف يتناسػػػػػػػػػػانا كنػ ُ
ػػػػػػػػػالنفس مػ ْ

ِ
ػػػػػػػػػػكؿ
ػػػػػػػػػػذكر مممػ
اه كال ذك الػ
فػػػػػػػػػػػال ىػػػػػػػػػػػك ُ
ُ
()2

يستذكر الشاعر طيف محبكبتو الزائر لو في المناـ ،فال ينساه كال يمل مف تذكره ،فتجربة

الشاعر الغزلية التي تسيطر عميو تتطمب ألصاظا رقيقة عذبة ،أسيـ ركؼ الالـ في رقتيا كعذكبتيا
لما يتكفر لو مف ليكنة كمركنة كشدة تماسؾ كالتصاؽ .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)469
) (2المرجع السابق  ،ص.609
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كقد جاء ركؼ الالـ المصتكحة في كثير مف حماسيات ابف الشجرؼ منيا قكؿ الشاعر عمرك بف

قميئة (مف المتقارب) :

كاال خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافي خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أُمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُة إال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اال
نأتػ
َ
ِ
ُيػػػػػػػػػػػػكافي مػػػػػػػػػػػػع الميػػػػػػػػػػػػل ُمسػ
ػػػػػػػػػػػتكطناً
ػػػػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػػػػػي نيَميػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػاؿ ُي َخِّيػ
خيػ
ن
ُ

كيػػػػػػػػػػػػػأبى مػػػػػػػػػػػػػع الصػػػػػػػػػػػػػب إال ِزيػػػػػػػػػػػػػاال
ػػػػػػػػػدَر ْت لػػػػػػػػػػـ ُت ِّ
خيػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػكاال
كلػػػػػػػػػػك َقػ َ

()1

ركي الميـ
جاء حرؼ الميـ ركيا لمئة كاثنتي عشرة قصيدة شكمت نسبة  %11,9مف مجمكع
الحماسيات الكاردة ،كىك أيوا مف الحركؼ الذلقية الذؼ يتميز لبشيء مف الحميمية كالح اررةل

( )2

استعممو الشعراء لمتعبير عف تجاربيـ الشعرية لما لو مف قكة جرس مكسيقي مؤثرة تتناسب

كمعاني الصخر كالشجاعة ،كالتيديد كالكعيد ،كمما جاء عم

()3

ىذا الركؼ قكؿ الشاعر

)مف

الطكيل):
التَنػػػػػػػػػػػػػػػػا
ظَممػ
إذا َ
امنػػػػػػػػػػػػػػػػا َكُك ُ
ْ
ػػػػػػػػػػػػػػػت ُح َّك ُ

الصػػػػػػػػػػػػػػكارـِ
خصػ
ُ
بالمرىفػػػػػػػػػػػػػػات ّ
ػػػػػػػػػػػػػمناى ُـ ُ

إذا مػػػػػػػػػا انتضػػػػػػػػػيناىا ليػػػػػػػػػكـِ كرييػػػػػػػػػة

()4

مشػػػػػػػػػػػطب نة تفػػػػػػػػػػػري متػػػػػػػػػػػكف الجمػػػػػػػػػػػاجـِ

ػػػػػكت حػػػػػػالف حػ َّ
ػػػػػدىا
سػػػػػػيكؼ كػ َّ
ػػػػػأف المػ َ

ػػكت فػػػي القػػػكائـِ
ضػػػربنا بيػػػا مػػػا استمسػ ْ

فقد كظف الشاعر حرؼ الميـ ركيا لقصيدتو لما يحممو مف قكة نغـ ساعدت في تشكيميا الكسرة
حيث ساىـ ىذا الركؼ المكسكر في إبراز تجربة الشاعر الشعكرية ،مف فخر كحماسة كتيديد
ككعيد .

كمما جاء أيوا عم ىذا الركؼ قكؿ الشاعر الُقطامي (مف الطكيل) :
) )1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص2)61
) (2عباس  ،خصائص الحركؼ العربية كمعانييا (ص.)72
العقيمي تكفي بعد (210ق)  ،امتنع عف مبايعة الخميصة العباسي
) )3ا بيات بال نسبة  ،كىي لنصر بف شبث ُ
المأمكف بعد الصتنة التي ُقتل فييا ا ميف  ،كدارت رح المعركة بينو كبيف المأمكف في مدينة حمب السكرية
انتيت باستسالمو  ،ينظر  ،الزركمي  ،ا عالـ ، )32/8( ،الككفي  ،الصتكح .)418/8( ،
) )4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)81
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ػػػػػػػػػر لِمبْنيػ ِ
ػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػاف َتْبمػػػػػػػػػى ُب ُ
يكت ُ
أَلػػػػػػػػػـ َت َ

ػػػػػكت الصػػػػػػك ِارُـ
كتْبَقػػػػػػى مػػػػػػف ِّ
َ
البيػ ُ
الشػ ْ
ػػػػػع ِر ُ

ػػػػػػي عشػػػػػػػيرتي
كلػػػػػػػك أننػػػػػػػي ىانػػػػػػػت عمػ َّ

ػػػػػػػػارـ
ػػػػػػػػب ْت ُعػ
َل ُسػ َّ
ن
ػػػػػػػػركض كاسػ ُ
ػػػػػػػػت ْ
حمت َمحػ ُ

ػػػػػػػػػػػره
ػػػػػػػػػػػل َشػ َّ
ػػػػػػػػػػػـ َأر ذا شػ ّ
كلػ ْ
ػػػػػػػػػػػر تمايػ َ

ػػػػػػػادـ
عمػػػػػػػػى قكمػػػػػػػػو إال انتيػػػػػػػػى كىػػػػػػػػك نػ ُ

ػػػػػكت عّنػػػػػػي ُشػػػػػػعكبي كأَ ْقُبمػػػػػػت
إذف النطػ ْ

ِ
ػػػػػػػػػػػػالكُـ
ػػػػػػػػػػػنيـ َك َم
ػػػػػػػػػػػي َشػػػػػػػػػػػػكا نة مػ
َعَمػ َّ
ُ

()1

لقد استخدـ الشاعر ركؼ الميـ بما يتناسب مع تيديده ككعيده المشكب باليجاء مع ما يستدعي
ىذا الصكت المومكـ مف ىيئة خاصة لمصـ تكافق تجربتو الشعكرية.

كجاء ركؼ الميـ مصتكحا أيوا كمنو قكؿ الشاعر أبي تماـ في الكصف (مف الخصيف):
شػػػػػػػعمةن فػػػػػػػي المفػػػػػػػار ِؽ اسػػػػػػػتكدعتني

ػػػػػػػػميـِ ال ُفػػػػػػػػػ َ ِاد ُث ْكػػػػػػػػػالً صػ ِ
فػػػػػػػػػي صػ ِ
ػػػػػػػػميما
َ
َ

غػػػػػػػػػػػػػػرةن مػػػػػػػػػػػػػػرةن أال َّإنمػػػػػػػػػػػػػػا كْنػػػػػػػػػػػػػػػ
ُّ

بييمػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػاـ كنػ
ػػػػػػػػػػػػػػر أََّيػ
ُت أَ َغػ ِّا
ُ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػت َ

اكػػػػػػػتف منيػػػػػػػا
اليمػػػػػػػكـ مػػػػػػػا
تسػػػػػػػتثير
َّ
ُ
ُ

ػػػػػػػػػػػتثير اليمكمػػػػػػػػػػػػا
صػػػػػػػػػػػػعداً كىػػػػػػػػػػػػي تسػ
ُ

ِ َّ
ػػػػػػد َعى َجػػػػػػػالَالً
الحيػػػػػػػاةِ ُتػ ْ
دقػػػػػػػةن فػػػػػػػي َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ُـ كأََرِانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
َحَّم َم ْتِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ز َعمػ
ُ

مثممػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػمي المػػػػػػػػػػػػػػدي ُ سػػػػػػػػػػػػػػميما
َ
()2
ػػػػػػػت حميمػػػػػػػػا
ػػػػػػػل ىػػػػػػػػذا التحمػػػػػػػػيـِ كنػ ُ
قبػ َ

فقد استعمل الشاعر ركؼ الميـ المصتكحة لمتعبير عما يجيش بصدره مف أس أثاره ظيكر الشيب
فراح يسترجع ا ياـ الخكالي كيتحسر عمييا كقد ساعده ىذا الركؼ في إبراز تجربتو كمعانيو
كخاصة عندما أتبعو بألف اإلطالؽ التي تمثل كل معاني الحسرة كا لـ .

) )1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)276
) (2المرجع السابق  ،ص.819
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ركي الباء
الباء مف الحركؼ المجيكرة التي تمثل انصجا ار إيقاعيا ال يمكف أف تخطئو ا ذف ،ىذا

االنصجار منح الصكت الكثير مف معاني الشدة كالقكة .

جاءت الحماسيات التي استُعمل ليا ىذا الحرؼ ركيا مئة كقصيدتيف ،شكمت ما نسبتو
 %10,8مف مجمكع الحماسيات الشجرية كىذا الصكت ل أصمح ما يككف لتمثيل ا حداث التي

تنطكؼ معانييا عم االنبثاؽ كالظيكر كالسيالف ،بما يحاكي انبثاؽ صكتو مف بيف الشصتيف إيماء

كتمثيال  ...فيك ما يككف بمعاني القطع كالشق ،كالتحطيـ كالتبديد كالمصاجأة كالشدةل( .)1كقد كرد

ىذا الصكت ركيا بجميع صكره في كثير مف ا نراض الشعرية منيا قكؿ الشاعر دريد بف

الصمة (مف الطكيل) :
قتمػػػػػػػػػػػػت بعبػػػػػػػػػػػػد هللا خيػػػػػػػػػػػػر لداتػػػػػػػػػػػػو

ِ
قػػػػػارب
ذ اب بػػػػػف أسػػػػػماء بػػػػػف زيػػػػػد بػػػػػف

كعبسػػػػػػػػػػاً قتمنػػػػػػػػػػػاىـ ِب ُح ِّ
ػػػػػػػػػػر بالدىػػػػػػػػػػػـ

ِ
الػػػػػػػػػػػػذنائب
بمقتػػػػػػػػػػػػل عبػػػػػػػػػػػػد هللا يػػػػػػػػػػػػكـ

كشػػػػػػػمخاً كمازنػػػػػػػاً
ػػػػػػف بنػػػػػػػي بػػػػػػػدر َ
جعمػ َ

ػػػػػػػػػػزحمنيف بالمناكػػػػػػػػػػػب
لنػػػػػػػػػػػا غرضػػػػػػػػػػػاً يػ
َّ
َت ِعّمػػػػػػػػػػػػ َة اله فػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػديث كالعػ ِ
ػػػػػػػػػػػب

ػػػػػػػػػركف َسػػػػػػػػػػرُاتيـ
كثعمبػػػػػػػػػػ َة الالئػػػػػػػػػػي تػ
َ

بالصػػػػػػػػػػػػْمع ِ
غ َّ
الث َعالِػ ِ
ػػػػػػػػػػػب
َيُرك ُغػػػػػػػػػػػػك َف َّ
اء َر ْك َ
َ

أيت ُيـ
كمػ َّ
ػػػػػػػػػػػػتيـ فػػػػػػػػػػػػػر ُ
ػػػػػػػػػػػػد أدركػ ُ
ػػػػػػػػػػػػرَة َقػ ْ
ُ

ػػػػػف الطيػػػػػػر مػػػػػػف كػػػػػػل جانػػػػػػب
يكفػػػػػػكف كػ َّ

كأشػػػػػػػػػػػجع قػػػػػػػػػػػد القيػػػػػػػػػػػتيـ فػػػػػػػػػػػرأيتيـ

كاف تقبمػػػػػػػػكا يأخػػػػػػػػذنكـ فػػػػػػػػي الترائػػػػػػػػب

فػػػػػػػػػػيف تػػػػػػػػػػدبركا نأخػػػػػػػػػػذنكـ برقػػػػػػػػػػابكـ

()2

يصخر الشاعر بأخذه ثأر أخيو مف قاتميو كممف ساعدىـ في ذلؾ  ،كاصصا ما جرػ ليـ في
المعركة التي أشصت صدره  ،لذلؾ تطمب المكقف استعماؿ ركيا شديدا متسما باالنصجار ،فانصعاؿ

الشاعر الشديد يتكافق مع ما يكفره ىذا الركؼ مف معاني الشدة كالحزـ .

كقد يعمد الشعراء إل كصل ىذا الركؼ بألف اإلطالؽ الذؼ يمنح ركؼ الباء بعدا إيقاعيا أطكؿ
يتناسب مع التجربة الشعرية كيزيد في الداللة كما في نرض الرثاء كتعداد مناقب الصقيد يقكؿ

الروي (مف البسيط):
ُّ
) (1عباس  ،خصائص الحركؼ العربية كمعانييا (ص.)101
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)45
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ػػػػػػق الػػػػػػػذي َك َجبػػػػػػػا
كاف َع َجػ ْ
ػػػػػػز ُت عػػػػػػػف الحػ ِّ

ط َّكَقػػػػػػػػػػػةن
ػػػػػػػػػػت ُم َ
ْ
احػ ْ
ألشػ ُ
ػػػػػػػػػػكَرّن َؾ َمػػػػػػػػػػػا َن َ

فمػػػػػػػػا التفػ ُّ
ػػػػػػػاء سػػػػػػػػابغة
ػػػػػػػت إلػػػػػػػػى نعمػ َ

ػػػػػػػػػػبَبا
إالّ َر ُ
أيتػ َ
السػ َ
ػػػػػػػػػػؾ فييػػػػػػػػػػػا ْ
ػػػػػػػػػػل َك ّ
األصػ َ
ػػػػػػػف ُّ
الن َكَبػػػػػػػػا
ػػػػػػػل المنػػػػػػػػى ْ
أف َمػ َ
َككػ َ
ػػػػػػػاف كػ ّ
()1
ػػػػػػػػبَبا
ػػػػػػػػتَ ,كال أ َ
إذا َب ِقيػ َ
السػ َ
ُلقػػػػػػػػػى َ
ليػػػػػػػػػا ّ

ػػػػػػػػػػكب األيػػػػػػػػػػػاـ طائعػػػػػػػػػػػ ًة
أخػػػػػػػػػػػدمتني نػ
َ
فمػػػػػػػػا أخػػػػػػػػاؼ يػػػػػػػػداً لمػػػػػػػػدىر جارحػػػػػػػػ ًة

كمما جاء مومكما عم ىذا الركؼ قكؿ الشاعر دمحم بف عبد الممؾ الُصقعسي (مف الطكيل):

أَال َليػ َ ِ
ػػػػػػت َّف َلْيَمػػػػػػػ ًة
ػػػػػػػل أَِبيػ َ
ْ
ػػػػػػت شػ ْ
ػػػػػػعرِي َى ْ
ِ
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػػاف َق ِريػ
ُحػػػػػػػػػػػػػػػد َكاْل َحَّرَتػ
ظْرُت َيػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػرنة ِإ ْف َن َ
ِإَلػػػػػػػػػػػػػػػى أ ُ
َفػػػػػػػػػػِي َّف شػػػػػػػػػػ َفائي َن ْظػ َ
ُ
السػ ِ
ِ
ِ
َكاِِّنػػػػػػػي ألَْر َعػػػػػػػى الػ َّ
ػػػػػػب
ػػػػػػن ْج َـ َح َّتػػػػػػػى َكػػػػػػػأََّنِني
ػػػػػػماء َرِقيػ ُ
َعَمػػػػػػػى ُكػ ّ
ػػػػػػل َن ْجػػػػػػػـ فػػػػػػػي َّ َ
()2
ِ
ػػػػػػػػت ِ
ػػػػػػػػػػػػكب
ػػػػػػػػػػػػب َجُنػ
ػػػػػػػػدا
َف َت ُيػ َّ
َكأ ْ
ػػػػػػػػػػػػكًقا أ ْ
ػػػػػػػػر ِؽ اْلَي َمػػػػػػػػػان ِّي ِإذا َبػ َ
َكأ َْزَد ُاد َشػ ْ
اؽ لْمَبػ ْ
َشػ َ ُ
ُ
حيث اختار الشاعر لقصيدتو ركؼ الباء المومكـ لمداللة عم عمق تجربتو الشعكرية كمدػ
كب
ػػػػػػػػػػػػـ ُت ْغَمػ
ػػػػػػػػػػػػق َعَمػ َّ
ْ
ػػػػػػػػػػػػي ُدُر ُ
َسػػػػػػػػػػػػػْمع َكَلػ ْ

حبو كحنينو لكطنو الذؼ أُبعد عنو ،فجاءت أصكات الركؼ اإلنصجارية في أخر ا بيات لمداللة
عم حجـ الصاجعة كم اررة ا لـ الذؼ يعانيو الشاعر .

ركي الداؿ
جاءت الحماسيات التي استُعمل ليا ىذا الحرؼ ركيا مئة كحماسيتيف ،شكمت ما نسبتو
 %10,8مف مجمكع الحماسيات الشجرية ،كىك مف الحركؼ الشديدة المجيكرة استعممو الشعراء
مصت كحا كمومكما كمكسك ار جاءت مكزعة عم كافة أنراض الشعر الكاردة في الحماسة الشجرية
كمف ذلؾ قكؿ النابغة الذبياني (مف الكامل) :
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ,كاتقتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا باليػ
فتناكلتػ
ُ
عػػػػػػػػػػنـ عمػػػػػػػػػػى أغصػػػػػػػػػػانو لػػػػػػػػػػـ يعقػ ِ
ػػػػػػػػػد
ن
()3
ػػػػػػػر السػػػػػػػػقيـِ إلػػػػػػػػى كجػػػػػػػػكِه العػ ِ
ػػػػػػػكد
نظػ َ

ػػػػػيف ,كلػػػػػػـ ُتػ ِ
ط ُو
ػػػػػرْد إسػػػػػػقا َ
َسػ َ
ػػػػػق َ الّنصػ ُ
ػػػػػػػػػو
بم َخ َّضػػػػػػػػػػب َر ْخػػػػػػػػػػص ,كػ ّ
ػػػػػػػػػأف بناَنػ ُ
ُ
ػػػػػػر ْت إليػػػػػػػؾ بحاجػػػػػػػة لػػػػػػػـ َت ْق ِضػػػػػػػيا
نظػ َ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)415
) (2المرجع السابق  ،ص.566
) (3المرجع نصسو  ،ص.682
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كمما جاء عم ركؼ الداؿ المصتكحة قكؿ زيد الخيل (مف الطكيل) :
أف يتبػ َّ
ػػػػػػػػػػد َدا
ػػػػػػػػػػت َّ
ػػػػػػػػػػب َي ْ
كأنػػػػػػػػػػػي منعػ ُ
السػ ْ
أ َقػ َّ ِ
ػػػػػػػػػػػػكدا
ػػػػػػػػػػػرحاف الظػػػػػػػػػػػػالـ ُم َع َّ
ػػػػػػػػػػػب كسػ ْ

حميتيػػػػػػػا
ػػػػػػاف أّنػػػػػػػي
ُ
عممػ ْ
ػػػػػػت َنْب َيػ ُ
لقػػػػػػػد َ
ِبػػػػػذي ُشػػػػػ َ
طب أُغشػػػػػي الكتيبػػػػػة َسػػػػػْميباً

ِ
ُقدمػػػػػػػػو حتػػػػػػػػى يػػػػػػػػرى
المػػػػػػػػكت أسػػػػػػػػكدا
َ
أ ُّ
()1
كبالسػ ِ
ػػػػػر تحتػػػػػػي مجيػػػػػػدا
ػػػػػيف حتػػػػػػى َكػ َّ

ػػػػػػػػػو
إذا شػ َّ
اؼ العػػػػػػػػػػكالي َلباَنػ ُ
ػػػػػػػػػؾ أطػػػػػػػػػػر ُ
ػػػػػػػرة كج ِيػػػػػػػػو
ػػػػػػػت أ
َرمػػػػػػػػييـ بغػ َّ
فمػػػػػػػػا زلػ ُ
ْ

كمما جاء عم ركؼ الداؿ المومكمة قكؿ الشاعر ُنصيل بف عبد العزػ(مف الكافر) :
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ال ُيَن ْيِن ُي َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اْل َك ِعيػ
ِر َجػ
ُ
ن
ِ
ػػػػػػػػػػػػػات ِيـ يػػػػػػػػػػػػػػأْكِي َّ
ػػػػػػػػػػػػػد
إَلػػػػػػػػػػػػػػى أَْبَيػ
الط ِريػ ُ
ْ َ
()2
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
أدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َع ِتيػ
َن ْصػ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُى ُـ ِإ َذا ُ
ُ

أَُي ِ
ػػػػػػػػػػدِني أَُبػػػػػػػػػػػك َع ْمػػػػػػػػػػػرك َكُدكِنػػػػػػػػػػػي
كعػ ُ
ِ
ػػػػػيـِ ْبػ ِ
ػػػػػف َع ْمػػػػػػرك
ػػػػػاؿ ِمػ ْ
ػػػػػف َبنػػػػػػي َسػ ْ
ِر َجػ ن
َخ َشػػػػػػػػػى كعيػػػػػػػػػدا
ػػػػػػػػاؼ أ َْك أ ْ
ػػػػػػػػف أ َ
َخػ ُ
َكَكْيػ َ

فالشاعر يمدح بني سيـ كيذكر فوائميـ كمناقبيـ التي عمت عم

القاصي كالداني ،كخبرىـ

شائع بيف القبائل بنصرتيـ الجميع ،كىذه المعاني الشريصة تتطمب أصكاتا شديدة الجرس كاإليقاع

فقد ُكفق الشاعر في اختباره ىذا الركؼ .
ركي العيف

شكل ركؼ العيف ما نسبتو  %6,1مف النسبة العامة لحماسيات ابف الشجرؼ بكاقع سبع

كخمسيف حماسية ،كىذا الحرؼ مف حركؼ الذالقة أيوا ،كىك رخك مجيكر مرقق ( .)3كىك مف

أعسر الحركؼ العربية تككينا حيث يمر بثالث مراحل .

()4

كيبدك أف صكت العيف يتماى بشدة

مع حاالت الحزف الشديد التي تصاحب التجارب الشعكرية الخاصة بغرض الرثاء ،لذلؾ استعمل
الشعراء ىذا الصكت الشاؽ التككيف في حاالت الحزف لمداللة عم

ما يالقيو مف حزف كألـ

كمشقة ،فقد كرد ىذا الصكت كثي ار لمتعبير عف عاطصة الحزف لما يوصيو جرسو المكسيقي

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)71
) (2المرجع السابق  ،ص.6
) )3ينظر  ،أنيس  ،ا صكات المغكية (ص.)77
) (4ينظر  ،عباس  ،خصائص الحركؼ العربية كمعانييا (ص.)225
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كنغمتو اإليقاعية مف لم اررة كتعبير عف الكجع كالجزع كالصزع كاليمعل( ،)1كقد كرد ىذا الرك ّؼ
طصيل الغنكؼ (مف الكافر) .
بجميع حاالتو مف فتح ككسر كوـ ،كمما جاء مكسك ار قكؿ ُ
ِ
ػػػػػػػػاس أ َْكدى
ػػػػػػػػـ َأر ىالكػػػػػػػػػاً فػػػػػػػػػي النػ
كلػ ْ

ػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػو َّ
النػػػػػػػػػػكاعي
ػػػػػػػػػكـ قػ َ
َك ُزْر َعػػػػػػػػػػ َة يػ َ

َّ
ػػػػػػػػػػػػػػز َف ْقػ
َعػ
َجػ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػداً
َ
ػػػػػػػػػػػػػػل َرِزّيػػػػػػػػػػػػػػػ ًة كأ َ
أَ
ػػػػػػػػػػػػزَر نػػػػػػػػػػػػػائالً لِمػ ِ
ػػػػػػػػػػػػداه
كأَغػ َ
اج َتػ َ
ػػػػػػػػػػػػف ْ
َ

ػػػػػػرَـ فػػػػػػػي المسػػػػػػػاعي
عمػػػػػػػى المػ ْ
ػػػػػػكَلى كأَكػ َ
ػػػػػػػػػػػاع
ػػػػػػػػػػػافيف كاليْمكػػػػػػػػػػػػى الجيػ
العػ
ِ
َ
مػ َ
ػػػػػػػػػػػف َ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػمع
ػػػػػػػػػػػػػػاد ِد ْعمَِبػػػػػػػػػػػػػػػة كسػ
عمػػػػػػػػػػػػػػػى أقتػ
ِ

ػػػػػػػػػػػػر ِر ْحمػػػػػػػػػػػػػ ًة لطريػػػػػػػػػػػػػق مجػػػػػػػػػػػػػد
كأكثػ َ

ابق ال ُتراعػػػػػػػػػػػػػػػػػي
كقػ
ْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػد رأت السػػػػػػػػػػػػػػػػػك َ

ػػػػػػػػػػػػكؿ لمتػػػػػػػػػػػػػي َنَبػػػػػػػػػػػػػ ّذ ْت بنييػػػػػػػػػػػػػا
كأقػ
ُ

ػػػػػػػػػػركاع
ػػػػػػػػػػي بنػػػػػػػػػػػي الػ ُّ
بنػػػػػػػػػػػك بكػػػػػػػػػػػر َك َحػ ُّ

ػػػػػػػػت فيػػػػػػػػػو
َشػػػػػػػػػييدي بالػػػػػػػػػذي َقػ ْ
ػػػػػػػػد قمػ ُ
فػػػػػػػػػػػػػػال َفػ ِ
أتػػػػػػػػػػػػػػاه
إف
ػػػػػػػػػػػػػر نح ِب َخيػػػػػػػػػػػػػػر ْ
ُ
كال َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػردى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػل َتػ
كقافػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نة كالخيػ
ْ
ُ

ِ
الع
الحػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػز نع مػ
كال َجػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػدثاف ِ
َ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػف َ
كال خػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ ِ
اع
اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ِ
ُنبكب َ

()2

لقد سيطرت حالة الحزف كا س عم الشاعر في رثاء ُزرعة بف عمرك بف الصعق ،امتزج ىذا
الرثاء بتعداد مناقب كصصات المرثي ،كساعده في بياف ىذه الصصات ،كاظيار حالة الحزف التي
يمر بيا ،صكت الركؼ العيف الذؼ جاء مكسك ار ،ليعبر عف الحالة النصسية المنكسرة لمشاعر

جراء ىذا الصقد ،فقد شحف صكت الركؼ اإليقاع المكسيقي بكل معاني الحسرة كا لـ كالتصجع
كا نيف.

كقد كرد ركؼ العيف أيوا في باب النسيب عند ابف الشجرؼ ،حيث شاع استخداـ ىذا الركؼ في
حاالت الصراؽ التي سيطر عمييا الحزف كىي أشبو ما تككف رثاء النصس ،العم بعد المحبكبة أك

فراقيا ،كمنو قكؿ الشاعر ا حكص بف دمحم ا نصارؼ (مف الطكيل) :
ِ ِ
ػػػػب
إذا مػػػػػا أتػػػػػى مػػػػػف نحػػػػػك أَرضػػػػػؾ راكػ ن

ػػػػػػػػع
فاسػ
ُ
َت َعَّر ْضػ ُ
ػػػػػػػػب مكجػ ُ
ػػػػػػػػتخبرت القمػ ُ
ػػػػػػػػت ْ
ِ
ػػػػػػع
كفػػػػػػػي الػ
ػػػػػػات إلييػػػػػػػا َت َ
ػػػػػػنفس حاجػ ن
طَّمػ ُ

كأُخفػػػػػػي إذا
ػػػػػياء كارىػػػػػػاً
ُ
اسػػػػػػتخبرت أشػ َ
ػػػػػػػر َؾ عنػػػػػػػػدي فػػػػػػػػي الفػػػػػػػػ ِاد ُم َكػ َّ
ػػػػػػػت نـ
َف ِسػ ُّ

ػػػػػػػػػػػمير كأَضػػػػػػػػػػػػُم ُع
ػػػػػػػػػػػمنو مِّنػػػػػػػػػػػػي ضػ
َت َضػ َّ
ن

) (1النكييي  ،الشعر الجاىمي منيج في دراستو كتقكيمو (ج.)63 /1
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)316
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ػػػػػب َخِّبرنػػػػػػي كلسػػػػػػت بصػػػػػػادقي
أيػػػػػػا قمػ ُ

ػػػػػػنع
ػػػػػػل كاسػ
ْ
ػػػػػػتأثرت كيػػػػػػػف تصػ ُ
ػػػػػػـ ُتَنػ ْ
إذا لػ ْ
()1
َّ
ؽ كتنػ ِ
ػػػػػػز ُع
فظمػػػػػػػت ليػػػػػػػا نفسػػػػػػػي تتػػػػػػػك ُ

رتيػػػػػػػا
مػػػػػػت ىػػػػػػػذا حػػػػػػػيف أسػػػػػػػمك َذ َك َ
إذا ُق ُ

فقد عبر الشاعر عف معني الصقد كالبعد عف المحبكبة باستخداـ ركؼ العيف لمداللة عم حجـ ألـ
البعد كالصراؽ كشحف مكسيق النص بالكثير مف معاني ا لـ التي يكفرىا صكت العيف.
كمما جاء عم ركؼ العيف المصتكحة قكؿ أبي تماـ يرثي أبا نصر دمحم بف حميد الطائي (مف

الطكيل):

ػػػػػـ بػػػػػػؾ َّ ِ
ػػػػػمعا
َصػ َّ َ
النػػػػػػاعي كاِ ْف كػ َ
أَ
ػػػػػاف أسػ َ
ػػػػاض الحػػػػػز ُف فيػ ِ
ػػػػو جػػػػػداكالً
ػػػػيف أفػ َ
مصػ ن

ػػػػػاد مربعػػػػػػا
مػػػػػػف الػ ِ
ػػػػػدمع حتػػػػػػى ُ
خمتػػػػػػو عػ َ

ػػػػيف ال َقػػػػػى َضػ ِ
ػػػػر َيبةً
ػػػػت إالّ َّ
كمػػػػػا ُكْنػ َ
السػ َ
َ
ِ
كمْرَتعػػػػػػػاً
َف ًتػػػػػػػى كػ َ
ػػػػػػاف َشػ ْ
ػػػػػػرباً ل ُ
مع َفػػػػػػػاةِ َ
الشػػػػج ُ ِ
ػػػرَدى
ػػػف الػ َّ
َف ًتػػػػى ُكَّممػػػػا ارتػ َ
اع مػ َ
ػػػاد ُّ َ

ػػػػػػاد مصػػػػػػػرعا
مفػػػػػػػ اًر غػػػػػػػداةَ المػػػػػػػأز ِؽ ارتػ َ

كأصػػػػػػػب َ مغنػػػػػػػى الجػ ِ
بعػػػػػػػدؾ بمقعػػػػػػػػا
ػػػػػػػكد
َ
فتَق َّ
َفَق َّ
ط َعػػػػػػػػػػػػػػا
ط َعيػػػػػػػػػػػػػػا ُثػ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػـ ان َثَنػػػػػػػػػػػػػػى َ
ػػػػػػػػػب َ لِم ِيْن ِدَّيػػػػػػػػػػةِ ال ِبػػػػػػػػػػ ِ
يض َمْرَتعػػػػػػػػػػا
َصػ َ
فأ ْ
ِ
ػػػػػػمعا
َتصػػػػػػػالّ ُه عْممػػػػػػػاً أ ْ
يحسػ ُ
َف َس ُ
ػػػػػػف َم ْسػ َ

ػػػػػكـ فػػػػػػي الكرييػػػػػػةِ منظػػػػػػ اًر
إذا سػػػػػػاء يػ ن

()2

ركي القاؼ
حرؼ شديد مجيكر ليدؿ عم المصاجأة التي تُحدث صكتال ( .)3كرد بنسبة  %4,8مف
النسبة الكمية لمحماسيات ،حيث بمغ عدد الحماسيات الكاردة عم ىذا الركؼ خمسا كأربعيف
حماسية استعممو شعراء الحماسة الشجرية في المديح لمعاني القكة التي يحتكييا ىذا الصكت

كخاصة تمؾ النغمة التي يمثميا عندما يككف ركيا في جميع حاالتو ،كمما جاء عم ىذا الركؼ

المر ّؼ (مف البسيط) :
قكؿ زىير يمدح ىرـ بف سناف ُ

كالسػػػػػػػػػػػػػائمك َف إلػػػػػػػػػػػػػى أبكابػ ِ
طُرقػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػو ُ

ػػػػر فػػػػػي َىػ ِ
ػػػػرـ
َق ْ
ػػػػل المبتغػػػػػك َف الخيػ َ
ػػػػد َج َعػ َ
ػػػػق يكمػػػػػاً عمػػػػػى ِع َّال تػػػػػو َى ِرمػػػػػاً
َمػ ْ
ػػػػف َيْمػ َ

ػػػػػػػو كالنػػػػػػػػدى ُخُمقػػػػػػػػا
ػػػػػػػق السػػػػػػػػماح َة منػ ُ
َيْمػ َ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)519
) (2المرجع السابق  ،ص.339
) (3عمي  ،تيذيب المقدمة المغكية لمعاليمي (ص.)64
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ِ
ػػػػػػػف أ ِ
َعناقيػػػػػػػػا ِّ
الربقػػػػػػػػا
العنػػػػػػػػاة كعػ ْ
أيػػػػػػػػدي ُ
ِ
الميػػػػػػث َك َّ
ػػػػػػد َقا
مػػػػػػا
ُ
ػػػػػػذ َب عػػػػػػف أقرانػػػػػػو َص َ

ػػػػػػػػف
ػػػػػػػػاض ُي ِفػ ُّ
َشػ ُّ
ض َفَّي ن
أَ
ػػػػػػػي َ
ػػػػػػػؾ َع ْ
ػػػػػػػـ أَْبػ َ

َليػ ن َّ
ػػػػػػػػػاؿ إذا
ػػػػػػػػػر َيصػ
ُ
ػػػػػػػػػث ِب َعثػ َ
ػػػػػػػػػطاد الرجػ َ
ي ْطعػػػػػُنيـ مػػػػػا ارتمػػػػػكا َح ْتػػػػػى إذا َّ
اطعنػػػػػكا
َ َ ُْ

ػػػػػارب َّ
حتػػػػػػى إذا مػػػػػػا ضػػػػػػاربكا اعتنقػػػػػػا
ضػ َ
()1
ِ
السػػػػػػػماء لنالػػػػػػػت َك ُّفػػػػػػػو األُُفقػػػػػػػػا
ػػػػػػػق
أُ ْف َ

مكُرمػػػػػػة
ػػػػػف الػػػػػػدنيا ِب ْ
ػػػػػاؿ حػ ّّ
ػػػػػي مػ َ
لػػػػػػك نػ َ

فقد استطاع الشاعر تأكيد معاني ُمدحتو بأف يناسب بيف معانيو ،كصكت الركؼ الذؼ ُيمثل
النيايات كالبدايات كاخر كأكائل أبيات قصيده ،مما أثار نغما إيقاعيا يمكج بالقكة كالشدة في
ثنايا ا بيات .
الصمة الُقشير ُّؼ (مف الطكيل) :
كمما جاء عم ركؼ القاؼ المومكمة قكؿ الشاعر ُّ
ُتجػ ِ
ػػػػػػق
ػػػػػػاء عينيػ َ
ػػػػػػؾ دافػ ُ
ػػػػػػاك ُب أُخػػػػػػػرى مػ ُ

ػػػػػػج َع ْت فػػػػػػػي بطػ ِ
ػػػػػػف كاد َح َمامػػػػػػػ نة
أَأ ْ
َف َسػ َ

ؽ
ػػػػػػػػؾ إلػ ن
ػػػػػػػػف ُمفػػػػػػػػػار ُ
ِبَميػػػػػػػػػل كلػػػػػػػػػـ َي ْح ُزْنػ َ
ِ ()2
الصػ ِ
ق
ػبر مػ ْػف َكػ َّ
أَ ُخػػك َّ
ػف اليػػكى كىػػك تػػائ ُ

َّ
ػػػػػػػاء َحمامػػػػػػػػة
كأنػ َ
ػػػػػػػؾ لػػػػػػػػـ تسػ ْ
ػػػػػػػمع ُبكػ ُ
ػػػػػر َليمػػػػػػى َّ
ػػػػػأفق مػػػػػػف ِذكػ ِ
فينمػػػػػػا
بمػػػػػػى َفػ ْ

فقد استخدـ الشاعر ركؼ القاؼ المومكمة لمتعبير عف حبو كحنينو ،كمعاناتو الشديدة التي
تبرزىا تجربتو الشعكرية .
كمما جاء عم ركؼ القاؼ المكسكرة قكؿ الشاعر المرار بف سالفة ِ
جمي (مف الكافر) :
الع ُّ
ُ
ُ
الضػ ِّ
لمػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػكنا األ ْ
ػػػػػػػػػػج َـ َ
َضػ َ
َك َسػ ْ
ػػػػػػػػػػب َّي ّ
ػػػػػػػػػػػني ُـ ِتسػ
ػػػػػػػػػػػرنا مػ
ػػػػػػػػػػػعيف َكيػػػػػػػػػػػػالً
َ
أَ َسػ ْ
ُ

ِ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػق
ػػػػػػػػػػػػػػد َمصػػػػػػػػػػػػػػػقكؿ َرقيػ
أتانػػػػػػػػػػػػػػػا َحػ
ػػػػػػػػػػػكد ُى ُـ عمػػػػػػػػػػػػى َكضػػػػػػػػػػػػ ِ الطريػ ِ
ػػػػػػػػػػػق
َنُقػ
ُ
()3
ػػػػػػػػػػػػكمة كنػػػػػػػػػػػػػك ِؽ
إلػػػػػػػػػػػػػى خيػػػػػػػػػػػػػل ُم َسػ َّ

كجػػػػػػػػػػػػػػػػاءكا َّ
كالنعػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كأَسػػػػػػػػػػػػػػػػممكنا

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)349
) (2المرجع السابق ،ص.597
) (3المرجع نصسو  ،ص.597
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ركي النكف
النكف مف الحركؼ المجيكرة كرد ركيا لتسع كخمسيف حماسية شكمت نسبة  % ,6مف النسبة

العامة لمحماسيات ،كىذا الصكت يستعمل في التعبير عف ا لـ العميق( ،)1أك لمتعبير عف

البطكف في ا شياء( .(2كىك مف الحركؼ الممتدة بامتداد النغـ كىك في نير التشديد أسيل

القكافي جميعا(.)3كقد كرد ىذا الركؼ مومكما ،كمصتكحا ،كمكسك ار ،كمما جاء مومكما قكؿ
الشاعر قيس بف ذريح (مف الطكيل) :

ػػػػر ِح ِينػ ِ
كاّنػػػػػي ألىػػػػػكى َّ
ػػػػكَـ فػػػػػي َغْيػ ِ
ػػػػو
النػ ْ

َلعػ َّ ِ
ػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػي المَنػػػػػػػػػػػاـِ َي ُكػػػػػػػػػػػك ُف
َ
ػػػػػػػػػػل لَقػ ً
َ
ِ
ِ
ِ
يف
ػػػػػػػػػيف َضػػػػػػػػػػن ُ
ػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػػك َت ْعَممػ َ
كأّنػػػػػػػػػػي ب ُكػ ْ
()4
سػػػػػػػػػػػك ِ
ػػػػػػػػػػيميف
اؾ كا ْف قػػػػػػػػػػػالكا َبمػػػػػػػػػػػى سػ
ُ

ػػػػكَّدة
شػػػػػيدت بػػػػػأني لػػػػػـ ُ
أحػػػػػل عػػػػػف َمػ َ

ػػػػػػػػػكى
ك َّ
أف فػػػػػػػػػػ ادي ال يمػػػػػػػػػػيف إلػػػػػػػػػػى ىػ ً

العذرؼ (مف الطكيل):
كمما جاء مكسك ار قكؿ عركة بف ُحزاـ ُ

ِ
ػػػػػػل جانػػػػػػػب
تكّنفنػػػػػػي الكاشػػػػػػػك َف مػ ْ
ػػػػػػف كػ ّ

ػػػػػػػػػػػاف كاش كاحػػػػػػػػػػػػد لكفػػػػػػػػػػػػاني
كلػػػػػػػػػػػػك كػ
َ

ِ
ػػػػػػػػػل مكػػػػػػػػػػاني
َمػ َّ
َتك َ
اشػػػػػػػػػػكا بَنػػػػػػػػػػا حتػػػػػػػػػػى أ َ
ػػػػػػػػػػػػت ُخَّمػػػػػػػػػػػػػةن لِ ُفػػػػػػػػػػػػػالَ ِف
َم َسػ
ْ
ُفالَ َنػػػػػػػػػػػػػةُ أ ْ
يعاف مػػػػػػػػػف َقْم ِبػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػا جػ ِ
َشػ ِ
ػػػػػػػػد ِ
ػػػػػػػػف ِ
الف
َ
ػػػػػػػػر ِي الػػػػػػػػػذي َيَريػ ِ
ػػػػػػػػاف
َج ِمعيػػػػػػػػػاً عمػػػػػػػػػى الػ َّ ْأ

إذا مػػػػػػػػػػا جمسػػػػػػػػػػنا مجمسػػػػػػػػػػاً نسػػػػػػػػػػتم ّذ ُه
ػػػػػػػػػػػػػكليـ
هللا الكشػػػػػػػػػػػػػػاةَ كقػ
أال
َ
ْ
لعػػػػػػػػػػػػػف ُ
ػػػػػػػػاؿ دكَنػػػػػػػػػو
اـ قمبػػػػػػػػػي َى ْجَرَىػػػػػػػػػا حػ َ
إ َذا َر َ
ػػػػػػـ أَ ْقػػػػػػػبال
ػػػػػػت ال قػػػػػػػاال :بمػػػػػػػي ,ثػ َّ
إ َذا قمػ ُ

ِ
ػػػػػػػػػػاس كاألنعػػػػػػػػػػػاـِ يمتقيػ ِ
ػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػف الّنػ
مػ َ

ػػػػػل اثنػ ِ
ػػػػػيف بينيمػػػػػػا ىػػػػػػكىً
ػػػػػت كػ َّ
أال ليػ َ

ُبيبف مقبل (مف البسيط) :
كمما جاء مصتكحا قكؿ الشاعر تميـ بف أ ّ

) (1ينظر  ،عباس  ،خصائص الحركؼ العربية كمعانييا (ص.)160
) (2عمي  ،تيذيب المقدمة المغكية لمعاليمي (ص.)64
) (3ينظر  ،الطيب  ،المرشد إل فيـ أشعار العرب كصناعتيا ( ،ج .)45/1كالصارابي ،المكسيق الكبير
(ص.)1072
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)540
) (5المرجع السابق  ،ص.523
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ِ
ِ
ػػػػػػل َّ
ػػػػػػو
النقػػػػػػا ماَل ْ
ػػػػػػت جكانُبػ ُ
َي ْمشػػػػػػيف َىْي َ

ِ
ػػػػػػػاه َّ
النػػػػػػػػدى ِحينػػػػػػػػا
كيْنيػ ُ
ػػػػػػػاؿ حينػػػػػػػػاًَ ,
َيْنيػ ُ
ِ
الجُنػ ِ
َىػ َّ
ػػػػػػداف َيْب ِرينػػػػػػػا
ػػػػػػكب ُضػ
ػػػػػػحى عيػ َ
ػػػػػػز َ
ً
()1
ِ
ِ
ػػػػػػػو لِينػػػػػػػػا
ْأيػػػػػػػػدي ال ّتجػػػػػػػػار فػػػػػػػػزَادكا َم ْتَنػ ُ

َي ْيػ ُ ف
لممشػػػػػػػػػي أَكطػػػػػػػػػاالً ُمَن َّع َمػػػػػػػػػ ًة
ػػػػػػػػزْز َ َ
ػػػػػػػػػػػػػػػاى ِتز ِاز ُرَدْيِنػػػػػػػػػػػػػػػػي َت َد َاكُلػػػػػػػػػػػػػػػػو
أك كػ
ْ
ّ

أما باقي الحركؼ المجيكرة التي كردت ركيا لحماسيات ابف الشجرؼ فيي اليمزة

عشركف حماسية  ،%2,1كالياء ثماني عشرة حماسية  ،%1,9كالياء خمس عشرة حماسية

 %1,6ك الواد إحدػ عشرة حماسية  ،%1,2كالجيـ كالزاؼ ثالث حماسيات لكل منيما%,3
كالثاء كالطاء كالكاك حماسية كاحدة فقط  %,1عم كل ركؼ .

ثانيا  :حركؼ الركي الميمكسة
كىي الحركؼ التي ال يصاحبيا اىتزاز في ا كتار الصكتية عند النطق بيا كقد جاءت
ا صكات الميمكسة ركيا لخمس كتسعيف حماسية مكزعة عم

الحركؼ التالية التاء عشريف

الحاء أربعا كعشريف ،السيف ثماني عشرة  ،الصاء سبعا كعشريف  ،الكاؼ ست حماسيات ،أؼ ما
نسبتو  %18,5مف النسبة العامة لمحماسيات .

ركي التاء
صكت ميمكس انصجارؼ شديد ،كىك صكت متماسؾ مرف يكحي بالميكنة ( .)2استخدمو

شعراء الحماسة الشجرية ركيا لعشريف حماسية ما بيف فتح كوـ ككسر شكمت ما نسبتو
رمِني (مف الطكيل) :
 ،%2,1كمما جاء عم ىذا الركؼ قكؿ الشاعر يحي بف عمي ا
ي ُ
عَمػػػػػى فرسػػػػػي غصػػػػػف مػػػػػف الػ َّ
لقػػػػػد طػػػػػاؿ حممػػػػػي الػػػػػرم َّ
ػػػػت
حتػػػػػى كأنػػػػػو
ػػػػذر ِح نابػ ُ
ِ
صػػػػػػػامت
الكرييػػػػػػػة
عَمػػػػػػػى َّأنػػػػػػػو يػػػػػػػكـ
ُ

يطػػػػػكؿ لسػػػػػاني فػػػػػي العشػػػػػيرة مصػػػػػمحاً

()3

فقد أكح ركؼ التاء بمزيج ىائل مف المعاني الممسية المحسكسة التي شكل بيا الشاعر معانيو
في كصصو نصسو كبطكلتو كشجاعتو في حممو سالحو في أياـ المعارؾ كصمتو التاـ في المعركة

كىك ىنا ينشئ صكرة ودية لنصسو يقابل فييا حالو في أياـ المعارؾ ،كحالو عند المكاقف التي

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)523
) )2ينظر  ،عباس  ،خصائص الحركؼ العربية كمعانييا (ص.)55
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)83
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يتطمب فييا الكالـ لإلصالح بيف المتخاصميف ،كقد ساعده ركؼ التاء المومكمة كما يتطمبو

مف وـ لمشصتيف عند النطق في إبراز تجربتو الشعكرية .

كمما جاء عم ركؼ التاء المكسكرة قكؿ الشاعر ُزيف ُر بف الحارث الكالبي (مف الطكيل) :
ِ
المنايػػػػػػػػا َعػػػػػػػػف ُىػػػػػػػػذيل َتجّمػػػػػػػػت
ػػػػػػػػػو
مامػ ُ
أال ال أُبػػػػػػػػػػالي َمػػػػػػػػػػف أتػ ُ
إذا مػػػػػػػػا َ
ػػػػػػػػػاه ح ُ
()1
الخيػ ِ
ِ
كيضػ ِ
ػػػػػػػػػل َّأكؿ فػ ِ
أعجازىػػػػػػػػا إف َتكّلػػػػػػػػت
ػػػػػػػر ُب فػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػارس
ػػػػػػػػػاـ َ
َ
يكػػػػػػػػػك ُف أمػ َ
ركي الحاء

صكت ميمكس رخك يتككف لباندفاع النصس بشيء مف الشدة  ...كىك أشبو ما يككف
بالحصيفل ( .)2جاء ركيا ربع كعشريف حماسية بنسبة  %2,5مف النسبة العامة لمحماسيات
كىك مف لأنن

ا صكات عاطصة كأكثرىا ح اررة ،كأقدرىا عم

التعبير عف خمجات القمب

كرعشاتو .ليتحكؿ مثل ىذا الصكت مع البحة الحائية في طبقاتو العميا ،إل ذكب مف ا حاسيس
كعصارة مف عكاطف الحب كالحنيف كا شكاؽل( .)3كمما جاء عم ىذا الركؼ قكؿ الشاعر جميل
ُ
بثينة (مف الكامل) :

ػػػػػػػػفكحيا
ػػػػػػػػت َعينػػػػػػػػػي كداـ ُسػ
َلَقػػػػػػػػػد أ َِرَقػ ْ
ُ

ػػػػػحيحيا
َصػػػػػب َ ِمػػػػػف َنفسػػػػػي َسػػػػػقيماً َص
ُ
َكأ َ

يتنػػػػػػػا َنحيػػػػػػػا َجميعػػػػػػػاً َكاِف َن ُمػػػػػػػت
فيػػػػػػػا َل َ
ػػػػػكؿ الحيػ ِ
ػػػػػاة ِبر ِ
اغػػػػػػب
َفمػػػػػػا أَنػػػػػػا فػػػػػػي طػ ِ َ

ِ
ػػػػريحيا
المػػػػػكتى َضػػػػػريحي َضػ ُ
ُيجػػػػػاكُر فػػػػػي َ
ِ
ػػػػػػفيحيا
ػػػػػػكِي َعَمييػػػػػػػا َصػ ُ
ػػػػػػل َقػػػػػػػد سػ ّ
إذا قيػ َ
ِ
ركحيػػػػػا
المنػػػػػاـِ َك ُ
َمػ َ
ػػػػع الَميػػػػػل ركحػػػػػي فػػػػػي َ

ريحيػػػػػػا
كال المػ ُ
ػػػػػكت فيمػػػػػػا قػػػػػػد شػػػػػػجاىا ُي ُ

فػػػػػػػال أنػػػػػػػا أرجػػػػػػػك أف تعػػػػػػػيش َسػػػػػػػكي ًة

ػػػػػػػػػتياماً َكَت َمتقػػػػػػػػػػي
أَ َ
ظػ ُّ
ػػػػػػػػػل َنيػػػػػػػػػػاري ُمسػ َ
َف َيػػػػػػل لِػػػػػػي فػػػػػػي ِكتمػ ِ
احػػػػػػ نة
ػػػػػاف ح ِبػ
ػػػػػي ر َ
ُّ َ
َ

َبكحيػػػػػػػا
كحػػػػػػػ نة َلػػػػػػػك أ ُ
َك َىػػػػػػػل َتن َف َعّنػػػػػػػي َب َ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)361
) (2عباس  ،خصائص الحركؼ العربية كمعانييا (ص.)181
) (3المرجع السابق  ،ص182
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)501
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فقد تماى صكت الحاء كما يحدثو مف حصيف عند النطق بو مع تجربة الشاعر بل ساعد في
تشكيميا ككنو حرؼ الركؼ المعتمد في القصيدة الذؼ تنتيي عنده بداية اإليقاع لتبدأ نقطة إيقاع
جديدة تشكل إيقاعا مكسيقيا لمبيت التالي ،كيتبدػ جماؿ الركؼ في القصيدة التي تعبر عف
خمجات نصس المحبكب كشكقو كبعده عف محبكبتو باقترانو بياء الومير الغائب كألف اإلطالؽ
عم

ما يصاحب صكت الحاء مف حصيف ،كصكت الياء مف آىات يتبدػ طكليا في ألف

اإلطالؽ لمتعبير عف مدػ ا لـ .
كمنو قكؿ الشاعر الحسيف بف ُمطير ا سدؼ (مف الطكيل) :
سػػػػػػالـ عَمػػػػػػى البيػ ِ
كره
ػػػػػت الػػػػػػذي الَ َنػ ُ
َ ن َ
َْ
ػػػػػز ُ
الك ِ
ػػػػػػػػادِني
اشػ
ػػػػػػػػكالَ ِحػػػػػػػػػ َذ ُار َ
ػػػػػػػػحيف َلَقػ َ
َ
َكَلػ ْ

المػػػػػػػػػك ِ
الخػػػػػػػػػك ِ
ِ
ؼ ِإالَّ بػػػػػػػػػالعيك ِف َّ
ام ِ
مػ َ
ػػػػػػػػف َ ْ
َ
ُ
ِ ()1
ِ
ػػػػكَد َ ِ ِ
المسػػػػػام ِ
ْ
ػػػػكى َقػ ْ
إليػػػػػو ال َيػ َ
الجنيػػػػػب ُ

ركي السيف
()2

صكت رخك ميمكس ُيسمع لو صكت صصير عاؿ عند النطق بو
نقي يكحي بزحساس لمسي بيف النعكمة كالمالمسة ،كبزحساس بصرؼ مف االنزالؽ كاالمتداد
كبزحساس سمعي ىك أقرب لمصصير

)(3

 .كىك صكت لمتماسؾ

 .كقد جاء ىذا الصكت ركيا لثماني عشرة حماسية

شكمت ما نسبتو  %1,9مف النسبة العامة لمحماسيات التي اختارىا ابف الشجرؼ .
كمما جاء عم

ىذا الركؼ قكؿ عمرك بف عامر ا نصارؼ يرثي ثابت بف قيس بف يشماس

ا نصارؼ (مف البسيط) :

ػػػػػت َكالػ َّ
ػػػػػد ْىُر ُذك َع َجػػػػػػب
أَْبَقػػػػػػى َلَنػػػػػػا َثا ِبػ ن

ككْممػػػػػػػػػاً مػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػو ِ
طػ ِ
س
ُح ْزَنػػػػػػػػػاً َ
ػػػػػػػػكيال َ
ِ
اء ككانػػػػػػػػػا ُعػ َّ
ػػػػػػػػاس
ػػػػػػػػد َة البػ
نػػػػػػػػػادى َ
البػػػػػػػػػر َ

ػػػػػكرُى ُـ
ػػػػػد َفّمػػػػػػكا ُ
ػػػػػاس قػ ْ
ظيػ َ
َل ّمػػػػػػا رأى الّنػ َ

ِ
ػػػػػػػػع العػ ِّ
ػػػػػػػػاس
َخيػ
ػػػػػػػػدك َكَميػػػػػػػػػث بػػػػػػػػػيف أ ْ
َجمػ َ

ِ
ضػػػػػػػرب بالمػ
اؿ َي
ػػػػػػأثكر ُمعترضػػػػػػػاً
ُ
مػػػػػػػا ز َ

ػػػػم ِ
اس
المػػػػػرُء بػػػػػف َشػ َّ
أَعظػ ْ
ػػػػـ بمػػػػػا نالػػػػػو َ

َّ
ػػػػاب التػػػػػي قػػػػػد كػػػػػاف َي ْطُمبيػػػػػا
حتػػػػػى أصػ َ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)518
) (2ينظر  ،أنيس  ،مكسيق الشعر (ص.)76
) (3عباس  ،خصائص الحركؼ العربية كمعانييا (ص.)111
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)317
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فقد استعمل الشاعر ركؼ السيف المكسكرة التي تناسب عاطصتو المنكسرة الحزينة ،مع ما يكافق

ىذه الكسرة ككيصية النطق بيا ،معاني الندب ،كالحسرة ،كا لـ بانطالؽ جزقء مف حرؼ الياء الذؼ

يككف مسيط ار في حاالت الندب كالعكيل ،إوافة إل ذلؾ الصكت الصصيرؼ المنطمق مف أكاخر

ا بيات ليعبر عف حجـ الصقد كالرزيئة التي حمت بو .

كمما جاء مومكما عم ىذا الركؼ قكؿ الشاعر أنس بف عباس ِّ
عمي (مف الطكيل) :
الر ُّ
ػػػػػس
ػرب فػػي الػػكغى
ػاس َنصػ َ
َكنحػ ُػف أُنػ ن
المالبػ ُ
َكَيحظػػػػػػى بنػػػػػػا الجػ ُ
ػػػػػار الغريػ ُ
طمي الحػ َ
ػػػػػب ُ
َتػػػػػػرى الجػػػػػػرد َتػػػػػػرِدي ُ ِ
ػػػػػييـ
ُ َْ ْ
بالكمػػػػػػاة عمػ ُ

ػػػػػػػػػداعس
الم
يض ك
َسػػػػػػػػػكاب ُ بػػػػػػػػػ ن
ُ
ُ
الرمػػػػػػػػػاح َ

ػػػػػػػار إذا ُّ
ػػػػػػػكؿ أصػػػػػػػػبحت
كاَّنػػػػػػػػا ألَْيسػ ن
الشػ ُ
ِ
ِ
ػػػػػػكـ َك ْسػػػػػػ َ ُبيكتنػػػػػػا
شػػػػػػار ُ
ػػػػػػب الع َ
نك ُ
الك َ

ػػػػػػػػػػػابس
كمحػ
ػػػػػػػػػػػر مػ ْ
ػػػػػػػػػػػزُ َ
ليػػػػػػػػػػػػا ُح َجػ ن
ُ
كد نة َ
()1
ِ
كَنكسػػػك ِ
ػػحـ َّ
ػػاف َّ
س
الجفػ َ
ػػحـ َجػػػام ُ
الشػ ُ
الشػ ُ

ركي الفاء
جاء ركؼ الصاء بكاقع سبع كعشريف حماسية شكمت ما نسبتو  %2,7مف النسبة العامة

لمحماسيات الشجرية ،كىك مف الحركؼ الرخكة الميمكسة ،كنظ ار لرقة صكتو يوصي معن الكىف
كالوعف عم ا لصاظ التي يدخل في تراكيبيا ( .)2كىذا الصكت بطبيعة تككينو كخركجو مف

بيف ا سناف العميا كطرؼ الشصة السصم  ،تمنحو صكتو الرقيق المتصف بالحصيف ،مما يكحي

بمممس مخممي دافئ ،كما يكحي أيوا بالبعثرة كالتشتت(.)3
كمما جاء عم ىذا الركؼ قكؿ أبي نكاس (مف الرجز):

ْ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػف
الك ْصػ
جّمػ
ػػػػػػػػػػػػػت م ثُرَىػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػف َ
ِ
ػػػػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػػػى الّن ْصػ
حتػػػػػػػػػػػػػى إذا َلػ
ْ
حػػػػػػػػػػػي الحيػ ِ
ؼ الح ْتػ ِ
ػػػػػػػػػػار ِ
ػػػػػػػػػػاة ُ ,مشػ ِ
ػػػػػػػػػػف
ّ
ِ
كتػػػػػػػػػػػػػن ّف ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػي األ ْنػ
يحػ
الر َ
س ّ

ػػػػػػػػػػػكس بيػػػػػػػػػػػػا
دامػػػػػػػػػػػػة َت ْحَيػػػػػػػػػػػػا النفػ
ُ
كم َ
ُ

ػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي َدّن َيػػػػػػػػػػا حقبػػػػػػػػػػاً
قػػػػػػػػػػد ُع َتقػ ْ
طػ ِ
ػػػػػػػيف عػػػػػػػػف َرَمػػػػػػػػق
ػػػػػػػاع ال ّ
ػػػػػػػمبكا ِقنػ َ
سػ ُ
ػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي البيػ ِ
ػػػػػػػػػت
ػػػػػػػػػت إ ْذ ُم ِز َجػ ْ
فتن ّف َسػ ْ

) (1المرجع السابق  ،ص.949
) (2ينظر  ،ابف جني  ،سر صناعة اإلعراب (ص.)247
) (3ينظر  ،عباس  ،خصائص الحركؼ العربية كمعانييا (ص.)132
000

ظػػػػػػػر ِ
ؼ
ناىيػ َ
حسػػػػػػػف  ,كمػػػػػػػف َ ْ
ػػػػػػؾ مػػػػػػػف ْ

ػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػاقية ُمقرطقػػػػػػػػػػػػػة
ػػػػػػػػػػػػف كػ
ّ
مػ ْ

()1

فقد اختار الشاعر ركؼ الصاء لقصيدتو التي تتحدث عف الخمر ،فيي إحدػ خمريات أبي نكاس

كىذا الركؼ بخصائصو الصكتية ذات الحصيف كالرقة كالكىف ىك المناسب لمتعبير عف التجربة

الشعكرية لو  ،حيث تطمبت طبيعة مجالس الخمر اإلتياف بيذا الصكت الرقيق كخاصة أف ىذا
()2

حاالتو وعصا كخصكتا ل

الصكت إذا كقع في أكاخر الكممات كافلفي أكى

كىك ما يناسب

طبيعة تمؾ المجالس.
كمما جاء عم ىذا الركؼ أيوا قكؿ الشاعر جرير (مف البسيط) :
ؽ مػػػػػػػػا َك َصػػػػػػػػػ ُفكا
ػػػػػػػػك َ
إالّ أَركا أ َُّـ َع ْمػػػػػػػػرك َفػ ْ

يـ
مػػا َ
است ْك َصػ َ
ػف النػ ُ
ػاس مػػف شػػيء يػُػركُق ُ

ػػػػػػػدؼ
ػػػػػػػكءىا َّ
الصػ َ
ػػػػػػػكارِي َضػ ْ
ْأك ُدّرةن ال ُيػ َ

ائحػػػػػػػػػػػةن
اء ,ر َ
َكأّن َيػػػػػػػػػػػا ُم ْزَنػػػػػػػػػػػةن َغػ ّ
ػػػػػػػػػػر ُ

()3

اإلطالؽ كالتقييد
يمكف تقسيـ القافية تبعا لحركات الركؼ التي ينظـ عمييا الشعراء قصائدىـ إل

قسميف ىما:

القافية المطمقة ،كالقافية المقيدة ،كالجدكؿ التالي يكوح نسبة استخداـ شعراء الحماسة الشجرية
لكل منيما .
نكع الركي

المطمقة

المقيدة

حركة الركي

عدد الحماسيات

النسبة المئكية

الكسرة

432

%45,9

الضمة

157

%16,7

الفتحة

329

%34,9

السككف

24

%2,5

942

المجمكع

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)842
) (2عباس  ،خصائص الحركؼ العربية كمعانييا (ص.)137
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)658
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القافية المطمقة
لكىي ما كاف ركييا متحركال( .)1كالمقصكد بالمتحركة ىنا أف يككف حرؼ الركؼ ُحرؾ

بالحركات القصار الكسرة ،كالومة ،كالصتحة ،أك بالحركات الطكيمة المشبعة مثل ا لف ،كالكاك

كالياء ،كما يعتبر ما كصل بياء الكصل مف القافية المطمقة(.)2

كمف الجدكؿ السابق نالحع ميل الشعراء إل القكافي المطمقة ،كال نرك في ذلؾ فزطالؽ القكافي

كيعمق البعد اإليقاعي لمقصيدة مما يساىـ بشكل فعاؿ في تشكيل
يزيد القصيدة نغما ،كجماال ُ ،
الخطاب الشعرؼ مف خالؿ المكسيق الناتجة عف اإلطالؽ .كالمالحع أيوا مف الجدكؿ أف
القصائد المطمقة المكسكرة كاف ليا نصيب ا سد  ،فالكسرة لتشعر بالرقة كالميفل( .)3حيث مثمت
القكافي المطمقة المكسكرة ما نسبتو  %45,9بكاقع أربعمائة كاثنتيف كثالثيف حماسية جاءت

مكزعة عم معظـ ا نراض الشعرية .

كمما جاء عم ىذه القافية قكؿ الشاعر عمي بف الجيـ (مف الطكيل):
الرصػػػػا َف ِة َك ِ
ف
الجسػ ِ
ػػػػر
الميػػػػا َبػ َ
ػػػػيف ُ
ُعيػػػػك ُ َ
ِ
ػػػػػػػػػكب َكأََّنمػػػػػػػػػػا
القمػ
مف ُ
مف َكأَسػػػػػػػػػػَم َ
َسػػػػػػػػػػم َ
َ
كُقمػػػػػػػػػف َلنػػػػػػػػػا َنحػػػػػػػػػف األ ِ
َىَّمػػػػػػػػػ ُة ِإَّنمػػػػػػػػػا
ُ
َ
َ
ػػػػػػػػػزَّكد نػ ِ
ػػػػػػػػػاظنر
َفػػػػػػػػػال َب
ػػػػػػػػػذؿ ِإّال مػػػػػػػػػػا َت َ َ
َ
ػػػػػػتَقِّرِه
ػػػػػػف َ
ػػػػػػب َعػػػػػػػف ُمسػ َ
ػػػػػػيف أ َذْلػ َ
أحػ َ
القمػ َ

يػػػػػث أَدري َكال أَدري
اليػػػػػكى ِمػػػػػف َح ُ
َجَم َ
ػػػػػبف َ
ِ
ػػػػػػػػػػؾ ِبػػػػػػػػػػػأَطر ِ
اؼ َّ
ِ
ػػػػػػػػػػػمر
الس
ُت َشػ ُّ
الم َثق َفػػػػػػػػػػػة ُ
ُ
ػػػػػػيء ِلمػػػػػػػف َيسػػػػػػػري ِبَميػػػػػػػل َكال َتقػػػػػػػري
ُتضػ ُ َ
الخيػ ِ
ػػػػػػػاؿ َّالػػػػػػػػذي َيسػػػػػػػػري
ػػػػػػػل ِإّال ِب َ
َكال َكصػ َ
ِ
الص ِ
ػػػػػػػدر
ػػػػػػػبف مػػػػػػػا َب َ
َلي َ
ػػػػػػػيف َ
َكأ َ
الجػػػػػػػكان ِ َك َ

ػػػػػػػػػػػف َلُرَّبمػػػػػػػػػػػػا
اع ُيػ َّ
أَمػػػػػػػػػػػػا َك َمشػػػػػػػػػػػػيب ر َ

ػػػػػيف َسػػػػػػحر ِإلػػػػػػى َنحػ ِ
ػػػػػر
َغ َمػػػػػػز َف َبنانػػػػػػاً َبػ َ

حف ِإلػػػػػػػى ال َغػ ِ
ػػػػػػدر
ِبَيػػػػػػػأس ُمبػػػػػػػيف أَك َجػػػػػػػَن َ
ِ
الػػػػػػػك ِ
فر
ػػػػػػػيف َ
ُتصػ ُ
الميػػػػػػػا َب َ
الش َ
ػػػػػػػبيبة َك َ
ػػػػػػاد َ

ػػػػدأَنني
ػػػػيب َبػ َ
المشػ ُ
فمػػػػػك َقبػ َ
ػػػػل أَف َيبػػػػػدك َ
كِ
ػػػػػػػػػػػػػػباب َكاَِّنمػػػػػػػػػػػػػػػا
الشػ
لكَّنػ
ػػػػػػػػػػػػػػو أَكدى َ
ُ
َ
ُ

) )1عبد الدايـ  ،مكسيق الشعر العربي بيف الثبات كالتطكر (ص.)177
) )2ينظر ،عتيق  ،عمـ العركض كالقافية (ص.)165
) (3الطيب  ،المرشد إل فيـ أشعار العرب كصناعتيا (ج.)71/1
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ػػػػاء ال َغمامػ ِ
ػػػػاف ِمػػػػػف مػ ِ
َخميطػ ِ
الخمػ ِ
ػػػػر
ػػػػة َك َ
َ

كبِتنػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى رغػػػػػػػػـِ الكشػ ِ
ػػػػػػػاة َكأََّننػػػػػػػػا
َ
ُ
َ
َ

()1

دكر كاوحا جدا في بياف نصسية الشاعر كتجربتو الشعكرية الممزكجة
إف لمقافية المكسكرة ا
بالحنيف كالتذكر كا سف عم

كقت الشباب عبر الشاعر عنيا مف خالؿ النص ذؼ القافية

المكسكرة .
كمما جاء أيوا عم القافية المطمقة المكسكرة قكؿ ُكثير عزة (مف الطكيل) :
ػػػدى ْـ
ػػػذب الكاشػػػػكف مػػػػا بحػ ُ
ػػػت عنػ ُ
لقػػػػد كػ َ

ِ
برسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ
أرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتيـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػر كال
ِب ِسػ
ُ
ّ

البكػػػا
ػػاختر مػػػف َّ
كقػػػالكا :نػ ْ
ػػأت فػ ْ
الصػػػبر ك ُ

البكػػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػفى إذاً لغميمػػػػػػػػػػػػي
فقمػ ُ
ػػػػػػػػػػػت ُ

ِ
ػػػػػػػػػكؿ
اشػػػػػػػػػػكف ْأـ ِب ُحُبػ
الك ُ
ِبُن ْصػػػػػػػػػػ أتػػػػػػػػػػى َ

َفػػػػػػػػالَ َت ْع ِجمػػػػػػػػي َيػػػػػػػػا َعػ َّ
أف َت َتَبَّينػػػػػػػػي
ػػػػػػػز ْ

ػػػػػػػػػػػػػر منيػ ِ
ػػػػػػػػػػػػػل
أال إنمػػػػػػػػػػػػػػا طالبػ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػت غيػ َ

كلػػػػػػػػػـ َأر مػػػػػػػػػف ليمػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػكاالً أعػ ُّ
ػػػػػػػػد ُه
ػػػػػػػػت لِ َصػػػػػػػػاحبي
ػػػػػػػػت محزكنػػػػػػػػاً َكُقْم ُ
تكَّلْي ُ
َ

أقػػػػػػػػػػػػػاتمتي ليمػػػػػػػػػػػػػى بغيػػػػػػػػػػػػػر قتيػ ِ
ػػػػػػػػػػػػل

()2

فقد أشاع ركؼ الالـ المكسكرة أؼ القافية المطمقة جكا مف الحزف ،تخمل أبيات القصيدة كمعانييا

فبث الشاعر شككاه كألمو كحزنو مف الكاشيف ،كمف بعده عف محبكبتو ،فتبدت معالـ نصسو

الكسيرة مف خالؿ اختياره لحرؼ الركؼ المكسكر الذؼ يتناسب مع الجك النصسي المسيطر عميو.

كقد جاءت القافية المطمقة المصتكحة في المرتبة الثانية بكاقع ثالثمائة كتسع كعشريف حماسية

نسبتيا  %43,9مف النسبة العامة لمحماسيات ،كالصتحة مف أخف الحركات ،إال ما كاف متصال
منيا بألف اإلطالؽ لمتعبير عف تجارب شعرية خاصة ،ككل ما كرد مصتكحا في حماسة ابف

الشجرؼ جاء متصال بألف اإلطالؽ .

كمما جاء مصتكحا قكؿ الخنساء (مف المتقارب) :
ػػػػػػػػػػػز
ػػػػػػػػػػػد ْىُر َن ْيسػػػػػػػػػػػػاً َك َحػ َّا
َت َعّرَقنػػػػػػػػػػػػي الػ ّ

ػػػػػػػػػػػػز
ىر َقْرعػػػػػػػػػػػػاً ك َغ ْم َا
َك ْأك َج َعنػػػػػػػػػػػػي
ّ
الػػػػػػػػػػػػد ُ

ػػػػػػػػػػػناـ عمػػػػػػػػػػػى َقػػػػػػػػػػػكميـ
الس
ككػػػػػػػػػػػاُنكا َّ
َ

ػػػػػػػػػػػػػيرةِ َبػػػػػػػػػػػػػػ ْذالً ِ
ػػػػػػػػػػػػػز
كعػ ّا
العشػ
كزْيػ
َ
َ
َ
ػػػػػػػػػػػػػف َ

ػػػػػػػػػػػػػت َف ّاز
ػػػػػػػػػػػػػـ ُم ْسػ َ
فأصػػػػػػػػػػػػػػب َ قمبػػػػػػػػػػػػػػي ب ِيػ ْ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ِرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي َفأَفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىـ
أصػ
َ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)689
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كالكػ ِ
ِ ِ
ػػػػػػػػػػػائنك َف
ػػػػػػػػػػػػرَاز
مػػػػػػػػػػػػف َ
َ
ػػػػػػػػػػػكؼ ح ْ
الخػ ْ
ِ
ػػػػػػػػػػػز
ؼ َح ْفػ َا
أحشػػػػػػػػػػػاءىا
ػػػػػػػػػػػز
يحف ُ
الخػػػػػػػػػػػك ُ
ْ
َ

ػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػديـِ َسػػػػػػػػػ ار ُة األديػػػػػػػػػـ
كىػ ْ
ىـ كالّنسػػػػػػػػػػػػاء
ػػػػػػػػػػػـ منعػػػػػػػػػػػػكا جػػػػػػػػػػػػار ْ
كىػ ْ

فبػػػػػػػػػػال ِب ِ
ِ
ػػػػػػػػػػز
ػػػػػػػػػػمر َك ْخ َا
كبالس
ُّ
ػػػػػػػػػػرباً
يض َض ْ
ػػػػػػػػػت العجاجػػػػػػػػػػةِ ِ
مػػػػػػػػػػز
َا
ػػػػػػػػػز َف َج
يجمػ ْ
كتحػ َ َ َ

ِ
بسػ ِ
ػػػػػػػػفاح
الصػ
ػػػػػػػػاح كبػ
ِ
الرمػ ِ
ػػػػػػػػمر ّ
ػػػػػػػػيض ّ

َّ
عيف
س بالػ
كخْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػل َت َكػ
َ
ّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ِار َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ُ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػانيا
َج َزرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نكاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُفرسػ
َ
ػػػػػػركب
ػػػػػػف ُيالقػػػػػػػي الحػ
ممػ ْ
كمػػػػػػػف ظػ ّ
َ
ػػػػػػف ّ

ػػػػػػػػػػػػز
ككػػػػػػػػػػػػػانكا يظنػػػػػػػػػػػػػكف أف لػػػػػػػػػػػػػف ُت َجػ ّا
ظػػػػػػػػػف عجػػػػػػػػػ از
قػػػػػػػػػد
بػػػػػػػػػاف ال
َّ
يصػػػػػػػػػاب ف ْ
ْ
َ
()1
ِ
ػػػػػػػػػػػػز
ككْنػ َا
ػػػػػػػػػػػػد ُذخػػػػػػػػػػػػػ اًر َ
الح ْمػ َ
كَن ّتخػػػػػػػػػػػػػ ُذ َ

ػػػػػػػػػػػق ِ
ػػػػػػػػػػػف كَن ْعػ ِ
الجػػػػػػػػػػػػك ِار
َن ِعػ
ّ
ػػػػػػػػػػػر ُ
ؼ َحػ ّ

فقد عبرت الشاعرة الخنساء عف معاني الصقد كالحزف كا س

في مرثيتيا باستخداـ القافية

المطمقة المصتكحة المتصمة بألف المد التي تُستعمل لإلطالؽ ،مع ما يصاحب ىذا الصكت
المصتكح عند نطقو مف انصتاح تاـ لمصـ كمدة أطكؿ في النطق  ،يناسب التجربة الشعكرية المكمكمة
لمشاعرة ،فيك أشبو ما يككف بالصراخ العالي المتصل .

كمف ذلؾ قكؿ الشاعر كعب بف مالؾ الخزرجي (مف الكافر) :
ِ
ػػػػػػػػل َرْيػػػػػػػػػب
امػػػػػػػػػ َة ُكػ َّ
ػػػػػػػػيَنا ِمػ ْ
َق َضػ ْ
ػػػػػػػػف ت َي َ

السػػػػػػػػػػػػػُيكفا
كخيبػػػػػػػػػػػػػر ثػ َّ
ػػػػػػػػػػػػـ أ ْ
َ
َج َم ْمَنػػػػػػػػػػػػػا ّ
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ِ
اط ُع ُي َّف دكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً أك َثقي َفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػاح ِة ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػـ مّنػػػػػػػػػػػػػػػا أُُلكَفػػػػػػػػػػػػػػػا
دارُك
ِب َس
َ
ْ

ِ
كج
ػػػػػػػػػػػػػػركش ِبػ
العػ
َكَنْن َتػ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػب ْط ِف ّ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػز ُع ُ
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ػػػػػػػػػػػػت
ػػػػػػػػػػػػت َلَقاَل
طَق
ػػػػػػػػػػػػك َن َ
ْ
ْ
ُن َخّيُرَىػػػػػػػػػػػػا َكَل ْ
ػػػػػػػػػت لِح ِ
ركػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػـ أ َُز ُ
اصػػػػػػػػػػف ْ
َفَم ْسػ ُ َ
أف َلػ ْ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػات
ارـ ُمرَى َفػ
ن
بأيػػػػػػػػػػػػػػػػػد ْ
ييـ صػػػػػػػػػػػػػػػػػك ُ

الحتكَفػػػػػػػػػػػا
ُتػ
الم ْصػػػػػػػػػػػ َ
ط َ
ميف ِب َيػػػػػػػػػػػا ُ
ُ
ػػػػػػػػػػذيق ُ

ػػػػػػػػػػنكـ َخُمكَفػػػػػػػػػػػا
كركػػػػػػػػػػػـ مػ
كتصػػػػػػػػػػػب ُ ُد ُ
ُ

حيث تطمب مكقف النصر في معركة ا حزاب قافية مطمقة متصمة با لف المدية المطمقة التي

تناسب المكقف  ،فصييا عمك الصكت كطكؿ النطق بو مما يتيح مساحة أكسع النتشار الصكت .

أما القافية المطمقة المومكمة فقد جاءت في المرتبة الثالثة بكاقع مائة كسبع كخمسيف حماسية

شكمت نسبة  %45,7مف النسبة العامة لمحماسيات ،كالومة حركة لتُشعر با بية كالصخامةل(.)3
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)323
) (2المرجع السابق  ،ص.164
) (3الطيب  ،المرشد إل فيـ أشعار العرب كصناعتيا (ج.)71/1
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كىك ما استعممو شعراء الحماسة الشجرية في التشكيل الشعرؼ لخطاباتو التي جاءت بقكاؼ

الحرؼ الكثير مف القكة ،مما يجعمو أكثر ثباتا كتمكنا

مطمقة مومكمة .فالومة تسبغ عم

كاب ار از لممعن مف خالؿ التأكيد عميو بوـ الشصتيف لمصت النظر كتنبيو السامع ،فالومة مف أثقل
الحركات كليا كقع شديد عم

()1

ا ذف

الطكيل) يصخر بشجاعتو كشجاعة قكمو :

 .كمما جاء عم

مع ِ
ِ
ػػػػػػػرند َّ
كأنيػػػػػػػػا
اقُمنػػػػػػػا فػػػػػػػي
الحػػػػػػػرب ُج ْ
َ
ذات ِ
أسػ َّ
ػػػػػػػػنة
ػػػػػػػػمنر مػػػػػػػػػف الخ ّ
طػػػػػػػػػي ُ
ُ
كسػ ْ

()2

ىذه القافية قكؿ الشاعر

(مف

ِ
ػػػػػػػػادؿ فػػػػػػػػػي جػ ِّ
ػػػػػػػػر
أَجػ
ػػػػػػػػك السػػػػػػػػػماء َككاسػ ُ
ُ
ػػػػػػػػػػػيض كأمثػ ِ
اتر
كبِػ
ن
ػػػػػػػػػػػاؿ البػػػػػػػػػػػػرك ِؽ َبػػػػػػػػػػػػك ُ
ِ
ػػػػػػػػػػاير
ر
َ
ػػػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػػػدا تتطػ ُ
أيػػػػػػػػػػت ليػػػػػػػػػػا ىػ َ

إذا مػػػػػػػػػا انتضػػػػػػػػػيناىا ليػػػػػػػػػكـِ كرييػػػػػػػػػة
كمػػػػػػػػا أدرؾ السػػػػػػػػاعكف فينػػػػػػػػا ِبػ ِ
ػػػػػػػك ِ
ترىـ

ِ
ػػػػػػػر
كال فاتنػػػػػػػػا مػػػػػػػػف سػػػػػػػػائر النػ
ػػػػػػػاس كاتػ ُ

ِ
فػػػػػػػػػػػػال ِ
ػػػػػػػػػػػالغكار فيننػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػدكنا بػ
تكعػ ُ

بنػػػػػػك الحػ ِ
ػػػػػاغر
ػػػػػرب َرَّبتنػػػػػػا كنحػ ُ
ػػػػػف أَصػ ُ

()3

فقد أكسبت القافية المطمقة المومكمة النص الشعرؼ قكة كأبية ،تتبدػ في أكاخر ا بيات

متماىية مع المعاني القكية الداللة لتشكيل اإليقاع الشعرؼ الممثل لعاطصة الشاعر المتسمة

بالصخر كالحماسة .
القافية المقيدة
كىي ما كاف ركييا ساكنا( ،)4كىذا النكع مف القكافي ُي ِ
برز حالة السككف التي تصاحب
الشاعر في تجربتو الشعرية ،حيث نتمثل ىذا النكع مف السككف كقمة الحركة في حالة المصائب

التي ألمت بالشاعر سكاء كاف الغرض رثاء ،أك نزال يتناكؿ فيو الشاعر معاني البعد كا لـ

كزيارة الطيف ليأل ،أك بكاء شبابو الذاىب الصاني ،كمف ذلؾ قكؿ الشاعر إبراىيـ بف العباس

الصكلي (مف مجزكء المتقارب) :
ِ
يػػػػػػػػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػيل
لفضػ
ن

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المثػ
تقاصػ
َ
ْ

) (1ينظر  ،ىالؿ  ،جرس ا لصاظ كداللتيا في البحث البالني كالنقدؼ عند العرب (ص.)158
) (2ا بيات في الحماسة الشجرية بال نسبة  ،كلـ أقف عم قائميا .
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)4
) (4ينظر  ،العاككب  ،مكسيقا الشعر العربي (ص.)216
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطكتيا ل جػ
ْ

ط ُتيا لمغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
َفَب ْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َ

كباطنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َّ
لمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

كظاىرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمُقَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْل
ُ

()1

فقد عبر الشاعر عف معاني الصقد كا لـ بقافية ساكنة تتناسب كالجك النصسي المسيطر عم
الشاعر في تعداد مناقب ،المصقكد فالشاعر يعدد مناقب فقيده بعد فترة مف مكتو ،حيث استقرت
نصسو مف ىكؿ الصاجعة كالمصيبة التي ألمت بو ،كالمالحع عم

قصائد الرثاء في الحماسة

الشجرية أف الشاعر نالبا ما يستعمل القكافي المطمقة في الرثاء ،كخاصة في القصائد التي تُنظـ
عند كقكع المصيبة حيث يتطمب ا مر الكثير مف الصراخ كالعكيل الذؼ تكفره القكافي المطمقة
كخاصة تمؾ التي تتصل بألف اإلطالؽ لمتعبير عف العاطصة الجياشة المصابة بكل أنكاع ا لـ

أما كقد ىدأت النصس كبدأت لكاعج التذكر كالحنيف لممرثي فتمؾ عاطصة تناسبيا القكافي الساكنة

التي تُعبر عف حالة التعب التي أفرزىا الحزف فانطكت النصس عم
ميمكسة معاني ذىبت كأفعاال لف تعكد ،كأشخاصا حكاىـ التراب .

ذاتيا تتذكر بأصكات

كال يقل تذكر أياـ الشباب أىمية عف المراثي ،فبكاء الشباب حالة يسيطر فييا الحزف كا س

عم الشاعر فيك أشبو ما يككف راثيا نصسو ،متألما متحس ار ،مما يتطمب قافية ساكنة تُعبر عف
المومكف الحزيف ،في ىدكء كسكينة  ،كمف ذلؾ قكؿ الشاعر دمحم بف الحسف (مف الطكيل) :
َأرى َّ
حجػػػة
ػػيف َّ
الشػ ْػػي َب مػػػذ جػ ُ
ػػاكزت خمسػ َ

الصػػػػػب ِ فػػػػػي َغ َسػ ِ
ػػػػػـ
َيػ ُّ
ػػػػق ال ُ
ػػػػدب َدبيػ َ
ػػػػب ُ
ظَمػ ْ

ػػػػػػػر ُم لِػػػػػػػػـ
ػػػػػػػـ ِإّال أََّنػ ُ
ػػػػػػػو َغيػ ُ
ُىػ َ
ػػػػػػػك ُ
السقػ ُ

ػػػػـ
كلػػػػػـ أر مثػػػػػل الشػػػػػيب سػػػػػقماً بػػػػػال ألػ ْ

()2

عبر الشاعر عف ألمو كسقمو بمصارقة شبابو بقافية ساكنة تناسب الجك النصسي لو حيث كصف
ّ
الشيب بأنو المرض الذؼ ال ألـ لو .
كقد استعمل شعراء الحماسة الشجرية القكافي الساكنة لمتعبير عف تجارب شعرية أخرػ في
تكجيو خطابيـ الشعرؼ ،حيث عمدكا إل

القكافي الساكنة في نرض الغزؿ في أكقات تي يذكر

المحبكبة كزيارة طيصيا ليال حيث نتمثل تمؾ المعاني في قكؿ الشاعر

()3

(مف السريع) :

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)404
) (2المرجع السابق  ،ص.825
) (3البيتا ف بال نسبة في الحماسة الشجرية كىما لبشار بف برد في ديكانو  ،ينظر  ،بف برد  ،الديكاف (.)49/4
000

ال أَ ْظمِػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػل كال أََّد ِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
المْيػ
َ
ُ

تغػػػػػػػػػػػػكر
أف نجػػػػػػػػػػػػكـ الميػػػػػػػػػػػػل ليسػػػػػػػػػػػػت
ْ
ػػػػػػػػػػػػػير
طػػػػػػػػػػػػػػاؿ كاف زارت فميمػػػػػػػػػػػػػػي قصػ
ْ

ليمػػػػػػػي كمػػػػػػػا شػػػػػػػاءت فػػػػػػػيف لػػػػػػػـ تػػػػػػػزر

()1

كمنو قكؿ الشاعر الناجـ (مف الرجز) :
ِ
ػػػػػػػػػػػير
السػ
ػػػػػػػػػػػيف ِب َمممػ
ػػػػػػػػػػػل العػ
ػػػػػػػػػػػكؿ َّ
َ
َ
ْ
كك َّحػ َ

ػػػػػػػرَد َنػػػػػػػػك ِمي َكَن َفػػػػػػػػر
ػػػػػػػف َشػ َّ
ػػػػػػػت َمػ ْ
طالبػ ُ
بقبمػػػػػػػػة ُت ِ
ػػػػػػػف فػػػػػػػػي القمػ ِ
ػػػػػػػب َاأل َثػػػػػػػػر
حسػ ُ

ػػػػػػػػر
َ
فقػػػػػػػػػاؿَ لػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػتعجال كمػػػػػػػػػا انتظػ ْ
()2

ليس لغير العيف حن في القمر

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)740
) (2المرجع السابق  ،ص.886
001

المبحث الثاني  :المكسيقى الداخمية
ُّ
يعد اإليقاع أك المكسيق الداخمية مف العكامل الميمة في تشكيل بناء القصيدة العربية

فالمكسيق الداخمية ليا دكر كبير في تكييف الكزف الشعرؼ حسب الحالة النصسية لمشاعر  ،فيك
يشيع في الصكرة نكعا مف االتساؽ كالمساكاة( .)1كاإليقاع الداخمي أك المكسيق الداخمية ىي مف
أىـ المزايا التي تشكل لغة الشعر فممشعر ل ألكاف مف المكسيق

تعرض في حشكهل( .)2كينبع

اإليقاع المكسيقي الداخمي مف عدة عناصر ،يسيـ كل منيا بدكر معيف في البناء المكسيقي
لمقصيدة مف أجل إبرازىا في حمة زىية مؤثرة في المتمقي ،كمعبرة في نصس الكقت عف تجربة
شعكرية فريدة مف نكعيا مف ىذه العناصر الجناس ،كالتكرار ،كالتصريع ،كالتصدير ،كما ال
يمكف إنصاؿ دكر كل مف المصع كالمعني في البناء اإليقاعي لمقصيدة  ،فتالؤـ المصع ك المعن

أحد مقكمات المكسيق الداخمية  .بحيث ينسجـ الغرض مع شكمو  ،فيككف ىناؾ نكع مف التالؤـ
كاالنسجاـ كالتآلف بيف ا لصاظ كالمعاني( .)3كل ىذه العكامل مجتمعة تمثل البنية ا ساسية

لإليقاع الداخمي ،كعم

ىذا تكجب عم

الشاعر لخمق التكافق الكمي لنصو مف خالؿ كمماتو

المكحية التي تُعبر عف انصعالو الذؼ يتكجب عميو تومينو مكسيقاه الداخميةل(.)4

لقد برزت عكاطف شعراء الحماسة الشجرية في قصائدىـ مف خالؿ التشكيل المكسيقي الداخمي
في ا لصاظ كالتراكيب فأعطت لإشراقة ككقدة تكمئ إل

المحمل بالدالالت فانسابت المكسيق
المشاعر فتجّمِيا كتُحسف التعبير عف أدؽ الخمجات كأخصاىا ل(.)5
كالشاعر الحاذؽ ىك مف يستطيع خمق ىذه المكسيق

الداخمية فيجب عميو أف يككف عالما

لبا سس البنائية في التركيب الشعرؼ الخالؽ ،فيك باعث سر النغـ ،ينبش نكره  ،كيصل إل

أعماقو ،كيستكنو ُدرره بما أكتي مف قدرة الغكص ،كاستنباط أسرار النغـ في الكمـ فيك يوع يده

) )1ينظر :صبح  ،البناء الصني لمصكرة ا دبية في الشعر (ص.)258
) (2الطرابمسي  ،خصائص ا سمكب في الشكقيات (ص.)19
) )3ينظر :صبح  ،البناء الصني لمصكرة ا دبية في الشعر (ص.)260
) )4الشيباني  ،لغة الشعر في ديكاف ا صمعيات (ص.)250
) )5الكجي  ،اإليقاع في الشعر العربي (ص.)80
002

كيمُ ُّـ شكاردىا ُّ
كيرد
عم البريق الخاطف كاإلشعاع المكسيقي الخصيب ،ينتقي ألصاظو ببراعة ي
نكافرىا ل(. )1
أكالً  :التصريع
كىك أحد أىـ المميزات البالنية لمنصكص الشعرية ،حيث أكاله البالنيكف القدماء أىمية

كبيرة كجعمكه مف محاسف القصيدة ،كىك ما كانت عركض البيت فيو تابعة لوربو تنقص

بنقصانو كتزيد بزيادتول( .)2كيعده قدامة بف جعصر مف النعكت الخاصة بالقكافي  ،حيث اشترط

في ىذه النعكت أف تككف القافية لعذبة الحرؼ سمسة المخرج  ،كأف تقصد لتصيير مقطع
المصراع ا كؿ في البيت ا كؿ مف القصيدة مثل قافيتيا  ...كربما صرعكا أبياتا أخرػ مف
القصيدة بعد البيت ا كؿ ،كذلؾ يككف مف اقتدار الشاعر كسعة بحره ل(.)3كالتصريع لشيء
()4

جكىرؼ يساعد في نسج النظاـ العاـ لمقصيدة ل

كىك بمثابة الشكل اليندسي المعمارؼ لمبيت

الشعرؼ ل كالمطالع عم كجو الخصكص فالبيت ا كؿ ىك المصتاح اإلجرائي أك العتبة ا كل
التي ندلف مف خالليا إل بيك النصل

()5

.ل كالتصريع أيوا في نير مكوع مف القصيدة دليل

عم قكة الطبع ككثرة المادة( . )6كما أف التصريع يمثل لحالة مف اليدكء بعد انصعاؿ نصسي شديد

 ...كيحقق رنة مكسيقية منبية ،ذلؾ أف صمت نياية الشطر ا كؿ يتساكػ مع الشطر

الثانيل(.)7كالتصريع في الشعر ل بمنزلة السجع في الصصميف مف الكالـ المنثكر ،كفائدتو في
الشعر أنو قبل كماؿ البيت ا كؿ مف القصيدة تعمـ قافيتيا ،كشبو البيت المصرع بباب لو
()8

مصراعاف متشاكالفل

.

) (1الكجي  ،اإليقاع في الشعر العربي (ص.)79
) )2ابف رشيق  ،العمدة (ج.)184/1
) )3ابف جعصر ،نقد الشعر (ص.)86
) (4ربابعة  ،قراءة في النص الشعرؼ الجاىمي (ص.)130
) (5دخية  ،قراءة في جماليات النص القديـ (ص.)118
) )6ينظر  ،ابف رشيق  ،العمدة (ج.)185/1
) )7أبك شريصة  ،عبد القادر كآخركف  ،مدخل إل تحميل النص ا دبي  ،ص.79
) (8ابف ا ثير  ،المثل السائر (ج.)242/1
041

كمما جاء مصرعا في الحماسة الشجرية قكؿ الشاعر بشر بف أبي خازـ ا سدؼ (مف الكافر) :
ِ
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػب
الكثيػ
المنػ
َت َغَّيػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ُؿ ِب َ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػرت َ
ػػػػػػػػػػازؿ ِمػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػَميمى م ِ
ات
قفػػػػػػػػػػػر ن
ُ
َمنػ ِ ُ
ُ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػكب
الجنػ
ػػػػػػػػػػػػػر َييػػػػػػػػػػػػػػا َنسػ
ػػػػػػػػػػػػػج َ
ُ
ك َغَّيػ َ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػككب
طػػػػػػػػػػػػػػػاؿ َسػ
َعفاىػػػػػػػػػػػػػػػا ُكػ
ػػػػػػػػػػػػػػل َى ّ
ُّ

ِ
ػػػػػػػب َع ِ
بيػػػػػػػػب
الح
الم ِحػ ُّ
ػػػػػػػػف َ
َكَقػػػػػػػػد َيسػػػػػػػػمك ُ
َك َصػ َّ
ػػػػػػػػد ِإلػػػػػػػػػف َعػػػػػػػػػف َمشػػػػػػػػػيبي
ػػػػػػػػدت َبعػ َ
()1
ِ
ػػػػػػػػػػػػكب
ػػػػػػػػػػػػاء ِن َسػػػػػػػػػػػػػة َلعػ
ِإلػػػػػػػػػػػػػى َبيضػ
َ

التنػػػػػػػػػػػائي
َنػػػػػػػػػػػأَت َسػػػػػػػػػػػممى ف َغَّيَرىػػػػػػػػػػػا َ

ػػػػػكـ َسػػػػػػممى
َفػػػػػػِيف َتػ ُ
ػػػػػؾ َقػػػػػػد َنػػػػػػأَتني َ
اليػ َ
ػػػػػػػػئت َيكمػػػػػػػػػاً
َفَقػػػػػػػػػد أَليػػػػػػػػػك ِإذا مػػػػػػػػػا ِشػ ُ

صرع الشاعر بيف كممتي (الكثيب  ،الجنكب) حيث جاءتا أيوا متصقتي الحركة اإلعرابية
فقد ّ
أيوا مما شكل جرسا مكسيقيا داخميا نبو السامع إل أىمية القصيدة مف خالؿ مطمعيا .
كمما كرد مصرعا أيوا قكؿ أبي نكاس (مف الخصيف) :
ط ِ
ػػػػػػػػػػػف َبميَنػػػػػػػػػػػػا
َغّننػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػال ّ
مكؿ كيػ َ

نػػػػػػػػػػػػاء ال ّثميػػػػػػػػػػػػنا
طػػػػػػػػػػػؾ ال ّث
اسػقنػػػػػػػػػػػػا ُن ْع
َ
كْ
َ

ػػػػػػػػػػػػاء
اجَتَمْي َتيػػػػػػػػػػػػػاَ ,ف َيَبػ
فػػػػػػػػػػػػػيذا مػػػػػػػػػػػػػا ْ
ن

ػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػا ُيبػػػػػػػػػػي ُ العيػػػػػػػػػػػكنا
الكػ َّ
ػػػػػػػػػع َ
َي ْمَنػ ُ

ػػػػػػػػل شػػػػػػػػػيء
ِمػ ْ
ػػػػػػػػف ُسػػػػػػػػػالؼ كأّنيػػػػػػػػػا كػ ّ

أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَنا
ػخّيػ
َي َتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمّنى ُم َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ْ
ن

ػػػػحكت عػػػػف ُجمػػػػػاف
فاست ْض
ػػػػج ْت,
َ
ْ
ثػػػػـ ُش ّ
ّ

ػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػي َيػػػػػػػػػػػد ال ْق ُتنيَنػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػك َت َج ّم ْعػ َ
لػ ْ
ِ
ركجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديَنا
جاريػ
ن
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتُ ,ب ُ
()2
ػػػػػػػػػرْب َف ِفيَنػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػرْب َف َي ْغػ ُ
فػػػػػػػػػػيذا مػػػػػػػػػػا َغػ َ

ػػػػػػػػػػػػػجكـ
فػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػ كس كػػػػػػػػػػػػأّنيف ُن
ن
السػػػػػػػػػػػقاةِ عَمينػػػػػػػػػػػا
طالِعػػػػػػػػػػػات
َ
مػػػػػػػػػػػع ّ

الداخمية ذات

مينا  ،الثّميػنا) إلحداث جك مف المكسيق
فقد صرع الشاعر البيت ا كؿ بيف (يب ي
جرس كاوح في إبراز معانيو الجديدة التي يريد تأكيدىا كتثبيتيا في ذىف المتمقي ،كقد أكد ىذا
التنبيو في البيت ا خير عندما صرع بيف (عيمينا ِ ،ف يينا) كىك دليل عم اقتدار الشاعر كامتالكو
ناصية المغة ،كيمكف إرجاع سبب ىذا التصريع الثاني ،كىك تصريع في نير االبتداء ،أك في

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)119
) (2المرجع السابق  ،ص.857
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نير مطمع القصيدة ،إل أف الشاعر لخرج مف قصة إل قصة أك مف كصف شيء إل كصف

شيء آخر فيأتي بالتصريع إخبا ار بذلؾ كتنبييا عميو ل(.)1
ثانياً  :الجناس

كىك أحد مقكمات اإليقاع الداخمي بو يكتسب المصع عمقا أكبر كداللة أقكػ ،كقد أفرد لو
أىل البالنة صصحات طكاؿ في مؤلصاتيـ ككنو مف أىـ مصردات عمـ البديع ،كىكل تشابو الكممتيف
في المصع ،كاختالفيما في المعن  ،كيسميو البعض بالتجانس أك التجنيسل( .)2كقد استخدـ
الشعراء الجناس كأحد أىـ العناصر في تشكيل خطابيـ الشعرؼ لما يتكفر فيو مف قيـ إيقاعية
تتجم

في ثنايا النصكص ،كتساىـ في بناء المكسيق الداخمية  ،فالجناس لو أثر كبير عم

اإليقاع الشعرؼ ،حيث يترؾ نغما كاوحا ،كجرسا مكسيقيا منبيا ،فصيو إعماؿ لمصكر كاثارة
لممشاعر ،لذلؾ عمد الشعراء إل تزييف قصائدىـ بو لما لو مف أىمية كبيرة في الجانب الصكتي
كتنانمو مما جعل النقاد يتناكلكنو بشكل كبير كيسيبكف القكؿ فيو( ،)3كالجناس فيو تصجير لطاقة
المغة اإلبداعية كاستخراج دررىا الكامنة ليس مف حيث االختالؼ في المعاني فقط كانما أيوا
مما تُحدثو الكممات المتجانسة مف جرس مكسيقي  .كيقكـ الجناس عم أساس التشابو الصكتي
الكبير بيف المصظتيف  ،الذؼ يتبعو إعماؿ لمصكر كالعقل تدعك المتمقي إلقامة العالقة بيف ألصاظ
المغة بكصصيا للغة شاعرة بنيت عم نسق الشعر في أصكلو الصنية كالمكسيقيةل( ،)4فالجناس فيو
ل استدعاء لميل السامع كاإلصغاء إليو ف النصس تستحسف المكرر مع اختالؼ معناه كيأخذىا

نكع مف االستغراب ل(.)5

) (1ابف رشيق  ،العمدة (ج.)184/1
) )2عمكاف  ،دمحم كنعماف  ،مف بالنة القرآف (ص.)279
) (3ينظر  ،ابف منقذ  ،البديع في تقد الشعر (ص.)36 – 14
) (4العقاد  ،المغة الشاعرة (ص.)8
) (5الياشمي  ،جكاىر البالنة (ص .)325
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كالجناس مف أىـ المحسنات البديعية لفي مجاؿ التشكيل المكسيقي كالمعنكؼ عم

السكاء ،إذ

يحقق ليما قد ار كبي ار مف الثراء كالخصكبة ،مف حيث ككنو مجانسة صكتية بيف كممتيف مع
اختالؼ في المعن  ،كتكمف أىميتو في القيمة النغمية الحاصمة مف التشابو بيف الكممتيف عم
مستكػ الحرؼ كالحركة بكيصية معينة تكفر خاصية التناسب فتوصي عم الشعر قيمة جمالية
()1

خاصةل

 .حيث افتتف الشاعر العربي بيذه الظاىرة كخاصة الشعراء العباسيكف لما تكفره ليـ

مف أنساؽ صكتية كداللية شحنكا بيا تجاربيـ الشعكرية في خطاباتيـ ا دبية  ،فكظف الشعراء
الجناس مستصيديف مف اتساع المغة العربية كما تكفره ليـ مصرداتيا مف سعة الداللة كامكانية
االشتقاؽ  .كالجناس عم نكعيف ىما:
الجناس التاـ لكىك أف يتصق المصظاف في أنكاع الحركؼ ،كعددىا ،كىيآتيا ،كترتيبيا"(.)2كىك أبي
كأحسف أنكاع الجناس حيث يظف المتمقي لمكىمة ا كل أف الشاعر قد كقع وحية التكرار نير
الالزـ ،ثـ ما يمبث أف يعكد بو فكره ،فتتكشف لو المعاني المختمصة ذات الجرس المكسيقي
الكاحد.

كمما جاء مجنسا في أشعار الحماسة الشجرية قكؿ الشاعر

ػػػػػػػػؾ َعمػػػػػػػػػى ُب ْغ ِضػػػػػػػػػ ِي ْـ
َقػ ْ
ػػػػػػػػد أَجمعػػػػػػػػػكا فيػ َ
()4
ػػػػػػػت فػػػػػػػػي أَْر ِضػػػػػػػػ ِي ْـ
كأَْر ِضػػػػػػػػ ِيـ مػػػػػػػػا ُد ْمػ َ

عشػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػؾ ال ُغربػػػػػػػػػػػ ُة فػػػػػػػػػػػي َم َ
ِإ ْف َتْرِمػ َ

ػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي ِ
دارِىػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػد ِارِىـ مػػػػػػػػػػا ُد ْم َ
َف َ
اعتمد الشاعر عم

()3

(مف السريع):

الجناس بشكل أساسي في التشكيل المكسيقي الداخمي بياتو ،حيث نرػ

بركز مكسيق الجناس التاـ بيف ( َف َد ِارِىـ ِ ,
دارِىـ) فا كل بمعن
كالثانية بمعن أرويـ أك بمدىـ أك مكانيـ  ،كبيف (كأَْر ِض ِيـ  ,أَْر ِض ِي ْـ)  ،فا كل مف اإلرواء
كالثانية متعمقة بالمكاف ،كفي ىذا لمحة جميمة كاعماؿ لمصكر الستخالص المعن  ،كاف سببو
المداراة كالمكافقة كالمطاكعة

) (1دخية  ،قراءة في جماليات النص القديـ (ص.)122
) )2عمكاف  ،دمحم كنعماف  ،مف بالنة القرآف (ص.)279
) (3البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية كىما لدمحم بف أبي سعيد الجذامي القيركاني  ،ينظر  ،الحمكؼ ،
معجـ ا دباء .)172/7( ،
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)495
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الجك المكسيقي التي أحدثتو الكممات المتجانسة في النص التي مثمت بؤرة مكسيقية اتكأ عمييا
المعن العاـ لألبيات .

كمنو قكؿ الشاعر أبك ىصاف (مف البسيط) :
ػػػػػد ِ
طمػػػػػػك ُع الػ َّ
ؼ
ال َتعجبػػػػػػي َف ُ
ػػػػػنجـ فػػػػػػي ُّ
السػ َ

ػػػػػت ليػػػػػػا:
َت َع ّجَبػ ْ
ػػػػػت ًدّّر مػػػػػػف َشػػػػػػي ِبي فقمػ ُ

الصػ ِ
در أف الػ ُّ
ػػػػػدؼ
كمػػػػػػا َدرت ُّ
ػػػػػدَر فػػػػػػي َّ

ػػػػػمل
كزادىػػػػػػا َع َجبػػػػػػاً أف ُرحػ ُ
ػػػػػت فػػػػػػي َسػ َ

()1

در ُّ ،
الدر) فا كل اسـ محبكبتو كالثانية بمعن الجكاىر كالآلليء.
فالجناس التاـ بيف ( ُّ
كمنو قكؿ جميل بثينة ( مف الطكيل ) :
قػػػػت اليػػػػكى منيػػػػا كليػػػػداً فمػػػػـ َيػػػػػزؿ
َعمِ ُ

ػػػػػػػػػد
إلػػػػػػػػػػى اليػػػػػػػػػػكـ َيْنمػػػػػػػػػػي ُحُّبيػػػػػػػػػػا َكَيزيػ ُ

ئػػػػػػت طالبػػػػػػاً
فػػػػػػال أنػػػػػػا مػػػػػػردكند بمػػػػػػا ِج ُ

ػػػػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػػػػد َيبيػ ُ
كال ُحُّبيػػػػػػػػػػػػػا فيمػػػػػػػػػػػػػا َيبيػ ُ
بمعن

يقتل كالثانية بمعن

بيد) ا كل
بيد  ،يي ُ
(ي ُ
فالجناس المكسيقي التاـ بيف ي
ساعد ىذا التشكيل المكسيقي الداخمي في إبراز عاطصة الشاعر كتجسيد معاناتو .

()2

يذىب  .حيث

كمنو قكؿ البحترؼ (مف الطكيل) :
ؽ ال َغػػػػػػػػكاني ِب ُم ْع َتػ ِ
ػػػػػػػق
كال َ
ػػػػػػػب مػػػػػػػػف ِر ِّ
القْمػ ُ

ػػػػػػل ال َغػػػػػػكاني ِب ُمطمػػػػػػع
أي َجػػػػػػ َّد َؾ مػػػػػػا َك ْص ُ
السػ ِ
ػػػػػػيف يػػػػػػػكـ َل ِقيَنِنػػػػػػػي
َكِد ْد ُت بيػػػػػػػاض َّ

الشػ ِ
ِ
بيػػػػػاض َّ
كػػػػػاف ِب َمفرِقػػػػػػي
ػػػػػيب
مكػػػػػاف
َ
َ

()3

الجناس الناقص :كىك لاختالؼ المصظيف في عدد الحركؼ ل(.)4
كمنو قكؿ الشاعر معف بف زائدة ( مف الكافر) :

ِ
ظ ِـ الػ ُّ
ػػػػػػػػػػػػػاف
بالجمػ
ػػػػػػػػػػػػػد ِر ُف ِّصػ
َكػػػػػػػػػػػػػػن ّ
ػػػػػػػػػػػػػل ُ
َ

ػػػػػػػػػػاء
أَتانػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػا مطيػ ُ
ػػػػػػػػػػع لكػػػػػػػػػػػـ ثنػ ن

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)829
) (2المرجع السابق  ،ص.544
) (3المرجع نصسو  ،ص.818
) )4عمكاف  ،دمحم كنعماف  ،مف بالنة القرآف (ص.)283
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ِ
الزمػػػػػػػاف
الجبػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػى
كمػػػػػػػا تبقػػػػػػػى
ُ

سػػػػػػػػػػػػػائر َنفنػػػػػػػػػػػػػى كيبقػػػػػػػػػػػػػى
ثنػػػػػػػػػػػػػاء
ن
ن

()1

(الجماف  ،الزماف ) كبيف( ،يبق كتبق ) حيث أشاعت الكممات المتجانسة
فالجناس الناقص بيف ُ
جكا مف المكسيق الداخمية التي مف شأنيا تنبيو السامع كامتاعو مف خالؿ الجرس الخاص ليذا
المكف مف المكسيق .

كمنو قكؿ الشاعر ُكثيير بف عبد الرحمف (مف الطكيل):
ى
ػػػػػكـ النػػػػػػكى َف َتَرَّفعػػػػػػت
َك َتمػ ُ
ػػػػػت اليػػػػػػك يػ َ

ػػػػػػػػػػف َخفػػػػػػػػػػػاء
ات مػػػػػػػػػػػا ِب ِيػ َّ
بػػػػػػػػػػػو زفػػػػػػػػػػػر ن

()2

فالجناس الناقص بيف اليكػ كالنكػ فقد أحدثتا جكا مكسيقيا داخميا ممتعا ،نبو المتمقي إل ما
يعانيو الشاعر مف بعد كفراؽ ،حيث ساىـ ىذا اإليقاع الداخمي المتمثل بتشابو الكممتيف في

تشكيل عاطصة الشاعر المسيطرة .
كمثمو قكؿ أبي تماـ (مف الطكيل) :
ِ
كب ُمػػػػػػػ َ َّمال
َك َمػػػػػػػا َيمحػػػػػػػ ُ
اؾ مػػػػػػػ َ ِّمالً
ن العػػػػػػػافي َجػ َ
ػػػػػػد َ
سػػػػػػػكى لحظػػػػػػػة ح ّتػػػػػػػى َيػػػػػػػ َ
فقد نبعت المكسيق الداخمية في البيت مف خالؿ (م َ ِّمالً ُ ،م َ َّمال ) حيث تشكمت المكسيق
الداخمية مف اختالؼ المحل اإلعرابي لكل منيما .

()3

()4

كمنو قكؿ الشاعر

(مف الكافر):

ِ
َمػػػػػػػػػػػػ ِثَرُة ِّ
ػػػػػػػػػػػػي ليمػػػػػػػػػػػػػى
الرجػ
ػػػػػػػػػػػػاؿ عمػ َّ
أُ

ػػػػػػػػػاء
كلػػػػػػػػػػـ أكثػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػى ليمػػػػػػػػػػى النسػ ُ

ػػػػػػـ َتْمػػػػػػػكي
ػػػػػػكؿ  :نعػػػػػػػـ َسأقضػػػػػػػي ثػ َّ
تقػ ُ

ىزاف (مف الطكيل) :
كمنو قكؿ الشاعر أعش بني ّ

ػػػػػػػػػػػػػػاء
ػػػػػػػػػػػػػػدَر ْت َقضػ
كال َتْنػػػػػػػػػػػػػػػكي كاف َقػ
َ
ُ

()5

ِ
ِ
ػػػػػػػػػك َّ
ػػػػػػػػػمائل
الشػ
بالح َجْي َّ
َفتػػػػػػػػػػى ُ
ريػػػػػػػػػػات حمػ َ

ػػػػػػػػد َغػ َ ِ
ػػػػػػػػد َكًة
اف ُغػ ْ
َلَقػ ْ
ػػػػػػػػاف ِزّك َ
ػػػػػػػػادَر ْت ف ْتيػ ُ
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)810
) (2المرجع السابق  ،ص.530
) (3المرجع نصسو  ،ص.400

) (4البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم القائل .
) (5ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)541
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ِ
ػػػػيالو
ػػػػت ِّ
الشػ ْ
ى َزبػػػػػ اًر َى ِريػ َ
ػػػػد ِؽ ُي ْخشػػػػػى صػ ُ

القَنػػػػػػػػػػػا كالقنابػ ِ
ػػػػػػػػػػػل
َّات ُو
بػػػػػػػػػػػيف َ
َك َشػػػػػػػػػػػد ُ
َ

()1

جناس االشتقاؽ
عم

كىك أف يجمع االشتقاؽ بيف ا لصاظ  ،حيث ترجع إل أصل كاحد( ،)2كيقكـ ىذا الجناس

الكثرة في استعماؿ لالمشتقات ذات ا صل الكاحد في البيت ،فيككف ليا نغـ مكسيقي

مطرب ،قريب مف النغـ المنبعث مف تكرار كممة بعينيال(.)3

كتتبدػ قيمة ىذا المكف المكسيقي الداخمي مف اإلصرار المتعمد عم إيراد ىذه الصكر االشتقاقية
ذات ا صل الكاحد لمصت النظر ،كتنبيو السامع إل الدالالت المرادة مف ىذا التكرار  .فالتكرار

االشتقاقي أك جناس االشتقاؽ يؤدؼ دك ار فعاال في تقكية النغـ ،كىك بحاجة إل شاعر حاذؽ
يتخير مكوع ألصاظو المتجانسة ُليحدث النغـ المطمكب ،كىك دليل عم
تكظيف ىذه ا لصاظ كتطكيعيا لتجربتو الشعكرية(. )4

قدرة الشاعر عم

ِ
العذرؼ (مف الطكيل) :
قاؿ الشاعر عركة بف حزاـ ُ
ِ
ػػػػػػل جانػػػػػػػب
تكّنفنػػػػػػي الكاشػػػػػػػك َف مػ ْ
ػػػػػػف كػ ّ

ػػػػػػػػػػػاف كاش كاحػػػػػػػػػػػػد لكفػػػػػػػػػػػػاني
كلػػػػػػػػػػػػك كػ
َ

ِ
ػػػػػػػػػل مكػػػػػػػػػػاني
َمػ َّ
َتكا َشػػػػػػػػػػكا بَنػػػػػػػػػػا حتػػػػػػػػػػى أ َ
()5
ػػػػػػػػػػت ُخَّمػػػػػػػػػػػةن لِ ُفػػػػػػػػػػػالَ ِف
َم َسػ ْ
ُفالَ َنػػػػػػػػػػػةُ أ ْ

إذا مػػػػػػػػػػا جمسػػػػػػػػػػنا مجمسػػػػػػػػػػاً نسػػػػػػػػػػتم ّذ ُه
ػػػػػػػػػػػػػكليـ
هللا الكشػػػػػػػػػػػػػػاةَ كقػ
أال
َ
ْ
لعػػػػػػػػػػػػػف ُ

فقد أشاع جناس االشتقاؽ مف الصعل (كش ) في قكؿ الشاعر (الكاشك يف  ،ك ق
اشكا ،الكشاة)
اش  ،تيك ي
جكا مكسيقيا منبيا لممتمقي عم الصكرة التي يريد الشاعر تأكيدىا مف خالؿ عاطصتو المسيطرة .
كمثمو قكؿ البحترؼ يصف سيصا (مف الكامل) :

ِ
ػػػػػػػػػػقل
ػػػػػػػػػػقكؿ كاف لػػػػػػػػػػػـ ُيصػ
طػػػػػػػػػػػل َك َم ْصػ
َب َ
ن

ػػػػػػد فػػػػػػػارس
ػػػػػػـ ُت ْمضػػػػػػػو يػ ُ
مػػػػػػػاض كا ْف َلػ ْ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)322
) )2ينظر  ،المعجـ المصصل في عمكـ البالنة (ص.)469
) (3أبك شكارب  ،جماليات النص الشعرؼ (ص.)185
) (4دخية  ،قراءة في جماليات النص القديـ (ص.)124
) (5ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)523
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كاذا أُصػػػػػػػػيب فمػػػػػػػػا لػػػػػػػػو مػػػػػػػػف مقتػ ِ
ػػػػػػػل
َ
َ

ػػػػػػػػػل
ػػػػػػػػػاب َف ُكػ ُّ
ػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػيء مقتػ ن
َصػ َ
كاذا أ َ

()1

ُصيب )
اب  ،أ َ
َص َ
فالمكسيق الداخمية نابعة مف (ماض ُ ،ت ْمضو)  ،ك ( َم ْص ن
قكؿ ُ ،يصقل ) ,ك(أ َ
التي ساىمت بشكل فعاؿ في إبراز المعاني المطركقة في النص ،راسمة صكرة لمسيف تجعل

المتمقي يمعف النظر في ىذه الصكرة ككيصية تشكيميا ،كيدفعو إل اكتناه العالقات بيف ا لصاظ
المشتقة كدالالتيا كارتباطيا بالسياؽ .
ثالثاً  :التصدير
كىك لأف يرد أعجاز الكالـ عم

صدكره ،فيدؿ بعوو عم

بعض ،كيسيل استخراج

قكافي الشعر إذا كاف كذلؾ  ،كتقتوييا الصنعة  ،كيكسب البيت الذؼ يككف فيو أبية ،كيكسكه

ركنقا كديباجة ،كيزيده مائية كطالكة ل( . )2كىك أحد فنكف عمـ البديع يكسب البيت رنة مكسيقية

خاصة كيمصت نظر المتمقي إل أكائل ا بيات كأكاخرىا بيدؼ إقامة العالقة كاستكناه المغزػ بيف
ىذيف المصظيف المكرريف  ،المذيف جعميما الشاعر كعاء لمحمكلو الداللي .

كرد ا عجاز عم الصدكر يسبغ عم النص مكسيق جمية تُحدث أث ار كبي ار في جذب انتباه
المتمقي ،كتجعمو في انتظار دائـ كترقب مستمر لمثل ىذه المكسيق .
رد الشعراء ا عجاز عم
لقد ّ
الشاعر(( )3مف الطكيل):

الصدكر في مكاطف كثيرة في حماسة ابف الشجرؼ منيا قكؿ

ِ
ِ
الحجاز َف َشا َقني
أرض
ؽ ِم ْف
سرى البر ُ
()5

كمنو قكؿ الشاعر

ؽ
شػػػػػػػائق
َكُكػ ُّ
ػػػػػػو البػػػػػػػر ُ
ػػػػػػل ِح َجػػػػػػػازّّي َلػ ُ
ن

()4

في ذكر طيف محبكبتو (مف الطكيل) :

الػػػػػد ِ
مػػػػػف َليػػػػػػالي َّ
ػػػػػـ بػػػػػػي
ىر إال ُيمِ ُّ
أَمػػػػػا ْ

أناميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
َخياُلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ إال ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًة ال ُ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)795
) )2ابف رشيق  ،العمدة (ج.)337/1
) (3البيت بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم قائمو .
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)588
) (5البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم القائل .
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اؽ َفسػ َّ
مت
َ
ػػػػػػػػم ْ
ط َكْتنػػػػػػػػػا بأكنػػػػػػػػػاؼ العػػػػػػػػػر ِ َ

َّ
ػػػػالميا
َف َجمػػػػػى َضػ َ
ػػػػباب النػػػػػكـِ َعّنػػػػػي َسػ ُ

ِ
ػػػػػػػػػػباب َّ
ػػػػػػػػػػيب َعّنػػػػػػػػػػػا
الشػ
ػػػػػػػػػػل بالشػ
ُ
َتَر َّحػ َ

ػػػػػػػػػل
فميػػػػػػػػػت
الشػػػػػػػػػيب كػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػو َّ
َ
َ
الرحيػ ُ

()1

النميرؼ في تذكر أياـ الشباب (مف الكافر) :
كمنو قكؿ أبي يحية ُ

كقػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػاف الشػ
ػػػػػػػػباب لنػػػػػػػػػا َخمػػػػػػػػػيالً
ُ

ػػػػػػػػػػػػل
ػػػػػػػػػػػػو َ
فقػ ْ
ػػػػػػػػػػػػد َق َّضػػػػػػػػػػػػػى م ِرَبػ ُ
الخميػ ُ

َأرى َّ
حجػػػة
ػػيف َّ
الشػ ْػػي َب مػػػذ جػ ُ
ػػاكزت خمسػ َ

الصػػػػػب ِ فػػػػػي َغ َسػ ِ
ػػػػػـ
َيػ ُّ
ػػػػق ال ُ
ػػػػدب َدبيػ َ
ػػػػب ُ
ظَمػ ْ

()2

كفي نصس المعن يقكؿ دمحم بف الحسف (مف الطكيل) :

ػػػػػػػر ُم لِػػػػػػػػـ
ػػػػػػػـ ِإّال أََّنػ ُ
ػػػػػػػو َغيػ ُ
ُىػ َ
ػػػػػػػك ُ
السقػ ُ
()4

كمثمو قكؿ أعرابي

ػػػػـ
كلػػػػػـ أر مثػػػػػل الشػػػػػيب سػػػػػقماً بػػػػػال ألػ ْ

(مف السريع) :

ُ ِ
ػػػػػػػػػػػـ َتضػ ِ
ػػػػػػػػػػػق
َعِّنػػػػػػػػػػػػى فػ
ػػػػػػػػػػػأرض هللا لػ ْ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَِق ًة
أرض هللا َض
َح ِس
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت َ
َ
أَ
ّ

()3

()5

رابعاً :التكرار
التكرار أك التكرير أحد أىـ ا نساؽ في تشكيل المكسيق الداخمية ،يعمد إليو الشاعر بغية

التنكيع في ا نغاـ المكسيقية داخل النص بحيث يككف ذا أثر كاوح في تشكيل البنية اإليقاعية

ككل ،كمف خاللو يمكننا استجالء مكنكنات نصس الشاعر كعاطصتو كانصعاالتو كعمق أحاسيسو

المكرر أك المصع بؤرة مركزية ىامة يريد الشاعر إبرازىا كلصت النظر إلييا مف
كيمثل الصكت ُ
خالؿ تكرارىا ،فالتكرار محمل بالدالالت التي تمثل لمشاعر نقطة ارتكاز ثابتة مف خالؿ نصو
كيأتي التكرار في الغالب لتأكيد معن

يراد منو لصت انتباه نظ ار ىميتو في بياف المعن

ل

فالتكرار في حقيقتو إلحاح عم جية ىامة في العبارة يعن بيا الشاعر أكثر مف عنايتو بسكاىا

 ...كالتكرار يسمط الوكء عم نقطة حساسة في العبارة كيكشف عف اىتماـ المتكمـ بيا ،كىك

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)614
) (2المرجع السابق  ،ص.812
) (3المرجع نصسو  ،ص.825
) (4البيت نير منسكب في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم قائمو .
) (5ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)263
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بيذا المعن  ،ذك داللة نصسية قيمة تصيد الناقد ا دبي الذؼ يدرس ا ثر كيحمل نصسية كاتبو ل(.)1

كيمكف كصف التكرار بأنو أحد الشصرات التي يستخدميا الناقد في فتح النصكص المغمقة لمعرفة

لالصكرة المتسمطة عم

الشاعر ،كىك بذلؾ أحد ا وكاء الالشعكرية التي يسمطيا الشعر عم

أعماؽ النصس فيويئيا بحيث نطمع عمييا ،أك لنقل إنو جزء مف اليندسة العاطصية لمعبارةل(.)2
كلجكء الشاعر إل

التكرارل يشير إل سيطرة شعكر تكحي بو العبارة أك المصظة المكررة فعم
()3

الدارس الغكص في ىذه المعاني كربطيا بالمعن العاـ ل

.

إف التكرار بكصصو نسقا يراد منو التنبيو كاستجالء الدالالت الكامنة كراءه ُيعطي لتككينات
نصية متماسكة تتعدد تبعا لتنكع ا نساؽ كتعدد ا شكاؿ كالدالالت لمترديدات المصظية أك

التركيبية التي تكشف المعن

كتزيد مف فواءات النص التأكيمية ،كتتسع بيا مساحة

الداللةل(.)4إف الكثير مف الكممات أك ا صكات كحت المقاطع المكررة يمثل ثراء مكسيقيا داخل
النص فيعزز تماىي المتمقي كيرفع درجة انصعالو ،كيثرؼ الحقكؿ الداللية سعيا كراء إبراز الصكرة

الجمالية الكاممة لمنص لفالتكرار خصة كجماؿ ال يخصياف كال يغصل أثرىما في النصس حيث إف

الصقرات اإليقاعية المتناسقة تشيع في القصيدة لمسات عاطصية ككجدانية يصرنيا إيقاع المصردات

المكررة بشكل تصحبو الدىشة كالمصاجأة ،مما يجعل حاسة التأمل لدػ الق ارء ذات فاعمية
عاليةل(.)5

كال يعن التكرار دائما إشارتو إل إحدػ النقاط اليامة المويئة التي ينبغي ليا لصت نظر

القارغ فمف الممكف أف يككف التكرار مروا فنيا يصيب القصيدة ل إف التكرار مف نير كظيصة
()6

جمالية في الشعر ،يشكل عبئا عميو  ،كيؤدؼ إل ترىل جسد القصيدة ل
نازؾ المالئكة :ل المصع المكرر ينبغي أف يككف كثيق االرتباط بالمعن

 .كفي ذلؾ تقكؿ

العاـ ،كاال كاف لصظة

متكمصة ال سبيل إل قبكليا  .كما انو ال بد أف يخوع لكل ما يخوع لو الشعر عمكما مف قكاعد

) )1المالئكة  ،قوايا الشعر المعاصر (ص.)242
) )2المرجع السابق  ،ص.277
) )3أبك شريصة كآخركف  ،مدخل إل تحميل النص ا دبي (ص.)51
) (4العف  ،دراسات في الشعر الصمسطيني المقاكـ (ص.)141
) (5الكبيسي  ،لغة الشعر العراقي المعاصر (ص.)147
) )6القصيرؼ  ،بنية القصيدة في شعر عز الديف المناصرة (ص.)41
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ذكقية كجمالية كبيانية  .فميس مف المقبكؿ مثال ،أف يكرر الشاعر لصظا وعيف االرتباط بما
حكلو ،أك لصظا ينصر منو السمع ل(.)1

كقد تراكحت ظاىرة التكرار في حماسة ابف الشجرؼ ،ما بيف تكرار الحركؼ كا صكات كا لصاظ

كالعبارات ،كيأتي تكظيف جميع أنكاع التكرار دليال عم
كامتالؾ ناصيتيا .

قدرة الشعراء عم

تركيض المغة

 .1تكرار الحركؼ
يستثمر بعض الشعراء الحركؼ في تنكيع اإليقاع الداخمي لنصكصيـ الشعرية ،مما تمنحو

ىذه الحركؼ مف مميزات تزيد أك تبطئ كقع النغـ المكسيقي ،فيكررىا بشكل الفت لمنظر ،عم

مساحة النص كاممة أك جزء منو  ،حيث يتـ تكظيف صصات الحركؼ في النص الشعرؼ ليعكس

الشاعر مف خالليا حالتو النصسية مف أجل لصت نظر المتمقي كراء استعماؿ ىذه الحركؼ كمدػ

شيكعيا ،كدكرىا في تكسيع المجاؿ الداللي المحمل بكافة أنكاع العكاطف الشعكرية الناتجة عف
تعدد ا نراض الشعرية .
كقد عمد شعراء الحماسة الشجرية إل

تمكيف إيقاعيـ الداخمي مف خالؿ تكرار الحركؼ

الذؼ يعد أبسط أنكاع التكرار ،كلكنو في الكقت ذاتو ل ُيسيـ في تييئة السامع لمدخكؿ إل أعماؽ
الكممة الشعرية ل(.)2
كقد ظيرت اليندسة التك اررية لألصكات كالحركؼ بصكرة جمية في الحماسة الشجرية ،حيث
ينن

شعراء الحماسة قصائدىـ مستخدميف ىذه اليندسة التك اررية لنقل المتمقي إل

أجكائيـ

النصسية ،التي أبدعكا مف خالليا ىذه النصكص ،كمف أمثمة ذلؾ قكؿ الزبير بف عبد المطمب
(مف الطكيل) :
ِ
ػػػػػػدبر
اـ عمػػػػػػػى
أرماحنػػػػػػػا َ
ػػػػػػف ُمػ ْ
ط ْعػ ُ
حػػػػػػػر ن

ػػػػد ِ
كرىا
ػػػػد ُّ
ػػػػدماً فػػػػػي ُّ
ؽ ُقػ ْ
كر ُصػ ُ
الصػ ُ
َكَتْنػ َ
ػػػػد ُ
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()3

حيث تكرر حرؼ الداؿ المكصكؼ بالشدة خمس مرات لمناسبة الجك النصسي لمشاعر ،المتمثل

في الصخر كالحماسة ،ككصف الحرب كالخيل كالقكة كالشجاعة مما يتطمب حركفا شديدة مجيكرة
تناسب المعاني المرجكة في البيت كتعزز مف كقع اإليقاع الداخمي .
كمف ذلؾ قكؿ عمرك بف العاص (مف الطكيل) :
ِ
كمػػػػػكقفي
كلػػػػػك َشػػػػػ ِي َد ْت ُج ْمػ ن
ػػػػل َمقػػػػػامي َ

َّ
ائب
بصػػػػػػػ ّف َ
ػػػػػػاب منيػػػػػػػا الػػػػػػػذك ُ
يف َي ْك َمػػػػػػػاً شػ َ

كجئنػػػػػػػػا إلػػػػػػػػييـ فػػػػػػػػي الحديػػػػػػػػد كأننػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػب
سػ
ػػػػػػػػػحاب خريػػػػػػػػػػف َزعز َع َتػ ُ
ػػػػػػػػػو الجنائػ ُ
ُ

اؽ كػ َّ
ػػػػػػػل العػػػػػػػػر ِ
ػػػػػػػأنيـ
غػػػػػػػػدا َة أتػػػػػػػػى أىػ ُ

مػػػػػػػػػف البحػ ِ
ػػػػػػػػب
مكجػ ُ
ػػػػػػػػر ُلػ ن
ػػػػػػػػج ُ
ػػػػػػػػو متراكػ ُ

فقػػػػػػػالكا نػػػػػػػرى مػػػػػػػف رأينػػػػػػػا أف تبػػػػػػػايعكا

ػػػػػػػػارب
عميػػػػػػػػا فقمنػػػػػػػػػا بػػػػػػػػل نػػػػػػػػػرى أف نضػ
ُ

فممػػػػػػػػػػػػػا أرادكا أف يقكمػػػػػػػػػػػػػكا مقامنػػػػػػػػػػػػػا

()1

ػػػػػػػػػب
كطرنػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػييـ كالسػػػػػػػػػػيكؼ قكاضػ ُ

فطػػػػػػػػػػارت إلينػػػػػػػػػػا بالرمػػػػػػػػػػاح كمػػػػػػػػػػاتيـ

ػػػػػػػػب
أف َتػ
أََبْينػػػػػػػػػا َعَمػػػػػػػػػييـ ْ
المناكػ ُ
َ
ػػػػػػػػزكؿ َ

إف القارغ ليذه ا بيات التي قيمت في مكقعة صصيف ،ككصصت معاني القكة كالشدة ،يجد أف نسبة
شيكع الحركؼ الشديدة مرتصعة جدا ،فوال عف شيكع حرؼ الباء االنصجارؼ الذؼ يناسب

الغرض الشعرؼ حيث تكرر ىذا الحرؼ إحدػ عشرة مرة  ،مما شكل إيقاعا داخميا انصجاريا بيف
الصينة كا خرػ  ،كما أف تكرار حرؼ التاء الشديد بكاقع تسع مرات ،كحرؼ القاؼ سبع مرات
كىما مف الحركؼ الشديدة أيوا قد أوص

نغمة مكسيقية خاصة اتسمت بكوكحيا السمعي

داخل ىذه المعركة ،كىك استثمار لمعالقة الصكتية كالداللية بيف ىذيف الصكتيف منح النص
إيقاعا خاصا متسما بنغمة مكسيقية متداخمة أسيمت في التعبير عف الصكرة.
()2

كمف ذلؾ قكؿ الشاعر

(مف الطكيل) :

كحّنػػػػػػػت قمكصػػػػػػػي خػػػػػػػر الميػػػػػػػل حّنػػػػػػػة

اع قمبػػػػػػػػي حنيُنيػػػػػػػػا
فيػػػػػػػػا ركعػػػػػػػػ ًة مػػػػػػػػا ر َ

ػػػػػت َح َّتػػػػػػى ار َع َكينػػػػػػا لصػػػػػػكتيا
فمػػػػػػا َبَرحػ ْ

ػػػػػػػػف ُجُنكُنيػػػػػػػػػا
َسػػػػػػػػػنا بػػػػػػػػػارؽ َك ْىَنػػػػػػػػػاً َف ُجػ ّ
َّ
ػػػػػػػػيف ُي ِعيُنيػػػػػػػػػا
كحتػػػػػػػػػى انبػػػػػػػػػرى ِمَّنػػػػػػػػػا ُمعػ ن

ػػػػػػب لِ َعينيػػػػػػػا
كشػ َّ
ػػػػػػت فػػػػػػػي َتَنائييػػػػػػػا ُ
َحَنػ ْ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)199
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ّ
إل أشرؼ ا ماكف (.)132/1
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ػػػػػػػف إلػػػػػػػى أ ِ
ِ
الحجػػػػػػػاز َصػػػػػػػباب ًة
َىػػػػػػػل
َت ِح ُّ
ِ
ٍاستثمر الشاعر العالقة بيف حرؼ الحاء الميمكس المتسـ بحصيصو كوعصو الذؼ تكرر في النص
ػػػػت مػػػػػف أىػ ِ
ػػػػد ُبػ َّ
ػػػػل الحجػػػػػاز َقريُنيػػػػػا
َكَقػ ْ

()1

تسع مرات كبيف حرؼ الياء المكرر عشر مرات ،الذؼ أثار جكا مف الوعف كالكىف في أرجاء
القصيدة لبناء نسق مكسيقي داخمي يتماى كالتجربة الشعكرية لمشاعر التي يعبر عنيا الحنيف

إل

ا كطاف في أبي

صكره حيث اتسعت داللة ىذيف الحرفيف إلبراز الحالة النصسية المعبرة

عف مكنكنات نصس الشاعر .
كقد يعمد الشاعر إل

الكامل) :

تكرار حرؼ بعينو ،كما في قكؿ عمرك بف ا طانبة الخزرجي (مف

ِ
ػػػػػػد ْكا
ػػػػػػذيف إذا َ
انتػ َ
ػػػػػػف القػػػػػػػكـِ الػ َ
إّنػػػػػػػي مػ َ

ػػػػػػػػػػػػػق ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػل
ػػػػػػػػػػػػػـ النائػ
هللا ثػ
ػػػػػػػػػػػػػد ُ كا بحػ
َّ
َبػ َ
ِّ

المػػػػػػػػػػػانعيف مػػػػػػػػػػػف الخنػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػاراتيـ

كالحاشػػػػػػػػػػػديف عمػػػػػػػػػػػى طعػػػػػػػػػػػاـ النػػػػػػػػػػػازؿ

كالعػػػػػػاطفيف عمػػػػػػى المضػ ِ
ػػػػػاؼ ُخيػػػػػػكَل ُيـ
َ
ُ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػيف ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػيكَفيـ َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػل
بالنابػ
الممحقػ
َ
ك ُ

كالخػػػػػػػػػػػػػػػػالطيف فقيػػػػػػػػػػػػػػػػرىـ بغنػػػػػػػػػػػػػػػػييـ

كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػاذليف عطػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىـ لمسػػػػػػػػػػػػػػػػػائل

كالنػػػػػػػػػػػػازليف لِ
ِ
ضػػػػػػػػػػػػرب ُك ِ
ِ
نػػػػػػػػػػػػازؿ
ػػػػػػػػػػػػل ُم
َ
ّ

ػػػػػػػػػػػػػد ِّكىـ ِبػػػػػػػػػػػػػػ ُذ ُحكليـ
المػ
ػػػػػػػػػػػػػدركيف َعػ ُ
َ
ك ُ

ػػػػاض الناىػ ِ
ػػػػج عػػػػػف ِحيػ ِ
ػػػػل
الم َي ْج َيػ ِ
ضػ َ
ػػػػرب ُ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػل
المِنَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كر ِاء الكائػ
َّ
إف َ
()2
يػػػػػػػػػػكـ المقامػ ِ
ػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػالكالـِ الفاصػ ِ
ػػػػػػػػػل
َ ُ

ػػػػػػػو
كالضػػػػػػػػاربيف َ
ػػػػػػػب َ
ػػػػػػػر ُ
ؽ ْبي ُضػ ُ
الكػ ْ
ش َيْبػ ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػائميف َت َعَّنُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػرانكـ
كالقػ
َ
ِ
يػػػػػػػػػػب ُيـ
ػػػػػػػػػاب َخط ُ
كالقػػػػػػػػػػائميف فػػػػػػػػػػال ُيعػ ُ

فقد كرر الشاعر حرؼ العطف الكاك مرات عديدة ككنت نسقا مكسيقيا جميا ،ح ّمل المعن
بدالالت كثيرة ،في مجاؿ الصخر بالنصس كالقكـ  ،بيدؼ التأكيد .
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 .2تكرار األلفا
كىذا النمط مف التكرار يتخذ فيو الشاعر المصظة سكاء كانت اسما أك فعال بشكل متكاتر أك

متباعد بؤرة مركزية ،تدكر حكليا المعاني محدثة أث ار مكسيقيا كبي ار ،كىذا التكرار يحمل في

طياتو دالالت خاصة معينة ،تمنح القارؼء لمصتاحا لمصكرة المتسمطة عم الشاعرل(.)1

كمما جاء مكر ار مف ا لصاظ الوميرلنحفل في قكؿ الشاعر سحيـ بف ك ِ
ثيل ِّ
الرياحي (مف
ي
ُ
ُي ُ
الطكيل) :
ػػػػػػف َك َسػػػػػػػ ْكنا ىامػػػػػػػ َة ابػ ِ
ػػػػػػػف خكيمػػػػػػػػد
كَنحػ ُ
ِ
جيادنػػػػػػػػا
ػػػػػػف َتَرْكنػػػػػػػا فػػػػػػػػي َم َجػػػػػػػ ِّػر
كَنحػ ُ

ػػػػػـ َصػػػػػػ َّمما
ُح َسػػػػػػاماً اذا مػػػػػػا صػ َ
ػػػػػاد َ
ؼ العظػ َ

بالقنػػػػػػػػػػػػا ُم َتَق َّسػمػػػػػػػػػػػػا
ُعبيػػػػػػػػػػػػد َة َلحمػػػػػػػػػػػػاً َ
احي كالعقيقػ ِ
رقيػػػػػػػػػق النػػػػػػػػػك ِ
ػػػػػػػػػة ِم ْج َذمػػػػػػػػػػا
َ
()2
عػػػػػػالج فينػػػػػػا ِ
ي ِ
القػػػػػػ َّػد حػػػػػػػكالً ُم َجَّرمػػػػػػػا
ُ
ُ

المػػػػػػرَء َع ْمػػػػػػ اًر ُم َيّنػػػػػػػداً
كَنحػ ُ
ػػػػػف كسػػػػػػكنا َ
كَنحػػػػػف َتركنػػػػػا عػ ِ
ػػػػام اًر بعػػػػػد مػػػػػا َىػػػػػػكى
ُ َ

حيث مثل الومير لنحفل بؤرة مركزية استند إلييا الشاعر كجعميا كعاء لمحمكلو الداللي الذؼ
يصخر مف خاللو بقكمو كشدتيـ عم ا عداء ،ككرميـ عم ا وياؼ حيث كرر الشاعر ىذا

الومير أربع مرات أحدثت جكا مف المكسيق الداخمية المتماكجة التي جعمت المتمقي ينتظرىا

في أكائل ا بيات  ،كالتكرار في أكائل ا بيات ليس مف أجل التكرار في ذاتو ،كانما ىك تنبيو

لممتمقي لعم ما بعد الكممة المكررةل

)(3

 ،مف معاف نبو التكرار المتمقي إل استجالئيا .

كمف أمثمة تكرار ا لصاظ قكؿ دريد بف الصمة (مف الكافر) :
ػػػػػػػػػػػػاذؿ َّإنمػػػػػػػػػػػػػا أفنػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػػبابي
أعػ
ن

ركػػػػػػػكبي فػػػػػػػي الصػػػػػػػباح إلػػػػػػػى المنػػػػػػػادي
ِ
النجػػػػػػػػػػػػػاد
ػػػػػػػػػػػػػل
َقػػػػػػػػػػػػػرح عػػػػػػػػػػػػػاتقي َح ْم
كأ
َ
ُ
ِ
تػػػػػػػػػػػػالد
إلػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػاؿ
أحػػػػػػػػػػػػب
ُّ
َّ
ِ ()4
ِ
ككػ ُّ َّ
س القيػػػػػػػػػػػػاد
ُ
ػػػػػػػػػػػل ُمَقمػػػػػػػػػػػػص َسػػػػػػػػػػػػم َ

مػػػػػػػػع الفتيػ ِ
ػػػػػػػاف َّ
ػػػػػػػل جسػػػػػػػػمي
حتػػػػػػػػى سػ َّ

ػػػػػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػػػػػػاؿ طريػ
أعػػػػػػػػػػػػػػاذؿ َّإنػػػػػػػػػػػػػػو مػ
ن
ن
ػػػػػػػػػػاذؿ ُعػ َّ
كسػػػػػػػػػػػرجي
أعػ
ػػػػػػػػػػدتي َبػ ّ
ػػػػػػػػػػزِي َ
ُ
) )1المالئكة  ،قوايا الشعر المعاصر (ص.)242
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)96
) )3المالئكة  ،قوايا الشعر المعاصر (ص.)42
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)43
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حيث كرر الشاعر كممة (عاذؿ) المقركنة باالستصياـ ثالث مرات شكمت بؤرة مويئة لصتت انتباه
المتمقي مف خالؿ المكسيق

التك اررية التي أحدثتيا الكممة في جك ا بيات ،كىذا التكرار لو

عالقة بظركؼ الشاعر النصسية التي أحاطت بو بعد معاتبتو .
()1

كفي تكرار أسماء ا ماكف يقكؿ الشاعر

(مف الطكيل) :

ػػػػػات يرتقػػػػػػي
ؽ الػػػػػػذي بػ َ
أال ُّأييػػػػػػا البػػػػػػر ُ

الظممػ ِ
كيجمػػػػػػك ُدجػػػػػػى َّ
ػػػػػاء أذكرتنػػػػػػي َنجػػػػػػدا
َ

ػػػػػػػو
ػػػػػػػر َّ
ػػػػػػػر طكُلػ ُ
ػػػػػػػل َي ْق ُصػ ُ
ألػػػػػػػػـ تػ َ
أف الميػ َ

ػػػػػػػزداد ِّ
ػػػػػػػردا
ِبَنجػػػػػػػػد كتػ
ُ
الريػػػػػػػػاح بػػػػػػػػو َبػ ْ

عػػػػػػػػات كمػػػػػػػػا أرى
كىيجتنػػػػػػػػي مػػػػػػػػف أذر
َّ
َ

ط ِ
ػػػػػػػرب ُبعػػػػػػػدا
بنجػػػػػػػد عمػػػػػػػى ذي حاجػػػػػػػة َ
()2

حيث كرر الشاعر اسـ المكاف (نجد) ثالث مرات ،مما شكل مصتاحا بيد المتمقي الستكشاؼ

معالـ الشكؽ كالحنيف ليذا المكاف  ،فيذا التكرار المكسيقي لنصس الكممة يحمل أحاسيس الشاعر
كعاطصتو المحممة بكل ألكاف الحزف كالشكؽ ،المثقمة بيمكـ البعد عف المكاف ،كأحدث تماسكا بيف
ا بيات الثالثة حيث جاء ذكر اسـ المكاف مرة في كل بيت داللة عم

شكؽ الشاعر ليا

كتمسكو التاـ بيا ،لقد شغمت صكرة المكاف حي از كاسعا في مساحة ا لصاظ كالمعاني لإلشاعة

لكف عاطصي نامض ُيقكؼ الصكرة التي عمييا ِبنية القصيدةل

()3

.

 .3تكرار الجمل
كفي ىذا النمط مف التكرار نالحع أف ىناؾ نمطا معينا قد سيطر عم

الشاعر كتك ارر

الجمل االسمية أك الصعمية أك جممة بعينيا يرتئييا الشاعر نقطة مشعة يريد مف خالليا التركيز
عم فكرتو كاإلفصاح عف مومكنو ،كىذا التكرار ليكحد القصيدة في اتجاه يقصده الشاعرل(.)4

الم يحرـ  ،ينظر  ،الحسف البصرؼ  ،الحماسة
لس يح ْيـ بف ُ
) (1ا بيات بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كىي ُ
البصرية (ص.)856
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)585
) (3الطيب  ،المرشد إل فيـ أشعار العرب كصناعتيا (ج.)90/2
) (4المالئكة  ،قوايا الشعر المعاصر (ص.)269
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كىذا النكع مف التكرار يوصي عم

ا خرػ ككنو يمتد عم

النص مساحة مكسيقية أكبر مف نيره مف أنكاع التكرار

مساحة أكبر مف النص مما يشكل لمنص ثراء مكسيقيا داخميا ممتدا

كما جاء عم ىذا النمط التكرارؼ قكؿ الشاعر حاتـ الطائي (مف الطكيل) :

ػػػػػػل سػػػػػػػ الو
كانػػػػػػػي ألَقػػػػػػػري الضػ َ
ػػػػػػيف قبػ َ
كانػػػػػػػي ألخػػػػػػػزى أف ُتػػػػػػػرى بػػػػػػػي ِب ْطَنػػػػػػػ نة

ػػػػػػػػػػػدماً كاألَسػ َّ
ػػػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػػػػن ُة َترعػ
ػػػػػػػػػػػف ُقػ ْ
ُ
كأطعػ ُ
ػػػػػػػػػػف
ات بيتػػػػػػػػػػػي طاكيػ ن
كجػػػػػػػػػػػار ُ
ػػػػػػػػػػات كُن َّحػ ُ

ِ
ػػػػػي َجفَنتػػػػػػي
ػػػػػد الحػ
أبعػ َ
كانػػػػػػي ألَغشػػػػػػي َ
ِّ

إذا زعػػػػػػػػػزع األطنػػػػػػػػػاب َنكبػػػػػػػػػاء حرجػ ِ
ػػػػػػػػف
َ َْ َ
َ
()1
ف
ػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػا ال يسػ
أَ
ُ
ػػػػػػػػػتطاع َفػػػػػػػػػػأَ ْكَم ُ
ُكّمِػ ُ

سيطرت ا نا المتمثمة في تكرار إف كاسميا عم

الشاعر في ىذه ا بيات ،مما أحدث كىجا

كلربمػػػػػػػػػػػا
كانػػػػػػػػػػػي ألعطػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػائمي َّ

مكسيقيا ممصتا لمنظر ،دفع المتمقي إل استجالء مكنكنات ىذا التكرار ،كاستكشاؼ ىذا التركيب

الذؼ مثيل تك ار ار انتشر عم مساحة كاسعة مف النص كخاصة البدايات التي تُمثل نقاط انطالؽ
جديدة في كل بيت الستكناه المعاني العميقة كالمستترة خمف ىذا التكرار .
كمف أمثمة تكرار الجمل الصعمية قكؿ الشاعر الميقنع ِ
الكندؼ(مف الكامل) :
ُ
ِ
قػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف َّ
افػػػػػػػػػػل ثػػػػػػػػػػركًة
النك
كاذا ُرِز ُ

فػػػػػػػػػػامن عشػػػػػػػػػػيرتؾ األدانػػػػػػػػػػي َفضػػػػػػػػػػَميا

كاسػػػػػػػػػػػػتبقيا لِػ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػل ُممِ َّمػػػػػػػػػػػػة
ػػػػػػػػػػػد ِ
فاع ُكػ ّ

ناش ِ
كارفػػػػػػػػػػػق ِب ِ
ػػػػػػػػػػػئيا َكطػػػػػػػػػػػاك ْع كيميػػػػػػػػػػػا
ْ
()2
ػػػػػػرَّد ِب َف ْضػ ِ
ػػػػػػؾ َجيَميػػػػػػػا
ػػػػػػل ِحممػ َ
َح َّتػػػػػػػى َتػ ُ

ػػػػػػػػـ إذا َج ِيَمػػػػػػػػػت عميػػػػػػػػػؾ ُغك ُاتيػػػػػػػػػا
كاحمػ ْ

احمـ)
فق ،طاك ْ
لقد كرر الشاعر الجمل الصعمية المتمثمة في فعل ا مر(فامنح  ،استبقيا  ،ار ْ
ع،ك ْ
خمس مرات في إطار النصيحة مما شكل تك ار ار ذا جرس مكسيقي ممصت لمنظر ىدفو تماىي

المتمقي مع القيـ الكاردة في النص ،كالتمعف بيا مف خالؿ السككف الكاوح عم أكاخر ا فعاؿ
مما أدػ إل إبطاء الجرس المكسيقي الداخمي ليمنح القارغ ميمة التصكير بيذه القيـ كتي ُّ
مثميا .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)53
) (2المرجع السابق  ،ص.488
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خامساً  :حسف التقسيـ
ف
حسف السكت عند االنتياء
يقكـ حسف التقسيـ عم تجزئة الكز الشعرؼ لمبيت بحيث يي ُ
مف كل مقطع ،ىذه المقاطع تقكـ أساسا عم التماثل الصكتي لمكحدات التي تُحدث بدكرىا نغما
مكسيقيا داخميا ممي از يجذب المتمقي نظ ار لمتكافق الكبير بيف ىذه المقاطع .
ىناؾ عالقة جدلية بيف المصظة المصردة في حد ذاتيا ككف ا لصاظ في المغة العربية لتتمتع

باستقالؿ مطمق يظير في كثير مف المعامالت الصكتية التي تميزىا ل كبيف التقسيـ حيث ُيحدث

كل منيما أث ار مكسيقيا يثرؼ داللة اآلخر ،فنالحع انطالؽ عميق لممكسيق الناتجة عف ا لصاظ
كحسف تقسيميا مف بيف ا شطار الشعرية المتكافقة كزنا كايقاعا كنغما جماليا يمكج بالكثير مف

الدالالت المنبية إلحساس المتمقي  .فالتقسيـ لعماد الشعر قبل اكتشاؼ الكزف ل(.)1

كيمكف تعريف التقسيـ بأنو ل أف يبتدغ الشاعر فيوع أقساما فيستكفييا كال يغادر قسما منيال(.)2

أك ىك تقسيـ البيت الشعرؼ أك بعوو إل أقساـ متساكية ذات طكؿ كاحد ككزف كاحد مما يثرؼ
المكسيق الداخمية في ا بيات ،كيمنح ا بيات رنينا جذابا لو أثر كبير في جذب انتباه القارغ
كاستنباط الدالالت التي كزعيا الشاعر في تقسيماتو  ،كقد عرفو ابف رشيق بقكلو  :لاستقصاء

الشاعر جميع أقساـ ما ابتدأ بول(.)3

كقد سع شعراء الحماسة الشجرية إل تمكيف قصائدىـ بيذا المكف المكسيقي الداخمي إلنناء
تجاربيـ الشعرية المتنكعة كمنو قكؿ الشاعرة مية أخت ُقبيصة بف ِ
ورار(مف البسيط) :
ِ
ػػػػػػػو
ػػػػػػػكر َم ْجمِ ُس ُ
ال َي ْعػ ُ
الع َ
ػػػػػػرؼ الكممػػػػػػػات ُ

ػػػػػػػػػػتكر
ؽ طعامػػػػػػػػػػػاً كىػػػػػػػػػػػك َمسػ
كال َيػػػػػػػػػػػذك ُ
ُ

ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػع
اإلذف ُم َّتسػ
ػػػػػػػػػػػػػػػرد ُممتنػ
الػ
ن
ػػػػػػػػػػػػػػػع ك ُ
ن

ػػػػػػػكر
ػػػػػػػاؿ ُمنػ َ
ص كالحمػ ُ
ػػػػػػػتَق ن
ػػػػػػػد َمكفػ ُ
كالمػ ُ

()4

برزت المكسيق الداخمية ذات ا ثر العميق مف تقسيـ البيت الثاني إل كحدات صكتية متماثمة

مستقمة المعن  ،كمتساكية الكزف الشعرؼ (مستصعمف فعمف) ،الشيء الذؼ مثل نقطة سككف عند
نياية كل مقطع ،مما أثرػ الداللة  ،كعزز اإليقاع .

) )1الطيب  ،المرشد إل فيـ أشعار العرب كصناعتيا (ج.)362/1
) (2ابف جعصر  ،نقد الشعر (ص.)139
) )3ابف رشيق  ،العمدة (ج.)355/1
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)327
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المرية ترثي أخاىا (مف البسيط) :
كمنو قكؿ الشاعرة فارعة بنت شداد ُ
شػػػػػػػػػػػػياد أنديػػػػػػػػػػػػة ,رّفػػػػػػػػػػػػاع ألكيػ ِ
ػػػػػػػػػػػػة
ُ
ُ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػداد
ػػػػػػػػػػػػػداد أكىيػػػػػػػػػػػػػػة ,ف ّتػػػػػػػػػػػػػػاح أسػ
سػ ّ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػاد
حػػػػػػػػػػػػػػػالّ ؿ رابيػػػػػػػػػػػػػػػة ,ف ّكػػػػػػػػػػػػػػػاؾ أقيػ

نحػػػػػػػػػػػػار راغيػػػػػػػػػػػػة ,ق ّتػػػػػػػػػػػػاؿ طاغيػػػػػػػػػػػػة
َّ

ِ ()1

فػػػػػػػػػػػػراج مبيمػػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػػالَّع أنجػػػػػػػػػػػػاد
َّ

قػػػػػػػػػكاؿ ُمحكمػػػػػػػػػة ,نّقػػػػػػػػػاضُ مبرمػػػػػػػػػػة
َّ

لقد منح التقسيـ القصيدة بعدا إيقاعيا عميقا مف خالؿ الكحدات الصكتية المتماثمة في الكزف
التي أوص

عمييا استعماؿ التنكيف مسحة مكسيقية جميمة لما يحممو صكت النكف مف ننة

محببة إل

النصس تناسب مكاقف الرثاء كالتعداد المناقب ،كما أف الستعماؿ الحركؼ المشددة

بعدا إيقاعيا أخر ىدفو تأكيد المعني كالصصات الممنكحة لممرثي ،التي أكدتيا أيوا صيغ

المبالغة المستعممة بكثرة في ىذه ا بيات .
كمنو قكؿ الشاعر مركاف بف أبي حصصة يمدح معف بف زائدة (مف الكامل) :
ِ
ُّ
ِ
ػػػػػػػػػػػػاف
األركػ
صػ
ػػػػػػػػػػػػعب الػػػػػػػػػػػػػذ ار ُمتمّنػ ُ
ػػػػػػػػػػػػع ْ
ُ

ػػػػػػػػػػل تمػػػػػػػػػػػكُذ بػػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػػزنار ُكُّميػػػػػػػػػػػا
جبػ ن

ػػػػػػػر األلػػػػػػػػك ِ
تغيػ ِ
اف
ػػػػػػػركع عنػػػػػػػػد ُّ
فػػػػػػػػي الػ َّ

تمضػػػػػػػػػػي أسػ َّ
ػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػفر كجيػ ُ
ػػػػػػػػػن ُت ُو ُ
كيسػ ُ

()2

سادساً  :التدكير
يمكف تعريف التدكير بأنو اتصاؿ الشطرة ا كل

مف البيت الشعرؼ بالشطرة الثانية

حيث يشترؾ الشطراف في كممة كاحدة ( .)3بحيث يحدد الكزف عدد حركؼ الكممة المقسكمة في
كل شطر ،كنالبا ما تحمل الكممة المدكرة بعدا دالليا كبي ار ،حيث يسع

الشاعر مف خالؿ

التدكير إل إطالة مدة النطق بيا ،كالتمعف في مدلكالتيا ،مما ُيحدث كصمة مكسيقية طكيمة
ممدكدة ،تؤدؼ إل تشكيل بعد إيقاعي داخل النص الشعرؼ ،كقد يجيء التدكير في بيت كاحد

مف القصيدة ،كقد يتعدػ ذلؾ إل أبيات أُخر ،كمف الممكف أف يأتي النسيج الشعرؼ كمو مدك ار

حسب ما تقتويو الحالة النصسية لمشاعر ،لإلبانة كاإلفصاح عف مكنكنات صدره كخصاياه .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)304
) (2المرجع السابق  ،ص.389
) (3عبد الدايـ  ،مكسيق الشعر العربي بيف الثبات كالتطكر (ص.)220
020

كلمتدكير أبعاد نصسية تتمثل في ربط الكشائج كالصالت ،ليس بيف المعاني كا لصاظ فقط  ،أك بيف

النص كصاحبو ،بل يتعداه إل

الربط كالكصل الشديديف في النطق دكف سكت عندما ُتمغ

ا شطر الشعرية فتتصل ببعويا اتصاال كثيقا ،فالشاعر يسع مف خالؿ التدكير إل لتكظيف
المكسيق إلبراز بعض النكاحي المكوكعية أك النصسية التي يحرص عم إبرازىال(.)1

لذلؾ كاف لمتدكير أثر كاوح في منح النص الشعرؼ مزيدا مف الغنائية كمساىمة فعالة
في مد كتطكيل نغماتو .
كقد عمد شعراء الحماسة الشجرية إل التدكير في قصائدىـ لخمق نسق مكسيقي داخل قصائدىـ
كمف ذلؾ قكؿ الشاعر عبيد بف ا برص ا سدؼ المرغ القيس (مف مجزكء الكامل) :

ِ
كحينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتل أبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إذالالً َ

الم َخ ِّكُفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذا ُ

ِ
كمْينػػػػػػػػػػػػػػػػا
َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػت َسػػػػػػػػػػػػػػػػر َاتنا َكػػػػػػػػػػػػػػػػذباً َ

ػػػػػػػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػػػػػػػػد َقَتْمػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػت أنػ
أ ََز َع ْمػ
َ
َ

َىػػػػػػػػػػػػالَّ عمػػػػػػػػػػػػى ُح ْجػػػػػػػػػػػػر ْبػ ِ
ػػػػػػػػػػػف أُـ
ِ
َّ
الثقػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػض
ِإَّنػػػػػػػػػػػػػػػا ِإ َذا عػ

طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ َتْبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ال َعَمْيَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ـ َق َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػع َدتَنا َل َكْيَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
َس َص
َأ
ؼ ِب
ُ
ْ

ػػػػػػػض الػػػػػػػػػػ
َن ْح ِمػػػػػػػى َح ِق َيق َتَنػػػػػػػا
كب ْعػػ ُ
َ
َىػػػػػػػػػػػػػػػالَّ َسػػػػػػػػػػػػػػػأَْل َت ُج ُمػػػػػػػػػػػػػػػك َع ِكْنػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػف أَْيَنػػػػػػػػػػػا
ػػ َ
ػػػػػػػػػػكا أَْيػ َ
ػػػػػػػػػػكَـ َكلػ ْ
ػػػػػػػػػػد َة َيػ ْ

ػػػػػػػػػػد أبحنػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػا َح َميػػػػػػػػػػػػ
كلقػ ْ

َت كال ُم ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُ لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َح َمْينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػاـ
أيػ
َ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػر ُب
َنضػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػي َف َبْيَنػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػقك ِـ َيسػػػػػػػػػػػػػػػػػُق ُ َبػ
ػػ
ْ
ْ
ببػػػػػػػػػػػػػػػػػكاتر

ىػػػػػػػػػػػػػػػاميـ

ػػػػػػػػد َقَتمػػػػػػػػػػ
كػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػف رئػػػػػػػػػيس قػ ْ
ػػػػػػػػػػػػػر َؾ
لعمػ ُ
َّإنػػػػػػػػػػػػػػا ُ
لقد عمد الشاعر إل

ال

حتػػػػػػػػػػػػػػػػػى

ػػػػػػػػػػػػناه َك َضػػػػػػػػػػػػػْيـ قػػػػػػػػػػػػػد
ػػ
ُ
ُـ حمي ُفنػػػػػػػػػػػػػػػا َأبػػػػػػػػػػػػػػػ َداً

ُيضػػػػػػػػػػػػػػا

اْن َحَنْيَنػػػػػػػػػػػػػػػػػا
َأبْينػػػػػػػػػػػػػا

َلػػػػػػػػػػػػػػػ َدْينا

()2

التدكير في قصيدتو مستحدثا نغما مكسيقيا جميا في نكع مف اإلبطاء

لتصعيالت مجزكء الكامل السريعة ،حيث إف استعماؿ البحكر المجزكءة في نرض الصخر

كالحماسة مناسب جدا ،كلكف الشاعر منح ىذه التصعيالت بطئا مف خالؿ التدكير حت يتمعف
المتمقي بالمعاني المرجكة مف القكة كا نصة كالشجاعة .

) (1اطيمش  ،دير المالؾ (ص.)285
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)117
021

كمنو قكؿ الشاعرة كبشة بنت الشيطاف ِ
الكندية (مف الخصيف) :
أتمطػػػػػػػت بػػػػػػػؾ الركػػػػػػػاب أبيػػػػػػػت َّ
المػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي األقتػ ِ
ػػػػػػػػاؿ
ػػػػػػػػػع ِف َح ّتػػػػػػػػػى َكَقعػ َ
ػػ ْ
ػػػػػف مشػػػػػػى فػػػػػػي الِّنعػ ِ
ػػػػػاؿ
ػػ ْ
ػػػػػػت َح َصػ ن
ػػػػػاف َك َمػ ْ َ

أكػ ِ
ػػػػػػػػف َض َّمػػػػػػػػػػػ
َ
ػػػػػػػػرـ َمػ ْ
يـ فأنػػػػػػػػػت أَكػ ُ
ػػػػػػػػر ُ

ػػػػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػداعى مػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػبل َى َّ
طػ ِ
ػػػػػػػػػاؿ
ُ
()1
السػػػػػػػرى أبػػػػػػػي أشػ ِ
ِ
ػػػػػػباؿ
ػػػػػػػػػػث َىمػ
ػػػػػػكس ُّ

أجػػػػػػػػػك ناد فأنػػػػػػػػػت أجػػػػػػػػػكد مػػػػػػػػػف سيػػػػػػػػػػػػ
أشػػػػػػػػج ُع مػػػػػػػػف ْليػػػػػػػػػػ
فأنػػػػػػػػت
ػػػػػػػجاع
أشػ
َ
ُ
َ

فقد عمدت الشاعرة إل التدكير في مرثيتيا مف أجل إبطاء تصعيالت البحر الخصيف ،التي ىي

بطيئة أصال كىذا الجك مف البطء مناسب جدا لتبياف معاني الصقد كالحزف كا س  ،مما أحدث

جرسا مكسيقيا بطيئا ىادئا مناسبا لمتجربة الشعكرية لمشاعرة .
كمما جاء مدك ار قكؿ الشاعر

()2

(مف مجزكء الكامل) :

َن ّفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ؾ لمصديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػق أَخػػػػػػػػػػػػػػػاً َكِقرنػػػػػػػػػػػػػػػاً ل عػػػػػػػػػػػػػػػادي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي
َـ كذا ُت َجِّمُمػ
ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ِ
الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
َىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ُت َجِّر ُعػ
ُ

()3

لقد استطاع شعراء الحماسة الشجرية مف نقل عكاطصيـ الشخصية كتجاربيـ الشعكرية مف خالؿ
التدكير الذؼ سعكا مف خاللو إل ربط الشطر ا كؿ بالثاني فال يتـ الكقكؼ عم نياية الشطر

ا كؿ ،بل يتـ كصمو بالعجز مباشرة ،كىذا الكصل يتطمب بطئا في ا داء مما يمنح القصيدة

ركنقا مكسيقيا خاصا .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)305
) (2البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم القائل.
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)417
022

سابعاً  :لزكـ ما ال يمزـ
حيث يعمد الشاعر في قصيدتو إل إحداث تمكيف مكسيقي داخل نسيجو الشعرؼ .كذلؾ
بالتزامو بحرؼ أك أكثر قبل حرؼ الركؼ بدكف تكمف ،إلبراز قدرتو في النظـ

()1

كال شؾ أف المزكميات تشكل قيدا عم

الشاعر

.

نو لمف أشق ىذه الصناعة مذىبا كأبعدىا

مسمكا ف الشاعر يمتزـ فيو ما ال ُيمزمو ل( ،)2كلكنو إذا جاء بو نير ُمتكمف كاف عظيـ ا ثر
في نصس المتمقي لما ُيحدثو مف تطريب ذنيو كتنبيو لعقمو كحكاسو  ،كما أف فيو تنبييا عم
المعاني الكاردة في النص .كقد سع شعراء الحماسة الشجرية إل تمكيف قصائدىـ بيذا النغـ
المكسيقي ذؼ ا ثر الصعاؿ مدركيف أىميتو في بناء اإليقاع الداخمي لحماسياتيـ ،كمنو قكؿ

الشاعر عمي بف العباس الركمي (مف الكامل) :

لػػػػػػػػػػػك كنػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػاىدىا إذف َّ
لتجمػػػػػػػػػػػ ِت

َليفػػػػػػػػي أيػػػػػػػػا حسػػػػػػػػف عَميػ َ ِ
ػػػػػػػرة
َ
َ
ػػػػػػػؾ ل َغ ْمػ َ
ََ

ِ
تمػػػػػػػػػػػت
فاخ
ُطيػػػػػػػػػػػل
بػػػػػػػػػػػل أ
ال
ضػػػػػػػػػػػياعيا ْ
ُ
ْ
َ
ِ
َل َت َح َّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت أَدكا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
فأبمػ
َّ ِ ()3
الجػ ِ
ػػػػػػػدؾ َشػػػػػػػػمت
طػػػػػػػػ اًر ككػ ُّ
ُ
ػػػػػػػكد َبعػ َ
ػػػػػػػف ُ

ػػػػػػػػرع بعػػػػػػػػػدؾ لممكػػػػػػػػػارـِ ُحرمػػػػػػػػػ ُة
لػػػػػػػػػـ ُيػ َ

ػػػػػػػك تكػػػػػػػػك ُف طبيبيػػػػػػػػا
َسػػػػػػػػفاً َعَمييػػػػػػػػا لػ ْ
أَ
ػػػػد بعػػػػػدؾ جػ ِّ
أَضػػػػػحت أنػػػػػكؼ المجػ ِ
ػػػػدعت
ُ
ُ

حيث جاء حرؼ التاء ركيا لمقصيدة التزـ الشاعر قبمو حرؼ الالـ المشدد مما أحدث صخبا
مكسيقيا ،كعمقا إيقاعيا لو أثر مممكس في إبراز عاطصة الشاعر ،كجذب انتباه المتمقي لمتماىي

معو في ىذه التجربة الشعكرية الحزينة ،بطريقة لـ يكف الشاعر ُمجب ار عمييا كانما التزميا في
قصيدتو طكاعية لتأكيد قدرتو الصنية عم اإلتياف بمكسيق جديدة تواىي المكسيق المنبعثة مف

القكافي .

كمنو قكؿ الشاعر حذيصة بف أنس اليذلي (مف الطكيل) :
ى
ػػػػػػكـ َشػ َّ
ػػػػػػر ِت
ػػػػػػدت َكَكػ َّ
َعمييػػػػػػػا َ
العػػػػػػػذار يػ َ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػنة َدّر ِت
ػػػػػػػػػػػػػػت ِدرت باألسػ
إذا مػػػػػػػػػػػػػػػا اسػ
ُ

أ َُت ِ
ػػػػػػف عػػػػػػػكؼ ِبخيميػػػػػػػا
كعػ ُ
ػػػػػػب بػ ُ
ػػػػػػدنا َكْمػ ُ
ػػػػػػف بنػػػػػػػك َحػػػػػػػرب َتَرَّبػػػػػػػت ِصػػػػػػػغارىا
َكَنحػ ُ
) )1الحمكؼ  ،خزانة ا دب كناية ا رب (ج.)433/

) (2ابف ا ثير  ،المثل السائر في أدب الكاتب كالشاعر(ج.)267/1
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)335
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ِ
ػػػػػػػػػػر ِت
الش
ػػػػػػػػػػباؾ َف َمػ َّ
َجذيمػػػػػػػػػػ َة مػػػػػػػػػػػف ذاؾ ِّ

كقػػػػػػػػد ىربػػػػػػػػت منػػػػػػػػا مخافػػػػػػػػ َة ِ
بأسػػػػػػػػنا

ِ
ػػاف مػػػف َعػػػادت مػػػف النػ ِ
ػػاس َضػ َّػػر ِت
بَن ْعمػ َ َ

ػػػػػػػػل دار ُمقيمػػػػػػػػػة
فيػػػػػػػػػل نحػػػػػػػػػف اال أىػ ُ

()1

فالركؼ في القصيدة ،ىك حرؼ التاء المسبكؽ بحرؼ الراء المشدد ،كىذا التشديد واعف مف
صكت الراء فكثر صكت الطرؽ المتكرر ،مما أشاع جكا مكسيقيا مواعصا يناسب معاني الصخر

كالحماسة في القصيدة .

كمنو قكؿ الشاعر الحسيف بف ُمطير ا سدؼ (مف الطكيل) :
سػػػػػػالـ عَمػػػػػػى البيػ ِ
كره
ػػػػػت الػػػػػػذي الَ َنػ ُ
َ ن َ
َْ
ػػػػػز ُ
الك ِ
ػػػػػػػػادِني
اشػ
ػػػػػػػػكالَ ِحػػػػػػػػػ َذ ُار َ
ػػػػػػػػحيف َلَقػ َ
َ
َكَلػ ْ

المػػػػػػػػػك ِ
الخػػػػػػػػػك ِ
ِ
ؼ ِإالَّ بػػػػػػػػػالعيك ِف َّ
ام ِ
مػ َ
ػػػػػػػػف َ ْ
َ
ُ
ِ ()2
ِ
ػػػػكَد َ ِ ِ
المسػػػػػام ِ
ْ
ػػػػكى َقػ ْ
إليػػػػػو َ
اليػ َ
الجنيػػػػػب ُ

فقد التزـ الشاعر في بيتيو حرفيف قبل حرؼ الركؼ الحاء ىما ا لف كالميـ ،مما أحدث جرسا

مكسيقيا جميا في ىذيف البيتيف.

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)335
) (2المرجع السابق  ،ص.518
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الفصل الثالث

المستكى التركيبي
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مفتت
يرمي ىذا الصصل إل

التركيبية التي تككنت منيا نصكص الحماسة

دراسة البن

الشجرية ،مف خالؿ عدة محاكر أسمكبية توافرت جميعا في تشكيل النصكص عبر تعالقاتيا
التي أسيمت في إثراء جماؿ التركيب ،كتكثيف دالالتو فالمستكػ التركيبي لىك الركيزة التي
تستند إلييا الداللةل( .)1كرنـ تعدد تعريصات المستكػ التركيبي إال أنيا تتمحكر جميعا حكؿ فكرة
نظـ الكالـ أك تأليف العناصر

()2

 .بطريقة معينة كمميزة تميز صاحبيا بالدرجة ا كل  ،كتميز

النص عف نيره مف النصكص .
كالنسيج النصي عبارة عف مجمكعة مف الجمل كا نساؽ المغكية التي ُرّكبت تركيبا

معينا ،أفو

بالتالي إل

داللة معينة ،تنـ عف قدرة الشاعر كابداعو في تكصيل شعكره .

فالنص في حقيقتو عبارة عف مجمكعة كبيرة مف لالبن

المغكية كبقدر ما يستطيع الشاعر أك

ا ديب أف يؤلف بينيا خصكصية متصردة ،بقدر ما يمتمؾ ناصية الجماؿ الصني كالسمك في
إبداعو ا دبي  .إف العمل ا دبي كثي ار ما تظير عبقريتو مف خالؿ طبيعة المحمة التركيبية التي
تسكده ل(.)3
إف كصف البنية التركيبية كشرحيا كبياف الظكاىر كا نساؽ المغكية التي سيطرت عم الشاعر
في تككيف نسيجو النصي مف شأنو أف ُيبرز جماليات العمل الصني ،كمعرفة خصائص المبدع
ؽ
المم ِيدة لصيـ العمل ا دبي كاستجالء دالالتو .
المغكية ،كزحدػ الطر ُ
كيأتي استعماؿ التراكيب المغكية في النصكص ا دبية التي تحمل طابع اإلبداع عميقة في
()4

مدلكالتيا ،متجاكزة النمط التعبيرؼ العادؼ فيي عبارة عف لخمق جديد ليذه التركيبات ل

.

المتعارؼ عمييا ،فصييا يتـ استخراج أقص طاقات المغة التعبيرية ،كىك ما يحقق لمنص الشعرػ
) (1ككىيف  ،بنية المغة الشعرية (ص.) 178
) (2ينظر  ،السعراف  ،عمـ المغة (ص.)205
) )3أبك حميدة  ،الخطاب الشعرؼ عند محمكد دركيش (ص.)227
) (4عبد المطمب  ،جدلية اإلفراد كالتركيب (ص.)161
022

صصة الشعرية مف خالؿ تراكيبو الجديدة ،فجكىر الشعر يقع في الطريقة التي اتبعيا الشاعر في
تككيف نسيجو النصي كتأليصو ،ف ىذه الطريقة ىي ما تميز النص الشعرؼ عف باقي النصكص
ا دبية ا خرػ ،فمكل كنا نعني بالمغة الشعرية مجرد مجمكعة مف الكممات لـ تكف ىناؾ لغة
شعرية خاصة ،أما لك كنا نعني بيا تراكيب مككنة مف كممات ،كمصنكعة بأنساؽ معينة فال شؾ
()1

إذف مف كجكد لغة شعرية ،ال تتميز عف سكاىا بمومكنيا كانما ببنيتيال

.

كتتبدػ طاقة المبدع الخالقة مف خالؿ تراكيبو الجديدة التي تتجاكز الكممات فييا النظاـ المعيف
المعركؼ ليا داخل المغة ،إل كظيصة داللية أخرػ داخل ىذا التركيب  .فينا يتـ انتياؾ القكالب
الجاىزة إل

نمط تعبيرؼ نير مألكؼ حيث إف تحريؾ الكممة إل

ا ماـ أك إل

الخمف أؼ

التقديـ كالتأخير حسب ما تقتويو الداللة ،يساعد مساعدة بالغة في خركج التركيب مف طابعو
()2

النصعي إل طابعو اإلبداعي

.

إف لمتركيبات في المغة العربية إمكانات تعبيرية كاسعة نير متناىية حيث سخر الشعراء
ىذه اإلمكانات في بناء النصكص الشعرية ل كي يخرجكا بمغتيـ الشعرية مف الجمكد إل الحركة
كمف الثبات إل التحكؿ  .كلكف عم الرنـ مف ىذه اإلمكانات الكاسعة المتاحة أماميـ  ،فزننا
نجد كل شاعر يتحرؾ في منطقة تركيبية خاصة بو يصبغ بيا خطابو ،بحيث ال يتجاكزىا في
مكوع مف المكاوع حت

()3

يعكد ميركال إلييال

 .فكل شاعر لو إطاره الخاص بو الذؼ

يستحسف التعبير بو مف خالؿ سيطرة بعض ا نساؽ كا نماط عميو ،فيك في الغالب ال يتجاكزىا
بحيث يصبح ىذا االستعماؿ الخاص لتراكيب بعينيا سمة بارزة في الخطاب الشعرؼ تككف
جديرة بالدراسة الستجالء دالالتيا  .فمكل شاعر لخصكصية نحكية ليا إمكاناتيا التي تميزىا
كتجعل لشعره طبيعة داللية خاصة ،تميزه عف نيره مف الشعراء ل(.)4إف مجمل ما يقكـ عميو
المستكػ التركيبي ىك النحك بقكانينو المتعارؼ عمييا كما يقكـ بو الشاعر مف تغيير في ترتيب
) (1فول  ،نظرية البنائية (ص.)234
) (2ينظر  ،عبد المطمب  ،جدلية اإلفراد كالتركيب (ص.)133
) (3أبك حميدة  ،الخطاب الشعرؼ عند محمكد دركيش (ص.)228
) (4عبد المطمب  ،جدلية اإلفراد كالتركيب (ص.)274
022

نسيج نصو باستخداـ تمؾ القكاعد لمنح نصو مزيدا مف الجماؿ الذؼ ينثاؿ عبر الدالالت الجديدة
ليذه التركيبات نير المألكفة ،كالخارجة عف النطاؽ المتعارؼ عميو لمغة  .فصيانة ل التراكيب
اإلبداعية إنما تمثل في حقيقتيا قدرة الصناف عم تشكيل المغة جماليا بأف يخترؽ إطار المألكفات
أحيانا أك يصنع منيا شيئا شبييا بغير المألكؼ ،كىك بذلؾ يتعامل مع مكاد أكلية ذات خكاص
معجمية قابمة ف تزرع في السياؽ كما ىي  ،كما ىي قابمة ف تزرع فيو بشكل متطكر ،كلكنيا
()1

في كمتا الحالتيف تقدـ النمكذج ا سمكبي المميزل

 .كتقكـ البنية التركيبية لمخطاب ا دبي عم

التركيب النحكؼ الذؼ يجب أف ينظر إليو في الشعر عم أنو ذك فاعمية تؤدؼ جزءا مف معن
القصيدة كجماليتيا ،كىك بذلؾ يتوافر مع باقي العناصر ا خرػ (التركيب البالني) في تحقيق
أدبية الخطاب ا دبي ).(2
إف دراسة المستكػ التركيبي لنص ما يكقصنا عم ل إمكانات تعبيرية تزيد عم

مجرد

الحديث المألكؼ أك مجرد نقل المعن  .كيمكف رصد ذلؾ في عمق استعماؿ المصردات كالجمل
كالمادة النحكية كانتظاـ الجمل ،ثـ الصقرات كصكال إل ا داء ا دبي المتكاملل(.)3
فتخير كانتقاء الكممات كالجمل كالتعابير في المستكػ التركيبي لو جماليتو الخاصة ،فمف خالؿ
البنية التركيبية يتـ الكشف كاستكناه المدلكالت العميقة لمنص بكصصو ل بنية لغكية مصتكحة البداية
()4

كمعمقة النياية ل

 .فالنص في حد ذاتو مككف مف مجمكعة كممات ُرِّكبت مع بعويا البعض

فالنص بنية شمكلية لبن داخمية مف الحرؼ إل الكممة إل الجممة إل السياؽ إل النصل(.)5

فالكممات أك ا لصاظ بكصصيا البن ا كلية المككنة لمنص قبل دخكليا التركيب كبكصصيا مصردة .
نالبا ما يككف معناىا عاما كناموا ،كيتالش ىذا الغمكض في معاني ا لصاظ المصردة إذا دخل
) )1عبد المطمب  ،جدلية اإلفراد كالتركيب (ص.)181
) (2ينظر  ،مصتاح  ،تحميل الخطاب الشعرؼ (ص .)70
) (3عبد المطمب  ،جدلية اإلفراد كالتركيب (ص.)134
) (4الغذامي  ،الخطية كالتكصير (ص.)90
) (5المرجع السابق  ،ص .90
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المصع في تركيب معيف ،بحيث يتحدد معناه ،كيتكلد عف معناه المعجمي معن آخر يكتسبو مف
السياؽ الجديد (.)1
كمف ىنا كجب عم الباحث ا سمكبي استنطاؽ النص بالكلكج إل

عمقو كاستكناه خصاياه مف

خالؿ تراكيبو التي تمثل ظكاىر بارزة في النص ا دبي ،مما يمثل نكعا مف الخصكصية لمنص
كصاحبو ،حيث تككف ىذه التركيبات ذات قدرة عم إبراز دالالت ا لصاظ ،كطاقاتيا اإليحائية
لمكصكؿ إل أعم مستكيات ا داء المغكؼ الذؼ ُيظير قدرة الشاعر الخالقة بكافة معالـ إبداعيا

فكل ل تركيب أسمكبي في الخطاب يأتي استجابة لرؤية الشاعر ،كذلؾ أف التركيب المغكؼ ىك
الذؼ يمنح الخطاب كيانو ك خصكصيتول) .(2فالتركيب الجديد نير المألكؼ يمنح النص الشعرؼ
قيمة فنية عالية  ،تظيره في حمة بيية كتكسبو مزيدا مف ا بية كالرفعة ،كتجعل لمنص الشعرؼ
قبكال في القمكب كا سماع كيظير ذلؾ في لأف ثمة تركيبا يحمل مف الصاعمية كالتأثير كالدالالت
ما ال يحممو تركيب آخر ،إذا ما كاف أحدىما قريبا مف المعيار أكثر مف اآلخر ،ككمما ابتعد
التركيب عف المعيار حقق شعرية أكسع شريطة أف ال يخرج عم مكاصصات المغة خركجا نيائيا
بحيث يدمر أنظمتيا بحجة الشعريةل( .)3فال يعد الخركج عم قكاعد المغة إبداعا ،كانما اإلبداع
في كيصية التراكيب كصكرىا الجديدة نير المألكفة في صناعة النسيج النصي .
سع شعراء الحماسة الشجرية في قصائدىـ إل استعماؿ التركيبات االسمية كالصعمية التي
كاف لكل منيا حوكر مميز ذك دالالت محددة ،كما استعممكا في تراكيبيـ أساليب شت  ،فقد

جعل شعراء الحماسة الشجرية مف التراكيب المغكية كعاء لمحمكليـ الداللي الذؼ انثالت منو

عكاطصيـ كتجاربيـ الشعرية حيث جعمت المتمقي متماىيا مع النص كصاحبو ،مندمجا في ثنايا
التجارب الشعكرية لمشعراء .

) )1ينظر  ،العبد  ،المغة كاإلبداع ا دبي (ص .)36
) )2السد  ،ا سمكبية كتحميل الخطاب (ج.)172/1
) (3الركاشدة  ،قصيدة" إسماعيل " دكنيس صكر مف االنزياح التركيبي كجمالياتو (ص.)468
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الج َمل
المبحث األكؿ ُ :
أكالً  :الجممة الفعمية
تحمل الجمل الصعمية في طياتيا دالالت كثيرة مرتبطة بالحدث أك بالزمف بكافة أشكالو

كالزمف الماوي كدالالت التأسف عميو ،أك كالموارع الذؼ يتـ بو استشراؼ المستقبل ،أك
ا مر الذؼ يصيد اإللزاـ كل حسب مكقعو ،فارتباط الجمل الصعمية بالزمف كالحدث ىك مف أخص
خصكصياتيا كىك ما يميزىا عف الجمل أك التراكيب اإلسمية  .فالصعل يدخل فيو عنصر الزمف

كالحدث ،بخالؼ االسـ الذؼ يخمك مف عنصر الزمف ،ك ّف عنصر الزمف داخل في الصعل فيك
ينبعث في الذىف عند النطق بالصعل ،كليس كذلؾ االسـ الذؼ يعطي معن جامدا ثابتا،ال تتحدد

خاللو الصصة التي أارد إثباتيا(.)1

إف تكظيف شعراء الحماسة الشجرية الجمل الصعمية ،يمكج بالرنبة العارمة في إوصاء طابع
تجاربيـ الشعرية ،فارتقكا بيا إل

الحيكية كالحركة عم

المتمّقي إل التجاكب كاالنسياؽ مع ىذه التجربة.

مستكػ الحدث الكاقعي ،مما يدفع

كمف أمثمة استعماؿ التراكيب الصعمية الماوية قكؿ الشاعر المرار بف سالفة ِ
جمي (مف
الع ُّ
ُ
ُ
الكافر):
()2

َّ
ػػػػػػػػبي َل ّمػػػػػػػػػا
الضػ َّ

ِ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػق
ػػػػػػػػػػػػػػد َم ْصػػػػػػػػػػػػػػػقكؿ رقيػ
أَتانػػػػػػػػػػػػػػػا َحػ
ػػػػػػػػػػػكد ُىـ عمػػػػػػػػػػػػى كضػػػػػػػػػػػػ ِ َّ
الطريػػػػػػػػػػػػق
َنقػ
َ
ُ ُ

ػػػػػػػػج َـ
ػػػػػػػػكنا األَضػ َ
َك َسػ ْ
أسػػػػػػػػػػػػرنا ِمػػػػػػػػػػػػْن ُي ُـ ِتسػ
ػػػػػػػػػػػعيف َكيػػػػػػػػػػػػالً
َ

ػػػػػػػػػػػػكمة كنػػػػػػػػػػػػػك ِؽ
إلػػػػػػػػػػػػػى َخيػػػػػػػػػػػػػل ُم َسػ َّ

كجػػػػػػػػػػػػػػػػاءكا َّ
كالنعػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كأسػػػػػػػػػػػػػػػػممكنا

()3

حيث تكالت ا فعاؿ الماوية في أكائل ا شطار مككنة سمة بارزة في النص ،مصحكبة بالصخر
بالجماعة ،حيث بمغت ذركة الصخر بالعرب في انتصارىـ عم الصرس في مكقعة ذؼ قار مبمغيا

حيث كانت دائمة الحوكر في كجداف الشاعر ،حيث جاء استعمالو لألفعاؿ الماوية داللة
) (1ينظر  ،دركيش  ،دراسة ا سمكب بيف المعاصرة كالتراث (ص.)151
) )2ا وجـ  ،ىك الم يكسر بف حنظمة بف ثعمبة بف سيار ِ
مي الصزارؼ  ،أحد سادة العرب في الجاىمية ،كأحد
الع ْج ُّ
يي
ُ
أىـ الصرساف في مكقعة ذؼ قار  ،كا بيات في الصخر كالحماسة  ،كاشادة باالنتصار الذؼ حققو العرب
عم الصرس في ذلؾ اليكـ  ،ينظر  ،المرزباني  ،معجـ الشعراء ( ،ص.)398
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)147
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عم

الحدث العظيـ الذؼ قاـ بو العرب ،كتأكيد صصة الشجاعة كثبكتيا ،مف خالؿ الصكرة

الحركية التي رسميا الشاعر في قصيدتو .

كقد برزت الجمل الصعمية ذات الصعل الموارع كبن مييمنة عم نص الشاعر عركة بف الكرد
العبسي (مف الكافر) :
ذرينػػػػػػػػػػػي لمغنػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػػعى فػػػػػػػػػػػيِّني

الفقيػػػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػػرىـ
ػػػػػػػػػػػػت النػ
رأيػ
ػػػػػػػػػػػػػاس شػ ُّ
ُ
ُ
َ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ُّي كتزدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
يباعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده الَنػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػغير
الصػ
حميمتػُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ,كينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره َّ
ُ

ػػػػػػػػػالؿ
ػػػػػػػػػو َجػ
َكَقػ ْ
ػػػػػػػػػد ُيْمفػػػػػػػػػػى ال َغنػ ُّ
ػػػػػػػػػي َلػ ُ
ن

يكػػػػػػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػػػػػػػ اد صػػػػػػػػػػػػػػػػاحبو يطػػػػػػػػػػػػػػػير
رب َغفػػػػػػػػػػػػػػػػػػكُر
كلكػ
ػػػػػػػػػػػػػػػف لمػػػػػػػػػػػػػػػػغنى ّّ
ْ

ػػػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػػب جػ ّّ
ػػػػػػػػػػػػل َعْيُبػ ُ
ػػػػػػػػػػػو َ ,ك ْ
العيػ ُ
قميػػ ن

()1

فقد استعمل الشاعر عددا كبي ار مف ا فعاؿ الموارعة الدالة عم االستمرار في تأكيد المعاني
التي يريد الشاعر تأكيدىا كاثباتيا في حكاره الذؼ بدأه بصعل ا مر ،كبن مركزية تمكج بالداللة .
كالزمف الموارع زمف حي لديو القدرة عم منح الحياة ؼ نص أدبي ،لما يحممو مف دالالت
آنية تصرض حوكرىا عم النص ،كىك ما يعيو الشاعر ككظصو في نصو لخمق تصاعل مباشر
حيكؼ بينو كبيف زكجتو  ،فالشاعر يسرد الكاقع المحيط بو راسما صكرة كاوحة لمكوكعو .
حيث مّثمت ىذه ا فعاؿ حالة الغربة التي يعيشيا الشاعر ،كصراعو النصسي مف تمؾ النظرة التي
ال تتغير اتجاه الغني ،مما أبرز حالة مف الصراع النصسي الذؼ يعيشو الشاعر مع نصسو أكال كمع
نظرة المجتمع  ،فقد أسيمت الجمل الصعمية في إبراز الحدث ا مر الذؼ أبرز الصراع بيف
الشاعر كالكاقع الذؼ يحيط بو .
كقد مزج شعراء الحماسة الشجرية التراكيب الصعمية ذات ا نكاع المختمصة ،في خطابيـ الشعرؼ
لتكصيل محمكليـ الداللي ،حيث يتبدػ المزج بيف ا فعاؿ الموارعة ،كا فعاؿ الماوية في
العذر ُّؼ ،كىك في سجف معاكيةُ ،ليؤخذ منو القصاص (مف
قكؿ الشاعر ُى ْدبة بف الخشرـ ُ

الكافر):

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)477
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كيػػػػػػػػػػػػف َكَقػػػػػػػػػػػػػد َّ
ػػػػػػػػػػػػيب
المشػ
َك
تغشػػػػػػػػػػػػػ َ
َ
ُ
اؾ َ

ػػػػػػػػػػػركب
طػ
بػػػػػػػػػػػت كأ
ط ِر
َنػػػػػػػػػػػت أَحيانػػػػػػػػػػػاً َ
َ
َ
َ
ُ
الكػػػػػػػرب َّالػػػػػػػذي أَمسػػػػػػػيت فيػ ِ
ػػػػػػو
َ ُ
َعسػػػػػػػى َ ُ
ِ
ػػػػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػػػػاف
َّ
كي َف
َمف
خػػػػػػػػػػػػائ ن
َفيػػػػػػػػػػػػأ َ
ف ُ
ِ ِ
ػػػػػػػؾ ُركنػػػػػػػػاً
الحػػػػػػػػكاد ُث منػ َ
َكَقػػػػػػػػد أَبقػػػػػػػػى َ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر نج َقريػ
اء ُه َفػ
َ
ُ
َيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ُف َكر َ

ػػػػػػػػػػػػب
َكيػػػػػػػػػػػػػأَتي أَىَمػ ُ
ػػػػػػػػػػػػو النػػػػػػػػػػػػػائي ال َغريػ ُ

طػػػػػػػػػػػػكب
ػػػػػػػػػػػو ال ُخ
شػػػػػػػػػػػػديداً مػػػػػػػػػػػػا ت َ ِّي ُسػ ُ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػػكب
ػػػػػػػػػػػػػػب َقػػػػػػػػػػػػػػػد َتنػ
لِ َكقػػػػػػػػػػػػػػػت كالنك ِائػ
ُ
ُ
ِإذا َذ ِىَمػػػػػػػػػػػػت َعػ ِ
ػػػػػػػػػػػكب
القمػ
ػػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػػػأي ُ
ُ

الم َّنيػػػػػػػػػػػػ َة َقػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػكافي
َعمػػػػػػػػػػػػى أ َّ
َف َ
ػػػػػػػػد النػػػػػػػػػأ ِ
ػػػػػػػػرِؾ فػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػ َ ادي
ُي ِجػ ّ
َي ذكػ َ
ُ
ِ
َف عػػػػػػػػػكدي
ػػػػػػػػميمى أ َّ
َكَقػػػػػػػػػد َعم َمػػػػػػػػػت ُسػ َ

ػػػػػػػػػػػد ِ
ػػػػػػػػػػػميب
ثاف ذك أَيػػػػػػػػػػػػد َصػ
الحػ َ
َعمػػػػػػػػػػػػى َ
ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػدت َنك ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػركب
اجػػػػػػػػػػػػػػػػػ َذىا الحػ
ِإذا أَبػ
َ
ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنـ كأَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
ميقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َكػ
كأ َّ
َف َخ َ
َ

َم ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب
الييػ
كارَىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِإذا َكػ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع َ
ُ
ِ
جيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فأَسػ
كأُدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لِمفعػ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ُ
ريػػػػػػػػػػػػػػػػػب
َكال َيخشػػػػػػػػػػػػػػػػػى غػػػػػػػػػػػػػػػػػك ِائمي ال َغ
ُ
ِِ
ػػػػػػػػػػػػػب
الحبيػ
ُرميػ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػك َ
ػػػػػػػػػػػػػت ِب َفقػػػػػػػػػػػػػػده َكىػ َ
ُ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػب
الكئيػ
َعميػ
ػػػػػػػػػػػػػػو كاَِّننػػػػػػػػػػػػػػػي ألَنػػػػػػػػػػػػػػػا َ
ُ
جػػػػػػػػػػػػػػػزك نع ِعنػػػػػػػػػػػػػػػد ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػكب
نائَبػػػػػػػػػػػػػػػة َتنػ
َ
َ
ُ

ػػػػػػػػػيف َعمػػػػػػػػػػى َم ِ
كارميػػػػػػػػػػا َكأَغشػػػػػػػػػػى
أُعػ ُ
كأَّنػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي العظػ ِ
ػػػػػػػػػػائـِ ذك َغنػػػػػػػػػػػاء
َ
ػػػػػػػػػػدر جػػػػػػػػػػػاري
كأَّنػػػػػػػػػػػي ال َيخػ
ُ
ػػػػػػػػػػاؼ ال َغػ َ
كَكػػػػػػـ ِمػػػػػػف صػ ِ
ػػػػػاف عّنػػػػػػي
ػػػػػاحب َقػػػػػػد بػ َ
َ
َفَمػػػػػػػػـ أُبػ ِ
ػػػػػػػد َّالػػػػػػػػذي َتحنػػػػػػػػك ُضػػػػػػػػمكعي

كيشػػػػػػػػػػػم َت ِ
ػػػػػػػػػػف أَّنػػػػػػػػػػػي
ظػ َّ
كاشػػػػػػػػػػػ ن َكَي ُ
ََ
َ
ػػػػػػػػػػد َؾ َسػ َّ
ػػػػػػػػػػد ِت األَعػ
ػػػػػػػػػػداء ُ
طرقػػػػػػػػػػػاً
َفَبعػ َ
ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػػػر َيريػ
ػػػػػػػػػػػػػػػي َكرَابنػػػػػػػػػػػػػػػػي َدىػ
ِإلػ
َّ
ن
ُ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
الكميػ
َك َىَّرتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لِغي ِبتػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ َ
َ
ُ
()1
كاِف ك ِغػػػػػػػػػػرت ِمػػػػػػػػػػف ال َغػ ِ
ػػػػػػػػػكب
ػػػػػػػػػين ُ
َ
َ
َ
القمػ ُ

ػػػػػػػػػػػل أَىمػػػػػػػػػػػػي
الزمػ
َنكػ
ػػػػػػػػػػػاف َكُكػ َّ
ػػػػػػػػػػػرت َ
كأ َ
َ
َ

ػػػػػػػػػػت ُتَق َّ
ػػػػػػػػػػار دكنػػػػػػػػػػػي
َكُكنػ ُ
طػ ُ
ػػػػػػػػػػع األَبصػ ُ

حمل الشاعر في ا بيات السابقة ا فعاؿ الموارعة كالماوية الكثير مف الدالالت في محاكلة
ّ
لتكصيل تجربتو الشعرية إل المتمقي ،حيث عمد بصكرة مممكسة إل تكثيف حوكر ا فعاؿ في
نصو ،كىك ما تتطمبو ىذه المكاقف ،كقد بمغت ا فعاؿ الموارعة في النص ثالثة كعشريف فعال
مما شكل نسبة عالية لحوكر ىذه ا فعاؿ ،مقابل سبعة عشر فعال ماويا  .فزيادة نسبة
ا فعاؿ الموارعة عف ا فعاؿ الماوية ليا داللة كاوحة مف حيث ارتباط النص بزمف اإلنتاج
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)227
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أك الكتابة ،كأف مكوكع النص ىك قصد الشاعر كليس ما مو

مف ا حداث عم

أف

لألفعاؿ الماوية داللة أخرػ حيث استعمميا الشاعر ككسيمة إلثبات ا حداث الحاورة ( .)1لقد
مثمت ا فعاؿ الموارعة في النص كعاء دالليا يمكج بكافة أنكاع المعاناة التي رسميا الشاعر
في عباراتو كأكدعيا نسيج نصو  .فمف خصكصيات الصعل الموارع أنوليجعل النص يختزف
طاقتو كتجربتو القابمة لمتجدد مع كل قراءة  ،فزذا ما كاف الصعل في سياؽ التعبير عف المعاناة
تصبح المعاناة مستمرةل( .)2كىك ما نممسو في نص الشاعر الذؼ يدفع المتمقي الستشعار مكقف
الشاعر داخل سجنو.
كما أف المزج بيف ا فعاؿ في النص الكاحد ىك لبعث لمحركة كمكت لمرككد ،ىك مقابمة كصراع
بيف أزمنة كأحداث ،كبالتالي يظل العمل الصني قمقا نتيجة ىذا االنتقاؿ المحسكب بيف ا زمنة
فالزمف في بنية النص ليس زمف صيغة فقط بل يتحكؿ كثي ار إل

دالالت يصرزىا السياؽ

النصيل(.)3
كقد سع

شعراء الحماسة الشجرية إل

استعماؿ المشتقات في خطابيـ الشعرؼ ،كمف أمثمة

استعماؿ المشتقات قكؿ الشاعر عمرك بف ا طانبة الخزرجي (مف الكامل) :
ِ
ػػػػػػد ْكا
ػػػػػػذيف إذا َ
انتػ َ
ػػػػػػف القػػػػػػػكـِ الػ َ
إّنػػػػػػػي مػ َ

ػػػػػػػػػػػػػق ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػل
ػػػػػػػػػػػػػـ النائػ
هللا ثػ
ػػػػػػػػػػػػػد ُ كا بحػ
َّ
َبػ َ
ِّ

المػػػػػػػػػػػانعيف مػػػػػػػػػػػف الخنػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػاراتيـ

كالحاشػػػػػػػػػػػديف عمػػػػػػػػػػػى طعػػػػػػػػػػػاـ النػػػػػػػػػػػازؿ

كالعػػػػػػاطفيف عمػػػػػػى المضػ ِ
ػػػػػاؼ ُخيػػػػػػكَل ُيـ
َ
ُ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػيف ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػيكَفيـ َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػل
بالنابػ
الممحقػ
َ
ك ُ

كالخػػػػػػػػػػػػػػػػالطيف فقيػػػػػػػػػػػػػػػػرىـ بغنػػػػػػػػػػػػػػػػييـ

كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػاذليف عطػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىـ لمسػػػػػػػػػػػػػػػػػائل

كالنػػػػػػػػػػػػػاز ِ
ِ
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػازؿ
ػػػػػػػػػػػػل ُمنػ
َ
ليف لضػػػػػػػػػػػػػرب ُكػ ّ

ػػػػػػػػػػػػػد ِّكىـ ِبػػػػػػػػػػػػػػ ُذ ُحكليـ
المػ
ػػػػػػػػػػػػػدركيف َعػ ُ
َ
ك ُ

ػػػػاض الناىػ ِ
ػػػػج عػػػػػف ِحيػ ِ
ػػػػل
الم َي ْج َيػ ِ
ضػ َ
ػػػػرب ُ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػل
المِنَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كر ِاء الكائػ
َّ
إف َ

ػػػػػػػو
كالضػػػػػػػػاربيف َ
ػػػػػػػب َ
ػػػػػػػر ُ
ؽ ْبي ُضػ ُ
الكػ ْ
ش َيْبػ ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػائميف َت َعَّنُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػرانكـ
كالقػ
َ

) )1ينظر  ،عكاشة  ،لغة الخطاب السياسي (ص .)64 ، 63
) (2آؿ قاسـ  ،أساليب الكصف كالتصكير (ص.)75
) (3الدسكقي  ،جماليات التمقي كاعادة إنتاج الداللة (ص.)70
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يػػػػػػػػػػكـ المقامػ ِ
ػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػالكالـِ الفاصػ ِ
ػػػػػػػػػل
َ ُ

ِ
يػػػػػػػػػػب ُيـ
ػػػػػػػػػاب َخط ُ
كالقػػػػػػػػػػائميف فػػػػػػػػػػال ُيعػ ُ

مف المالحع في القصيدة ارتصاع تكاتر اسـ الصاعل كىيمنتو عم

()1

النص ،نو يناسب طبيعة

المكقف كالتجربة الشعكرية المتسمة بالصخر ،كتعداد المناقب كالمزايا مف جكد ككرـ كشجاعة
حيث شكمت ىذه ا سماء بنية درامية تككف منيا النسيج النصي ،ك يقكـ البناء الدرامي عم
تكال ا حداث النابعة مف ا فعاؿ التي اُشتُق منيا اسـ الصاعل ،المعتمدة عم النمك كالتطكر
كالتجديد ،فيذه القصيدة تمثل أسم معاني الصخر بالنصس كالقبيمة  .فقد عبر الشاعر في قصيدتو
عف قيـ ثابتة كمتجددة كمستمرة ارتبطت ارتباطا كثيقا بقكمو .
فاسـ الصاعل ىنا يمثل بؤرة النص المركزية  ،التي تتمحكر حكليا الدالالت كالمعاني( ،فالمانعيف
كالحاشديف ،كالعاطصيف  ...إل

شكمت بتجمعيا البنية
نير ذلؾ) مف أسماء الصاعل المتكاليةّ ،

التركيبية لمنص ،حيث ارتبطت ببعويا البعض ارتباطا عوكيا متسمسال ،شكل ظاىرة أسمكبية
مميزة كفريدة اتكأت في أساسيا عم الصعل ا صمي  ،التي جاء بيا الشاعر في أكائل أشطاره
حيث ككف جمال نمطية متكررة أسيمت بشكل أساسي في بناء الصرح التركيبي لمقصيدة ،مما
منح القصيدة النمك كالتطكر في الحدث مف جية ا فعاؿ ،كمنحيا أيوا ثبكت الصصة كمالزمتيا
مف جية ا سماء ،حيث شكمت زيادات المبن

عم ا فعاؿ ا صمية زيادة في المعاني ،مما

أكسبيا زيادات جمة في الدالالت  .فبركز اسـ الصاعل بيذه الكثرة المطمقة في النص ُي يعُّد مكافئا

فنيا لعمق التجربة الشعكرية كصدقيا عند الشاعر في تدفق مشاعر إعجابو الالمتناىي بقكمو
الذيف حازكا أحسف الصصات ،مف خالؿ أعماليـ التي ال يستطيعيا إال شجاع كريـ .

كمف أمثمة استعماؿ المشتقات في تشكيل خطاب شعرؼ يمكج بكافة أنكاع الحزف ،كالمكعة

المرية ترثي أخاىا (مف
كا س  ،في حماسة ابف الشجرؼ ،قكؿ الشاعرة فارعة بنت شداد ُ
البسيط) :
شػػػػػػػػػػػػياد أنديػػػػػػػػػػػػة ,رّفػػػػػػػػػػػػاع ألكيػ ِ
ػػػػػػػػػػػػة
ُ
ُ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػداد
ػػػػػػػػػػػػػداد أكىيػػػػػػػػػػػػػػة ,ف ّتػػػػػػػػػػػػػػاح أسػ
سػ ّ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػاد
حػػػػػػػػػػػػػػػالّ ؿ رابيػػػػػػػػػػػػػػػة ,ف ّكػػػػػػػػػػػػػػػاؾ أقيػ

نحػػػػػػػػػػػػار راغيػػػػػػػػػػػػة ,ق ّتػػػػػػػػػػػػاؿ طاغيػػػػػػػػػػػػة
َّ
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)213
040

ِ ()1

فػػػػػػػػػػػػراج مبيمػػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػػالَّع أنجػػػػػػػػػػػػاد
َّ

قػػػػػػػػػكاؿ ُمحكمػػػػػػػػػة ,نّقػػػػػػػػػاضُ مبرمػػػػػػػػػػة
َّ

ككف تركيبا ذا كجييف مف الصعل كاالسـ مما أكد
فتكالي صيغ المبالغة التي عم كزف ّ
(فعاؿ) ّ
الحدث كأثبت الصصة مواعصة ،حيث أف بناء الصيغة جاء مف الصعل (فعل) ،حيث تجاكز
التركيب ىذا النمط إل صيغة المبالغة بزيادات كبيرة في المبن قابميا زيادات في المعن  ،مما
أثرػ الداللة ،كلصت انتباه المتمقي إلي دكر ىذا التركيب في بناء النص ،حيث بمغت كممات ىذا
التركيب نصف كممات النص ،مما يدفع المتمقي إل إمعاف النظر في ىذا التركيب لتكالي ذكره
في النص ،فاستعماؿ صيغة المبالغة في التعبير أبمغ مف استعماؿ الصعل كاسـ الصاعل  .كىذا
االستعماؿ لصيغ المبالغة ليكحي بالرنبة الجامحة في التعبير عف المزيد مف المبالغة في تككيد
المعاني دالليا كفي تكثير المباني صكتيا ذلؾ أف الزيادة في المباني الصرفية إف لـ يترتب عمييا
تغير في المعاني يترتب عمييا في الغالب تككيد ليذه المعاني ،كىذا التككيد يسيـ بال شؾ في
إبراز الحالة االنصعالية الطانية عم ىذا النصل(.)2
إف الكثرة المطمقة كالمييمنة عم النص ليذا التركيب يعد استجابة للرنبة الشاعرة الممحة في
تأكيد أف ما تدؿ عميو ىذه المشتقات مف قيـ اإلقداـ كالكرـ كا صالة كالسيادة كانت في شخص
مرثييا أفعاال دائمة دكاـ تجدد كتكرر كنشاط كحيكية ل(.)3

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)304
) (2فمصل  ،في التشكيل المغكؼ لمشعر (ص.)94
) (3المرجع السابق  ،ص.96
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ثانياً  :الجممة االسمية
لجأ شعراء الحماسة الشجرية في تشكيل نسيجيـ الشعرؼ إل استقطاب ا سماء ،حيث
كاف ليا حوكر مميز في قصائدىـ ،فالتراكيب االسمية تحمل في طياتيا كموامينيا معالـ
الثبات كاالستقرار ،لذلؾ يكثُير ىذا النكع مف التراكيب في حماسيات ابف الشجرؼ  .فالجممة
االسمية أك التراكيب االسمية بكافة أنكاعيا كأشكاليا يمجأ إلييا المبدع لمتعبير عف الحاالت التي

تحتاج إل

أف االسـ يخمك مف الزمف ،ك يصمح لمداللة عم
التكصيف ،ذلؾ ّ

التجدد ك
عدـ
ّ

إعطائو لكنا مف الثبات( .)1فغياب عنصر الزمف مف ا سماء يمنحيا داللة الثبات كاالستقرار
كاالستمرار عم

كوع معيف( .)2كأما الجممة االسمية فقد كظصيا شعراء الحماسة الشجرية

لتصكر الحالة النصسية كالمعنكية المتأزمة كالشاكية لمشاعر نتيجة
بدرجة أقل شيكعا ،كقد جاءت
ّ
تجربة شعكرية معينة  ،فالجممة االسمية بطبيعتيا تدؿ عم الثبات ك الدكاـ.
كمف التراكيب االسمية التي كردت في شعر شعراء الحماسة الشجرية قكؿ النميرؼ (مف
الطكيل) :
ِ
اميػػػػػػػػػػػػػػػا
لذيػػػػػػػػػػػػػػػ ُذ ليػػػػػػػػػػػػػػػل ال ّتمػػػػػػػػػػػػػػػاـ التز ُ

ػػػػػػػػاء مكسػػػػػػػػػاؿ لعػػػػػػػػػكب خريػػػػػػػػػدة
كبيضػ َ

ِ
ِ
ػػاميا
ػػاف ِمػ ْ
إذا حػ َ
ػػف بعػػػض البيػػػكت ابتسػ ُ

ػػػػػيض البػػػػػػرؽ بينػػػػػػي كبينيػػػػػػا
كػ َّ
ػػػػػأف كمػ َ

()3

فقد منح تكال التراكيب االسمية النص مزيدا مف الثبات كاالستقرار  ،حيث منح الشاعر محبكبتو
أكصافا ثابتة ال تتغير ،فقد ارتكز النص عم ا سماء التي تقكـ بميمة الكصف كنقل الصكرة
الكاقعية لممتمقي ،فالنص يحمل صصات ثابتة كمظاىر جماؿ عددىا الشاعر بأسماء نكرة متتالية
بدكف ركابط يناسب طبيعة المكقف  ،كىذا النمط ا سمكبي في بناء ىذا النكع مف الجمل االسمية
ُمكثف الحوكر في حماسيات ابف الشجرؼ كيناسب النصكص التي تتناكؿ الكصف كالغزؿ .
كمثمو قكؿ ا عش (مف البسيط) :
) (1ينظر  ،دركيش  ،دراسة ا سمكب بيف المعاصرة كالتراث (ص .)153
) (2عكاشة  ،لغة الخطاب السياسي (ص.)145
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)674
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ِ
ػػػػػػػػل
السػ
َمػ ُّ
ػػػػػػػػحاب ِة ال ريػ ن
ػػػػػػػػر َّ
َ
ػػػػػػػػث  ,كال َعجػ ُ
ِ ()1
ِ
ػل
َت ْمش ْي ُ
الػك ِجي َ
الي َكْينا كمػا َي ْمشػي َ
الكح ُ

ػػػػػػأف ِم ْشػػػػػػػي َتيا مػػػػػػػف بيػ ِ
ػػػػػػت جارِتيػػػػػػػا
كػ َّ
َ

ػػػػقكؿ عك ِار ُضػػػػػيا
َغػ َّ
ػػػػاء َ ,م ْصػ ن
اء َ ,فْرعػ ُ
ػػػػر ُ

كمف التراكيب االسمية في حماسة ابف الشجرؼ قكؿ الشاعر حاتـ الطائي (مف الطكيل):

ػػػػػػػػف
نظيػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػو ,يغنػػػػػػػػػي غنػػػػػػػػػاه كيخمػ ُ

ػػػػػػػػده
إذا مػػػػػػػػػات منػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػيد قػػػػػػػػػاـ بعػ ُ
كانػػػػػػي ألَ ْقػػػػػػري َّ
ػػػػػل سػػػػػػ الِ ِو
الضػ َ
ػػػػػيف ,قبػ َ

ػػػػػػػػػػػف
كأطعػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػدماً ,كاألسػػػػػػػػػػػػنة ترعػ ُ

كانػػػػػػي ألخػػػػػػػزى أف تػػػػػػػرى بػػػػػػػي بطنػػػػػػػة

ػػػػػػػػػف
كجػػػػػػػػػػارات بيتػػػػػػػػػػي طاكيػػػػػػػػػػات ,كنحػ ُ

ِ
ػػػػػد الحػػػػػػي َج ْفَنتػػػػػػي
أبعػ َ
كانػػػػػػي ألُغشػػػػػػي َ
ّ

ػػػػػػػػػف
إذا حػػػػػػػػػػرؾ األطنػػػػػػػػػػاب نكبػػػػػػػػػػاء حرجػ ُ
أ َّ
ف
ػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػا ال أسػ َ
طيع ,فػػػػػػػػػػأكَم ُ
ُكمػ ُ
ػػػػػػػػػت ُ

ُعطػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػائمي ,كَلُرّبمػػػػػػػػػػا
كاّنػػػػػػػػػػي أل ْ

()2

فقد شكمت الجممة االسمية مف إف كاسميا مرتك از أساسيا قامت عميو القصيدة ،مثمت نكاة لكافة
المعاني التي يمدح بيا الشاعر نصسو كقكمو كيصخر بيا ،فتكاتر ىذا التركيب االسمي أربع مرات
في أماكف محددة مف ا بيات يبرز البناء التركيبي لمقصيدة كأنيا مجمكعة مشاىد يجسدىا

الشاعر لممتمقي عيانا.

كمف التراكيب االسمية أيوا قكؿ الشاعر سحيـ بف ك ِ
ثيل ِّ
الرياحي (مف الطكيل) :
ُي ُ ي

ػػػػػػف َك َسػػػػػػػ ْكنا ىامػػػػػػػ َة ابػ ِ
ػػػػػػػف خكيمػػػػػػػػد
كَنحػ ُ
ِ
جيادنػػػػػػػػا
ػػػػػػف َتَرْكنػػػػػػػا فػػػػػػػػي َم َجػػػػػػػػِّر
كَنحػ ُ

ػػػػػـ َصػػػػػػ َّمما
ُح َسػػػػػػاماً اذا مػػػػػػا صػ َ
ػػػػػاد َ
ؼ العظػ َ

بالقنػػػػػػػػػػػػا ُم َتَق َّسػمػػػػػػػػػػػػا
ُعبيػػػػػػػػػػػػد َة َلحمػػػػػػػػػػػػاً َ
احي كالعقيقػ ِ
رقيػػػػػػػػػق النػػػػػػػػػك ِ
ػػػػػػػػػة ِم ْج َذمػػػػػػػػػػا
َ
()3
يعػػػػػػالِج فينػػػػػػا ِ
القػػػػػػ َّػد حػػػػػػػكالً ُم َجَّرمػػػػػػػا
ُ
ُ

المػػػػػػرَء َع ْمػػػػػػ اًر ُم َيّنػػػػػػػداً
كَنحػ ُ
ػػػػػف كسػػػػػػكنا َ
كَنحػػػػػف َتركنػػػػػا عػ ِ
ػػػػام اًر بعػػػػػد مػػػػػا َىػػػػػػكى
ُ َ

فقد شكل المبتدأ لنحفل المتبكع بالخبر الجممة الصعمية ،ظاىرة بارزة قرر الشاعر مف خالليا

معاني عدة كالقكة كالشجاعة كالجكد كالكرـ ،حيث أسيـ ىذا التركيب االسمي في إثبات
ا كصاؼ التي أرادىا الشاعر كقررىا في ثنايا نصو ،مف خالؿ البدء باالسـ كنقطة انطالؽ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)657
) (2المرجع السابق  ،ص.52
) (3المرجع نصسو  ،ص.96
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جاءت بعده ا كصاؼ أك الكالـ الذؼ أراد الشاعر أف ُيخبر عنو كىك ما جاء مطردا في النص
الشعرؼ السابق .
كمنو أيوا قكؿ الشاعر أبي عمي الورير (مف الطكيل) :
جػػػػػػػػػزى هللا عنػػػػػػػػػي ؿ خاقػػػػػػػػػاف إنيػػػػػػػػػـ

أطػػػػػػػػػػالكا لسػػػػػػػػػػاني بالثنػػػػػػػػػػاء كبالشػ ِ
ػػػػػػػػػكر

ػػدىر سػػػاخ ن
ػػدىر كالػ ُ
ػػـ اسػػػتعتبكا لػػػي الػ َ
ُىػ ُ

كبالصػ ِ
ػػػػػػػػػػغر
ػػػػػػػػػػأعتَبني بػػػػػػػػػػػالكرِه منػػػػػػػػػػػو
فػ
َ
ُ

ػػػػف ذكػػػػػري
ػػػػد َّي كأحيػػػػػكا ُكػ َّ
ػػػػات مػ ْ
ػػػػل مػػػػػا مػ َ
َيػ َ

كىػػػػػػػػػـ َن َّكىػػػػػػػػػكا كمػ ُّ
ػػػػػػػػدكا إلػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػال
ُ
كع َّ
ظمػػػػػكا
َك ُىػػػػػـ َعَّرفػػػػػكني َق ْ
ػػػػػدَر نفسػػػػػي َ

بيحسػػػانيـ مػػػا صػ َّ
ػػاس مػػػف أمػػػري
ػػغَر النػ ُ
َ

()1

كمف الظكاىر التركيبية التي اجتمع فييا استعماؿ التراكيب االسمية كدمجيا بالتراكيب الصعمية
استخداـ ا فعاؿ المتعدية لمصعكليف ،كما تغيره في صيغة التركيب االسمي بتغيير المبتدأ إل
مصعكؿ أكؿ ،كتغيير الخبر إل مصعكؿ ثاف ،كىك ما نممسو في قكؿ الشاعر (مف السريع):
ػػػػػػػػػػػػأرض ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػيق
هللا لػػػػػػػػػػػػػـ َتضػ
َعّنػػػػػػػػػػػػػي فػ
ُ

أرض ِ
هللا َضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَّيَق ًة
أَ َح ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب َت َ

ِ
ػػػػػػػػػػػق
ػػػػػػػػػػك ِطْئ َتِني َك ْطئػػػػػػػػػػػاً عمػػػػػػػػػػػى َحَن
َفػ َ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة
ظَننتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َف ْقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ِبَقرَقػ
َك َ
َ

()2

حيث عبر الشاعر عما يدكر بخاطره بطريق الحكار المستمد مف التجربة الشعكرية لمشاعر الذؼ
يمكف التعبير عنيا بالعتاب ،حيث الصراع النصسي الذؼ ألـ بالشاعر ،مع الشعكر بالنقص الذؼ
يعتريو كوآلة مكانتو بعد أف تغير عميو صاحبو ،حيث استخدـ الشاعر ىذه ا فعاؿ لمداللة
عم

التصكر كالتجديد في الحدث كىك ما سمب البنية التركيبية االسمية خاصيتيا مف ثبكت

الكصف كاالستقرار،فقد كفق الشاعر في استعماؿ ىذه التراكيب لمتعبير عف جكه النصسي .
كقد أكد الشاعر عم معانيو في البيتيف أيوا مف خالؿ استعماؿ تركيبيف فعمييف آخريف أحدىما
منصي كالثاني ُم يؤكد لمتعبير عف الحدث المقركف بالزمف الماوي كلمتعبير عف حالتو النصسية إزاء

حالة اإلقصاء التي يعانييا.

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)410
) (2المرجع السابق  ،ص.263
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كقد يحمل االسـ في طياتو ارتباطا نير مباشر بالزمف مف خالؿ لاحتكائو عم قيد زمني كصعل
()1

ناسخ أك ظرؼ زماف فيصبح التركيب متحركا الحتكائو عم عنصر الزمفل

 .حيث يمنح ىذا

السياؽ الزمني النص ،النمك كالحركة كالتطكر ،مما يبرز النص في صكرة حركية مقررة
ا كصاؼ مستقرة المعاني ،كىك ما نممسو في قكؿ الشاعر إبراىيـ بف الميدؼ (مف المتقارب):
ػػػػػػػػػػرت حربػػػػػػػػػػػاً َعكانػػػػػػػػػػػا
فممػػػػػػػػػػػا َنبػػػػػػػػػػػا ِصػ
َ

ػػػػػػػػػػػت أخػػػػػػػػػػػػي بيخػ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػاء الزمػ
ككنػ َ
ككنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أ ِ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد َؾ لمنائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
ُعػ
ُ

ػػػػػػػػػػؾ األمانػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػب منػ َ
فيػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػا أطمػ ُ
ػػػػػػػػػػػػػػؾ أ ُذ ُّـ الزمانػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػبحت فيػ
فأصػ
ُ
َ

إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أ ُذ ُّـ
كك
ُ
ُ
َ

()2

فقد منح الشاعر تراكيبو االسمية زمنا ماويا استمده مف ا فعاؿ الناسخة التي تكاتر ظيكرىا في
النص كجاء بعويا مكر ار في أكائل ا شطار ،كىك ما أبرز نرض المكـ كالعتاب بصكرة درامية
تتكال مف خالليا ا حداث،مف خالؿ المقابمة التي أجراىا الشاعر في أبياتو (كنت أخي ،صرت
حربا ،أ ِ
ُعدؾ لمنائبات ،أطمب منؾ ا مانا ،أ ُذ ُّـ إليؾ  ،فأصبحت فيؾ أ ُذ ُّـ)  ،فقد تعاوت ا سماء
كما تقرره مف صصات ثابتة مستقرة مع الزمف الذؼ منحتو ليا ا فعاؿ الناسخة في إبراز تجربة
الشاعر كعاطصتو داعية المتمقي لمتماىي كاستحوار تمؾ الصكرة مف خالؿ المقارنة الودية .
كمنو قكؿ الشاعر

()3

(مف الطكيل):
ِ
ِ
ككػ َ ِ
ػػػػػػػير
الػك ْجػػػػػػػػد الػػ ُػمػػػػػػػػػػب ِّف َيطػػػ ُ
ػػػػػػػاد مػػػػػػػػف َ
ِ
ِ
األر ِ
ػػػػػػك نؿ نػػػ ِ
ػػػػػػير
ض َغػػػ ْ
مػػػػػػف ْ
كمػػػسػػػػػ ُ
ػػػػػػاز نح َ
()4
أ َِزيػػػػػػػػػػػد ْ ِ
أف ي ِحػ َّ ِ
ػػػػػػػػػػر
ُ
اشػػػػػػػػػػػتياقاً ْ َ
ػػػػػػػػػػف َبعيػ ُ

الػػيػػػ َػػكى
ػػيف َخػ َّ
ػػت َ
كقػمػ ُ
لػقػْمػ ِبػػػي ِحػ َ
ػػف بػػػو َ
ػػػػػػب ِة ُدكَنػػػيػػػػػػػػػا
ػػػػػػالـ األَحػػػ َّ
َص َػػبػػػػػػػػػ َ أ ْ
كأ ْ
َعػػػ ُ
ِ
ػػػكى
ػػػكى مػػػػ ْت ِي َـ َّ
ػػػب ْح ُت َن ْجػػػػد َّي َ
َصػ َ
النػ َ
كأ ْ
اليػ َ ُ

) )1عكاشة  ،لغة الخطاب السياسي (ص.)145
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)286
) (3ا بيات بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم قائميا .
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)550
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فقد عمد الشاعر إل الصعل الناسخ أصبح في إثبات معاني الكجد كاليياـ لممحبكبة كاشتياقو إلييا
مما منح النص بعدا نصسيا أكبر مف خالؿ الصعل الناسخ الذؼ يدؿ عم

زمف انقواء الحب

كشكؽ الشاعر في رجكعو.
ثبلثب  :التقدين والتأخيز

ُي يعُّد التقديـ كالتأخير أحدػ أىـ الظكاىر ا سمكبية لما يمنحو لمنص مف بياء كركنق
كيكسب المغة الشعرية ُمزية تجعميا متصردة عف باقي أنكاع الخطابات ا خرػ ،فالتقديـ كالتأخير
ُ

يجذب المتمقي كيجعمو يمعف النظر فيو ،مما يكسب النص تأكيالت عدة عند كل قراءة جديدة
كيمنح النص الحيكية كالتجدد .
كالتقديـ كالتأخير مف أىـ ما عني بو العرب القدماء في حديثيـ كأفرد لو المؤلصكف ا بكاب في
مؤلصاتيـ ف العرب لإنما يقدمكف الذؼ بيانو أىـ ليـ ،كىـ ببيانو أعن ل(.)1

إف التركيب نير المألكؼ كالممتزـ بقكاعد النحك  ،يمنح النص جماال ال نيائيا ،جماال يتجدد عند
كل قراءة ،جماال مف شأنو أسر لب المتمقي كالتأثير فيو ،فالتقديـ كالتأخير لباب كثير الصكائد جـ
المحاسف ،كاسع التصريف ،بعيد الغاية ال يزاؿ يصتر لؾ عف بديعو ،كيصوي بؾ إل لطيصو ،كال

كيمطف لديؾ مكقعو ،ثـ تنظر سبب أف راقؾ كلطف عندؾ ،أف ُقِّدـ
يزاؿ شع ار يركقؾ مسمعو ،ي

فيو شيء ،كحكؿ المصع عف مكاف إل مكافل(.)2

كالتقديـ كالتأخير في ألصاظ الجمل يغير في داللة الجممة حيث يمنح ا لصاظ مكاقع نير مكاقعيا
ا صمية ،فيك تغير في لالنظاـ التركيبي لمجممة يترتب عميو بالوركرة تغير الداللة كانتقاليا مف
مستكػ إل آخرل(.)3أؼ ىك تغير في النسق المثالي لمجممة لتحقيق الجماؿ في النص مف جية
كالتأثير عم المتمقي مف جية أخرػ  .فا صل في الجمل العربية خوكعيا لقانكف مكحد منظـ
تنتظـ فيو أجزاؤىا حسب القكانيف كا عراؼ النحكية بحيث يظير التركيب المغكؼ بناء منظما
) (1سيبكيو  ،الكتاب (ج.)34/1
) (2الجرجاني  ،دالئل اإلعجاز (ص.)106
) (3عبد المطمب  ،البالنة كا سمكبية (ص.)331
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كامال ،فالتراكيب االسمية مثال تبدأ بالمبتدأ يتمكه الخبر ،فحق الصدارة في الكالـ لممبتدأ ككذلؾ
الجمل الصعمية تبدأ بالصعل ثـ الصاعل  .كلكنو قد يط أر عم النظاـ ما يقتوي التغيير كالتبديل في
مكاقع ا لصاظ ،أؼ تغيير نسق الجممة المثالي لتحقيق نايات جمالية في النصكص الشعرية
كىذا الخركج عف المألكؼ يمثل لخركجا عف المغة النصعية إل المغة اإلبداعيةل(.)1
فالتقديـ كالتأخير يغني التجربة الشعرية كيجعميا ذات أثر فعاؿ ليمثل عامال ميما في إنناء
المغة الشعرية كانناء التحكالت اإلسنادية التركيبية في النص الشعرؼ ،مما يجعمو أكثر حيكية
كيبعث في نصس القارغ الحرص عم

مداكمة النظر في التركيب ،بغية الكصكؿ إل

الداللة

الكامنة كراء ىذا االنزياح المغكؼ ل(.)2
كمف ىنا يمكف أف نستدؿ عم أف أؼ تغيير يط أر عم لالتركيب في الجممة ذك أثر كبير عم
الداللة ،إذ تعمد القرائف المعطاة إل فتح مغاليق النص ،كايجاد داللة جديدة تكسب النص ركحا
جديدة كتصك ار فنيا كابداعا متمي از يترؾ كقعا في نصس المتمقي ل(.)3
كالتقديـ كالتأخير لو كظيصة ىامة داخل النص ا دبي إذ تقكـ ىذه الكظيصة عم

منح النص

عنصر لالمصاجأةل( ،)4المتكلدة مف االستعماؿ نير المألكؼ لمغة بحيث تصدـ القارغ كتجعمو
يسع

عد التقديـ كالتأخير أحد أىـ
الستنتاج الدالالت الكامنة كراء ىذا التغيير .لذلؾ يمكف ّ

السمات ا سمكبية حيث أنو يتـ استعمالو لتشكيل لغة فنية لمخطابات الشعرية ،مما يوصي عمييا
مزيدا مف اإلبداع  ،كقدرة عم التعبير الدقيق ،كالتصكير المؤثر .

) (1عبد المطمب  ،البالنة كا سمكبية (ص.)329
) (2الزيكد  ،دالالت االنزياح (ص.)164
قشيف دراسة أسمكبية (ص.)78
) )3الرشكد  ،شعر المر ّ
) (4المسدؼ  ،ا سمكبية كا سمكب (ص.)85
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فالميتـ بتحميل النصكص ،كسعيو الدائـ إل فتح مغاليقيا كاستجالء دالالتيا ال بد لو أفليخوع
التقديـ كالتأخير لدراستو ،فال شؾ أف ثمة ارتباطا كثيقا بيف التقديـ كالتأخير مف ناحية ،كالمعن
مف ناحية أخرػ ،كيتجم ىذا االرتباط الكثيق في رحاب جماليات التمقي ل(.)1
إف االستعماؿ اليكمي لمتراكيب في صكر متعارؼ عمييا يجعميا مبتذلة قد فقدت بريقيا كلمعانيا
فأصبحت مألكفة عم السماع لذلؾ كجب عم ا ديب تشكيل خطابو باستعماؿ ىذا ا سمكب
لشد انتباه المتمقي كالتأثير فيو لإف ىناؾ ترتيبا معتادا مبتذال يطرؽ الذىف كؿ كىمة ،كىذا
الترتيب يمكف مخالصتو ،كلكف مجرد المخالصة ينبئ عف نرض ما ،ذلؾ الغرض ىك  :إبراز كممة
مف الكممات لتكجو التصات السامع إلييال(.)2
إف لصت انتباه المتمقي كالتأثير فيو ىك ثمرة ىذا ا سمكب حيث يككف ىذا التأثير مرتبطا
بالدالالت التي يصرزىا ا سمكب داخل النص ،فالكممات ل المختمصة الترتيب يككف ليا معن
مختمف ،كاف المعاني المختمصة الترتيب يككف ليا تأثيرات مختمصةل(.)3
كالمطمع عم حماسة ابف الشجرؼ يالحع أف ليذه السمة ا سمكبية ترددا كاوحا ،ككبي ار كاف لو
عظيـ ا ثر في إنتاج الداللة كتحقيق القيـ الجمالية لمنصكص .
كمف صكر التقديـ كالتأخير :
تقديـ المفعكؿ بو عمى الفاعل
إف ا صل في ترتيب الجمل الصعمية البدء بالصعل يميو الصاعل ،فالمصعكؿ بو كىذا ىك النمط
التقميدؼ لمجممة الصعمية كلكف قد يمجأ الشاعر في تشكيل خطابو الشعرؼ إل نير ذلؾ فيقدـ
المصعكؿ بو كيجعل لو الصدارة في الكالـ نراض جمالية ،كابراز قيمة المصعكؿ بو كمكانتو.
كمف ذلؾ قكؿ الشاعر عبد قيس بف خصاؼ يكصي ابنو (مف الكامل) :
) )1شمبي  ،في صحبة النص (ص.)280
) )2فندريس  ،المغة (ص.) 280
) )3راوي  ،نظرية المغة في النقد العربي (ص.)220
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ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كأَك ِ
هللا َّ
ؼ ِبَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْذ ِرِه
فات ِقػ
َْ
َ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
فت َحَّمػ
كاذا َحَم ْفػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ُم َم ِارًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َ
َ

ػػػػػػػػػػػػػؾ ُل ْعَنػػػػػػػػػػػػػػ ًة ُّ
لمنػ َّ
ػػػػػػػػػػػػػز ِؿ
ػػػػػػػػػػػػػق كال َتػ
َحػ
ّّ
ُ

ك َّ
ػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػو فػ َّ
ػػػػػػػػػػيف َم ِب َ
يتػ ُ
ف أَ ْك ِرْمػ ُ
ػػػػػػػػػػي َ
الضػ ْ

()1

قدـ الشاعر لصع الجاللة ُ الذؼ مكقعو اإلعرابي مصعكؿ بو في إطار كصيتو البنو ف في

تقديـ لصع الجاللة تعظيما لمذات اإلليية  ،كتقديـ ما يشمل مخافة ُ عز كجل ،كفي ىذا لصت
لالنتباه كدعكة لمتقيد كااللتزاـ بالتعاليـ اإلليية ،كما قدـ الشاعر المصعكؿ بو الويف في بداية
الشطر الثاني لبياف أىمية كمنزلة الويف حيث ارتبط الويف بخصمة كريمة عند العرب كىي
الكرـ كالجكد فقدـ الويف لالىتماـ كالعناية بو .
سدؼ (مف الطكيل ):
كمف صكر تقديـ المصعكؿ بو ،قكؿ الشاعر الحسيف بف ُمطير ا
ُّ
ػػػػػػػػػػر بيتػػػػػػػػػػػاً بالحجػ ِ
ػػػػػػػػػػت
ػػػػػػػػػػاز َت َكَّن َفػ ْ
أ ََت ْي ُجػ ُ

ػػػػػػػػداء أـ أنػػػػػػػػػت زائػػػػػػػػػره
ػػػػػػػػو األعػ
انبػ ُ
جك َ
ُ

()2

األعداء) لقيمة جمالية تركت أث ار كبي ار في
انب ُو) عم الصاعل (
حيث ّ
قدـ الشاعر المصعكؿ بو (جك َ
ُ
النص كىي بياف كثرة ا عداء كالكاشيف كترصدىـ بالشاعر ،فقدـ الشاعر المصعكؿ بو لبياف ما
يعانيو في سبيل لقاء محبكبتو في إطار خطابو لنصسو .
تقديـ الجار كالمجركر
يأتي تقديـ شبو الجممة المككنة مف الجار كالمجركر نراض جمالية كثيرة منيا العناية
كاالىتماـ بالعنصر المقدـ ،كمف أمثمة ذلؾ قكؿ الشاعر عامر بف الطصيل العامرؼ (مف
الطكيل):
طعِنػ ِ
ػػػػو ُقعسػػػػػا
كريمػػػػػاً تػػػػػرى ال ُفرسػ َ
ػػػػاف مػػػػػف َ ْ
()3
ػػػػػاف َحػػػػػػرب ال تػػػػػػرى فػػػػػػييـ ِنكسػػػػػػا
كفتيػ ُ

ػػػػػػػػػف َكقفنػػػػػػػػػػا بالم َشػ َّ
ػػػػػػػػػق ِر مكِقفػػػػػػػػػػاً
كنحػ ُ
ُ
ِب َخيػػػػػػػػػػػػل عمييػػػػػػػػػػػػا ِجَّنػػػػػػػػػػػػة عبقريػػػػػػػػػػػػ نة

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)469
) (2المرجع السابق  ،ص.516
) (3المرجع نصسو  ،ص.15
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فقد قدـ شبو الجممة مف الجار كالمجركر (مف طعنو) عم

الحاؿ (قعسا) لبياف شدة الطعف

كىيئتو كما يتركو مف قتل في ا عداء ليدلل عم الشجاعة كالقكة كاإلقداـ ،كما قدـ شبو الجممة
المككنة مف (فييـ) عم المصعكؿ بو لبياف اختصاص القتل في ا عداء فقط .
كمف صكر تقديـ الجار كالمجركر عم الجممة االسمية قكؿ الشاعر عنترة بف شداد العبسي (مف
الكافر):
ِ
ػػػػػػػػر اىتصػػػػػػػػػا ار
عمييػػػػػػػػػا األسػػػػػػػػػد َت ْي َتصػ ُ

()1

زحفػػػػػػػػػت ليػػػػػػػػػا بخيػػػػػػػػػل
كخيػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػد
ُ
فقد جاء تقديـ الجار كالمجركر عم

الجممة االسمية ليصيد التخصيص ،كالتأكيد عم

القكة

كالشجاعة كعدـ الرىبة في رؤية الجيكش أك مكاجيتيا ،حيث تعمل ىذه التراكيب كىذا التقديـ
كالتأخير ،عم

إعماؿ الصكر في استجالء المعاني التي أراد الشاعر تأكيدىا ،لذلؾ عني بيا

كقدميا .
كمف صكر تقديـ الجار كالمجركر عم الجممة الصعمية ،قكؿ الشاعر أبي الجكيرية العنزؼ (مف
الطكيل) :
ػػػػػير َكُينجػػػػػػي مػػػػػػف عظػػػػػػاـِ البكائػ ِ
ػػػػػق
أسػ َ

ػػػػق الػػػػػػػػ
هللا الكسػػػػػير كيطمػ ُ
بيػػػػػـ َيجبػ ُ
ػػػػر ُ

()2

حيث قدـ الشاعر الجار كالمجركر عم الصعل كالصاعل كالمصعكؿ بو لتعظيـ قكمو الذيف يخصيـ
بالمدح كبياف فوميـ عم سائر الناس .

تقديـ الظرؼ
استعاف شعراء الحماسة الشجرية في تشكيل خطابيـ الشعرؼ بتقديـ شبو الجممة الظرفية
ككنو أحد ألكاف التقديـ كالتأخير التي يترتب عمييا بركز معالـ الجماؿ في النص ،كمف صكر
تقديـ ظرؼ الزماف قكؿ الشاعر الحسيف بف مطير ا سدؼ (مف الطكيل) :

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)26
) (2المرجع السابق  ،ص.356
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كلػػػك ِمػ ُّ
ػػات ِخػ ُػػرْه
ػػت أضػػػحى الحػ ُّ
ػػب قػػػد مػ َ

فانقضػػػػى
أكؿ
الحػػػػب َ
ِّ
كقػػػػد مػػػػات قبمػػػػي ُ

()1

فقد قدـ الشاعر ظرؼ الزماف (قبمي) عم الصاعل (أكؿ الحب)  ،فالشاعر بيذا التقديـ يريد لصت
دعمو الشاعر
انتباه المتمقي إل أنو يحب محبكبتو بشدة ،كىك ما يؤكده الشطر الثاني  ،الذؼ ّ
بأسمكب الشرط فمك مات الشاعر مات آخر الحب .

كمف صكره أيوا قكؿ زىير بف أبي سمم (مف البسيط) :
ػػػػق يكمػػػػػاً عمػػػػػى َّ
عال تػػػػػو َى ِرمػػػػػاً
َمػ ْ
ػػػػف يمػ َ

ػػػػػػق السػػػػػػماح َة منػػػػػػو كالنػػػػػػدى ُخُمَقػػػػػػا
َيْم َ

()2

حيث تقدـ ظرؼ الزماف يكما عم المصعكؿ بو ىرما ،كأفاد ىذا التقديـ لمظرؼ عمكـ ا ياـ فصي
أؼ يكـ أؼ في كل ا ياـ تجد ىذا الشخص مكفكر السماحة ،شديد الكرـ ،ذا أخالؽ عالية
كريمة .فقد خصص الشاعر مف خالؿ ىذا التقديـ صصة الكرـ لممدكحو .
تقدـ ظرؼ المكاف قكؿ الشاعر بشر بف أبي خازـ (مف الكافر):
كمف صكر ُ
ػػػػػػػػد
َسػػػػػػػػػد عديػ ن
َ
كحػػػػػػػػػكلي مػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػي أ َ

حيث تقدمت شبو الجممة الظرفية (حكلي) عم

ِ
ػػػػػػػػػػػػػيب
ػػػػػػػػػػػػػيف ُشػػػػػػػػػػػػػػباف كشػ
ُمػػػػػػػػػػػػػػ ِب ّّف بػ
َ

()3

المبتدأ (عديد) لبياف كثرة الشباف كالشيكخ

الممتصيف حكؿ الشاعر كىك ما يبرز اعتداد الشاعر بنصسو كالتصاؼ الشباف كالشيكخ حكلو لشجاعتو
كصكاب رأيو .
كمنو أيوا قكؿ الشاعر الروي (مف الخصيف) :
إف طيػػػػػػػػػػػػػػف الخيػػػػػػػػػػػػػػاؿ زار ُ
طركقػػػػػػػػػػػػػػاً
ّ

ِ
ػػػػػػػػػػػػغب
بػػػػػػػػػػػػيف القنػػػػػػػػػػػػاف َف َش
كالمطايػػػػػػػػػػػػا
َ

ؽ
ىف
فػػػػػػػػػػكؽ أكػػػػػػػػػػػك ِار َّ
أنضػػػػػػػػػػاء شػػػػػػػػػػػك ن
ُ

ط ِربػػػػػػػػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػػػػػػػالغراـ دكف الركػػػػػػػػػػػػػػػػب
َ

حيث تقدمت شبو الجممة الظرفية عم المبتدأ النكرة (أنواء) .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)517
) (2المرجع السابق  ،ص.349
) (3المرجع نصسو  ،ص.13
) (4المرجع نصسو  ،ص.627
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()4

تقديـ المسند إليو
تقديـ المسند إليو ىك ا صل لفمكقعو أف يتقدـ عم المسند في الجممةل( .)1كلكنو قد يأتي
إنناء النص الشعرؼ

في أحياف كثيرة ُمبر از جماليات النص ،يصيد دالالت سياقية تعمل عم
كىذا التقديـ يعد إحدػ السمات ا سمكبية اليامة التي ليستحسف بالمتكمـ مراعاة جكانبيا لتجد
()2

طريقيا إل نصس السامع ،ليتـ تييئة الذىف ،كقبكليا قبكال حسنال

 .كمف شكاىد تقديـ المسند

إليو في حماسة ابف الشجرؼ قكؿ الشاعر بشر بف أبي خازـ ا سدؼ (مف الكافر) :
ِ
ِب َجْن ِ
صػػػػػػػػػيب
الػػػػػػػػػرْد ِه فػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػكـ َع
ػػػػػػػػػب
َّ

ِ
س خيػ ِ
ػػػػػػػل ُح ْجػػػػػػػػر
ػػػػػػػـ ضػػػػػػػػربكا قػػػػػػػػكان َ
ُىػ ُ
ػػػػػػػػػـ تركػػػػػػػػػكا ُعتيبػػػػػػػػػ َة فػػػػػػػػػي ِم َكػػػػػػػػػر
ُ
كى ُ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كال َىيػ
َّ
طعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال أََلػ
ِب َ

كذيػ ِ
ُشػػػػػػػػػػػػػريحا بػػػػػػػػػػػػػيف ِضػػػػػػػػػػػػػبعاف ِ
ػػػػػػػػػػػػب

ميػػػػػػػػػر
ُ
كىػػػػػػػػػـ تركػػػػػػػػػكا غػػػػػػػػػداة بنػػػػػػػػػي ُن ّ

ِ
طػػػػػػػػػػػػل َنجيػ ِ
ػػػػػػػػػػػب
يدع َب َ
ػػػػػػػػػػػم َ
بكػ ّ
ػػػػػػػػػػػل ُسػ َ

َك ُىػػػػػػػػػػـ كردكا ِ
ػػػػػػػػػار عمػػػػػػػػػػى تمػػػػػػػػػػيـ
الجفػ َ
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فالومير (ىـ) مسند إليو متقدـ ،كىك في أصل المعن فاعل ،كالصاعل أيوا مسند إليو ،كلكف
ىذا ُّ
بالمتحدث عنو .
التقدـ أفاد تخصيص المعرفة
ي
كمثمو قكؿ الشاعر أبك عمي الورير (مف الطكيل) :
جػػػػػػػػػزى هللا عنػػػػػػػػػي ؿ خاقػػػػػػػػػاف إنيػػػػػػػػػـ

أطػػػػػػػػػػالكا لسػػػػػػػػػػاني بالثنػػػػػػػػػػاء كبالشػ ِ
ػػػػػػػػػكر

ػػدىر سػػػاخ ن
ػػدىر كالػ ُ
ػػـ اسػػػتعتبكا لػػػي الػ َ
ُىػ ُ

كبالصػ ِ
ػػػػػػػػػػغر
ػػػػػػػػػػأعتَبني بػػػػػػػػػػػالكرِه منػػػػػػػػػػػو
فػ
َ
ُ

ػػػػف ذكػػػػػري
ػػػػد َّي كأحيػػػػػكا ُكػ َّ
ػػػػات مػ ْ
ػػػػل مػػػػػا مػ َ
َيػ َ

كىػػػػػػػػػـ َن َّكىػػػػػػػػػكا كمػ ُّ
ػػػػػػػػدكا إلػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػال
ُ
كع َّ
ظمػػػػػكا
َك ُىػػػػػـ َعَّرفػػػػػكني َق ْ
ػػػػػدَر نفسػػػػػي َ

بيحسػػػانيـ مػػػا صػ َّ
ػػاس مػػػف أمػػػري
ػػغَر النػ ُ
َ

()4

كقد يككف تقديـ المسند إليو يصيد نروا بالنيا جماليا يزيد مف أبية الصكرة الممنكحة كالكصف

المعط كالتعظيـ مثال في قكؿ الشاعر عامر بف الطصيل العامرؼ (مف الطكيل) :
ُ
) (1سيبكيو  ،الكتاب (ج.)23/1
) (2العامرؼ  ،التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ (ص.)62
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)13
) (4المرجع السابق  ،ص.410
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طعِنػ ِ
ػػو ُقعسػػػا
كريمػػػاً تػػػرى ال ُفرسػ َ
ػػاف مػػػف َ ْ

ػػػػػػػػػف َكقفنػػػػػػػػػػا بالم َشػ َّ
ػػػػػػػػػق ِر مكِقفػػػػػػػػػػاً
كنحػ ُ
ُ

()1

قدـ الشاعر الومير نحف في بداية أشطاره لمصت االنتباه كتعظيـ مكانة قكمو كمكقصيـ
فقد ّ
الشجاع في يكـ عصيب ،حيث يشعر المتمقي أف ىذا التقديـ جاء مناسبا لممعن

الذؼ أراده

الشاعر كىك الصخر كالحماسة .
إف ظاىرة التقديـ كالتأخير أيلبست نصكص شع ارء الحماسة الشجرية حمة فنية بيية ،حرصكا مف
خالىا عم

إبراز مقدرتيـ الشعرية كميارتيـ العالية في الصيانة ،كتمكنيـ مف المغة ،حيث

كثصكا دالالتيـ المستكحاة مف التقديـ كالتأخير .كىذه لالدالالت في عمكميا ال تخوع لمتقعيد ،كال
تنتظـ بالتعميل المنطقي ،شأنيا في ذلؾ شأف النغمة المكسيقية ،أك المكحة الزيتية ،تحبيا أك
تكرىيا ثـ ال تستطيع أف تُرجع ىذا الحب كذلؾ الكره لسبب نير الذكؽ ل(.)2

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)15
) (2حساف  ،ا صكؿ (ص.)317
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المبحث الثاني  :األساليب
التركيب اإلنشائي ىك التركيب الذؼ يبدعو صاحب النص كلـ يصد لالمخاطب أم ار تـ إحداثو
()1

في زمف ماض أك في زمف دائـ ،أك سيتـ إحداثو في زمف آتل

 .ك تنقسـ ا ساليب اإلنشائية

إل قسميف رئيسيف ىما اإلنشاء الطمبي  ،كاإلنشاء نير الطمبي .
كتتجم

جمالية التراكيب اإلنشائية المنتشرة عم

الحماسة الشجرية ،بقدرة ىذه التراكيب عم

مساحة كاسعة مف الخطاب الشعرؼ لشعراء

إثارة انصعاؿ المتمقي ،كتحريؾ نصسو كتماىيو مع

النصكص الشعرية كمبدعيا ،حيث تقكـ ىذه ا ساليب عم استدعاء المتمقي ،ينتج عنو تصاعل
كبير مما يمنح النص الحيكية كالنشاط كالتجدد.
أوال  :أسبليت اإلنشبء الطلجي

كىك ما تومف طمبا نير حاصل كقت الطمب كيككف با مر ،كالنيي  ،كاالستصياـ  ،كالتمني
كالنداء( .)2كقد برزت أساليب اإلنشاء الطمبي في قصائد شعراء الحماسة ا سمكبية ،مككنة سمة
أسمكبية جديرة بالدراسة ،فقد استعمل شعراء الحماسة الشجرية كافة ىذه ا ساليب عم اختالؼ
أنكاعيا في تكجيو خطاباتيـ الشعرية  ،كمف ا ساليب الطمبية اإلنشائية :
األمر
ا مر ىك ل طمب حصكؿ الصعل مف المخاطب عم كجو االستعالء كاإللزاـل( .(3كلو عدة

صيغ ىي فعل ا مر ،كالموارع المقركف بالـ ا مر ،كاسـ فعل ا مر ،كالمصدر النائب عف

فعل ا مر( .)4كيخرج أسمكب ا مر عف معناه الحقيقي إل

عدة أنراض بالنية ،كقد برزت

أساليب ا مر بصكرة كاوحة جمية في إطار النصح كاإلرشاد ،حيث مثمت بن ظاىرة ممصتة
لمنظر في قكؿ الشاعر عبد قيس بف خصاؼ يكصي ابنو (مف الكامل) :

) (1المخزكمي  ،في النحك العربي (ص.)165
) (2ينظر  ،السبكي  ،عركس ا فراح (ج.)69/1
) )3ننيـ  ،عمـ الكصكؿ الجميل (ص.)114
) )4ينظر  ،المرجع السابق  ،ص.114
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فػػػػػػػػِي َذا د ِعيػػػػػػػػت ِإلػػػػػػػػى الع َ ِ
فاع َجػ ِ
ػػػػػػػل
َ
ُ
ظػػػػػػػػائـ ْ
َ

ػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػل ِإ َّف أَبػ
ػػػػػػػػػػارب َي ْك ُمػ ُ
َ
أُ
ػػػػػػػػػػاؾ كػ َ
َجَبْيػ ُ
ُكصػػػػػيؾ ِإيصػػػػػاء امػػػػػرِىء لػػػػػؾ ِ
أ ِ
ناصػػػػػ
َ
َ َ َ ْ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كأَك ِ
هللا َّ
ؼ ِبَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْذ ِرِه
فات ِقػ
َْ
َ

ػػػػػػػػر م َغ َّفػ ِ
طػػػػػػػػػ ِبف ِبَرْيػ ِ
ػػػػػػػػب الػ َّ
ػػػػػػػػل
َ
ػػػػػػػػد ْى ِر َغْيػ ِ ُ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
فت َحَّمػ
كاذا َحَم ْفػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ُم َم ِارًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػػؾ ُل ْعَنػػػػػػػػػػػػػػػ ًة ُّ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػز ِؿ
لمن
ػػػػػػػػػػػػػػػق كال َت
َح
ّّ
ُ

ك َّ
ػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػو فػ َّ
ػػػػػػػػػػيف َم ِب َ
يتػ ُ
ف أَ ْك ِرْمػ ُ
ػػػػػػػػػػي َ
الضػ ْ

ػػػػػػػػػػػػت ِ
بم ِبيػ ِ
ليمتػػػػػػػػػػػػػو كا ْف لػػػػػػػػػػػػػـ ُيسػػػػػػػػػػػػػأ ِ
َؿ
ْ
َ

َف َّ
ػػػػػػر أىَمػػػػػػػو
ػػػػػػـ بػػػػػػػأ َّ
ػػػػػػي َ
كْ
الضػ ْ
ف ُي ْخ ِبػ ُ
اعَمػ ْ
ػػػػػػزؿ ِبػ ِ
ػػػػػػو
ػػػػػػل َّ
ػػػػػػر ْؾ َم َحػ َّ
السػ ْ
كا ْتػ ُ
ػػػػػػكِء ال َتْنػ ِ ْ
ِ
ػػػػػػػػعا
ػػػػػػػػر َت فػػػػػػػػػال َت ُكػ ْ
كاذا ا ْف َتَقػ ْ
ػػػػػػػػف ُم َت َخ ّشػ ً
ِ
ػػػػػػػػػػر َّ
ػػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػػت بػ
فات ِئػ ْ
كاذا َى َم ْمػ َ
ػػػػػػػػػػأمر َشػ ّ
ػػػػػػػػػػرًة
كاذا َت َشػ
ػػػػػػػػػػاجَر فػػػػػػػػػػػي ُفػػػػػػػػػػػ َ ِاد َؾ َمػ َّ
َ

ػػػػػػػػػػػػػؾ َمْنػ ِ
ػػػػػػػػػػػػػك ِؿ
كاذا َنَبػػػػػػػػػػػػػػا ِبػ
فت َحػ َّ
ػػػػػػػػػػػػػز نؿ َ
َ
ِ
ػػػػػػر الم ْف ِضػ ِ
ػػػػػػل
ػػػػػػل عنػ َ
ترجػػػػػػػك الفكاضػ َ
ػػػػػػد غيػ ِ ُ
ػػػػػػػػػػػأمر َخْيػػػػػػػػػػػػر فا ْف َعػ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػل
ػػػػػػػػػػػت بػ
كاذا َى َم ْمػ َ
()1
ػػػػػػػػػف األجمػ ِ
أمػػػػػػػػػػر ِ
ػػػػػػػػػل
فاع ِمػ ْ
ػػػػػػػػػد ل عػ ِّ
اف ْ
َ

حيث اعتمد النص عم أفعاؿ ا مر الخارجة إل النصح كاإلرشاد في تككيف النسيج النصي

إوافة إل ا فعاؿ الموارعة المسبكقة بالنيي ،حيث شكل أسمكب النيي الذؼ ىك في الكاقع
أمر بنية داللية أخرػ تعاودت مع أفعاؿ ا مر في تككيف خطاب شعرؼ مميز .
كمنو قكؿ الشاعر الميقنع ِ
ندؼ (مف الكامل) :
الك ُّ
ُ
ِ
افػػػػػػػػػػل َثػػػػػػػػػػركًة
قػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف النك
كاذا ُرِز َ

ػػػػػػػػػيرتؾ األدانػػػػػػػػػػي َفضػػػػػػػػػػَميا
فػػػػػػػػػػامن ْ َعشػ
َ
َ
بناش ِ
كارفػػػػػػػػػػػق ِ
ػػػػػػػػػػػئيا كطػػػػػػػػػػػاك ْع كيميػػػػػػػػػػػا
ْ

كاسػػػػػػػػػػػػتب ِقيا لِػ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػل ُممِ َّمػػػػػػػػػػػػة
ػػػػػػػػػػػد ِ
ْ َ
فاع ُكػ ّ

ػػػػػػػػرَّد بفضػ ِ
ػػػػػػػػؾ َجيميػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػل ِحممػ َ
حتػػػػػػػػػى َتػ ُ
()2
ػػػػػث الخالئػ ِ
ػػػػػق َسػػػػػػيميا
حتػػػػػػى ُتػػػػػػري َد ِمػ َ

ػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػي ُغك ُاتيػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػـ إذا َج َيَمػ ْ
كاحمػ ْ

ػػػػػػػػػػاىـ
ػػػػػػػػػػـ بأنػػػػػػػػػػػؾ ال تكػػػػػػػػػػػكف فتػ
كاعمػ ْ
ُ
فقد مثمت أفعاؿ ا مر الخارجة إل

النصح كاإلرشاد بؤرة مركزية تستند إلييا تعاليـ النص

احمـ ،اعم ْـ )
استب ِقْ ،
فجاءت أفعاؿ ا مر متكاترة في ا بيات كا شطار (امن ْ ْ ،
ارفق  ،طاك ْعْ ،
لتدلل عم ما يجب أف يككف عميو المرء ليسكد قكمو .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)469
) (2المرجع السابق  ،ص.488
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السعدؼ (مف المنسرح) :
يو يبط بف ُقريب ْع
ُّ
كمثمو قكؿ الشاعر ا ْ
ِ
ِ
الػػػػػػػد ِ
َّ
ىر مػػػػػػػا أتػػػػػػػاؾ بػػػػػػػو
ػػػػػػػف
ػػػػػػػل م َ
ا ْقَب ْ
ِ
ػػػل الحبػػػػػػػ
كصػ ْ
ػػػاؿ البعيػػػػد مػػػػا َكصػ َ
ػػػل حبػ َ
ِ
ػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػؾ ْ
ػػػػػػػػػػر َعَّمػ َ
أف َتػ ْ
كال ُتعػػػػػػػػػػػاد الفقيػ َ

ػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػف َقػ َّ
ػػػػػػػػػػػر َعينػػػػػػػػػػػػاً بعينػػػػػػػػػػػػو َن َف َعػ ْ
َمػ ْ

ِ
ط َعػػػػػػػػػػػػ ْو
ػػػػػػػػػػػػل كأَقػ
إف َق َ
ػػػػػػػػػػػب ْ
ػػػػػػػػػػػص القريػ َ
ػػػ َ

ػػػػػػػػػع يكمػػػػػػػػػػاً كالػ َّ
ػػػػػػػػػو
ىر قػ ْ
ػػػػػػػػػد َرَف َعػ ْ
َكػ َ
ػػػػػػػػػد ُ

()1

لقد كظف شعراء الحماسة الشجرية أفعاؿ ا مر في تككيف الخطاب الشعرؼ فتجاكزكا بذلؾ
كظيصة أفعاؿ ا مر ككنو مف ا ساليب اإلنشائية الطمبية إل ككنيا لبنية تكليدية ،تحاكؿ أف تنتج

ما لـ تتعكد إنتاجو ،كىذا المنتج يعتمد عم تحكؿ مكوعي يخرج البنية عف ( أصل المعن )
()2

يتيح ليا بزنتاج معاف ليست مف ميمتيا ا صمية ل

كىك ما لمسناه في ا مثمة السابقة .

النيي
النيي  :ىك ل طمب الكف عف الصعل عم كجو االستعالء كاإللزاـ  ،كلو صيغة كاحدة ،ىي

الموارع المقترف بال الناىية ل( .)3كىك كا مر في االستعالء  ،كلمنيي أنراض بالنية أخرػ قد
يخرج إلييا.

كمف أساليب النيي الكاردة في حماسة ابف الشجرؼ قكؿ الشاعر دمحم بف عيس بف طمحة بف
عبد ُ التيمي (مف الكافر) :
ػػػػػػػػػػػػػػريـ
ػػػػػػػػػػػػػػذنب يغفػػػػػػػػػػػػػػػرُه الكػ
فػػػػػػػػػػػػػػػِيف الػ
َ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػػيـ
ػػػػػػػػػػػػػػو كخػ
مرتعػ
فػػػػػػػػػػػػػػػِيف الظمػ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػػـ ُ
ُ
َ
()4
ػػػػػػػػػكـ
لػػػػػػػػػػى أحػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػِيف ال ُف ْحػ َ
ػػػػػػػػػش ُلػ ُ

ػػػػػػػػؾ عنػػػػػػػػػد ذنػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػع أخػػػػػػػػػاً لػ َ
كال تقطػ ْ
ػػػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػػػػى أحػػػػػػػػػػػػد بظمػػػػػػػػػػػػـ
كال تعجػ ْ

ػػػػػػػػػػػػػش كاِف ممئػ
كال تفحػ
ػػػػػػػػػػػػػت َغْيظػػػػػػػػػػػػػػاً
ْ
َ

فقد مثل أسمكب النيي المككف مف الصعل الموارع المسبكؽ بال الناىية ،كالمكرر في أكائل
ا شطار بنية مركزية استند إلييا الشاعر في لصت نظر المتمقي ،كحمل ىذا ا سمكب دالالت
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)473
) (2عبد المطمب  ،البالنة العربية قراءة أخرػ (ص.)293
) )3عمكاف  ،دمحم كنعماف  ،مف بالنة القرآف (ص.)36
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)470
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كثيرة ،حيث تجاكز الشاعر داللة أسمكب النيي الحقيقية ليحممو دالالت النصح كاإلرشاد كحب
الخير .
حبناء التميمي (مف الطكيل) :
كمنو قكؿ الشاعر يزيد بف ي
أـ عاصػػػػػػػػػػـِ
كال تعجمػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػالمكـِ يػػػػػػػػػػا َّ

ػػػػيش لػػػػػيس بػػػػػدائـ
ػػػػكـ َّ
إف العػ َ
دعػػػػػي المػ َ
ديػ ِ
ػػػػػػػػػػة إنمػػػػػػػػػػػا
الي َّ
كال تعػػػػػػػػػػػذلينا فػػػػػػػػػػػي َ

اليػػػػػػدايا مػػػػػػف ُفضػ ِ
ػػػػػكؿ الغنػػػػػػائـِ
َتكػػػػػػك ُف َ

()1

فأساليب النيي الكاردة في النص (ال تعجمي ،ال تعذلينا) تحمل في طياتيا التماس الزكج مف
زكجو عدـ المكـ ،كىذاف ا سمكباف يبرزاف ما يعانيو الشاعر جراء ىذا المكـ .
الب ّكار ُّؼ المرأتو (مف الطكيل) :
كمنو قكؿ الشاعر عامر بف عمرك ي
ِ
ػػػػب
كال َتْنطقػػػػػي فػػػػػي َسػ ْ
ػػػػكَرتي حػػػػػيف أ ْغ َضػ ُ
فينػ ِ
ػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػؾ ال تػ
ػػػػػػػػػػػدريف كيػ َ
َ
الم َغَّيػ ُ
ػػػػػػػػػػػف ُ

ػػػػكدتي
ػػػػك منػػػػػي َتسػػػػػتديمي َمػ َ
ُخػػػػػذي العفػ َ
ػػػػػػرِؾ الػ ُّ
ػػػػػػرًة
ػػػػػػد َّ
ؼ َمػ َّ
كال كال َتْنُقرينػػػػػػػي َن ْقػ َ
الصػ ِ
ػػدر َكاألَذى
ػػدت الغػػػي َ
َفػػػِيّني َك َجػ ُ
ن فػػػي َ

ػػػػػػػػذىب
ػػػػػػػػل ُكد َفَيػ
إذا طػػػػػػػػػاؿ َيمحػػػػػػػػػك ُكػ َّ
ُ

()2

االستفياـ
االستصياـ ىك  :لطمب العمـ بشيء لـ يكف معمكما مف قبل بأداة مخصكصةل( .)3كيخرج
االستصياـ إل

معاف بالنية عديدة ،كىك أحد أىـ ا ساليب اإلنشائية الطمبية الذؼ يمنح بنية

النص قيمة إيحائية كبيرة ،كما يتركو مف جماؿ عم

النصكص الشعرية فاالستصياـ لأكفر

أساليب الكالـ معانيا ،كأكسعيا تصرفا ،كأكثرىا في مكاقف االنصعاؿ كركدا ،كلذا ترػ أساليبو
تتكال في مكاطف التأثر ،كحيث يراد التأثير ،كىيج الشعكر لالستمالة كاإلقناع ،فزذا صح القكؿ:
إف لمكالـ قمة عميا في البالنة ،كاف أسمكب االستصياـ محتال أعم مكاف في تمؾ القمةل(.)4
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص .)219
) (2المرجع السابق ،ص .239
) )3عمكاف  ،دمحم كنعماف  ،مف بالنة القرآف (ص.)41
) )4حسيف  ،فف البالنة (ص.)146 ، 145
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كفي استعماؿ االستصياـ نير الحقيقي أؼ الخارج إل معاف أخرػ  ،كسر لقيكد المغة في التعبير
يمر بيا المبدع
عف مكنكنات الصدر ،كمكاقع اآلىات كالتكجع  ،كتمثيل الحاالت النصسية التي ّ

كىك بذلؾ ُيغني التجربة الشعرية ،كيثير في نصس المتمقي مشاعر مختمصة ىي لألصق بتصكير
ا حكاؿ النصسية مف ا لـ كالحسرة كالتعجب كالتكجعل(.)1

كلالستصياـ دالالت كبرػ كأىمية عظيمة خاصة عند كقكعو في مقدمات القصائد الشعرية حيث
تمثل بنية االستصياـ عتبة أكلية لمكلكج إل

النص مف خالؿ لصت نظر المتمقي كدفعو لمتصكر

كاعماؿ فكره ،مما يساعد عم تماىي المتمقي مع العمل ا دبي شكال كمومكنا ،كجعمو يعيش
تجربة الشاعر كجدانيا .
كقد عمد شعراء الحماسة الشجرية إل استخداـ أساليب االستصياـ في خطابيـ الشعرؼ ،كحممكه

الكثير مف الدالالت التي انثالت في ثنايا قصائدىـ كمف ذلؾ قكؿ الشاعرة كبشة بنت الشيطاف
ِ
الكندية (مف الخصيف) :
أتمطػػػػػػػت بػػػػػػػؾ الركػػػػػػػاب أبيػػػػػػػت َّ
المػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي األقتػ ِ
ػػػػػػػػاؿ
ػػػػػػػػػع ِف َح ّتػػػػػػػػػى َكَقعػ َ
ػػ ْ
ػػػػػف مشػػػػػػى فػػػػػػي الِّنعػ ِ
ػػػػػاؿ
ػػ ْ
ػػػػػػت َح َصػ ن
ػػػػػاف َك َمػ ْ َ

أكػ ِ
ػػػػػػػػف َض َّمػػػػػػػػػػػ
َ
ػػػػػػػػرـ َمػ ْ
يـ فأنػػػػػػػػػت أَكػ ُ
ػػػػػػػػر ُ

ػػػػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػداعى مػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػبل َى َّ
طػ ِ
ػػػػػػػػػاؿ
ُ
()2
السػػػػػػػرى أبػػػػػػػي أشػ ِ
ِ
ػػػػػػباؿ
ػػػػػػػػػػث َىمػ
ػػػػػػكس ُّ

أجػػػػػػػػػك ناد فأنػػػػػػػػػت أجػػػػػػػػػكد مػػػػػػػػػف سيػػػػػػػػػػػػ
أشػػػػػػػػج ُع مػػػػػػػػف ْليػػػػػػػػػػ
فأنػػػػػػػػت
أشػػػػػػػػجا ُع
َ
َ

حيث مثل أسمكب االستصياـ باليمزة بؤرة مركزية استندت إلييا الشاعرة في تكصيل دالالتيا
كتصجعيا عم أخييا ،حيث كررت بنية االستصياـ في أكائل أبيات قصيدتيا لمصت النظر ،كدفع
المتمقي إل التصديق ،ك اإلحساس بما تشعر بو ،لبياف مدػ الصاجعة التي أيلمت بيا .
كمف أساليب االستصياـ قكؿ الشاعر بكر بف النطاح (مف الكافر) :
َفمػػػػػػػػا َ ِ
العػػػػػػػػك ِاذ ُؿ فػػػػػػػػي ا ْف ِت َصػػػػػػػػادي
طمػ َ
ػػػػػػػع َ
َ

ػػػػػػػػدنيا ِمػػػػػػػػػ ار اًر
َمػػػػػػػػػ َ ُت َيػػػػػػػػػدي مػػػػػػػػػف الػ ُ
) )1السامرائي  ،في لغة الشعر (ص.)59
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)305
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ِ ()1

ػػػػػػػػب َّ
الزكػػػػػػػػا ُة عمػػػػػػػػى َجػػػػػػػػكاد
كىػػػػػػػػل َت ِج ُ
ْ

ػػػػػػػػػػػي َزَكػػػػػػػػػػػػا ُة مػػػػػػػػػػػػاؿ
كال َك َجَبػ ْ
ػػػػػػػػػػػت َعَمػ َّ

استعمل الشاعر أسمكب االستصياـ في أخر قصيدتو لبياف مدػ جكده ككرمو دافعا المتمقي إل
تصديق الحكـ الذؼ منحو لنصسو فال زكاة عم

الجكاد الكريـ ،كالشاعر منكر أيوا كالـ مف

يدعكه لتأدية الزكاة ،فالجكاد ما بمغ مالو يكما نصابا .
كمنو قكؿ الشاعر ُىما ُـ بف ُمرة الشيباني (مف الكامل) :
كأخػػػػػػػػػػػػكؾ رِائػػػػػػػػػػػػدؾ الػػػػػػػػػػػػذي ال ي ْكػ ِ
ػػػػػػػػػػػذ ُب
َُ
َ
َ

ػػػػػت َبصػػػػػػادقي
ػػػػػمُر َخِّبرنػػػػػػي كَل ْسػ َ
يػػػػػػا َضػ ْ
ِ
ػػػػػػػب ُت ُـ
أف إذا أ ْ
ىػػػػػػػػل فػػػػػػػػي القضػػػػػػػػية ْ
َخ َصػ ْ

ػػػػػػػػػػػػب
كأمنػ
ػػػػػػػػػػػػتـ فأنػػػػػػػػػػػػػا البعيػ ُ
ػػػػػػػػػػػػد األَجَنػ ُ
ُ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػرًة
بالشػػػػػػػػػػػػػػػدائد َم
الكتائػػػػػػػػػػػػػػػب
كاذا
ّ
ُ

ػػػػػػػػػػرب
ػػػػػػػػػػب األقػ
َشػ َّ
ُ
كـ فأنػػػػػػػػػػػا الحبيػ ُ
ػػػػػػػػػػج ْت ُ

()2

فقد عمد الشاعر إل أسمكبيف استصيامييف بينيما تواد لبياف حالو التي ىك عمييا ،كلتكثيف لغتو
في الغرض الذؼ يتحدث عنو ،كىك العتاب فمف خالؿ إمعاف الصكر بيف ىذيف ا سمكبيف
كالمقارنة بينيما يستجم المتمقي حاؿ الشاعر .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية ( ص.)486
) (2المرجع السابق ،ص.255
001

التمني
ىك طمب حصكؿ شيء محبب سكاء كاف ىذا الشيء ممكنا أك مستحيال ،كالمصع المكوكع
لو ليت( .)1كمف صكره عند شعراء الحماسة الشجرية ،قكؿ الشاعر مركاف بف أبي حصصة يرثي
معف بف زائدة الشيباني (مف الكافر) :
م َضػػػػػػػػػػػػى لِسػػػػػػػػػػػػ ِب ِ ِ
ػػػػػػػػػػػف ك ْأبَقػػػػػػػػػػػػى
يمو َم ْعػ ن
َ
َ
ػػػػػػػزنار
ػػػػػػػت ِنػ َ
ػػػػػػػل الػػػػػػػػذي َكاَنػ ْ
ُىػػػػػػػػكى َ
الجَبػ ُ
فميػػػػػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػػػػػامتيف بػ ِ
ػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػدكه
َ

َمكػ ِ
ػػػػػػػػػػػف ُتَنػػػػػػػػػػػػاالَ
ػػػػػػػػػػػد كَلػ ْ
ػػػػػػػػػػػف َت ِبيػ َ
ػػػػػػػػػػػارَـ َلػ ْ

ػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػدك بػػػػػػػػػػػو الجبػػػػػػػػػػػاالَ
َت ُيػػػػػػػػػػػُّد مػ َ
ػػػػػػػػػر ُمػ َّ
ػػػػػػػػػو َف َ
طػػػػػػػػػػاالَ
َكَلْيػ َ
ػػػػػػػػػد َلػ ُ
الع ْمػ َ
ػػػػػػػػػت ُ

()2

عمد الشاعر إل أسمكب التمني في بياف مدػ تصجعو عم المرثي  ،حيث كثف أسمكب التمني
عبر بيا الشاعر عف مدػ حبو ليذا الرجل فنراه كرر ا سمكب مرتيف في بيت
المعاني التي ّ
كاحد  ،كىذا التكرار سمكب التمني يدفع المتمقي إل

البحث عف سيرة ىذا الرجل ،كمعرفة

صصاتو كأخالقو ككرمو.
كمف ذلؾ أيوا قكؿ الشاعر ييعم بف مسمـ ا زدؼ (مف الطكيل) :
أال ليػػػػػػت حاجػػػػػػاتي المػػػػػػكاتي َحَبسػػػػػػَنِني

لػػػػػػػػػدى نػػػػػػػػػػافعُ ,ق ِّضػػػػػػػػػػيف منػػػػػػػػػػذ زمػػػػػػػػػػا ِف

ػػػػػػض ل ميػ ِ
ػػػػػػر كال ِقَمػػػػػػػى
كمػػػػػػػا بػػػػػػػي ُبغػ ن

ِ
ػػػػػػػػػػػػاز دعػػػػػػػػػػػػػاني
ػػػػػػػػػػػػف برقػػػػػػػػػػػػػاً بالحجػ
كلكػ َّ

ػػػػػػت لػػػػػػػدى البيػ ِ
فبػ ُّ
ػػػػػػت الحػػػػػػػ ارـِ أُ ِشػػػػػػػيمو

ػػػػػػػػف شػػػػػػػػػكؽ لػػػػػػػػػو ِأرقػ ِ
ػػػػػػػػاف
اي مػ ْ
كَنضػػػػػػػػػك َ

فميػػػػػػػت لنػػػػػػػا بالػ ِّ
ػػػػػػد ِ
ػػػػػػكت حمامػػػػػػػة
يؾ صػ َ
َ

ػػػػػػػػف َب ْطػػػػػػػػػف َحْمَيػػػػػػػػػ َة ِ
داف
عمػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػنف مػ ْ

ِ
ػػػػػرَب ًة
كليػ َ
ػػػػػت لنػػػػػػا مػػػػػػف مػػػػػػاء ِح َّمػ َ
ػػػػػاف َشػ ْ
كليػ َ ِ
ػػػػد ْت بنػػػػػا
ػػػػالص األ ُْد َـ َقػ ْ
ػػػػد َك َخػ َ
ػػػػت القػ َ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػاف
ط َييػ
ػػػػػػػػػػػػػرد ًة باتػ
ُمَبػ َّ
ػػػػػػػػػػػػػت َعمػػػػػػػػػػػػػػى َ
ْ

بػػػػػػػػػػػكاد يمػػػػػػػػػػػاف ذي ُربػػػػػػػػػػػى َكم َحػ ِ
ػػػػػػػػػػاف
ً َ

) )1ينظر  ،التصتازاني  ،المطكؿ (ص.)407
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)333
) (3المرجع السابق  ،ص.589
000
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فقد اعتمد الشاعر عم

بنية التمني في تعبيره الخالص كشكقو المتجدد لمكطنو عند لمعاف

البركؽ ،الذؼ ىيج حنينو كجدد أممو في الرجكع إل مكطنو .
العذرؼ (مف الطكيل):
كمثمو قكؿ الشاعر عركة بف ُحزاـ ُ
ِ
ػػػػػػل جانػػػػػػػب
تكّنفنػػػػػػي الكاشػػػػػػػك َف مػ ْ
ػػػػػػف كػ ّ

ػػػػػػػػػػػاف كاش كاحػػػػػػػػػػػػد لكفػػػػػػػػػػػػاني
كلػػػػػػػػػػػػك كػ
َ

ِ
ػػػػػػػػػل مكػػػػػػػػػػاني
َمػ َّ
َتك َ
اشػػػػػػػػػػكا بَنػػػػػػػػػػا حتػػػػػػػػػػى أ َ
ػػػػػػػػر ِي الػػػػػػػػػذي َيَريػ ِ
ػػػػػػػػاف
َج ِمعيػػػػػػػػػاً عمػػػػػػػػػى الػ َّ ْأ

إذا مػػػػػػػػػػا جمسػػػػػػػػػػنا مجمسػػػػػػػػػػاً نسػػػػػػػػػػتم ّذ ُه
ػػػػػػـ أَ ْقػػػػػػػبال
ػػػػػػت ال قػػػػػػػاال :بمػػػػػػػي ,ثػ َّ
إ َذا قمػ ُ
ػػػػػل اثنػ ِ
ػػػػػيف بينيمػػػػػػا ىػػػػػػكىً
ػػػػػت كػ َّ
أال ليػ َ
عمد الشاعر إل

ِ
ػػػػػػػػػػاس كاألنعػػػػػػػػػػػاـِ يمتقيػ ِ
ػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػف الّنػ
مػ َ

تشكيل خطابو الشعرؼ بأسمكب التمني الذؼ جاء عم

()1

صيغة الدعاء بأف

يجمع ُ كل اثنيف بينيما ىكػ كحب ،سكاء كانا إنسا أك نير ذلؾ مف باقي المخمكقات ،كىك
ما يؤكده مجيء أداة االستصتاح (أال) التي جاء بيا الشاعر في أكؿ البيت الستشراؼ كاقع جديد
كما يحب كيتمن .
النداء
النداء ىك لطمب المتكمـ إقباؿ المخاطب عميو ،كتنبييو لإلصغاء ب ػ ( يا ) أك إحدػ
أخكاتيا كالمراد باإلقباؿ مطمق االستجابة ل(.)2
كىك مف ا ساليب التي استعمميا شعراء الحماسة الشجرية في قصائدىـ بكثرة  ،مما
شكل سمة أسمكبية بارزة في خطابيـ الشعرؼ ،كقد نكع شعراء الحماسة الشجرية في استعماليـ
دكات ىذا ا سمكب مف نداء لمقريب ،كالبعيد ،كما استعانكا بالمنادػ المرخـ في تكصيل
دالالتيـ الشعرية كمعانييـ الناتجة مف تجارب شعرية شت  ،كما استعممكا ىذا ا سمكب أيوا
بحذؼ أداتو لدالالت معينة .
كمف صكر استعماؿ أساليب النداء قكؿ الشاعر دريد بف الصمة (مف الكافر) :
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)523
) )2النجار  ،التكويح كالتكميل لشرح ابف عقيل (ج.)202/2
004

ػػػػػػػباح إلػػػػػػػى المنػػػػػػػادي
الص
ِ
ُركػػػػػػػكبي فػػػػػػػي َّ
ِ
ػػػػػػػػػػػػالد
إلػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػاؿ ِت
ػػػػػػػػػػػػب
َح
َّ
أَ
ُ
ِ ()1
ػػػػػػػػػػػل مَقَّمػػػػػػػػػػػػص سػػػػػػػػػػػػمِس ِ
القيػػػػػػػػػػػػاد
ُ
َ
َ
ككػ ُّ ُ

ػػػػػػػػػػػػاذؿ إنمػػػػػػػػػػػػػا أفنػػػػػػػػػػػػػى َشػػػػػػػػػػػػػبابي
أعػ
ن
ػػػػػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػػػػػػاؿ طريػ
ػػػػػػػػػػػػػاذؿ إنػػػػػػػػػػػػػػو مػ
أعػ
ن
ن
ُ
ػػػػػػػػػػاذؿ ُعػ َّ
كسػػػػػػػػػػػرجي
أعػ
ػػػػػػػػػػدتي َبػ ّ
ػػػػػػػػػػزِي َ
ُ

استخدـ الشاعر أداة النداء اليمزة في خطابو الشعرؼ لمتعبير عف مدػ قرب المخاطب مف نصسو

كنتمثل ىذا القرب في تك ارره سمكب النداء في أكائل ا بيات حيث مثل ىذا التكرار ساليب

النداء سمة أسمكبية بارزة في النص .

الصْق يع ِسي (مف البسيط):
ورس بف ِرْب ِع ُّي ي
كمنو قكؿ الشاعر ُم ي

ػػػػػػو
الميػػػػػػػدي َقك ِارصػ ُ
يػػػػػػػا ُّأييػػػػػػػا الرجػ ُ
ػػػػػػل ُ

ػػػر
أبصػػػػر َ
ط ِر َيقػ َ
ػػػؾ ال َي ْشػ ْ
ػػػخص بػػػػؾ َ
الب َصػ ُ

ػػػػػػػكـ ِدرِعػػػػػػػػي
ػػػػػػػمير ُ
اء َقِّربػػػػػػػػي اليػ َ
يػػػػػػػػا ُسػ َ

ِ
ػػػػػػػاب
لػػػػػػػػيس بينػػػػػػػػي كبػػػػػػػػيف قػػػػػػػػيس عتػ ُ

أيػػػػػا أثػ ِ
ػػػػاع مػػػػػف بطػ ِ
ػػػػالت القػ ِ
كضػػػػػ ِ
ػػػػف ُت َ

ػػػػػػػػػػػػل
حنينػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػى أظاللِ ُكػ َّ
ػػػػػػػػػػػػف طكيػ ُ
()5
ػػػػػػػل
اي فيػػػػػػػػل فػػػػػػػػي ظّمِ ُكػ َّ
ػػػػػػػف َمقيػ ُ
ُسػػػػػػػػر َ

()3

كمنو قكؿ الشاعر

(مف الخصيف) :

()2

()4

مامي (مف الطكيل) :
الي ُّ
كمف أمثمة نداء نير العاقل قكؿ الشاعر يحي بف أبي طالب ي

كيػػػػػا أثػ ِ
ػػػػحبتي
ػػػػالت القػ ِ
ػػػػد َمػ َّ
ػػػػاع قػ ْ
ػػػػل ُصػ َ

فقد استخدـ الشاعر ا داة (أيا) لنداء نير العاقل تنزيال لممنادػ منزلة العاقل ،كىك في ذلؾ يبث

دالالتو عبر ىذا النداء ،فالبعيد عف الكطف يستشعر المعالـ التي كاف يقف بيا كيزكرىا ككأف
بينو كبينيا ألصة كمحبة ،لذلؾ خصيا الشاعر بالنداء .
كمنو قكؿ الشاعر مجنكف ليم (مف الطكيل) :
ػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػا﵀ َخّمِيػػػػػػػػػا
َأيػػػػػػػػػا جبمػ
ػػػػػػػػي َنعمػ َ
َََ ْ
ػػػػػػػديار َف َخبػػػػػػػػري
ِ
ػػػػػػػري بالػ
كيػػػػػػػػا ريػػػػػػػػ ُ ُمػ ّ

ػػػػػػيميا
ػػػػػػيـ َّ
ػػػػػػص إلػ َّ
الصػػػػػػػبا َي ْخُمػ ْ
َنسػ َ
ػػػػػػى َنسػ ُ
()6
ػػػػػػػػػػكميا
ػػػػػػػػػػت رسػ
أباقيػػػػػػػػػػػ نة أـ قػػػػػػػػػػػد َت َع َّفػ ْ
ُ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)43
) (2المرجع السابق  ،ص.237

) (3البيت بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم قائمو .
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)209
) (5المرجع السابق  ،ص.567
) (6المرجع نصسو  ،ص .580
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استعمل الشاعر في تكجيو خطابو الشعرؼ أداتيف لمنداء (أيا ،يا) خاطب فييما نير العاقل منزال

عمق ىذيف ا سمكبيف داللة الشكؽ الذؼ يريد
إياه منزلة العاقل متبعا ا سمكب ا كؿ بقسـ حيث ّ
الشاعر بثو في ا بيات ،كما أتبع ا سمكب الثاني بأسمكبي أمر ألتمس فييما الشاعر المركر
كاإلخبار عف حالة الديار ،ثـ يختـ خطابو الشعرؼ بأسمكب استصياـ ،فقد اجتمعت ىذه ا ساليب
كفي مطمعيا أسمكب التمني في بداية البيتيف عم بياف حالة الشاعر النصسية كبياف مدػ عمق

التجربة التي يمر بيا.
كقد عمد شعراء الحماسة الشجرية إل
()1

الشاعر

حذؼ أداة النداء في شعرىـ لمتخصيف كمثاؿ ذلؾ قكؿ

(مف الطكيل):

ػػػػػكِّد
بنػػػػػػي مػػػػػػازف لػػػػػػـ يبػ َ
ػػػػػق ِـ الػ ُ
()3

كمثمو قكؿ الشاعر

الركػ ِ
ػػػػػػػػػر الفػػػػػػػػػػك ِ
ػػػػػػػػػب
ارس ك َّ
كبيػػػػػػػػػػنكـ غيػ ُ

بيننػػػػػػا

()2

(مف الطكيل) :
ِ
ػػػػػػػػػػػػدا َعّمِالنيػػػػػػػػػػػػػا
فاقعػ َ
لَبػ ْ
ػػػػػػػػػػػػرؽ َي َمػػػػػػػػػػػػػاف ُ

ػػػػػػػت َكِن ْم ُتمػػػػػػػػا
ػػػػػػػي إنػػػػػػػػي َقػ ْ
ػػػػػػػد أ َِرْقػ ُ
خميمػ َّ

ػػػػػػػػل كفعميكمػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػا
سػػػػػػػػػقيميف لػػػػػػػػػـ أفعػ ْ

ككنتمػػػػػػا
ػػػػػت َّ
الصػػػػػػحي َ ُ
ػػػػػي لػػػػػػك ُكْنػ ُ
خميمػ َّ

ػػػػػػػػػت برقػػػػػػػػػػاً َيمانيػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػي كاستأنسػ ُ
ِب َعّيَنػ َّ

ػػػػػل القػػػػػػذى
خميمػ َّ
ػػػػػل كاكتحػ َ
ػػػػػاؿ الميػ ُ
ػػػػػي طػ َ

()4

فالمتمقي يستشعر أداة النداء المحذكفة كيعيد تقديرىا مف خالؿ قراءتو لألبيات ،كفي ىذا الحذؼ

ُيمنح المتمقي دك ار إلعادة المحذكؼ كتقديره .
كقد عمد شعراء الحماسة الشجرية إل

ترخيـ المنادػ لمتخصيف كالتمميح في خطابيـ الشعرؼ

كخاصة فيما يتعمق بالغزؿ كمثمو قكؿ الشاعر جميل بثينة (مف الكامل):
نفسػػػػػػػي فػػػػػػػدا ُ ِؾ مػػػػػػػف َضػػػػػػػنيف باخػ ِ
ػػػػػػل

ِ
ػػػػػػػػي َف َبخيمػػػػػػػػػ نة
َيػ ْ
ػػػػػػػػز ُع ْم َف َّأنػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػا ُب َثػ ْ

()5

كمنو قكؿ الشاعر قيس بف ُذريح (مف الطكيل) :
ِبػػػػػذي َّ
الطمػػػػػ ِ

أر ِ
أيامنػػػػػػػػػا األُلػػػػػػػػػى
اج َعػػػػػػػػػ نة يػػػػػػػػػا لػ َ
ػػػػػػػػبف ُ

ػػػػف ُرجػػػػػك ُع
أـ ال مػػػػػا َليػ َّ

()6

) (1البيت بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم القائل .
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص .)580

) (3ا بيات بال نسبة في الحماسة الشجرية،كىي لقيس بف الممكح في ديكانو،ينظر،ابف الممكح،الديكاف (ص.)43
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)43
) (5المرجع السابق  ،ص.503
) (6المرجع نصسو  ،ص.539
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كمنو قكؿ الشاعر ُكثير عزة (مف الطكيل) :

فػػػػػػػػال َت ْع َجمِػػػػػػػػي يػػػػػػػػا َعػ َّ
تتبينػػػػػػػػي
ػػػػػػػز أف َّ

بُنصػػػػػػػػ أَتػػػػػػػػى الكاشػػػػػػػػك َف أـ ب ُخبػ ِ
ػػػػػػػكؿ

()1

كالمالحع في ا بيات السابقة التي جاء بيا فييا أسمكب النداء مرخما ،جاءت جميعا عم لغة
مف ينتظر ،أؼ مف ينتظر مجيء باقي حركؼ االسـ ،كلكف الشعراء في تمؾ ا بيات بعد الصراؽ

كالبيف الذؼ أحل بيـ حممكا ىذا ا سمكب دالالت أخرػ كىي انتظار المحبكبة التي طاؿ بيا

الصراؽ كالبعد .
كقد يخرج أسمكب النداء إل نرض الندبة كالتصجع كما في قكؿ الشاعر (مف الطكيل):
ػػػػػػػػائق
ؽ شػ
ككػ ُّ
ُ
ػػػػػػػػو البػػػػػػػػػر ُ
ػػػػػػػػل ِحجػػػػػػػػػازني لػ ُ
ُ

ؽ مػػف أ ِ
َرض الحجػ ِ
ػاز َفشػػا َقني
سػػرى البػػر ُ
فػػػػػكا َكبػ ِ
ػػػػدي ممػػػػػا أالقػػػػػي مػػػػػف اليػػػػػكى
()3

كمثمو قكؿ الشاعر

ؽ
إذا حػػػػػػػػػػػ َّف إلػ ن
ػػػػػػػػػػف أك َتػػػػػػػػػػػ َ ألَ بػػػػػػػػػػػار ُ

()2

(مف الطكيل):
ِّ
يػػػػػػػػػػػػػػػل
إلػػػػػػػػػػػػػػػي َك ِح
ظبػػػػػػػػػػػػػػػي
ُي َس
ػػػػػػػػػػػػػػػدُد ُه َ
َّ
ُ
ن
()4
ػػػػػػػػػػػػل
فكاعجبػػػػػػػػػػػػػاً َّأنػػػػػػػػػػػػػى َيغػ ُ
ػػػػػػػػػػػػار َقتيػ ُ

ِ
ػػػػػػػو
احػ ُ
ػػػػػػػل َنصػػػػػػػػالً فػػػػػػػػي فػػػػػػػػ ادي جر ُ
أُ َقّبػ ُ
إذا مػػػػػػا رمػػػػػػى غيػػػػػػري ِب َسػػػػػػيـ أَغػػػػػػارني
ثانيا  :أساليب اإلنشاء غير الطمبي

كىك ما ال يتومف طمبا كيتحقق بالتعجب ،كالمدح ،كالذـ ،كالقسـ ،كالرجاء ،كصيغ
العقكد( .)5كقد عمد شعراء الحماسة الشجرية إل

ا ساليب اإلنشائية نير الطمبية في تشكيل

أنسجة خطاباتيـ الشعرية ،لما تكفره ىذه ا ساليب مف قدرة عم بياف الحالة النصسية التي يمر
بيا الشاعر ،ككصف تجربتو الشعكرية بدقة .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)529
) (2المرجع السابق  ،ص.588
) (3البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم القائل .
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)635
) )5ينظر  ،عمكاف  ،دمحم كنعماف  ،مف بالنة القرآف (ص.)27
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التعجب
يقكـ أسمكب التعجب عم صيغتيف ىما ،ما أفعمو ،كأفعل ب ػ ( ،)1كقد كردت ىاتاف الصيغتاف
بكثرة في أشعار الحماسة الشجرية ،كمف ذلؾ قكؿ الشاعر حساف بف ثابت (مف البسيط) :
ػػػػػػػػرـ ِبنقػػػػػػػػػكـ رسػػػػػػػػػكؿ ِ
ػػػػػػػػيعت ُيـ
هللا ِشػ
ُ
ْ
أَ ْكػ ِ ْ
ُ
فالشاعر ىنا يمدح الرسكؿ

ِ
يع
إذا َّ
اء ك ِّ
الشػػػػػػػػػػػػػػ ُ
تفرقػػػػػػػػػػػػػػت األىػػػػػػػػػػػػػػك ُ

()2

كصحابتو فيبدؼ مدػ تعجبو مف رفعتيـ كعمك قدرىـ ،كا سمكب

ىنا ُيكثف دالالت المعن الذؼ أراده الشاعر لمتعبير عف تجربتو الشعكرية ،كعاطصتو المسيطرة .
كمنو قكؿ الشاعر دمحم بف عبد الممؾ الزيات (مف البسيط):
السػػػػػػػقـ لػػػػػػػـ أُعػ ِ
ِ
ػػػػػػد
كاف مرضػ ُ
َ
ػػػػػػت كطػػػػػػػاؿ ُّ ُ

ِ
ػػػػر ِبصػػػػػالحة
ػػػػت لػػػػػـ أ َ
مػػػػػا لػػػػػي إذا غْبػ ُ
ُذكػ ْ
ػػػػػو
حرُمػ ُ
ػػػػػيء َترجػ ُ
ػػػػػكه َف ُت َ
مػػػػػا أعجػ َ
ػػػػػب الشػ َ
فالشاعر يعاتب أصدقاءه عم

ػػب أنػػػي قػ ْػػد مػػػ ُت يػػػدي
قػ ْػػد ُكنػ ُ
َحسػ ُ
ػػت أ َ

()3

تقصيرىـ بحقو كيتعحب مف فعميـ لتركو ،في حيف أنو كاف

يحسب أف يديو امتألت بيـ .
كمنو قكؿ الشاعر أبك العتاىية (مف المنسرح) :
العبػ ِ
ػػػػػػػػػػت إال ِمػػػػػػػػػػػف ِ
ػػػػػػػػػػاد كِا ْف
مػػػػػػػػػػػا أَنػ َ
َ

طػ ِ
ػػػػػػػػػر
أ
حت فػػػػػػػػػي إمػػػػػػػػػرة كفػػػػػػػػػي َخ َ
َصػػػػػػػػػب َ
َ
ػػػػػػػف عمػػػػػػػػى َحػػػػػػػػ َذ ِر
أ
حت فيػػػػػػػػو َف ُك ْ
َصػػػػػػػب َ
َ

ػػػػػػػػػػػػر َمػػػػػػػػػػػػػا
هللا ْ
مػػػػػػػػػػػػػا أَ ْقػ َ
أف ُي َغّيػ َ
ػػػػػػػػػػػػدَر َ

()4

شكل الشاعر خطابو الشعرؼ المعاتب باستخداـ صيغة التعجب (ما أفعل) المقركنة بمصع الجاللة

شكل ىذا التعجب مف القدرة اإلليية داللة تي يغيُّر ا مكر كانقالبيا
المبرزة لقدرة ُ كقكتو ،حيث ّ
فدكاـ الحاؿ مف المحاؿ ،كالمالحع عم ىذا التعبير انقالب الحاؿ إل حاؿ أسكأ كما يصيـ مف
الشطر ا خير الذؼ يكيقع فيو التحذير .
) (1ينظر  ،ا نصارؼ  ،مجمكعة القكاعد العربية (ص.)135
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)362
) (3المرجع السابق  ،ص.292
) (4المرجع تصسو  ،ص.285
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القسـ
كىك أحد ا ساليب التي استخدميا شعراء الحماسة الشجرية في قصائدىـ .كالقسـ ذك

دالالت عظيمة في الكالـ ل فبالقسـ يؤكد المتكمـ فكرتو تأكيدا قاطعا ،ف التأكيد بالقسـ يعد مف

أقكػ أنكاع التأكيد كبالقسـ يكاجو المتكمـ مخاطبا في أشد حاالت اإلنكار ،كبو يمصت نظره إل

أمر ذؼ باؿ ك يريد تأكيده فيتخذ القسـ فصل الخطاب( . )1كمف صكر القسـ الكاردة في حماسة
ابف الشجرؼ قكؿ الشاعرة ليم ا خيمية ترثي تكبة بف ِ
الخصاجي(مف الطكيل) :
الح ّمير ي
ُ
()2
ِ
عمػػػػػػى مثمػػػػػػو أخػػػػػػرى َّ
الميػػػػػػالي الغػػػػػػك ِ
ابر
بيتيػػػػػػػػػػػا أ ُُّـ عاصػػػػػػػػػػػـ
َف َتػ
ػػػػػػػػػػا﵀ َتبنػػػػػػػػػػػي َ
إف لجكء الشعراء إل القسـ في قصائدىـ كخاصة في الرثاء دليل حب ككفاء ليذا المرثي ،كىك
تأكيد منيـ عم إخالصيـ كتصانييـ .

كمنو قكؿ الشاعر عبد ُ بف الحر الجعصي (مف الطكيل) :
ػػػػػت كيػػػػػػالً ِ
كناشػػػػػػيا
بػػػػػػأىمي كمػػػػػػا َج َّمعػ ُ

كأ ِ
ُقسػػػػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػػػػك ُف ِ
ػػػػػػػػػػػو
الفت َد ُ
ػػػػػػػػػػػو َ
كد ُ
يتػ ُ
يتػ ُ
ُ

()3

كمنو قكؿ عمرك بف معد يكرب (مف الطكيل) :

أ ِ
ػػػػػارـ
ػػػػػعند كفػػػػػػي الكػ ِّ
َيكعػ ُ
ػػػػػدني َسػ ْ
ػػػػػف صػ ن

َخضػػػػػػػػػػػػػػػعا
سػ
ػػػػػػػػػػػػػػيمنع منػػػػػػػػػػػػػػػي أف أُ َذ ّؿ كأ َ
ُ
()4
ػػػػػػػػػػػو الصمصػػػػػػػػػػػػاـ أك ي َتَق َّ
َّ
طعػػػػػػػػػػػػا
َ َ
َل َجمْم ُتػ ُ ّ

هللا ال شػػػػػػػػػػيء غيػػػػػػػػػػره
فػػػػػػػػػػكهللا لػػػػػػػػػػكال ُ

كقد يأتي القسـ استجداء ،كدعكة لممتمقي لمرفق بحاؿ الشاعر التي أور بيا الكجد كالحب كاليياـ

كىك ما جاء بكثرة في نرض الغزؿ عند شعراء الحماسة الشجرية ،كما في قكؿ الشاعر أبي

الح يسف العباسي (مف الطكيل) :
جعصر مسعكد بف ي
ػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػالطير ِ
اف
ػػػػػػتقِّرِه
ػػػػػػب عػػػػػػػف ُمسػ َ
ػػػػػػل َ
فمػػػػػػػػػػػػػكال ُضػػػػػػػػػػػػػمكعي ىػ َّ
ككجػ ن
القمػ َ
ػػػػػػد ُي ِزيػ ُ
()5
َفبػ ِ
ػػػػػػػاىدتما أك سػ ِ
ِب ِم ِ
ثػػػػػػػل الػػػػػػػػذي بػػػػػػػي أييػػػػػػػػا الػػػػػػػػرجال ِف
عتما
ػػػػػػػا﵀ ىػػػػػػػػل شػ
ػػػػػػػم ُ
ُ
َ
) (1ينظر  ،البياتي  ،قكاعد النحك العربي في وكء نظرية النظـ (ص.)396
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)313
) (3المرجع السابق  ،ص.317
) (4المرجع نصسو  ،ص.36
) (5ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)645
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فالشاعر يدعك الناس لمتصكر بحالو بعدما أصابو مف ىذا الحب .
لقد جاء استعماؿ أسمكب القسـ في الخطاب الشعرؼ لشعراء الحماسة الشجرية لمتدليل عم
صدؽ مشاعرىـ عم اختالؼ تجاربيـ الشعرية مف رثاء أك حديث عف الكجد كالحب كما يالقيو

الشاعر مف معاناة .
الودح والذم

كىك إحدػ السمات ا سمكبية التي شكمت ظاىرة تمصت انتباه المتمقي ،حيث سع

شعراء

الحماسة الشجرية إل استعماؿ ىذا ا سمكب في إطار المدح كالذـ لمتعبير عف تجاربيـ الشعرية
كمف ذلؾ قكؿ الشاعر إبراىيـ بف الميدؼ (مف المتقارب):

ػػػػػػػػػػرت حربػػػػػػػػػػػاً َعكانػػػػػػػػػػػا
فممػػػػػػػػػػػا َنبػػػػػػػػػػػا ِصػ
َ

ػػػػػػػػػػػت أخػػػػػػػػػػػػي بيخػ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػاء الزمػ
ككنػ َ
ككنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أ ِ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد َؾ لمنائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
ُعػ
ُ

ػػػػػػػػػػؾ األمانػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػب منػ َ
فيػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػا أطمػ ُ
ػػػػػػػػػػػػػػؾ أ ُذ ُّـ الزمانػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػبحت فيػ
فأصػ
ُ
َ

إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أ ُذ ُّـ
كك
ُ
ُ
َ

()1

عبر الشاعر عما يختمج في نصسو مف معاني العتاب بأسمكب الذـ ،فقد تغير الحاؿ عم
فقد ّ
الشاعر كتبدؿ الزماف ،ككشف الكجو الحقيقي لألصحاب .
كمنو قكؿ الشاعرة ُسعدػ بنت الشمردؿ في الرثاء(مف الكامل) :
ُّ
يػػػػػػػا مطعػػػػػػػـ الركػ ِ
ػػػػػػػرعكا
ػػػػػػـ
ػػػػػػب الجيػ ِ
ػػػػػػػي إلػػػػػػػػى العػػػػػػػػال َكَتسػ َّ
المطػ َّ
ػػػػػػاع إذا ىػ ُ
َ
َحثػػػػػػػػكا َ
ُ
()2
ِنعػػػػػػػػـ الفتػػػػػػػػى يػػػػػػػػأكي الجيػػػػػػػػاع لبيتػ ِ
ُّ
أكضػػػػػػػعكا
ػػػػػػػو
ػػػػػػي ك َ
ُ
المطػ َّ
يكمػػػػػػػاً إذا َحثػػػػػػػكا َ
عبرت الشاعر في االبيات السابقة عف عاطصة الحزف المسيطرة عمييا بتعداد مناقب الصقيد ،حيث
ّ
يع يم يدت إل أسمكب المدح في بياف ىذه المناقب ،كاذا كاف الرثاء ىك مدح الميت فقد أجادت
الشاعرة في استعماؿ أسمكب المدح ب ػ ِ(نعـ) حيث استعانت بو في تشكيل خطابيا الشعرؼ ،كىك

ما أك يد المدح بمدح آخر .

كمنو قكؿ الشاعر حاتـ الطائي (مف الطكيل):
ِ
ػػػل َم ْح َضػ ِ
ػػػر
جبانػػػػاً فمػػػػا أَغنػػػػى لػػػػدى كػ ّ

ػػػػػكر عػػػػػػاق اًر
بػػػػػػئس الفتػػػػػػى إف كنػ ُ
ػػػػػت أعػ َ
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)286
) (2المرجع السابق ،ص.286
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استعمل الشاعر في ىذا الخطاب الشعرؼ أسمكب الذـ المتبكع بزف الشرطية ،كاف كاف جكاب

الشرط نير متحقق كنير منطقي الكقكع ،فقد انزاح معن ىذا ا سمكب إل أسمكب مدح حيث
أكد الشاعر كقكع عكس الصصات الكاردة في النص في نصسو .
الرجاء
الرجاء أك الترجي لطمب أمر محبكب ،أك مرنكب في ،مما يرػ طالبو أنو مطمكع فيو

كىك يترقب الظصر بو ،أك الحصكؿ عميول( ،)2كمف صكره قكؿ الشاعر ُعبيد ُ بف الحر الجعصي
ّ
(مف الطكيل):
ػػػػػػػػػػكُفِني بالقتػ ِ
ػػػػػػػػػػل َقػػػػػػػػػػػك ِمي كاَّنمػػػػػػػػػػػا
ُيخػ َّ

جػػػػػػػػػػل
ػػػػػػػػػػاء
أ
الم َ
ُ
ُ
ُ
َمػػػػػػػػػػكت إذا َج َ
الكتػػػػػػػػػػاب ُ
()3
ػػػػػػػػل
َفَن ْحيػػػػػػػػػا ِكرامػػػػػػػػػاً أك نمػ ُ
ػػػػػػػػكت َفُن ْق َتػ ُ

القنػػػػػػػا ُتػػػػػػػدني بأطرافيػػػػػػػا ِ
الغنػػػػػػػى
َل َعػ َّ
ػػػػػػل َ

فقد سع الشاعر إل استخداـ أسمكب الرجاء في تشكيل خطابو الشعرؼ الذؼ يمكج بالحكمة

مف خالؿ اكتساب الماؿ بقكة السالح ،أك تعجيل المنية .

كمثمو قكؿ الشاعر مسكيف بف عامر الدارمي (مف الكافر) :
ِ
ػػػػػػػػػػػػاؿ
ػػػػػػػػػػػػت ِتيامػػػػػػػػػػػػػ ُة بالرجػ
ػػػػػػػػػػػػد َغ َّضػ ْ
كقػ ْ

ِ
كعػ ِ
ػػػػػػػػػػذات ِعػػػػػػػػػػػرؽ
ػػػػػػػػػػت ِبػ
ػػػػػػػػػػدني كأَنػ َ
أ َُت ِ ُ

ِ
ِ
ػػػػػػػاج َن ْجػػػػػػػػد
ػػػػػػػاج ف َجػ ُ
ػػػػػػػاؿ الفجػ ُ
كقػػػػػػػػد َسػ َ
ترجػػػػػػػك
ػػػػػػف َفػ ِ
َل َعَّمػ َ
ػػػػػػؾ يػػػػػػػا بػ َ
ػػػػػػرخ المػػػػػػػ ـِ ُ

ِ
ػػػػػػػػػػػػل كاألَسػ ِ
ػػػػػػػػػػػػرِد الخيػ ِ
ػػػػػػػػػػػػل َّ
ػػػػػػػػػػػػاؿ
النيػ
ِب ُجػ ْ
َ
()4
ِ
ػػػػػػػػػػػػػاؿ
زكاؿ الراسػػػػػػػػػػػػػػيات مػػػػػػػػػػػػػػف الجبػ

فقد جاء أسمكب الرجاء في إطار نرض اليجاء ليبيف لمميجك وعصو كعدـ قدرتو ،كتطمعو إل

ما لـ يمكف حصكلو.

كمنو قكؿ الشاعر عمرك بف الكليد بف عقبة بف أبي معيط (مف الطكيل) :
اطف
المػػػػػػػك ُ
َف َت ْع ُمػ ُ
ػػػػػػر بالسػػػػػػػادات منيػػػػػػػا َ

كميػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػل قريشػػػػػػػػػػاً أف َت ُثػ
َل َعػ َّ
َ
ػػػػػػػػػكب ُحُم ُ
) (1المرجع نصسو  ،ص.24
) )2الميداني  ،البالنة العربية (ج.)251/1
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)106
) (4المرجع السابق  ،ص.451
) (5ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)451
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فالشاعر يتحسر عم خركجو مف المدينة ،فقد أصبحت حمص مكطف لجكئو عندما أُخرج منيا
بنك أمية ،فالشاعر يحف إل مكطنو ،مستخدما أسمكب الرجاء لمتعبير عما يجكؿ بخاطره كىك
شيء ممكف حصكلو ،كىك رجكع قريش عما بدر منيا .
ثالثا  :أساليب أخرى
كاف ىناؾ مجاؿ كاسع جدا لبركز عدة أساليب أخرػ في الخطاب الشعرؼ لشعراء الحماسة
الشجرية ،ا مر الذؼ أثرػ ىذا الخطاب ككسع دالالتو كمراميو ،حسب ا نراض الشعرية التي
تناكليا ىؤالء الشعراء كمف ىذه ا ساليب ،التككيد ،كالشرط ،كالنصي ،كالتصويل ،كنيرىا مف
ا ساليب التي سيتطرؽ إلييا الباحث .
التوكيد

يأتي ىذا ا سمكب في إطار تقكية الكالـ كالحاح الشاعر عم فكرة ما سيطرت عميو  ،كىك
بيذا ا سمكب يدفع المتمقي لزيادة انتباىو كرفع مستكػ تركيزه مف خالؿ استعماؿ المؤكدات
لفتأكيد الشيء اىتماـ كعناية  ،فالعرب ال تؤكد إال ما تيتـ بو ،فزف مف اىتـ بشيء أكثر ذكره
ككمما عظـ االىتماـ كثر التأكيد ،ككمما خف االىتماـ خف التأكيد ،كاف تكسط االىتماـ تكسط
()1

التأكيدل

.

كمف طرؽ التككيد التي مثمت ظكاىر أسمكبية في حماسة ابف الشجرػ ،ككاف ليا انتشار
كاسع في خطاب الشعراء التككيد بزف ،كبقد  ،حيث ُحممت ىذه ا ساليب بالدالالت التي انثالت
مف الخطاب الشعرؼ ليـ ،كل حسب الغرض الذؼ تناكلو كسع لتأكيد ىدفو كمراده مف خالؿ
ىذا ا سمكب  .كىذا ا سمكب يراد بو تقكية الكالـ أك رفع الشؾ كترسيخ المعن

في ذىف

المتمقي ،أك إزالة احتماؿ عدـ إرادة ىذا المعن .لفالشاعر يمجأ ال ىذا ا سمكب لتثبيت الشيء

في نصس المتمقي ،كتقكية أمره مف خالؿ مصاجأتو بصكر الكاقع التي أجرػ عمييا تحكي ار كفق

رؤيتو القائمة بذاتيا في الخطاب الشعرؼ ،فيك يريد إيواح المومكف ،فوال عف ازدياد نبرة

الخطابل(.)2

) (1مطر  ،الحركؼ العاممة في القرآف الكريـ (ص.)40
الم يرِّق يشيف (ص.)95
) (2الرشكد  ،شعر ُ
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كمف صكر أساليب التككيد الكاردة في الحماسة الشجرية ،التي شكمت سمات أسمكبية :
أف
التككيد َّ
بيف ك ّ

سكاء كانت مكسورة أو مفتوحة الهمزة ,وهي حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد

()1

.

كىي ذات اختصاص بالجمل االسمية  ،كمف صكر التككيد بيا قكؿ الشاعر قيس بف ذريح (مف

الطكيل) :

ػػػػر ِح ِينػ ِ
كاّنػػػػػي ألىػػػػػكى َّ
ػػػػكَـ فػػػػػي َغْيػ ِ
ػػػػو
النػ ْ

َلعػ َّ ِ
ػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػي المَنػػػػػػػػػػػاـِ َي ُكػػػػػػػػػػػك ُف
َ
ػػػػػػػػػػل لَقػ ً
َ
ِ
ِ
ِ
يف
ػػػػػػػػػيف َضػػػػػػػػػػن ُ
ػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػػك َت ْعَممػ َ
كأّنػػػػػػػػػػي ب ُكػ ْ
()2
سػػػػػػػػػػػك ِ
ػػػػػػػػػػيميف
اؾ كا ْف قػػػػػػػػػػػالكا َبمػػػػػػػػػػػى سػ
ُ

ػػػػكَّدة
شػػػػػيدت بػػػػػأني لػػػػػـ ُ
أحػػػػػل عػػػػػف َمػ َ

ػػػػػػػػػكى
ك َّ
أف فػػػػػػػػػػ ادي ال يمػػػػػػػػػػيف إلػػػػػػػػػػى ىػ ً

حيث كرر الشاعر التككيد بزف خمس مرات ،لتأكيد ما يشعر بو كما يمر بو مف تجربة

شعكرية تنبض بالحب كاإلحساس كالشكؽ لمحبكبتو ،مما شكل ظاىرة أسمكبية في ا بيات حيث
نرػ ارتكاز الشاعر عم ىذا ا سمكب في تكصيل ما يشعر بو لممتمقي .
كمنو قكؿ الشاعر بشار بف ِبشر الم ِ
عي (مف الطكيل):
جاش ُّ
ُ

ػػػػػػػػػػي اغتيابيػػػػػػػػػػػا
كاِّنػػػػػػػػػػػي َل َمشػ
ػػػػػػػػػػنكء إلػ َّ
ُ

ػػػػػػػف َعػػػػػػػػف زيػػػػػػػػارة جػػػػػػػػارتي
كاِّنػػػػػػػػي َل َعػ ن

()3

فقد عبر الشاعر عف عصتو كحصظو لحرمة الجار ،باستخداـ التككيد بزف  ،كزيادة في ىذا التككيد

استعمل أيوا الالـ المزحمقة المقترنة بخبر إف التي تصيد أيوا التككيد ،كيأتي ىذا التأكيد كنقطة

ارتكاز في النص تمتف حكليا المعاني التي يريد الشاعر تقريرىا ،كلصت انتباه المتمقي ليا.
كمثمو قكؿ حاتـ الطائي (مف الطكيل) لمداللة عم شدة جكده ككرمو  ،كقكتو كشجاعتو :
الضػػػػػػػيف قبػػػػػػػل سػػػػػػػ ِ
كاِّنػػػػػػػي ألُقػػػػػػػري َّ
الو

ػػػػػػػػػػػف ُقػػػػػػػػػػػػدماً ك ِ
األسػ َّ
ػػػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػػػػن ُة َتْر ُعػ
ُ
كأَطعػ ُ
َ

ِ
أف ُتػػػػػػػرى بػػػػػػػي ِب ْطَنػػػػػػػ نة
كاّنػػػػػػػي ألخػػػػػػػزى ْ

ػػػػػػػػف
ات بيتػػػػػػػػػي طاكيػ ن
كجػػػػػػػػػار ُ
ػػػػػػػػات َكُن َّحػ ُ

) (1ينظر  ،عطية  ،ا ساليب النحكية (ص.)253
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)540
) (3المرجع السابق  ،ص.467
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)52
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()4

التككيد بقد
تصيد قد التككيد إذا دخمت عم

الجممة الصعمية ذات الصعل الماوي ( ،)1فتصيد تأكيد كقكع

الحدث ،كىك ما استعاف بو شعراء الحماسة الشجرية في تككيف النسيج النصي لدييـ ،فاستعممكه
عم كعي كمعرفة بما يقرره ىذا ا سمكب في ذىف المتمقي ،كمف صكره قكؿ الشاعر عامر بف

الطصيل (مف الطكيل) :

لقػػػػػػػػد عممػػػػػػػػت ُعميػػػػػػػػا ىػػػػػػػػكاز َف َّأننػػػػػػػػي
كقػػػػػػػػػد عمِػػػػػػػػػـ المزنػػػػػػػػػكؽ أِّنػػػػػػػػػي أ ِ
ػػػػػػػػرُه
ُكػ ُّ
ُ
َ َ

ػػػػػػارس الحػػػػػػػامي حقيقػػػػػػػ َة َج ْعفػ ِ
ػػػػػػر
أنػػػػػػػا الفػ ُ
ػػػػػي ِر
الم َشػ َّ
عمػػػػػػى جمعيػػػػػػـ َكػ َّ
المنػػػػػػي ِ ُ
ػػػػػر َ

()2

استخدـ الشاعر قد مع الصعل الماوي لتأكيد حقيقة ىامة ىي قكتو كشجاعتو ،إوافة إل ما في

البيتيف أيوا مف كسائل التأكيد ،كالتأكيد بزف ،كبالمصعكؿ المطمق ،كىك ما يؤكد ىذه الحقيقة

كيقررىا في ذىف المتمقي.
()3

كمف ذلؾ أيوا قكؿ الشاعر

(مف الطكيل):

ِ
الب َكػػػػا
كقػ ْ
َع َت ْقػ ُ
ػػػد ُكنػ ُ
الج ُفػػػػك َف مػ َ
ػػػت أ ْ
ػػػت ُ
ػػػف ُ

ِ
َفَقػػػػػد َرَّد َىػػػػػا فػػػػػي الػ ِّ
ػػػػيكـ
ػػػػر ِّ
ؽ شػػػػػكقي إلػ ُ

الييجػػػػػػػػا ُعيػػػػػػػػك نف
كػ َّ
ػػػػػػػاـ فػػػػػػػػي َ
ػػػػػػػأف َ
اليػ َ
كقػػػػػػػػد صػػػػػػػػ ْغ َت ِ
األسػ َّ
ػػػػػػػن َة مػػػػػػػػف ُىمػػػػػػػػكـ
ُ

ػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػيكُفؾ ِمػػػػػػػػػػف رقػ ِ
ػػػػػػػػػاد
ػػػػػػػػػد ُ
كقػ ْ
ط ِب َعػ ْ ُ ُ َ
ْ ُ
ِ ()5
ػػػػػػػػػػػػر َف إال فػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػ اد
َفمػػػػػػػػػػػػػا َي ْخ ُ
طػ ْ

كمنو أيوا قكؿ المتنبي (مف الكافر):

()4

) (1ينظر  ،عطية  ،ا ساليب النحكية (ص.)255
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)52
ظة البرمكي  ،شاعر مجيد  ،تكفي عاـ (324ق)
) (3البيت بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كىك لمشاعر يج ْح ي
ينظر  ،ابف كثير  ،البداية كالنياية (.)98/15
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)634
) (5المرجع السابق  ،ص.897
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الشر
ىك تركيب لغكؼ لو طرفاف ثانييما متعمق بحصكؿ ا كؿ( ،)1أك ىك لربط حدثيف برابط

السببية ،بحيث يككف ا كؿ سببا لمثاني ،كيككف الثاني مسببا عف ا كؿل(.)2

كقد سع شعراء الحماسة الشجرية إل استعماؿ ىذا ا سمكب في قصائدىـ مككنيف بذلؾ

ظاىرة أسمكبية كردت بكثرة في خطابيـ الشعرؼ .
()3

كمف ذلؾ قكؿ الشاعر

(مف الطكيل) :

َِ
البكػػػػػا
الصػػػػػبر
دعػػػػػكت
إذا مػػػػػا
ُ
بعػػػػػدؾ ك ُ
َ
ِ
ػػػػػػػاء فيّنػػػػػػػػو
فػػػػػػػػيف ينقطػػػػػػػػع منػ َ
ػػػػػػػؾ الرجػ ُ

البكػػػػػا طكعػػػػػاً كلػػػػػـ يجػ ِ
ػػػػبر
ػػػػاب ُ
الصػ ُ
ػػػػب ّ
أجػ َ
ىر
الحػػػػػز ُف مػػػػػا بقػ
ػػػػي الػ ّ
ػػػػيبقى عميػ َ
ػػػػؾ ُ
سػ َ
ػػػػد ُ
َ
()4
ػػػػػػػدر
ػػػػػػػاـ شػػػػػػػػيمتيا الغػ ُ
فمػػػػػػػػا تػػػػػػػػزؿ األيػ ُ

كا ْف تكػػػػػػػػػػػف األيػػػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػػػرّق َف بيننػػػػػػػػػػػا

فقد شكل الشاعر خطابو الشعرؼ الممزكج بألـ الصقد كح اررة الرثاء بأساليب الشرط المتكررة في
ا بيات ،حيث مثل جكاب الشرط في كل بيت العاطصة الحزينة المسيطرة عم

الشاعر ،التي

تدفع القارغ لمتماىي مع ىذا الحزف كاستشعار معاني الصقد التي ألمت بالشاعر .
العذرؼ (مف الطكيل):
كمف صكر أساليب الشرط أيوا قكؿ الشاعر عركة بف ُحزاـ ُ
ِ
ػػػػػػل جانػػػػػػػب
تكّنفنػػػػػػي الكاشػػػػػػػك َف مػ ْ
ػػػػػػف كػ ّ

ػػػػػػػػػػػاف كاش كاحػػػػػػػػػػػػد لكفػػػػػػػػػػػػاني
كلػػػػػػػػػػػػك كػ
َ

ِ
ػػػػػػػػػل مكػػػػػػػػػػاني
َمػ َّ
َتك َ
اشػػػػػػػػػػكا بَنػػػػػػػػػػا حتػػػػػػػػػػى أ َ
ػػػػػػػػػػػػت ُخَّمػػػػػػػػػػػػػةن ِل ُفػػػػػػػػػػػػػالَ ِف
َم َسػ
ْ
ُفالَ َنػػػػػػػػػػػػػةُ أ ْ
يعاف مػػػػػػػػػف َقْم ِبػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػا جػ ِ
َشػ ِ
ػػػػػػػػد ِ
ػػػػػػػػف ِ
الف
َ
ػػػػػػػػر ِي الػػػػػػػػػذي َيَريػ ِ
ػػػػػػػػاف
َج ِمعيػػػػػػػػػاً عمػػػػػػػػػى الػ َّ ْأ

إذا مػػػػػػػػػػا جمسػػػػػػػػػػنا مجمسػػػػػػػػػػاً نسػػػػػػػػػػتم ّذ ُه
ػػػػػػػػػػػػػكليـ
هللا الكشػػػػػػػػػػػػػػاةَ كقػ
أال
َ
ْ
لعػػػػػػػػػػػػػف ُ
ػػػػػػػػاؿ دكَنػػػػػػػػػو
اـ قمبػػػػػػػػػي َى ْجَرَىػػػػػػػػػا حػ َ
إ َذا َر َ
ػػػػػػـ أَ ْقػػػػػػػبال
ػػػػػػت ال قػػػػػػػاال :بمػػػػػػػي ,ثػ َّ
إ َذا قمػ ُ
) )1ينظر  ،عطية  ،ا ساليب النحكية (ص.)327

) (2ا نطاكي  ،المحيط في أصكات العربية كنحكىا كصرفيا (ج.)53/2
) (3ا بيات بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كىي لمعباس بف ا حنف في ديكانو  .ينظر  ،بف ا حنف ،
الديكاف (ص.)161
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)344
012

ِ
ػػػػػػػػػػاس كاألنعػػػػػػػػػػػاـِ يمتقيػ ِ
ػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػف الّنػ
مػ َ

ػػػػػل اثنػ ِ
ػػػػػيف بينيمػػػػػػا ىػػػػػػكىً
ػػػػػت كػ َّ
أال ليػ َ

()1

شكل أسمكب الشرط بزذا في ا بيات السابقة ظاىرة أسمكبية ،لصتت انتباه القارغ فقد تكرر ىذا
ّ
ا سمكب ثالث مرات لمتعبير عف فكرة سيطرت عم الشاعر كأرقتو كىي مراقبة الناس لو .
كمما جاء مف الشعر ُمشكال بأساليب الشرط قكؿ أبي العتاىية في الحكمة (مف الطكيل) :
إ َذا مالػػػػػػت الػػػػػػدنيا إلػػػػػػى المػػػػػػرِء َر َّغبػػػػػػت

يميػػػػػػػػػل
ػػػػػػػػث
ػػػػػػػػاس حيػ ُ
ػػػػػػػػاؿ النػ ُ
ُ
إليػػػػػػػػػو كمػ َ
()2
ِ
ػػػػػػػػػػػػل
ػػػػػػػػػػػػيف َغنػ
فػ
َّ
ػػػػػػػػػػػػاء الباكيػػػػػػػػػػػػػات قميػ ُ
َ

ػػػت َعِّنػػػػي مػػػػف العػ ِ
ػػػيش ُمػ َّ
ػػػدتي
إذا انقطعػ ْ

عبر الشاعر عف حالو كحاؿ الناس ،ككيف يككف الناس مع الغني يأنسكف بو ،كيميمكف
فقد ّ
حيث يميل ،كىك في ىذا البيت يطرح أيوا مواد المعن المرجك ،فزذا مالت الدنيا عف الصقير

كازداد فق ار انصض الناس عنو  .كفي البيت الثاني يطرح الشاعر فكرة المكت ككيف يتعامل
الناس معو ،فزذا مات فبكاء الناس عميو قميل .
كمنو قكؿ بشار بف برد (مف الطكيل) :
ِ
ػػػػػػػو
ػػػػػػػق الػػػػػػػػذي ال ُتعاتُبػ ُ
صػػػػػػػػديقؾ لػػػػػػػػـ تمػ َ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػو
كم َج ِانُبػ
ُم
ُ
قػػػػػػػػػػػػػار ُ
ؼ َذنػػػػػػػػػػػػػب َم َ
ػػػػػػػػػػػػػرًة ُ
()3
أي النػ ِ
ػػػػػاس َت ْصػػػػػػ ُفك َمشػ ِ
ػػػػػارُب ُو
َ
ػػػػػت ك ُّ
ظ ِمْئػ َ

ِ
ػػػػػػل األمػػػػػػػكر ُمعاتبػػػػػػػاً
إ َذا ُكنػ َ
ػػػػػػت فػػػػػػػي كػ ّ
ِ
َف ِع ْ ِ
ػػػػػػاؾ َّ
ػػػػػػو
فينػ ُ
ػػػػػػل أخػ َ
ػػػػػػش كاحػػػػػػػداً أك ص ْ
القػػػػذى
ػػػرب ِمػػػػ ار اًر عمػػػػى َ
إذا أنػػػػت لػػػػـ تشػ ْ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)523
) (2المرجع السابق  ،ص.491
) (3المرجع نصسو  ،ص.492
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التفضيل
لىك االسـ المصكغ مف المصدر لمداللة عم

أف شيئيف اشتركا في صصة كاحدة ،كزاد

أحدىما عم اآلخر في تمؾ الصصة ل( ،)1كقد برز ىذا ا سمكب بشكل ممصت لمنظر في نروي

طصيل
الرثاء ،كالمديح ،مما شكل سمة أسمكبية بارزة ،كمف صكر ىذا ا سمكب قكؿ الشاعر ُ

الغنكؼ (مف الكافر) :

ِ
ػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػو َّ
النػػػػػػػػػػكاعي
ُ
ػػػػػػػػػكـ قػ َ
كزْر َعػػػػػػػػػػة يػ َ

ِ
ػػػػػػػػاس أَ ْكدى
كلػػػػػػػػػـ أََر ىالكػػػػػػػػػاً فػػػػػػػػػي النػ

َّ
ػػػػػػػػػػػػػػز َف ْقػ
َعػ
َجػ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػداً
َ
ػػػػػػػػػػػػػػل َرِزّيػػػػػػػػػػػػػػػ ًة َكأ َ
أَ
ػػػػػػػػػػػػزَر نػػػػػػػػػػػػػائالً لِمػ ِ
اه
َكأَ ْغػ َ
اج َتػ َ
ػػػػػػػػػػػػف ْ
ػػػػػػػػػػػػد ُ
َ
ِ
ػػػػػػػػػػػػق مجػػػػػػػػػػػػػد
طريػ
ػػػػػػػػػػػػر رحمػػػػػػػػػػػػػ ًة لِ َ
كأَكثػ َ
ػػػػػػػػػػػػك َؿ َّلمتػػػػػػػػػػػػػي َنَبػػػػػػػػػػػػػ َذ ْت َبِنييػػػػػػػػػػػػػا
كأَ ْقػ َ
عمد الشاعر إل

المسػػػػػػػاعي
عمػػػػػػػى المػ
ػػػػػػكلى كأَ ْكػ َ
ػػػػػػرَـ فػػػػػػػي َ
َ
ػػػػػػػػػػػاع
ػػػػػػػػػػػافيف كاليْم َكػػػػػػػػػػػػى الجيػ
ػػػػػػػػػػػف العػ
ِ
َ
مػ َ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػاع
ػػػػػػػػػػػػػػاد ِد ْع ِبَمػػػػػػػػػػػػػػػة َك َسػ
عمػػػػػػػػػػػػػػػى أَ ْق َتػ
ِ
()2
ػػػػػػػػػػػػػد أر ِ
ابق ال ُتراعػػػػػػػػػػػػػػي
َت َّ
َكَقػ ْ
السػػػػػػػػػػػػػػك َ

تكرار أسمكب التصويل في بياف حجـ المصيبة التي ألمت بو عند فقدانو

لشخص محبب إل نصسو  ،فبدأ بتكرار أسمكب التصويل مصوال مرثيو عم باقي الناس مدعيا
كماؿ الصصات فيو ،كأنيا أكثر تكف ار فيو مف باقي الناس ،كىذا التكرار سمكب التصويل يدفع
المتمقي إل إمعاف النظر في تمؾ الصصات المكررة التي ال يخمك منيا بيت كاحد ،فالشاعر يدفع

المتمقي لتككيف فكرتو االيجابية عف ىذا الشخص .

كمف صكر ىذا ا سمكب أيوا قكؿ الشاعر ُكثيير بف عبد الرحمف ،يمدح عبد العزيز بف مركاف
(مف الطكيل) :
ػػػػػػػناف م َّلػ ِ
ػػػػػػػاء مػػػػػػػػف ِسػ ِ
ػػػػػػػل
كأمضػػػػػػػػى مضػ ً
ُ
()3
ػػػػػػػػيف م ْط ِفػ ِ
ِب َّ
العػ ِ
ػػػػػػػػل
ػػػػػػػػاف َكْرد كاسػ ِ
خف َ
ػػػػػػػػع َ
ُ

َشػ ُّ
ػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػف فتػػػػػػػػػػاة َحِيَّيػػػػػػػػػػة
أَ
ػػػػػػػػػد َحيػ ً
َخػػػػكؼ فػػػػي األعػ ِ
ػػػف ذي َميابػػػػة
ػػػداء ِمػ ْ
َكأ ْ َ ُ

شكل تكرار أسمكب التصويل في ا بيات سمة مدح بارزة في ىذا الممدكح ،حيث كرر الشاعر
ّ

في خطابو الشعرؼ ىذا ا سمكب ثالث مرات ،فمنح ممدكحو في أسمكب التصويل ا كؿ صصة

) (1الحمالكؼ  ،شذا العرؼ في فف الصرؼ (ص.)87
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)315
) (3المرجع السابق  ،ص.368
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الحياء الشديد الذؼ ال ُيورب إال لمصتيات ،فالممدكح فاؽ الصتيات في ىذا الحياء ،كلكف الشاعر
يستدرؾ كالمو بأسمكبيف آخريف ،فممدكحو رنـ حيائو الشديد ،أمو مف السناف فيك ىنا يمنحو

صصة الصالبة كالقكة ،كيوصي عمييا الخكؼ كالميابة .كىك بيذه ا ساليب يؤكد الصصات
الممنكحة لمممدكح كيبرزىا في معرض جديد .
كمنو قكؿ الشاعر إبراىيـ بف ىرمة (مف المتقارب) :
ػػػػػػػػػػػػػش إلػػػػػػػػػػػػػػى َّ
ػػػػػػػػػػػػػف بالػػػػػػػػػػػػػػ ّذ ِ
ِ
ُّ
ابل
الطعػ
َىػ
أَ

أي فتػػػػػػػػػػػػػػػػػى َتعممػػػػػػػػػػػػػػػػػك َف
إذا قيػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػل ُّ
َ
ً
ِ
ػػػػػػػػػكـ الػػػػػػػػػػكغى
كأضػ ُ
ػػػػػػػػػرب بالسػػػػػػػػػػيف يػ َ

ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػل
ػػػػػػػػػػػػػزمف الماحػ
ػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػي الػ
كأَ ْط َعػ
ُ
()1
ِ
ػػػػػػػػػػػػاحل
إشػػػػػػػػػػػػػارَة غرقػػػػػػػػػػػػػى إلػػػػػػػػػػػػػى سػ

ػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػكرى
َّ
َكػ
أشػ
ػػػػػػػػػػػػارت إليػػػػػػػػػػػػػؾ أ ُ
ْ

جاء تأكيد المدح في ا بيات السابقة عف طريق تكرار أسمكب التصويل الذؼ يصيد زيادة الصصة
في الممدكح عمف سكاه ممف يشاركو في ىذه الصصة ،فالممدكح أحسف كأقكػ يم ْف ورب بالسيف
كأشد جكدا ككرما في كقت ا زمات كفي كقت قمة الطعاـ ليس عف بقية الناس فقط كانما ىك
شكل ىذاف ا سمكباف داللة عميقة يستنبط المتمقي مف
أشد كرما مف الكرماء أنصسيـ ،فقد ّ
خالليما أف الشاعر يحرص عم تأكيد صصتيف ىما الشجاعة كالكرـ .
كمنو قكؿ الخنساء ترثي أخاىا صخر (مف الطكيل):
تب َّعػػػػػػػػػػػػػق فيػ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػل
ػػػػػػػػػػػػو العػ
ُ
َ
ََ
ػػػػػػػػػػػػارض المتيّمػ ُ
ِ
ػػػػػػز ُؿ
َجػ َ
َتجػ ُ
ػػػػػػيب َك ّفػ َ
ػػػػػػؾ أ ْ
ػػػػػػكد بيػػػػػػػا بػػػػػػػل سػ ُ
الضػػػػػػػػػػػػيـ ال يػػػػػػػػػػػػز ار كال َي َتػػػػػػػػػػػػذّل ُل
مػػػػػػػػػػػػف ِّ
بيػػػػػػػػا المجػػػػػػػػد إال حيػ ُ ِ
ػػػػػػػك ُؿ
ػػػػػػػث نمػ َ
ُ
ػػػػػػػت أطػ َ

الربػػػا
ػػث ُّ
ػػث فػػػي َج ْعػ ِػػد الثػػػرى َد ِمػ َ
كمػػػا الغيػ ُ
يؾ كِنعمػػػػػػػػ ًة
ػػػػػػػف َيػ َ
َج َز َؿ سػػػػػػػػيباً ِمػ ْ
ػػػػػػػد َ
بػػػػػػػأ ْ
ػػػػػػػػػػع ِبَنجػػػػػػػػػػػكة
ػػػػػػػػػػار َؾ َمحفػػػػػػػػػػػك ن منيػ ن
كجػ ُ

ػػػػػػػف امػػػػػػػػر متنػ ِ
ػػػػػػػاكؿ
ػػػػػػػت كػ ُّ
فمػػػػػػػػا بمغػ ْ
ُ

كال بمػػػػػ الميػػػػػدك َف فػػػػػي القػ ِ ِ
دحػػػػػ ًة
ػػػػكؿ م َ
ُ

ػػػػػػل
كلػػػػػػك أكثػػػػػػركا إال الػػػػػػذي
َ
فيػػػػػػؾ أَ ْف َضػ ُ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)373
) (2المرجع نصسو ،ص.325
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()2

حرصت الشاعرة عم

تأكيد معاني المدح لممتكف

بتعداد مناقبو كصصاتو المستخمصة مف

أساليب التصويل الكاردة في ا بيات بعرض مقارنة بيف أخييا كبيف السيل فأخكىا أكثر كرما مف
السيل  ،كأكثر الناس مجدا  ،كأكثر الناس مدحا ،كالتصويل يحمل في طياتو معن المقارنة بيف
شيئيف يبرزىما الشاعر في نصو كيؤكد عم تصكؽ أحدىما .

النفي
النصي  :لىك ما ال ينجزـ بػ ػ لالل كىك عبارة عف اإلخبار عف ترؾ الصعل ل( .)1كىك أحد
أساليب العربية يستعمل لنقض فكرة ما كانكارىا كىك أيوا ود اإلثبات  .كقد برز ىذا ا سمكب

شكل سمة أسمكبية بارزة
بشكل ممصت لمنظر في شعر شعراء الحماسة الشجرية  ،الشيء الذؼ ُ
جدا في النسيج الشعرؼ  ،كمف أساليب النصي الكاردة قكؿ الشاعر ذؼ ا صبع العدكاني (مف
البسيط):

ِ
ػػػػػػػرؾ مػػػػػػػػا بػػػػػػػػابي بمنغمػػػػػػػػق
إّنػػػػػػػػي لعمػ َ

ػػػػػػػػديق كال َخيػػػػػػػػػري بممنػػػػػػػػػك ِف
ِ
عػػػػػػػػػف الصػ
بالفاحشػػػػػػػػػػػػػػات كال فتكػػػػػػػػػػػػػػي ِبمػػػػػػػػػػػػػػأمك ِف

كال لسػػػػػػػػاني عمػػػػػػػػى األدنػػػػػػػػى ِب ُمنطمػػػػػػػػق

ِ
ال ُيخػ ِ
ػػػػػر َم ْأ ِبَيػػػػػػة
ػػػػػر ُج َ
ػػػػػر مّنػػػػػػي َغيػ َ
الق ْسػ ُ

ػػػػػػػػػيف لمػػػػػػػػػػف ال يبتغػػػػػػػػػػي لينػػػػػػػػػػي
كال ألػ ُ

()2

فالشاعر جعل أسمكب النصي مرتك از أساسيا في تعداد صصاتو ،أؼ مدحو لنصسو كافتخاره بيا ،في
الم يكثف حوكره في النص كالمكرر ست مرات .
تكصيل الداللة لممتمقي عبر ىذا ا سمكب ُ

صاجي (مف الطكيل) :
الخ ُّ
مير ي
الح ِّ
كمنو قكؿ الشاعرة ليم ا خيمية ترثي تيكبة بف ُ
ػػػػػاف َتكبػػػػػػ َة لػػػػػػـ يػ ِ
َف فتػػػػػػى الفتيػ ِ
الحصػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػالكر ِ
اكر
كػػػػػػأ َّ
ػػػػػن ْ
ػػػػػػػػص يفحصػ َ
ػػػػػػػػف َ
ُ
قالئػ َ
ِ
ػػػػػػػػػـ َيػ ِ
كر ْجػػػػػػػػػل َقَّيمػػػػػػػػػكا فػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػك ِ
اجر
ػػػػػػػػػبف أبػػػػػػػػػػراداً ِرقاقػػػػػػػػػػاً لِ ِفتيػػػػػػػػػػة
كػػػػػػػػػراـ َ
كلػ ْ
ػػػػػػػيس ِبحػ ِ
ػػػػػػػادر
َلطيػػػػػػػػف كطػ
ػػػػػػػي َّ
ػػػػػػػب لػ َ
السػ ِّ
ن َ َ ِّ
()3
ِ
الك ِ
بػػػػػػائر
ػػػػػت
بالنػػػػػػاس إحػػػػػػدى َ
َج َح َفػ ْ
إذا أ ْ

ػػػػػػو
ػػػػػػل ُّ
كلػػػػػػػـ َي َتجػ َّ
ػػػػػػو َكَبطُنػ ُ
الصػػػػػػػب ُ َعنػ ُ
فتػػػػػػػى ال تػػػػػػػراه َّ
ػػػػػػق ِبيا
ػػػػػػاب إلفػػػػػػػاً لِ َسػ ْ
النػ ُ
ً

) )1الجرجاني  ،التعريصات (ص .)388
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)270
) (3المرجع السابق  ،ص.312
010

اعتمدت الشاعرة عم أسمكب النصي في بياف مناقب الصقيد تكبة ،حيث مثل ىذا ا سمكب الذؼ
تكرر عدة مرات مرتك از أسمكبيا فياوا بالمعاني كالدالالت التي تستكقف المتمقي بيف الصينة
كا خرػ  ،الستجالء ىذه المعاني ،التي ارتبطت ارتباطا كثيقا بأفعالو .
كالظاىر مف استقراء قصائد الحماسة الشجرية بركز ىذا ا سمكب بشكل ممصت لمنظر في
نروي الحماسة كالصخر كالرثاء كالمديح  ،كمما جاء في المديح مف ىذا ا سمكب قكؿ الشاعر
حساف بف ثابت (مف البسيط) :
ائب مػػػػػػػػػف ِفيػػػػػػػػػر كأخػػػػػػػػػكتيـ
َّ
إف الػػػػػػػػػذك َ

ِ
قػػػػػػػػػػػد بينػػػػػػػػػػػكا ُسػ َّ
ػػػػػػػػػػع
ػػػػػػػػػػنة لمنػ
ػػػػػػػػػػاس ُت َّتَبػ ُ
ػػػػػل أ ِ
فػػػػػػي َفضػ ِ
ػػػػػع
َحالميػػػػػػـ َعػ ْ
ػػػػػف َ
ذاؾ ُم َّتسػ ُ
عنػػػػػػػػد الػ ِّ
فاع كال ُي ُيػػػػػػػػكف مػػػػػػػػا َرَقعػػػػػػػػكا
ػػػػػػػد ِ
()1
ػػػػػػػػػػع
كال َي َم ُّسػ
طعػػػػػػػػػػػـ َ
ػػػػػػػػػػيـ ِمػ ْ
طَبػ ُ
ػػػػػػػػػػف َم َ
ُ

ػػػػػػػػػػـ
ال َيجيمػػػػػػػػػػػك َف كا ْف حاكلػ َ
ػػػػػػػػػػت َج ْيَم ُيػ ُ
ػػػػػػاس مػػػػػػػا أَكىػػػػػػػ ْت أ ُ ُّ
ػػػػػػـ
ال َيرقػ ُ
ػػػػػػع النػ ُ
َكف ُيػ ُ
ال يبخمػػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػار ِب َفضػػػػػػػػػمِ ِي ُـ

كمف الجمل االسمية التي جاءت منصية حيث شكل ىذا النكع مف أسمكب النصي أيوا سمة
()2

أسمكبية بارزة في النصكص قكؿ الشاعر

(مف الطكيل) :
ِ
فو الم َتَقّمِ ِ
ػػػػػػػػػػػب
كال جػػػػػػػػػػػازع مػػػػػػػػػػػف َص ْ
ػػػػػػػػػػػر ُ

ػػػػػػػت ِب ِمفػػػػػػػػراح إذا الػ َّ
ػػػػػػػرني
ىر سػ َّ
كَلسػ ُ
ػػػػػػػد ُ

ػػػر أَركػ ِ
ػػػل عمػػػػى َّ
الشػ ِ
ػػػب
كلكػػػػف َمتػػػػى أُحمػ ْ

ػػػػر ك َّ
ػػػػت ببػػػػػاغي َّ
الشػ ِّ
ػػػػر تػػػػػاركي
كلسػ ُ
الشػ ُ

()3

فقد استعمل الشاعر أسمكب النصي المبدكء بميس في بياف حالتو كتجربتو الشعكرية مؤكدا ذلؾ
باقتراف حرؼ الباء في خبر ىذا ا سمكب الذؼ أفاد التككيد .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)362
) (2البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كىما لمشاعر ُىدبة بف الخشرـ العذرؼ في ديكانو  ،ينظر  ،ابف
الخشرـ  ،الديكاف (ص.)74
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)474
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الحذؼ كاإلضمار
كىك ما يسم

باإليجاز ،كاإليجاز ىكل التعبير عف معاف كثيرة بألصاظ قميمة مع اإلبانة

كاإلفصاح ل( . )1كبالتحديد ىك إيجاز الحذؼ ،كايجاز الحذؼ ىك التعبير عف المعاني الكثيرة
بألصاظ قميمة ،كذلؾ بحذؼ شيء مف الجممة مع عدـ اإلخالؿ بالمعن  ،بحيث تككف ىذه ا لصاظ
القميمة تكفي بالغرض المقصكد مع اإلبانة كاإلفصاح كالحذؼ يككف في الحركؼ كالكممات
كالجمل مع كجكد قرينة تدؿ عم المعن ل( ،)2كاإليجاز أك الحذؼ يككف أبمغ في حالة الخطاب
مف اإلبانة كالتصصيل بحيث يترؾ الشاعر مجاال لمقارغ إلعماؿ فكره في إكماؿ العبارات ك
الجمل مستعينا بالقرائف الدالة عم

فؾ شصرة الخطاب الشعرؼ ،كقد أشرؾ شعراء الحماسة

الشجرية المتمقي في إكماؿ العبارات المحذكفة في خطابيـ الشعرؼ بحيث تماىت أقطاب
العممية اإلبداعية الثالثة المنشئ أك المبدع كالنص كالمتمقي في عممية بناء النص الشعرؼ
الجديدة المعتمدة عم تعدد القراءات مما جعل الخطاب الشعرؼ فياوا بالدالالت كاإليحاءات
مما كاف لو بالغ ا ثر في إعادة إنتاج النص الشعرؼ كتعدده بتعدد قراءاتو كتأكيالتو إلكماؿ
العناصر المحذكفة في الخطاب الشعرؼ.
كالمطمع عم

أشعار الحماسة الشجرية يالحع أف حذؼ المكصكؼ شكل بما ال يدع مجاال

لمشؾ سمة أسمكبية بارزة في النصكص ،حيث يستطيع المتمقي إكماؿ المحذكؼ مف القرائف
الدالة عميو في السياؽ كمف ذلؾ قكؿ الشاعر الزبير بف عبد المطمب (مف الكافر):
رقيػػػػػػػػػػػػػق الحػ ِّ
كت
ػػػػػػػػػػػػد َضػ
ُ
ػػػػػػػػػػػػم ُ
ُ
ػػػػػػػػػػػػربتو َصػ ُ
()3
يت
إذا القػػػػػػػػػػػػػػػػى الكتيبػػػػػػػػػػػػػػػػ َة َيسػ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػػت ِم ُ

ِ
ختػػػػػػػػػػػاؿ َعِّنػػػػػػػػػػػي
الم
كيػ ْ
َ
ػػػػػػػػػػد َف ُع َنخػػػػػػػػػػػكَة ُ
ػػػػػػػػػػػف ُم َجػ ِّ
ػػػػػػػػػػػب فيػػػػػػػػػػػػو
ِب َكػ
ِّ
ػػػػػػػػػػػرب ال عيػ َ

فالمحذكؼ مف ىذا النص ىك المكصكؼ (السيف) الذؼ ُيصيـ مف القرائف الكاردة التي جاءت في
ِ
كت)  ،كىذا الحذؼ لو دكر كبير في إشراؾ المتمقي
قيق ّ
ص ُم ُ
الحد)  ،ك ي
السياؽ مثل (ر ُ
(وربتُو ي
) )1عمكاف  ،دمحم كنعماف  ،مف بالنة القرآف (ص.)137
) )2ينظر  ،ننيـ  ،عمـ الكصكؿ الجميل (ص.)150
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)192
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في إعادة تقدير المحذكفات كبناء النص مف جديد كىك ما يحقق التصكر كالتدبر كالتمعف في
النص الشعرؼ مف أجل استخالص ا فكار كالمعاني التي يطرحيا الشاعر في نصو.
خداش بف زىير العامر ُّؼ (مف الطكيل) :
كمنو قكؿ الشاعر
ُ
ػػػػػث َتجػػػػػػري
ُمضػػػػػػاعف ًة بيضػػػػػػاً ليػػػػػػا ُح َثػ ن

ػػػػػػكـ الػ َّ
ػػػػػػركع ُزغفػػػػػػػاً سػػػػػػػكابغاً
َكَنْمػ َ
ػػػػػػب ُ
س يػ َ

()1

كالتقدير دركعا زنصا سكابغا ،كحذفو الشاعر لشيكع ىذا الكصف كمعرفتو مف السياؽ العاـ الذؼ
يتحدث عنو النص كىك الصخر كالحماسة .
كمف أمثمة حذؼ المكصكؼ أيوا قكؿ أبي نكاس (مف البسيط) :
ِ
ألالء
فػ َ
ػػػػػػالح مػػػػػػػ ْف َك ْج ِييػػػػػػػا فػػػػػػػي البيػػػػػػػت ُ
()2
َخػػػػػػػػػػػػ ُذىا بالعقػ ِ
ػػػػػػػػػػػاء
ػػػػػػػػػػػل إنمػ
َكأََنمػػػػػػػػػػػػا أ ْ
ُ

ِ
ِ
ػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػل معتكػ ن
قامػػػػػػػػػػت بيبريقيػػػػػػػػػػا كالميػ ُ
اإلبريػػػػػػق ص ِ
ػػػػػػافَي ًة
فأرسػػػػػػمت مػػػػػػف فػػػػػػـ
ْ
ِ َ

فقد حذؼ الشاعر المكصكؼ (الخمر) أك أحد مرادفاتيا (القيكة) أؼ فأرسمت مف فـ االبريق قيكة

صافية  ،كىك ما ُيصيـ مف السياؽ .
كمثمو أيوا قكؿ عبد ُ بف المعتز (مف البسيط) :
ِ ِ
اء صػػػػػافية
مػػػػا ِزلػ ُ
ػػػػت أسػػػػقيو مػػػػػف َحمػػػػر َ

ػػػػػػكرة َشػػػػػػػاب ْت ِمػػػػػػػف ِ
الكَبػ ِ
ػػػػػػر
َع ُجػ ُ
َ
ػػػػػػكز َد ْسػ َ َ

كصػػػػػػػػػافية ُت ْعشػػػػػػػػػي العيػػػػػػػػػك َف َرِقيقػػػػػػػػػة

رِىنػ ِ
ػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػػػي الػ ِّ
كعػػػػػػػػػػػاـِ
ػػػػػػػػػػدناف َ
َ

()3

كمنو أيوا قكؿ الشاعر إسحق بف إبراىيـ (مف الطكيل) :

ِ
ظػػػػػػالـِ
الميػػػػػل حتػػػػػى
مػػػػػف
ػػػػػل َ
انجػػػػػاب ُك ُّ
َ

الر ِكّيػػػػػػػ َة َم ْك ِىنػػػػػػػا
ػػػػػػأس َ
أ ََدرنػػػػػػػا بيػػػػػػػا الكػ َ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)114
) (2المرجع السابق  ،ص.853
) (3المرجع نصسو  ،ص.866
) (4المرجع نصسو  ،ص.867
021

()4

األسمكب الساخر
كىك مف ا ساليب التي استعمميا شعراء الحماسة الشجرية في تشكيالتيـ الشعرية سكاء كاف
مف أجل السخرية ،أك اليجاء ،أك الصكاىة ،كفيو يتـ تقديـ النقد بقالب ىزلي ساخر ،إما يصيض
م اررة كألما إذا كاف الشاعر متحدثا عف حالو كويق معيشتو ،كاما يصيض بالحقد الكره كاالحتقار
كما ىك في اليجاء ،كاما يستثير الوحؾ إذا كاف قالبو فكاىيا .
كقد عمد شعراء الحماسة الشجرية إل ىذا ا سمكب في شعرىـ ،كمف ذلؾ قكؿ الشاعر عركة
بف الكرد العبسي (مف الكافر) :
ذرينػػػػػػػػػػػي لمغنػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػػعى فػػػػػػػػػػػيِّني

الفقيػػػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػػرىـ
ػػػػػػػػػػػػت النػ
رأيػ
ػػػػػػػػػػػػػاس شػ ُّ
ُ
ُ
َ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ُّي كتزدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
يباعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده الَنػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػغير
الصػ
حميمتػُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ,كينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره َّ
ُ

ػػػػػػػػػالؿ
ػػػػػػػػػو َجػ
َكَقػ ْ
ػػػػػػػػػد ُيْمفػػػػػػػػػػى ال َغنػ ُّ
ػػػػػػػػػي َلػ ُ
ن

يكػػػػػػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػػػػػػػ اد صػػػػػػػػػػػػػػػػاحبو يطػػػػػػػػػػػػػػػير
ػػػػػػػػػػػػػػػكر
رب َغفػػػ
كلكػ
ػػػػػػػػػػػػػػػف لمػػػػػػػػػػػػػػػػغنى ّّ
ْ
ُ

ػػػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػػب جػ ّّ
ػػػػػػػػػػػػل َعْيُبػ ُ
ػػػػػػػػػػػو َ ,ك ْ
العيػ ُ
قميػػ ن

()1

فقد تبدػ ا سمكب الساخر في أخر شطر مف القصيدة  ،كىك ما يعانيو الشاعر مف نظرة الناس
المنحازة إل الغني  ،فقدـ نقده الالذع مف خالؿ ىذا ا سمكب كمف الممكف أف يككف الشاعر
في حالة تقكيـ لممجتمع كرده إل الصكاب مف خالؿ لتيذيب الصرد كالمجتمع ،كالسعي بيما إل
مستكػ أكثر تقدما ،كأرق حوارة ،ف ا ديب حيف يتيكـ ،فزنو يربط ما بيف ا شياء كا مكر
الكاقعة ،كما يجب أف تككف عميو مف ُمثل الكماؿ ،أؼ أنو يقابل الكاقع عم ما فيو مف تخمف
كفساد أك نقص بالكماؿ الذؼ يراه اليدؼ كالغايةل(.)2
كمما جاء عم ىذا ا سمكب قكؿ النجاشي (مف البسيط) :
بيػػػػػػػػت ُّ
المػػػػػػػػ ـِ أكليػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػكـ تػػػػػػػػكارث
َ
َق ن

الح ُمػ ِ
ػػػػػػػػػػػر
كمػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػك َ
ػػػػػػػػػػػـ األ ْذُرع ُ
ارث َرْق َ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)477
) (2نراب  ،السخرية في الشعر المصرؼ (ص.)86
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كمػػػػػػػا تجَّنػػػػػػػب ب ْطػػػػػػػف الراحػ ِ
ػػػػػػعُر
ػػػػػػة َ
ََ َ َ َ ّ
الشػ َ

ػػػػػػػػركؼ أ ََّكليػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػد كالمعػ
ػػػػػػػػب المجػ ُ
ُ
َت َجَّنػ َ

فقد أني

()1

الشاعر ىجاءه نياية جديدة نير متكقعة ،فييا الكثير مف السخرية كالتيكـ المتيف

استخدميما الشاعر في ىجائو .
كمنو قكؿ الشاعر كمف ذلؾ أيوا قكؿ ا خطل (مف البسيط) :
مػػػػػػػا زاؿ فينػػػػػػػا ربػػػػػػػا ُ الخيػػػػػػػل معممػػػػػػػة

ػػػػػػػػػذؿ كالعػ ِ
ػػػػػػػػػار
كفػػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػػب ربػػػػػػػػػػا الػ ّ

ػػػػػػبي ُـ
ػػػػػػكـ إذا اسػػػػػػػتنب َ األضػ ُ
ػػػػػػياؼ كمػ ُ
قػ ن

ألم ِيػػػػػػػـُِ :بػػػػػػػكلي عمػػػػػػػى الّنػ ِ
ػػػػػػار
قػػػػػػػالكا ّ

ػػػػػػػػػدار الػ ُّ
ِ
إف نزلػػػػػػػػػػكا
الّنػػػػػػػػػػازلك َف بػ
ػػػػػػػػػذ ّؿْ ,

ػػػػػػػػػػػرَـ الجػ ِ
ػػػػػػػػػػػار
كت ْسػ َ
َ
ػػػػػػػػػػػتبي ُ ُكَمْيػ ن
ػػػػػػػػػػػب َم ْحػ َ
()2

كمف ا ساليب الساخرة أيوا قكؿ بشار بف برد (مف البسيط):

ِ
ِّ
بالعفاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػابمييف ُحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ِ ()3
ػػػػػػػػمعت بيػػػػػػػػػاركت كمػػػػػػػػػاركت
كمػػػػػػػػػا سػ
َ

ػػػػػػػػػػػػػار ؿ سػػػػػػػػػػػػػػميماف كدرَى ُميػػػػػػػػػػػػػػـ
دينػ
ُ
ال َيظيػػػػػػػػػػػػػراف كال ُيرجػػػػػػػػػػػػػى لقا ىمػػػػػػػػػػػػػا

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)425
) (2المرجع السابق  ،ص.430
) (3المرجع نصسو  ،ص.909
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الفصل الرابع

المستكى الداللي

022

مفتت
اىتمت الدراسات ا سمكبية اىتماما كبي ار  ،بالمعجـ الشعرؼ لمشاعر ،ككنو نتاجا حيا يرتبط
ارتباطا كثيقا بمختمف الظركؼ التي تحيط بو ،فاتجو االىتماـ إل دراسة ىذا المعجـ لمكقكؼ
عم مدػ امتالؾ الشاعر ناصية المغة في تككيف خطابو الشعرؼ  .ككمما زاد الرصيد المصظي
لمشاعر كاف أقدر عم التعبير عف الشحنات المتمكجة في عمق العاطصة  ،كىنا يبرز المستكػ
الداللي المنبثق عف ىذه ا لصاظ كالمعاني المنتشرة في ا نسجة النصية المحممة بالدالالت ،لذلؾ
اتجيت الدراسات ا سمكبية إل رصد معالـ ىذه المعاجـ الشعرية لمشعراء الستجالء دالالتيا .
كيمثل المعجـ الشعرؼ مصتاح الكلكج لألبنية النصية ،كتحديد دالالت الخطابات ا دبية ،فتحديد
طبيعة المعجـ كمككناتو يحيمنا إل

البن

المغكية المسيطرة في النصكص ،التي مثمت نقاط

ارتكاز اتكأ عمييا الشاعر في فيض دالالتو ،فالبن المغكية المسيطرة عم النص تمثل نقاطا
مويئة تُبرز معالـ الجماؿ النصي كقدرتيا اإليحائية .
كيمكف تعريف المعجـ الشعرؼ بأنو لذلؾ الرصيد المصظي الذؼ يككف الخطاب الشعرؼ لدػ
شاعر مف الشعراء؛ كالذؼ يتسـ بالخصكصية أك الذاتية الناتجة عف قدرة المبدع في بث
الطاقات الجديدة مف ىذه ا لصاظ أك تمؾ مما يحكيو خطابو الشعرؼل(.)1
كالمعجـ الشعرؼ يمثل معمار النص كيمنحو تشكيمو اليندسي المنبثق مف المخزكف المغكؼ
الكامف في أعماؽ حافظة الشاعر كبدييتو ،لفالشعر بناء ،كالكممات ليست إال لبنات ىذا البناء .
كل اإلمكانيات
كالشاعر المجيد بمثابة الميندس البارع ،يككف حظو مف البراعة بمقدار استغاللو ّ
في تشييد بنائو ،كتسخير كل ما يراه مناسبا لتأسيسو كتأميف تماسكو ،كبقدر ما يبرع الشاعر في

كيحكـ لو أك عميو عم ىذا ا ساسل(.)2
تعاممو مع الكممات ،يككف حظو مف الصف كالشاعرية ُ

) )1الجيار  ،شعر إبراىيـ ناجي دراسة أسمكبية بنائية (ص.)183
) )2حسنيف  ،المعجـ الشعرؼ عند حافع إبراىيـ (ص .)29
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شاعر ما عف نيره
ا
كيشكل المعجـ الشعرؼ أحدػ أىـ الخكاص كالسمات ا سمكبية التي تميز
مف الشعراء ،أك شعراء حقبة معينة خوعكا لنصس المعايير الثقافية السائدة في حقبتيـ ،لكيتسـ
المعجـ الشعرؼ في كل عصر باالنتماء ليذا العصر؛ دكف نيره كذلؾ لقابمية المعجـ بصصة
عامة لمتطكير حيث ينتابو الكثير مف التغيير ،كاف لـ يكف تغيي ار شامال يجعمو متمي از عف عصر
سابق ،كذلؾ نو محككـ بالذاتية أك الخصكصية التي يتسـ بيا المبدع ،أك جيل مف المبدعيف
في فترة مف الصترات فمكل عصر معجمو ل( .)1كالمعجـ المغكؼ أك المخزكف المغكؼ لدػ الشاعر
يمكف اعتباره سمككا لغكيا يستخدمو الشاعر في التعبير عف طاقاتو اإلبداعية في حاؿ نسج
النصكص لفالسمكؾ المغكؼ إنما ىك فعالية معتمدة عم الثقافةل( .)2ك كما يميز المعجـ الشعرؼ
صاحبو كتصرده بيف المبدعيف اآلخريف  ،يميز أيوا النص كيحدد مكقعو بيف النصكص ا خرػ
لفما المصردات إال الخاليا الحية التي يتحكـ بيا المنشئ في تخميقيا كتنشيط تصاعالتيا عم نحك
يتحقق بو لمنص كينكنتو المتميزة في سياؽ النصكص كلممنشئ تصرده بيف المنشئيفل(.)3
فالثقافة تمنح الشاعر كما ىائال مف المخزكف المغكؼ الذؼ يتـ استدعاؤه كقت الحاجة ،كحسب
العاطصة المسيطرة عميو في حاؿ إبداعو النص كاخراجو إل

الكجكد ،فالعاطصة المسيطرة ىي

العامل ا ساس في استدعاء ا لصاظ المناسبة ،فزذا كانت العاطصة رثاء كانت ا لصاظ حزينة
تشيع جكا مف ا لـ في ثنايا ا بيات ،كاذا كانت العاطصة ركمانسية كجدنا حوك ار مكثصا لأللصاظ
الدالة عم االبتياج كالسركر كالصرح كالسعادة ،كىكذا .
فالشاعر يمنح الحياة لأللصاظ داخل نصو كيكثف دالالتيا كحوكرىا ،كيصجر الطاقات الكامنة
لمغة باستخراج أقص طاقاتيا التعبيرية كذلؾ عف لطريق العاطصة التي تساعده في انتقاء ا لصاظ

) (1الجيار  ،شعر إبراىيـ ناجي دراسة أسمكبية بنائية (ص.)185
) (2الينز  ،المغة كالمعن كالسياؽ (ص.)240
) (3مصمكح  ،في النص ا دبي ( ،ص.)85
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المناسبة لتجربتو كتساعده أيوا في إخراج المصظة مف مكمنيا التراثي المتعارؼ عميو إل معن
جديد مميء باإليحاء كالرمزيةل(.)1
إف االستعماؿ نير العادؼ لمغة ىك ما يميز ا ديب أك الشاعر عف نيره ،فبركز العبقرية كامف
في لاختراع الكممةل

()2

كاوصاء دالالت جديدة إلييا تككف متماىية مع عنف التجربة الشعكرية

كعمقيا فميمة الشاعر لىي تعرية المغة كابراز العناصر الجمالية حت في المناطق المحرمة مف
المغة التي درج الناس عم

تأثيـ مف يتعرض ليال( .)3فشعرية كممات النص الشعرؼ بكصصيا

فواء تتقاطع فيو عدة شصرات في عالقة متبادلة تُخرج العبارة عف حيادىا إل أشكاؿ كأنماط
مغايرة لممألكؼ ،نائية بنصسيا عف االستعماؿ العادؼ ،ال يمكف معيا إحالة المدلكؿ الشعرؼ إل

سنف محددة تخوع ليا الصاعمية الداللية ،بل إف لكل لصع في المعجـ الشعرؼ داللة جديدة
كمعن مغاي ار كركحا كلكنا ككقعا مغاي ار لممألكؼ( .)4فا ىمية تكمف في استحداث طرائق التعبير
عف ا حاسيس المختمصة عف طريق كممات تمبس أثكابا جديدة ،كطرح أثكابيا القديمة التي أبالىا
االستعماؿ اليكمي.
فكسر رتابة المغة لتعزيز الدالالت الجديدة ىك ما يمنح الجماؿ لممعجـ الشعرؼ لمشاعر ،كىك
أحد أسباب تطكره كنمكه فيكاد يجمعل النقاد  ...عم أف أىـ العناصر الخاصة بالقكؿ الجمالي
ىك أنو يكسر نظاـ اإلمكانات المغكية الذؼ ييدؼ إل زيادة عدد الدالالت الممكنةل(.)5
إف استعماؿ ا لصاظ بشكل معيف كبزيحاءات جديدة نير معيكدة تمثل خاصية أسمكبية يتميز بيا
الشاعر عف نيره مف الشعراء حيث يمكننا مف خالؿ ىذه الخاصية إثبات نسب النصكص
المجيكلة أك المشككؾ في نسبتيا لفزذا ما كجدنا نصا بيف أيدينا كلـ نستطع تحديد ىكيتو بادغ
) )1الجيار  ،شعر إبراىيـ ناجي دراسة أسمكبية بنائية (ص.)184
) )2ككيف  ،بناء لغة الشعر (ص.)48
) (3فول  ،نظرية البنائية في النقد ا دبي (ص.)267
) (4ينظر  ،كريسطيصا  ،عمـ النص (ص.)78
) (5فول  ،نظرية البنائية في النقد ا دبي (ص.)251
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ا مر فزف مرشدنا إل تمؾ اليكية ىك المعجـ بناء عم التسميـ بأف لكل خطاب معجمو الخاص
بو ،إذ لمشعر الصكفي معجمو ،كلممدحي معجمو ،كلمخمرؼ معجمو .فالمعجـ ليذا كسيمة لمتمييز
بيف أنكاع الخطاب كبيف لغات الشعراء كالعصكر ،كلكف ىذا المعجـ يككف منتق مف كممات يرػ
الدارس أنيا ىي مصاتيح النص أك محاكره التي تدكر عمييال(.)1ىذه المظاىر أك السمات
ا سمكبية دليل عم شعرية النص المتجمية لفي ككف الكممة تدرؾ بكصصيا كممة كليست مجرد
بديل عف الشيء المسم

كال كانبثاؽ لالنصعاؿ ،كتتجم

في ككف الكممات كتركيبيا كدالالتيا

كشكميا الخارجي كالداخمي ليست سكػ أمارات مختمصة عف الكاقع ،ليا كزنيا كقيمتيا
الخاصةل(.)2
لفالمعجـ إذف ىك لحمة أؼ نص كاف ،كيحتل مكانا مركزيا في أؼ خطاب ،كلذلؾ اىتمت بو
الدراسات المغكية قديما كحديثا كجعمتو مركز الدراسات التركيبية كالداللية.ل(.)3
لقد اىتمت ا سمكبية بدراسة ىذه ا لصاظ دالليا ،بكصصيا ممثال حقيقيا لجكىر المعن ؛ فاختيار
المبدع

لصاظو يتـ في وكء اإلدراؾ التاـ لطبيعة كدكر ا لصاظ ،كتأثير ذلؾ عم

الصكرة

المسيطرة عميو ،كما يتـ في وكء ذلؾ تجاكز ألصاظ بعينيا تستدعييا ىذه المجاكرة ،أك تستدعييا
طبيعة الصكرة(.)4
كلممعجـ الشعرؼ دكر كبير جدا في تييئة ذىف المتمقي الستقباؿ الخطابات ا دبية المختمصة
كتككيف صكرة كاوحة لألديب صاحب النص فالمعجـ الشعرؼ لكاحد مف اإلمكانات التي تساعد
المتمقي عم فيـ عالـ الشاعر ،كتحديد ثقافتو كأيديكلكجيتو كرؤيتو لما حكلو ،كيتجم ىذا في

) (1مصتاح  ،تحميل الخطاب الشعرؼ إستراتيجية التناص (ص.)58
) (2ياكبسكف  ،قوايا الشعرية (ص .)19
) (3مصتاح  ،تحميل الخطاب الشعرؼ إستراتيجية التناص (ص.)62
) (4ينظر  ،عبد المطمب  ،البالنة كا سمكبية (ص.)207
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قدرة المبدع عم

تشعير الكممات كشحنيا بطاقات جديدة قادرة عم

انعكاس عالمو لدػ

القارغل(.)1
لكالمعاني مطركحة في الطريقل( )2كالعبرة بتشعير الكممات كاوافة طابع الشعرية إلييا مف خالؿ
انتقائيا ،كاوصاء طابع الحيكية إلييا ،كتصجير طاقاتيا التعبيرية كاإلبداعية مف خالؿ شحنيا
بالدالالت نير المسبكقة عف طريق االستعماؿ نير المسبكؽ ،الذؼ يتـ فيو كسر حكاجز المغة
بالخركج عف االستعماؿ اليكمي لأللصاظ إل استعماالت جديدة تمثل فيوا مف الدالالت الجديدة
نير المسبكقة كالالمتناىية .
فميس ىناؾ كممات أك ألصاظ تصمح لمشعر أك ال تصمح لو كانما العبرة كا ساس في ذلؾ لتشعير
الكممات المستحدثةل( .)3فمادة الشعر لىي المغة التي قد تككف ذات كممات نادرة كمجازات  .كما
يحق لمشاعر أيوا أف يجرؼ عم الكممات التحكيرات المغكية المتنكعةل( .)4في محاكلة إلبراز
داللة الكممات كأىميتيا كالتصرد في ذلؾ  .إف ل العمل اإلبداعي  ،بعد أف يتـ تصكير المعن في
الذىف  ،ينحصر في اكتشاؼ ا لصاظ التي تالئمو مالءمة جيدة  ،كميما كانت طبيعة المكوكع
فيك يصبح رىيف المغة كرىيف كل إسياـ في استثمار الصكر بالكمماتل(.)5
إف المعجـ الشعرؼ لألديب يمثل خالصة فكر تطكر مع مركر الزماف صقمتو ا حداث المحيطة
با ديب حسب بيئتو التي يعيش فييا  ،فأفرز ىذا المعجـ الحقكؿ الداللية التي استعمميا الشاعر
ا ديب في صكغ خطابو ا دبي ،كىك ما جعل عجمة ا سمكبية تتجو اتجاىا حثيثا نحك ىذه
الحقكؿ كدراستيا الستجالء دالالتيا ،فقد اىتمت الدراسات ا سمكبية اىتماما كبي ار بالمستكػ
الداللي ككنو أحد أىـ المستكيات التي تصتح مغاليق النص ،كتعطي صكرة كاوحة لممتمقي عف
المبدع كنصو ،كقد اىتمت الدراسات ا سمكبية بيذا المستكػ مف خالؿ نظرتيا العميقة لأللصاظ

) (1الجيار  ،شعر إبراىيـ ناجي دراسة أسمكبية بنائية (ص.)187
) (2الجاحع  ،الحيكاف (ج.)131/3

) (3فول  ،نظرية البنائية في النقد ا دبي (ص.)251
) (4أرسطك  ،فف الشعر (ص.)215
) (5ابف الشيخ  ،الشعرية العربية (ص ) 161
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التي تمثل حقكال داللية  ،استعمميا ا دباء في خطاباتيـ بكامل كعييـ ،لتأدية أدكار معينة داخل
النصكص حسب ما يقتويو السياؽ  .فممسياؽ دكر كبير في التحميل الداللي لمعمل ا دبي نظ ار
لدكره في تعييف كتحديد قيمة ا لصاظ ،فصي كل استعماؿ يكتسب المصع معن

جديدا محددا

كمؤقتا(.)1
كيمكف تعريف الحقكؿ الداللية بأنيا لمجمكعة مف مصردات المغة تربطيا عالقة داللية كتشترؾ
جميعا في التعبير عف معن

عاـ يعد قاسما مشتركا بينيا جميعا مثل الكممات الدالة عم

ا لكاف كالكممات الدالة عم اآلالت الزراعية  ،كالكممات الدالة عم النبات ،أك الكممات الدالة
عم ا فكارل(.)2
كتقكـ ىذه النظرية عم

أنو لصيـ معن

كممة معينة يتكجب فيـ مجمكعة الكممات ا خرػ

المتصمة دالليا بالكممة المرادة ،كييدؼ ىذا التحميل الداللي لمحقكؿ المراد دراستيا كاستجالء
معانييا  ،كالكقكؼ عم

ا ىداؼ التي تحققيا ىذه المصظة داخل المعمار النصي إل

جمع

ا لصاظ التي تخص حقال معينا ،كالكشف عف صمة ىذه ا لصاظ بعويا ببعض كصالتيا
بالمصطمح العاـ(.)3
كمصاد ىذه النظرية أف لالكممة تتحد دالليا ببحثيا مع أقرب الكممات إلييا في إطار مجمكعة
داللية كاحدة ل(.)4
أؼ أنو يتـ رصد لتداعي داللة بعض الكممات التي ال ينتمي بعويا إل بعض اشتقاقيا لمتعبير
عف مجاؿ كاحد مف المسميات أك المصاىيـ بحيث يتشكل (حقل) ،أك دائرة مف الكممات تغطي
مجاال لغكيا كاحدا يتصل فيو معن الكممة المعينة بمعن كممة أك كممات أخرػ قريبة منيا في

) (1ينظر  ،الينز  ،المغة كالمعن كالسياؽ (ص .)215
) (2حيدر  ،عمـ الداللة (ص.)174
) )3ينظر  ،عمر  ،عمـ الداللة (ص.)80
) (4المسدؼ  ،ا سمكبية كا سمكب (ص.)154
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الداللة عم

ذلؾ المعن

مما يساعد عم

تحديد معن

الكممة مف خالؿ معرفة الحقل الذؼ

تنتمي إليو ل(.)1
كتصيد معرفة الحقكؿ الداللية في تحديد كظيصة ا لصاظ كقيمتيا في أداء المعن  ،كما أف االستعانة
كيبرز مالمح شخصية المبدع كالعكامل التي
بالحقكؿ الداللية يسمط الوكء عم نايات النصُ ،

شكمت خطابو كأثرت فيو ،مف عكامل ثقافية ،كسياسية ،كاجتماعية ،كاقتصادية كنيرىا مف
العكامل التي تككف ذات أثر في نص المبدع .
كتتككف ىذه النظرية مف عنصريف أساسييف ىما  :تقسيـ ا لصاظ إل مجمكعات داللية  ،كتحديد
داللة المصظة داخل كل مجمكعة ببحثيا مع أقرب ا لصاظ إلييا ،عبر العالقات المصترض كجكدىا
داخل الحقل الداللي الكاحد  ،كقد حصرت ىذه العالقات يف ُك ِج يدت أنيا ال تخرج عف خمس
عالقات ىي  :الترادؼ  ،االشتماؿ  ،كعالقة الجزء بالكل  ،كعالقة التواد  ،كعالقة التنافر
كمف الممكف أف تتكفر ىذه العالقات جميعا في حقل داللي كاحد ،كىذا ليس شرطا أؼ أنو يمكف
تكفر بعويا كنياب البعض اآلخر(.)2
كالباحث في ىذا المجاؿ ال يعنيو أىمية الجذكر الثالثية أك الرباعية لأللصاظ ،بقدر ما يعنيو
العالقات القائمة بينيا ،كمحاكلة تصنيصيا بطريقة تبرز تمؾ العالقات ،لما تؤديو ىذه ا لصاظ مف
دالالت مشتركة (.)3
إف الدراسة الناجمة عف المعجـ الشعرؼ لشاعر ما يعيف القارغ عم

تصكر رؤية

الشاعر ،كالعالـ الذؼ يعيشو ،كالثقافة السائدة فيو ،كفيـ تكجياتو كآرائو كمكاقصو ،فيك مف أبرز
الظكاىر ا سمكبية التي تميز شاع ار عف آخر  .لفالحقل الداللي ىك الشكل النيائي لما يتمصع بو
الشاعر ،كيصبح بذلؾ لكل شاعر حقمو الداللي ،أك خطاب معجمو الخاص بو كبذلؾ يصبح

) )1نير  ،ا ساس في فقو المغة العربية كأركمتيا (ص.)269
) (2ينظر  ،دمحم  ،في عمـ الداللة (ص.)48
) )3ينظر  ،خميل  ،مدخل إل عمـ المغة (ص.)221
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الحقل الداللي كسيمة لمتصريق بيف أنكاع الخطاب؛ ف ذلؾ يعد س ار مف أسرار أسمكبية عميقة في
النص الشعرؼ ،نستطيع بيا االقتراب مف داللة الخطاب الجزئية كالكميةل(.)1
كيسع

ىذا الصصل إل

استقراء المعجـ الشعرؼ لشعراء الحماسة الشجرية ،بيدؼ تحديد

المككنات الداللية ا ساسية لمنصكص الشعرية ،حسب ا لصاظ التي تكال
الشعراء في أشعارىـ بكثرة ،مما أدػ إل

ظيكرىا كاستعمميا

الثراء الداللي لمنصكص  ،كتنكع كبير في الحقكؿ

الداللية  .كىك ما شكل سمة أسمكبية بارزة كظاىرة جديرة بالدراسة .
كتقكـ ىذه الدراسة عم

تقصي أثر المصردات كا لصاظ المتكاترة كالمكررة في النصكص الشعرية

التي تتشاكل فيما بينيا  ،لتشكل حقال دالليا معينا ،يختمف عف نيره مف الحقكؿ باختالؼ
مصرداتو .

قشيف (ص.)136
) (1الرشكد  ،شعر المر ّ
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المبحث األكؿ  :حقل الطبيعة
ال شؾ أف الطبيعة التي أحاطت بشعراء الحماسة الشجرية كانت ذات أثر عظيـ في تشكيل
خطاباتيـ الشعرية  ،ىذه الطبيعة عم اختالؼ مظاىرىا كأصنافيا ،سكاء كانت صحراء مقحمة
أك ركوات ذات خورة ،كاف ليا حوكر مكثف داخل نصكص الحماسة الشجرية ،فاستعاف
الشعراء بمصردات الطبيعة في تكصيل دالالتيـ المكثصة عبر ىذه المصردات ،كقد مثمت الطبيعة
لمشعراء مصد ار خصبا لخياليـ ،فاستمدكا منيا أفكارىـ ،كاستميمكا منيا ما يعينيـ عم تشكيل
خطاباتيـ فانثالت عباراتيـ كدالالتيـ حسب الطبيعة التي أحاطت بيـ .
كقد طصت صكرة الطبيعة عم صصحات شعر شعراء الحماسة الشجرية بشت مظاىرىا حت
ندا ىذا الحقل الداللي سمة أسمكبية بارزة جديرة بالدراسة .
كيمكف تعريف شعر الطبيعة بأنو لالشعر الذؼ يمثل الطبيعة أك بعض ما اشتممت عميول( ،)1كقد
عرؼ الشعر العربي القديـ شعر الطبيعة مف خالؿ الصكر التي تنتشر بكثرة في أبيات القصائد
القديمة ،فصكرت الطبيعة الصحراكية البدكية بكامل مظاىرىا ،كما عرؼ الحوارة كالتمدف
ككصف الرياض كالجداكؿ كا نيار مع تقدـ الزمف كاحتكاكو ببيئات مختمصة  ،كىذا ليس نريبا
فالشاعر ابف بيئتو  .كا دب انعكاس لمكاقع اإلنساني كىذا االنعكاس يككف أكثر صدقا كحيكية
كتعاممية مع الكاقع كذلؾ ف العمل ا دبي يعكس العممية المتكاممة لمحياة (.)2
كيمكػػف تقسػػيـ الطبيع ػة إل ػ قسػػميف ىمػػا الطبيعػػة الصػػامتة ،كالطبيعػػة المتحركػػة أك الحيػػة .
كتو ػػـ الطبيع ػػة الص ػػامتة الطبيع ػػة الحقيقي ػػة ،كالبح ػػار كا ني ػػار كا مط ػػار ك الجب ػػاؿ كالري ػػاح ك
الشػػجر كالنبػػات كالسػػماء كمػػا تحكيػػو كيتعمػػق بيػػا كػػالنجكـ كالككاكػػب كالريػػاح كمػػا إل ػ ذلػػؾ مػػف
مظػػاىر الطبيعػػة السػػماكية ،كمػػا كتوػػـ الطبيعػػة الصػػامتة مػػا كػػاف مػػف صػػنع اإلنسػػاف كػػالقرػ
كالقصكر كاآلبار كالديار كالرسكـ كا طالؿ(.)3
) (1نكفل  ،شعر الطبيعة في ا دب العربي (ص.)11
) )2ينظر  ،سمدف  ،النظرية ا دبية المعاصرة ( ص.) 55
) (3ينظر  ،القيسي  ،الطبيعة في العصر الجاىمي (ص.)22
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كتوـ الطبيعة المتحركة أك الحية الحيكانات كالطيكر كالزكاحف كالحشرات ككل معالـ الحياة
المتحركة نير اإلنساف (.)1
أكالً الطبيعة الصامتة
الماء كمتعمقاتو
كردت لصظة الماء كمتعمقاتيا بصكرة كبيرة في أشعار كقصائد الحماسة الشجرية  ،حيث
استعاف شعراء الحماسة الشجرية بالماء كمتعمقاتو في تشكيل خطاب شعرؼ فياض مميء
بالدالالت  ،سكاء كاف ىذا االستعماؿ حقيقيا ،أك خرجكا بو إل المجاز ،في انزياح أسمكبي أيقع
حاسة التنبو لدػ المتمقي ،كجعمو أكثر تماىيا كتصاعال مع النص ،كمما كرد في ىذا الحقل
الداللي قكؿ الشاعر ا عش (مف البسيط) :
ِ ِ
ػػػػػػل
اء
َ
َخ َ
جػػػػػػاد َعَمييػػػػػػا ُم ْسػػػػػػب نل َىط ُ
ضػػػػػػر ُ

ػػف ِريػ ِ
الحػ ْػػز ِف ُمعشػػػب نة
مػػػا َر ْك َضػػػ نة ِمػ ْ
ػػاض َ

()2

استعمل الشاعر المتعمقات الخاصة بالماء لمداللة عميو في كصصو الذؼ أراد تصكيره لممتمقي
جاد َعَمييا
فحذؼ المكصكؼ الماء أك السيل الذؼ أشار إليو الشاعر إشارة جميمة بقكلو َ (:
ُم ْس ِب نل َى ِط ُل) فقد مثمت ىذه الكممات مجتمعة حقال دالليا ال يمكف معرفة معانيو إال بمعرفة
االنزياح الذؼ حدث في النص ،كمعرفة ا كصاؼ الخاصة بالماء ،كمف ذلؾ أيوا قكؿ الشاعر

عنترة بف شداد(مف الكامل) :
ػػػػػػػػد ِ
ػػػػػػػػل الػ َّ
ػػػػػػػػيس ِب َم ْعَمػػػػػػػػػػـِ
َغْيػ ن
مف لػ َ
ػػػػػػػػث قميػ ُ
ػػػػػػػػػػػػػػل َقػػػػػػػػػػػػػػػرارة َك ِّ
الدْرَىػػػػػػػػػػػػػػػػـِ
ػػػػػػػػػػػػػػرْك َف ُكػ
َّ
ََ
َف َتػ َ

ػػػػػػػػػم َف َنْب َت َيػػػػػػػػػػػا
ركضػػػػػػػػػػػ ًة أُُنفػػػػػػػػػػاً َت َضػ َّ
ْأك ْ
جػػػػػػػػػػػادت عَميػ ِ
ػػػػػػػػػػرة
ػػػػػػػػػل ِبكػػػػػػػػػػر ُحػ َّ
ػػػػػػػػػو ُكػ ُّ
َ َْ
ػػػػػػػػػػػل َع ِشَّيػػػػػػػػػػػػة
كت ْسػػػػػػػػػػػكاباً َف ُك َّ
َس ّحػػػػػػػػػػػػاً َ

ِي
ػػػػػػػرـِ
ػػػػػػاء َلػػػػػػػـ َي َت َصػ َّ
المػ ُ
َي ْجػػػػػػػػر َعَمييػػػػػػػا َ

()3

فقد استعمل الشاعر الكثير مف متعمقات الماء لمداللة عميو مثل (الغيث  ،بكر حرة أؼ السحاب

) (1ينظر  ،القيسي  ،الطبيعة في العصر الجاىمي (ص.)94
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)749
) (3المرجع السابق ،ص.750
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المحمل بالمطر ،ق اررة أؼ الحصر الصغيرة التي يممؤىا الماء لمداللة عم
السح كالتسكاب) إل

كثرة الماء المنيمر

أف قاؿ الشاعر :يجرؼ عمييا الماء كىك بيذا ُيشكل حقال

دالليا خاصا متشابكا مف خالؿ الصكرة الجميمة الكمية التي رسميا الشاعر بحيث تدفع ىذه
الصكرة المتمقي إل

إمعاف النظر في العالقات الخاصة بيف مصردات ىذا الحقل مف أجل

استجالء المعن العاـ كالكقكؼ عم مراد الشاعر .
كما زاؿ الشعراء يستعممكف لصع الماء كمتعمقاتو في الدعاء بالسقيا في قصائدىـ كما في قكؿ
الشاعر عبد ُ بف المعتز (مف الكامل) :
ِ
ػػػػػػػػزؿ
ػػػػػػػػل منزلػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدكيرة منػ ن
مػػػػػػػػا مثػ َ
ب سػػػػػػػػػػاً لػػػػػػػػػػدىر غيرتػ ِ
ػػػػػػػػػركفو
ػػػػػػػػػؾ صػ
ُ

ِ
َِ
ػػػػػػػػػػػػقاؾ
ػػػػػػػػػػػػل كسػ
يػػػػػػػػػػػػػا دار جػ
ػػػػػػػػػػػػادؾ كابػ ن
لػػػػػػـ يمػػػػػػ مػػػػػػف قمبػػػػػػي اليػػػػػػكى كمحػ ِ
ػػػػػاؾ
ُ
َ
ِ
ِ
نػػػػػػػػػػداؾ
دمػػػػػػػػػػع
ػػػػػػػػػكرد
مػػػػػػػػػػاء الػ
ككػػػػػػػػػػأف
ُ
َ
ِ ()1
مػػػػػػػاء الغػػػػػػػدير جػػػػػػػرت عميػ ِ
ػػػػػػو صػػػػػػػباؾ
َْ
ُ

ِ
ػػػػػػػػػك ِىنر
ككأنمػػػػػػػػػػا حصػ
ػػػػػػػػػباء أرضػػػػػػػػػػؾ َجػ ْ
ُ
ِ
فرغػػػػػػػػػاً مػػػػػػػػف ِف ّضػػػػػػػػػة
ككػػػػػػػػأف درعػػػػػػػػاً ُم َ

كقد عمد شعراء الحماسة الشجرية إل استعماؿ لصع الماء كمتعمقاتو لمتعبير عف معاني المدح

()2

مما مثل انزياحا أسمكبيا في المعن الحقيقي ليذه المصظة ،نتمثل ىذا المعن في قكؿ الشاعر
(مف البسيط):

ِ
بمكجػػػػػػػػػكد
جػػػػػػػػػكد
ػػػػػػػػػت فمػػػػػػػػػا
ن
فػػػػػػػػػيف َىَم ْك َ

ػػػػػػػو
الجػ ُ
أنػ َ
ػػػػػػػكد أ ََّكُلػ ُ
الجػػػػػػػػك ُاد ك ِمْنػ َ
ػػػػػػػؾ ُ
ػػػػػػػت َ
نػػػكر كجيػػػؾ ُت ِ
مػػػف ِ
األرض َزْىَرَتيػػػا
بػػػدي
ُ
َ

ِ
ِ
ػػػػؾ َيجػػػػري
العػػػػكد
المػػػػاء فػػػػي
كمػػػػف َبَنان َ
ُ

ضػػػػػػل بػػػػػػف يحيػػػػػػى ِبَبمػػػػػػدة
ػػػػػػز َؿ ال َف
إذا َن َ
ُ

ػػػػػػت
ػػػػػػب المكػػػػػػػارـِ َيْن ِبػ ُ
َرأيػ َ
ػػػػػػت بيػػػػػػػا ُع ْشػ َ

كمنو قكؿ سمـ الخاسر (مف الطكيل):

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)752
) (2البيت بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم قائمو .
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)405
) (4المرجع السابق ،ص.377
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()3

()4

كمثمو قكؿ الشاعر

()1

(مف الكامل) :
كخػ ِّ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػرد
ػػػػػػػػػػػػػد األمػ
األرض ُمجدبػػػػػػػػػػػػػػ نة َ
ك ُ

رتعػػػػػػػػاً َخصػػػػػػػػباً
ػػػػػػػر منػػػػػػػػو َم َ
ْ
إف تأتػػػػػػػػو تػ َ

()2

كما استعاف الشعراء بالماء كمتعمقاتو في تشكيل خطابيـ الرثائي ،لبياف فول المرثي ككرمو

كجكده ،كمنو قكؿ الخنساء ترثي أخاىا صخ ار (مف الطكيل) :
الربػػػا
ػػث ُّ
ػػث فػػػي َج ْعػ ِػػد الثػػػرى َد ِمػ َ
كمػػػا الغيػ ُ

تب َّعػػػػػػػػػػػػػق فيػ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػل
ػػػػػػػػػػػػو العػ
ُ
َ
ََ
ػػػػػػػػػػػػارض المتيّمػ ُ
()3
ِ
ػػػػػزؿ
َت ُجػ ُ
ػػػػػيب َك ّفػ َ
ػػػػػل سػ ُ
ػػػػػكد بيػػػػػػا بػ ْ
ػػػػػؾ أَجػ ُ

مضػػػػى ابػػػػف سػػػػعيد بعػػػػدما شػ ِ
ػػػرُه
َ
ػػػاع ذكػ ُ
ُ َ
ِ
ػػػػػػػػع ْت
ػػػػػػػػاف إال كالسػ
ػػػػػػػػحابة أ َ
كمػػػػػػػػػا كػ َ
َقشػ َ

ِ
ػػػػػػػبالد ك َغَّربػػػػػػػػا
ؽ فػػػػػػػػي أقصػػػػػػػػى الػ
َك َشػ َّ
ػػػػػػػر َ
ِ
ػػػػػربا
ػػػػػد َتَرَكػ ْ
كَقػ ْ
كمشػ َ
ػػػػػت لمنػػػػػػاس مرعػػػػػػى َ

ِ
ػػػػػػؾ بالَنػػػػػػدى
ْ
ػػػػػػـ َيميَن َ
بسػػػػػػ ْط َت ُ
لي ْ
كلقػػػػػػد َ

مثػػػػػػػػػػػػل ال ُفػػػػػػػػػػػػر ِ
ات َت ُم ُّ
يػػػػػػػػػػػػار
ػػػػػػػػػػػػد ُه اال ْن
ُ
َ

يؾ كِن ْع َمػػػػػػػػ ًة
َ
ػػػػػػػف َيػ َ
بػػػػػػػأجز َؿ َسػػػػػػػػيباً مػ ْ
ػػػػػػػد َ
()4

كمنو قكؿ الشاعر

(مف الطكيل) :

()5

كمنو قكؿ الشاعر ثابت قطنة بف كعب يرثي يزيد بف الميمب بف أبي صصرة(مف الكامل) :

()6

كقد استعمل شعراء الحماسة الشجرية لصع الماء موافا في التركيب النحكؼ لمداللة عم الخمر
مما ساىـ في نقل معناىا ا صمي إل

معن

جديد يتطمبو السياؽ ،كتقتويو طبيعة الغرض

الشعرؼ كما في قكؿ الشاعر أبك اليندؼ (مف الرمل) :
) (1البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كىما لمنصكر بف الصرج  ،ينظر ،ابف أبي عكف  ،التشبييات
(ص.)362
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)378
) (3المرجع السابق  ،ص.325
) (4البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم القائل .
) (5ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)302
) (6المرجع السابق  ،ص.330
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ِ
طمػػػػػػػػػػب َّ
ػػػػػػػػػب
المػػػػػػػػػػذات فػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػاء العنػ ْ
َ ُ
ِ
َّ
الػػػػػػػػػػر ِ
ِّ
الػػػػػػػػػػذَن ْب
ػػػػػػػػػػكب
جميف َم ْع ُص
شػػػػػػػػػػائ َل
َ
()1
ػػػػػػػػػػػب
َحَب ِشػ َّ
ػػػػػػػػػػػياً ُق ِّ
ط َعػ ْ
الرَكػ ْ
ػػػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػػػػ ُو ُ

ػػػػػػػػػػػػػو
المػػػػػػػػػػػػػاؿ كمػػػػػػػػػػػػػا َج َّم ْع ُت
ػػػػػػػػػػػػف
أتَمػ
ُ
َ
َ
كاسػػػػػػػػػػتبائي الػ ِّ
ػػػػػػػػػػز َّ
ػػػػػػػػػػف حانكتػػػػػػػػػػػو
ؽ ِم ْ
ػػػػػػػػػػػػػػو
ُكَّممػػػػػػػػػػػػػػػا ُكػػػػػػػػػػػػػػػب لِ َشػػػػػػػػػػػػػػػرب ِخ َمتػ
ُ

اليكاء كمتعمقاتو
استعاف شعراء الحماسة الشجرية بمصظة اليكاء كمرادفاتيا في تشكيل الخطاب الشعرؼ لدييـ

كجاء ىذا التكظيف في عدة أنراض أىميا المديح  ،ك الغزؿ  ،كالشكؽ كالحنيف  ،فكانت ريح
الصبا مسيطرة عم عكاطف كمشاعر الشعراء  ،تؤجج نار الحب كاليكػ بيبكبيا  ،كتذكرىـ ريح

الجنكب بمنازؿ المحبكبة ،فانطمق شعرىـ رقراقا عذبا مف نصكس ألـ بيا ألـ الصقد ،كفقدت ح اررة

المقاء ،كاستبد بيا البعد كالجكػ ،كمما جاء في إطار ىذا الحقل الداللي قكؿ الشاعر أبك
الشيص (مف البسيط) :

ىػ َّ
ػػػػػػػػػألت أبػػػػػػػػػػا بشػػػػػػػػػػر َف ُتعطاىػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػال سػ
َ

ػػف َت َمّنػػػى عمػػػى الػ ُّػػدنيا منػ
طَ
ػػى َشػػػ َ
طاً
يػػػا َمػ ْ
ُ ً
ػػػػػػػو
مػػػػػػػػا َىَّبػػػػػػػػت الػػػػػػػػري ُ إال َىػ َّ
ػػػػػػػب نائُمػ ُ

طاىػػػػػػػػػػػػػػا
كال ارتقػػػػػػػػػػػػػػى غايػػػػػػػػػػػػػػ ًة إال َت َخ ّ

()2

فقد استعمل الشاعر لصع الريح في تشكيل خطابو لمممدكح  ،لبياف جكده كشدة كرمو عم الناس
كالمحتاجيف  ،فيك يمبي حاجات الناس كاف حسب أصحاب ىذه المن أف أمانييـ مستحيمة .
فالمقصكد بالريح ىنا المطر الذؼ يأتي بو الريح  ،كقد عمد الشعراء تشبيو الممدكح أك المرثي
بالسيل أكؿ المطر داللة عم جكده ككرمو  ،كىنا انزاح المعن ا صمي لمريح إل المطر الذؼ

يسببو في إشارة كاوحة إل الجكد كالكرـ الشديديف .

كمما جاء مف ىذا الحقل قكؿ الشاعر دمحم بف عبد الممؾ الصقعسي (مف الطكيل) :
ػػػػػػنجـ َح َّتػػػػػػػى َكػػػػػػػأََّنني
كاِّنػػػػػػػي ألرعػػػػػػػى الػ
َ
ػػػػػػػػتاؽ لمبػػػػػػػػػر ِؽ اليمػػػػػػػػػاني إذ بػػػػػػػػػدا
كأشػ
ُ

ػػػػػػب
عمػػػػػػػى كػػػػػػػل نجػػػػػػػـ فػػػػػػػي السػػػػػػػماء رقيػ ُ
ػػػػػػػػػػػػكب
ػػػػػػػػػػػػب َجنػ
أزداد شػػػػػػػػػػػػػكقاً أف َت ُيػ
َّ
ك ُ
ُ

()3

فالشاعر بعيد عف كطنو منصي عنو ،يسير طكاؿ الميل يحمـ بالعكدة ،كتزيده ريح الجنكب
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)838
) (2المرجع السابق ،ص.399
) (3المرجع نصسو  ،ص.399
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مييجا لمحنيف كالحمـ
المنبعثة مف تمقاء كطنو شكقا كحنينا ال ينقطع  .فريح الجنكب ليست إال ِّ
بالعكدة ،كعم ىذا فقد انزاحت معاني ىذا المصع أسمكبيا فأصبح المراد الكطف الذؼ تيب مف
جيتو ىذه الريح .
كمما جاء مف ىذا الحقل في نرض الغزؿ قكؿ الشاعر عمي بف عمقمة (مف الطكيل):
ػػػػػػد ُت لَِرَّياىػػػػػػػا عمػػػػػػػى كبػػػػػػػدي بػػػػػػػردا
َك َجػ ْ

ِ
ػػػػم ْت
إذا الػػػػري ُ مػػػػف نحػػػػك الحبيػػػػب َتَن َّس َ

()1

فالشاعر ال يرتاح إال بيبكب الرياح مف جية سكن محبكبتو  ،التي فارقيا  .فمـ يكف بينيما
رسكؿ إال الريح تبمغو أحكاليا  ،كقد كِّفق الشاعر ىنا في استعماؿ عناصر الطبيعة في تكصيف

حالتو النصسية لممتمقي .

كمنو قكؿ الشاعر مجنكف ليم (مف الطكيل) :
ػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػا﵀ َخِّميػػػػػػػػػا
َأيػػػػػػػػػا جبمػ
ػػػػػػػػي َنعمػ َ
َََ ْ
ػػػػػد برَدىػػػػػػا أك َت ْشػ ِ
أِ
ػػػػػف منػػػػػػي َصػػػػػػباب ًة
َجػ ْ َ ْ َ

ػػػػػػيميا
ػػػػػػيـ َّ
ػػػػػػص إلػ َّ
الصػػػػػػػبا َي ْخُمػ ْ
َنسػ َ
ػػػػػػى َنسػ ُ
ػػػػػػػػميميا
ػػػػػػػػق إال صػ
عمػػػػػػػػػى َك ِبػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػـ يبػ َ
ُ
عمػػػػػػى َن ْف ِ
ػػػػػػت ُى ُمكميػػػػػػػا
ػػػػػػس َميمػػػػػػػكـ َت َجَّم ْ
()2
ػػػػػػػػػػكميا
ػػػػػػػػػػت رسػ
أباقيػػػػػػػػػػػ نة أـ قػػػػػػػػػػػد َت َع َّفػ ْ
ُ

ِ
بسػػػاكف ذي ال َغضػػػا
َت ُم ُّ
الصػػػبا َص ْ
ػػػفحاً
ػػػر َ
قريبػػػػػػػػػػػػ ُة عيػػػػػػػػػػػػد بالحبيػ ِ
ػػػػػػػػػػػب كانمػػػػػػػػػػػػا

كبيػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػد ُع قمبػػػػػػػػػػي أف َي ُي َّ
َفَي ْص َ
ػػػػػػػػػػب ُىُب ُ

ػػػػػػػػمت
الصػػػػػػػػبا ريػػػػػػػػ ن إذا مػػػػػػػػا تنسػ ْ
كا َّف َ

ػػػػػػػديار َف َخبػػػػػػػػري
ِ
ػػػػػػػري بالػ
كيػػػػػػػػا ريػػػػػػػػ ُ ُمػ ّ

كمنو قكؿ الشاعر إبراىيـ بف العباس الصكلي (مف الطكيل):

حبيبيػػػػػا
ػػػػث َحػ َّ
ىػػػػػكى ُكػ ُّ
ػػػػل نفػػػػػس َحْيػ ُ
ػػػػل ُ

()3

النبات كمتعمقاتو
شكمت نباتات الطبيعة كما تحكيو مف أشجار ككركد كزىكر عم اختالؼ أنكاعيا كأشكاليا
باعثا يستميـ الشعراء منو معانييـ ،فقد كانت النباتات عم كافة أشكاليا أروا خصبة لمكثير
مف المعاني التي شكمت حقكال داللية متصمة ببعويا ،سكاء في العصر الجاىمي أك العصكر

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)578
) (2المرجع السابق ص .580
) (3المرجع نصسو ص .582
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التي تمت ذلؾ حسب ما اختاره ابف الشجرؼ مف الشعر عم

مر عدة عصكر ،كىذه الحقكؿ

المنتزعة مف الطبيعة سكاء كانت صحراكية ،أك حورية تعج معالميا بكافة أنكاع التمدف الذؼ
ظيرت معالمو مف خالؿ الركوات التي أُقيمت فيو فكانت معينا ال ينوب لمشعراء في كصصيـ
أك تشبيياتيـ  .كلعل ىذا االىتماـ بالركوات كالبساتيف بعد التمدف الذؼ عاشو العرب بعد
العصر الجاىمي كاتساع رقعة الخالفة جاء بديال عف كصف اإلبل كالقصار في مطالع
القصائد( .)1كالمالحع عم الشعر الذؼ تناكؿ أصناؼ النبات كخاصة ا زىار كالركوات ،أنو
شكل حقال دالليا تتسـ مصرداتو بالثراء كالتنكع ،فيك يعكس مدػ ارتباط الشاعر بالطبيعة
كالشغف الكبير بمحتكياتيا الخالبة ،التي أمدتو بأنكاع جديدة ساحرة لمتعبير عف مراده ،كنذت
خيالو بأصناؼ شت مف الكىج المكسيقي ،فكانت مصدر إلياـ متجدد بتجدد مظاىرىا .
ومن أمثلة مفردات هذا الحقل قول زهير في المدح (من الطويل) :
البػػػػػػػػػػذؿ
المقمػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػماح ُة ك
َ
ُ
كعنػػػػػػػػػػد ُ

ػػػػػرييـ
ػػػػػف يعتػ
عمػػػػػػى ُمكثػػػػػػريِيـ حػ ُّ
ػػػػػق َمػ ْ
ُ

فعُمػػػػػػػكا كلػػػػػػػـ ُيميمػػػػػػػكا كلػػػػػػػـ يػػػػػػػأُلكا
ػػػػػػـ َي َ
فَمػ ْ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػل
ػػػػػػػػػػػػػػائ ِي ْـ َقْب
ػػػػػػػػػػػػػػاء َب
ػػػػػػػػػػػػػػك َارَث ُي ْـ َب
َت
َ
ُ
ُ
()2
ِِ
ػػػػػػل
ُ
ػػػػػػر ُ
كتغػ َ
س ,إالّ فػػػػػػػي َمنابتيػػػػػػػا ,الّن ْخػ ُ

ػػػػػدرككىـ
ػػػػػكـ ,لكػػػػػػي يػ
سػػػػػػعى بعػػػػػػدىـ قػ ن
ُ
ػػػػػاف ,مػػػػػػف خيػػػػػػر ,أتػػػػػػكه َّ
فينمػػػػػػا
فمػػػػػػا كػ َ

ػػػػػػػػػيجو
ػػػػػػػػػي إالَّ كشػ
ىػػػػػػػػػػل ينبػ ُ
ػػػػػػػػػت الخطػ َّ
ُ

لقد استعمل الشاعر في مدحة مصردات مف الطبيعة ذات دالالت خاصة في تشكيل خطابو
الشعرؼ المادح  ،لمداللة عم القكة كالشمكخ فاستعمل مف بيف نباتات الطبيعة كأشجارىا الكشيج
كالنخيل كالكشيج شجر ُيتخذ مف فركعو القنا كالسياـ لمداللة عم القكة كالنصكذ ،كاستعار الشمكخ
مف النخيل ليؤالء القكـ الذيف خصيـ بالمدح .

كقد استعاف شعراء الحماسة الشجرية بمصردات الطبيعة الخاصة با شجار كا زىار في تشكيل
خطابيـ الشعرؼ المممكء بالحب كالحنيف إل أكطانيـ التي أُبعدكا عنا  ،حيث مثمت حقال دالليا
استدعاه الشاعر لمتوامف معو في حالتو النصسية التي توج بالحنيف كالحب ،كتحمل في طياتيا
) )1ينظر  ،الطيب  ،الطبيعة عند المتنبي (ص.)8
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية( ،ص.)350
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الكثير مف معاني الويق جراء ىذا البعد ،فدعا الشاعر عناصر الطبيعة لتقاسمو ىمو ىذا كىك
ما نتمثمو في قكؿ الشاعر يحي بف أبي طالب اليمامي (مف الطكيل) :
أيػػػػػا أثػ ِ
ػػػػاع مػػػػػف بطػ ِ
ػػػػالت القػ ِ
كضػػػػػ ِ
ػػػػف ُت َ

ػػػػػػػػػػػػل
حنينػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػى أظاللِ ُكػ َّ
ػػػػػػػػػػػػف طكيػ ُ
ػػػػػػػػػل
اي فيػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػي ظّمِ ُك َّ
ػػػػػػػػػف َمقيػ ُ
ُسػػػػػػػػػر َ
()1
ِ
ِ
يل
إلػػػػػػػى ُقْرُقػ َ
الممػػػػػػػات َسػػػػػػػب ُ
ػػػػػػرى قبػ َ
ػػػػػػل َ

كيػػػػػا أثػ ِ
ػػػػحبتي
ػػػػالت القػ ِ
ػػػػد َمػ َّ
ػػػػاع قػ ْ
ػػػػل ُصػ َ

ػػػػػػرة
ػػػػػػـِ ال ُخزامػػػػػػػى كَنظػ َ
أال َىػ ْ
ػػػػػػل إلػػػػػػػى َشػ ّ

فالشاعر يحف إل تمؾ الشجرات القابعة في مكطنو ،فقد زاد حنينو ال ظل تمؾ الشجرات  ،كما
أف حنينو مكصكؿ إل زىر الخزامي الذؼ مثل لو طيب رائحة كطنو البعيد .

كمف ا لصاظ التي ساىمت في تشكيل ىذا الحقل (الرياض ،شقائق النعماف ،ا قحكاف ،النرجس).
حيث أبدع ىؤالء الشعراء في كصف الرياض كالخورة كما في قكؿ أبي ىالؿ العسكرؼ(مف
الرجز) :
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػدكر
الصػ
ُ
كركضػػػػػػػػػػػػػػػػػة حاليػػػػػػػػػػػػػػػػػة ُ

ِ
طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ِف ك ُّ
الظ ُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر
الب ُ
كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػد ِ
َّ
يجكر
َنج ِـ الػ
رجس َكػػػػػػػػػػػػػػػػػأ ُ
كَنػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن

َّ
ػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػى المن ُثػػػػػػػػػػػكر
ػػػػػػػػػػل منثػ ن
كالطػ ُ

ػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػج
َّ
ترتػػػػػػػػػاح ُ
القُمػػػػػػػػػك َي َل ُ
ُ
البَن ْف َس َ
إف َ
الكب ِريػ ِ
ِ
ظُرىػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػت َمْن َ
أك ار ُقػ ُ
ػػػػػػػػػع ُل ْ
ػػػػػػػػػو ُشػ َ
ومنه أيضا قول علي بن الجهم (من البسيط) :

ػػػػػد مع ِج ِبػ ِ
ِ
ػػػػػو
َكَي ْع َجػ ُ
ػػػػػف َعػ ْ
الكصػ ُ
ػػػػػف تحديػ ُ ْ
ػػػػػز َ
ػػػػػػكس بػػػػػػػو
كريحػ ُ
ػػػػػػو َعْنَبػ ن
ػػػػػػر تحيػػػػػػػا النفػ َ

َلػػػػػػـ يضػ ِ
ػػػػػو
ػػػػػك ُ
َعجَبػ ُ
رد إال ِحػ َ
ػػػػػيف أ َ
َ
ْ َ
ػػػػػحؾ الػ َ

ػػػػائر ال َغ ِ
الريػ ِ
كصػػػػػكت الطػ ِ
ػػػػف ِّ
ػػػػػرد
ػػػػاض
ُ
ُحسػ ُ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر
الحػ
ُقحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف َك ُثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر ُ
كأ ُ

ِ
المخمػػػػػػػػػػػػػػػػػكر
ػػػػػػػػػػػػػػػػقائق َكنػ
شػ
ن
ػػػػػػػػػػػػػػػػاظر َ
ومنه قول الشاعر (( )3من البسيط) :

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)208
) (2المرجع السابق  ،ص.759
) (3البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم القائل.
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)766
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إال َتبَّيْنػػػػػػػػػػػػػت فييػػػػػػػػػػػػػا ِذَّلػػػػػػػػػػػػػ َة الحسػ ِ
ػػػػػػػػػػػػد
َ
َ
ََ
ِ ()1
ِ
األكصػ ِ
الك َمػػػػػد
ػػػػاب ك َ
ػػػػكب مػ َ
َتجمػػػػػك القمػ َ
ػػػػف ْ َ

الريحػ ِ
ػػػػػو
ػػػػػب َّ
ػػػػػاف َ
مػػػػػػا قابَمػ ْ
طْم َع َتػ ُ
ػػػػػت ُق ُضػ ُ
َّتػ ِ
قامػػػػػػػػػػػػت ِبحج ِ
ػػػػػػػػػػػو ريػػػػػػػػػػػػ ن مع َّ
طػػػػػػػػػػػػرنة
ُ
َُ
السماء كمتعمقاتيا

كاف لمصع السماء كما يتعمق بيا حوكر كاوح في أشعار الحماسة الشجرية ،حيث عمد
الشعراء إل تكظيف ىذا الحقل في عدد نير قميل مف ا نراض الشعرية كخاصة الرثاء كالمدح
في تكصيل خطابيـ الشعرؼ لممتمقي ،كمف ىذا القبيل قكؿ الصرزدؽ يرثي ككيع بف أبي سكد(مف
الطكيل):
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػب
ذكَرانػػػػػػػػػػػػػػػي بغالِػ
الشػ
كال ّ
ػػػػػػػػػػػػػػمس إالّ ّ
َ

ػػػػدر َ
طالِعػػػػػاً
الصػ ْ
ػػػػبَر أنػػػػػي ال أرى البػ َ
َأبػػػػػى ّ

الككاكػ ِ
بيػػػو ِ
ػػػب ()2
َ
ابػػػف َليمػػػػى َيمػػػ ُ َض ْ
ػػػكَء َ

يف كاَنػػػػا بػ ِ
ػػػبيي ِ
ػػػف
ػػػف ُ
يكػ ْ
ػػػابف َليمػػػػىَ ,ك َمػ ْ
َشػ َ
فقد أعط

الشاعر في نصو معاني جديدة لمشمس كالبدر ،فيي بحد ذاتيا الرجل الذؼ يرثيو

حت فاؽ جمالو الككاكب التي انمح نكرىا إذا بدا ىذا الشخص .
كمما جاء مف ىذا الحقل في المدح قكؿ الشاعر ابف أبي طاىر (مف البسيط) :
ِ
ػػػػػكَد ِ
ػػػػػر
الم َ
ػػػػػـ ُيحمػػػػػػد ْ
اف َ :
طػ ُ
الب ْحػ ُ
األجػ َ
لػ ْ
ػػػػػر ك َ

إذا أبػػػػػػػػػك أحمػ ِ
ػػػػػػػػد ُه
ػػػػػػػػد جػ
ْ
ػػػػػػػػادت لنػػػػػػػػػا َيػ ُ
كاف أَضػػػػػػػػػػاءت لنػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػكار ُغرِتػ ِ
ػػػػػػػػػو
ْ
ْ
ُ ّ

ػػػػػائل الَنِيػػػػػػر ِ
القمػػػػػػر
ػػػػػمس ك
ُ
اف  :الشػ ُ
َتضػ َ

ِ
ػػػػػػػػػػػػت َّ
ػػػػػػػػػػػػو
النيػ
َف ُكْنػ َ
ػػػػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػػػػػو َش ْم َسػ ُ
َ

ػػػػػػل فيػ ِ
ػػػػػػت ُدجػػػػػػػى الميػ ِ
ػػػػػػو اليػػػػػػػالال
ككنػ َ

()3

اليذلية ترثي أخاىا عم ار (مف المتقارب) :
كمنو أيوا قكؿ الشاعرة يجُنكب أخت عمر ذؼ ي
الكْمب ُ

البستي يرثي أبا القاسـ بف عباد (مف الطكيل) :
كمنو قكؿ الشاعر أبك الصتح ُ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)767
) (2المرجع السابق  ،ص.301
) (3المرجع نصسو  ،ص.403
) (4المرجع نصسو  ،ص.310
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ػػػػػػػريـ ُيػػػػػػػػركي
ػػػػػػػكب غمامػػػػػػػػو
َ
األرض َصػ َ
كػ ن
ِ ()1
ػػػػػكؼ البػ ِ
ػػػػػدر عنػػػػػػد تمامػػػػػػو
كػػػػػػذاؾ ُكسػ ُ

ػػػق بعػػػػده
ػػػاحب الػػػػدنيا فمػػػػـ يبػ َ
مضػػػػى صػ ُ
فقػػػػػػػػػػدناه لمػػػػػػػػػػا تػ َّ ِ
ػػػػػػػػػد كمالػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػـ عنػ َ

كقد استعمل شعراء الحماسة الشجرية مصردات ىذا الحقل في اليجاء لمتعبير عف صعكبة المناؿ
يمي(مف البسيط) :
كاستحالة بمكغ اليدؼ كما في قكؿ الشاعر عمر بف لجأ الت ُّ
ِ
ػػػػػػل َّ
َمػػػػػػػركا
التػ ْ
َحالئػ ُ
ػػػػػػي ِـ فاستكصػػػػػػػكا بمػػػػػػػا أ َ
()2
ىييػ ِ
ػػات ىييػ َ ِ
ػػؾ َّ
الق َمػ ُػػر
ػػمس ك َ
ػػات مْنػ َ
الشػ ُ

ػػػػػػػػػػػي نـ كاّنكػػػػػػػػػػػػـ
إف الفحػ
َّ
ػػػػػػػػػػػكؿ لكػػػػػػػػػػػػـ َتػ ْ
َ
الربػػػػػػػػػاب كسػػػػػػػػػعداً َلسػػػػػػػػػت ِ
نائميػػػػػػػػػا
ِ
دع َّ
ْ َ
َ َ

كمما جاء في ىذا الحقل الداللي ممتزجا بالمشاعر كا حاسيس ،حيث أسقط الشاعر ىمكمو
عم مظاىر الككف مف نجكـ كككاكب فبات مراقبا ليا ،قكؿ الشاعر

()3

ػػػػػػنجـ َح َّتػػػػػػػى َكػػػػػػػأََّنني
كاِّنػػػػػػػي ألرعػػػػػػػى الػ
َ
ػػػػػػػػتاؽ لمبػػػػػػػػػر ِؽ اليمػػػػػػػػػاني إذ بػػػػػػػػػدا
كأشػ
ُ

(مف الطكيل) :

ػػػػػػب
عمػػػػػػػى كػػػػػػػل نجػػػػػػػـ فػػػػػػػي السػػػػػػػماء رقيػ ُ
ػػػػػػػػػػػػكب
ػػػػػػػػػػػػب َجنػ
أزداد شػػػػػػػػػػػػػكقاً أف َت ُيػ
َّ
ك ُ
ُ

()4

لقد كرس شعراء الحماسة الشجرية ألصاظ ىذا الحقل كدالالتو لمتعبير عف مكاقف معينة استكحكىا
مف أعماؽ السماء ،كخاصة القمر كالنجكـ كالككاكب ،لما تمثمو ىذه الرمكز مف أىمية كبيرة
ناتجة عف طبيعة البيئة التي يعيشكف فييا .
ثانياً الطبيعة المتحركة أك الحية
كاف لمطبيعة المتحركة دكر كبير في تشكيل الخطاب الشعرؼ عند شعراء الحماسة الشجرية
حيث استمدكا الكثير مف معالـ ىذه الطبيعة في تكثيف دالالتيـ حسب ا نراض الشعرية
الناتجة عف عكاطف متباينة  .فأكثركا مف كصف حيكانات الصحراء المصترسة ،كما كصصكا
حيكاناتيـ ا ليصة مثل الخيل كاإلبل ،كما أكثركا مف ذكر طير الحماـ مكظصيف أصكات ىذا
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)346
) (2المرجع السابق  ،ص.436
) (3ا بيات بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كىي البف الدمينة عبد ُ بف عبيد ُ (487ق) في ديكانو ،
ينظر  ،ابف الدمينة  ،الديكاف (ص.)108
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)399
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الطير لمتعبير عف حالة نصسية معينة ،حيث كاف لتكارد ذكر ىذه الحيكانات صدػ كبي ار في
تشكيل حقل داللي يعج بمختمف أنكاع الداللة حسب الحيكاف الذؼ تـ ذكره لتشكيل كابراز عاطصة
الشاعر .
كمف الحقكؿ الداللية المتعمقة بالطبيعة المتحركة ألصاظ الحيكانات ا ليصة كالمصترسة ،فقد كاف
لحوكر الحيكانات ا ليصة كخاصة اإلبل كالخيل نصيب ا سد في تشكيل الخطاب الشعرؼ عند
شعراء الحماسة الشجرية كىك ما شكل حقال دالليا خاصا ليس في الحماسة الشجرية كحدىا بل
ىك ميزة كسمة في ا دب العربي بشكل عاـ كخاصة الجاىمي منو فا دب العربي لعني بكصف
اإلبل كالخيل عناية عجيبة ،كأننا نستطيع أف نقكؿ أنو ليس في آداب العالـ كصف ىذيف
الحيكانيف ،كاىتـ بدقائقيما كخصائصيما ،كاستقص

حركاتيما ككصف أعواءىما مثل ا دب

العربي  .كطبيعي أف تككف تمؾ العناية منبعثة مف منافع ىذه الحيكانات لمعربي في صحرائو
فيك يعد بعويا لمحرب كالغزك كالصيد ،كيستعيف ببعويا لتصريج ىمو ،كتخصيف أحزانو
كيستخدـ البعض اآلخر في التنقل كالترحاؿ كالغذاء ،ككانت اإلبل كالخيل أكل تمؾ الحيكانات
باىتمامو نيا أكثق بحياتو ،كأشدىا صمة بمستقبمول(.)1
اإلبل
جاء لصع اإلبل في شعر شعراء الحماسة الشجرية منبثقا مف الكاقع كالبيئة التي تحيط
بالشعراء  ،ككنيا مثمت عماد الحياة في الصحراء القاحمة ،فاستعاف بيا الشاعر العربي في شت
ِّ
المشكالت في تشكيل خصمة
شؤكف حياتو اليكمية فكصصيا في حمو كترحالو ،كاستعاف بيا كأحد
الكرـ كالجكد فيو ،فرنـ أىميتيا ما كاف العربي يتكان في ذبحيا إلكراـ ويصو إذا تقطعت بو
السبل .
كما كانت اإلبل أحد أىـ العناصر في تشكيل عاطصة الشاعر في مقدمات القصائد القديمة فقد
مثمت الناقة أيوا حالة البعد كالصراؽ بارتحاؿ الظعائف التي مثمت دالالت ابتعاد المحبكبة
كاستشراؼ أكقات البعد كا لـ كالشكؽ التي عان منيا الشاعر العربي جراء ىذا الرحيل .
) (1القيسي  ،الطبيعة في العصر الجاىمي (ص.)96
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كما كاف لمناقة نصيب كافر في االستعانة بيا لتشكيل عاطصة الحنيف إل ا كطاف .
كليذا المصع حوكر متميز تحت مسميات عدة منيا لالناقة ،العيس ،القمكص ،البكر ،الرانية
الدعمبة ،المطايا ،اليواب ،السيمبة ل كنيرىا مف ا سماء أك الصصات التي استعممت لمداللة
عمييا حيث شكمت حقال دالليا أسمكبيا بار از في حماسة ابف الشجرؼ .
المرية ترثي
كمما جاء في حماسة ابف الشجرؼ مف ىذا الحقل قكؿ الشاعرة فارعة بنت شداد ُ
أخاىا (مف البسيط) :
ِ ()1

حػػػػػػػػػػػػػالّ ؿ رابيػػػػػػػػػػػػػة ,ف ّكػػػػػػػػػػػػػاؾ أقيػػػػػػػػػػػػػاد

نحػػػػػػػػػػػػار راغيػػػػػػػػػػػػة ,ق ّتػػػػػػػػػػػػاؿ طاغيػػػػػػػػػػػػة
َّ

فقد استعانت الشاعرة في رثائيا ببياف شدة كرـ أخييا بنحره لمناقة التي أطمقت عمييا اسـ الرانية
كالرانية كصف لمناقة العظيمة ثـ استُعمل اسما ليا كقد أكدت الشاعرة معاني ىذا الكرـ الكارد
في ا بيات باستعماؿ صيغة المبالغة نحار .
كمنو أيوا قكؿ الشاعرة ابنة لبيد بف ربيعة العامرؼ (مف الكافر) :
َبأَمثػ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػاب كػ
ػػػػػػػػػػػاؿ ال ِي َضػ
َّ
ػػػػػػػػػػػأف َرْكبػػػػػػػػػػػػاً

عمييػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػاـ ُق ُعػػػػػػػػػػػكدا
َطعمنػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال َث ِريػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
َن َحرناىػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأ َ

هللا َخيػػػػػػػػػػػػػػ اًر
أبػػػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػػػب َج َ
ػػػػػػػػػػػػػز َ
اؾ ُ

()2

فأمثاؿ اليواب ىي النكؽ الكبيرة العظيمة ،نحرىا الشاعر إلطعاـ ويكفو كاقرائيـ ،فاستعماؿ
الكصف لو داللة كبيرة عم

أف ما ذبحو الشاعر ىك أجكد ما عنده ،لذلؾ حذؼ المكصكؼ

كأشرؾ الكصف في ىذا الحقل الداللي لتكسيع الداللة ،كاطالؽ العناف لخياؿ المتمقي في تككيف
كصف مالئـ ليذه النكؽ .
طصيل الغنكؼ (مف الكافر) :
كمف أمثمة استعماؿ أسماء الناقة في الرثاء أيوا قكؿ الشاعر ُ
ِ
ػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػو َّ
النػػػػػػػػػػكاعي
ُ
ػػػػػػػػػكـ قػ َ
كزْر َعػػػػػػػػػػة يػ َ

ِ
ػػػػػػػػاس أَ ْكدى
كلػػػػػػػػػـ أََر ىالكػػػػػػػػػاً فػػػػػػػػػي النػ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)304
) (2المرجع السابق  ،ص.380
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َّ
ػػػػػػػػػػػػػػز َف ْقػ
َعػ
َجػ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػداً
َ
ػػػػػػػػػػػػػػل َرِزّيػػػػػػػػػػػػػػػ ًة َكأ َ
أَ
ػػػػػػػػػػػػزَر نػػػػػػػػػػػػػائالً لِمػ ِ
اه
َكأَ ْغػ َ
اج َتػ َ
ػػػػػػػػػػػػف ْ
ػػػػػػػػػػػػد ُ
َ
ِ
ػػػػػػػػػػػػق مجػػػػػػػػػػػػػد
طريػ
ػػػػػػػػػػػػر رحمػػػػػػػػػػػػػ ًة لِ َ
كأَكثػ َ
فقد عمد الشاعر إل

المسػػػػػػػاعي
عمػػػػػػػى المػ
ػػػػػػكلى كأَ ْكػ َ
ػػػػػػرَـ فػػػػػػػي َ
َ
ػػػػػػػػػػػاع
ػػػػػػػػػػػافيف كاليْم َكػػػػػػػػػػػػى الجيػ
ػػػػػػػػػػػف العػ
ِ
َ
مػ َ
ِ
ػػػػػػػػػػػػاع
ػػػػػػػػػػػػاد ِد ْع ِبَمػػػػػػػػػػػػػة َك َسػ
عمػػػػػػػػػػػػػى أَ ْق َتػ
ِ

()1

تكظيف لصع الدعمبة أؼ الناقة الشابة الصتية سريعة المشي في تشكيل

خطابو الرثائي ليصيد بياف شجاعة كاقداـ المرثي في المعارؾ  ،كما جاء استخداـ ىذا المصع أيوا
لبياف أىمية الناقة ،ككنيا أحد أىـ أدكات الحرب كالقتاؿ ،كقد شكل ىذا المصع بكقكعو ىنا انزياحا
نسبيا في الداللة لدػ القارغ فذكر الناقة ىنا ليس لمكرـ كاطعاـ الويف .
كمما جاء في ىذا الحقل الداللي أيوا استعماؿ المطايا في الرثاء لبياف عمك اليمة كجاللة القدر
لممرثي كما في قكؿ الشاعر فول الرقاشي يرثي الصول بف يحي

بف خالد البرمكي (مف

الطكيل) :
ِ
ػػػف كػػػػاف َيجتػػػػدي
ػػػػف ُي ْجػػػػدي َك َمػ ْ
كأمسػػػػؾ َم ْ
ِ ()2
ػػػػػػػي ال َفيػػػػػػػػ ِ
ػػػػػػػدا بعػػػػػػػػد َفد َفػػػػػػػػد
َك َ
افي َف ْد َفػ َ
طػ ِّ َ

ركابنػػػػػػػػػػا
أََال َف اسػػػػػػػػػػترحنا كاسػػػػػػػػػػتراحت ُ
َفُقػػػػل لممطايػػػػا َ :قػ ْ ِ ِ ِ
ػػػرى
ػػػد أَمنػػػػت مػ َ
السػ َ
ْ
ػػػف ُ

شكل الشاعر خطابو الشعرؼ باستخداـ لصظتيف مثمتا بؤرة مركزية تنطمق منيا معاني كدالالت

المدح لممرثي  ،فالشاعر لـ يقل أف الصول كاف شجاعا ككريما كلكنو منح لممتمقي فرصة إدراؾ
ركابنا) فقد استراح الجميع
كاستجالء ىذا المعن مف خالؿ الشطر ا كؿ( استرحنا كاستراحت ُ
كالراحة ىنا بمعن ا س فمـ تعد الركاب تخرج إلناثة المميكؼ كال إلطعاـ الجائع كال لمحاربة

ا عداء بعد مكت ىذا الرجل ،كمما يؤكد ذلؾ أيوا البيت الثاني فالمطايا استراحت مف عمميا
ليال كنيا ار فمـ يعد عمييا الذىاب في الصيافي كالقصار .
كمما جاء أيوا مف ىذا الحقل قكؿ الشاعر مركاف بف أبي حصصة (مف الطكيل) :
سػػػػػماء الحيػػػػػا مػػػػػف نحػػػػػك صػػػػػنعاء تبػػػػػرؽ

أت
ػػػػػك صػػػػػػنعاء إذ ر ْ
َتحػ ُ
ػػػػػف قُمكصػػػػػػي نحػ َ
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)315
) (2المرجع السابق  ،ص.338
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تحػػػػػف إلػػػػػى مرعػػػػػى بصػػػػػنعاء مخصػػػػػب

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػق
ػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ُركاء مػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُ ه ال ُيَرَّنػ
كش
ْ
ُ

كقػػػػػػد كثقػػػػػػت أف سػػػػػػكؼ يصػػػػػػب ربيػػػػػػا

ذا كردت أحػػػػػػػػػػػػػػكاض معػػػػػػػػػػػػػػف كيعبػػػػػػػػػػػػػػق

ػػػػػػػػػػػػر ِ
َتػػػػػػػػػػػػػ ُ ُّـ َشػ ِ
يكّياً تيمػػػػػػػػػػػػػل بالحيػػػػػػػػػػػػػا

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػو َّ
ؽ
َم َخائُمػ
ميف َف َت ْصػ ُ
ُ
لمشػػػػػػػػػػػػػػػائ َ
ػػػػػػػػػػػػػػد ُ

()1

فقد جعل الشاعر كرـ ممدكحو ليس عم الناس فقط كانما عم الحيكانات أيوا فقد أصبحت
النياؽ في حنيف دائـ أف ترد أحكاض معف لما فييا مف كفير الخورة كالماء لمداللة عم شدة
الكرـ كالجكد.
كمما جاء أيوا في ىذا الحقل الداللي قكؿ الشاعر كعب بف زىير يمدح الرسكؿ
كالمياجريف(مف البسيط) :
ِ
ِ ِ ُّ
ػػم ُيـ
يمشػػػكف مشػ
ػػي الجمػػػاؿ الزىػ ِػػر َي ْعصػ َ
َْ ُ َ َ ْ َ
فاستعماؿ الشاعر لمجماؿ في تشبييو داللة عم

ػػػػػػػػل
ػػػػػػػػرب إذا عػ َّ
السػ ُ
َضػ ُ
ػػػػػػػػرَد ُ
ػػػػػػػػكد التنابيػ ُ

()2

أىميتيا المطمقة في حياة الناس ،كمكانتيا

العالية في ذلؾ العصر .كاستعماؿ ىذا المصع شكل انزياحا في داللة المصع فالمقصكد ىنا عمك
اليامة كالقامة  ،بكجكه صافية مويئة مشرقة .
كمف مصردات ىذا الحقل كممة العيس في قكؿ أبي تماـ (مف البسيط) :
الرضػػػى فػػػي سػ ِ
ػػاعة ال َغ َضػ ِ
كثيػ ِػػر ِذكػ ِػػر ِّ
ػػب

ِ
ػػل عنػػػد فتػػػى
َس ُت ْصػػػ ِب ُ العػ ُ
ػػيس بػػػي كالّميػ ُ
ً
حيث كظف الشاعر ىذه المصظة في مدحو ،كقرنيا بالزماف الصبح كالميل ،داللة عم دكاـ الحاؿ

()3

فالممدكح كثير الروا حت في ساعات الغوب .
كقد أصبح لإلبل مكانة خاصة في نصكس أصحابيا فاتخذكىا خميال يخاطبكنو كينزلكنيا منزلة
العاقل في الخطاب ،لما يجده الشاعر مف كحدة في نصسو ،فما كجد إال اإلبل في ىذه الصحراء

أنيسا ،كما أف مخاطبة اإلبل فيو إسقاط نصسي لمتجربة الشعكرية التي يمر بيا الشاعر كخاصة
الشعر المتحدث عف الحنيف إل

ا كطاف ،فيي الكسيمة الكحيدة لبمكغ كطنو البعيد أك إتياف

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)392
) (2المرجع السابق  ،ص.354
) (3المرجع نصسو  ،ص.401
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محبكبتو المياجرة  ،كمف ذلؾ قكؿ الشاعر الصرزدؽ (مف الكافر):
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػت
امػ
أَ ُقػ
ْ
ُ
ػػػػػػػػػػػػكؿ لنػػػػػػػػػػػػػا َقتي َل َّمػػػػػػػػػػػػػػا َتػر َ
ِ
ِ
ػحػتػػػػػػػػػػػػػػػػػي
الـ َتَم َّف ِت
ػػػػػػػػػػػػػػػيف كأَْنػػػػػػػػػػػػػػػػػت َت ْ
َ
إ َ
ػػػػػػػػػػف َربِيػػػػػػػػػػػع
اء ِؾ ِمػ ْ
أغيثػػػػػػػػػػػي َمػ ْ
ػػػػػػػػػػف َكَر َ
ػػػػػػػػت ِ
م َتػػػػػػػػػى َتػ ِ
ريحي
ػػػػػػػػردي ُّ
الرصػػػػػػػػػا َف َة َت ْسػ َ
َ
فقد شكل الشاعر خطابو إل

الػقػتػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ
ِبنػػػػػػػػػػػػػػػا ِبيػ
ػػػػػػػػػػػػػػد ُم َسْرَبػػػػػػػػػػػػػػػػَم ُة َ
ن

ػػػػػػػػػػػػاس ُكّمِ
ِ
ػػػػػػػػػػػر َّ
يػػػػػػػػػػػػـ أَمػامػػػػػػػػػػػػػي
الن
َ
كخْيػ ُ
ُ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػد ْي ىشػػػػػػػػػػػػػاـِ
رسػػػػػػػػػػػػػل ِبَي َ
امػػػػػػػػػػػػػؾ ُم َ
َم َ
أَ
()1
ِمػػػػػػػػػف َّ
الػػػػػػػػػدَبر َّ
الت ْيجيػػػػػػػػػػر ك َّ
الدكامػػػػػػػػػػػي

الناقة مف خالؿ الحكار الذؼ أجراه مع ناقتو ،ككأنو يتكمـ مع

إنساف يعي ما يقكؿ مف خالؿ استعماؿ عدة أساليب كاالستصياـ كا مر .
كمما جاء مف ىذا الحقل الداللي قكؿ امرأة مف بني عقيل (مف الطكيل):
َقُمػػػػػػػػػػػػكص العبػ ِ
ػػػػػػػػػػػادييف ليمػػػػػػػػػػػػ َة حَّنػ ِ
ػػػػػػػػػػػت
َ
َ
ُ ََ
ِ ()2
َف َج َاكْب ُت َيػػػػػػػػػػا َح َّتػػػػػػػػػػى َمَمْمػػػػػػػػػػت َك َمَّمػػػػػػػػػػت

ػػػػػػب َاب ًة
ىاجػ ْ
ػػػػػػت َعَمػ َّ
َخمِيمػ َّ
ػػػػػػي قػػػػػػػد َ
ػػػػػػي َصػ َ

َّ
ػػػػػػػو
ػػػػػػػل ُمْمػػػػػػػػق ُركا َقػ ُ
َبػ َ
ػػػػػػػرْز ُت َل َيػػػػػػػػا كالميػ ُ

برزت لصظة القمكص مف خالؿ عاطصة الشكؽ كالحنيف لمبعد عف الكطف ،فكانت الناقة نعـ

المعيف عم

ىذا البعد كنعـ ا نيس المخصف ىذا الشكؽ ،كالمالحع عم

ا بيات أف عاطصة

الحنيف مشتركة بيف الشاعرة كناقتيا .
ِ
لصم ِة اْلُق يش ْي ِرِّؼ (مف الطكيل) :
كمثمو قكؿ الشاعر ا ّ
ػػػػػػت قمكصػػػػػػػي خػػػػػػػر َّ
الميػ ِ
َّ
فيػػػػػػػػا ركعػػػػػػػػ ًة مػػػػػػػػا راع قمبػػػػػػػػي حنيُنيػػػػػػػػا
ػػػػػػل َحَّنػػػػػػػ ًة
كحنػ ْ

ػػػػػػب لِ َع ِين َيػػػػػػػا
كشػ َّ
ػػػػػػت فػػػػػػػي َتَنائييػػػػػػػا ُ
َحَنػ ْ

ػػػػػػػػف ُجنكُنيػػػػػػػػػا
فجػ َّ
سػػػػػػػػػنا بػػػػػػػػػارؽ كىنػػػػػػػػػاً ُ
كحتػػػػػػػػػى انبػػػػػػػػػرى َّ
َّ
ػػػػػػػػيف يعيُنيػػػػػػػػػا
منػػػػػػػػػا ُم ِعػ ن
()3
ػػػػت مػػػػػف أىػ ِ
ػػػػل الحجػ ِ
كقػػػػػد ُبػ َّ
ػػػػاز قريُنيػػػػػا

ػػػػػت َّ
حتػػػػػػى ارعكينػػػػػػا لصػػػػػػكِتيا
فمػػػػػػا برحػ ْ

ِ
ِ
الحجػػػػػػػاز صػػػػػػػباب ًة
أىػػػػػػػل
ػػػػػػػف إلػػػػػػػى
َت ِح ُّ

كمف ألصاظ ىذا الحقل أيوا لصع البكر الذؼ أطمق عم الناقة كما في قكؿ الشاعرة التي ستغادر
أىميا بعد الزكاج(مف الطكيل) :

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)372
) (2المرجع السابق  ،ص.603
) (3المرجع نصسو  ،ص.604
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أال ُّأييػػػػػػػػػػا البكػػػػػػػػػػر األبػ ُّ
ػػػػػػػػػانيِ ,إنّنػػػػػػػػػػي

ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػػػػػػػب لمغتربػ
كايػ

إف ذا َلَبمَِّيػػػػػػػػػػػػػػػػػ نة
َت ِح
ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػف كأبكػػػػػػػػػػػػػػػػػي َ

ِ
ػػػػػػػػػػطحباف
كاّنػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى البمػػػػػػػػػػػكى لمصػ
ػػػػػػػػر زمػ ِ
ػػػػػػػػاف
كايػػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػب لشػ ُّ

ػػػػػػػػػمني
كا ّف زمانػػػػػػػػػػاً ُّأييػػػػػػػػػػا البكػػػػػػػػػػر ضػ ّ

()1

كاذا كاف الشاعر العربي قد استعاف بالناقة في حنينو لكطنو ككانت لو خير ا نيس كالمعيف في

احتماؿ البعد كالغربة ،فقد كانت أيوا أحد أىـ ا دكات التي يستعيف بيا في حركبو عم أعدائو
نتمثل ذلؾ في قكؿ الشاعر مركاف بف أبي حصصة مستخدما أحد أكصاؼ الناقة (مف الكامل):
ػػػػػػػػػػػب ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػرحاف
كالس
القنػػػػػػػػػػػا كأَ َق ُّ
ػػػػػػػػػػػع َ
َكْق ُ

ِ
ػػػػػػػي ُف ِبَن ْح ِرَىػػػػػػػػا
ػػػػػػػيَمَبة َي ِبػ ْ
ػػػػػػػل َسػ ْ
مػػػػػػػػف ُكػ ّ

()2

استخدـ الشاعر أحد أكصاؼ الناقة ( َس ْيَمَبة) أؼ الناقة الطكيمة لبياف أىميتيا في الحرب كالتكنية
بشجاعة ممدكحو فكقع القنا في نحرىا ك مؤخراتيا سالمة مف الكمكـ ،كىك دليل عم

إقدامو

كشجاعتو.
كمنو قكلو أيوا (مف الطكيل) :
ط ِريػػػػػػػد دـ ِمػػػػػػػف َخ ْشػ ِ
ِ
ػػػػػػر ُب
ْ
َ ُ َ
َ
المػػػػػػػكت َي ْيػ ُ
ػػػػػػية َ
()3
ِ
ػػيف ُت ْجػػػ َذ ُب
ُتَقػػػاذ ُ
البػػػرى ِحػ َ
ؼ ُصػ ْ
ػػع اًر فػػػي ُ

ػػػػػػػيكبِيا
كػػػػػػػػأ َّ
َف دليػػػػػػػػل القػػػػػػػػكـِ بػ َ
ػػػػػػػيف ُسػ ُ
ذات َعجػػػػػػػػارؼ
أف َعَمييػػػػػػػػا كىػػػػػػػػي ُ
َبػ َ
ػػػػػػػد َ

كصف الشاعر ناقتو بقكلو (ذات ع ق
جارؼ) أؼ سريعة نشيطة في السير فاكتص
ُ ي
نو يقكـ مقاميا كيستطيع المتمقي إدراكو كتأكيمو .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية( ص.)603
) (2المرجع السابق  ،ص.389
) (3المرجع نصسو  ،ص.603
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بذكر الصصة

الخيل
كاف لمصع الخيل حوكر كاسع كصدػ كبير في أشعار الحماسة الشجرية ،مثّل ىذا المصع
كمرادفاتو  ،كصصات الخيل حقكال داللية مثمت سمة أسمكبية بارزة ،فقد أكثر شعراء الحماسة
الشجرية مف ذكر الخيل حت

أنيـ أطمقكا عمييا أسماء فقد لأحب العرب الخيل في العصر

الجاىمي ،لما أدتو ليـ مف نصع كثير ،لذلؾ كانت عنايتيـ بيا ،كاىتماميـ بتربيتيا ،عناية تصكؽ
كل شيء ،كقد اشتير الجاىميكف بالمحافظة عم

أنسابيا ،كعدـ الخمط بيف سالالتيا فنراىـ

يخمدكف ذكرىا كصصاتيا في قصائدىـ كمقطعاتيـ  ...ككاف إطالؽ ا سماء عم الخيل عادة
مألكفة كمعركفة ليتمكنكا مف تمييزىا ،كليعرفكا ا صيل منيا مف نيرهل(.)1
كيبدك اىتماـ الشعراء بالخيل كاوحا جميا مف خالؿ تشكيل خطابيـ الشعرؼ المتعمق بالصخر
كالحماسة ،حيث استعممكا الخيل كأحد أىـ ا دكات القتالية ،فقمما تجد قصيدة في حماسة ابف
الشجرؼ في الصخر كالحماسة تخمك مف ذكر الخيل ككصصيا كاقداميا في الحركب .
لقد مثل لصع الخيل كمرادفاتيا كأسمائيا كصصاتيا ككل ما يتعمق بيا حقال دالليا يمكج
بالدالالت متعددة المعاني ،كليذا كاف ىذا الحقل جدي ار بالدراسة ا سمكبية .
بي (مف الطكيل) :
الو ُّ
كمما جاء مف ىذا الحقل قكؿ الشاعر ُم ْح ِرز بف المكعِبر ّ
ػػػػػػػابقات الخيػ ِ
كدىػػػػػػػػا
إذا سػ
ػػػػػػػل َزّلػ ْ
ػػػػػػػت ُلُب ُ
ُ

رماحنػػػػػػػػػػػا
كاِّنػػػػػػػػػػػا َل َت ْصػ
ُ
ػػػػػػػػػػطاد الكمػػػػػػػػػػػا َة ُ

()2

فقد استعاف الشاعر في تشكيل خطابو الشعرؼ مف خالؿ فخره بالخيل السريعة التي ينزلق شعر
رقبتيا مف اليكاء المرتطـ بيا أثناء الجرؼ ليدلل عم سرعتيا .
كمنو قكؿ الشاعر عامر بف الطصيل العامرؼ (مف الطكيل) :
طعِنػ ِ
ػػػػو ُقعسػػػػػا
كريمػػػػػاً تػػػػػرى ال ُفرسػ َ
ػػػػاف مػػػػػف َ ْ
ػػػػػػػاف َحػػػػػػػػرب ال تػػػػػػػػرى فػػػػػػػػييـ ِنكسػػػػػػػػا
كفتيػ ُ

ػػػػػػػػػف َكقفنػػػػػػػػػػا بالم َشػ َّ
ػػػػػػػػػق ِر مكِقفػػػػػػػػػػاً
كنحػ ُ
ُ
ِب َخيػػػػػػػػػػػػل عمييػػػػػػػػػػػػا ِجَّنػػػػػػػػػػػػة عبقريػػػػػػػػػػػػ نة
) (1القيسي  ،الطبيعة في العصر الجاىمي (ص.)106
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)4
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ِ
ار منحنػ ُ ِ
القنػػػػػػػا َن ْخ َسػػػػػػػا
ػػػػػػـِ َ
ػػػػػػرَاً
فػ َ
ػػػػػػاىـ ب ُضػ ّ

ػػػػػػرَد ْت
ػػػػػػل َعػ َّ
َصػ َ
ػػػػػػدمناىـ َحتػػػػػػػى إذا الخيػ ُ

()1

شكل لصع الخيل في ىذه ا بيات حقال دالليا سع الشاعر مف خاللو إل إبراز قكتيا كابراز قكة
فرسانيا لذلؾ قدـ لصظة الخيل عم ما سكاىا في البيت الثاني ،كجاء تكرار لصع الخيل في البيت
ا خير لمداللة عم سرعتيا كقكتيا كنصاذىا في صصكؼ ا عداء .

كمف صكر اىتماـ العربي بصرسو كاالعتناء بو كتصويمو عم

باقي الحيكانات ا خرػ حت

اإلنساف نصسو قكؿ الشاعر عنترة بف شداد العبسي (مف الكامل) :
فيكػػػػػػػػك َف جمػػػػػػػػد ِؾ مثػػػػػػػػل ِجْمػ ِ
ِ
ػػػػػػػد األجػ ِ
ػػػػػػػرب
ػػػػػػػػػو
ُ
َطع ْم ُتػ ُ
ال تػػػػػػػػػػذكري َفَرسػػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػػا أ َ
َ
()2
َف َتػػػػػػػػأَكىي مػػػػػػػػا شػ ِ
ِ
ػػػػػػػكبِي
ػػػػػػػػػكء نة
الصػ
َّ
ػػػػػػػـ َت َحػ َّ
ػػػػػػػئت ثػ َّ
ػػػػػػػػػبكح َلػ ُ
َ
ّ
إف َ
ػػػػػػػػػو كأَنػػػػػػػػػػت مسػ َ
فقد شكل لصع الصرس في االبيات السابقة أخص خصكصيات الشاعر ،فاختص فرسو بطعاـ

الصبكح مؤثره عم أىمو بيذا الطعاـ رنـ اعتراض زكجتو ،كبيذا يعطي ىذا المصع دالالت كبيرة

في ا بيات فالصرس ذك مكانة كبيرة عالية ،كيحظ باحتراـ كبير ،كأىمية تزيد في بعض ا حياف
عف أىمية البشر لما يقدمو ىذا الصرس مف خدمات جميمة نافعة .

كقد بمغ اىتماـ العرب بالخيل أف أطمقكا عمييا أسماء تُعرؼ بيا كتدؿ عمييا  ،كاطالؽ ا سماء
عم الخيل مثل جزءا ىاما مف ىذا الحقل الداللي ،حيث نتمثل ىذا المعن في قكؿ الشاعر

عامر بف الطصيل (مف الطكيل) :
ػػػػػػػك ِاز َف أََّنِنػػػػػػػػي
ػػػػػػػد َعمِ َمػ ْ
َلَقػ ْ
ػػػػػػػت ُعْمَيػػػػػػػػا َىػ َ
كقػ ْ ِ
ُكػ ِّ
ػػػػػػػػرُه
ؽ أنػػػػػػػػػي أ َ
المزنػػػػػػػػػك ُ
ػػػػػػػػد عمػ َ
ػػػػػػػػـ َ
ػػػػػػع ِّ
ػػػػػػاح َز َجْرُتػػػػػػػو
إذا ْازَكَّر ِمػػػػػػػف َكْقػ ِ
الرمػ ِ
أف ِ
الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَار َخ َزَايػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نة
فأَنبأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو َّ
ِ
ػػػػػػر ًعا
ػػػػػػي ُشػ َّ
ألسػ َ
ػػػػػػاح ُيـ فػ َّ
ػػػػػػرى أَْرَمػ َ
ػػػػػػت َتػ َ

ػػػػػػارس الحػ ِ
ػػػػػػامي َح ِق َيقػػػػػػػ َة َج ْع َفػ ِ
ػػػػػػر
أنػػػػػػػا الفػ ِ ُ
ػػػػػػي ِر
الم َشػ َّ
عمػػػػػػػى َج ْم ِع ِيػػػػػػػـ كػ َّ
المنػػػػػػػي ِ ُ
ػػػػػػر َ

ػػػػػػد ِب ِر
ػػػػػػر ُم ْ
ُ
كقمػػػػػػت لػػػػػػو ْارِج ْ
ػػػػػػع ُم ْقػػػػػػ ِبالً َغْي َ
ػػػػرِء مػػػػػا لػػػػػـ ُيْبػ ِ
ػػػػدا فُي ْعػػػػػ َذ ِر
ػػػػل ُج ْيػ ً
المػ ْ
عمػػػػػى َ
()3
ماجػ ُ ِ
ػػػػاف ِ
فاصػػػػػ ِب ِر
ػػػػت ِحصػ ن
كأنػ َ
ػػػػد العػ ْ
ػػػػر ِؽ ْ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)15
) (2المرجع السابق  ،ص.28
) (3المرجع نصسو  ،ص.22
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شكمت أسماء الخيل حقال دالليا ارتبط ارتباطا مباش ار بالحركب كالمعارؾ مف خالؿ الحكار الذؼ
أجراه الشاعر مع فرسو الذؼ اسماه المزنكؽ  ،فخاطبو ككنو إنسانا يعي النصائح كيأخذ بيا

كفي ىذا تشخيص لمصرس مف خالؿ الحكار الذؼ تـ داخل النص في قكؿ الشاعر ْ ( :ارِج ْع ُمْقِبال
ماجد ِ
ِ
ينير م ْدِب ِر  ،فأينباتو أف ِ
الع ْر ِؽ
الصريار يخ يزياي ٌة ،
أنت ِح ٌ
صاف ِ ُ
اح ُيـ في ُشرعا ،ك ي
ي
ألست تي يرػ أ ْيريم ي
ْي ُ
فاصِب ِر)  .إف ىذا الحكار مع الحصاف يدؿ عم أف الشاعر ذك عالقة كطيدة مع فرسو الذؼ
ْ
يخاطب فيو ذاتا إنسانية تتعاطف معو أثناء المعركة .

كمنو قكؿ الشاعر ثابت ُقطن ُة الر ِ
بع ُّي (مف الكافر) :
ي
ِ ِ
ػػػػػػػػػػػػر َّ
َك َكػ ِّ
ػػػػػػػػػػػػداـِ
المػ َ
الشػ ْ
ػػػػػػػػػػػػرب نَيػػػػػػػػػػػػػ َة ُ

ػػػػػػػػػػػر
الي ْح ُمػ
ػػػػػػػػػػػكـ َكػ ّاً
ػػػػػػػػػػػرْر ُت َعَمػ ْ
ػػػػػػػػػػػي ِي ُـ َ
َكػ َ
َ

()1

كمما جاء مف ىذا الحقل الداللي ا كصاؼ الكثيرة كالمتعددة التي كصصكا بيا الخيل كخاصة في

أثناء المعارؾ كالغزكات ،كما في قكؿ الشاعر زيد الخيل (مف الطكيل) :
ِ
أف َي َتَبػ َّ
ػػػػػػػػػػددا
ػػػػػػػػػػت َّ
ػػػػػػػػػػب ّي ْ
كأَّنػػػػػػػػػػػي َمَن ْعػ ُ
السػ ْ
ػػػػػػػػػػدا
البيػ
َك َ
طّبقػ ُ
ػػػػػػػػػػداء َم ْثَنػػػػػػػػػػػى َك َم ْك ِحػ َ
ػػػػػػػػػػت ُـ َ
َ
أَ َقػ َّ ِ
اف َّ
ػػػػػػػػػػػر َح ِ
ػػػػػػػػػػػػكدا
ػػػػػػػػػػػب كسػ ْ
الظػػػػػػػػػػػػالـِ ُم َع ّ
()2
ِ
ػػػػػػكت أسػػػػػػػكدا
ػػػػػػرى المػ َ
أُ َقّد ُمػ ُ
ػػػػػػو حتػػػػػػػى َيػ َ

ػػػػػػاف أَِّنػػػػػػػي َح َمْي ُتيػػػػػػػا
ػػػػػػد َعمِ َمػ ْ
َلَقػ ْ
ػػػػػػت َنْب َيػ ُ
ِِ
ػػػػػػػػػاح ُك ْـ
َغػ َ
بالصػػػػػػػػػػعْيد ِرَمػ َ
ػػػػػػػػػدا َة َنَبػػػػػػػػػػ ْذ ُتـ َ
ِبػػػػػذي ُشػػػػػ ْطب أُ ْغ ِشػػػػػي َ ِ
ػػػػيَمَباً
الكتيبػػػػػ َة َسػ ْ
ػػػػػػػػػو
إذا َشػ َّ
العػػػػػػػػػػكالي َلَباَنػ ُ
ػػػػػػػػػؾ أَ ْطػػػػػػػػػػر َ
اؼ َ

فقد شكل الشاعر خطابو الشعرؼ في الصخر بنصسو كبصرسو مف خالؿ مترادفات عدة كأكصاؼ

كثيرة لمصرس ،فذؼ شطب مقدمة الصرس التي أصيبت مرات عديدة في المعارؾ ،لمداللة عم
شجاعة الصارس كاقداـ فرسو ،فمقدمة الصرس مصابة دائما كمؤخرتو سالمة ال أثر فييا ليدلل
الصارس عم إقدامو فمك كاف جبانا لكاف العكس ،ثـ ينتقل الشاعر ليصف فرسو فيك كالسرحاف
أؼ الذئب في سرعتو كجرأتو كاقدامو فمباف الصرس أصيب مرات عديدة حت

رأػ ىذا الصرس

المكت أكثر مف مرة .
لقد شكمت ا بيات السابقة دالالت الشجاعة كاإلقداـ كالبسالة في القتاؿ ،حيث استخدـ الشاعر

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)216
) (2المرجع السابق  ،ص.71
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لتقرير ىذه ا كصاؼ ألصاظ الصرس كصصاتيا ككنيا أحد أىـ أدكات القتاؿ استعماال .
كمما جاء مف ىذا الحقل الداللي لصع الجياد في تشكيل خطاب المدح لمعف بف زائدة في قكؿ
الشاعر مركاف بف أبي حصصة (مف الكامل) :
الج َ ِ
ػػػػػب ِ
العػػػػػػر ِ
اؽ َعكا ِبسػػػػػػاً
يػػػػػػاد م َ
ػػػػػػف َ
َجَمػ َ
جػػػػػػػرداً محَّنبػػػػػػػ ًة ُت ِ
السػػػػػػػرى
عاضػ ُ
ُ
َُ َ
ػػػػػػد فػػػػػػػي ُ
ِ
ِ
ػػػػػػػيف ِبَن ِ
حرىػػػػػػػػا
ػػػػػػػػميَبة َيبػ ُ
ػػػػػػػل َس َ
مػػػػػػػػف ُكػ ّ

ِ
ػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػدف ِباألَرسػ
البطػػػػػػػػػػػػك ِف ُيَقػ
ُقػ َّ
َ
ػػػػػػػػػػػب ُ
ِ
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػذعاف
ػػػػػػػػػػػػػػمَّمة ِمػ
ػػػػػػػػػػػػػػل ِشػ
ػػػػػػػػػػػػػػد ُكػ
ِبالبيػ
َّ
ِ
ػػػػػػػػػػػػرحاف
السػ
القنػػػػػػػػػػػػػا َكأَ َقػ
َكقػ
َّ
ػػػػػػػػػػػػع َ
ُ
ػػػػػػػػػػػػب َك َ
()1
ػػػػػػػػػػػػػػػػر ِ
مقػػػػػػػػػػػػػػػػكَّرًة َك َكك ِ
ِ
ِ
قبػػػػػػػػػػػػػػػػاف
الع
اس
َ
ُ

مكت َشػػػػػػػػك ِازباً
ػػػػػػػر َ
َح ّتػػػػػػػػى أَ َغػػػػػػػػر َف ِب َحضػ َ

فقد أكثر الشاعر مف ذكر آلة الحرب ا كل في تشكيل خطابو فبدأ بالجياد ثـ تتالت صصاتيا

فيي ،عكابس ،وامرات البطكف ،جردا أؼ قصيرة الشعر قميمتو ،سيمبة ،مكمكمة النحكر .

فشكمت ىذه الصصات حقال دالليا كاف المراد منو إظيار شجاعة الممدكح كاقدامو .
()2

كمما جاء لتأكيد صصة اإلقداـ كالشجاعة قكؿ الشاعر
الـ
ػػػػػاز َخْيِمػػػػػػي فػػػػػػي ال ِيَيػ ِ
كأَعجػ ُ
ػػػػػاج َسػ َ
ػػػػػك ن

(مف الطكيل) :

كرَىػػػػػػػػػػػػػػا
َك َم ْكُمكمػػػػػػػػػػػػػػ نة َلْب ُات َيػػػػػػػػػػػػػػا َكُن ُح ُ

()3

كمما جاء مف ىذا الحقل الداللي لمداللة عم أىمية الصرس في حماية فارسو في المعركة قكؿ
الع ْب ِس ُّي (مف الكافر) :
الشاعر ُ
و يب ْي يعة بف الحارث ي
ِ
ػػػػػػػػػػػػركب
الحػ
ػػػػػػػػػػػػدت نػ
اء ِصػػػػػػػػػػدؽ
للا األَ َغ َّ
ِإذا مػػػػػػػػػػػػػا أكِقػ َ
ػػػػػػػػػػػػار ُ
ُ
ػػػػػػػػػػر َجػػػػػػػػػػز َ
َجػػػػػػػػػػزى َ ُ
ِ
ِ
بيف كم ِ
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ِبم َّ
ِ
َ ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب
الكعػ
طػ
َح ِم
يػػػػػػػػػػػػػػػػػو
نكَب
َيقينػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِبػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِد ُ
َكأ ْ
َ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػػػػالج َ َ
()4
كأ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػكب
الجنػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ِإذا َىَّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماؿ
ُدفُئػ
رجػ ن
ػػػػػػػػػػػف َبعػ َ
ُ
ػػػػػػػػػػػد َ
َبميػػػػػػػػػػػل َح َ
َ
كمما جاء مف ىذا الحقل لمداللة عم

الطكيل) :

الشجاعة كاإلقداـ أيوا ،قكؿ النابغة الجعدؼ (مف

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)389
) (2البيت بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم قائمو .
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)191
) (4المرجع السابق  ،ص.88
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ػػػػػػػػػػد كَت ِ
نفػػػػػػػػػػػ ار
ِإذا مػػػػػػػػػػػا التقينػػػػػػػػػػػا أَف َتحيػ َ َ

ػػػػػػػػػػاس ال َن َعػ ِّ
ػػػػػػػػػػكُد َخيَمنػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػف أُنػ
َكَنحػ ُ
ن
اف خيمِنػػػػػػػا
ػػػػػػكـ
الػػػػػػػركِع أَلػػػػػػػك ُ
َ
َكُتْن َكػ ُ
ػػػػػػر َيػ َ

ِ
طعػ ِ
ػػػق ار
ِمػػػػف ال َ
ػػػب الجػػػػك َف أشػ َ
ػػػف َح ّتػػػػى َتحسػ َ
ػػػػػػػػػػػػػػتنكر أَف ُت َّ
عفػػػػػػػػػػػػػػػ ار
ِصػػػػػػػػػػػػػػػحاحاً َكال ِمسػ
َ

ػػػػػػػػيس ِب َمعػػػػػػػػػركؼ َلنػػػػػػػػػا أَف َنُرَّدىػػػػػػػػػا
َفَمػ َ
ػػػػربنا ُبطػػػػػك َف الخيػ ِ
ناكَلػػػػػت
ػػػػل َح ّتػػػػػى َت َ
َضػ َ

مػػػػركا َك ُمنػػػػذ ار
عميػػػػدي َبنػػػػي
َ
َ
شػػػػيباف َع ً

()1

ديوانبد أخزى

سع شعراء الحماسة الشجرية إل االستعانة بمظاىر الطبيعة الحية المتحركة في خطاباتيـ

الشعرية فكما استعانكا باإلبل كالخيل ،استعانكا أيوا بباقي الحيكانات ا خرػ كا سد كالكمب
كبعض الطيكر ا خرػ لتشكيل تجارب شعرية مختمصة فاستعممكا ا سد كمرادفتو كثي ار في

خطاباتيـ الحماسية التي تصخر بأنصسيـ كقبائميـ ،كاستعانكا بتشكيل تجارب شعرية أخرػ
باستعماؿ لصع الكمب سكاء استعممكه لمداللة عم الكفاء ،أك الكرـ ،مف خالؿ سككنو كعدـ نباحو

لرؤية الويكؼ ،أك استعمالو في تشكيل دالالت اليجاء في شعرىـ ،كما كاف لمطيكر كخاصة

الحماـ أك الكرقاء حوكر كاسع في صصحات الحماسة الشجرية حيث كظصكا ىذا الطير لمتعبير

عف الحب كالشكؽ كالحنيف  ،الذؼ ال تزاؿ جذكتو تشتعل كتتأجج جراء شجكىا الدائـ المتصل .
أ -األسد كأسما ه

تعدد ذكر لصع ا سد كمرادفاتو في نصكص حماسة ابف الشجرؼ ككنو أحد عناصر الطبيعة

الحية  ،التي استعاف بيا شعراء الحماسة في تشكيل خطابيـ الشعرؼ ،حيث كاف ليذا المصع

دالالت كثيرة ،تراكحت ما بيف القكة كالشجاعة كاإلقداـ ،كبيف الصخر بالنصس ،أك التقميل مف شأف

اآلخريف ،كمما جاء مف ىذا الحقل الداللي قكؿ الشاعر حساف بف ثابت (مف البسيط) :

ِ ِ
ػػػػػػل
ُسػ ن
ػػػػػػد ِب ُخ َّفػ َ
أْ
ػػػػػػاف فػػػػػػػي أ َ
َرسػػػػػػػاغ َيا مْيػ ُ

َّ
ػػػػػع
كػػػػػأن ُي ُـ فػػػػػػي الػػػػػكغى كالمػ ُ
ػػػػػكت ُم ْك َتنػ ن

()2

شكل الشاعر معني المدح لممدكحيو مف خالؿ استعماؿ لصظة ا ُسد لمداللة عم قكتيـ كعنصيـ
كجبركتيـ في االنقواض عم أعدائيـ .
كمنو قكؿ الشاعر أعش ىمداف (مف الطكيل) :

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية ،ص.97
) (2المرجع السابق  ،ص.363
444

دمػػػػػػػػي ,أك قػ ِ
ػػػػػػػد ِ
م ِّ
ػػػػػػػاط نع مػػػػػػػػف لِسػػػػػػػػانيا
قي ن
ُ
َتسػػػػػػػػػكء َّ ِ
َع ِاديػػػػػػػػػا
يق أَك َت ُسػ ُّ
ػػػػػػػػر األ َ
الصػػػػػػػػػد َ
ُ
ُ
()1
ِ
الغػػػػػػاب منػػػػػػو َت َف ِادَيػػػػػػػا
ػػػػػػكد
ُس ُ
َت َف َ
ػػػػػػادى أ ُ

اف ,بال َغيػ ِ
ػػػػػػب أّنػػػػػػػو
أتػ
ػػػػػػاني عػػػػػػػف َمػػػػػػػرك َ
َ
ػػػػػػػػػػي ِب ِف ْعَمػػػػػػػػػػػة
ػػػػػػػػػػؾ ِإ ْف َت ْسػػػػػػػػػػػ ِب ْق إلػ َّ
كاَِّنػ َ
ِ ِ
الس ِ
ػػػػػػد َب َ
ػػػػػػالح ُم َجَّربػػػػػػاً
َت ِج ْ
طػػػػػػالً شػػػػػػاكي ّ

جاء لصع ا سد في ا بيات السابقة ليدلل عم شجاعة الشاعر كفخره بنصسو ،ييابو الجميع حت

أسكد الغاب .
اح بف حكيـ (مف البسيط) :
كمما جاء مف ىذا الحقل الداللي ممتزجا باليجاء قكؿ الشاعر ال ِّ
ط ِرّم ُ
ػػػػػػيد فػػػػػػػي ِع ِريسػ ِ
ػػػػػػة األَسػ ِ
الصػ ِ
ػػػػػػد
كمبتغػػػػػػػي َّ
ّ
َ

يػػػػػا َّ
ػػػػيل كاألَجبػػػػػاؿ م ِ
ػػػػد ُكـ
طيػػػػػلَ َّ
كعػ ُ
السػ ْ
ُ
ػػػػػث مػػػػػػف يْمػػػػػػت ِمس صػػػػػػيداً ِبع ْقكِتػ ِ
ػػػػػو
َ َ
كالميػ ُ َ ْ َ َ ْ َ

ِ ِ
ػػػػػر الجسػ ِ
ػػػػػد
ػػػػػر ْج ِب َح ْكَبائػػػػػػو ِمػ ْ
ُي ْعػ َ
ػػػػػف خػ ِ َ َ

كمما جاء مف ىذا المصع ممتزجا بالمديح لمداللة عم
البسيط) يمدح ىرـ بف سناف :

القكة قكؿ زىير بف أبي ُسمم

()2

(مف

ػػػػػػؾ عػػػػػػػف
َشػ ُّ
ػػػػػػيض ,فيػ ن
أَ
ػػػػػػـ أبػ ُ
ػػػػػػاض ,يفكػ ُ

ػػػػػػف أع ِ
ناقيػػػػػػػا ِّ
الرَبَقػػػػػػػا
كعػ ْ ْ
العنػػػػػػػاةِ َ
أيػػػػػػػدي ُ
()3
ػػػػث عػػػػػف أقرِانػ ِ
ػػػػو َصػػػػػد َقا
مػػػػػا َكػػػػػ ّذ َب الّمْيػ ُ َ ْ

ػػػػػػػػد َغػ َ ِ
ػػػػػػػػد َكًة
اف ُغػ ْ
َلَقػ ْ
ػػػػػػػػاف ِزّك َ
ػػػػػػػػادَر ْت ف ْتَيػ ُ
ِ
الشػػػػػ ْد ِؽ ُي ْخ َشػػػػػى صػػػػػياُلو
ػػػػت ِّ
ى َزْبػػػػػ اًر َى ِريػ َ

ريػ ِ
ػػػػػػػػػات حمػ َ َّ
ػػػػػػػػػم ِائ ِل
فتػ
بالح َجْي َّ
ػػػػػػػػػى ُ
ػػػػػػػػػك الشػ َ
ََ ً
()4
القَنا ِبػ ِ
ػػػػػػػػػػػل
القَنػػػػػػػػػػػا َك َ
ػػػػػػػػػػػي َف َ
َك َشػػػػػػػػػػػد ُ
َّات ُو َب ْ

ػػػػػػػػػاؿ إذا
ػػػػػػػػػر َيصػ
َلْيػ ن
ُ
ػػػػػػػػػطاد ّ
بع ّثػ َ
ػػػػػػػػػث َ
الرجػ َ

كمف مرادفات ىذا المصع قكؿ الشاعر أعش يىزاف (مف الطكيل) :

كالمالحع عم

ىذا الحقل الداللي أف ألصاظو جاءت لتشكيل عاطصتيف ىامتيف عند شعراء

الحماسة الشجرية ىما الصخر كالحماسة كالمدح .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)124
) (2المرجع السابق  ،ص.439
) (3المرجع نصسو  ،ص.350
) (4المرجع نصسو  ،ص.322
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ب -الكمب
جاء ىذا المصع المنتزع مف البيئة الحية المحيطة بشعراء الحماسة الشجرية ممثال حقال دالليا

ارتبط ارتباطا كثيقا بتشكيل معاني اليجاء ،كقد اعتمد شعراء الحماسة الشجرية نباح ىذا الحيكاف

في تشكيل ىذه المعاني ،كالمعركؼ أف الشعراء القدماء استعممكا عدـ نباح ىذا الكمب لمداللة
عم

جكدىـ ككرميـ فمف كثرة مشاىدة ىذا الكمب لمغرباء ألف ىذا المنظر فمـ يعد ينبح

لكجكدىـ كمف ىنا فقد استصاد شعراء الحماسة الشجرية مف قمب المعن

السابق في تشكيل

أسمكب اليجاء الالذع في خطابيـ الشعرؼ ،فزذا استنبح الكمب ا وياؼ ،فيذا داللة عم
البخل كالشح ،ف الكمب عندىـ لـ يألف كجكد الكجكه الغريبة .

كمف ىذه المعاني المنتزعة مف البيئة التي كاف لمكمب دكر كبير في تشكيل دالالتيا قكؿ

ا خطل (مف البسيط) :

مػػػػػػػا زاؿ فينػػػػػػػا ربػػػػػػػا ُ الخيػػػػػػػل معممػػػػػػػة

ػػػػػػػػػذؿ كالعػ ِ
ػػػػػػػػػار
كفػػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػػب ربػػػػػػػػػػا الػ ّ

ػػػػػػياؼ كمػػػػػػػبيـ
ػػػػػػكـ إذا اسػػػػػػػتنب َ األضػ َ
قػ ن

قػػػػػػػالكا ألميػػػػػػػـ :بػػػػػػػكلي عمػػػػػػػى النػ ِ
ػػػػػػار

ػػػػػػػػػدار الػ ُّ
ِ
إف نزلػػػػػػػػػػكا
ليف بػ
ػػػػػػػػػذ ّؿْ ,
الّنػػػػػػػػػػاز َ

ػػػػػػػػػػػرَـ الجػ ِ
ػػػػػػػػػػػار
كت ْسػ َ
َ
ػػػػػػػػػػػتبي ُ ُكَمْيػ ن
ػػػػػػػػػػػب َم ْحػ َ
()1

استعاف الشاعر في تشكيل ىجائو بنباح الكمب ،لمداللة عم شح كبخل يم ْف ييجيو ،فيذا الكمب
لـ يعتد رؤية الناس الغرباء في موارب قبيمتو ،فارتبط نباح الكمب بالشح كالبخل ،فيذا المصع
يمثل دالالت البخل التي انتزعيا الشاعر مف البيئة المتحركة مف حكلو .
كمنو قكؿ الشاعر ُعتييبة بف ِمرداس (مف الكامل) :
ػػػػػػل َضػػػػػػػي َف ُي ْـ َ ْأرَد ُّ
ػػػػػػحى
َك َ
الضػ َ
الكمػ ُ
ػػػػػػب َيأ ُْكػ ُ

ػػػػػػػػػػػػػػكـ
لكنػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػي ليمػػػػػػػػػػػػػػػو َم ْك ُعػ
ُ

ػػػػػػػػػػو
لقيػػػػػػػػػػت
إذا مػػػػػػػػػػا
َ
َّ
البػػػػػػػػػػاىمي َك َج ْد َت ُ

ػػػزِاد َ ِ ِ
الكْمػ ِ
َشػػػػ َّ عمػػػػى الػ َّ
ػػػب
أَ
ػػػف َ
الخبيػػػػث مػ َ

كقاؿ جرير (مف الطكيل) :

()2

()3

كالظاىر مف ىذا اليجاء أنو لال ُيراد بو الكمب  ،كانما يراد بو ىجاء الرجل ،فيجعل الكمب كصمة

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)430
) (2المرجع السابق  ،ص.423
) (3المرجع نصسو  ،ص.435
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في الكالـ  ،لبمكغ ما يريد مف شتمول(.)1
كما استعاف الشعراء بيذا المصع أيوا في تشكيل معني المركءة فنباح الكمب مستحب في بعض
الحاالت كفي ىذا يقكؿ الشاعر بشار بف ِبشر الم ِ
عي (مف الطكيل) :
جاش ُّ
ُ
ِ
يابيػػػػػػػػػػػػػا
جػػػػػػػػارِتي
ػػػػػػػف ِزيػػػػػػػػارِة
كاِنػػػػػػػػي َل َعػ ن
ػػػػػػػف َعػ ْ
كء ِإلػ َّ
ػػػػػػػػػػػػي اغت ُ
َ
َكاّنػػػػػػػػػػػػػي َل َم ْشػػػػػػػػػػػػػُن ن
()2
ػػػػػػػػي كالبيػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػف ليػػػػػػػػػا
إذا غػػػػػػػػػاب َعنيػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػـ أ ُ
َكػ ْ
َز ك اًر كلػػػػػػػػػـ َتػػػػػػػػػ ْأَن ْس ِإلػ َّ
شكل الشاعر دالالت العصة في نصسو باستخداـ نباح الكمب القابع أماـ بيت جارتو ،فيذا
ىنا ّ
الكمب لـ يأنسو أبدا نو ال يقرب ىذا البيت ،فيك محافع عم جيرانو مف النساء.
كالظاىر مف استقراء شعر الحماسة الشجرية أف ىذا الحقل الداللي ارتبط ارتباطا كثيقا بتشكيل
عاطصة اليجاء ،حيث انتزعكا ىذه الدالالت مف ىذا الحيكاف القابع في البيئة المتحركة عندىـ

فكظصكه لصظا في أشعارىـ ،كما استعانكا بصكتو في تشكيل دالالت أخرػ .
ت -الطيكر

استعاف شعراء الحماسة الشجرية بالطيكر في خطاباتيـ الشعرية ،حيث شكمت الطيكر

كخاصة الحماـ أك الكرقاء أك المطكقة حقال دالليا يمكج بالدالالت المتعمقة بمعني الحب كالحزف
كا س كالحنيف ،سكاء كاف ىذا الحنيف لممحبكبة ،أك لمديار كا كطاف.

كمما جاء مف ىذا الحقل الداللي قكؿ الشاعر

()3

(مف الطكيل) :

ػػػت َفػػػكؽ أَ ْغصػػػاف مػػػف األَي ِ
ػػػد َكًة
ػػػؾ ُغ ْ
ْ
َد َع ْ ْ َ َ

ػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػي إثػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػف
ُم َ
ط َّكَقػػػػػػػػػػ نة َكرقػ ُ
اس ِ
كش َّ ِ
الشر ِ
الشػػػػػك ِؽ
اـ َّ
ػػػػػف
َ
َ
بػػػػػيف َّ َ
ػػػػػب ْت ض َ
ػػػػػر َ
ِ ()4
َفػػػػػػػأ ْغر ْت ج ُفػػػػػػػكِني بالػ ِّ
ػػػػػػدمكِع الػ َّ
ػػػػػػذكارؼ
َ ُ

ػػػػػػت
اليػػػػػػػكى إ ْذ َتَرَّن َمػ ْ
اجػ ْ
َف َي َ
ػػػػػػل َ
ػػػػػػت َعَقابيػ َ

ػػػػػػػر ذارؼ
َب َكػ ْ
ػػػػػػػت ِب ُج ُفػػػػػػػػكف َد ْم ُع َيػػػػػػػػا غيػ ُ

استعاف الشاعر بأحد مصردات الطبيعة الحية في تشكيل عاطصتو الشعكرية ،التي أسقطيا عم

نكح الحماـ فشعر بأف الحماـ يبكي ،فأيقع ىذا الصكت في نصسو شكقا كامنا ،كقد جاءت ىذه

) )1القيسي  ،الطبيعة في العصر الجاىمي (ص.)124
) (2المرجع السابق  ،ص.467
) (3ا بيات بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم القائل .
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)512
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ا لصاظ لتشكل حقال دالليا ،يمكج بمعاني الحزف كالشكؽ كا لـ ،فالمقصكد ليس الحماـ في ذاتو
كانما ذلؾ الصكت الذؼ يشبو صكت ترجيع ناؼ حزينة.
كمنو قكؿ الشاعر يج ْي ُـ بف يخيم ْف (مف الكامل):

امػػػػػػػػػػ ُة أَْي َكػػػػػػػػػػة
َف َغَّنػ ْ
ػػػػػػػػػت أ ْ
أََب َكْيػ َ
ػػػػػػػػػت َح َم َ
م ْأُلكَفػػػػػػػػ ُة األَلحػ ِ ِ
اب ُّ
ػػػػػػػحى
الضػ َ
ػػػػػػػاف م ْطػ َ
ػػػػػػػر ُ
َ
ػػػػػػت ِفيق ِمػػػػػػػف ِ ِ
كح َيػػػػػػػا
البكػػػػػػػاء َفَن ُ
َ ُ
مػػػػػػػا َت ْسػ َ ْ ُ
َع َجَبػػػػػػػػػاً لِمْب َكػػػػػػػػػى َعْينيػػػػػػػػػا َك ُجم ِ
كد َىػػػػػػػػػا
ُ
َ

الم ييمِب ُّي (مف الطكيل) :
كقاؿ الشاعر أبك جعصر ُ
الشػػػػػػػكؽ َ ِ
امػػػػػػػ نة
ػػػػػػد َىػ َّ
لقػ ْ
ػػػػػػي َج َّ ْ َ
القػػػػػػػدْي َـ َح َم َ
ػػػػػػػػت
َع َج ِمػ
ػػػػػػػػي َف َيَّي َجػ ْ
َت َغَّنػ ْ
ػػػػػػػػكت أ ْ
ػػػػػػػػت ِب َصػ ْ
ّ
َتبػػػػػػكح ِبمػػػػػػػا َتْمَقػػػػػػاه ِمػػػػػػػف َف ْق ِ
ػػػػػػد ِإ ِ
لف َيػػػػػػػا
ْ
ُ
ُ ُ َ
ػػػػػػػعُدىا ِكر ن ِ
كيسػ ِ
الب َكػػػػػػػػا
ؽ ُيعػ ْ
َ ْ
ػػػػػػػي ُف عمػػػػػػػػى ُ
َُْ

ِ
ػػػػج ُع
ػػػػاء َت ْيتػ ُ
ػػػػف فػػػػػي ال ُغ ُصػػػػػك ِف َكَت ْسػ َ
َكْرَقػ ُ
ػػػػػػػػػػػػػع
ػػػػػػػػػػػػػجك َد ِائػػػػػػػػػػػػػػـ َكُتَرِّجػ
َتْب ِكػػػػػػػػػػػػػػي ِب َشػ
ْ
ُ
الحػ ِ
ػػػػػػػػػد َم ُع
يف َك َعْيُن َيػػػػػػػػػػا ال َتػ ْ
ػػػػػػػػػز َ
َي ْجػػػػػػػػػػكِي َ
()1
ِ
ػػػػػػػػػع
ِكَل ْعكَلػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي َقْم ِب َيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا ُتْقمػ ُ
ػػػػػػػػػػػػػاف َق ِرْيُن َيػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػاء َبػ
ط َّكَقػػػػػػػػػػػػػػ نة َكْرَقػ
ُم َ
َ
ُ

َك َسػ ِ
ػػػػػجكُن َيا
س َن ْفػػػػػػس مػػػػػػا َتَق َّضػ ْ
ػػػػػت ُشػ ُ
ػػػػػاك َ
ػػػػػب ِمنػػػػػػي َل ْك َعػػػػػػ نة َمػػػػػػا أَِبيُن َيػػػػػػا
َكِفػػػػػػي َ
القمػ ُ
()2
كَلػػػيس لَِن ِ
ػػف ُي ِعْيُن َيػػػا
فسػػػي فػػػي اليػػػكى َمػ ْ
َ َ

فقد شكل ىذا الحقل الداللي المنتزع مف البيئة الحية معني الصراؽ كالبعد كا س  ،الذؼ ال يزاؿ

ييي ُج قمب الشاعر كمما سمع صكت الحماـ .
ِّ
ِ
الصم ُة الُق يشير ٌّؼ (مف الطكيل) :
كمنو قكؿ الشاعر ّ
ِ
ُت َجػ ِ
ػػػػػػق
ػػػػػػع َعْيَنْيػ َ
ػػػػػػاك ُب أُخػػػػػػػرى َد ْمػ ُ
ػػػػػػؾ دافػ ُ

ِ
امػػػػػػػ نة
أَأ ْ
َف َسػ َ
ػػػػػػج َع ْت فػػػػػػػي َب ْطػػػػػػػف كاد َح َم َ

ِ
ؽ
ػػػػػػػػف ُم َفػ ِ
ػػػػػػػػؾ ِإْلػ ن
ػػػػػػػػار ُ
ػػػػػػػػـ ُي ْح ِزْنػ َ
بَميػػػػػػػػػل َكَلػ ْ
ِ ()3
الصػ ِ
ق
ػبر ِمػ ْػف َكػ َّ
أَ ُخػػك َّ
ػف اليػػكى َكىػػك َتػػائ ُ

امػػػػػػػػػة
َكػػػػػػػػػََّن َؾ لػ ْ
ػػػػػػػػم ْع ُب َكػ َ
ػػػػػػػػاء َح َم َ
ػػػػػػػػـ َتسػ َ
َبَمػػػػػػى َفػػػػػػأ َِف ْق مػػػػػػف ِذ ْكػ ِ
ػػػػػر َليمػػػػػػى َفِيَّن َمػػػػػػا
الصْق يع ِس ُّي (مف الطكيل) :
كمنو قكؿ الشاعر أبي المواء ي
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ػػػػػػت ِبػػػػػػػي َح َمامػػػػػػػ نة
ػػػػػػك ِمي َبَّر َحػ ْ
أَال َيػػػػػػػا َلَقػ ْ
ػػػػػػػػت
َع َج ِمػ
ػػػػػػػػي َف َيَّي َجػ ْ
َت َغَّنػ ْ
ػػػػػػػػت ِبصػػػػػػػػػكت أ ْ
ّ
اندمالِ ِ
ِ
ِ
ػػػػػػػو
ػػػػػػر َح
َكَقػ َّ
القمػػػػػػػب َب ْعػ َ
ػػػػػػر َ
ؼ َقػ ْ
ػػػػػػد َ

ػػػػػػػػاب عنيػػػػػػػػػا َق ِريُن َيػػػػػػػػػا
َّعػػػػػػػػػ نة قػ ْ
ُم َفج َ
ػػػػػػػػد َغػ َ
ػػػػػػػػػػػت َي نل َم ِعيُن َيػػػػػػػػػػػػا
َشػػػػػػػػػػػ ِبْي َب َعػػػػػػػػػػػػْيف ُم ْس َ
ػػػػػػػػػػػػرُّن ُـ أَلحػػػػػػػػػػػػػاف َليػػػػػػػػػػػػػا ال ُت ِبيُن َيػػػػػػػػػػػػػا
َتػ َ

()1

لقد استعاف شعراء الحماسة الشجرية بمصردات ىذا الحقل كصصاتو في تشكيل خطاب شعرؼ

حزيف ،تراكح ما بيف الشكؽ كالحنيف ،كالبعد كالجصاء ،كالشكؽ المتجدد الذؼ أثاره ىذا الحقل في
نصكس الشعراء ،فجاء ىذا الحقل فياوا بالدالالت الحزينة المشجية ،ليبرز شخصية الشاعر
الشصافة التي يؤثر بيا صكت الحماـ كيستيل دمكعيا .
كقد سع شعراء الحماسة الشجرية إل تشكيل خطاب شعرؼ يشمل الكثير مف الحقكؿ الداللية
كا لصاظ المنتمية لمطبيعة المتحركة مف خالؿ حشد عدد كبير مف الحيكانات كالزكاحف

ط ِرماح بف
كالحشرات في تشكيل خطاب يحمل معاني اليجاء الالذعة ،كما في قكؿ الشاعر ال ِّ

حكيـ في ىجاء قبيمة تميـ (مف الطكيل) :
تجمػػ ِ
ػػػػػػف تمػػػػػػػػػيـ َّ
ػػػػػػػت
ػػػػػػالؿ المخػػػػػػػازي عػ ْ
خػ َ
ػػػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػػػػو تمػػػػػػػػػػػػيـ كعَّمػ ِ
ػػػػػػػػػػػت
ِإ َذ ْف َن َيَمػ ْ
ن ََ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػكَـ َّ
ػػػػػػػػػػػػػت
ألكَّنػ
َم َ
ػػػػػػػػػػػػػدى َ
النػ َ
ظَّم َتيػػػػػػػػػػػػػػا َيػ ْ
ِ ()2
ػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػى صػ َّ ِ
ِ
ػػػػػػػػيـ َل َكَّلػػػػػػػػػت
َيكػ ُّ َ
ػػػػػػػػف ْي َتمػ ْ
َ

َّ
ػػػػػػػػػار ,كالَ َأرى
يجمػػػػػػػػػكه َّ
يػػػػػػػػػل
ُ
النيػ ُ
َأرى الم َ
َّ
ػػػػػػػػػػك ُو
َكَلػػػػػػػػػػك أ َّ
ػػػػػػػػػػق َم ْس ُ
َف َيْرُبكعػػػػػػػػػػاً ُي َزق ُ
أـ العنكبػ ِ
ػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػك َّ
أف َّ
ػػػػػػػػكت بَنػ ْ
كلػ ْ
ػػػػػػػػت ُ
ليػ ْ
ظ ْيػ ِ
ػػػػػر َقمَمػػػػػػة
ػػػػػك أ َّ
َف ُبْرغكثػػػػػػاً َعَمػػػػػػى َ
كَلػ ْ
كما سع

شعراء الحماسة الشجرية إل

المزج بيف عناصر الطبيعة الصامتة كالمتحركة في

بعض خطاباتيـ الشعرية ،الممتزجة بمعاني الشكؽ كالحنيف ،كما في قكؿ الشاعرة ميسكف بنت
بحدؿ (مف الكافر):
ػػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف قصػػػػػػػػػػػر منيػ ِ
ػػػػػػػػػػف
أحػ ُّ
َّ
ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػت ِ
اح فيػػػػػػػػػػػػػػػػو
تخفػ
َلَبْيػ
ن
ػػػػػػػػػػػػػػػق األرك ُ
ُ

ػػػػػػػػػػد ِ
ػػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف َن ْقػػػػػػػػػػػر الػ ُّ
فكؼ
أحػ ُّ

ػػػػػػػػػػػػج
ػػػػػػػػػػػػاح بكػػػػػػػػػػػػػل َفػ
ات الريػ
ِ
كأصػػػػػػػػػػػػػك ُ
ّ
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ِ
ػػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػف َب ْغػ ِ
ػػػػػػػػػػكؼ
ػػػػػػػػػػل َزُفػ
أحػ ُّ

ػػػػػػػػػػػع نب
ْ
ػػػػػػػػػػػع األ ْظعػ َ
كبكػػػػػػػػػػػر ي ْتَب ُ
ػػػػػػػػػػاف َص ْ

ِ
ػػػػػػػػػػػكؼ
ػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػف ِقػػػػػػػػػػػػ ّ ألػ
أحػ ُّ
ػػػػػػػػػػػب إلػ َّ

ػػػػػػػػػػػػراؽ عّنػػػػػػػػػػػػػي
طػ َّ
ػػػػػػػػػػػػب ينػػػػػػػػػػػػػب ال ُ
ككمػ ن

ِ
ِ
ػػػػػػػػػب ِ
س ُّ
ػػػػػػػػػفكؼ
الش
أحػػػػػػػػػب
ُّ
َّ
إلػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف ل ْ
ِ ()1
إلػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف ِعْمػػػػػػػػػج عنيػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػب
أحػ ُّ
َّ

عينػػػػػػػػػػػػي
كتقػ ُّ
س عبػػػػػػػػػػػػاءة َ
ػػػػػػػػػػػر ْ
كُلػ ْ
ػػػػػػػػػػػب ُ
كخػػػػػػػػرؽ ِمػػػػػػػػف بنػػػػػػػػي عمػػػػػػػػي نحيػ ِ
ػػػػػػػف
َ ْ

فقد تعاودت مصردات البيئة الطبيعية الصامتة كالمتحركة في بياف الحالة الشعكرية لمشاعرة
التي سيطرت عمييا عاطصة الحب كاالشتياؽ

ىميا ،بعدما أصبحت مغتربة في مكاف آخر

فعقد جكا مف المقارنة بيف عناصر ىذا الحقل الداللي كما ىك كاوح في ا بيات فجاءت
المقارنة كالتالي بيف بيت كقصر ،بكر ك بغل ،كمب كقط ،مما كاف لو بالغ ا ثر في تكسيع
دالالت ىذه المقارنة كتصكير حالتيا  ،كتقريبيا إل كل ذؼ ُلب.

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)573
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المبحث الثاني  :حقل ألفا الحرب
عمد شعراء الحماسة الشجرية إل تصكير شجاعتيـ كبسالتيـ بما يممككف مف سالح يككف
لو بالغ ا ثر في تحقيق النصر في الحركب كالمنازعات  .لذلؾ كردت ألصاظ الحرب بكثرة في
شعرىـ كخاصة فيما يتعمق بالسالح ،كأسمائو ،كصصاتو ،كأنكاعو كاستعماالتو ،كمف ىذه ا لصاظ .
(السيف ،الرمح ،الدرع ،السيـ ،الخطي ،الدالص ،النجاد ،الزنف ،السكابغ ،القنا ،المشرفي
الميند ،اليندؼ إل نير ذلؾ مف ا سماء كالصصات) فقد استق شعراء الحماسة الشجرية ىذه
ا سماء مف كاقعيـ البيئي الذؼ يعيشكف فيو ،ككذلؾ مف كاقعيـ النصسي كالحربي معا ،فبيا
يتحقق النصر كتككف الغمبة ،كيتوح بحسف استعماليا معالـ القدرة القتالية كىذا االىتماـ
بالسالح ليس نريبا عف العرب فقد لاختصت العرب مف بيف ا مـ بأربع  :العمائـ تيجانيا
ِ
يجانيا ،كالشعر ديكانيال(.)1
كالدركع حيطانيا ،كالسيكؼ س ُ
السيف
كمف أدكات القتاؿ التي كاف ليا بركز كاوح في عند الشعراء ،السيف لما لو مف أىمية
عظيمة ،كمكانة كبيرة سامية كمرمكقة في نصس العربي ،التي فاؽ بيذه المكانة نيره مف أنكاع
السالح ا خرػ ،فقد سجل العربي مف خاللو أركع المالحـ البطكلية ،فخمد السيف ذكر العرب
بيف ا مـ كخمد كقائع العرب كأياميا ،كخمدت العرب بانتصاراتيا ذكر السيف كأنكاعو كأسمائو
كصصاتو ،حت

بات الشعراء يستكصكف بذكر ا كصاؼ لمداللة عميو ،فيك الممجأ عند اشتداد

الحرب ،كىك المنجي في نمراتيا .
كقد شكل ىذا البركز الكاوح لمسيف في شعر الحماسة الشجرية حقال دالليا مف كثرة
ا كصاؼ كا سماء ،كقد كردت ىذه ا سماء كالصصات في تشكيل عاطصة الشعراء الجياشة
بالصخر كالحماسة الدالة عم القكة كالشجاعة ،كمما كرد مف ىذا الحقل قكؿ الشاعر عنترة بف
شداد (مف الكافر):

) )1الثعالبي  ،ثمار القمكب في المواؼ كالمنسكب (ص .)159
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ػػػػػػػػيفي صػػػػػػػػػارـ ال َقب َضػػػػػػػػػت عَميػ ِ
كسػ ِ
ػػػػػػػػو
ْ َ
َ
ن
َ

أشػ ِ
ػػػػػػػػػػرى فييػػػػػػػػػػػا انتشػػػػػػػػػػػا ار
َ
ػػػػػػػػػػاج ُع ال َتػ َ

()1

فقد شكل الشاعر عاطصة الصخر كالحماسة باالستعانة بالسيف أحد أىـ أدكات القتاؿ لذلؾ قدمو

كبدأ بو لألىمية كلممكانة العالية ليذا السيف في نصس الشاعر ،فقد قبوت أصابعو عم ىذا
السيف بقكة فال تكاد ترػ فرانات بيف أصابعو مف شدة قبوو عميو .
العقيمي (مف الطكيل) :
كمنو قكؿ الشاعر نصر بف شبث ُ
ِ
الصػػػػػػػػػػػػػػكارـِ
بالمرَىفػ
َخ َصػ
ػػػػػػػػػػػػػات َّ
ػػػػػػػػػػػػػمَن ُ
ْ
اى ُـ ُ
َّ
الجمػ ِ
ِي
ف
ػػػػػػػػػاجـِ
ُم َشػػػػػػػػػػطَب نة َت ْفػػػػػػػػػػر ُشػػػػػػػػػػ ُ ك َ َ َ
ِ ()2
القػػػػكائـِ
ػػػت ْم َكَن ْت فػػػػي َ
ػػػرْبَنا بيػػػػا مػػػػا اسػ َ
َضػ َ

امنػػػػػػػػػػػػػػػػا َكُكَال ُتَنػػػػػػػػػػػػػػػػا
ظَم َمػ
إذا َ
ْ
ػػػػػػػػػػػػػػػت ُح َّك ُ
ػػػػػالف حػ َّ
ػػػػػد َىا
كؼ كػ َّ
ػػػػػي ن
ػػػػػأف المػ َ
ػػػػػكت حػ َ
ُسػ ُ

اىا لَِيػػػػػػػػػكـِ َك ِرْي َيػػػػػػػػػة
ػػػػػػػػػيَن َ
إذا مػػػػػػػػػا اْن َت َض ْ

استعمل الشاعر السيف كبعض المصردات ا خرػ الدالة عميو في تكثيف داللة خطابو الشعرؼ
المتسـ بالصخر كالحماسة كا نصة كعدـ قبكؿ الويـ فجاءت الكممات المرىصات ،الصكارـ ،حدىا

مشطبة ،لمداللة عم قكة كجبركت ىذا السيف .
كمثمو قكؿ الشاعر كعب بف مالؾ الخزرجي (مف الكافر):
ػػػػػػػػػػػل ِإرب
ػػػػػػػػػػػيَنا مػػػػػػػػػػػف ُت َيامػػػػػػػػػػػ َة ُك َّ
َق َض ْ

ػػػػػػػػػػػػيكفا
َج َم ْمنػػػػػػػػػػػػػل ُّ
ػػػػػػػػػػػػر ُثػ َّ
ػػػػػػػػػػػػـ أ ْ
السػ ُ
َك َخْيَبػ َ
َقػػػػػػػػػػػػػػػػػك ِ
اط ُع ُي َّف ُ :دكسػػػػػػػػػػػػػػػػػاً أَك َث ِقيفػػػػػػػػػػػػػػػػػا
َ
ػػػػػػػػػػػػػػػـ منػػػػػػػػػػػػػػػا أُُلكَفػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػاح ِة َد ِارُك
ِب ِس
َ
ْ
()3
ِ
ػػػػػػػػػذيق المصػػػػػػػػػ َ ِ
الح ُتكفػػػػػػػػػا
طم َ
يف بيػػػػػػػػػا ُ
ُت ْ ُ ُ ْ

ػػػػػػػػػػػػت لقالػػػػػػػػػػػػت
طَق
ُن َخِّيُرَىػػػػػػػػػػػػا َكَلػػػػػػػػػػػػك َن َ
ْ
َفَمسػ ُ ِ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػـ
ْ
ػػػػػػػػػػـ أ ُِزْرُك ْ
ػػػػػػػػػت ل َحاصػػػػػػػػػػف إ ْف َل ْ
ِ
ِ ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػات
ارـ ُمْرَى َف
ن
بأَْيػػػػػػػػػػػػػػػػػديي ْـ صػػػػػػػػػػػػػػػػػك ُ

كمف ا لصاظ التي ساىمت في بناء ىذا الحقل الداللي ،مرادفات كممة السيف مثل الصمصاـ

كالصارـ ،كما في قكؿ الشاعر عمرك بف معد يكرب (مف الطكيل) :
ػػػػػػػػػػػػػػعا
أخضػ
َف أ َِذ َّؿ ك َ
ػػػػػػػػػػػػػػي ْمَن ُع منػػػػػػػػػػػػػػػي أ ْ
َسػ َ
َ

أَيك ِعػ ِ
ػػػػػف َصػ ِ
ػػػػػارنـ
ػػػػػعند كفػػػػػػي َ
الكػ ِّ
ُْ ُ
ػػػػػدني َسػ ْ
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)26
) (2المرجع السابق  ،ص.81
) (3المرجع نصسو  ،ص.164
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الصمصػػػػػػػػػػػػاـ أك ي َتَق َّ
ط َعػػػػػػػػػػػػا
َل َجّم َجّم َتػ ُ
َ َ
ػػػػػػػػػػػو َّ ْ َ

ػػػػػػػػرُه
ػػػػػػػػك هللا لػػػػػػػػػكال هللا ال شػػػػػػػػػيء غيػ َ
َفػ َ

()1

فقد استعاف الشاعر باسميف مف أسماء السيف في تكثيف دالالت خطابو الحماسي ،حيث ساعد
االستصياـ في بداية البيت ا كؿ عم إبراز المعن المراد مف (في الكف صارـ)  ،كساىـ أسمكب

القسـ كالتككيد بالالـ عم تقكية دالالت لصظة الصمصاـ أحد مرادفات السيف .
كمنو أيوا قكؿ بشار بف برد (مف الطكيل) :
َّ
خػػػػػػػػػػد ُه
ػػػػػػػػػعر
ػػػػػػػػػؾ اْل َّ
ػػػػػػػػػار َصػ َّ
ِإ َذا اْلممِػ ُ
جبػ ُ
حديػ ِ
الشػػػػػمس لػػػػػك ُف ِ
ػػػػد ِه
ك ْأرعػ َ
ػػػػف ي ْغ َشػػػػػى َّ ْ َ ْ

ػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػينا ِإ ْليػػػػػػػػػػػػو ُّ
عاتبػ ْ
َم َشػ ْ
بالسػػػػػػػػػػػػيكؼ ُن ُ
كيحػػػػػػػػػػػبس أبصػػػػػػػػػػػار الكمػ ِ
ػػػػػػػػػػاة ِ
كتائُبػػػػػػػػػػػو
َ
ُ
ُتػػػػػػػػػػػػػز ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػاؿ مناَ ِكُبػػػػػػػػػػػػػ ْو
ػػػػػػػػػػػػاف الجبػ
اح ُـ أركػ
َ
ػػػػػػػقي الػ ِّ
ػػػػػػػيض َتس َتسػ ِ
ػػػػػػػارب ْو
ماء مضػ ُ
ك ْأبػ َ ْ ْ
ػػػػػػػد َ

ػػػػػاء إذا غػػػػػػدا
ص بػػػػػػو
َت َغػػػػػػ ُّ
ُ
األرض الفضػ ُ
ِ
ػػػػػػػػػل م َّ
جيػػػػػػػػػػ اًر ُ ِ
ثقػػػػػػػػػػف
ركْبنػػػػػػػػػػا لػ ْ
ػػػػػػػػػو ْ
بكػ ّ ُ
ؽر ِ
كسػػػػػػػَنا
كػ َّ
ػػػػػػار النقػ ِ
ػػػػػػع فػػػػػػػك َ
ػػػػػػأف ُمثػ َ

ػػػػػػػػػػل تيػػػػػػػػػػػاكى ككاكبػػػػػػػػػػػو
كأسػػػػػػػػػػػيا َفنا ليػ ن

()2

فقد عمد الشاعر في فخره إل إبراز صكرة السيف مف خالؿ تكرار ا لصاظ المرادفة لو لمداللة

ق
يض  ،أسيايفنا) .
عم القكة كالشجاعة كىذه ا لصاظ ( ُّ
السيكؼ ُ ،مثقفْ ،أب ي
كمف المرادفات لكممة السيف أيوا( ،البيض) ،التي جاءت ومف ىذا الحقل الداللي في قكؿ
الب ْجمِ ُّي (مف الطكيل) :
الشاعر الن يباج بف مالؾ ُ
ػػػػػػػكُر َج ِحْي ُم َيػػػػػػػا
إذا مػػػػػػػا َخَب ْ
ػػػػػػػت حتػػػػػػػى َي ُف ْ
()3
ػػػػػػػػػػػػػيميا
ػػػػػػػػػػػػػيكرًة ال َنشػ
َبأَْي َم ِاننػػػػػػػػػػػػػػا َم ْشػ
ُ
ُ

بالقنػػػػػا
ػػػػرب َ
َكَن ْحػ ُ
ػػػػعُر َ
ػػػػف أَُنػ ن
ػػػػاس َن ْسػ َ
الحػ َ
ػيض كاألَنيػ ِ
ػاء فػػي َحكمػ ِػة الػ َػك َغى
َتػ َػرى البػ َ

فالمقصكد بالبيض ،السيكؼ ،كا نياء ىي الغدير فيذا السيف أبيض مثل صصحة ماء الغدير
الالمع المصقكؿ داللة عم قكتو كجبركت بتره ،كاستعماؿ ىذا المصع يمنح السيف داخل النص
دالالت قكية في جكدة الصنع  ،كميارة الصقل ،كقكة مشيره .
كمف مرادفات ىذا المصع أيوا (البتار) في قكؿ عبيد بف ا برص (مف مجزكء الكامل) :
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)36
) (2المرجع السابق  ،ص.215
) (3المرجع نصسو  ،ص.100
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َىػػػػػػػػػػػػػػػالَّ َسػػػػػػػػػػػػػػػأَْل َت ُج ُمػػػػػػػػػػػػػػػك َع ِكْنػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػاـ
أيػ
َ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػر ُب
َنضػ

ػػػػػػػػػػف أَْيَنػػػػػػػػػػػا
ػػ َ
ػػػػػػػػػػكا أَْيػ َ
ػػػػػػػػػػكَـ َكلػ ْ
ػػػػػػػػػػد َة َيػ ْ
ببػػػػػػػػػػػػػػػكاتر

ىػػػػػػػػػػػػػػػاميـ

حتػػػػػػػػػػػػػػػى

اْن َحَنْيَنػػػػػػػػػػػػػػػا

()1

فالبتار أحد أسماء السيف لمداللة عم قكة بتره كقطعو ،كقد جاء بيا الشاعر في سياؽ الجمع
لمداللة عم الكثرة .
كمف ألصاظ ىذا الحقل أيوا المتعمقة بأدكات القتاؿ كبالسيف تحديدا لصع الميند ،أك اليندؼ في

داللة إل السيف المصقكؿ المصنكع مف حديد اليند ،حيث كردت ىذه ا لصاظ كثي ار في شعر

شعراء الحماسة الشجرية في إطار العاطصة المتعمقة بالصخر كالحماسة كمنو قكؿ الشاعر عمرك

بف معد يكرب (مف الكافر) :

ِ
اس الحػ ِ
ػػػػػػرب ُركنػػػػػػػي
َف َمػػػػػػػا أ َ
َكىػػػػػػػى مػػػػػػػر ُ
كاف ال يػػػػػػػػػػػػػ ْذىب ِ
اف نفسػػػػػػػػػػػػػي
الحػ ْ
ػػػػػػػػػػػػد َث ُ
ُ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّدكا
ِب ِف ْتَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف إذا َف ِز ُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا َتػ
َ

كلكػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػادـ مػػػػػػػػػػػف زمػػػػػػػػػػػاني
ِ
ػػػػػػػػػػد ِ
اف
المػ َ
ػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػا َبنػػػػػػػػػػػي َعْبػ َ
أ َُزْرُكػ ْ
ػػػػػػػػػػد ُ
()2
ِب ُكػ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػػػل ُم َيَّنػػػػػػػػػػػػػػد َع ْضػػػػػػػػػػػػػػب َيمػ
ّ

حيث عمد الشاعر في تكجيو خطابو الحماسي إل استعماؿ مرادفات السيف كأكصافو لتكسيع
الداللة التي تعطي لمنص بعدا حماسيا أكبر كأكسع مف خالؿ تمؾ المرادفات كالصصات المكجكدة

في النص ،فالصرساف قد تسمحكا بكل سيف ميند ،عوب أؼ الذع كحاد كقارص ،مف تمؾ
السيكؼ اليمنية المشيكرة .

كمنو قكؿ الشاعر م ِقيس بف صبابة ِ
الك ين ِان ُّي (مف الكافر) :
ي ُْ ُ ُيي
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد هللا إ ْذ َن َزُلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا َّ
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َما
َك َعْبػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػف ؿ َب ْكػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
طك ِائ
أَال أَْبمِػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْ َ
َ
ػػػػػػػػػػع ِب ِإ ْذ َك ِرُىػػػػػػػػػػػكا ِ
امػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػر ُة بنػػػػػػػػػي ُق َصػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػت َسػ َا
ػػػػػػػػػػدا َة ِّ
بمػػػػػػػػػا ال َق ْ
َغػ َ
الشػ ْ
الز َح َ
ّ
()3
ِّ
ػػػػػػػػػػيض ال ِيْنػ ِ
ػػػػػػػػػػػػػػاجـ ك ِ
ِ
ِ
ظامػػػػػػػػػػػػػػا
الج َم
ُي َص
َن ُسػػػػػػػػػػكُق ُي ُـ ِب ِبػ
الع َ
ػػػػػػػػػػد َسػػػػػػػػػػػكَقاً
ػػػػػػػػػػػػػػد ْع َف َ
َ
لقد منح لصع (بيض اليند) النص دالالت القكة كا نصة كالغمبة ،كىك ما أكده المصعكؿ المطمق

سكقا في الشطر ا كؿ ،كىك ما يؤكده الشطر الثاني الذؼ يدؿ عم أف ىذه السيكؼ قكية ىندية

جيدة الصقل يحمميا فرساف شجعاف .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)118
) (2المرجع السابق  ،ص.35
) (3المرجع نصسو  ،ص.152
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()1

كمنو قكؿ الشاعر

(مف البسيط) :
ِ
ػػػػػدكا
كج ْمػ ِ
ػػػػػع َقػػػػػػيس َ
كتػػػػػػيـِ الػػػػػػالت إذ َح َشػ ُ
َ
ِ
ِ
ػػػػػػػكت ي َّ
طػ ِ
ػػػػػػػرُد
فػػػػػػػػي النائَبػػػػػػػػات كنحػ ُ
ػػػػػػػف المػ ُ َ
()2
ع ْتػػػػػػػػق ك ثارىػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ىػ ِ
ػػػػػػػدُد
ػػػػػػػام ُك ْـ ُجػ ُ
َ
َُ
ُ ن

ِإف ُت ِ
ػػػػػػػػػػػػيَباف َ ِ ِ
ػػػػػػػػػػػػـ
كع ُ
ػػػػػػػػػػػػدكَنا ِب َش ْ
كجمعيػ ُ
ػػػت
ػػػف َعمِ َمػ ْ
كمػ ْ
حف َمػ ْ
َفػػػػَن ُ
ػػػر ْت َقػ ن
ػػػف َخَبػ َ
ػػػيس َ
ػػػػػػػػػػػػػػػد نة
ػػػػػػػػػػػػػػػيض ُم َيَّنػ
كا َّف أسػػػػػػػػػػػػػػػػيا َفنا ِبػ
ن
َ
()3

كمنو قكؿ الشاعر

(مف الطكيل) :

ػػػػػػكـ ِجئَنػػػػػػػا ِب َج ْم ِعَنػػػػػػػا
ػػػػػػـ َتػ َ
أََلػ ْ
ػػػػػػر أََّنػػػػػػػا يػ َ
ِ
ِ
احيػػػػػػػا
ػػػػػػاء ِمػ ْ
ػػػػػػف َعػػػػػػػدي َأب َ
َسػػػػػػػ َف ْحَنا دمػ ً
الح ين ِص ُّي (مف الطكيل) :
كمنو قكؿ الشاعر ُع يم ُير بف جابر ي

يشػػػػػػػاً َعَرْمَرَمػػػػػػػا
لَِنصػػػػػػػر أبػػػػػػػي ُسػ
ػػػػػػفياف َج َ
َ
()4
ػػػػػػػػل ِىْنػ ِ
ػػػػػػػد ّي إذا ُى َّ
ػػػػػػػػمما
َلَنػػػػػػػػا ُك ُّ
ػػػػػػػػز َص َّ
َفكُّلػػػػػػػػػػػػكا َخ َزايػػػػػػػػػػػػػا كالجػػػػػػػػػػػػػك ِ
ػػػػػػػػػػػػر
اعُر َت ْق ُ
َ
َ
طػ ُ
َ
َ
()5
ِ
ػػػػػػػر
ػػػػػػػب َت ْزَىػ ُ
َم َصػػػػػػػػابي ُ َتػػػػػػػػ ْذ ُكك أك َككاكػ ُ

ػػػػػػػػػػػػاى ُـ
كر َحػ
ْ
ُ
كدارت َرحاَنػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػاع ًة َ
ِ
ػػػػػػرِات ِيـ
كػػػػػػأ َّ
ػػػػػػي َ
ّف ُسػ ُ
كؼ ال ِيْنػػػػػػد فػػػػػػػي ُح ُجػ َ

لقد كظف شعراء الحماسة الشجرية لصع السيف الميند في الكثير مف قصائدىـ داللة

عم أنو أجكد أنكاع السيكؼ  ،كقيمتو الكبيرة عندىـ  ،كقد حمل السيف اليندؼ عدة أسماء كميا
ترجع بو إل اليند  ،فيما شكل حقال دالليا رنـ تعدد ا لصاظ ل فزذا كاف السيف ُس ِّك يؼ باليند فيك
ميند كىندؼ كىندكانيل( ،)6كىذه المسميات كميا كردت في شعر الحماسة الشجرية كما كرد في
ا مثمة السابقة.
كمف ا لصاظ المنتمية إل ىذا الحقل الداللي لصع (المشرفي) ،كىي سيكؼ منسكبة إل قرػ مف
) (1ا بيات بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كىي لسعد بف ناشب المازني شاعر إسالمي تكفي نحك (110ق)
ينظر ،العبيدؼ  ،التذكرة السعدية (ص.)214
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)166
) (3البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم القائل .
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)169
) (5المرجع السابق  ،ص.198
) )6الثعالبي  ،فقو المغة كسر العربية (ص.)277
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()1
ظة (مف الطكيل) :
أىل اليمف  .كما في قكؿ الشاعر العالء بف ُق ير ي

أُُلػػػػػػػػػك ِ
الع ِّ
ػػػػػػػػػركؼ لنػػػػػػػػػا ك َّ
ػػػػػػػػػرـِ
ػػػػػػػػػز معػ
الت َكػ ُّ
ن

ػػػػػب َة أََّننػػػػػػا
ػػػػػف َضػ َّ
ػػػػػد َعمِ َمػ ْ
كَقػ ْ
ػػػػػعُد بػ ُ
ػػػػػت َسػ ْ
ِ
ػػػػػػػػػػيكؼ َكَن َّت ِقػػػػػػػػػػػي
ك َّأنػػػػػػػػػػا َن ِقػػػػػػػػػػػي ِي ْـ بالسػ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػد َّك ُىـ بالم ْشػ َ ِ
ػػػػػػػػػػػػػمـِ
الم َصػ
ّ
ػػػػػػػػػػػػػرف ِّي ُ
َعػ ُ ُ َ

()2

كمثمو قكؿ الشاعر حبيب بف عمرك بف ُعم ق
ير الثيق ِص ُّي (مف المنسرح) :
ي

ػػػػػػػػػػػػل صػػػػػػػػػػػػػافي االَِديػػػػػػػػػػػػػـِ كالػ َّ
ِ
ػػػػػػػػػػػػذ َى ِب
ُ
ككػ ّ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػي ِيـ ِب ُكػ ِ
ػػػػػػػػػػػػػل َشػػػػػػػػػػػػػػْم َيَبة
طْرَنػػػػػػػػػػػػػػا ِإَلػ ْ
ّ
ِ ِ
ػػػػػػػػػر
ككػ ُّ
ُ
ػػػػػػػػػل َع ْضػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػي َم ْتنػػػػػػػػػػو أَ َثػ ن

ط ِب
ػػػػػػػػػػػػرّفي كػػػػػػػػػػػػػالمم ذي ُشػػػػػػػػػػػػػ َ
َك َم ْشػ َ

()3

فقد شكل الشاعر خطابو باستعماؿ م اردفات لمصظة السيف كصصات لو مثل (عوب) ،ك(في

متنو أثر) ،ك(مشرفي) ،ك(ذؼ شطب) ،كقد تعددت ىذه ا كصاؼ كا سماء لمداللة عم القكة
كالصتؾ كالجبركت فالعوب الالذع الحاد القارص ،ىك أحد ا كصاؼ الذؼ يكصف بيا السيف
كفي متنو أثر ،ذؼ شطب ،لمداللة عم جكدة الصقل فبدت في متنو خيكط دقيقة كاوحة في
جنبيو ،مف شدة بياوو ،كقد عمد شعراء الحماسة الشجرية إل تشبيو السيف في بياوو بالممح

كسي (مف الطكيل) :
كما في قكؿ الشاعر ِد ْريى ُـ بف يزْيقد ا
ُّ

ِبمرى َفػػػػػػػػة كػػػػػػػػالمم ِ محد َثػ ِ
الصػػػػػػػػ ْق ِل
ػػػػػػػة َّ
َ
ُ َْ
ُ َ

مَن ْعَنػػػا عمػػػى َر ْغػػػـِ ِ
ػػػي َمَنا
ابػػػف َع ْج َ
ػػػالف َض ْ
َ

()4

كقد لجأ شعراء الحماسة الشجرية ال حذؼ لصع السيف مف خطابيـ الشعرؼ كابقاء ما يدؿ عميو

مف الصصات ،نتمثل ذلؾ في قكؿ الشاعر الزبير بف عبد المطمب (مف الكافر) :
رقيػػػػػػػػػػػػػق الحػ ِّ
كت
ػػػػػػػػػػػػم ُ
ُ َ
ػػػػػػػػػػػػد َضػ ْ
ػػػػػػػػػػػػرَب ُت ُو َصػ ُ
()5
ػػػػػػػػػػػػػػػت ِمْي ُت
إذا القػػػػػػػػػػػػػػػػى الكتيبػػػػػػػػػػػػػػػػ َة َي ْسػ
َ

ِ
ختػػػػػػػػػػاؿ َعّنػػػػػػػػػػي
الم
ك َي ْ
ػػػػػػػػػػد َف ُع َنخػػػػػػػػػػكة ُ
ػػػػػػػػػػػف ُم َجػ ِّ
ػػػػػػػػػػػرب ال َعْيػػػػػػػػػػػػ َب فيػػػػػػػػػػػػو
ِب َكػ
ِّ
) (1ينظر  ،الثعالبي  ،فقو المغة كسر العربية (ص.)277
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (،ص.)167
) (3المرجع السابق  ،ص.174
) (4المرجع نصسو  ،ص.151
) (5المرجع نصسو  ،ص.192
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فرقيق الحد ذك الوربة الصمكت ىك السيف كقد حذفو الشاعر لشيرتو كشيكعو كسيكلة تقديره

مف السياؽ ،كفي ىذا تكسيع لمداللة كاعماؿ لصكر المتمقي  ،كاثراء ليذا الحقل الداللي .
كمنو أيوا قكؿ عمرك بف معد يكرب (مف الكامل):
ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ْد ُت لِ ِ
اف م َّ
ْ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػرَدا
طػ
محػ
أَ ْعػ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػد َث ُ

الم َيػ َّ
ػػػػػػػػػػر ذي َك ْصػػػػػػػػػػػـِ
َلػ ْ
ػػػػػػػػػػزِة َغيػ َ
ػػػػػػػػػػد َف َ

ػػػػػػػػػت هللا َنْبػػػػػػػػػػزِي ُم َح َّمػػػػػػػػػػدا
َكػػػػػػػػػػ َذْب ُتـ كبيػ ُ
ػػػػػػػػػػو
كُن ْسػػػػػػػػػػػمِ ْم ُو حتػػػػػػػػػػػى ُن َصػ َّ
ػػػػػػػػػػر َع َحكَلػ ُ

ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػل
كلمػػػػػػػػػػػػػا ُن َ
َّ
طػػػػػػػػػػػػػاع ْف ُدكَنػ ُ
ػػػػػػػػػػػػو كُنناضػ ُ

()1

كمثمو أيوا قكؿ الشاعر أبي طالب بف عبد المطمِب (مف الطكيل) :

ػػػػػػػػػػػل
كَنػػػػػػػػػػػػ ْذ َى ُل عػػػػػػػػػػػػف أبنائنػػػػػػػػػػػػا كالحالئػ ُ
ِ ()2
بالصػػػػػػػػياق ِل
ػػػػػػػدىا َّ
ِب ِبػػػػػػػػيض حػػػػػػػػديث َع ْيػ ُ

ػػػػػػر ُعػ َّ
ػػػػػػز ِؿ
َكَيػػػػػػػْن َي َ
ػػػػػػكـ َنحػػػػػػػككـ غيػ ُ
ض قػ ن

لقد استخدـ شعراء الحماسة الشجرية لصع السيف ،كمرادفاتو ،كصصاتو في تشكيل خطاب شعرؼ
يمكج بدالالت الصخر كالحماسة كالعزة كا نصة كالشمكخ ،كقد جاء ىذا االىتماـ الكبير بالسيف
نو أقرب ا سمحة إل نصسو كعنكاف الصركسية كالشجاعة كاإلقداـ .

لقد كاف لمسيف أسماؤه المشكقة في حياة العربي ،كألقابو المحببة إل نصسو يدعكه عند الحاجة

فيستجيب كيمبي الدعكة فكانت الصمة كثيقة بيف العربي كسيصو ،لذلؾ أوص العربي عم سيصو

معاني الشرؼ( .)3لقد بمغ ا مر بشعراء الحماسة الشجرية إل

منح السيف صصة اإلنسانية

فمدحكا بو ،كاستمدكا منو معالـ كدالالت الكرـ كالجكد ،مما شكل انزياحا أسمكبيا بعيدا عف
المعن الحقيقي ليذا المصع ،كمما كرد في الحماسة الشجرية مف ذكر السيف يراد بو المدح قكؿ
كعب بف زىير في مدح الرسكؿ

(مف البسيط):
ِ
ػػػػػػػمكؿ
ػػػػػػػيكؼ هللا مسػ
ػػػػػػػارـ مػػػػػػػػف سػ
كصػ ن
ُ

ِ
ػػػػػػػاء بػػػػػػػػو
ػػػػػػػي ن
ػػػػػػػكؿ شػ َ
ِإ َّف َ
اب ُيستضػ ُ
الر ُسػ َ

()4

كمف الصصات اإلنسانية التي منحيا الشعراء السيف لمداللة عم القكة كالكرـ قكؿ الشاعر يفول
الر ِ
قاشي يرثي الصول بف يحي بف خالد البرمكي (مف الطكيل) :

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)38
) (2المرجع السابق  ،ص.64
) (3القيسي  ،الصركسية في الشعر الجاىمي (ص.)169
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)351
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ِ ()1

ػػػػػػػػػػػػػػػدا
أَال ِإ َّف سػػػػػػػػػػػػػػػيفاً َبرمكيػػػػػػػػػػػػػػػػاً ُم َيَّنػ
َ

ػػػػػػػػػيب بسػػػػػػػػػػيف ىاشػػػػػػػػػػمي ُم َيَّنػػػػػػػػػػد
أُصػ َ

ػػػػيف القػػػػػى َضػػػػػريب ًة
كمػػػػػا كنػ َ
ػػػػت َّإال السػ َ

ػػػػػػػػػػػػـ انثنػػػػػػػػػػػػػى َف َتَق َّ
َفَق َّ
ط َعػػػػػػػػػػػػػا
ط َع َيػػػػػػػػػػػػػا ُثػ َّ

كمثمو قكؿ الشاعر أبي تماـ في رثاء أبي نصر بف دمحم بف حميد الطائي(مف الطكيل) :

()2

كمف أدكات القتاؿ ا خرػ الرمح ك القكس كالسيـ كالدرع ،استعاف بيا شعراء الحماسة الشجرية

في تشكيل عاطصة الصخر كالحماسة لمداللة عم قكتيـ كعنصيـ كجبركتيـ .
الرم

يعد الرمح مف أقدـ آالت الحرب التي استعمميا العربي في اليجكـ  ،كأعطاىا أىمية كبيرة

تكاد تنافس أىمية السيف في حياتو كحركبو ،فجاء حوكرىا في الشعر ُم يكثصا لبياف أىميتيا
لذلؾ أكثر الشعراء مف ذكرىا سكاء بمصظيا مباشرة ،أك بأنكاعيا كصصاتيا ،كأماكف صنعيا ،فقد
صكر شعراء الحماسة الشجرية الرمح بأحسف الصكر كأدقيا  ،كذكركا فومو ك دكره الكبير في

حسـ المعارؾ كاحراز النصر ،كمف أىـ أسماء كصصات الرمح التي كردت في شعر شعراء

الحماسة الشجرية

((3

أ -األسمر  :كىك ما كاف نحيصا دقيقا

كمف ذلؾ قكؿ الشاعر زيد الخيل بف ميميل الطائي

(مف الطكيل):
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػل
بالمَق ِاتػ
َبصػػػػػػػػػػػػػػي اًر إذا أشػػػػػػػػػػػػػػرعتو َ

أريتػػػػػػػػو
ػػػػػػػرى مػػػػػػػػا َ
ػػػػػػػمَر َمْرُبكعػػػػػػػػاً َيػ َ
كأَسػ َ

()4

فا سمر المربكع الرمح ما بيف الطكؿ كالقصر ،يسدده الصارس تجاه وحيتو ،فيك رمح نافذ لدقتو
كقكتو ،استعاف بو الشاعر في حربو فكاف لو ِنعـ المعيف عم تحقيق النصر كاحراز الصكز حيث
أوص عميو الشاعر صصة اإلنسانية فجعمو يرػ كيتجو نحك ىدفو الذؼ أراه إياه صاحبو .
الص يزار ُّؼ (مف المنسرح) :
كمنو قكؿ الشاعر الحارث بف عمرك بف يح ير يجة ي
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)338
) (2المرجع السابق ،ص.339
) (3ينظر  ،الثعالبي  ،فقو المغة كسر العربية (ص.)277
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)68
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ػػػػػػػػػػػػػػػر
الخَب
َبِنػػػػػػػػػػػػػػػي ُن َمْيػػػػػػػػػػػػػػػر َف ِف
ػػػػػػػػػػػػػػػيي ُـ َ
ُ
ُ
ُن ْك ِرىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ كَتْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ ِ
َطُر
َُ
ُ َ

ِ
ػػػػػػػػػػػيالً َعَّنػػػػػػػػػػػػا كا ْخ َكَتيػػػػػػػػػػػػا
سػػػػػػػػػػػػائل ُعَقػ ْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػائب ُيـ
احَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َحقػ
َكُلػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا كأَْرَم َ
ْ
ُ

سػػػػػػػمنر ُي َصػ ِّ
ػػػػػػػػػػػحُر
ىػػػػػػػػػػػاج َد َجاجػػػػػػػػػػػاً ِبَي
المتػػػػػػػك ِف َكمػػػػػػػا
ثػػػػػػػػػػػرب َّ
السػ َ
َ
َ
ُ ْ
ػػػػػػي ْح َف فػػػػػػػي ُ
ُّ
الخط ُينسب الييا الرماح الخطية ،كالرديني
ب -الخطي كالرديني  :كالخطي نسبة إل أرض
نسبة ال امرأة كانت تصنع الرماح يقاؿ ليا ردينة( ،)2كمنو قكؿ رجل مف محارب (مف

()1

الطكيل) :
ِ ِ
َجػػػػػػػػػا ِد ُؿ فػػػػػػػػػي َجػ ِّ
ػػػػػػػػر
أَ
ػػػػػػػػك السػػػػػػػػػماء َككاسػ ُ
ػػػػػػػػػػػيض َكأَمثػ ِ
ػػػػػػػػػػػك ِاتُر
َكبِػ
ن
ػػػػػػػػػػػاؿ البػػػػػػػػػػػػرك ِؽ َبػ َ
()3
ِ
ػػػػػػػػاير
رأيػ َ
ػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػػدا تتطػ ُ
ػػػػػػػػت ليػػػػػػػػػا ىػ َ

مع ِ
ِ
ػػػػػػػرند َّ
كأنيػػػػػػػػا
اقُمنػػػػػػػا فػػػػػػػي
الحػػػػػػػرب ُج ْ
ََ
ذات ِ
أسػ َّ
ػػػػػػػػنة
ػػػػػػػػمر مػػػػػػػػػف ال ُخ ِّ
ػػػػػػػػي ُ
طػ ُّ
َك ُسػ ن

ييػػػػػػػػػة
إذا مػػػػػػػػػا انتضػػػػػػػػػيناىا ليػػػػػػػػػكـِ َك ِر َ

استعاف الشاعر في تصكير عاطصتو الجياشة بالصخر كالحماسة بالرماح الخطية السمر النافذة
صِن يع فييا لما ليذه
الدقيقة الحادة ،حيث جاء استعماؿ ىذا المصع كنسبتو إل ا رض التي ُ
الرماح مف أثر كبير في حسـ المعركة .
صصار (مف الطكيل) :
كمنو قكؿ الشاعر ُنيص ْي ُع بف ي

ػػػػػػدَر ُؾ الػ ِ
بالخَنػػػػػػػا
ػػػػػػكْتُر َ
َأبػػػػػػػا مالػػػػػػػؾ ال ُيػ ْ

ِ ِ
ِ
السػ ِ
ػػػػػػػػمر
كلكػ ْ
ػػػػػػػػف َبػػػػػػػػػأَطراؼ ُ
الرَدْينَّيػػػػػػػػػة ُ

()4

فمف أسباب إد ارؾ الثأر استعماؿ الرماح الردينية ،لما ليا مف أثر كبير بالعدك ،كجاء استعماؿ
ىذا النكع بالذات لمداللة عم جكدتيا كامتالؾ الشاعر ليا .

ت -القنا  :كىي مف ا لصاظ الدالة عم أجزاء الرماح كىك الجزء النباتي منو ،كالسناف ىك مقدمة
الرمح كىك مصنكع مف المعدف( ،)5كقد كرد لصع القنا بكثرة في شعر شعراء الحماسة الشجرية
كمف ذلؾ قكؿ الشاعر عامر بف الطصيل(مف الطكيل) :

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)170
) (2ينظر  ،الثعالبي  ،فقو المغة كسر العربية (ص.)278
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)5
) (4المرجع السابق  ،ص.141
) )5ينظر  ،الثعالبي  ،فقو المغة كسر العربية (ص.)278
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ِ
ار مَنحنػ ُ ِ
القَنػػػػػػػا َن ْخ َسػػػػػػػا
ػػػػػػـِ َ
فػ َ
ػػػػػػاى ُـ ب ُصػ ّ
ػػػػػػرَاً َ

ػػػرَد ْت
ػػػل َعػ َّ
اىـ َح ْتػػػػى ِإذا مػػػػا َ
َصػ َ
ػػػد ْمَن ُ
الخْيػ ُ

()1

فقد ابرز الشاعر كظيصة القنا في القتاؿ كىي استعمالو لمبعيد اليارب المكلي مف المعركة ،كفي

قكلو بصـ القنا إشارة إل الجزء المعدني الصمب المكجكد في المقدمة .

كقد استعاف شعراء الحماسة الشجرية بمصع القنا في تشكيل فمسصة المكت كالحياة كتحقيق
ِِ
عصي (مف الطكيل) :
الج ُّ
ا ىداؼ كما في قكؿ الشاعر ُعبيد ُ بف الحر ي
ػػػػػػػػػػكت ِإذا جػػػػػػػػػػاء ِ
بالقتػ ِ
َي َخػ ِّ
َّػػػػػػػػػػل
الك
َم
ػػػػػػػػػػل َقػػػػػػػػػػػكمي كاَّنمػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػكُفِني َ
ُ
َ
ُ
الم َ ج ُ
َ
تػػػػػػػػػػاب ُ
أُ
ػػػػػػدِني بأَطر ِافيػػػػػػػا ِ
ػػػػػػػػػػػل
َفَن ْحَيػػػػػػػػػػػػا ِكَرامػػػػػػػػػػػػاً أَك نمػ
الغَنػػػػػػػى
لعػػػػػػػل َ
القنػػػػػػػا ُتػ ْ
ُ
َ
ػػػػػػػػػػػكت فُن ْق َتػ ُ
()2
ػػػػػػػاؾ ممػػػػػػػػا ت َ َّمػ ِ
ػػػػػػػل
ػػػػػػػمـ
ػػػػػػػت ذا ُرْمػػػػػػػػ كسػػػػػػػػيف مصػ َّ
إذا كنػ َ
عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػاب ْأدَنػ َ
فقد جعل الشاعر القنا سببا في الغن كاكتساب الماؿ ،في نزكاتو كمعاركو ،كفي ىذا داللة عم
أىميتيا في المعركة .
()3

كمنو قكؿ الشاعر

(مف الطكيل) :
ِ
ػػػػػش م ْث ِرَيػػػػػػا أك ُيػ ِ
ػػػػػكد فيمػػػػػػا ُيمػ ِ
س
ػػػػػار ُ
َيعػ ْ ُ

ػػػػػػف َي ْطُم ِ
بالقنػػػػػػا
ػػػػػػب
ػػػػػػع َ
َك َم ْ
الم َمَّن َ
َ
المػػػػػػاؿ ُ

()4

ث -الثقاؼ  :كىي أداة مف حديد تستخدـ في صنع كتقكيـ الرماح ،كقد استعمميا الشعراء بمعن

الرمح ،فقامت مقامو في الداللة كمنو قكؿ الشاعر خداش بف زىير العامرؼ (مف مجزكء
الكامل) :
ؼ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػع َد ِتنا َل ِكيَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
أس َصػ
ُ
ْ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض ِ
الثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ِإَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا َعػ
َ

()5

فقد استعمل الشاعر كممة الثقاؼ بمعن الرماح نيا مف ذات الحقل الداللي فبيا تُسكػ الرماح
فزذا أصابت الرماح قكـ ىذا الشاعر كاف الرفض لما ُيطالبكف بو .
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)16
) (2المرجع السابق  ،ص.106
) (3البيت بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كىك لعمرك بف براقة اليمداني  ،مع اختالؼ في الشطر الثاني
ارـ)  ،ينظر  ،القرشي  ،حماسة القرشي (ص.)87
(يعش ماجدا ،أك تخترمو ي
الخك ُ
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)183
) (5المرجع السابق  ،ص.117
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اؼ بف ُن ْدبة (مف الكافر) :
كمنو قكؿ الشاعر ُخيص ُ
ػػػػػػػػػػػػف ِمػػػػػػػػػػػػػرداس أََلمػػػػػػػػػػػػػا
َعَّبػ
ػػػػػػػػػػػػاس بػ ُ
أَ
ُ
ِ
ػػػػػػػػػػػػكدي قػػػػػػػػػػػػػد َت َعّيػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػت ْعَم َـ أف ُعػ
َفػ َ

ِ
ػػػػػػػػػػػاؼ
ػػػػػػػػػػػامع عػػػػػػػػػػػػف ُخفػ
المجػ
ُ
ُت َخّبػ ْ
ػػػػػػػػػػػر َؾ َ
ِ ()1
ػػػػػػػػػػكـِ ك ِ
ػػػػػػػػػػز المَقػ ِّ
الثَقػػػػػػػػػػػاؼ
عمػػػػػػػػػػػى َغ ْمػ ِ ُ

الدرع
كىي مف أىـ أدكات القتاؿ الدفاعية ،حظيت باىتماـ الشعراء فأكثركا ذكرىا في قصائدىـ

سكاء بأسمائيا أك صصاتيا ،كمف ا لصاظ الكاردة لمداللة عم

الدركع في حماسة ابف الشجرؼ

(الدرع ،الزعف ،السكابغ ،الدالص ،الماذؼ ،السرباؿ ،ا ُشمة ،إل نير ذلؾ مف ا لصاظ) ،كمما
كرد في أشعار شعراء حماسة ابف الشجرؼ قكؿ الشاعر(( )2مف الكامل) :
ػػػػػػػب ْح ُت َبِنػػػػػػػػي ِكَناَنػػػػػػػػ َة غػػػػػػػػارًة
َكَلَقػ ْ
ػػػػػػػد َصػ َ

ػػػػػػيض ِم ْخػػػػػػػ َذـِ
فييػػػػػػػا الػػػػػػػدرك ُع ككػ ُّ
ػػػػػػل أبػ َ

()3

كمثمو قكؿ الشاعر (مف الخصيف):

ػػػػػػػكـ ِدْرِعػػػػػػػػي
ػػػػػػػمير ُ
اء َقِّربػػػػػػػػي اليػ َ
يػػػػػػػػا ُسػ َ

ِ
ػػػػػػػاب
ػػػػػػػيس بينػػػػػػػػي كبػ َ
لػ َ
ػػػػػػػيف قػػػػػػػػيس ع َتػ ُ

ػػػػػػكـ الػ َّ
ػػػػػػكا ِبغاً
كَنْمػ َ
ػػػػػػركِع ُزغفػػػػػػػاً َسػ َ
ػػػػػػب ُ
س يػ َ

ػػػػػث َت ْجػػػػػػرِي
ػػػػػاع َف ًة ِبْيضػػػػػػاً ليػػػػػػا ُح َثػ ن
ُمضػ َ

()4

كمنو قكؿ الشاعر خداش بف زىير العامرؼ (مف الطكيل) :

()5

فالزنف ،ك السكابغ ،ك البيض كميا مف أسماء الدركع استعاف بيا الشاعر لتكسيع داللة قكتيـ
كجبركتيـ كاكتماؿ عدتيـ في الحركب .
كمنو قكؿ الشاعر ا نمب ِ
جمي (مف الرجز) :
الع ُّ
ُ
ػػػػػد ْؽ
نحػػػػػػف بنػػػػػػي عجػػػػػػل إذا احمػ َّ
الحػ َ
ػػػػػر َ

ِ
ػػػػػػػػػػق
س
األبطػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػاذ َّي َ
الحَم ْ
َكَلػػػػػػػػػػ ِب َ
ُ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)130
) (2البيت بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم القائل .
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)187
) (4المرجع السابق  ،ص.209
) (5المرجع نصسو  ،ص.114
) (6المرجع نصسو  ،ص.134
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()6

الماذية ىي الدرع البيواء التي يمبسيا ا بطاؿ يكـ الحرب ،كىي عالمة مميزة ليـ ،حيث
يمبسيا أشجع الصرساف فيككنكا ظاىريف لمعياف .

كمنو قكؿ الشاعر عمرك بف معد يكرب (مف الكافر) :
ِ ()1

ِ ِ
الص
َت َمَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني َك َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِب َغتي د ن

ػػػػػػػػػػػػراد
كػػػػػػػػػػػػػأ َّ
َف َقتيرَىػػػػػػػػػػػػػا َحػ َ
ؽ َ
ػػػػػػػػػػػػد ُ
الجػ َ

كمف ا لصاظ المتعمقة بيذا الحقل الداللي كممة (السرباؿ) حيث اعتد بيا الشعراء ككنيا تكفر

الحماية التامة ليـ فتغطي معظـ البدف فأكثركا مف ذكرىا كما في قكؿ الشاعر أنس بف

ُم ْد ِرؾ(مف البسيط):

ِ
ػػػػػر
َت َ
غشػػػػػػى البنػ َ
ػػػػػارـ َذ َكػ ُ
ػػػػػاف كسػػػػػػيفي صػ ن

َتحتػػػػػػػػي األَ َغػ ُّ ِ
ػػػػػػػاع َف نة
ػػػػػػػربالي ُم َضػ َ
ػػػػػػػر َكسػ َ

()2

طاىا ككفر ليا الحماية التامة .
فقد جاء لصع السرباؿ يصيد تغطية عمكـ البدف حت ا نامل قد ن ّ
اء التميمي (مف الطكيل) :
كمثمو قكؿ الشاعر يزيد بف يح ْب ين ي
()3
ِ
أَِبيػ ُ ِ
ؽ الحيػػػػػػػػازـِ
كمغ َفُرىػػػػػػػػا ك
الص َح ِصػػػػػػػػػػػين نة
السػػػػػػػػيف فػػػػػػػػك َ
ُ
ػػػػػػػػػػت كسػػػػػػػػػػػربالي د ن
ْ
كمما جاء مف ىذا الحقل الداللي لصع (ا ِيشمة) الدرع الصغيرة كما في قكؿ الشاعر عمرك بف
معد يكرب (مف الكامل) :

كم ِغيػػػػػػػػػػػػػػػػرة َشػػػػػػػػػػػػػػػػعكاء ِ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػمة
ذات أ َِشػ
ْ َ
َُ

لقد جاء استعماؿ شعراء الحماسة الشجرية

ػػػػػػػػػع
ارس ح
اسػػػػػػػػػر ك ُمَقَّن ُ
ن
فييػػػػػػػػػا الفػػػػػػػػػك ُ

()4

لصاظ أدكات الحرب كالقتاؿ متماىيا مع كاقع

المعارؾ الذؼ ال ُيصيـ فيو إال لغة القكة كالشجاعة كاإلقداـ ،لذلؾ حويت ىذه المصردات بحوكر
كبير في شعرىـ ،سكاء با سماء أك الصصات ،كىك ما تؤكده ا مثمة السابقة ،مف دكراف ىذه
ا لصاظ عم ألسنة شعراء الحماسة الشجرية ،مما شكل ظاىرة أسمكبية .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)39
) (2المرجع السابق  ،ص.185
) (3المرجع نصسو  ،ص.219
) (4المرجع نصسو  ،ص.31
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المبحث الثالث حقل ألفا المرأة
حظيت المرأة بحوكر كبير في خطابات شعراء الحماسة الشجرية الشعرية ،كينبع ىذا
الحوكر المكثف مف ا ىمية البالغة لممرأة في حياة الشعراء ،كقد تكال

ذكر ألصاظ المرأة في

شعر الحماسة الشجرية صراحة باسميا ،كبكنيتيا ،أك بالصصات التي ُمنحت ليا كدلت عمييا
كما استعمل الشعراء الكثير مف المرادفات ا خرػ لمداللة عمييا كخاصة ا طالؿ ،كالظعائف
كيمكف تقسيـ ا لصاظ الكاردة لمداللة عم المرأة تحت محكريف أساسيف سع الشعراء مف خالليما
إل تشكيل رؤيتيـ الخاصة بالمرأة ،المحكر ا كؿ المكت كالصناء كما دؿ عميو مف أطالؿ كىجر
كرحيل كما يتعمق بيما ،كالمحكر الثاني استمرار الحياة كالنكع مف خالؿ الصكر التي رسميا
الشعراء لممستقبل الزاىي بحوكر المرأة المحبكبة كاستشرافو عم أحسف ما يككف .
المحكر األكؿ  :المكت كالفناء
شكمت ألصاظ ا طالؿ ،كالظعائف ،كاليجر كالرحيل ،حقال دالليا خاصا بيذا المحكر
حيث تعالقت المصردات مع بعويا البعض مف أجل خمق داللة تصيض بكل معاني ا لـ كالحزف
المستقاة مف طبيعة المكت كالصناء التي أحس بيا الشاعر العربي حيث مثمت ا طالؿ لصرخة
يائسة أماـ حقيقة المكت كالصناءل( .)1كأماـ ىذه النظرة إل طبيعة الطمل كما كاف يؤديو الشعراء
مف مراسـ أمامو  ،تتبدػ النظرة العميقة التي نظرىا الشعراء إليو ،فقد كانت تراتيميـ أمامو ليس
مجرد بكاء عم

أياـ سعيدة انقوت ،كال أياـ ليك لف تعكد ،إنيا نظرة الصناء التي أحس بيا

اإلنساف منذ بداية الخميقة ،لذلؾ كانت ىذه الكقصات يستحور بيا الشاعر المرأة كأحد أىـ
عناصر البقاء ،كيأتي بنقيوو المكت كالصناء ،لذلؾ عبر الشعراء مف خالؿ لصع المرأة عم ىذه
الحقيقة التي ما زالت ىاجسا يؤرقيـ كيكقع مكامف الحزف كا س  .لذلؾ لجأ الشعراء إل
استحوار الماوي كذكرياتو الجميمة ،في مكاجية ىذا الشعكر .
كمما جاء مف ىذا الحقل الداؿ عم المكت كالصناء قكؿ الشاعر ِب ْشر بف أبي خازـ (مف الكافر):

) )1بكار  ،بناء القصيدة في النقد العربي القديـ (ص.)218
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ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػب
بالك ِثيػ
المَنػ
َت َغيػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿ َ
َ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػرت َ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػكب
الجُنػ
ػػػػػػػػػػػػػر َييػػػػػػػػػػػػػػا َن ْسػ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػج َ
ُ
كغيػ َ
ػػػػػػػػػػػػػػل َى َّ
ػػػػػػػػػػػػػػك ِ
كب
طػػػػػػػػػػػػػػػاؿ َسػ
عفاىػػػػػػػػػػػػػػػا ًكػ
ُّ
ُ
()1
الح ِبيػ ِ
ػػػػػػب َعػ ِ
ػػػػػػب
الم ِحػ ُّ
كَقػ ْ
ػػػػػػف َ
ػػػػػػد َيسػػػػػػػُمك ُ

ات
َمنػ
ػػػػػػػػػػازؿ مػػػػػػػػػػػف ُسػػػػػػػػػػػَميمى ُمقفػػػػػػػػػػػر ن
ُ

َت َسػػػػػػػػػػػممى َف َغَّيرىػػػػػػػػػػػا التنػػػػػػػػػػػائي
َنػػػػػػػػػػػأ ْ

بعد المحبكبة المتعمقة بيذا المحكر  ،محكر المكت

استعاف الشاعر بكل ا لصاظ الدالة عم
َت ) لمتعبير عف عاطصة جياشة شكمت المرأة فييا
كالصناء ( َت َغ َير ِت َّ ،
غيرُ ،مقفر ن
ات  ،عفاىا َ ،نأ ْ
عنص ار داال عم المكت برحيميا كنأييا ،فقد تبدؿ حاؿ الديار ليذا البعد كالرحيل فأصبح مقص ار

كما القبكر .
كقد سع

الشعراء في تشكيل خطابيـ الشعرؼ مف خالؿ ىذه النظرة إل

الدعاء عم

ىذه

ا طالؿ كىك ما يؤكد النظرة السابقة المصعمة بكل معاني الحزف كا س المتشحة بالسكاد كالقمق
مف اآلتي  ،حيث نتمثل ىذا المعن في قكؿ الشاعر عمرك بف معد يكرب (مف الطكيل) :

ػػػػػػػػػػػػػكؿ البكالَِيػػػػػػػػػػػػػػا
هللا الطمػ
أال َق َاتػ
َ
ػػػػػػػػػػػػػل ُ
َ

الخكاليػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػل ذكػػػػػػػػػػػػراؾ
السػػػػػػػػػػػنيف َ
َ
َ
كقات َ
ِ ()2
ِ
العػػػيف يػػػا ليػػػت ذا لَيػػػا
إذا مػػػا َحػػػال فػػػي

ػػػػػػػػػؾ لمشػػػػػػػػػػيء الػػػػػػػػػػذي ال تنالػػػػػػػػػػو
َكَقكَلػ َ

فالدعاء عم

ا طالؿ البالية ليس دعاء عمييا كانما دعاء عم

ا ياـ الجميمة الماوية التي

كانت بصحبة المحبكبة التي فقدىا الشاعر في السنيف التي خمت ،فقد مثمت ا طالؿ المرأة

كمثل نياب المرأة المكت الذؼ ال يحتممو الشاعر لذلؾ كاف الدعاء عم ا طالؿ .
كمنو قكؿ الشاعر الحسف بف ىانئ (مف الطكيل) :
طَمػػػػػػػػل عػػػػػػػػاري المحػ ِ ِ
ػػػػػػػيف
ػػػػػػػف َ
لِ َمػ ْ
ػػػػػػػل َدفػ ُ
َ
ََ ّ
ػػػػػػت حمػ ِ
ػػػػػػت عنػػػػػػػد الم ِبيػ ِ
ػػػػػػائ نـ
َك َمػػػػػػػا ا ْق َتَرَنػ ْ
َ َْ
ََ
ِ
َمػػػػػػػػا جنػػػػػػػػى ر َشػ ِ
ػػػػػػػفاتيا
ػػػػػػػار التػػػػػػػػي أ َّ
َ
َ
دَيػ ُ
ظ ِ
َمػػػػػا ُّ
ػػػػػاىنر
كب َف َ
َنصػػػػػ َف ْت أ َّ
الش ُ
ػػػػػح ُ
َك َمػػػػػا أ َ

ػػػػػػػػػػػػػد ُجػػػػػػػػػػػػػػك ُف
ػػػػػػػػػػػػػت ُيػ
َع َفػ
ْ
ػػػػػػػػػػػػػو إال َخكالػ ُ
ُ

ػػػػػػػػػات ممػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا َل ُيػػػػػػػػػف ُكُكػػػػػػػػػك ُف
َغ ْ
ريَب ن ُ
ػػػػػػػػػػػػػػيف
أمػػػػػػػػػػػػػػػا َم ُّسػػػػػػػػػػػػػػػيا َفَيِمػ
َفَيحمػػػػػػػػػػػػػػػك ك َّ
ُ
جييػػػػػػػػػا َفم ُصػػػػػػػػػك ُف
ػػػػػػػػك ْج ِيي كأ َّ
َمػػػػػػػػػا َك ُ
ِبػ َ
َ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)11
) (2المرجع السابق  ،ص.32
) (3المرجع نصسو  ،ص.849
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()3

لقد مثل فراؽ المحبكبة ىاجسا كبي ار لمشعراء فزىدكا في الحياة كتمنكا المكت إذا لـ يكف المقاء ىك
الصجاءة المازني (مف الطكيل) :
اليدؼ المنشكد ،كما في قكؿ الشاعر قطرؼ بف ُ
َلعمػػػػػػػػرؾ ِإِّنػػػػػػػػي فػػػػػػػػي الحي ِ
ػػػػػػػػاة َل َز ِ
ػػػػػػػػد
اى ن
َْ ُ َ
ََ

ػػػػي ِ
ػػػػق أ َُّـ َح ِكػػػػػيـِ
العػ ْ
ػػػػـ أَْلػ َ
كفػػػػػي َ
ش مػػػػػا َلػ ْ

()1

فقد زىد الشاعر في حياتو إذ لـ يمق محبكبتو ،كىك يتمني المكت عم أف يككف ىذا الصراؽ كىك
ما يؤكده أسمكب القسـ في بداية البيت .
لقد شكمت ألصاظ البعد كاليجر كالبيف حقال دالليا ذا صمة كثيقة بمصع المرأة حيث ارتبطت ىذه
ا لصاظ بخطابات الشعراء كعكاطصيـ المتحدثة عف المرأة كب ِ
عدىا ،كارتباط ىذا البعد بالمكت كما
ُ
()2

في قكؿ الشاعر

(مف الطكيل) :

ِِ
ػػػػػت
َمػ ْ
َل َع ْمػ ُ
ػػػػػكـ بػػػػػػاُنكا كَلػ ْ
ػػػػػر َؾ إّنػػػػػػي يػ َ
ػػػػػـ أ ُ
ػػػػػػػػػرة
المَنَّقػػػػػػػػػػى إذ ُرِميػ ُ
َغػ َ
ػػػػػػػػػت ِبَن ْظػ َ
ػػػػػػػػػدا َة ُ
كُقمػ ُ ِ
ػػػػكى
ػػػػيف َخػ َّ
ػػػػت لَقم ِبػػػػػي حػ َ
ػػػػف بػػػػػو َ
اليػ َ
ِ
ػػػػػػػػض ِل َمبػ ِ
ػػػػػػػػيف َليَمػػػػػػػػػ ًة
أَىػػػػػػػػػذا كَل َّمػػػػػػػػػا َي ْمػ
َحب ِ
ِ
ػػػػػػػػػػة دكنيػػػػػػػػػػا
ك
أصػػػػػػػػػػب َ
أعػػػػػػػػػػالـ األ ّ
َ
ُ
ِ
النػػػػكى
ػػػكى مػػػػ ْت َي َـ َّ
ػػػب ْح ُت َنجػػػػد َّي َ
كأَصػ َ
اليػ َ ُ
ِ
النػػػكى
ف َّ
هللا بعػ َػػد َّ
النػ ِ
ػػأي ْ
أف ُت ْسػػػع َ
َع َسػػػى ُ
فقد ارتبط فراؽ المرأة بالمكت ،كما أنج

ِ
كر
ُخ َف َاتػػػػػػػػػػػػػاً عمػػػػػػػػػػػػػى َثػ
ػػػػػػػػػػػػارِىـ َل َصػ ُ
ػػػػػػػػػػػػب ُ
ػػػػػػػف عمػػػػػػػػى ِمػػػػػػػػ ْت ِف َّ
الطريػ ِ
ػػػػػػػير
كَنحػ ُ
ػػػػػػػق َنسػ ُ
ػػػػػػػػد الم ِب ِ ِ
َف َكػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػف الكجػ ِ
يػػػػػػػػػر
َ
ػػػػػػػػػيف َيط ُ
َ
ُ
ِ
كر
ػػػػػػػػػػف إذا َمػ َّ
َف َكيػ َ
ػػػػػػػػػػر ْت عميػػػػػػػػػػػو ُشػ ُ
ػػػػػػػػػػي ُ
ػػػػػػػػػاز نح ِ
ِ
ػػػػػػػػػير
مػػػػػػػػػػف
األرض َغػ ْ
كمسػ ُ
ػػػػػػػػػك نؿ َنػ ِ َ
أ َِزيػػػػػػػػػػػػػد اشػ ِ
ػػػػػػػػػػػػتيا َقاً أَف ي ِحػ َّ ِ
ػػػػػػػػػػػػر
ُ
َ
َ
ػػػػػػػػػػػػف َبعيػ ُ
ػػػػػػػػػركر
كسػ
ػػػػػػػػػم نل َبعػ َ
َكُي ْج َمػ ُ
ُ
ػػػػػػػػػد َىا ُ
ػػػػػػػػػع َشػ ْ

()3

الشاعر مف ىذا المكت الصجائي إال الصبر ،كتمني

جمع الشمل بعد ىذا الصراؽ .
كال يزاؿ تمن

رجكع الزمف ا كؿ معمقا بكجداف الشعراء فمـ تزؿ ا طالؿ كا ماكف عالقة في

الع يرْن يد ِ
س
أذىانيـ يتذكركف ما خال ليـ مف أياـ سعيدة فييا كما في قكؿ الشاعر ُعيق ْيل بف ي
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)221
) (2ا بيات بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم القائل .
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)550
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ِ
البي (مف البسيط) :
الك ُّ
َ ِ
ِ
هللا مػػػػػػػػػػػػػػػف ِ
دار
ػػػػػػػػػػػػػػػيف َس
الح َّم َت
ك ُ
ػػػػػػػػػػػػػػػقاؾ ُ
طػ ِ
ػػػػػػار
َمػػػػػػػع الػػػػػػػذي َمػ َّ
ػػػػػػف ِريػػػػػػػ كأَم َ
ػػػػػػر ِمػ ْ
ػػػػػػػػف ُعػػػػػػػػػكف َكأَْب َكػ ِ
ػػػػػػػػار
يضػػػػػػػػػاً َ
ِب َ
ػػػػػػػػل ِمػ ْ
عقائػ َ
ِ
ػػػػػػػػػػػػف ليػػػػػػػػػػػػػا يكمػػػػػػػػػػػػػاً ِبأَسػػػػػػػػػػػػػر ِار
كال َعممػ َ

ػػػػػػػػػػػيف ُكمِّيػػػػػػػػػػػػات كأَظفػ ِ
ػػػػػػػػػػػار
دار بػ
َ
يػػػػػػػػػػػػا ُ
ػػػػف َزَمػػػػػف
ػػػػد َمػ َّ
ػػػػادـِ مػػػػػا َقػ ْ
ػػػػر ِمػ ْ
عمػػػػػى َتَقػ ُ
ىِ ِ
ػػػػػػػػػػاـ صػػػػػػػػػػػالِ َح نة
َكَقػػػػػػػػػػػد أَر بػػػػػػػػػػػؾ كاألََّيػ ُ
ِ
ِ
ػػػػػػػػرَت َيا
فػػػػػػػػػي ِي َّف ُع ْث َمػػػػػػػػػ ُة ال َيمُممػ َ
ػػػػػػػػف ع ْشػ َ
ػػػب النػػػػاس أَف َقػ ْ ِ
ِإ ْذ َيحسػ ِ
ػػػت َن ِائَم َيػػػػا
ػػػد نمػ َ
ُ ْ
َ

ِ
ػػػػػػػػػػب ز ِار
ػػػػػػػػػكاً َكأَْنػ َ
ػػػػػػػػػت عمييػػػػػػػػػػا عات ن
َع ْفػ َ

()1

كاف كاف منظر ا طالؿ كبكائيا كالتأسف عم ما فات منيا كمف كاف فييا أحد الدالالت التي
تعالقت بشدة مع لصع المرأة التي شكمت أحد عكامل المكت كالصناء ،فقد كاف لمظعائف كالظاعنيف

دكر كبير أيوا في تشكيل ألصاظ ىذا الحقل الداللي ،فقد دلت كممة الظعائف عم

المحبكبة

ط ِرماح بف حكيـ الطائي (مف
المرتي ِحمة التي ال أمل في رجكعيا ،كما في قكؿ الشاعر ال ِّ

الطكيل):
كمػػػػػػا ُتْن ِسػ ِ
ػػػػػس َمْي َعػػػػػػ ًة
ػػػػػني َّ
ػػػػػاـ ال أَْنػ َ
األيػ ُ
َ
كِاذ دىرنػػػػػػػػػػا فيػ ِ
ػػػػػػػػػو ِ
طْيُرَنػػػػػػػػػػا
اغتػػػػػػػػػػرنار َك َ
َ ُْ
الظػ ِ
ػػػػػؾ َّ
ػػػػػاعُنك َف أال َبمػػػػػػى
كػػػػػػأ ْ
ػػػػػـ َيُر ْعػ َ
َف َلػ ْ

ِ ِ
ِ
ػػػػػػي ِ
ػػػػػػع
ػػػػػػل َّ
ش إ ْذ أ ْ
مػ َ
الصػػػػػػػفاء َجميػ ُ
العػ ْ
ػػػػػػف َ
َىػ ُ
سػػػػػػػػػػػػػك ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػارِى َّف ُكُقػػػػػػػػػػػػػػك ُع
اك ُف فػػػػػػػػػػػػػػي أ َْكَك
َ
َ
()2
ِِ
اؽ َّ
ِ
ػػػػػػػػػػل ُفػػػػػػػػػػػر ِ
يف َيػػػػػػػػػػػرك ُع
الظػػػػػػػػػػػاعن َ
َكم ْثػ ُ

لقد كظف شعراء الحماسة الشجرية المرأة في الداللة عم المكت كتمنيو مخافة الصراؽ ،فتمن

الشاعر الحياة معيا أك المكت معيا أيوا ،فمـ يعد الشعراء يستطيعكف البقاء دكنيا حت في
المكت ،كما في قكؿ الشاعر جميل بثينة(مف الكامل) :
َلقػػػػػػػػػد أ َِرَقػ ْ ِ
كح َيا
ػػػػػػػػت َعينػػػػػػػػػي َ
اـ ُسػػػػػػػػػ ُف ُ
كد َ
ػػػػػػػكي ًة
ػػػػػػػش َسػ َّ
َرجػػػػػػػػك أَف َت ِعػ َ
َفػػػػػػػػال أَنػػػػػػػػا أ ُ
ػػػػػػت
فيػػػػػػػا َل َ
َف َن ُمػ ْ
يتَنػػػػػػػا َن ْحَيػػػػػػػا َج ِميعػػػػػػػاً َكأ ْ

ِ
ِ
يح َيا
ػػػػػب َ مػػػػػػف نفسػػػػػػي َسػػػػػػقماً َصػػػػػػح ُ
كأَصػ َ
اىا ُي ِر ُح َيػػػػػػػا
ػػػػػػكت فيمػػػػػػػا َقػ ْ
كال المػ ُ
ػػػػػػج َ
ػػػػػػد َشػ َ
ِ
ػػػػري ِحي َضػ ِ
ػػػػق فػػػػػي المػػػػػكتى َضػ ِ
يح َيا
ػػػػر ُ
ُيكافػ ُ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)358
) (2المرجع السابق  ،ص.531
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ػػػػػكؿ الحيػ ِ
ػػػػػاة ِبر ِ
طػ ِ
اغػػػػػػب
َف َمػػػػػػا أَنػػػػػػا فػػػػػػي ُ

ِ
ِ
يح َيا
ػػػػػل َقػ ْ
ييػػػػػػا َصػػػػػػف ُ
ػػػػػد ُسػ ّ
ػػػػػكِي َعَم َ
إذا قيػ َ

()1

فالشاعر ال يريد لمصراؽ أف يتحقق حت في المكت أراد أف تككف القبكر متجاكرة ،كىذا دليل عم

أىمية المرأة ،كحب الرجل ليا كالتعمق بيا حت في المكت .

لقد مثمت المرأة أسباب المكت عند شعراء الحماسة الشجرية فكاف بينيا كفراقيا أحد أىـ أسباب
()2

ىذا المكت كىك ما نممسو في قكؿ الشاعر

(مف البسيط) :

ػػػػػت َك َم َّ
ػػػػػػكِّد ُعِني
َقاَلػ ْ
ػػػػػػد ْت يػػػػػػداً َن ْحػػػػػػكِي ُت َ

كحيػػػػػػػػػرُة البػ ِ
َمػ َّ
ػػػػػػػػدا
ػػػػػػػػد َيػ َ
ػػػػػػػػيف َتػػػػػػػػػأبى ْ
أف أ ُ

ػػػػػت ليػػػػػػا:
َمِّيػ ن
ػػػػػت أنػػػػػػت يػػػػػػا ىػػػػػػذا فقمػ ُ
أَ

ػػػدا
ػػػيف َلػ ْػػـ َي ُم ْ
ػػػـ َي ُمػ ْ
ػػػت أََب َ
َمػ ْ
ػػػكـ َب ْ
ػػف َل ْ
ػػت َي َ

()3

فقد مثمت المرأة المكت كالصناء في ا بيات السابقة ،إلنساف حائر ال يعي ما يجرؼ حكلو مف
ىكؿ المصيبة التي تتعمق بحياتو ككينكنتو كاستم ارريتو  ،فقرر أف الصراؽ يساكؼ المكت .

الوذور الثبني  :استوزار الذيبح والنوع

رنـ ما صكره الشعراء في الصكرة السابقة لممرأة مف دالالت مكت كفناء كانتياء الحياة

إال أنيـ رسمكا صكرة أخرػ مقابمة لمصكرة السابقة  ،فمنحكا المرأة دالالت الخصب كالنماء
كالحياة كالخمكد فقد كانت المرأة بمثابة العامل ا ىـ الستشراؼ المستقبل المزىر إذ ال حياة

بدكنيا  ،لقد رسـ الشعراء صكرة المرأة مف خالؿ ما تناكلكه مف أكصاؼ في خطاباتيـ الشعرية

فكصصكىا بالسحابة كما تحممو مف دالالت الخصب كالنماء كالحياة المتجددة كما في قكؿ

الشاعر جرير (مف البسيط) :
ؽ مػػػػػػػػا َك َصػػػػػػػػػ ُفكا
ػػػػػػػػك َ
إالّ أَركا أ َُّـ َع ْمػػػػػػػػرك َفػ ْ

يـ
ف
ما َ
است ْك َص َ
النػاس مػف شػيء ُ
ُ
يػركُق ُ

ػػػػػػػدؼ
ػػػػػػػكءىا َّ
الصػ َ
ػػػػػػػكارِي َضػ ْ
ْأك ُدّرةن ال ُيػ َ

ائحػػػػػػػػػػػةن
اء ,ر َ
َكأّن َيػػػػػػػػػػػا ُم ْزَنػػػػػػػػػػػةن َغػ ّ
ػػػػػػػػػػر ُ

()4

فقد كصف الشاعر أـ عمرك بأنيا مزنة تحمل كل أسباب الحياة ،كما منح ىذه الحياة معاني
اإلواءة كاإلشراؽ مف خالؿ تشبيييا بالدرة النصيسة .

كمنو قكؿ ا خطل (مف الطكيل) :
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)505
) (2البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ اقف عم القائل .
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)636
) (4المرجع السابق  ،ص.658
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ِ ِ
ِ
اؽ الترِائػ ِ
ػػػػػػب ك َّ
النحػ ِ
ػػػػػػر
مػ َ
ػػػػػػر ُ
ػػػػػػف ال ِيْيػػػػػػػف مْبػ َ
ِ
َك ِبػ ِ
ػػػػػيض األَ ُنػػػػػػك ِؽ
ػػػػػكْك ِر
المسػ َ
ػػػػػت َكَّنة فػػػػػػي الػ َ
ُ
()1
َل َكالمػ ِ
ِ
الخمػ ِ
ػػػر
ػػػحاب ِة ك َ
ػػػاء ِمػ ْ
السػ َ
ػػػف َصػػػػكب ّ

ِ
ػػػػرى الػ َّ
الح َشػػػػػا
ػػػػد ِ
مع َخ َّفا َقػػػػػ َة َ
أَسػ ْ
ػػػػيَم َة َمجػ َ
ِ
ِ
ػػػػب ِسػ ِّ
الحػ ِ
ػػػػرَىا
الج ِازَيػػػػػات ُ
مػػػػػف َ
ػػػػكر َمطَمػ ُ
ِ
يت َيػػػػػػػػػػػػا
اىػػػػػػػػػػػػا إذا مػػػػػػػػػػػػا َل ِق ُ
كاِّنػػػػػػػػػػػػي كاَِّي َ

لقد منحت المرأة الشاعر كل أسباب البقاء ،فببقائيا حياتو ،كبقربيا أنسو ،كما في قكؿ الشاعر
جميل (مف الطكيل) :
ِ
ػػػػػػػل ِإذا َلػػػػػػػـ أُسػػػػػػػق ِر َيق ِ
صػػػػػػػادَيا
ػػػػػػػؾ
أَ َ
ظ ُّ
ْ ْ َ

ِ
ذبػػػػػػ َة ِّ
الريػ ِ
ػػػػػق أََّنِنػػػػػػي
ػػػػػـ َت ْعَممػػػػػػي يػػػػػػا َع َ
أََلػ ْ

()2

فالصادؼ شديد العطش ،المعرض لممكت كاليالؾ ،كال منجي مف ىذا المكت المحتـ إال ريق

المحبكبة الذؼ ي ِ
ذىب الظمأ ،فالمحبكبة كالماء لمعطشاف ،تمنح الحياة كتؤكد معاني الخصب
ُ
كالنماء كاالستمرار .

لقد مثمت المرأة معني الحياة المتمثمة بالماء النازؿ مف السماء حت كاف كاف الكقت صيصا كما
طير ا سدؼ (مف الطكيل):
الح يسيف بف ُم ي
في قكؿ الشاعر ُ
الج ِبػ ِ
ػػػػػػيف َكأََّن َيػػػػػػػا
كفػػػػػػػي الحػ
ػػػػػػي َغػ َّ
اء َ
ػػػػػػر ُ
َ ِّ

ػػػػػػػػبيرَىا
امػػػػػػػػ ُة َصػػػػػػػػيف ُم ْس َ
ػػػػػػػػت َي ّّل َص ُ
َغ َم َ

()3

لقد شكل شعراء الحماسة الشجرية عكاطصيـ في ىذا الحقل مف خالؿ ثنائية متوادة  ،عبركا مف

خالليا عف مشاعر متناقوة ،ىي أشبو ما تككف كجدلية المكت كالحياة ،فالمرأة المكت في
تعبيرىـ عف عكاطصعـ مف ألـ البعد كالصراؽ كبم الديار حيف كقصكا عم ا طالؿ ،كالمرأة الحياة
في كجكدىا تككف أسباب الحياة ،كفي ريقيا العذب ارتكاء مف شدة العطش ،كنجاة مف مكت
محقق .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)509
) (2المرجع السابق  ،ص.504
) (3المرجع نصسو  ،ص.562
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المبحث الرابع  :حقل المشاعر كاألحاسيس
الحب كالمقاء كاليجر
ارتبطت مصردات ىذا الحقل ارتباطا كبي ار بمعاني الغزؿ في التعبير عف معني الحب كما
يصاحبو مف لقاء كىجر ك بعد في شعر شعراء الحماسة الشجرية ،كما كاف لعناصر الطبيعة

حوكر كبير أيوا في تشكيل ىذا الخطاب الشعرؼ كقد تعددت مصردات ىذا الحقل كانتشرت

انتشا ار كاسعا صاحبو دالالت مختمصة لمتعبير عف حالة معينة مف حاالت الحب المتعددة  ،مثل

(الحب ،كالشكؽ ،اليجر ،الطيف ،الخياؿ ،إخالؼ الكعد ،الصبابة ،المكعة ،البيف ،الكداع

العذاب ،الكاشي ،العاذؿ ،إل نير ذلؾ مف المصردات ) .لقد شكمت تمؾ المصردات حقال دالليا
حيث استعمل الشعراء ىذه ا لصاظ لمتعبير عف حالة معينة مف حاالت الحب المختمصة كالمتعددة

كمما جاء معب ار عف عاطصة الحب الجياشة قكؿ جميل (مف الطكيل) :

ػػػػػػل  ,إذا لػػػػػػػـ أُسػػػػػػػق ِر َيقػ ِ
ػػػػػػؾ  ,صػػػػػػػاديا
ظػ ُّ
َ
ػػػػػػػػػؾ يكمػػػػػػػػػػاً ,أف أب ّثػ ِ
يتػ ِ
ِ
ػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػا ِبيػػػػػػػػػػا
لق ُ
ُ
ِ
ِ
إليػػػػػؾ كمػػػػػا ىيػػػػػا
حاجػػػػػات
الػػػػػنفس
كفػػػػػي
ن

ألػػػػػـ تعممػػػػػي يػػػػػا عذبػػػػػ َة ِّ
الر ِ
يػػػػػق َّأننػػػػػي

كاِّنػػػػػػػػػػػي َل ُتثنينػػػػػػػػػػػي الحفيظػػػػػػػػػػػ ُة ُكَّممػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػكت ُفجػػػػػػػػػػػػاء ًة
َمػ
َ
كا ِّف ألَخشػػػػػػػػػػػػى ْ
أف أ ُ
ِ
قػػػػػػػػػد أَعيػػػػػػػػػػا َدكا ُ ه
داء
ْ
كقػػػػػػػػػالكا :بػػػػػػػػػػو ن

ػػػػػػاف دكائيػػػػػػػا
كقػػػػػػػد عممػ ْ
ػػػػػػت نفسػػػػػػػي مكػ َ

()1

لقد عبر الشاعر عف عاطصتو الجياشة مف خالؿ استعماؿ عدة ألصاظ تكمل دالالتيا دالالت

بعض  ،فقد بدأ الشاعر بنداء محبكبتو ب ػ (يا عذبة الريق)  ،ثـ تاله بعدة ألصاظ ساىمت في بناء
دالالت النص مثل ( صاديا ،أبثؾ ،الداء  ،الدكاء) كىذه ا لصاظ ليا دالالتيا في النصكص التي

تتحدث عف عاطصة الحب .
كقاؿ ُكثير (مف الطكيل) :

ػػػػػػت
كب ِّغ َضػ ْ
ػػػػػػب إال أ َُّـ عمػػػػػػػرك ُ
أََبػػػػػػػى القمػ ُ

ػػػػػػػػػكب
ػػػػػػػػػف ذنػ
ػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػا َل ُيػ َّ
ِإلػ َّ
ُ
ػػػػػػػػػي نسػ ن

()2

فقد عبر الشاعر عف معاني حبو الصياوة لمحبكبتو بطريق جديد استخمصو الشاعر مف بيف
المتناقوات في النص ،فبغض باقي النساء ىك دليل حبو الشديد لمحبكبتو .

كمما جاء في ىذا الحقل داللة عم فاجعة البعد كالبيف قكؿ الشاعر(مف البسيط) :
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص .)504
) (2المرجع السابق  ،ص .527
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كم َّ
ػػػػػػكِّد ُعِني
ػػػػػػد ْت َي َ
ػػػػػػداً َنحػػػػػػكي ُت َ
قالػػػػػػت َ

ِ
كحيػػػػػػػػػرُة البػ ِ
َمػ َّ
ػػػػػػػػدا
ػػػػػػػػد َيػ َ
ػػػػػػػػيف َتػػػػػػػػػأبى ْ
أف أ ُ

ػػػػػت ليػػػػػػا:
َمِّيػ ن
ػػػػػت يػػػػػػا ىػػػػػػذا فقمػ ُ
ػػػػػت أنػ َ
أَ

ػػػدا
ػػػيف لػ ْػػـ َي ُم ْ
لػػػـ َي ُمػ ْ
ػػػت أََب َ
مػ ْ
ػػػكـ َب ْ
ػػف ْ
ػػت َي َ

()1

فقد استعاف الشاعر بكممة البيف أؼ الصراؽ كالكداع في تشكيل عاطصتو الجياشة المسيطرة في

إبراز الحالة النصسية التي يمر بيا ،حيث شكمت ىذه الكممة نقطة ارتكاز مويئة في النص ،كما
مثمت ىذه المصظة أيوا بؤرة مركزية ،تنطمق منيا معاني البؤس كالشقاء التي ألمت بالشاعر كىك
ما أبرزه عنصر الحكار بيف الشاعر كمحبكبتو ،فقد مثمت حالة البعد كالصراؽ لمشاعر حالة مكت
أبدؼ .
كمما جاء أيوا في ىذا الحقل الداللي كصف لحالة الكداع تصاحبو الدمكع كاقرار تاـ مف
()2

الشاعر بذىاب صبره قكؿ الشاعر

(مف الطكيل) :

ػػػػػػػػػػكِّد ُعِني كالػ َّ
ػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػد ْم ُع َي ْجػػػػػػػػػػػرِي كأّنػ ُ
ُت َ
كتسػػػػػػػأُلِني ىػػػػػػػل أنػػػػػػػت ِبػػػػػػػي م َتب ِّ
ػػػػػػػد نؿ
َ
َُ
َ ْ

ػػػػػػػػػػػف ِسػػػػػػػػػػػػْم ِكيا َت َت َحػ َّ
ػػػػػػػػػػػدُر
آلؿ َك َىػ ْ
ػػػػػػػػػػػت ِمػ ْ
ػػػػػر
ػػػػػـ ُسػ ْ
َفُقمػ ُ
ػػػػػق َماً إلػػػػػػى َيػػػػػػكـِ أ ْ
ُح َشػ ُ
ػػػػػت َ :ن َعػ ْ

ػػػػػات َّ
ػػػػػبُر
الت َصػ ُّ
ػػػػػات مػ َ
ػػػػػت ليػػػػػػا  :ىييػ َ
َفُقْمػ ُ

ػػػػب َاب ًة
:ت َصػ َّ
ػػػػت َ
ػػػػبر ال َت ُمػ ْ
َفقالػ ْ
ػػػػت بػػػػػي َصػ َ

()3

فقد تكاثصت مصردات ىذا الحقل عم إظيار الحالة النصسية التي يمر بيا المحباف مف بكاء كدمع
نزير كالآلليء التي انصرطت مف عقد ثميف ،فتحدرت في كل مكاف ،كالسقـ ،كالصبر ،كالصبابة

في حكار طكيل أبرز الحالة النصسية القمقة أيوا لممحبكبة التي تخش النسياف ،فقد توافرت
ىذه المصردات عم إبراز حالة المحبيف جميعا.
كمما جاء في ىذا الحقل ،الجصاء الذؼ يالقيو المحب مف محبكبتو ،حيث يقكؿ الشاعر ابف
المعتز(مف الكافر) :
ِ
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
الج
ُي َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِّذُبِني بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنك ِ
اع َ

ِ
ػػػػػػػػػػػت ِبشػػػػػػػػػػػػادف كالبػ
ػػػػػػػػػػػدر ُح ْسػػػػػػػػػػػػناً
ُبمِػ ُ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)636
) (2ا بيات بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم القائل .
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)636
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ِ ()1

ِ
ػػػػػػػػػػػر
كلػػػػػػػػػػػػي َعينػ
ػػػػػػػػػػػاف َد ْم ُع ُي َمػػػػػػػػػػػػا َغ ِزيػ ن
ْ

ػػػػػػػػػػػز ِمػ ِ
َعػ ُّ
ػػػػػػػػػػػف الكفػػػػػػػػػػػػاء
كم ُيمػػػػػػػػػػػػا أ َ
َكَن ُ

أت
ػػػػػؾ ال
يػػػػػا
ػػػػػد َر ْ
تفيػػػػػق َكَق ْ
قمػػػػػب مػػػػػا َل َ
ُ
ُ
ػػػدؽ ِ
ػػػز ْؿ
المػػػػر ُ
ػػػـ َتػ َ
َف َت َكػ ْ
ػػػت ِبػ َ
ػػػؾ َ
الحػ َ ُ
اض َكَلػ ْ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ
الع َّشػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ ُذ َّؿ َم َصػ
َعينػ
ِ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػارع ُ
()2
ُتشػ ِ
ِ
ػػػػػػػػداؽ
نايػػػػػػػػػ َة األحػ
ػػػػػػػػقي ُ
ػػػػػػػػكب ِج َ
القُمػ َ

كمما جاء في ىذا الحقل ،حالة الذؿ التي يالقييا العاشق الكلياف كما في قكؿ الشاعر أبي عمي
ّ
بف الحسيف بف ِش ْبل(مف الكامل) :

كقد سع

شع ارء الحماسة الشجرية في تشكيل خطابيـ الشعرؼ إل

استعماؿ كممة الكاشي

كالعاذؿ ،لما يالقكنو مف ألـ شديد مف ىؤالء الناس الذيف ما زالكا يتربصكف بيـ كيصسدكف بينيـ
العذرؼ (مف الطكيل ):
كمف ذلؾ عركة بف ُحزاـ ُ

ِ
ػػػػػػل جانػػػػػػػب
تكّنفنػػػػػػي الكاشػػػػػػػك َف مػ ْ
ػػػػػػف كػ ّ

ػػػػػػػػػػػاف كاش كاحػػػػػػػػػػػػد لكفػػػػػػػػػػػػاني
كلػػػػػػػػػػػػك كػ
َ

ِ
ػػػػػػػػػل مكػػػػػػػػػػاني
َمػ َّ
َتك َ
اشػػػػػػػػػػكا بَنػػػػػػػػػػا حتػػػػػػػػػػى أ َ
ػػػػػػػػػػػػت ُخَّمػػػػػػػػػػػػػةن ِل ُفػػػػػػػػػػػػػالَ ِف
َم َسػ
ْ
ُفالَ َنػػػػػػػػػػػػػةُ أ ْ
يعاف مػػػػػػػػػف َقْم ِبػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػا جػ ِ
َشػ ِ
ػػػػػػػػد ِ
ػػػػػػػػف ِ
الف
َ
ػػػػػػػػر ِي الػػػػػػػػػذي َيَريػ ِ
ػػػػػػػػاف
َج ِمعيػػػػػػػػػاً عمػػػػػػػػػى الػ َّ ْأ

إذا مػػػػػػػػػػا جمسػػػػػػػػػػنا مجمسػػػػػػػػػػاً نسػػػػػػػػػػتم ّذ ُه
ػػػػػػػػػػػػػكليـ
هللا الكشػػػػػػػػػػػػػػاةَ كقػ
أال
َ
ْ
لعػػػػػػػػػػػػػف ُ
ػػػػػػػػاؿ دكَنػػػػػػػػػو
اـ قمبػػػػػػػػػي َى ْجَرَىػػػػػػػػػا حػ َ
إ َذا َر َ
ػػػػػػـ أَ ْقػػػػػػػبال
ػػػػػػت ال قػػػػػػػاال :بمػػػػػػػي ,ثػ َّ
إ َذا قمػ ُ

ِ
ػػػػػػػػػػاس كاألنعػػػػػػػػػػػاـِ يمتقيػ ِ
ػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػف الّنػ
مػ َ

ػػػػػػيف بينيمػػػػػػػا ىػػػػػػػك ًى
ػػػػػػل اثنػ ِ
ػػػػػػت كػ َّ
أال ليػ َ
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كمما جاء أيوا في ىذا الحقل إبراز حالة الكقيعة التي أحدثيا الكاشكف بيف المحب كمحبكبتو
فكصصتو بخائف العيكد كما في قكؿ الشاعر أبي الجكائز الكاسطي(مف مجزكء الكامل):

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قكلِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كاعجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ِمػ
ْ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ُع ُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدي َكَليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
خػ
َ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَرني
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف َصػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق َمػ
َك َحػ
َّ
ْ
َ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطرِي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت ِب َخػ
طػ
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َخ َ
َ

َكقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً َعَمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َكَليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

إال َك َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْتِني َكَليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)642
) (2المرجع السابق  ،ص.643
) (3المرجع نصسو  ،ص.523
) (4المرجع نصسو  ،ص.644
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لقد سع شعراء الحماسة الشجرية في النصكص السابقة إل تشكيل عاطصة البعد كالصراؽ مف

خالؿ عدد كبير مف المصردات التي شكمت حقال دالليا يمكج بكل نكازع النصس اإلنسانية ،حيث
ظيرت فيو (أنا) الشعراء بشكل بارز جمي ،حيث أنيـ تحدثكا عف تجارب شعرية خاصة عاشكا

كل لحظاتيا ،كحركاتيا كسكناتيا ،فكاف الص ارؽ ىك الياجس ا كؿ في حياة المحب ،يكتكؼ بناره

التي ما إف يقل لييبيا كيغطييا الرماد ،إال كأججيا الشكؽ مرة أخرػ كأعاد الشاعر إل حالتو
النصسية مجددا ،يبث لكاعج نصسو المحركمة .
كاذا كاف الصراؽ أحد محاكر ىذا الحقل الداللي ،فقد كاف لمقاء دكر ىاـ أيوا ،حيث مثل ىذا
المحكر تطمعات الشاعر كجسد أممو الذؼ يرنك إليو ،كراحتو النصسية المنبثقة مف خطاباتو بيذه
المقيا  .فقد كاف المقاء ىك الشانل الكحيد لمشاعر يتحيف الصرصة المناسبة ليذا المقاء بعيدا عف

العيكف .

كمما جاء في حماسة ابف الشجرؼ مجسدا ليذا المقاء قكؿ ا خطل (مف الطكيل) :
ِ ِ
اؽ الترِائػ ِ
ػػػػػػب ك َّ
الن ْحػ ِ
ػػػػػػر
مػػػػػػػف ال ِيْيػػػػػػػف مبػػػػػػػر ُ

ِ
مجػػػػػرى الػ َّ
ػػػػد ْم ِع َخ َّفا َقػػػػػ َة الحشػػػػػا
ػػػػيَم َة ْ
أَسػ ْ
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػب سػ ِّ
ِ
ػػػػػػػػػػرَىا
ػػػػػػػػػػف
مػ َ
الجازَيػػػػػػػػػػػات َمطَمػ ُ
لقيت َيػػػػػػػػػػػا
َك ِإِّنػػػػػػػػػػػي كِاَّياىػػػػػػػػػػػا إذا مػػػػػػػػػػػا ُ

ػػػػي ِ
ض األَ ُنػػػػػك ِؽ
ػػػػكْك ِر
المسػ َ
َك ِبػ ْ
ػػػػت َكَّن ُت فػػػػػي الػ َ
ُ
()1
ِ
لكممػ ِ
الخ ِ
مػػػػر
الس
ػػػك ِب َّ
ػػػػحابة ك َ
َ
ػػػاء ِم ْ
ػػػػف َصػ ْ

كمنو قكؿ الشاعر ا حكص بف دمحم االنصار ُّؼ (مف الطكيل) :

ِ
ػػػػػػػػػػػػػو
أقارُبيػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػي َك ْصػػػػػػػػػػػػػػمِو كأَ َق ِارُبػ
ْ
ػػػػػػارت َكك ِ
ِ
ػػػػػػو
ػػػػػػل غػ ْ
اكبػ ْ
َك ِرْي َحػػػػػػػاً إذا مػػػػػػػا الميػ ُ
()2
ػػػػػػػػػػػات ُي َمِّننػػػػػػػػػػػػي َكبِ
ُّ
ػػػػػػػػػػػػو
ُع ِاتُب
َفَبػ
ْ
َ
ػػػػػػػػػػػػت أ َ

ِ
ػػػػػػػاحَن ْت
َخمِػ
ػػػػػػػالي َكى َف َت َشػ َ
ػػػػػػػيالف باحػػػػػػػػا ِبػ َ

ِ
َىػػػػػػػكى
النػػػػػػػاس ُقْرَبػػػػػػػاً كر َيػػػػػػػػ ًة
أَال َّ
إف أ ْ
ػػػػػػػذْلت ِبُقربِػ ِ
ِ
ِِ
َضػ ِ
ػػػػػػػو
ػػػػػػػجْي نع َدَنػػػػػػػػا مّنػػػػػػػػي َجػ ُ ْ

فقد شكمت ا لصاظ (اليكػ ،الكصل  ،القرب ،الوجيع ) حقال دالليا عبر الشاعر مف خاللو عف
عاطصة الحب ،كفرحو بالمقاء ،حيث ربط ىذه المصردات بالزمف كما ىك كاوح في البيت الثاني
كىك الكقت المحبب لمقاء بعيدا عف العيكف .
كمف عالمات المقاء البكاء كما في قكؿ ذؼ ال ُّرمة (مف الطكيل) :
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)509
) (2المرجع السابق  ،ص.520
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ػػػػػػػف ُعُيكِننػػػػػػػػا
ػػػػػػػر ْت ِم ْ
َكَل ّمػػػػػػػا َت َال َقْيَنػػػػػػػا َج َ
ِ
كِنْمَنػػػػػػػػا ِسػػػػػػػػقا َ ِ
ػػػػػػػو
طاً مػػػػػػػػف َحػػػػػػػػديث كأََّنػ ُ
َ

َصػػػػػػػػػػػا ِب ِع
دمػػػػػػػػػػػك نع َك َف ْفنػػػػػػػػػػػا َفْي َضػػػػػػػػػػػيا باأل َ

كمنو قكؿ الشاعر عمي بف الجيـ (مف الطكيل) :

ػػػػاء الكَقػ ِ
ػػػػل مم ُزكجػػػػػاً ِبمػ ِ
َجنػػػػػى َّ
ػػػػائ ِع
النحػ ِ َ ْ َ
َ
َ

()1

كأ َْدَنػػػػػػػػػػى ُفػػػػػػػػػػ َ اداً مػػػػػػػػػػف ُفػػػػػػػػػػ اد معػ َّ
ػػػػػػػػػذ ِب
َُ
َ

ػػػػػػمَنا بعػػػػػػد َى ْج َعػػػػػػػة
َس َ
ػػػػػػيالً َض َّ
هللا َل ْ
ػػػػػػقى ُ
ِ
اجػػػػػػػػ ُة
اؽ ُز َج َ
َف ِب ْتَنػػػػػػػػا َجميعػػػػػػػػاً َلػ ْ
ػػػػػػػك تػػػػػػػػر ُ

ِ
ػػػػػر ِب
ػػػػػر ِ
اح فيمػػػػػػا َبْيَنَنػػػػػػا َلػػػػػػـ َت َسػ َّ
ػػػػػف الػ َّ
مػ َ

()2

كالظاىر أف الشعراء قد حنكا إل لقاء المحبكبة  ،فجاءت مشاعرىـ فياوة بكل أنكاع ا حاسيس
النابعة مف الحرماف كالبعد في تشكيل عاطصة المقاء التي قميال ما كانت تتحقق عم أرض الكاقع

فاستعاف الشعراء بطيف الخياؿ الزائر ليال في تحقيق ىذا المقاء فكاف المقاء في المناـ  .فمف
مصردات ىذا الحقل أيوا الطيف كالخياؿ كزيارة المحبكبة في المناـ ليال قكؿ الشاعر الروي

(مف الخصيف) :

إف طيػػػػػػػػػػػػػػف الخيػػػػػػػػػػػػػػاؿ زار ُ
طركقػػػػػػػػػػػػػػاً
ّ

ِ
ػػػػػػػػػػػػغب
بػػػػػػػػػػػػيف القنػػػػػػػػػػػػاف َف َش
كالمطايػػػػػػػػػػػػا
َ

ؽ
ىف
فػػػػػػػػػػكؽ أكػػػػػػػػػػػك ِار َّ
أنضػػػػػػػػػػاء شػػػػػػػػػػػك ن
ُ

ط ِربػػػػػػػػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػػػػػػػالغراـ دكف الركػػػػػػػػػػػػػػػػب
َ

()3

لقد حقق الطيف الزائر ليال المقاء المرجك ،كاف كاف المقاء ىنا لقاء الركح المعبر عف أسم
معالـ الحب ،لتعذر المقاء الحقيقي ،فقد زار طيف الخياؿ الشاعر م ار ار فأجج نار الشكؽ .
كمنو قكؿ الشاعر عمرك بف قميئة (مف المتقارب) :
كاال خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافي خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أُمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُة إال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اال
نأتػ
َ
ِ
ُيػػػػػػػػػػػػكافي مػػػػػػػػػػػػع الميػػػػػػػػػػػػل ُمسػ
ػػػػػػػػػػػتكطناً

كيػػػػػػػػػػػػػأبى مػػػػػػػػػػػػػع الصػػػػػػػػػػػػػب إال ِزيػػػػػػػػػػػػػاال
ػػػػػػػػػدَر ْت لػػػػػػػػػػـ ُت ِّ
خيػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػكاال
كلػػػػػػػػػػك َقػ َ

ػػػػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػػػػػي نيَميػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػاؿ ُي َخِّيػ
خيػ
ن
ُ

()4

ِ
الن يمّيرؼ(مف
اف
العكد ُ
كمنو أيوا الدعاء بالسقيا ليذا الطيف المؤرؽ كما في قكؿ الشاعر ِجر ُ
البسيط):
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)685
) (2المرجع السابق  ،ص.689
) (3المرجع نصسو  ،ص.627
) )4المرجع نصسو  ،ص.612
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ػػػػػػاؾ بػػػػػػػو
َسػ ْ
ػػػػػػقَياً لِػ َ
ػػػػػػز ْك ِر َؾ ِمػ ْ
ػػػػػػف َز ْكر أ ََتػ َ

حػ ِ
يث َن ِ
كؿ
ػػػػػد ُ
ػػػػػؾ َعْنػ ُ
فسػ َ
َ
ػػػػػو َك ْىػ َ
ػػػػػك َمشػػػػػػ ُغ ُ

طي ِف ِ
س ْ ِ
ػػػػػػػف خيػػػػػػػاؿ طػػػػػػػػارؽ
ػػػػػػػؾ ِم ْ
ػػػػػػػقَياً ل َ ْ
َ

ِ
ِ
ػػػػػػػػـ ُيسػػػػػػػػأـِ
كح ْس ُ
َكَّلػػػػػػػػى ُ
ػػػػػػػػف َحديثػػػػػػػػو َل ْ

كاّنػػػػػػػػػػي ,كا ْف َضػػػػػػػػػػّن ْت عمػػػػػػػػػػي ِب ُكّدىػػػػػػػػػػا
ّ
ػػػػػز عَمػػػػػػى الك ِ
ػػػػػك َي ْعَم ُمكَنيػػػػػػا
اشػ َ
َيعػ ُّ َ
ػػػػػيفَ ,لػ ْ
َ

لمخَيػ ِ
ػػػػػػػػػػػاؿ المػػػػػػػػػػػػ ِّر ِؽ
ألرَتػ
ػػػػػػػػػػػاح ِمْن َيػػػػػػػػػػػػا َ
ُ
ْ
ُ

()1

كمف أمثمة الدعاء بالسقيا أيوا قكؿ الشاعر عبد ُ بف الزبير ا سدؼ(مف الكامل):

كمنو قكؿ البحترؼ (مف الطكيل):

()2

دار فييػػػػػػػػػػاَ ,كَنْم َتقػػػػػػػػػػي
َلَيػػػػػػػػػػاؿ َلَنػػػػػػػػػػا َنػ ْ
ػػػػػػػػػز ُ

ػػػػػػأت َحّرىػػػػػػػا
ػػػػػػـ ُغّمػػػػػػػة ّ
ػػػػػػك ِؽ أ ْطفػ ُ
لمشػ ْ
َف َكػ ْ
ِ
ػػػػػػػف َعْينػػػػػػػػي َت َعّمقػػػػػػػػاً
أضػ ُّ
ُ
ػػػػػػػـ َعَمْيػػػػػػػػو َج ْفػ َ

ػػػر ْؽ ُد َجػػػػى الّميػ ِ
ػػػر ِؽ
بَ
ػػػل َيطػ ُ
طيػػػػف متػػػػى َيطػ ُ
()3
ِ
ِ
ِ
المَرِّنػ ِ
ػػػػػق
ِبػػػػػػو ,عنػ َ
ػػػػػد إجػػػػػػالء الّنعػػػػػػاس ُ

ِ
ؽ
َتػػػػػػػػػأ ََّكَبِني
المػػػػػػػػػ ِّر ُ
ُ
طيػػػػػػػػػف الخيػػػػػػػػػاؿ ُ
ركعػػػػػػاً َفَم َّمػػػػػػا لػػػػػػـ أ ِ
ػػػػػر ِف ْتَيػػػػػػة
َجػػػػػػد َغْيػ َ
ُم ُ
ْ

ػػػػػػػػػػف الم َت َشػ ِّ
ؽ
ُىػػػػػػػػػػػدكءاً َف َيػ َّ
ػػػػػػػػػػك ُ
ػػػػػػػػػػب اآللػ ُ ُ
ػػػػػػػػػػػػػػق
ػػػػػػػػػػػػػػدي ِي َّف أَيَنػ
ِنَيػػػػػػػػػػػػػػػاـ كأَكػػػػػػػػػػػػػػػكار َلػ
َ
ُ

صيب في ىذا الحقل الداللي (مف الطكيل) :
كقاؿ الشاعر ُن ي

َك َزينػػػػػػػػػب طػػػػػػػػػكؿ الحػ ِ
ؽ
ػػػػػػػػكؿ ال َن َت َفػ َّ
ػػػػػػػػر ُ
َ
َ

ػػػػػػػػػك نؿ كأََّننػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػت أ َّ
َت َمَّنيػ ُ
ػػػػػػػػػل َحػ ْ
َف الميػ َ

()4

فقد أكقد ىذا الطيف المؤرؽ نيراف الشكؽ ،فتمن أف يطكؿ الميل فيصبح عاما ،يجتمع بمحبكبتو
طكاؿ ىذا العاـ فال يصرقو أحد  .فقد صب الشاعر عاطصتو مف خالؿ عدة بنيات أسمكبية ظاىرة
في النص جمعت الكثير مف المشاعر كا حاسيس فشكمت ىذه البنيات بترابطيا بديع الدالالت
التي تصتق عنيا ذىف الشاعر في تشكيل خطابو الشعرؼ فاستعمل الصعل تأكبني أؼ تردد عميو
كثي ار ىذا الطيف الذؼ كصصو بالمؤرؽ ،فأشعل نار الشكؽ ،فانبثقت الدالالت اإليحائية لمتعبير
عف ىذه ا حاسيس ،كقد فجر الشاعر طاقات المغة الكامنة مف خالؿ استعمالو لمصعل تمنيت
كىك بيذا التمني نير المعقكؿ كالال متحقق إطالقا في تمني أف يككف الميل طكيال كالحكؿ ليدلل
) )1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)609
) )2المرجع السابق  ،ص.610
) (3المرجع نصسو  ،ص.619
) (4المرجع نصسو  ،ص.625
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عم معاني الصقد كالوياع التي ألمت بالشاعر .
كالمالحع عم ألصاظ ىذا الحقل الداللي المرتبط بالغزؿ ،سيكلة ألصاظو كرشاقتيا ،كأنيا توج
بالقيـ االنصعالية المستمدة مف عمق العاطصة المتكقدة (.)1
الغربة كالحنيف
تمثل الغربة كالحنيف تجربة عاشيا معظـ الناس ،كلكف الشعراء كانكا أكثر ا شخاص
إحساسا بيا ،فأصبحت أحد أىـ مككنات شخصية الشاعر ،حيث انعكست ىذه التجربة عم
صصحات شعراء الحماسة الشجرية ،فككنت تجارب اتسمت بالذاتية كالخصكصية لكل شاعر
عم اختالؼ كاقعو كتجربتو الخاصة ،كلكف المككف العاـ ليذه التجربة كاف متمثال في الغربة
عف الكطف مع اختالؼ أسباب ىذه الغربة مف شاعر إل آخر .
كيمكف تعريف الغربة حسب معاني النصكص الكاردة في خطابات شعراء الحماسة الشجرية.
بأنيا البعد المكاني عف الكطف طكعا أك قس ار كالنزكح عنو ( .)2كيمكف تعريف الحنيف بأنو
الشكؽ كتكقاف النصس الذؼ يكشف مدػ معاناة اإلنساف في ديار الغربة بعيدا عف الكطف(.)3
لقد كاف الحنيف المتجدد المتكىج في نصس الشاعر سببا عف الغربة التي ألمت بو فكاف لمغربة
كالحنيف معا دكر بارز في تشكيل الخطاب الشعرؼ الصياض بالعاطصة المتكقدة العاشقة لمديار
بكامل مالمحيا كتصاصيميا فمثمت ىذه العاطصة لمشاعر لقكة تجعل حنينو لمكطف تجربة متجددة
يؤججيا تجدد المنازؿ كالمنافي التي يحل بيا ل(.)4
لقد كانت تصاصيل الكطف المتجذرة في ثنايا القصائد خير معيف في مكاجية أمكاج الشكؽ
الجارفة لمكطف ،فاستعاف بيا الشعراء في تجسيد لكحة المعاناة كالصراؽ كالبعد كا لـ ،فذكركا
) )1ينظر  ،ابف ا ثير  ،المثل السائر (ج.)275/1
) (2ينظر  ،الجبكرؼ  ،الحنيف كالغربة في الشعر العربي (ص.)17
) (3ينظر  ،الخميمي  ،الحنيف كالغربة في الشعر ا ندلسي (ص.)18
) (4أبك عمي  ،عناصر اإلبداع الصني في شعر عثماف أبك نربية (ص.)28
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تصاصيل أكطانيـ ،شجرىا ،كأزىارىا ،كأقمارىا ،كنجكميا ،كشمسيا ،كريحيا كأماكف كثيرة ارتبطت
بكجداف الشعراء فقد كانت عناصر الطبيعة خير أنيس ليـ في نربتيـ .
كقد تكاترت ا لصاظ المككنة ليذا الحقل الداللي فكثر الحديث عف (الغربة ،الحنيف ،الجكػ
الدمع ،البكاء ،الصبابة ،الصبر ،اليجر  .ممتزجة بالكثير مف عناصر الطبيعة ) .
كمما جاء مف ىذا الحقل قكؿ الشاعر ابف ميادة  ،طاؿ بعده عف بالده عندما كاف مالزما لمكليد
بف يزيد (مف الطكيل) :
َىمِػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػث َّ
ِب َحػ َّ
ػػػػػػػػرِة ليمػػػػػػػػػى حيػ ُ
رب ِتنػػػػػػػػػي أ ْ

أَال ليػ َ ِ
ػػػػػػت َّف َليَمػػػػػػػ ًة
ػػػػػػػل أَِبيػ َ
ػػػػػػت شػ ْ
ػػػػػػعرِي َى ْ

ػػػػػف َى ْجػػػػػػل َخ ِصػػػػػػيب إلػػػػػػى َى ْجػ ِ
ػػػػػل
َت َ
ػػػػػع ِمػ ْ
طَّمػ ُ
ركنػػػػػػػي َعقمػػػػػػػي
َكُق ِّ
ػػػػػػيف أ َْد َ
ػػػػػػف َعّنػػػػػػػي ِحػ َ
ط ْعػ َ
ِ ()1
َفػػػأَ ْف ِ
ؽ كاجمػػػع إذف شػػػممي
ػػي لػ ِّػػرز َ
ش َعمػ َّ

ات َى ْج َمػػػػػة
أصػػػػػك َ
َ
ػػػػدىر ْ
ػػػػم َع َّف الػ َ
ػػػػل أ ْ
كىػ ْ
َسػ َ
ػػػػػػػت عمػػػػػػػػي َتمػ ِ
ػػػػػػػائمي
ػػػػػػػالد بيػػػػػػػػا ِني َ
ِبػ ن
طػ ْ َ َّ َ
فػػػِيف ُكْنػػػت عػػػف ِتمػػػؾ المػػػك ِ
اط ِف حا ِب ِسػػػػي
َ َ ْ
ْ
َ َ

لقد شكمت ا بيات السابقة عاطصة جياشة في الحنيف إل الكطف مسقط رأس الشاعر الذؼ طاؿ

نيابو عنو ،كىك مالزـ لألمير نير موطر إل ىذا البعد ،كمع ذلؾ كاف ىناؾ اشتياؽ كبير
لمرجكع ،مف خالؿ عدة ألصاظ ساىمت في بناء ىذه العاطصة (أبيتف ليمة ،حيث ربتني أىمي
نيطت عمي تمائمي) فقد ساىمت ىذه ا لصاظ المنتمية إل ىذا الحقل في تشكيل ىذه العاطصة
المتكقدة ،التي يستدؿ عمييا المتمقي مف خالؿ ا لصاظ التي استعمميا الشاعر لما تحممو مف
أبعاد داللية كبيرة  .كاذا كاف ىذا ىك حاؿ الشاعر الذؼ كاف بعده عف كطنو اختيا ار  ،فكيف
شكل الشعراء اآلخركف الذيف أبعدكا عف بالدىـ قس ار عاطصة الغربة كالحنيف ؟ لقد كانت العاطصة
جياشة تمكج بمختمف الدالالت تارة الغربة كتارة الحنيف ،كتمني الرجكع ،كتذكر كل تصاصيل
ا رض كالكطف ،كما في قكؿ الشاعر دمحم بف عبد الممؾ الصقعسي (مف الطكيل) :
ِ
ػػػػػػػػػػػكب
اؿ َتُنػ
ػػػػػػػػػػػـ َمػػػػػػػػػػػػا َتػ َ
ُ
َن َكائػ ُ
ػػػػػػػػػػػز ُ
ػػػػػػػػػػػب َىػ ّ
كب
ػػػػػػػػػػػق َعَمػ َّ
ِب َسػػػػػػػػػػػػْمع كلػػػػػػػػػػػػـ ُت ْغَمػ ْ
ػػػػػػػػػػػي ُدُر ُ

ِ
ِ
َن َفػػػػػػػػى َّ
ػػػػػػػب
النػ ْ
ػػػػػػػكَـ َعّنػػػػػػػػي َفػػػػػػػػاْل ُف َ ُاد َكئيػ ُ
أَال ليػ َ ِ
ػػػػػػت َّف َليَمػػػػػػػ ًة
ػػػػػػػل أَِبْيػ َ
ػػػػػػت شػ ْ
ػػػػػػعرِي َى ْ
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)571
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ِ ِ
ػػػػػػػػػػػب
َح َصػ ن
الم ْقَرَبػػػػػػػػػػػػات َجنْيػ ُ
ػػػػػػػػػػػاف أَمػ َ
ػػػػػػػػػػػاـ ُ
ِ ِ
ػػػػػػػػػػػػػب
كي ِغْيػ
َفَيبػ ُ
ػػػػػػػػػػػػػدك ل َعْينػػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػػارًة َ
ُ

ػػػػػػػػػػو
ُحػ ن
ػػػػػػػػػػد َبػػػػػػػػػػػاد َلَنػػػػػػػػػػػا َ
ككأََّنػ ُ
ػػػػػػػػػػل أ ُ
َك َىػ ْ

اب َّ
ػػػػػو
َي ُخػ ُّ
ػػػػب َّ
كبيَن ُ
الض ْ
ػػػػػح ُل بينػػػػػي َ
السػػػػػر ُ
ِ
ِ
ظْرُت َيػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػرنة لػػػػػػػػػػك َن َ
كاِ َّف شػػػػػػػػػػ َفائي َن ْظػ َ
َكاِِّنػػػػػػػي َألَْر َعػػػػػػػى الػ َّ
ػػػػػػن ْج َـ َح َّتػػػػػػػى َكػػػػػػػأََّنِني
ِ
ػػػػػػػػت ِ
ػػػػػػػػدا
َكأ ْ
ػػػػػػػػر ِؽ اْلَي َمػػػػػػػػػان ِّي ِإ ْف َبػ َ
اؽ لْمَبػ ْ
َشػ َ ُ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػػاف َق ِريػ
ُحػػػػػػػػػػػػػػػد َكاْل َحَّرَتػ
ِإَلػػػػػػػػػػػػػػػى أ ُ
ُ
السػ ِ
ِ
ِ
ػػػػػب
ػػػػػماء َرِقيػ ُ
َعَمػػػػػػى ُكػ ّ
ػػػػػل َن ْجػػػػػػـ فػػػػػػي َّ َ
()1

ػػػػػػػػػػػػكب
ػػػػػػػػػػػػب َجُنػ
َف َت ُيػ َّ
ػػػػػػػػػػػػكًقا أ ْ
َكأ َْزَد ُاد َشػ ْ
ُ

لقد أُبعد الشاعر عف كطنو قس ار فكاف ىذا البعد كالنائبة التي حمت عميو فصؤاده كئيب ُمعمق
بكطنو يتمن أف ينظر نظرة كاحدة عميو فيذه النظرة ىي الشصاء ،كما استعاف الشاعر بعناصر

الطبيعة في تشكيل عاطصتو .
لقد بمغت عاطصة الغربة كالحنيف مبمغيا في نصكس الشعراء يحدكىـ ا مل بالعكدة فيتذكركف

ا كطاف كيحنكف إلييا ،كيسيطر عمييـ ىاجس المكت قبل أف يعكدكا كما في قكؿ الشاعر

()2

(مف الطكيل) :
ِ
ػػػػػػػػائر فػػػػػػػػػي ُحباَلػػػػػػػػػة
َكػػػػػػػػػأ َّ
َف ُفػػػػػػػػػ َ ادي طػ ن
كأَرتػػػػػػػػػػاح لمبػػػػػػػػػػر ِؽ اليمػ ِ
ػػػػػػػػػاني كػػػػػػػػػػأََّنِني
ُ َ
ََ
ػػػػػػو
ػػػػػػف َد ْمػػػػػػػع َكػػػػػػػأ َّ
ػػػػػػؾ ِمػ ْ
بابػ ُ
فيػػػػػػػا لػ َ
َف ُح َ
ػػػػػػػد قبػػػػػػػػل الممػ ِ
ػػػػػػػات َفَر ِ
ػػػػػػػع
ػػػػػػػل َع ِائػ ن
اجػ ن
َف َيػ ْ
َ

ِإذا ِقيػػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػػذا ِ
بالح َجػ ِ
ػػػػػػػػػػػب
ْ
ػػػػػػػػػػػاز َغ ِريػ ُ
َ
ِ ِ
ػػػػػيب
لػػػػػػو حػ َ
ػػػػػيف َيجػػػػػػرِي فػػػػػػي السػػػػػػماء َنسػ ُ
ػػػػػػػػػػػػػكب
آللػػػػػػػػػػػػػػل ِسػػػػػػػػػػػػػػْمؾ خػػػػػػػػػػػػػػاَن ُي َّف ُثُقػ
ُ
()3
ِِ
ػػػػػػػب
ػػػػػػػر إلػ َّ
عمػػػػػػػػى َع ْيػػػػػػػػده َد ْىػ ن
ػػػػػػػي َح ِبيػ ُ

كيػػػػػا أثػ ِ
ػػػػحبتي
ػػػػالت القػ ِ
ػػػػد َمػ َّ
ػػػػاع قػ ْ
ػػػػل ُصػ َ

ػػػػػػػػػل
اي فيػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػي ظّمِ ُك َّ
ػػػػػػػػػف َمقيػ ُ
ُسػػػػػػػػػر َ

مامي (مف الطكيل) :
الي ُّ
كمنو قكؿ الشاعر يحي بف أبي طالب ي
أيػػػػػا أثػ ِ
ػػػػاع مػػػػػف بطػ ِ
ػػػػػػػػػػػػل
حنينػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػى أظاللِ ُكػ َّ
ػػػػالت القػ ِ
كضػػػػػ ِ
ػػػػف ُت َ
ػػػػػػػػػػػػف طكيػ ُ
ػػػػػبيل
ػػػػػل الممػػػػػػاتِ سػ ُ
إلػػػػػػى َقرَقػػػػػػرى قبػ َ

ػػػػػػـ ال ُخزامػػػػػػػى َكَنظػػػػػػػرة
أَال َىػػػػػػػل إلػػػػػػػى َشػ ّ
كمنو قكؿ ابف ا عرابي (مف الطكيل) :

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)566
) (2ا بيات بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم القائل .
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)586
) (4المرجع السابق  ،ص.567
444

()4

الظممػ ِ
كي ْجُمػػػػػػك ُدجػػػػػػى َّ
رتِنػػػػػػي َنجػػػػػػدا
ػػػػػاء أَ ْذ َك َ
ََ

رت ِقػػػػػػي
ػػػػػات َي َ
ؽ الػػػػػػذي بػ َ
أال أُّي َيػػػػػػا البػػػػػػر ُ
ِ
عػػػػػػػػات كمػػػػػػػػا أرى
َذر
َ
َك َىَّي ْج َتنػػػػػػػػي ِم ْ
ػػػػػػػػف أ ُ

ط ِ
ػػػػػػػرب ُبعػػػػػػػدا
حاجػػػػػػػة َ
ِبَنجػػػػػػػد عمػػػػػػػى ذي َ
ػػػػػػػزداد ِّ
ػػػػػػػردا
كتػ
ِبَنجػػػػػػػػد َ
ُ
الريػػػػػػػػاح بػػػػػػػػو َبػ ْ

ػػػػػػػو
ػػػػػػػر أ َّ
ػػػػػػػر طكلػ ُ
َف الميػػػػػػػػل َي ْق ُصػ ُ
ػػػػػػػـ َتػ َ
أََلػ ْ

()1

كقد كظف الشعراء عناصر الطبيعة الحية في نربتيـ ،كما في قكؿ إمرأة تزكجت في قبيمة

آخرػ ،بعيدا عف أىميا (مف الطكيل) :

أال ُّأييػػػػػػػػػػا البكػػػػػػػػػػر األبػ ُّ
ػػػػػػػػػانيِ ,إنّنػػػػػػػػػػي

ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػػػػػػػب لمغتربػ
كايػ

إف ذا َلَبمَِّيػػػػػػػػػػػػػػػػػ نة
َت ِح
ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػف كأبكػػػػػػػػػػػػػػػػػي َ

ِ
ػػػػػػػػػػطحباف
كاّنػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى البمػػػػػػػػػػػكى لمصػ
ػػػػػػػػر زمػ ِ
ػػػػػػػػاف
كايػػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػب لشػ ُّ

ػػػػػػػػػمني
كا ّف زمانػػػػػػػػػػاً ُّأييػػػػػػػػػػا البكػػػػػػػػػػر ضػ ّ
كقد بمغ ا مر مع بعض الشعراء إل
()3

الشاعر

()2

البكاء لتخصيف عاطصة الغربة كالحنيف ،كما في قكؿ

(مف الطكيل) :

ػػػػػػػػػكؿ لِ ُمكسػػػػػػػػػػى كالػ ُّ
ػػػػػػػػػد ُمك ُع كأََّنيػػػػػػػػػػا
أَقػ
ُ
ػػػػػػل لِ َشػػػػػػػي ابػػػػػػػف ِسػػػػػػػ ِّتيف ِح َّجػػػػػػػة
أَال َىػ ْ

ػػػػػػت مػػػػػػػف َجكاِن ِب َيػػػػػػػا َتجػػػػػػػري
جػ
ػػػػػػداكؿ فاضػ ْ
ُ
()4
طربػػػػػاً َنحػػػػػك اليم ِ
ػػػػف ُعػػػػػ ْذ ِر
امػػػػػة ِمػ ْ
َب َكػػػػػى ََ
ْ َ ََ َ

أََال مػ ْ ِ
ؽ ِ
الح َمػػػػػى
ػػػػر َ
ػػػػف ل َعػ ْ
ػػػػيف ال َتػػػػػرى أَْبػ ُ
َ
ػػػػػػب َح ْت
َغِنْيَنػػػػػػػا َزَماَنػػػػػػػاً بػػػػػػػالّمِكى ُثػ َّ
َصػ َ
ػػػػػػـ أ ْ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػت َيَّم ِت
اس
الرَّيػ
كال َجَبػ
ػػػػػػػػػػػػػػػل َّ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػػاف إال ْ
َ
َّ ِ ()5
ِ
ػػػد َت َخمػػػػت
َىمِ َيػػػػا َقػ ْ
ػػػف أ ْ
اص الّمِػػػػكى ِمػ ْ
ػػػر ُ
عػ َ

الجرِم ُّي (مف الطكيل) :
كمنو قكؿ الشاعر عمي بف ُع يميرة ي

لقد دؿ ىذا الحقل الداللي عم

معن

البعد عف ا كطاف كمصارقة ا ىل كالخالف ،فارتبط

بالمكاف ارتباطا كثيقا ،برز مف خاللو تعمق الشعراء بأكطانيـ كشكقيـ الدائـ لمرجكع إلييا .
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)585
) (2المرجع السابق  ،ص.603
) (3ا بيات بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كىي ليحي بف طالب الحنصي  ،ينظر  ،اليكسي  ،زىر ا كـ
()102/3
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)560
) (5المرجع السابق  ،ص.559
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الحزف كاألنيف كاأللـ
مثل ىذا الحقل ظاىرة أسمكبية بارزة ليا حوكرىا الكبير في صصحات الحماسة الشجرية
تشكمت مف مجمكعة ألصاظ ىيمنت عم

نصكص الشعراء ،كقد تككف ىذا الحقل الداللي مف

خالؿ محكريف ىما  :محكر الرثاء ،كمحكر رثاء النصس ،حيث اتسـ ىذاف المحكراف بكافة أنكاع
الحزف كا س كا لـ كا نيف ،فكانت الخطابات الشعرية متجية نحك ىذه المعاني ،كمف ا لصاظ
التي شكمت ىذا الحقل (الرثاء بكامل معانيو كمرادفاتو  ،كتعداد مناقب الصقيد ،كرثاء النصس كما
يعترؼ اإلنساف مف تغير في شكمو كىيئتو مف شيب بعد سكاد كوعف مف بعد قكة كشيخكخة
مف بعد شباب ) .
كمما جاء محمال بدالالت الحزف كالحسرة كا لـ قكؿ الشاعر سممة بف عياش (مف الطكيل) :
ػػػػػػػػت بصػػػػػػػػػا ِ
حب
عمػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػاحب إال ُفجعػ ُ

ػػػػػػػكـ ُمصػػػػػػػػيبة
َل َع ْمػ ُ
ػػػػػػػر َؾ مػػػػػػػػا َتعفػػػػػػػػك كمػ ُ
َتَق َّ
ػػػػػػػػػرُت ُيـ
طػ ُ
ػػػػػػػػع أَحشػػػػػػػػػائي إذا مػػػػػػػػػا َذ َك ْ

كَتنيػ ُّ ِ
ػػػػػػػدمكِع السػػػػػػػػك ِ
اك ِب
َ َ
ّ
ػػػػػػػل َعينػػػػػػػػي بالػ ُّ ُ

()1

فقد توافرت ا لصاظ الدالة عم الحزف كا لـ في تشكيل عاطصة الشاعر ،حيث كظف الشاعر
ألصاظا مناسبة ليذا الحقل الداللي في التعبير عف مكنكنات صدره مثل (الكمكـ ،المصيبة ،فجعت
تقطع أحشائي ،التذكر ،البكاء الشديد) حيث جسدت ىذه ا لصاظ معاني الحسرة كا لـ كا نيف

الناتج مف ىذه التجربة الشعكرية .
كمثمو قكؿ الشاعر عمرك بف عامر ا نصارؼ (مف البسيط) :
ػػػػػت كالػ َّ
ىر ذك َع َجػػػػػػب
أَْبَقػػػػػػى َلَنػػػػػػا َثا ِبػ ن
ػػػػػد ُ

ككْممػػػػػػػاً مػػػػػػػا َلػػػػػػػ ُو ِ
س
ُح ْزَنػػػػػػػاً َ
َ
طػػػػػػػكيالً َ َ

ػػػػػػػػػػػز
ػػػػػػػػػػػد ْىُر َن ْيسػػػػػػػػػػػػاً َك َحػ َّا
َت َعّرَقنػػػػػػػػػػػػي الػ ّ

ػػػػػػػػػػػػز
ىر َقْرعػػػػػػػػػػػػاً ك َغ ْم َا
َك ْأك َج َعنػػػػػػػػػػػػي
ّ
الػػػػػػػػػػػػد ُ

()2

كمف ىذا الحقل أيوا قكؿ الخنساء (مف المتقارب) :

ػػػػػػػػػػػػػت َف ّاز
ػػػػػػػػػػػػػـ ُم ْسػ َ
فأصػػػػػػػػػػػػػػب َ قمبػػػػػػػػػػػػػػي ب ِيػ ْ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ِرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي َفأَفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىـ
أصػ
َ
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ػػػػػػػػػػػػػيرةِ َبػػػػػػػػػػػػػػ ْذالً ِ
ػػػػػػػػػػػػػز
كعػ ّا
العشػ
كزْيػ
َ
َ
َ
ػػػػػػػػػػػػػف َ
كالكػ ِ
ِ ِ
ػػػػػػػػػػػائنك َف
ػػػػػػػػػػػػرَاز
مػػػػػػػػػػػػف َ
َ
ػػػػػػػػػػػكؼ ح ْ
الخػ ْ
ِ
ػػػػػػػػػػػز
ؼ َح ْفػ َا
أحشػػػػػػػػػػػاءىا
ػػػػػػػػػػػز
يحف ُ
الخػػػػػػػػػػػك ُ
ْ
َ

ػػػػػػػػػػػناـ عمػػػػػػػػػػػى َقػػػػػػػػػػػكميـ
الس
ككػػػػػػػػػػػاُنكا َّ
َ
ػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػديـِ َسػػػػػػػػػ ار ُة األديػػػػػػػػػـ
كىػ ْ
ىـ كالّنسػػػػػػػػػػػػاء
ػػػػػػػػػػػـ منعػػػػػػػػػػػػكا جػػػػػػػػػػػػار ْ
كىػ ْ

فبػػػػػػػػػػال ِب ِ
ِ
ػػػػػػػػػػز
ػػػػػػػػػػمر َك ْخ َا
كبالس
ُّ
ػػػػػػػػػػرباً
يض َض ْ
ػػػػػػػػػت العجاجػػػػػػػػػػةِ ِ
مػػػػػػػػػػز
َا
ػػػػػػػػػز َف َج
يجمػ ْ
كتحػ َ َ َ

ِ
بسػ ِ
ػػػػػػػػفاح
الصػ
ػػػػػػػػاح كبػ
ِ
الرمػ ِ
ػػػػػػػػمر ّ
ػػػػػػػػيض ّ

َّ
عيف
س بالػ
كخْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػل َت َكػ
َ
ّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ِار َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ُ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػانيا
َج َزرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نكاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُفرسػ
َ
ػػػػػػركب
ػػػػػػف ُيالقػػػػػػػي الحػ
ممػ ْ
كمػػػػػػػف ظػ ّ
َ
ػػػػػػف ّ

ػػػػػػػػػػػػز
ككػػػػػػػػػػػػػانكا يظنػػػػػػػػػػػػػكف أف لػػػػػػػػػػػػػف ُت َجػ ّا
ظػػػػػػػػػف عجػػػػػػػػػ از
فقػػػػػػػػػد
يصػػػػػػػػػاب
بػػػػػػػػػاف ال
َّ
ْ
ْ
َ
()1
ِ
ػػػػػػػػػػػػز
ككْنػ َا
ػػػػػػػػػػػػد ُذخػػػػػػػػػػػػػ اًر َ
الح ْمػ َ
كَن ّتخػػػػػػػػػػػػػ ُذ َ

ػػػػػػػػػػػق ِ
ػػػػػػػػػػػف كَن ْعػ ِ
الجػػػػػػػػػػػػك ِار
َن ِعػ
ّ
ػػػػػػػػػػػر ُ
ؼ َحػ ّ

فقد بدت عاطصة الحزف كا لـ قكية شديدة في ا بيات الثالثة ا كل  ،تبعتيا عاطصة التحسر عم
ىذا الصقد بتعداد مناقب المرثي مثل الكرـ كالجكد ،كالشجاعة كاإلقداـ .
كتتبدػ عاطصة الحزف الجياشة المميئة بالحزف كا س  ،في قكؿ الشاعرة ليم

التغمبية ترثي أخاىا الكليد (مف الطكيل) :

بنت الطريف

ط ِريػ ِ
ػػػػػػز ْع َعَمػػػػػػػى ْابػ ِ
ػػػػػػف
ػػػػػػف َ
ػػػػػػـ َت ْجػ َ
َك َّأنػ َ
ػػػػػػؾ َلػ ْ

ػػػػؾ ُم ِ
الخػػػػػ ُاب ِ
كرًقػػػػػا
ػػػػجَر َ
كر َمػػػػػا َلػ َ
أََيػػػػػا َشػ َ

فتػػػػػػى ال يحػػػػػػب الػػػػػػزَاد إال مػػػػػػف التقػػػػػػى
فقػػػػػػػػػػػدناه فقػػػػػػػػػػػداف الربيػػػػػػػػػػػع كليتنػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػاؿ إال مػػػػػػػػػػػف قنػػػػػػػػػػػػاً كسػػػػػػػػػػػيكؼ
كال المػ
َ
فػػػػػػػػػػػػػديناه مػػػػػػػػػػػػػف دىمائنػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػألكؼ

ػػػف َّ
النػػػػدى إف عػػػػاش حالفػػػػو النػػػػدى
حميػ ُ

ػػػػػػرض النػػػػػػػدى بحميػػػػػػػف
كاف مػػػػػػػات لػػػػػػػـ يػ َ

كمػػػػػػا زاؿ حتػػػػػػى أزىػػػػػػق المػػػػػػكت نفسػػػػػػو

شػػػػػػػػػػػػػجاً لعػػػػػػػػػػػػػدك أك لجػػػػػػػػػػػػػاً لضػػػػػػػػػػػػػعيف

أرداه يزيػػػػػػػػد بػػػػػػػػف مزيػػػػػػػػد
فػػػػػػػػيف
ُ
يػػػػػػػػؾ ُ

()2

ِ
ػػػػػػػػػػػكؼ
ػػػػػػػػػػػر َّب زحػػػػػػػػػػػػكؼ لفيػػػػػػػػػػػػا بزحػ
فػ ُ

لقد ظيرت معاني ا لـ كالحزف كالحسرة في أبيات الشاعرة فدعت الطبيعة كأشجارىا إل

مشاركتيا ىذا الحزف ،كالمالحع عم ا بيات التي عددت فييا الشاعرة مناقب أخييا أنو بصقده
فقدت الدنيا كميا .
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كمف مصردات ىذا الحقل لصع الناعي الذؼ جاء ليكسع دالالت الحزف كالرثاء كيكقع كل معاني
ا لـ كما في قكؿ الشاعر أبي تماـ (مف الطكيل) :

َصػػػػػػػب َ مغنػػػػػػػى الجػ ِ
بعػػػػػػػد َؾ َب َمق َعػػػػػػػػا
ػػػػػػػكد
َكأ
َ
َ َ
()1
ػػػػار َمْرَب َعػػػػػا
مػػػػػف الػ ِ
ػػػػدمع حتػػػػػى ِخ َمتػ ُ
ػػػػو صػ َ

ػػػػؾ َّ
ػػػػم َعا
َصػ َّ
ػػػػـ ِبػ َ
النػػػػػاعي كلػػػػػك كػ َ
أَ
ػػػػاف أَسػ َ
ػػػػد ِ
اكالً
الحػ ْ
ػػػػيف أَ َفػ َ
َم ِصػ ن
ػػػػز ُف فيػػػػػو َجػ َ
ػػػػاض ُ

كمثمو قكؿ الشاعر أبي نكاس (مف الكافر) :

ِ
َّ
ػػػػػػػػػػػيد
َتَبػ َّ
الم ِشػ ُ
ػػػػػػػػػػػي ْف أَُّي َيػػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػػاعي ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
َكدى َي ِزيػ
َحّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً أََّنػ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أ َ
ُ
أَ
()2
َفػػػػػػػػػػػت ْكف ِبػ ِ
ػػػػػػػػػػكد
ػػػػػػػػػػو َك ُىػ َّ
ػػػػػػػػػػو ُجُنػ ُ
ػػػػػػػػػػف َلػ ُ
َ َ

المَن َايػػػػػػػػػػػػػا
أََلػػػػػػػػػػػػػـ َت ْع َجػ
ػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػػو َّ
ْ
أف َ

ظيرت عاطصة الحزف الجياشة في ألصاظ الشاعر التي بدأىا بصعل ا مر في الشطر ا كؿ ،تالىا
باستصياـ تكرر مرتيف في ا بيات لمداللة عم عدـ تصديق أف الرجل قد مات .

كتتبدػ عاطصة الحزف كا لـ الجياشة في شعر أبي فراس الحمداني ،في الرثاء حيث كظف

الكثير مف مصردات ىذا الحقل ،لتكسيع دائرة الحزف كزيادة دالالت ا لصاظ عم

مدػ ا لـ

كالصاجعة التي ألمت بيـ (مف البسيط) :
ػػػػػػف كالفنػ ِ
ػػػػػػل المصػػػػػػػاب عػػػػػػػف التعنيػ ِ
ػػػػػػد
جػ َّ
ُ
فتقػ ِ
ػػػػػػر م ْف َتَقػػػػػػػد ,يػػػػػػػا َخيػػػػػػػر م ِ
ػػػػػػد
َعػ ْ
َ ُ
ػػػػػػف َخيػ ِ ُ
منيػػػػػا الجفػػػػػك ُف فمػػػػػا تسػػػػػخك عمػػػػػى أحػ ِ
ػػػػد

أكصػػػػػيؾ بػػػػػالحز ِف  ,ال أكصػػػػػيؾ بالجمػ ِ
ػػػػد
َ
َ
ػػػػػػػػػػؾ أف تمقػػػػػػػػػػػى بتعزيػػػػػػػػػػػة
إنػػػػػػػػػػػي أجمػ َ
ػػػػػت
ىػ
إف َضػػػػػػّن ْت ِب َمػػػػػػا َمَم َكػ ْ
الرِزّيػػػػػػةُ ْ
ػػػػػي ّ
َ
ػػف جػػػزع
ػػف جػػػزف كمػ ْ
ػػؾ مػ ْ
ػػل مػػػا بػ َ
بػػػي مثػ ُ

أجػ ِ
ػػػػػػأت إلػػػػػػػى َصػػػػػػػبرَ ,فَمػػػػػػػـ ِ
ػػػػػػد
َكَقػ ْ
لجػ ُ
ػػػػػػد َ
ُ
ىػػػػػػي المكاسػػػػػػاةُ فػػػػػػي قػػػػػػرب كفػػػػػػي بعػ ِ
ػػػػػد
َ
ِ ()3
ػػػػػػػػدد
أسػ َ
ػػػػػػػػبر ِبػػػػػػػػػال َمػ َ
ػػػػػػػػت ِري ُ إلػػػػػػػػػى َصػ ْ
َك ْ

ػػػزف,
لػػػػـ ينت ِقصػ
ػػػؾ مػػػػف ُحػ ُ
ػػػني ُبعػػػػدي َعْنػ َ
ْ َْ َ ْ َ
ػػػػدند
ػػػػرتي َمػ َ
أبكػػػػػي بػ َ
ػػػػدمع َلػ ُ
ػػػػو مػػػػػف حسػ َ

كمنو قكؿ الشاعر العباس بف ا حنف (مف الطكيل) :

طكعػػػػػاً َكَلػػػػػـ ُي ِجػ ِ
ػػػػبر
الب َكػػػػػا َ
أَ
ػػػػاب ُ
ػػػػب الصػ ُ
َجػ َ
ْ

الب َكػػػػػا
ػػػػػكت
الصػػػػػبر َب َ
ِإ َذا َمػػػػػا َد َع ُ
عػػػػػد َؾ ك ُ
َ
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)339
) (2المرجع السابق ص.334
) (3المرجع نصسو  ،ص.343
442

ِ
ِ
ػػػػػػػو
ػػػػػػػاء َفِيَّنػ ُ
ػػػػػػػع مْنػ َ
فػػػػػػػػِي ْف َيْنَقطػ ْ
ػػػػػػػؾ الرجػ ُ

ػػػػدىر
الحػػػػػز ُف مػػػػػا ب ِقػ
ػػػػيْبَقى َعَمْيػ َ
ػػػػؾ ُ
َسػ َ
ػػػػي الػ ُ
َ َ
()1
الغػػػػػػػدر
شػػػػػػػيمت َيا
ػػػػػػاـ
ُ
ُ
فمػػػػػػػا زالػػػػػػػت األيػ ُ

ػػػػػػػػػػػرْق َف بيننػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػف
األيػػػػػػػػػػػاـ َف َّ
كاِ ْف َت ُك ْ
َ

كقد شكل شعراء الحماسة الشجرية معني رثاء النصس التي تصيض منيا معاني ا لـ كالحسرة عم

أياـ الشباب ،فمف أشد أنكاع ا لـ أف يرثي اإلنساف نصسو ،لذلؾ جاءت عكاطصيـ جياشة نابوة
ق
كلياؿ انقوت لـ يبق منيا إال الذكرػ  .فقد
بكل معاني الحزف كالحسرة كا لـ عم أياـ ذىبت،
استعمل الشعراء ألصاظا كثيرة تنتمي إل

ىذا الحقل لمداللة عم

ىذه المعاني مثل (الشباب

الشيب ،المكت ،الدمع ،الحسرة ) كمما كرد مف ىذا القبيل قكؿ الشاعر

()2

(مف الكامل) :

كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػداى َما
َخَر ْت ِإحػ
إحػ
اى َما َ
َ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ُ
()3
يكمػػػػػػػػػاً َفَقػػػػػػػػػد َنزَلػػػػػػػػػت ِبػ ِ
اى َمػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػو أ ْ
ْ َ ْ
ُخَر ُ
َ َ

َّ
ػػػػػػػػد َم ْت
ػػػػػػػػي َب إحػػػػػػػػػدى
َ
ػػػػػػػػي ِف َتقػ َ
الميت َتػ ْ
الش ْ
ِ
الى َمػػػػػػػػػا
َكَكػػػػػػػػػأ َّ
ػػػػػػػػف َن َزَلػ ْ
َف َمػ ْ
ػػػػػػػػت ِبػػػػػػػػػو أُك ُ

فقد كسع الشاعر داللة الشيب في أبياتو فجعمو كالمكت ،فمف شاب شعره فكأنما حل بو المكت
كفي ىذا قمة دالالت ا لـ كالحسرة عم أياـ الشباب .
كقاؿ الشاعر أبك تماـ (مف الطكيل) :

ِ
ييػػػػ ُع
ػػػق الػػػػردى منيػػػػا إلػػػػى المػػػػكت َم َ
طريػ ُ
كُذك اإل ْلػ ِ
ػػػػػػػػف يْقمػػػػػػػػػى  ,كالجديػ ُ َّ
ػػػػػػػػع
َ
ػػػػػػػػد ُيَرقػ ُ
ُ

ػػػػيب مختطػػػػػاً بفػػػػػكدي خطػػػػػةً
غػػػػػدا ال َّشػ ُ

المعاشػػػر ُيجتػػػػكى
الػػػزكر ُيجفػػػػى  ,ك
ىػػػك
ُ
ُ

ِ
ػػػػػػػفع
كلكنػػػػػػػو فػػػػػػػػي
القمػػػػػػػب أسػ ُ
ُ
ػػػػػػػكد أسػ ُ

ػػػػع
ػػػػي ِف أبػ ُ
َلػ ُ
ػػػػيض ناصػ ن
العػ ْ
ػػػػو َمْنظػ ن
ػػػػر فػػػػػي َ

()4

لقد أفسح الشيب في رأس الشاعر طريقا كاسعا لممكت ،فقد حمل الشيب ىنا دالالت المكت ك
الصناء ،مما كثف عاطصة الشاعر الصياوة بالخكؼ كا لـ كالحسرة ،فالشيب نذير المكت ،كما
البياض الناصع إال صكرة تُخصي تحتيا أقتـ ا لكاف .
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)344
) (2البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كىما ليحي بف خالد البرمكي  ،ينظر  ،الزمخشرؼ  ،ربيع ا برار
(.)27/3
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية  ،ص.816
) (4المرجع السابق  ،ص.820
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كيبدك أف نظرة الشعراء ال الشيب المتعمقة بالمكت كانت ىاجسا يدكر في نصكسيـ كما في قكؿ
الروي (مف الطكيل) :
ُّ
النصػ ِ
اؿ َتَار َقػػػػػػػى فػػػػػػػي ُّ
ػػػػػػكؿ الػػػػػػػدك ِ
الق
ِصػ َ
ػػػػػػق ن
ِ ِ ()1
ِ
أََرى َّ
ػػل َعػػػاتقي
الشػ ْػػي َب َع ْضػ َػػباً قاط َعػػػاً حبػ َ

َتػػػػػػػػَن َّفس فػػػػػػػػي ر ِ
ػػػػػػػو
أسػػػػػػػػي َبَيػ ن
ػػػػػػػاض َكأََّنػ ُ
َ

ِ
ػػػػػػك نف كاَِّن َمػػػػػػػا
ػػػػػػاؿ َلػ ْ
كمػػػػػػػا َج َزعػػػػػػػي أَف حػ َ

كيبدك أف بعض الشعراء كاف لو نظرتو الخاصة كفمسصتو الذاتية في النظر ال

المشيب الذؼ

الخراساني (مف الطكيل) :
يغزك مصارؽ الشعر ،كما في قكؿ الشاعر أبي الحسف البدبيي ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ػػػػػػل َفكِت َيػػػػػػػا
ػػػػػػل َلػػػػػػػذتي َقْبػ َ
َذ ِرينػػػػػػػي أُكاصػ ُ
كشػػػػػػػػػ ِب َيب نة
ػػػػػػػػيش إال ِصػ َّ
ػػػػػػػػح نة َ
َف َمػػػػػػػػػا العػ ُ

ِ
بت ِ
ػػػػػػػػػباب الم َفػػػػػػػػػػار ِؽ
الشػ
كديػ ِ
ػػػػػػػػػع ّ
ػػػػػػػػػيكاً َ
َك ِش َ
ُ
ِ
ػػػػػػػق
َ
ػػػػػػػرب ِمػ ْ
ككػػػػػػػػأ ن
ْس كُقػ ن
ػػػػػػػف َح ِبيػػػػػػػػب ُم َكامػ ُ
()2
كب ِ
ِ
ػػػػػػػػػػادر ِب َّ
ِ
ائػػػػػػػػػػق
العك
ػػػػػػػػػػذات
الم
َ
قبػػػػػػػػػػل َ
َ

ػػػػػـ أَ ْقػ ِ
ػػػػػض َّ
ػػػػػباب ُحقكَقػػػػػػو
أَ
َشػ ْ
الشػ َ
ػػػػػي نب كَلػ ْ
ِ
َت َفػ ِ
ػػػػػػع
السػػػػػػػكاد َلكامػ ن
يق َشػ ْ
ػػػػػػار ُ
ػػػػػػيب فػػػػػػػي ّ

ِ
ػػػػػض مػػػػػػف عيػ ِ
ػػػػػد َّ ِ
ػػػػػـ َي ْمػ ِ
يـ
كَلػ ْ
الشػػػػػػباب َقػػػػػػد ُ

غتػ ِ
ػػػػػرر ِب َيػػػػػػا
ػػػػػرؼ األََّيػػػػػػاـ لػػػػػػـ َي َ
َف َمػ ْ
ػػػػػف َعػ َ
كمنو قكؿ البحترؼ (مف الطكيل) :

ػػػػػكـ
ػػػػػر ليػػػػػػل لػ َ
كمػػػػػػا َخْيػ ُ
ػػػػػيس فيػػػػػػو ُن ُجػ ُ

()3

كقد نظر الشعراء إل المشيب مف خالؿ ألصاظ ىذا الحقل نظرة أخرػ حيث شكمكا بيذه ا لصاظ

معاني التخصيف عف النصس مف ىذا الزائر المنذر بالمكت كما في قكؿ الشاعر أبي ىصاف(مف
البسيط) :

ػػػػػد ِ
طُمػػػػػػك ُع الػ َّ
ؼ
عج ِبػػػػػػي َف ُ
ػػػػػنجـِ فػػػػػػي ُّ
السػ ّ
ال َت َ
ِ ()4
َف الػ ُّ
ػػػػػدؼ
كمػػػػػػا َدَر ْت ُدُّر أ َّ
ػػػػػدُر فػػػػػػي َّ
الصػ َ
َ

ػػػػػت َل َيػػػػػػا
َّبػ ْ
ػػػػػت ُدُّر مػػػػػػف شػػػػػػي ِبي َفُقمػ ُ
َت َعجَ
ػػػػػمل
َف ُر ْحػ ُ
كزَاد َىػػػػػػا َع َجَبػػػػػػاً أ ْ
ػػػػػت فػػػػػػي َسػ َ

فقد عمد الشاعر مف خالؿ ألصاظ ىذا الحقل إل تككيف فكرة مغايرة عف فكرة ارتباط المشيب

بالمكت كالصناء ،إل تككيف صكرة جميمة بيية فالنجكـ ال تطمع إال في نسق الظالـ .
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)821
) (2المرجع السابق  ،ص.813
) (3المرجع نصسو  ،ص.827
) (4المرجع نصسو  ،ص.829
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كمنو قكؿ عمي بف الجيـ (مف الخصيف) :
ِ
عبد المػػػ
المشيب يا بنة
ال َيُر ْع ِؾ
ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِو َّ
ػػػػػػػػػػػػػػار
ػػػػػػػػػػػػػػي ُب َىْيَبػػػػػػػػػػػػػػػ نة ككقػ
فالشػ
ْ
ُ
()1
َضػ ِ
ػػػػػػػػػح َك ْت فػػػػػػػػػػي ِخ َال لِ َيػػػػػػػػػػا األَ ْنػػػػػػػػػػك ُار

راعِنػػػػػػي مػػػػػػا يػػػػػػركع ِمػػػػػػف ك ِافػ ِ
ػػػػػد َّ
الشْيػػػػػػػػ
ْ
ُ
َ
َ

ِ
ػػ ِ
ػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػب ُ
طركَقػػػػػػػػػػاً كرَابنػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػل ُي ِرْيػ ُ
ِِ
ػػػػػػػب
الم ِحػ َّ
ػػػػػػػب َ
الح ِبْيػ ُ
حػ َ
ػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػف َك ْصػػػػػػػػمو ُ
()2
مج َتبػػػػػػػػػػػاه مػػػػػػػػػػػف عي ِشػػػػػػػػػػػَنا ِ
ػػػػػػػػػػب
ْ
َ
ُ
ُْ َ
كيطْيػ ُ

ػػػػػػػػػػف ِّ
ػػػػػػػػػػاض إذا مػػػػػػػػػػػا
الريػ
ُ
ِإَّن َمػػػػػػػػػػػا َت ْح ُسػ ُ

كيبدك أف النظرة العامة لمشيب عند الشعراء قد ارتبطت أيوا ِبُبعد النساء كالغكاني كاعراويف
كصدكدىف ،كىك ما أر يؽ الشعراء كما في قكؿ البحترؼ (مف الخصيف) :

ػػػػػػػػػػف بيضػػػػػػػػػػػاً
ات ُسػ ن
ػػػػػػػػػػعَر ن
ػػػػػػػػػػكد ِإ ْذ ُحْمػ َ
َشػ َ
ِ
ػػػػػػاف يخُمػػػػػػػك
مػ َّ
ػػػػػػر َب ْعػ َ
السػػػػػػػكاد مػػػػػػػا كػ َ
ػػػػػػد ّ

لقد شكل حقل ألصاظ الحزف كا نيف كا لـ سمة أسمكبية ظاىرة مف خالؿ تعبير الشعراء عف

عكاطصيـ المتقدة إزاء يم ْف فقدكا ،فكانت قصائد الرثاء مميئة بالمعاني التي تمكج بالحزف كا س
إوافة لمعاني أخرػ تناكلت رثاء النصس ،كما يعترييـ مف تغير في الشكل فكانت المعاني
نابعة مف خالؿ ثنائيات حرص الشعراء عم ابرازىا مثل السكاد كالبياض ،كالشباب كالشيخكخة
كالقكة كالوعف .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)826
) (2المرجع السابق  ،ص.818
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المبحث الخامس  :حقل األلكاف
كظف شعراء الحماسة الشجرية ا لكاف في خطاباتيـ الشعرية ،كقد اتّسـ خطابيـ في

تكظيف ا لكاف بخصكصية متميزة ،فػ ػ لدكاؿ المكف في الخطاب الشعرؼ  ...تتآلف مع ىذا
الخطاب تآلصا نير متكقع ،كتتحرر نتيجة التراخي في أكاصر التركيب ،كتنخرط في عالقات
جديدة تستجيب لممتطمبات الشعرية  .ذلؾ ف ليذه الدكاؿ رمك از كمعاني ،كظيصة الشاعر ىي
معرفة استخداـ ىذه الرمكز ،كتمؾ المعاني ليعيد تشكيل المغة كيخمق ليا ذاكرة جديدة ،حدسية
تتمكف مف استصصائيا كتصجير أعماقيال(.)1
إف لأللكاف قدرة عجيبة في تشكيل الخطاب الشعرؼ كاوصاء عنصر التجسيد لمنص
ككصف لممكاف بحيث يكثف المكف بزشارتو لممكاف دالالت النص كيمنحو القدرة عم التأثير في
المتمقي لفا لكاف مف أبرز عناصر التشكيل المرئي ،كىي تُحدث سعة في فواء الصكرة كتعددا
في دالالتيا كثراء في إيحاءاتيا)(.)2

لقد حممت ا لكاف في طياتيا دالالت كثيرة متعددة ،كذلؾ كفق الطريقة التي صاغ بيا
الشاعر خطابو الشعرؼ لمتعبير عف عاطصتو النابعة مف تأثره بمكقف معيف ،ككفقا لما يقتويو
سياؽ الحاؿ ،أك التجربة الخاصة التي يمر بيا الشاعر ،فقد تتغير داللة المكف الكاحد تبعا
صير فيو لكبذلؾ يتجاكز الشاعر الكاقع المتمثل في الطبيعة إل نكع مف
لطبيعة القالب الذؼ ُ
التجريد في رؤيتو الشعرية الرمزية كىك بذلؾ يكثف الكاقع ،كبذلؾ يؤدؼ إيحاء المكف دك ار يصكؽ
داللتو الكوعية ،ف المكف صار عوكا حيا في كحدة النص ل(.)3
كقد كرد تكظيف ا لكاف في شعر شعراء الحماسة الشجرية بشكل بارز في سياقات مثل سياؽ
الصخر كالحماسة ،حيث سع

الشعراء في ىذا السياؽ إل

تكظيف المكف ا حمر في كصصيـ

لمدماء الكثيرة المراقة في أرض المعركة ،كىذا السياؽ المكني ال ُيقصد بذاتو كانما سع الشعراء
) (1دياب  ،جماليات المكف في القصيدة العربية (ص.)44
) (2العف  ،التشكيل الجمالي في الشعر الصمسطيني المعاصر (ص.)211
) (3نكفل  ،الصكرة الشعرية كالرمز المكني (ص.)27
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مف خاللو إل

شكل انزياحا أسمكبيا مثي ار لممتمقي
إبراز القكة كالشجاعة كتحقيق النصر ،مما ّ

ق
معاف شعرية أخرػ كالخمريات ،الغزؿ ،كما سع
كما استعانكا بالمكف ا حمر في التعبير عف
الشعراء أيوا إل

استعماؿ ا لكاف كالمكف ا بيض في سياؽ الغزؿ ،لمداللة عم

الجماؿ

ا نثكؼ كىك ما شكل أيوا انزياحا أسمكبيا .كما استعاف الشعراء أيوا بالمكف ا بيض في
تشكيل خطاب شعرؼ يمكج بدالالت المدح .
كمما جاء في ىذا الحقل المكف ا حمر لمداللة عم القكة كالشجاعة كاإلقداـ قكؿ النابغة الجعدؼ
(مف الطكيل) :
ػػػػػػػػػػد كَت ِ
نفػػػػػػػػػػػ ار
ِإذا مػػػػػػػػػػػا التقينػػػػػػػػػػػا أَف َتحيػ َ َ

ػػػػػػػػػػاس ال َن َعػ ِّ
ػػػػػػػػػػكُد َخيَمنػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػف أُنػ
َكَنحػ ُ
ن
اف خيمِنػػػػػػػا
ػػػػػػكـ
الػػػػػػػركِع أَلػػػػػػػك ُ
َ
َكُتْن َكػ ُ
ػػػػػػر َيػ َ

ِ
طعػ ِ
ػػب الجػ ْػػك َف أشػ َػػق ار
ِمػػػف ال َ
ػػف َح ّتػػػى َتحسػ َ

()1

لقد بن الشاعر معانيو المتسمة بالقكة كالشجاعة مف خالؿ استعمالو ألصاظا خاصة بحقل ا لكاف
حيث استخدـ المكف الجكف أؼ ا سكد الذؼ يحسبو الناظر أشقر لمداللة عم

المكف ا حمر

المستمد مف دماء ا عداء ،لتكسيع داللة المعاني في ا بيات الدالة عم الشجاعة كالقكة فطغياف
المكف ا حمر عم

معالـ المكف ا سكد المستمدة مف الخيل دليل عم

كثرة دماء القتم

مف

االعداء ،كقد جاء ىذا التعبير لمداللة عي القكة كالشجاعة كاإلقداـ .
كمنو قكؿ الشاعر عمرك بف معد يكرب (مف الكافر) :
ػػػػػػػػػػػػػػػػػب ِائ نب َكػػػػػػػػػػػػػػػػػاألُْر ُجك ِ
اف
عميػػػػػػػػػػػػػػػػػو َس
َ

ػػػػػػػػر
َكِقػػػػػػػػػرف َقػ ْ
ػػػػػػػػت لِػ َ
ػػػػػػػػد َتَرْكػ ُ
ػػػػػػػػدى َم َكػ ّ

()2

فقد ترؾ الشاعر عدكا لو في المعركة مكافئا لو في القكة كقد كساه الدـ ،فقد استعمل الشاعر
المكف ا حمر في الداللة عم قكتو كشجاعتو .
كقد عمد شعراء الحماسة الشجرية إل المكف ا حمر لمداللة عم الغوب كما في قكؿ الشاعر
زيد الخيل بف ميميل الطائي (مف البسيط) :
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)97
) (2المرجع السابق  ،ص.34
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ػػػػاف إذا مػػػػػا احمػ َّ ِ
ِ
ط َعػ ِ
ؽ
ػػػػد ال ِّ
الحػ َ
عنػ َ
ػػػػرت َ
ػػػػد ُ

ِ ِ
َىػ َّ
ػػػاف مػػػػا َح َسػػػػ ِبي
ػػػال سػػػػألت َبنػػػػي َنبيػ َ

فقد استعمل الشاعر المكف ا حمر الذؼ يظير في العيكف عند الغوب لمداللة عم

()1

القكة

كالشجاعة كخكؼ ا عداء منو .
كمثمو قكؿ الشاعر زىير بف مسعكد الوِب ُّي (مف البسيط) :
ػػػػاف ِإذا مػػػػػا احمػ َّ ِ
ِ
ط َعػ ِ
ؽ
ػػػػد ال ِّ
الحػ َ
عْنػ َ
ػػػػرت َ
ػػػػد ُ

ىػ َّػػال سػػػأَْل ِت _ ىػ َػػد ِ
اؾ هللا_ مػػػا َح َسػػػ ِبي
َ
َ َ

()2

كما كظف الشعراء المكف ا حمر في إطار المدح لمداللة عم القكة كالشجاعة كما في قكؿ ابف
المعتز (مف الطكيل) :
ِ
ػػػػػػػػػػػػػائُرَىا َد ُـ
ػػػػػػػػػػػػػؾ َكسػ
ػػػػػػػػػػػػػيا ِمسػ
َمَقا ِب ُضػ
ن
َ

ػػػػػيكُف ُي ْـ
ػػػػػكؾ ِإذا ُ
ُمُمػ ن
ػػػػػك َغى َف ُسػ ُ
خاضػػػػػػكا الػ َ

()3

كقد أجاد شعراء الحماسة الشجرية في استعماؿ المكف ا حمر في تشكيل نروي الغزؿ

كالخمريات ،حيث كظصكا ىذا المكف تكظيصا جميال في التعبير عف تجاربيـ الشعرية ،كمما جاء
مف ىذا الحقل في تكظيف المكف ا حمر لمتعبير عف الغزؿ كما في قكؿ الشاعر النابغة
الذبياني(مف الكامل) :
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ,كاتقتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا باليػ
فتناكلتػ
ُ
ِ ()4
عػػػػػػػػػنـ عمػػػػػػػػػى أغصػػػػػػػػػانو لػػػػػػػػػـ يعقػػػػػػػػػد

ػػػػػيف ,كلػػػػػػـ ُتػ ِ
ط ُو
ػػػػػرْد إسػػػػػػقا َ
َسػ َ
ػػػػػق َ الّنصػ ُ
ػػػػػػػػػو
بم َخ َّضػػػػػػػػػػب َر ْخػػػػػػػػػػص ,كػ ّ
ػػػػػػػػػأف بناَنػ ُ
ُ

فقد استمد الشاعر معالـ الجماؿ نامل المتجردة مف المكف ا حمر المستمد مف الخواب ،الذؼ

شبيو الشاعر بالعنـ في لطصو كجماؿ لكنو .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)66
) (2المرجع السابق  ،ص.86
) (3المرجع نصسو  ،ص.395
) (4المرجع نصسو  ،ص.682
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كقد سع الشعراء في خمرياتيـ إل تكظيف ىذا المكف لمتعبير عف صصاء الخمر كنقائيا كمدرؾ
حسي سع

الشعراء إل

كصصو لمداللة عم

جكدتيا مثل قكؿ الشاعر مسمـ بف الكليد (مف

الطكيل) :
َخَم ْطَنػػػػػػػػا دمػػػػػػػػاً مػػػػػػػػف َكرمػػػػػػػػة ِبػ ِ
ػػػػػػػد ِ
مائَنا
َْ
ََ

ػػػػػػػػرُـ
ػػػػػػػػل َمْيػػػػػػػػػت ُم َحػ َّ
فػػػػػػػػػال َت ْق ُت َال َىػػػػػػػػػا ُكػ ُّ

الريػ ِ
ػػػػر ْب عمػػػػػى َزىػ ِ
ػػػػكب ُو
ْ
ػػػػر ّ
ػػػػاض َيشػ ُ
فاشػ َ

ِ
ِ
ػػػػػػػػػػيباء
الصػ
ػػػػػػػػػػر ال ُخػ
ػػػػػػػػػػدكدَ ,ك َزىػ َ
َزْىػ ُ
ػػػػػػػػػػرُة ّ
ػػػػػد َضػػػػػػل فػػػػػػي األح َشػ ِ
ػػػػػاء
ػػ ّ
ؽ اّلػػػػػػذي قػ ْ
ػػػػػش ْك َ
ْ
ّ
ِ ()2
ػػػػػػػػف ِ
قائ َمػػػػػػػػػ نة ب َغيػ ِ
ػػػػػػػػر إنػػػػػػػػػاء
فػػػػػػػػػي َ
الكػ ِّ

كمثمو قكؿ البحترؼ (مف الكامل) :

ػػػػث الػػػػػػ
تبعػ ُ
ػػػػكة ُتْنسػػػػػي ُ
ػػػػكـ َك َ
مػػػػػف َق ْيػ َ
اليػ َ

جاجػػػػػػػػػ َة َل ْكُنيػػػػػػػػػاَ ,ف َكأّن َيػػػػػػػػػا
ُي ْخفػػػػػػػػػي ّ
الز َ

()1

كقد أجاد شعراء الحماسة الشجرية في تكظيف ىذا المكف في نرض الكصف كما في قكؿ
()3

الشاعر

(مف الخصيف):
ِ ()4

ػػػػػػػػػدكد ِ
ِ
الغيػػػػػػػػػػد
أَثػػػػػػػػػػر المطػػػػػػػػػػـِ فػػػػػػػػػػي ُخػ

ػػػػػػػػػج ال َغػ َّ
ػػػػػػػػػض يحكػػػػػػػػػػي
ككػػػػػػػػػػأ َّ
َ
البَنفسػ َ
َف َ

فقد سع الشاعر إل إبراز المكف ا حمر كمدرؾ حسي ليس صراحة كانما عف طريق المطـ في

خدكد الغيد ،فقد ترؾ الشاعر مساحة لممتمقي لتأكيل ىذا الشبو  ،كاستخراج المكف منو ،مف خالؿ
تحميل الصكرة ،كمف المعركؼ أف المطـ يترؾ أث ار أحمر المكف في البشرة البيواء فيككف ظاى ار
لمعياف ،ككذلؾ لكف ىذا البنصسج .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)840
) (2المرجع السابق  ،ص.682
) (3البيت بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كىك البف المعتز  ،ينظر  ،ا زدؼ  ،نرائب التنبييات عم
عجائب التشبييات ( ،ص.)42
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)765
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()1

كمثمو قكؿ الشاعر

(مف البسيط) :
ػػػػػد مع ِج ِبػ ِ
ِ
ػػػػػو
عجػ ُ
ػػػػػز الكصػ ُ
َكَي َ
ػػػػػف عػػػػػػف َتحديػ ُ ْ
ِ ()2
ػػػػػػر تحيػػػػػػػا الُن ُفػػػػػػػكس بػػػػػػػو
يحػ ُ
َك ِر ُ
ػػػػػػو عنبػ ن

ػػػػػػػػكب لػػػػػػػػػو
َّ
فسػػػػػػػػػ َج َت َ
رتػ ُ
إف َ
ػػػػػػػػاح القمػ ُ
البَن َ
الكب ِريػ ِ
ِ
ظُرَىػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػت َمن َ
أَك ار ُقػ ُ
ػػػػػػػػػع ُل ْ
ػػػػػػػػػو ُشػ َ

كما سع الشعراء في خطاباتيـ الشعرية إل تكظيف لكف أخر مف ىذا الحقل ىك المكف ا بيض

فقد كظصكا ىذا المكف لممبالغة في المدح كاوصاء الصصات عم

الممدكح ،كما استعانكا بو في

التعبير عف الغزؿ ككصف المحبكبة كأحد المدركات الحسية التي يجدر اإلشارة إلييا في
المحبكبة ككصصيا  .لقد كظف شعراء الحماسة الشجرية المكف ا بيض بما يحممو مف دالالت
الجماؿ كالصصاء كالنقاء كالطيارة في خطاباتيـ الشعرية فككنكا صك ار جميمة الكصف ليا دالالت
متعددة أثرت النص الشعرؼ كزادتو جماال كبياء.
كمما جاء مف ىذا المكف لمداللة عم المدح كاالفتخار بالنصس ،قكؿ الشاعر عبد ُ بف عبد
المداف (مف البسيط) :
ُ
ػػػػػداً عمػػػػػػى الػ َّ
ػػػػػزَم ِف
ِبػ َ
الكجػػػػػػكِه َمَر ِافيػ َ
ػػػػػيض ُ

ػػػػػػػػاداً َشػػػػػػػػػر ِ
ام َح ًة
ػػػػػػػػج سػ َ
ِإ ْف َت ْي ُجَنػػػػػػػػػا َت ْيػ ُ
َ

()3

خصيـ بالمدح ،رادا عم
فقد استعمل الشاعر المكف ا بيض في بياف صصة قكمو الذيف ّ
ييجكىـ ،فيـ أسكد طكاؿ القامة ،أقكياء ال ينقطع عطاؤىـ ،كىك ما أكده استعمالو لمكف ا بيض
يم ْف

لمكجكه ،كاف كاف ىذا المكف في ىذا السياؽ ليس ُمدركا حسيا كانما معنكيا داال عم
كحسف االستقباؿ ،كىك ما مثل انزياحا اسمكبيا في الداللة ،فأصبح الشعراء يستعممكف
الكجو ُ
بشاشة

المكف ا بيض لمداللة عم الشرؼ كالكرـ كالجكد كالمركءة .

ِ
اب ِ
الخط ِ
الصيرؼ (مف المنسرح):
بف ي
كمف حقل المكف ا بيض قكؿ الشاعر و يرار ُ
ػػػػػػػػػػػػػػد ِؽ
حػػػػػػػػػػػػػػػي ِكػػػػػػػػػػػػػػػراـ َك َم ْع َشػػػػػػػػػػػػػػػر ُصػ
ُ
ّ

ػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػى
إّنػػػػػػػػػػػي أل ْن ِمػػػػػػػػػػػي إذا انتميػ ُ

) (1البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم القائل .
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)766
) (3المرجع السابق  ،ص.50
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ػػػػػػػػػػػاج بػػػػػػػػػػػػالعمق
ػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػكـ الييػ
ِ
ُت ْك َحػ ُ

أعيػػػػػػػػػػػػػَن ُيـ
بػػػػػػػػػػػػػيض جعػػػػػػػػػػػػػاد كػػػػػػػػػػػػػأف ُ

()1

فقد استخدـ الشاعر المكف ا بيض في تشكيل خطاب المدح لما لو مف دالالت عظيمة يتقبميا
المتمقي كيبدع في تأكيميا ،إوافة ال استعمالو المكف ا حمر الذؼ تُكحل بو العيكف يكـ الكن
فيي صكرة تجمع بيف القكة كالشجاعة ،كالكرـ كطيب ا خالؽ .
كمما جاء لمداللة عم

الغزؿ مف ىذا الحقل في استخداـ المكف ا بيض في كصف جماؿ

المحبكبة قكؿ البحترؼ (مف الكامل) :
سػػػػػػػػ َفر ْت َكمػػػػػػػػا الربيػ ُ َّ
ػػػػػػػف
ػػػػػػػق َعػ ْ
ػػػػػػػع الطمػ ُ
َ َ
َ
ػػػػػػف ُل ُلػػػػػػػ فػػػػػػػي رصػ ِ
ػػػػػػف ِو
ػػػػػػم ْت َعػ ْ
ْ
َكَتَب َّسػ َ

ػػػػػػػػػػػػػػحى م ْصػػػػػػػػػػػػػػػُق ِ
ػػػػػػػػػػػػػػو ُّ
كؿ
الضػ
َكْرد ُيَرْق ِرُقػ
ُ
َ َ
ِ
بػػػػػػػػػػػػكؿ
الم ْت
ػػػػػػػػػػػرُّد ُح َش َ
ػػػػػػػػػػػرند َيػ ُ
َبػ َ
اشػػػػػػػػػػػػ َة َ

()2

لكف ا سناف

فقد أشار الشاعر إشارة كاوحة إل المكف ا بيض في قكلو ( يب يرٌد) لمداللة عم
ا بيض الذؼ طالما تغزؿ بو الشعراء لما يمنحو ىذا المكف مف طمة بيية مميزة لممحبكبة ،كككنو
أحد أىـ عناصر الجماؿ الكاجب تكفرىا .
كمنو قكلو أيوا (مف السريع) :
ػػػػػػػػػػػػػف ُل ُلػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػح ُؾ َع
َكأََّن َمػػػػػػػػػػػػػا َت ْض
ْ
َ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد أَك أَ َق
ظـ أ َْك َب
ْ
َ
ُ

ِ
ػػػػػػػو
اؾ عمػػػػػػػػى أَ َغ َّ
ػػػػػػػر كأََّنػ ُ
السػػػػػػػك َ
ُت ْجػػػػػػػرِي ّ

ػػػػػػػػف ُم ُتػػػػػػػػػك ِف َغ َمػػػػػػػػػاـِ
ػػػػػػػػرند َت َحػػػػػػػػػ َّدَر ِمػ ْ
َبػ َ

كمنو قكؿ ا عش (مف الكامل) :

()3

()4

كمما اشترؾ فيو المكناف ا حمر كا بيض في تشكيل صكرة لكنية امتزجت فييا ا لكاف قكؿ

الشاعر ابف المعتز (مف الكامل) :
ِ
ػػػػػػػػػػدم ِ
حتػػػػػػػػػػػى أ َ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػالحي
اء ِسػ
ُخ ّضػ َ
ػػػػػػػػػػب بالػ ّ َ

قػػػػػػػػارح
الك ِتيبػػػػػػػػ َة
ػػػػػػػػق ِب
ػػػػػػػػد َي ُش ُّ
ػػػػػػػػي َ
َكَلَق ْ
ن
َ
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)57
) (2المرجع السابق  ،ص.663
) (3المرجع نصسو  ،ص.663
) (4المرجع نصسو  ،ص.658
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اح
ػػػػػػػػػػػػع َك ْج ُي
ليػػػػػػػػػػػػل َتَبرَق
ػػػػػػػػػػػػب ِ
ُ
َ
ػػػػػػػػػػػػو ِب َصػ َ
ن

ػػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػػػي ُد ْى َمػػػػػػػػػػػػػة َف َكأََّنػػػػػػػػػػػػػ ُو
ُذك ُغػ َّ

()1

فقد عمد الشاعر إل لكف الدماء ا حمر لبياف القكة كالشجاعة كالشدة عم ا عداء ،كما عمد
إل إظيار المكف ا بيض مف خالؿ نقيوو ا سكد في كصصو فرسو .
كمف صكر امتزاج المكنيف معا قكؿ الشاعر في كصف تصاحة (مف البسيط) :
فػػػػػػػػػي حمػػػػػػػػػرة كا ِّتَقػ ِ
ػػػػػػػػاد َّ
النػ ِ
ػػػػػػػػت ِع ُل
ػػػػػػػػار َتشػ َ
ُْ َ

ِ
ػػػػػػعة
جاء ْت َ
ػػػػػػاء َناص َ
ػػػػػػؾ فػػػػػػي ُحمػػػػػػة َبْي َض َ
َكأََّنيػػػػػػػػػا كجَنػػػػػػػػػ نة فػػػػػػػػػي َخػ ِّ
ػػػػػػػػد ِ
غانَيػػػػػػػػػة
َ
َ

ػػػػػػػل
ػػػػػػػاره َ
ػػػػػػػاء أَكَقػ َ
ػػػػػػػد فييػػػػػػػػا نػ َ
الخ َجػ ُ
َبْي َضػ ُ

()2

إف المعجـ الشعرؼ الذؼ ككف الحقكؿ الداللية عند شعراء الحماسة الشجرية يمتاز بالثراء المغكؼ
كالتنكع في الدالالت ،كقد كظف شعراء الحماسة الشجرية ىذا المعجـ أحسف تكظيف ،كاستغمكه

استغالال جيدا تجم عف قدرتيـ في تصجير الطاقات اإلبداعية لممصردات ،كأكسبكىا دالالت جديدة
عكست البيئة المحيطة بيـ ،كجسدت تجاربيـ الشعرية المتعددة ،كبيذا أصبحت المصردات أىـ
السمات الدالة عم

الشاعر لفما المصردات إال الخاليا الحية التي يتحكـ المنشئ في تخميقيا

كتنشيط تصاعالتيا عم نحك يتحقق لمنص كينكنتو المتميزة في سياؽ النصكص ل(.)3
المككنة نصكصيـ
إف ىذه الدالالت الجديدة التي منحيا شعراء الحماسة الشجرية لممصردات ُ
الشعرية لتثير لدػ المتمقي إحساسا جارفا بأف كممات الشاعر ىي أنسب كممات يمكف
استخداميا في ىذه القصيدة أك تمؾ ،كأنو ال يمكف إبداليا بأخرػ دكف أف يحدث ىذا تغيي ار
لممعن كا حاسيس المذيف يريد الشاعر نقميما لممتمقي لحظة نظمو لمقصيدةل(.)4
لقد حرص شعراء الحماسة الشجرية عم

اختيار ألصاظيـ كفق ما تقتويو الداللة  ،فتكافقت

ا لصاظ كالمعاني بشكل أثّر تأثي ار كبي ار في المتمقي ،كجعمتو قاد ار عم
الشعكرية لمشاعر .
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)798
) (2المرجع السابق  ،ص.769
) (3مصمكح  ،في النص ا دبي دراسة أسمكبية إحصائية (ص.)89
) (4الجيار  ،شعر إبراىيـ ناجي دراسة أسمكبية بنائية (ص.)257
432

التماىي مع التجربة

الفصل الخامس

المستكى الجمالي
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هفتتخ
حظيت الصكرة الشعرية في التراث العربي بأىمية بالغة ،فقد برز اىتماـ النقاد العرب
القدماء بيا مف خالؿ كتاباتيـ النقدية التي تناكلت الصكرة بالبحث كالتحميل ،حيث ارتبط مصيكـ
الصكرة بالشعر العربي كدراستو كنقده ،لذلؾ نجد التعريصات التي كوعيا القدماء لمشعر كماىيتو
تنص صراحة عم الصكرة فالشعر في أساسو تصكير لمكاقع المنظكر بألصاظ يحاكؿ الشاعر مف
خالؿ صيانتيا تقريب ىذا الكاقع مف المتمقي ،كجعمو يعيش التجربة الشعكرية التي ألمت
بالشاعر حيث يستشعر المتمقي معالـ ىذه الصكرة مف خالؿ جميع حكاسو فالشعر لصناعة
()1

كورب مف النسج  ،كجنس مف التصكيرل
كقد تعددت التعريصات المؤكدة عم

.

أىمية التصكير أك الصكرة الشعرية في تعريصات القدماء

داللة عم معرفتيـ اليقينية بأىميتيا  ،كدكرىا الصاعل في البناء الشعرؼ كما في قكؿ اإلماـ عبد
القاىر الجرجاني  :لالشعر صيانة كورب مف التصكير ل(.)2
كالصكرة الشعرية التي يقدميا الشاعر في خطابو الشعرؼ  ،تمثل أحد أىـ المرتكزات
ا ساسية التي يعتمد عمييا النص اعتمادا كبي ار ،كقد اقترب مصيكـ اإلماـ الجرجاني لمصكرة
الشعرية مف المصيكـ الحديث فقاؿ:ل يريؾ لممعاني الممثمة شبيا في ا شخاص الماثمة كا شباح
القائمة ،كينطق لؾ ا خرس ،كيعطيؾ البياف مف ا عجـ ،كيريؾ الحياة في الجماد ،كيريؾ التئاـ
عيف ا وداد ،فيأتيؾ بالحياة كالمكت مجمكعيف ،كالماء كالنار مجتمعيفل( .)3كمعن

الكالـ

السابق أف لغة الصكرة الشعرية القديمة كانت قائمة في السابق عم إيجاد العالقة بيف ا شياء
المكجكدة ،ا مر الذؼ خالصو الجرجاني مف خالؿ جمعو لممتوادات في الصكرة الكاحدة كجعميا
أساسا لمصكرة ،أؼ االعتماد عم

كسر العالقة التقميدية كالسعي إليجاد عالقات كتصكرات

جديدة ،فيك بذلؾ يربط بيف الصكرة الشعرية ككيصية تجمييا داخل النص ا دبي كبيف الصيانة

) (1الجاحع  ،الحيكاف (ج.)132 /3
) )2الجرجاني  ،دالئل اإلعجاز (ص.)324
) )3الجرجاني  ،أسرار البالنة (ص.)132
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كحسنيا ككيصية تالؤـ الكممات داخل البناء الشعرؼ حسب ما تقتويو نظرية النظـ  .لفمـ يعد
الخياؿ الشعرؼ يقتنع بزيجاد العالقات بيف المكجكدات ،أك بأف يتمق مصادر صكره مف الخارج
بل أصر عم أف يخمقيا بنصسول( .)1كقد تناكؿ النقاد المحدثكف قوية الصكرة الشعرية بالكثير
مف الدراسة كالتحميل ،فبينكا أىمية الخياؿ في إنتاج الصكرة الصنية كدكرىا الصاعل داخل
النصكص الشعرية  ،فالخياؿ ىك لالقدرة كراء تككيف الصكر  .كالشعر عامة عماده الصكر ،كاال
فيك نظـ كالشعر التعميمي الذؼ يعتمد عم تقديـ الحقائق كا فكار .كىك بيذا ييبط إل مستكػ
النثر سكػ أنو يتمتع بالكزف ،فالصكرة جكىر فف الشعر كليست حمياي زائصة ؛ ف المعن الشعرؼ
يتكلد مف تمؾ الصكر ل( .)2كالصكرة الشعرية الناتجة عف خياؿ الشاعر أحد مقكمات التجربة
الشعرية فيي لالمكصل الجيد لغرض الكاتب أك الشاعر ،كالكسيمة القكية لنقل خكاطره كأحاسيسو
كالطريق الكاوحة ا مينة في نقل مكوكعول( .)3كالصكرة الشعرية بالمصيكـ الحديث ليا لـ تعد
تعتمد عم

العناصر البالنية التي تتناكليا عمكـ البالنة الثالثة بل تجاكزتيا إل

المصارقات

التصكيرية  ،كأبنية النص  ،فالعناصر التصكيرية ل في القصيدة العربية تتجاكز مكركثات بالنية
كنقدية ،فيي تشكيل معقد كتركيب مراكغل( .)4لذلؾ أصبحت الصكرة الشعرية لرسما بالكممات
كتجسيدا حاسيس الشاعر كأفكاره المجردة بشكل حسي؛ كأف الخياؿ عنصر ىاـ مف عناصر
إنتاجيا؛ كأنيا تعتمد المجاز كنيره مف مقكمات البالنة العربية – التشبيو االستعارة كالكناية
كالتقديـ كالتأخير  – ..كيمكف أف تعتمد الكصف الحسي لكي تكصل إل خيالنا شيئا يتجاكز
الحقيقة لألشياء ،كذلؾ مف خالؿ اعتمادىا عم

طاقات المغة كاشعاعاتيا الكجدانية لتجسيد

عاطصة الشاعر كفكرتو في ألصاظ ذات داللة حقيقية ل(.)5

) )1الكرقي  ،لغة الشعر الحديث (ص.)145
) )2أبك شريصة كآخركف  ،مدخل إل تحميل النص ا دبي (ص.)58
) )3صبح  ،البناء الصني لمصكرة ا دبية في الشعر (ص.)64
) )4عيد  ،القكؿ الشعرؼ (ص.)113
) )5أبك عم  ،عناصر اإلبداع الصني في شعر عثماف أبك نربية (ص.)97
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فالصكرة الشعرية ىي إبداع الرسـ بالكممات المشحكنة بالعاطصة ،المتكىجة بمختمف
ا حاسيس المسيطرة عم

الشاعر جراء التجربة التي يعيشيا فالصكرة الشعرية لصكرة حسية

بالكممات ،كال حد ما مجازية ،مع إشارة خصية إل بعض العاطصة اإلنسانية في سياقيا ،كىي
مشحكنة بزحساس أك عاطصة شعرية خاصة تنساب نحك القارغل( .)1فالصكرة أحد أىـ لبنات
العمل ا دبي التي يسع

الشاعر مف خالليا إل

التعبير عف عاطصتو ،مف خالؿ رسميا

بكممات مؤثرة تتشابؾ فييا المتناقوات ،مف أجل التأثير في المتمقي كجعمو يتماى مع المبدع
كنصو .
كتعتمد الصكرة الشعرية اآلف عم
نظر المتمقي إل

كسر المغة كايجاد عالقات بيف المتناقوات لمصت

الصكرة كالتأثير فيو فالصكرة الشعرية لتنبثق مف إحساس عميق يحاكؿ أف

يتجسد في رمكز لغكية ذات نسق خاص كىك تمقائيا خركج عف النسق المعجمي في الداللة
كالنسق الكظيصي في التراكيبل(.)2
كالصكرة الشعرية أحد أىـ أدكات البناء الشعرؼ ليا دكر كبير في التأثير عم المتمقي
ليس مف خالؿ نقل الكاقع فحسب كانما مف خالؿ لتحريكيا خارج مصاىيميا السائدة ،كتغيير
تركيبيا بجمع ما ال يجتمع مف العناصر ،كربط عالقات مستحيمة بيف عناصر متصارقة مكنت
الشعراء بتصارقيا مف اختزاؿ الككف ،كنزع أقنعتو  ،كبالتأكيد ما كاف لذلؾ أف يتـ لكال القصزة التي
أحدثكىا خارج الحسية كالنظرة ا فقية ،كاستبداليا بالنظر إل الككف نظرة مقطعية عمكدية كشصت
عف حركتو العميقة فصار ككنا مف ا حاسيس كالمشاعر ،ككنا مصارقا جمكده إل
كأحادية النظرة كمحدكديتيا إل تعددىا كاتساعيال

(.)3

( )1لكيس  ،الصكرة الشعرية (ص.)26
) )2عبد ُ  ،الصكرة كالبناء الشعرؼ (ص.)28
) )3كساب  ،الخطاب الشعرؼ العربي الحديث (ص.)145
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حيكيتو

إف أبرز ما يمكف كصف الصكرة الشعرية الحديثة بو أنيا صكرة حيكية كذلؾ نيا تتككف تككنا
عوكيا ،كليست حشدا مرصكصا مف العناصر الجامدة ،يعبر الشاعر مف خالليا عف المعن
فالصكرة الحديثة ىي أداة لمتعبير(.)1
كتعتمد الصكرة الشعرية عم عنصر االنتقاء الذؼ يقكـ بو الشاعر لمتعبير عما يجكؿ
بخاطره كبما يتكافق كالتجربة الشعكرية التي يمر بيا فالصكرة ا دبية لىي التركيب القائـ عم
اإلصابة في التنسيق الصني الحي لكسائل التعبير التي ينتقييا كجكد الشاعر _ أعني خكاطره
كمشاعره كعكاطصو_ المطمق مف عالـ الحسيات؛ ليكشف عف حقيقة المشيد أك المعن  ،في
إطار ناـ محس ،مؤثر ،عم نحك يكقع الخكاطر كالمشاعر في اآلخريفل( .)2كالصكرة الشعرية
ىي إحدػ العناصر التي يتـ بيا تقييـ الشعراء فيي لجكىر الشعر كمحؾ مقدرة الشاعر
بكاسطتيا يتواعف الشعر مومكنا مف ناحية المعاني  ،كيتكاثف شكال مف ناحية ا ساليب
()3

كجكدتو لغة كصيانة ل

 .كالصكرة الشعرية أحد إف ارزات الخياؿ الشعرؼ لمشاعر الذؼ يمكف

تعريصو بأنو لفيض تمقائي لمعكاطف القكية ل( .)4ىذه العكاطف تنبع مف قدرة الشاعر عم التخيل
كتدفعو إل تككيف الصكرة الشعرية المؤثرة .كما أف ىناؾ عالقة بيف المغة الشعرية التي تمثل
المبنات ا كل في العمل الشعرؼ ،كبيف المومكف الذؼ تريد المغة أف تكصمو لممتمقي  .فينتج
مف ىذه العالقة الصكرة الشعرية أك الخياؿ ا دبي حيث تتماى

عاطصة الشاعر مع المتمقي

كتككف المكسيق الشعرية في ىذه الحالة ذات دكر رائد في المحافظة عم ىذه العالقة كوماف
االستم اررية ليا بدكاـ قراءة النص.
فمـ تعد الصكرة في النقد الحديث مقتصرة عم

التصكرات البالنية في تحديد جماؿ النص

كجكدة سبكو مف خالؿ تشبيياتو كاستعاراتو كمجازاتو ،لقد انتقل النقد الحديث بالصكرة الشعرية
يككف خياؿ الصناف مف معطيات
نقمة نكعية  .مف خالؿ اعتبار الصكرة رم از فيي تشكيل لغكؼ ّ
) )1ينظر  ،إسماعيل  ،ا دب كفنكنو (ص.)82
) )2صبح  ،البناء الصني لمصكرة ا دبية في الشعر (ص.)11
) )3المالئكة  ،قوايا الشعر المعاصر (ص.)233
) )4أبك شريصة كآخركف  ،مدخل إل تحميل العمل ا دبي (ص.)61
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متعددة ،العالـ المحسكس في مقدمتيا ،فالصكرة مستمدة مف الحكاس إوافة إل الصكر النصسية
()1

كالعقمية

.

ُّ
كتعد الصكرة كسيمة مف كسائل النقد يتممس الناقد مف خالليا معالـ أصالة كجكدة العمل ا دبي
فبيا يستكشف الناقد لمكقف الشاعر مف الكاقع ،كىي إحدػ معاييره العامة في الحكـ عم
أصالة التجربة ،كقدرة الشاعر عم تشكيميا في نسق يحقق المتعة كالخبرة لمف يتمقاىال(.)2
لقد عد النقاد الصكرة الشعرية ا صيمة النابعة مف تجربة حقيقية ركنا شعريا مالزما لكل شعر
أصيل ليس فقط عم

صعيد بنية النص أك شكمو ،بل عم

صعيد الركح أك المادة الشعرية

فالصكرة ليست طريقة تعبير فقط بل أنيا أيوا طريقة تصكير( .)3توع المتمقي أماـ تصكرات
الشاعر .
فالصكرة الشعرية ل إبداع خاص لمركح  ،ال يمكف أف تتكلد مف التشابو  ،كانما مف التقريب بيف
يقرب بينيما
حقيقتيف متباعدتيف كثي ار أك قميال  ،ككمما كانت الصالت بيف الحقيقتيف المتيف ّ

الشاعر بعيدة كدقيقة  ،كانت الصكرة أقكػ كأقدر عم التأثير  ،كأنن بالحقيقة الشعرية ل(.)4

فالصكرة الشعرية لكالـ مشحكف شحنا قكيا يتألف عادة مف عناصر محسكسة  ،خطكط  ،ألكاف
حركة  ،ظالؿ تحمل في تواعيصيا فكرة كعاطصة أؼ أنيا تكحي بأكثر مف المعن

الظاىرؼ

كأكثر مف انعكاس الكاقع الخارجي كتؤلف في مجمكعيا كال منسجمال(.)5
لقد استخدـ شعراء الحماسة الشجرية الصكرة الشعرية لمتعبير عما يجكؿ بخكاطرىـ مف أحاسيس
كمشاعر ،سعكا جاىديف إل إيصاؿ ىذه المشاعر كا حاسيس إل المتمقي لمتأثير فيو مف خالؿ
إيجاد عالقات بيف شيئيف أك أشياء مختمصة تربط بينيما رابطة ما سكاء كانت ىذه الرابطة حقيقية
) )1ينظر  ،البطل  ،الصكرة في الشعر العربي (ص.)15
) )2عصصكر  ،الصكرة الصنية في التراث البالني كالنقدؼ (ص.)7
) )3ينظر  ،عساؼ  ،الصكرة الشعرية (ص .)83
) )4زايد  ،عف بناء القصيدة العربية (ص.)69
) )5نريب  ،تمييد في النقد الحديث (ص.)95
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أـ مجازية لفالشعكر يظل مبيما في نصس الشاعر ،فال يتوح لو إال بعد أف يتشكل في
صكرهل(.)1
كقد اعتمد شعراء الحماسة الشجرية عم تجاربيـ الذاتية في تشكيل صكرىـ ،فجاءت صكرىـ
نابعة مف ذات مبدعة أحسنت في تصكير عكاطصيـ عم

اختالفيا ،تبعا لمحالة النصسية التي

يمركف بيا ،كحسب ما يقتويو الغرض الشعرؼ الذؼ يبن مف أجمو النص .
إذف فيناؾ عالقة كثيقة بيف الصكرة كالعاطصة المسيطرة عم

الشاعر .ل فعاطصة الشاعر في

قصيدتو إنما تكمف في صكره ،بل إف الصكرة بأشكاليا ،ىي الكسيمة التي يعتمدىا الشاعر لتجسيد

شعكرهل( .)2كمف ىنا نبعت أىمية الصكرة الشعرية في ككنيا الحاونة ا ساسية لمعاطصة كالشعكر
تحمل العاطصة الجياشة في ثناياىا  ،كتتوافر الصكر المتعددة جميعا أيوا في النص الشعرؼ
عم

احتكاء ىذا الشعكر ،كالمساىمة في إب ارزه ل إف العاطصة إف كاف ثمة عاطصة في القصيدة تكمف

في الصكر ،أك إذا لـ تكف كامنة في الصكر نصسيا ،فبيف ىذه الصكرل(.)3
كقد تكصل عمماء النصس إل

أف ىناؾ أنماطا مختمصة مف الصكر التي تؤدؼ كل منيا داللة

معينة حسب ما تقتويو طبيعة التجربة كاإلحساس الذؼ يسيطر عم

المبدع حاؿ إنشائو

النص .مف ىذه ا نماط ،النمط البصرؼ ،كالسمعي ،كالذكقي ،كالشمي كما إلييا مف ا نماط
التي تيتـ بالصكر كطريقة تصنيصيا ،مف حيث إنيا أىـ مخرجات العمل ا دبي الذؼ يسع
المبدع مف خاللو إل

التأثير ،كيميزه عف نيره مف المبدعيف ،كىذا التصنيف لمصكرة يعتمد

الحكاس الخمس أساسا لو ،كقد تغمب حاسة منيا عم صكرة ما فتنسب إلييا ،كقد تشترؾ أكثر
مف حاسة في تككيف صكرة أخرػ (.)4

) )1إسماعيل  ،الشعر العربي المعاصر (ص.)136
) )2كبابو  ،الصكرة الصنية في شعر الطائييف (ص.)30
) )3مكميش  ،الشعر كالتجربة (ص.)70
))4ينظر،صالح،الصكرة الصنية في النقد العربي الحديث (ص.)106كالبطل،الصكرة في الشعر العربي(،ص.)28
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المبحث األكؿ  :حسية التشكيل الشعري
تتوافر الحكاس الخمس بما تدركو مف معطيات الكاقع في بناء ك تشكيل الصكر الشعرية
حيث يمزج المبدع ىذه المعطيات كيصيرىا في بكتقة اإلبداع أثناء إنتاجو النص الشعرؼ
مستعينا بخياؿ جامح في مزج الكاقع بالمتخيل  ،كىك بيذا ييدؼ إل استثارة المتمقي كالتأثير فيو
كتحقيق الصائدة لو لفالمثيرات الحسية ىي أساس التصكير الشعرؼ  ،لكف توافر قكة الحدس
كالنشاط التخييمي كالكعي التشكيمي في إدراؾ عالقاتيا الكامنة كتحكالتيا الممكنة يخرج الصكرة
مف كحدانية الداللة إل تعددىا ا مر الذؼ يقحـ القارغ عبر حالة مف الدىشة كالتحصز في دائرة
التأكيل كمحاكلة اقتناص إيحاءات جديدة ل(.)1فالشاعر يحاكؿ إيصاؿ دالالتو عبر صكره
المكحية المستحدثة التي يثير بيا القارغ عبر مناقوة الصكرة المطركحة في الخطاب الشعرؼ
لما تقتويو طبيعة الكاقع كالمألكؼ ل إف الشاعر حيف يستخدـ الكممات الحسية بشت أنكاعيا ،ال
يقصد أف يمثل بيا صكرة لحشد معيف مف المحسكسات بل الحقيقة أنو يقصد بيا تمثل تصكر
ذىني معيف  ،لو داللتو كقيمتو الشعكرية ،كتنشيط الحكاس كاليابيا "(.)2
إف تقريب الشاعر ا شياء المتباعدة كدمجيا مع بعويا البعض ،كاقامة العالقات بينيا
أثناء بنائو لمعمارية النص الشعرؼ ،ينـ عف كعي حقيقي بمعرفة جكىر ا شياء ،كيعكس سعة
خيالو ،كابداعو في إقامة عالقات نير مألكفة يحاكؿ تجسيدىا في خطابو الشعرؼ ،عالقات
نبعت مف استثارة ذاتية نابعة مف نصس الشاعر ،محصزة لممتمقي تستثير فيو ككامف التساؤالت
الالمحدكدة في محاكلة لتصسير تمؾ العالقات لفالكصف الخيالي ىك كصف ا شياء المحسكسة
ال مف حيث ىي كاقعة في المكاف بل مف حيث ىي كاقعة في النصس كمدػ تأثيرىا كمدػ ما
تستثيره فينا مف كحي داخمي فالمحسكس ىنا ينتقل مف حكاس الشاعر إل نصسو إل شعكره الذؼ
ينزع نالؼ ا شياء كجمكدىا كيبعث فييا المعاناة كالحنيفل(.)3

) )1العف  ،التشكيل الجمالي في الشعر الصمسطيني المعاصر (ص.)155
) )2إسماعيل  ،الشعر العربي المعاصر (ص.)114
) )3حاكؼ  ،فف الكصف (ص.)14
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لقد اعتمد شعراء الحماسة الشجرية عم الحكاس الخمس كما تدركو تمؾ الحكاس في تشكيل
نسيج الصكرة الشعرية في خطاباتيـ  ،فالمحسكسات ىيل الحقل الذؼ يقتنص منو الخياؿ
عناصر الصكرة كيستمد الرمكز كيجسد فييا معاناة الشاعر ،فيصكؾ عناصر الكاقع كيعطييا
كظائف جديدة يغكر في أعماقيا كيويء جكىر كجكدىا ،فيعيد إل

الكاقع كىجو كانسجامو

كيحقق بذلؾ اندماج الشعكر كالالشعكر الحقيقي كالالحقيقي العقل كالعاطصة في الصكر
المتماسكة برباط الرؤيا الركحية المكثصةل(.)1
كقد كانت الصصة الحسية لشعر شعراء الحماسة الشجرية أحد االستجابات لمكاقع المحيط
بيـ ،حيث شكمت سمة بارزة في خطاباتيـ ،فقد سيطرت الحسية عم

الشعراء في تشكيل

ككصف عكاطصيـ المختمصة تبعا لمغرض الشعرؼ الذؼ تنظـ عميو القصيدة .
كسيتـ دراسة الصكرة الشعرية عند شعراء الحماسة الشجرية مف خالؿ  ( :الصكرة البصرية
الشمية ،الصكرة الذكقية)  .كىذا
الحركية  ،الصكرة البصرية المكنية  ،الصكرة السمعية ،الصكرة ّ
الترتيب نابع مف دراسات عمماء النصس فزنو ليظير مف النتائج التي كصل إلييا الباحثكف في ىذا
أشده بكجو عاـ في إثارة الصكر البصرية كالحركية ،كيمي ىذا النجاح في
الصدد أف النجاح يبمغ ّ
كيقل عف ىذا
إثارة الصكر السمعية إذ يصل إل نحك  %46.8أؼ إل أقل مف المتكسط بقميلّ .

الشمية إذ يبمغ نحك  ،%39.3ثـ في إثارة الصكر الممسية إذ يبمغ نحك
النجاح في إثارة الصكر
ّ

التغيرات الباطنية ،إذ يبمغ نحك  ، %30.7كأخي ار في إثارة الصكر
 ،%35.5ثـ في إثارة ا لـ ك ّ
الذكقية أك صكر الطعكـ ،إذ تبمغ نسبة النجاح في ذلؾ نحك %14.2ل(.)2

) )1حمكد  ،الحداثة في الشعر العربي المعاصر (ص.)95
( )2عبد القادر  ،دراسات في عمـ النصس ا دبي (ص .)172
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الصكرة البصرية الحركية
تشكل الحركة عم اختالؼ أنكاعيا ،كما تمنحو الصكرة الشعرية مف سرعة كبطء ،عنص ار
ىاما مف عناصر الصكرة ،فكجكد الحركة كأحد ُم يش ِكالت الصكرة الشعرية يمنحيا الحيكية (.)1
كيبعد عنيا الجمكد ،بحيث تتكاتر الحركات السريعة أك البطيئة حسب التشكيل الشعرؼ المناسب
لمعاطصة المسيطرة ،كطبيعة الصكرة المكصكفة  ،بحيث تستنصر القارغ كتجعمو دائـ السعي في
البحث عف دالالتيا ،فالحركة تزيد مف جماؿ التصكير ،كىي أحد أركاف التصكير اليامة ،إذا لـ
تكف أصعبيا ،فالصكرة الحركية في أساسيا لتحريؾ لممكوكع الذؼ ال يممؾ حركة ل
الشاعر في نقل الحركات إل

()2

فميمة

رمكز مكتكبة ذات دالالت ،بحيث تؤثر في المتمقي كتجعمو

يستشعرىا بكيانو كيعيش أجكاءىا ،ميمة صعبة فعم الشاعر أف يككف مبدعا في انتقاء ألصاظو
كاختيار تراكيبو المتماىية بأحاسيسو كمشاعره في نقل الحركة كتصكيرىا لممتمقي فمما ل يزداد بو
التشبيو دّقة كسح ار أف يجيء في الييئات التي تقع عمييا الحركاتل

()3

فالتصكير ل لكف كشكل

كمعن كحركة ،كقد تككف الحركة أصعب ما فيو ل

(.)4

كقد تكاترت الصكرة البصرية الحركية في خطابات شعراء الحماسة الشجرية في مختمف
ا نراض الشعرية ،مدركيف مدػ تأثير ىذه الصكر كدكرىا الصعاؿ في تماىي أقطاب العممية
اإلبداعية الثالثة .
كمف الصكر البصرية الحركية الكاردة قكؿ الشاعر بشار بف برد (مف الطكيل) :
ؽ ر ِسػػػػػػػػنا
كػ َّ
ػػػػػػػار النقػػػػػػػػع فػػػػػػػػك َ
ػػػػػػػأف ُمثػ َ

ػػػػػػػػػو
اكبػ ُ
ػػػػػػػػػل تيػػػػػػػػػػاكى كك ُ
كأسػػػػػػػػػػيا َفَنا ليػ ن

) )1الزرزمكني  ،الصكرة الصنية في شعر عمي الجارـ (ص.)100
( )2اليافي  ،تطكر الصكرة الصنية ( ص.)207
( )3الجرجاني  ،أسرار البالنة لمجرجاني (ص.)180
( )4العقاد  ،ابف الركمي حياتو مف شعره (ص.)237
) (5ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)216
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()5

لقد اعتمدت الصكرة السابقة عم الحركة أساسا لمتصكير ،فمثار النقع أؼ الغبار الذؼ نط
سماء المعركة ما نتج إال مف صكرة حركية سريعة اإليقاع أثارتيا حكافر الخيل ،ىذه الحركة
السريعة أنشأت في طياتيا صكرة شمية ما كانت لتككف لكال الحركة فقد كانت الصكرة الحركية
أساسا لبناء صكرة شمية في ثنايا النص ،ككذلؾ الصكرة الحركية في الشطر الثاني الناتجة مف
التقاء السيكؼ بعويا ببعض حيث كلدت ىذه الصكرة أيوا صكرتيف ا كل سمعية مف خالؿ
صكت صميل السيكؼ الناتج مف الصكرة الحركية  ،كالصكرة ا خرػ صكرة بصرية حيث تكال
الشرر المتقاذؼ يمنة كيسرة مف أعم سماء المعركة نتيجة قكة وربات السيكؼ فأصبح الشرر
المتطاير في سماء المعركة المغبرة كميل تياكت ككاكبو .
كالعجيب في ىذه الصكرة أنيا تكاد تخمك مف ا فعاؿ التي ىي أساس الصكر الحركية ،حيث
تمنح ا فعاؿ الصكر الديمكمة كاالستمرار .
لقد كانت ىذه الصكرة الحركية أساسا لبناء عدة صكر أخرػ ،اجتمعت لتؤدؼ المعن الذؼ أراده
الشاعر مف خالؿ صكرة كمية بديعة ،تنـ عف إحساس عميق بالصخر كالحماسة ،كا نرب مف
ذلؾ إذا عرفنا أف صاحب ىذه الصكرة أعم لـ يبصر في حياتو قط ،كىذا دليل عم قكة إدراؾ
الشاعر كاستشعاره لممحسكسات ،حيث جسدىا في خيالو كعبر عنيا بطريقة مميزة في ناية
الركعة كالجماؿ .
قاؿ ا عش (مف البسيط) :
ِ
ػػػيػػػػػػا
َكػػػػػأ َّ
َف ِم ْ
ػػػػػيا ِم ْ
ػػارِت َ
ػش َػي َػػتػ َ
ػػػػػف َب ْػيػػػػػػت َج َ

ػػػػػػل
السػػػػػػػحابةِ  ,ال ريػ ن
مػ ّ
ػػػػػػر ّ
ػػػػػػث كال عجػ ُ

()1

حيث قاـ ىذا التشبيو في أساسو عم الحركة ،كىي حركة مكصكفة كما في الشطر الثاني مابيف
السرعة كالبطء مشية معتدلة الخط تتيادػ فييا محبكبة الشاعر ،كتكوح ىذه الصكرة الحركية
ىذه الييئة المحببة ليا ،فالصكرة تنبض بكل معالـ الحياة كالحيكية المستمدة مف ا لصاظ الدالة
عم الحركة .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)657
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كمف الصكر الحركية النابوة في حماسة ابف الشجرؼ قكؿ الشاعر العاصي بف كائل الس ْي ِم ُّي

(مف البسيط) :

لمػػػػػػػػػا أ ََتيَنػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػيالف َق ِ
اطَبػػػػػػػػػ ًة
َ ْ َ
ْ

اخَتَم ُفػػػػػػػكا
ػػػػػػي ِف ك ْ
َقػ ْ
ػػػػػػد أ ْ
ػػػػػػرُى ْـ لْم َحػ ْ
َمػ َ
َج َم ُعػػػػػػػكا أ ْ
ِ
ػػػػػػػػف
ِبػ ُ
الح َجػ ُ
المػػػػػػػػػاذ ُّي ك َ
ػػػػػػػػيض ّ
الصػػػػػػػػػكارـِ ك َ
ِ
ػػػػػػػرُد المناكػ ِ
ػػػػػػػف
ػػػػػػػب فػػػػػػػػي أعَناق َيػػػػػػػػا َىَيػ ُ
ُجػ ْ

ػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػالً كػ
ػػػػػػػػػػايُنكا َج ْح َفػ َ
ػػػػػػػػػػالم ْك ِج َزَّيَنػ ُ
َف َعػ َ
َ
ػػػز ِؿ سػ ِ
الجمػ ِ
ِ
ػػػامَي ًة
يمشػػػػكف مشػ
البػ ْ
ػػػاؿ ُ
ػػػي َ
َْ ُ َ َ ْ َ
ػػػػػػدماً قػػػػػػػاؿ قػ ِ
ِ
ػػػػػػائُم ُي ْـ :
َفػ َّ
َ
ػػػػػػر ْت ُسػػػػػػػَمْي نـ كقػ ْ َ

ػػػػػػػف
ػػػػػػيف
ِفػػػػػػػري ُسػػػػػػػَمْي ُـ فػ َّ
المػػػػػػػكت ُم َ
َ
زدلِ ُ

()1

لقد مثمت ا فعاؿ المكررة في ا بيات السابقة بؤرة الصكرة الحركية السريعة متتابعة الكقع

المناسبة عاطصة الشاعر كنروو الشعرؼ ،حيث يستشعر المتمقي معاني الحركة كاالوطراب
المتكاترة في ا بيات لتكالي تكرار ا فعاؿ التي منحت الصكرة ىذه الحركة .فقد عبرت ىذه
الصكرة الحركية عف لتجربة الشاعر النصسية كمكقصو مف ا شياء المحيطة بو ،ككجكد الصعل في
الصكرة يكصييا مؤكنة البحث عف الحركة كيكفر ليا حركة أساسا قادرة عم بث الحياة فييال(.)2
كمف أمثمة الصكر الحركية السريعة قكؿ الشاعر يعمرك بف العاصي في مكقعة صصيف (مف

الطكيل) :

ِ
ػػػي ِدي
كَلػ ْ
ػػػل َمَقػػػػامي َك َم ْشػ َ
ػػػك َشػػػػ ِي َد ْت َج ْمػ ن
ِ
ػػػػػػػر ِ
اؽ َكػػػػػػػػأََّن ُي ْـ
ػػػػػػػدا َة أ ََتػػػػػػػػى أ ْ
َغػ َ
ػػػػػػػل اْلعػ َ
َىػ ُ
ك ِجئَنػػػػػػػػا إلػػػػػػػػي ِيـ فػػػػػػػػي الح ِديػ ِ
ػػػػػػػد َّ
كأننػػػػػػػػا
َ
َ
ْ

ِِ ِ
يف يكمػػػػػػػا َشػػػػػػاب ِمْنيػػػػػػػا الػ َّ
ػػػػػػذ َك ِائ ُب
َ َ
بصػػػػػػ ّف َ َ ْ ً
ِ
ِ
ػػػػػػػػف اْلَب ْحػ ِ
ػػػػػػػػب
ػػػػػػػػر ُلػ ّّ
ػػػػػػػػج َم ْك ُجػ ُ
مػ َ
ػػػػػػػػو ُم َتَراكػ ُ
ِ
ػػػػػػػػػب
اب َخ ِريػػػػػػػػػػف َز ْع َز َع َتػ ُ
َسػ َ
ػػػػػػػػػو اْل َجَنائػ ُ
ػػػػػػػػػح ُ

ِ
ػػػػػػارُب ُكا
ػػػػػػرى أ ْ
َف ُت َضػ َ
ػػػػػػل َنػ َ
َعمِّيػػػػػػػا َفُقْمَنػػػػػػػا َ :بػ ْ
()3
ِ
ػػػػػػػػب
َف ِطْرَنػػػػػػػػػا ِإَلػػػػػػػػػي ِي ْـ كالسػ
ُ
ػػػػػػػػيكؼ َق َكاضػ ُ

َف ُتَبػػػػػايِ ُعكا
ػػػػرى مػػػػػف َأرِيَنػػػػػا أ ْ
َفَقػػػػػاُلكا َ :نػ َ

ػػػػػػػػػار ْت ِإَلْيَنػػػػػػػػػػا ِّ
ػػػػػػػػػات ُيـ
بالرَمػ ِ
َف َ
ػػػػػػػػػاح ُك َمػ ُ
طػ َ

فقد مثمت ا فعاؿ الصكرة الحركية السريعة كالمتتالية ،التي أراد الشاعر إيصاليا لممتمقي في

كصف معركتو ،مف خالؿ أفعاؿ مكررة في ثنايا ا بيات ،متعمقة بحكار داخمي ينـ عف تباعد
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)155
) (2البيطار  ،الصكرة الشعرية عند خميل حاكؼ (ص.)123
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)199
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اآلراء بيف الصريقيف  ،كسعة الصجكة بينيما ،التي انتيت بالقتاؿ ،كمما زاد ىذه الصكرة سرعة
كاوطرابا قافية الباء االنصجارية التي تترؾ صكتا مكر ار .
كقد عمد شعراء الحماسة الشجرية إل استعماؿ الصكرة الحركية البطيئة تبعا لما تقتويو طبيعة
التجربة الشعكرية ،فقد ماؿ شعراء الحماسة الشجرية إل

إبطاء الحركة في كصف المحبكبة

مككنيف بذلؾ صك ار حركية بطيئة تناسب فف الغزؿ ،كما تقتويو طبيعة المرأة ا نثكية كخاصة
في مشيتيا ،كما في قكؿ الشاعر تميـ بف أُبي بف مقبل(مف البسيط) :
ِ
ِ
ػػػػػل َّ
ػػػػػو
النقػػػػػػا ماَلػ ْ
ػػػػػت جكانُبػ ُ
َي ْمشػػػػػػيف َىْيػ َ

يْنيػػػػػػػػاؿ ِحينػػػػػػػػاً ,كيْنيػػػػػػػػاه َّ
الثػػػػػػػػرى ِحينػػػػػػػػا
ُ
َ
َ
ُ
ِ
الجُنػ ِ
َىػ َّ
ػػػػػػداف َيْب ِرينػػػػػػػا
ػػػػػػكب ُضػ
ػػػػػػحى عيػ َ
ػػػػػػز َ
ً
()1
أيػ ِ
ػػػػػػدي ال ِّتجػ ِ
ػػػػػػو لِيَنػػػػػػػا
ػػػػػػار فػػػػػػػزَادكا َم ْتَنػ ُ
ْ

َي ْيػ ُ ف
لممشػػػػػػػػػي أَكصػػػػػػػػػاالً ُمَن َّع َمػػػػػػػػػ ًة
ػػػػػػػػزْز َ َ
ػػػػػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػػػػػاى ِتز ِاز ُرَدْيِنػػػػػػػػػػػػػػػػي َتجا َذَبػ
أك كػ
ْ
ُ
ّ

فقد ماؿ الشاعر إل التصكير البطيء في كصف حركة المحبكبة كتبخترىا أثناء المشي ،كىك

ما تقتويو طبيعة فف الغزؿ ،فمشيتيا ككثيب الرمل في الصحراء الذؼ يغير مكانو مف كقت

آلخر ببطء كتؤدة نتيجة عمل الرياح  ،أك ىي في تمايميا كتمايل أشجار النخيل في كقت ىبكب
رياح الجنكب ،أك ىي كاىتزاز رمح ريديني بأيدؼ التجار ييزكنو ى از خصيصا لصحص جكدتو .كىذه

الصكر الثالثة الكاردة في النص كميا صكر بطيئة دعت إلييا طبيعة الغرض الشعرؼ كطبيعة

المكصكؼ ،حيث عقد الشاعر المقارنة بيف محبكبتو كبيف كثيب الرمل ،كأشجار النخيل كالرمح
الرديني المدف ،مستخمصا البطء مف المشبو بو المتعدد لتكصيل الكصف التاـ لممتمقي لييئة

المشي عند محبكبتو .

كمنو قكؿ الشاعر عمي بف عمقمة (مف الطكيل) :
ِ
إذا َحػ َّ
العػػػػػػػػالَ
ػػػػػػػدرى َضػػػػػػػػ َفائرىا ُ
ػػػػػػػرؾ المػ َ

ػػػدى الريحػ ِ
ػػػكْرَدا
َم َج ْجػػػػف َنػ َ
ػػػر الػ َ
ػػػاف كالعنبػ َ

()2

فقد اعتمد الشاعر في كصصو عم بياف صكرة حركية بطيئة لشعر محبكبتو فزذا حرؾ المشط

وصائر شعرىا في حركة بطيئة تناثر مف ىذه الوصائر صكرة شمية أخرػ نبعت مف داخل
الصكرة الحركية صكرة شمية مميئة بعبق الكرد كالرياحيف .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)655
) (2المرجع السابق  ،ص.656
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كمنو قكؿ أبي نكاس (مف الطكيل) :
ِ
ػػػػػػػقـِ
قريبػػػػػػػة عيػػػػػػػد
باإلفاقػػػػػػػة مػػػػػػػف ُس ْ

الطػػػػػػر ِ
ضػػػػػػعيفة ِّ
ؼ تحسػػػػػػب أنيػػػػػػا
كػػػػػػر َّ ْ

()1

لقد عمد الشاعر إل كصف عيكف محبكبتو مف خالؿ تصكير حركي بطيء عمد فيو ال تشبيو
حركة عيكنيا الساىمة البطيئة الصياوة با نكثة ،كاإلنراء ،بعيكف انساف جديد الشصاء مف مرض

ألـ بو .
الصكرة البصرية المكنية
استطاع شعراء الحماسة الشجرية تكظيف ا لكاف في التعبير عف عكاطصيـ كتجاربيـ
الشعرية حسب أنراويا  ،كقد كاف تكظيف المكف نابعا مف حالة نصسية تسيطر عم الشاعر
كقد استطاع شعراء الحماسة الشجرية مف شحف المكف كرمز بارز ذؼ دالالت تتكافق مع
تجاربيـ الشعرية في التعبير عما يجكؿ بخكاطرىـ  ،فحمل المكف دالالت إيحائية تنـ عف عمق
التجربة الشعكرية التي يمر بيا الشاعر ،فغاص الشاعر في عمق دالالت ا لكاف مصج ار طاقاتيا
اإلبداعية الكامنة فييا مف خالؿ الصكر المكنية التي رسمكىا  ،كالمعبرة عف تجارب شعكرية
متعددة  ،حيث استطاع شعراء الحماسة الشجرية مف تكظيف ا لكاف كدالالتيا في بناء خطاب
شعرؼ زاىي ا لكاف ،أك قاتميا  ،لمتأثير في المتمقي كجعمو يعيش حالة إبداع النص زمف كتابتو
لإف ألكاف ا شياء كأشكاليا ىي المظاىر الحسية التي تحدث تكت ار في ا عصاب كحركة في
المشاعر ،إنيا مثيرات حسية يتصاكت تأثيرىا في الناس ،لكف المعركؼ أف الشاعر كالطصل يحب
ىذه ا لكاف كا شكاؿ ،كيحب المعب بيا ،نير أنو ليس لعبا لمجرد المعب ،كانما ىك لعب بدافع
استكشاؼ الصكرة أكال ،ثـ القارغ أك المتمقي ثانيال(.)2
لقد كع شعراء الحماسة الشجرية أف المكف أىـ ما يستثير كيجذب البصر ،كيمنح النص
بعدا لكنيا خالبا ،فرسمكا مف خالؿ ىذا الصيـ أجمل المكحات كأبدعيا معبريف عف أفكار خاصة
نبعت مف شعكر مصعـ بعبق التجربة الشعكرية المحممة بدالالت نصسية كثيرة .
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)683
) (2إسماعيل  ،الشعر العربي المعاصر (ص.)129
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لقد استخدـ شعراء الحماسة الشجرية المكف ا حمر في رسـ صكر البطكلة كالشجاعة كاإلقداـ
مف خالؿ تصكيرىـ المعارؾ التي خاوكىا ،فحممكا المكف ا حمر دالالت البطكلة كالصداء
كالشجاعة ،فكاف ىذا المكف خير معيف عم بياف معالـ ىذه الصكر كابراز دالالتيا ،كمما جاء
مف ىذه الصكر الحمراء رسميـ معالـ الدماء السائمة في المعارؾ ،كما في قكؿ الشاعر عمرك
بف معد يكرب (مف الكافر) :
ػػػػػػػػػػػػػػػػػب ِائ نب َكػػػػػػػػػػػػػػػػػاألُْر ُجك ِ
اف
عميػػػػػػػػػػػػػػػػػو َس
َ

ػػػػػػػػر
َكِقػػػػػػػػػرف َقػ ْ
ػػػػػػػػت لِػ َ
ػػػػػػػػد َتَرْكػ ُ
ػػػػػػػػدى َم َكػ ّ

()1

أبدع الشاعر في رسـ صكرة مممكسة لشجاعتو ،فقد جسد الشاعر المعنكؼ في صكرة بصرية
محسكسة فما اصطباغ المالبس الرقيقة بالمكف ا حمر إال تكصيف لمكف الدـ السائل مف ىذا
الشخص الذؼ طعنو الشاعر طعنات كثيرة ،فأصبحت الصكرة حمراء قانية تحمل في طياتيا
معالـ الشجاعة كاإلقداـ ،كتحمل في طياتيا عبق المكت المنبعث مف المكف ا حمر .
مي (مف الطكيل) :
الع ْك ُّ
كقاؿ الشاعر ُسكيد بف ُكراع ُ
ػػػػػػػػػديَنا السػػػػػػػػػػيكؼ َ ِ
طػػػػػػػػػػكؿ ِبأَيػ ِ
ػػػػػػػػػع
َت ُ
ُ
القكاطػ ُ
ُ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػاق ُع
ػػػػػػػػػػػػػػر َن
ففيػػػػػػػػػػػػػػو َد نـ جػػػػػػػػػػػػػػار ك َخ
ُ
ِ ()2
ػػػػػػػػػػػػػػػػكاف ُع
ػػػػػػػػػػػػػػػػاء َشػ
َكُتكَفيَنػػػػػػػػػػػػػػػػػا َّإال ِد َمػ
َ
ن

ػػػػػدعكى َك ُحػ ِ
ػػػػػت الػ َّ
ػػػػػد َىا
ػػػػػكر َ
ِإ َذا َناَبػ ْ
ض عنػ َ
ِ
ػػػػػػػػػػب َاب نة
ػػػػػػػػػػار ْت عميػػػػػػػػػػػو َضػ َ
ػػػػػػػػػػرؾ ثػ َ
ِب ُم ْع َتػ َ
ِِ
يف لنػػػػػػا َد َمػػػػػػاً
كمػػػػػػا َمػ َ
ػػػػػكنـ َضػػػػػػامن َ
ػػػػػات َقػ ْ
َ

لقد صبغ الشاعر صكرتو بالمكف ا حمر المستمد مف لكف الدماء الجارية الناقعة في رسـ معالـ
الصخر كالحماسة  ،فقد أبرز ىذا المكف دالالت العزة كا نصة كالقكة في مكاجية ا عداء ببأسيـ
كقكتيـ .
كلمكف ا حمر دكر كبير جدا في إظيار حالة الغوب الكامف في النصس ،فزذا ما احمرت العيكف
برز المكت الزؤاـ مف تواعيف الصكرة المنبثقة مف تجربة شعكرية تعصف بكل معاني الصخر
كالحماسة كالعزة كا نصة العربية ،كما في قكؿ الشاعر ِ
ورار بف الخطاب ِ
الص ِ
ير ُّؼ (مف المنسرح):
ي

ػػػػػػػػػػػػػػد ِؽ
حػػػػػػػػػػػػػػػي ِكػػػػػػػػػػػػػػػراـ َك َم ْع َشػػػػػػػػػػػػػػػر ُصػ
ُ
ّ

ػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػى
إّنػػػػػػػػػػي أل ْن ِمػػػػػػػػػػي إذا انتميػ ُ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)34
) (2المرجع السابق  ،ص.110
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ػػػػػػػػػػػاج بػػػػػػػػػػػػالعمق
ُت ْك َحػػػػػػػػػػػػ ُل يػػػػػػػػػػػػكـ الييػ
ِ

أعيػػػػػػػػػػػػػَن ُيـ
بػػػػػػػػػػػػػيض جعػػػػػػػػػػػػػاد كػػػػػػػػػػػػػأف ُ

()1

فقد أبدع الشاعر في تصكير حالة الغوب المعنكية المسيطرة عم النص ،مف خالؿ التعبير

عنيا بصكرة لكنية محسكسة ،كاف المكف ا حمر ىك عماد دالالتيا المتعددة الصياوة ،التي تنـ

عف القكة كالعزة ،فقد جعل الشاعر المكف ا حمر المراد بو الدـ كحال لعيكف قكمو في تصكير

حالة الغوب كاظيارىا .

ط بف يي ْع يمر ا يادؼ (مف البسيط) :
كمنو قكؿ الشاعر يل ِقي ُ
مػػػػػػػف َّسػػػػػػػره كػػػػػػػرـ الحيػ ِ
ػػػػػػزؿ
ػػػػػػاة َفػػػػػػػال َيػ َ
ُ َ ُُ َ
َ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػرة
َعيف ُم َح َمػ
َّ
النػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ َ
ريف ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ ُ

فػػػػػػػػي ِمقَنػػػػػػػػب ِمػػػػػػػػف صػػػػػػػػالِحي األَنصػ ِ
ػػػػػػػار

يػػػػػػػػػػر كميَم ِ
ػػػػػػػػػػة ِ
ِ
ػػػػػػػػػػالج ِ
بصػػػػػػػػػػار
اإل
َك
مر َغ ِ َ
َ

()2

ككما حمل المكف ا حمر داللة الحرب ،حمل أيوا داللة الحب كىذا االنزياح أك التغير في
الداللة نابع مف طبيعة التجربة الشعرية التي يمر بيا الشاعر ،كطبيعة حالتو النصسية ،فالمكف

الكاحد قد يحمل دالالت متعددة .
كقد استخدـ شعراء الحماسة الشجرية المكف ا حمر لمتعبير عف معاني الحب كالغزؿ الممزكجة
بشعر الخمر ،فرسمكا صك ار كثيرة ذات ألكاف حمراء قانية تصيض بكل معاني الحب كالشكؽ كما
في قكؿ الشاعر عبيد بف ا برص (مف البسيط) :
ػػػػاء أ َْد َكػػػػػف فػػػػػي الحػػػػػاُن ِ
ػػػػف مػ ِ
ِ
ػػػػاح
كت َن َّضػ ِ
َ
مػ ْ َ
()3
ػػػػػػػػػػف أََنا ِبيػ ِ
ػػػػػػػػػػاح
كت َّفػ
ِ
ػػػػػػػػػػب ُرَّمػػػػػػػػػػػاف ُ
أك ِمػ ْ

ػػػػػت
َكػػػػػػأ َّ
ػػػػػد َ
ػػػػػرى ا ْغ َتَبَقػ ْ
َف ِرْيَق َت َيػػػػػػا َب ْعػ َ
الكػ َ
عشػػػػػػعة كالمسػ ِ
ػػػػػرت َيا
ػػػػػؾ َن ْشػ ُ
أك ِمػ ْ
ػػػػػف ُم َش َ َ

لقد كصف الشاعر ريق محبكبتو بأنو كالخمر في مصعكلو با جساد ،كما يصيبيا مف خدر بعد

تعاطييا ،كاذا كاف المكف ا حمر ىك المصول لمخمر ،كالدليل عم

جكدتيا ،كاستخراجيا مف

فاكية حمراء المكف كالرماف كالتصاح ،تبدت معالـ الصكرة المكنية الحمراء القانية ذات الدالالت
المتعددة الكثيرة الصياوة بكل معاني الغزؿ النابع مف نصس عاشقة .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)57
) (2المرجع السابق  ،ص.355
) (3المرجع نصسو  ،ص.669
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ط ِك ُّؼ (مف الخصيف) :
الع ي
كمنو قكؿ الشاعر ي
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػاعم ِ
ػػػػػػػػػػػػػػد ِ
يف َضِنْيَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يف نػ
ذات َخػ ّ
ُ
َ
ِ
َكَثَن َايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير
كر َيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة َك َغػ

ِ
ِ
ػػػػػػػػػػف ُّ
ػػػػػػػػػػاح
التفػ
ػػػ
ِ
ػػػػػػػػػػػيف بمػػػػػػػػػػػا في ِي َمػػػػػػػػػػػا مػ َ
()1
ػػػػػػػاح
ػػػػػػػف أَ َقػ ِ
ػػػػػػػف ُعَقػػػػػػػػار َكَر َ
كضػػػػػػػػة ِمػ ْ
ِمػ ْ

كقد رسـ شعراء الحماسة الشجرية بريشتيـ الحمراء ،معالـ الشككػ مف الحبيب ،ككصف عينيو
المتيف ما زالتا تقتل العشاؽ كما في قكؿ ابف الركمي (مف المنسرح) :

ِ
الق ْت ِ
ػػػػػػػػػب
ثػػػػػػػػػرِة َ
ػػػػػػػػػل ناَل َيػػػػػػػػػا َ
مػػػػػػػػػ ْف َك َ
الك َص ُ
()2
ِ
ِ
الػػػػػػػد ُـ فػػػػػػػي َّ
ك َّ
ػػػػػػػب
الن ْصػػػػػػػل َشػػػػػػػاىند َع َج ُ

فقمػػػػػت ليػػػػػـ :
ػػػػػو
قػػػػػالكا :
َ
ُ
اشػػػػػت َك ْت عيُن ُ

ِ
ػػػػػػػػت
ػػػػػػػػف
ُح ْم ُ
ػػػػػػػػف َقَتَم ْ
دمػػػػػػػػاء َم ْ
رت َيػػػػػػػػا ِم ْ

كقد استخدـ شعراء الحماسة الشجرية المكف ا حمر في رسـ صكرة الكركد كا زىار كما في قكؿ
()3

الشاعر

(مف الكافر) :

كركض َن ِ
تو
َضػ
ػػػػػػػػػػػػػد أ ْ
اضػػػػػػػػػػػػػػر َقػ ْ
ػػػػػػػػػػػػػح َك ُ
َ
ََ
ِ
َف َش َ ِ
ِ
ق ُّ
فيػػػػػػػػػػػػو
عمػػػػػػػػػػػػاف
الن
كػػػػػػػػػػػػأ َّ
ػػػػػػػػػػػػقائ َ

ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
بالب َك
بيب
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػحائب ُ
َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ
ِ ِ ()4
ِ
الػػػػػػػػػد َماء
يػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػػاب َق ْ
ّ
ػػػػػػػػػد َر ِك َ
ثَي ن

ِ
ػػػػػػعة
جاء ْت َ
ػػػػػػاء َناص َ
ػػػػػػؾ فػػػػػػي ُحمػػػػػػة َبْي َض َ
َكأََّنيػػػػػػػػػا كجَنػػػػػػػػػ نة فػػػػػػػػػي َخػ ِّ
ػػػػػػػػد ِ
غانَيػػػػػػػػػة
َ
َ

فػػػػػػػػػي حمػػػػػػػػػرة كا ِّتَقػ ِ
ػػػػػػػػاد َّ
النػ ِ
ػػػػػػػػت ِع ُل
ػػػػػػػػار َتشػ َ
ُْ َ

كمنو قكؿ الشاعر()5في كصف تصاحة (مف البسيط) :

ػػػػػػػل
ػػػػػػػاره َ
ػػػػػػػاء أَكَقػ َ
ػػػػػػػد فييػػػػػػػػا نػ َ
الخ َجػ ُ
َبْي َضػ ُ

()6

كمف ا لكاف التي استعمميا شعراء الحماسة الشجرية ،المكف ا سكد ،حيث رسمكا بو صك ار

متشحة بالسكاد في كصف يكـ البعد عف المحبكبة ،فقد عمد الشعراء ال استعماؿ المكف ا سكد
الص ِ
يم ُّي (مف الكامل) :
لرسـ حالة نصسية متشائمة حزينة كما في قكؿ الشاعر عمي بف دمحم ي

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)672
) (2المرجع السابق ،ص.884
) (3البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم القائل .
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية  ،ص.759
) (5البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم القائل .
) (6ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)769
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َن َف َضػػػػػػػػػػػت عميػ ِ
ػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػك َاد ُى َّف ُج ُفػػػػػػػػػػػك ُف
ْ
م ْطػػػػػػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػػػػػػػاله ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػل م ْمُنػػػػػػػػػػػػػػػػك ُف
نائػ
ُ
ن
ن َ
َ

كالميػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػي َثػػػػػػػػػكب َكػػػػػػػػػأ َّ ِ
ػػػػػػػػو
يمػ ُ
ُ
َف أَد َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارُه َف َكأََّنػ
طػ
ُم ْسػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّد نة أَ ْق َ
ُ
ُ
َ
األرض َشػػػػػػػػػػػكىاء ِ
العػػػػػػػػػػػر ِ
اص َكأََّن َيػػػػػػػػػػػا
ك ُ
ُ

ػػػػػػػػػرك ُف
ػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػكـِ َّ
َصػ ّّ
النػػػػػػػػػػكى َم ْقػ ُ
()1
ػػػػػػػػػػػو م ْحػػػػػػػػػػػػزك ُف
ػػػػػػػػػػػت ِفْي ُ َّ
مػػػػػػػػػػػػا َي ْسػ َ
ق َكأَنػ ُ َ

ؽ
ػػػػػػػػػكب َعَمْي َيػػػػػػػػػػا ُم ْطػ ِ
ػػػػػػػػػل َم ْكُبػ
ػػػػػػػػػر ن
ن
كالميػ ُ
لقد رسـ الشاعر لكحتو الدالة عم

خيبة ا مل كالخكؼ كبعد الحبيبة مف خالؿ سكاد الميل

كالمقصكد في ىذه الصكرة ليس الميل في حد ذاتو كانما ىذا المكف المالزـ لو الذؼ يبعث في
النصس الرىبة كالخكؼ مف المجيكؿ ،لقد دفعت حالة الشاعر النصسية التي يعيشيا إل

رسـ

لكحتو المتشحة بالسكاد مف خالؿ الميل في إشارة منو إل كصكلو إل كل مكاف .
كلـ تقتصر الصكرة المكنية السكداء عم رسـ معالـ الخكؼ مف المجيكؿ المتمثل في الميل ،فقد
لجأ الشعراء أيوا إل ىذا المكف في كصف المحبكبة فأصبح لكنا يحمل بعدا نزليا ،كىك ما
تقتويو طبيعة المكقف كالحالة النصسية ،كمنو قكؿ الشاعر أبي ُدؤاد (مف الكامل) :
ؽ
القُمػ
َّ
ػػػػػػػػػػػعاد ُشػ َّ
إف ُ
ػػػػػػػػػػػك ُ
ػػػػػػػػػػػكب إلػػػػػػػػػػػػى ُسػ َ
َ
ِ
ِ
ػػػػػػػػػق
ػػػػػػػػػل ُم ْكِنػ ُ
ػػػػػػػػػب فيػػػػػػػػػػو كىػػػػػػػػػػك َجثػ ن
َكَتغيػ ُ
()2
ِ
ِ
ؽ
ػػػػػػػػػػػػار ُم ْشػ ِ
ػػػػػػػػػػػػر ُ
ككأَّّن َيػػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػػو َن َيػ ن

ؽ إلػػػػػى الحمػػػػػى
ػػػػر ُفػػػػػ َاد َؾ أف َي ُتػػػػػك َ
اُ ْز ُجػ ْ
ِ
ِ
ػػػػػػعَرَىا
ػػػػػػحب مػػػػػػػ ْف قَيػػػػػػػاـ َشػ ْ
ػػػػػػاء َتسػ ُ
فر َعػ ُ
َف َكأََّنػػػػػػػػػػػػػو ليػػػػػػػػػػػػػل عَمييػػػػػػػػػػػػػا م ْغػ ِ
ؼ
ػػػػػػػػػػػػد ن
ُ
ن َ َ
ُ

فقد عمد الشاعر ال المكف ا سكد المستمد مف ظالـ الميل في كصف شعر محبكبتو الطكيل
الذؼ تكاد تغيب فيو ،كما مزج الشاعر المكف ا بيض في صكرتو مبينا بياض محبكبتو المشابو
لوكء النيار فشعرىا ليل يحيط بيالة مشرقة مف وكء النيار .

كقد مزج الشاعر ابف المعتز المكف ا سكد با حمر في صكرة بديعة تناكلت الخمر كمحبكبتو
فقاؿ (مف الطكيل) :
سػػػػػػػقتني فػػػػػػػي ليػػػػػػػل شػػػػػػػبيو بشػػػػػػػعرىا

شػػػػػػػػػػػػػػػبيية

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)724
) (2المرجع السابق  ،ص.948
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ِ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػب
خػػػػػػػػػػػػػػػدييا بغيػػػػػػػػػػػػػػػر رقيػ

كشمسػػػػػػيف مػػػػػػف خمػػػػػػر كخػ ِّ
ػػػػػد حبيػ ِ
ػػػػػب
ْ
ْ

سػػػػيت فػػػػي ليمػػػػيف َّ
بالشػػػػعر كالػ ُّ
ػػػػدجى
فأم ْ
ْ

()1

كمف الصكر المكنية ا خرػ التي استعمميا شعراء الحماسة الشجرية في رسـ لكحاتيـ  ،المكف

ا بيض الداؿ عم

الصصاء كالنقاء كاإلشراؽ ،حيث استعممو الشعراء في تصكير ممدكحييـ

فاقترف البياض بالمدح كالرفعة كالعزة ،فيذا المكف للكف الطيارة كالخمكص كالصصاء كالنقاء
كالمحبة كالخير كالحق كالعدالةل(.)2

كمما جاء في شعر شعراء الحماسة الشجرية مف الصكر البيواء قكؿ الشاعر أبي طالب بف
عبد المطمِب (مف الطكيل) :
ػػػػػػػقى ال َغمػػػػػػػػاـ بكج ِيػ ِ
ػػػػػػػو
ض ُي ْس َتسػ َ
ػػػػػػػي ُ
كأَبػ َ
َ ُ
فالبياض دليل عم

ِ
اليتػػػػػػػػػامى ِع ْصػػػػػػػػػم نة ل رامػ ِ
ػػػػػػػػل
اؿ َ
ث َمػػػػػػػػػ ُ
َ
َ

()3

نقاء العرض ،كالخمك مف العيكب  ،كرفعة المكانة كعمك الشأف ،كالمكف

ا بيض ليس ىك المقصكد في حد ذاتو ،كاف الشخص المقصكد أبيض المكف مشربا بالحمرة
فالتعبير بالبياض يأتي في إطار رسـ صكرة صافية نقية لمممدكح .
ِ
بي (مف الطكيل) :
الة ي
الكْم ُّ
كمنو قكؿ الشاعر عمرك بف م ْخ ي

القػػػػػػرـ الطكيػ ِ
ػػػػػاد ُه
ػػػػػي ُ
ػػػػػل ن َجػ ُ
ػػػػػك األَْبػ َ
ُىػ َ
ُ
ض َ ُْ

القػػػػػػػكـِ ال َفػػػػػػػاف كال ىػػػػػػػك يػ ِ
ِ
ػػػػػػاف ُع
ػػػػػػف َ
مػ َ
ُ َ َ

()4

كمنو قكؿ زىير بف أبي سمم (مف البسيط) :

ػػػػػػػاض ي ِّ
ػػػػػػػف
َشػ ُّ
أَ
ػػػػػػػي ُ
ػػػػػػػؾ َعػ ْ
فكػ ُ
ض َفَّيػ ن ُ
ػػػػػػػـ ْأبػ َ

ِ
ِ
ػػػػػف أَعَن ِ
اق َيػػػػػػا ِّ
الرَبَقػػػػػػا
العَنػػػػػػاة َك َعػ ْ ْ
أَيػػػػػػدي ُ

ِ
ػػػػػػػـ أ َُزْر
َم ْخ َت ِرِمػػػػػػػػي َرْيػ َ
المُنػػػػػػػػكف َكَلػ ْ
ػػػػػػػب َ
أُ

ِ
ِ
ػػػػف َىمػ ِ
كرَىػػػػػا
ػػػػداف ِب َ
يضػػػػػاً ُن ُح ُ
َك َكاعػ َ
ػػػػب مػ ْ َ

()5

كبة بف
كما استعمل المكف ا بيض في رسـ صكرة جماؿ المرأة العربية كما في قكؿ الشاعر تي ي
الح يمِّير الخصاجي (مف الطكيل) :
ُ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)889
) (2أبادؼ  ،ليال قاسمي  ،الجماؿ المكني في الشعر العربي  ،ص.86
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)65
) (4المرجع السابق  ،ص.172
) (5المرجع نصسو  ،ص.349
) (6المرجع نصسو  ،ص.649
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()6

فقد رسـ الشاعر صكرة بيواء لمحبكبتو ،كىك المكف المصول لممحبكبات في ذلؾ الكقت .
كمنو قكؿ الشاعر ابف قيس الرقيات (مف الطكيل) :
َي َتكُّقػ ِ
ِ
َّ
ػػػػػػػػػػد
َت َكَّقػ ُ
ػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػي الظممػػػػػػػػػػػاء أ َّ َ

ؽ ُث ْغػػػػػػػػػرِة َن ْح ِرَىػػػػػػػػػا
َكػػػػػػػػػأ َّ
َف ال ُثَرَّيػػػػػػػػػا َفػػػػػػػػػك َ

()1

كمف الصكر البيواء في شعر شعراء الحماسة الشجرية تشبيييـ ا سناف بحبات البرد
المتساقطة في نصاعة لكنيا ا بيض كما في قكؿ ا عش (مف الكامل) :
ِ
ػػػػػػػو
اؾ عمػػػػػػػػى أَ َغ َّ
ػػػػػػػر َكأََّنػ ُ
ػػػػػػػك َ
الس َ
ُت ْجػػػػػػػرِي ّ

ػػػػػػػػرُد َت َحػ َّ
ػػػػػػػػف ُم ُتػػػػػػػػػك ِف َغ َمػػػػػػػػػاـِ
ػػػػػػػػدَر ِمػ ْ
َبػ َ

َّ
ػػػق عػػػػف
الربيػػػػع الطمػ ُ
َسػػػػ َفَرت َك َمػػػػا َسػػػػ َفر ُ

الضػػػػػػػػػػػػػػػحى مصػػػػػػػػػػػػػػػُق ِ
كرد ُيَرْق ِرُقػػػػػػػػػػػػػػػو ُّ
كؿ
َ

كمنو قكؿ البحترؼ (مف الكامل) :

ِ
بػػػػػػػػػػػػكؿ
الم ْت
ػػػػػػػػػػػرُّد ُح َش َ
ػػػػػػػػػػػرند َيػ ُ
َبػ َ
اشػػػػػػػػػػػػ َة َ

كتبسػػػػػػػمت عػػػػػػػف ل لػػػػػػػ فػػػػػػػي رصػػػػػػػفو
ّ
كلمبحترؼ أيوا قكلو (مف السريع) :

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح
ظـ أك َبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد أك أقػ
ْ
ُ

ػػػػػػػػػػػػػح ُؾ عػػػػػػػػػػػػػف ل لػػػػػػػػػػػػػػ
كأنمػػػػػػػػػػػػػا َت ْض
َ

()2

()3

()4

كمف ا لكاف التي استعمميا شعراء الحماسة الشجرية في كصف محبكباتيـ المكف ا زرؽ فيك

لكف ل يكحي باليدكء كالصصاءل

()5

 ،كما في قكؿ الشاعر أبي عثماف الناجـ (مف الخصيف) :
ِ
السػػػػػػػػم ِ
اء
البػ ْ
ُيشػػػػػػػػ ِب ُو َ
ػػػػػػػدَر فػػػػػػػػي أَدْيػػػػػػػػـِ َّ َ

ػػػػػػػػػػاء ْت ِب َكجػػػػػػػػػػػو
َل ِب َسػ ْ
ػػػػػػػػػػت أ َ
َزرَقػػػػػػػػػػػاً فجػ َ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)662
) (2المرجع السابق  ،ص.658
) (3المرجع نصسو  ،ص.663
) (4المرجع نصسو  ،ص.663
) (5شكيب  ،مصطص  ،عمـ النصس ا لكاف  ،ص.7
) (6ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية  ،ص.663
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()6

فقد شبو الشاعر محبكبتو مف خالؿ ردائيا ا زرؽ ،بصصحة السماء الزرقاء الصافية يتخمميا كجو
مويء .
الصكرة السمعية
الصكرة السمعية مف أىـ الصكر التي شكل بيا شعراء الحماسة الشجرية خطابيـ الشعرؼ
فيي تُدرؾ عف بعد كما الصكرة البصرية المكنية ،كالصكر التي تُدرؾ عف بعد ليا أىمية خاصة
أف حاسة
التبصر ،نير ّ
تصول باقي الصكر ل فممحكاس التي تدرؾ عف بعد ميزة السبق كالتكّقع ك ّ
السمع أقّميا مادية كأقكاىا استخداما لمرمكز كاإلشارات العقمية .كىل مف الرمكز ا كثر تحر ار مف
المادة كأشمل داللة مف الرمكز المغكية التي يصطنعيا التعبير المصظيل(.)1
لذلؾ عني شعراء الحماسة الشجرية بيذه الصكرة عناية كبيرة ككنيا أقكػ الحكاس كأىميا نيا

لتُستغل ليال كنيا ار ،في الظالـ كالنكر ،في حيف أف المرئيات ال يمكف إدراكيا إال في النكر
كاإلنساف يستطيع أف يدرؾ عف طريق الكالـ أفكا ار أرق كأسم مما قد يدركو بالنظر ،الذؼ
()2

ميما نير فتعبيره محدكد المعاني نامويال

.

كمف الصكر السمعية التي رسميا شعراء الحماسة الشجرية في خطاباتيـ قكؿ الشاعر يج ْي ُـ بف
خمف (مف الكامل) :
ِ
ػػػػج ُع
ػػػػاء َت ْيتػ ُ
ػػػػف فػػػػػي ال ُغ ُصػػػػػك ِف َكَت ْسػ َ
َكْرَقػ ُ
ػػػػػػػػػػػػػع
ػػػػػػػػػػػػػجك َد ِائػػػػػػػػػػػػػػـ َكُتَرِّجػ
َتْب ِكػػػػػػػػػػػػػػي ِب َشػ
ْ
ُ

امػػػػػػػػػػ ُة أَْي َكػػػػػػػػػػة
َف َغَّنػ ْ
ػػػػػػػػػت أ ْ
أََب َكْيػ َ
ػػػػػػػػػت َح َم َ
م ْأُلكَفػػػػػػػػ ُة األَلحػ ِ ِ
اب ُّ
ػػػػػػػحى
الضػ َ
ػػػػػػػاف م ْطػ َ
ػػػػػػػر ُ
َ
ػػػػػػت ِفيق ِمػػػػػػػف ِ ِ
كح َيػػػػػػػا
البكػػػػػػػاء َفَن ُ
َ ُ
مػػػػػػػا َت ْسػ َ ْ ُ

الحػ ِ
ػػػػػػػػػد َم ُع
يف َك َعْيُن َيػػػػػػػػػػا ال َتػ ْ
ػػػػػػػػػز َ
َي ْجػػػػػػػػػػكِي َ
()3
ِ
ػػػػػػػػػع
ِكَل ْعكَلػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي َقْم ِب َيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا ُتْقمػ ُ

َع َجَبػػػػػػػػػاً لِمْب َكػػػػػػػػػى َعْينيػػػػػػػػػا َك ُجم ِ
كد َىػػػػػػػػػا
ُ
َ

لقد رسـ الشاعر صكرة سمعية حزينة توج بمختمف أنكاع البكاء فكثرت المصردات المعبرة عف
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
كح ييا
ف ،تي ْس يج ُع ،ا
يلحافِ ،م ْ
الصكت مثل ( يأب يك ْي يت ،ينن ْت ،تي ْيت ُ
اب ،تي ْبكي ،ب يش ْج قك ،تُيرّج ُع ،يف ين ُ
ط ير ُ
لِ يم ْب يك ِ  ،يل ْعكيل قة)  ،ىذه ا لصاظ رسمت الصكرة السمعية بكل أبعادىا كمؤثراتيا ،صكرة عبرت عف
) (1مراد  ،مبادغ عمـ النصس العاـ (ص.)68
) (2نافع  ،الصكرة في شعر بشار بف برد (ص.)161
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)596
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البعد النصسي لمشاعر الذؼ استعاف بالكرقاء رمز الطبيعة كأيقكنة الشكؽ ،في خمق جك نصسي

حزيف .

الصْق يع ِس ُّي (مف الطكيل) :
واء ي
الم ي
كمثمو قكؿ الشاعر أبي ي

ػػػػػػت ِبػػػػػػػي َح َمامػػػػػػػ نة
ػػػػػػك ِمي َبَّر َحػ ْ
أَال َيػػػػػػػا َلَقػ ْ
ػػػػػػػػت
َع َج ِمػ
ػػػػػػػػي َف َيَّي َجػ ْ
َت َغَّنػ ْ
ػػػػػػػػت ِبصػػػػػػػػػكت أ ْ
ّ
اندمالِ ِ
ِ
ِ
ػػػػػػػو
ػػػػػػر َح
َكَقػ َّ
القمػػػػػػػب َب ْعػ َ
ػػػػػػر َ
ؼ َقػ ْ
ػػػػػػد َ

ػػػػػػػػاب عنيػػػػػػػػػا َق ِريُن َيػػػػػػػػػا
َّعػػػػػػػػػ نة قػ ْ
ُم َفج َ
ػػػػػػػػد َغػ َ
ػػػػػػػػػػػت َي نل َم ِعيُن َيػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػيف ُم ْس َ
َشػػػػػػػػػػػ ِبْي َب َعػ ْ
()1
ػػػػػػػػػػػػرُّن ُـ أَلحػػػػػػػػػػػػػاف َليػػػػػػػػػػػػػا ال ُت ِبيُن َيػػػػػػػػػػػػػا
َتػ َ

ػػػػػػو
ػػػػػػالؿ لػػػػػػػك َّانػ ُ
كحػػػػػػػدي ُثيا السػ ُ
ػػػػػػحر الحػ ُ

لػػػػػػػػػـ َي ْجػ ِ
الم َت َحػ ِّ
ػػػػػػػػرِز
ػػػػػػػػف قتػ َ
ػػػػػػػػل المسػػػػػػػػػمـِ ُ

كمف الصكر السمعية الكاردة قكؿ البحترؼ في كصف صكت محبكبتو كحديثيا (مف الكامل) :

ِ
كد المحػ َّ
ػػػػػػػػػػكج ِز
ػػػػػػػػػػد ُث أّنيػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػـ تػ
ّ

أكجػػػػػز ْت
ػػػػػل كا ْف ىػػػػػي
إف
َ
ْ
لػػػػػـ ُي ْمَم ْ
طػػػػػاؿ ْ
َ

()2

رسـ البحترؼ صكرة سمعية لحديث محبكبتو ،فشبييو بالسحر كلكنو حالؿ ،لـ يممل إف طاؿ
كاف أكجزت تمن السامع أنيا لـ تكجز .
كمنو قكؿ الناجـ في كصف نناء قينة (مف مجزكء الكامل) :

ػػػػػػػػت ع ِمتػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي الغنػ ِ
ػػػػػػػػاء
َلَقػ ْ
ػػػػػػػػد َبَر َعػ ْ َ
ن
ِ
ِّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ُ َسػ
ُي َسػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػام ُعيا ُم ْع َجَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػار ِع
البػ
َك َزَاد ْت َكأَْرَبػ
ْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى َ
()3
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػام ِع
السػ
ػػػػػػػػػػػػػػك ُات َيا ُسػ
َصػ
ػػػػػػػػػػػػػػب َح ُة َّ
ْ
َ
َكأ ْ

كما رسـ شعراء الحماسة الشجرية صك ار سمعية كظصكىا في اليجاء كما في قكؿ الشاعر أبي

عمي الورير (مف المتقارب) :
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػع َدى ي ِمػ ُ َّ
ػػػػػػػػػػر ْب
غَنػػػػػػػػػػػا ؾ ُسػ ْ ُ
ػػػػػػػػػػت الطػ َ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػف َقيَنػػػػػػػػػػػػػػػة
ػػػػػػػػػػػػػػؾ ِمػ
كَلػػػػػػػػػػػػػػػـ أََر َقْبمػ
ْ

ػػػػػػػػػػػالع ِ
ػػػػػػػػػػػر ْب
ػػػػػػػػػػػرَب ِؾ ِبػ
كد ُيحيػػػػػػػػػػػػي ُ
َك َضػ ْ
الكػ َ
ُ
()4
ػػػػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػػػػب َيا َتْن َت ِحػ
َحسػ
ْ
ُ
ُت َغّنػػػػػػػػػػػػػػػػػي َفأ َ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)599
) (2المرجع السابق  ،ص.686
) (3المرجع نصسو  ،ص..874
) (4المرجع نصسو  ،ص.881
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فقد رسـ الشاعر دالالت اليجاء مف خالؿ استعماؿ صكرة سمعية لغناء الجارية الشبيو
الك يرب التي
باالنتحاب ،الذؼ يبدؿ جك المرح كالسركب بحالة مف الحزف كالكآبة المستمدة مف ُ

ذكرىا الشاعر .

كمنو قكؿ الناجـ (مف مخمع البسيط) :
كت
السػ
َح َسػ
َصػػػػػػػػػػػػػػػك ِات َيا ُّ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػػك ُ
ُ
أْ
ػػػػػػػػػػػػػػف أ ْ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت
َكَقينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْت ُم َيا ُقُنػ
ُ

()1

رسـ الشاعر صكرة سمعية عبر عنيا في بيتو بالسككت ،في مقابل صكرة سمعية صاخبة لقينة

ال تجيد الغناء .
ِ
الشمية
الصكرة
ّ
الصكرة الشمية ترتبط بحاسة الشـ ،كقد يعبر الشاعر في خطابو عف ىذه الحاسة بالرائحة
الشمية لمستعصية عم الحجب ،إنيا صكرة منتشرة ،بزمكانيا التأثير بصعميا كاف كاف
فالصكرة
ّ
جسميا نائبا أك محجكبال( .)2ك ف الشـ حاسة نير محجكبة تسمؾ فييا الركائح عم اختالفيا

تمكف اإلنساف مف أف
الشـ لمف الحكاس التي ّ
طريقيا إل ا نف بسيكلة كيسر يمكف اعتبار ّ
يستبدؿ با شياء ما يشير إلييا مف أمارات كعالماتل( .)3كفي ذلؾ االنتقاؿ مف استخداـ ا شياء
()4

إل استخداـ رمكزىا رقي نصسي ،يقكػ كيزداد تحديدا كيتسع مدػ بصول البصر كالسمع
ّ
ىنا كانت الداللة النصسية لحاسة الشـ تكمف في سمكؾ الصرد مف حيث القبكؿ أك الرفض لمرائحة
 .مف

كقد عمد شعراء الحماسة الشجرية إل ىذا المكف مف الصكر الشمية في التعبير عف عكاطصيـ
تجاه المحبكبة فأبدعكا في رسـ الصكر الشمية لمركائح المنبعثة ،كما رسمكا أيوا صك ار شمية
لمخمر ،كلـ تغب الصكر الشمية في تشكيالت المديح  .كمف الصكر الشمية الكاردة في حماسة
ابف الشجرؼ قكؿ الشاعر ابف الركمي (مف الطكيل) :
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)881
( )2كبابو  ،الصكرة الصنية في شعر الطائييف (ص).125
( )3مراد  ،مبادغ عمـ النصس العاـ (ص.)64
( )4ينظر  ،المرجع السابق ،ص.64
424

ِ
ػػػػف َّ
ػػػػر
طيبػػػػػاً َكَت ْع ُ
ػػػػل َتػ َ
مػ َ
ػػػػزد ُاد َ
طػ ُ
النػػػػػكـِ َبػ ْ

ييػػػػػػػػػػػػػا َفػػػػػػػػػػػػػ نة َب ِشػ ِ
ػػػػػػػػػػػػرَّي نة
كمػػػػػػػػػػػػػا َت ْع َت ِر َ

()1

فالصكرة الشمية المرسكمة تصكح منيا رائحة المسؾ العطرة ،كىي رائحة المحبكبة التي ال تصيبيا
اآلفات البشرية مف ركائح كريية بعد النكـ ،فرائحتيا طيبة عطرة .
كمنو قكؿ امرغ القيس (مف الطكيل) :
ِ
ِ
ِ
َّ
عػػػػػػػػػػػذ ِب
الم
ُنَق ّضػػػػػػػػػػػي ُلَباَنػػػػػػػػػػػات ال ُفػػػػػػػػػػػ اد ُ

ػػػػػػػر بػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى أـ جنػػػػػػػػدب
خميّمػػػػػػػػي مػ ّا
ِ
ػػػػػػت َ
ط ِارَقػػػػػػػاً
ػػػػػػر أَّنػػػػػػػي ُكَّم َمػػػػػػػا ِجئػ ُ
ػػػػػػـ َتػ َ
أََلػ ْ

ِ
طَّيػ ِ
َك َجػ ْ ِ
ػػػػػب
ػػػػػـ َت َ
ػػػػػد ُت ب َيػػػػػػا طْيَبػػػػػػاً َكاِ ْف َلػ ْ

كقاؿ ُكثيير (مف الطكيل) :

طيبػػػػػػ ُة َّ
الثػػػػػػرى
كمػػػػػػا ركضػػػػػػ نة بػ َ
ػػػػػالحز ِف ّ

()2

ػػػػػػػػػػػج َّ
النػػػػػػػػػػػػدى جثجا ُثيػػػػػػػػػػػػا كعرُارىػػػػػػػػػػػػا
يمػ ُّ
ُ
تالقػػػػػػػػػػػػػت بػ ِ
جارىػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػو ع ّ
ْ
طػػػػػػػػػػػػػارةن كِت ُ

ػػػػػػػػػػػد ِ
كء َكأََّن َمػػػػػػػػػػػػا
اليػ ُ
َل َيػػػػػػػػػػػػا أََر نج َبعػ َ
ػػػػػػػػػػػد ُ

ػػػػػدت بالمنػ ِ
الرطػ ِ
نارىػػػػػػا
ػػػػػدؿ َّ
كقػػػػػػد أكقػ ْ
ػػػػػب ُ

ِ
أرداف عػ َّ
ػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػزةَ َم ْكىنػػػػػػػػػاً
بأطيػ َ

()3

كمف الممكف أال تككف الرائحة مباشرة بل تككف عبر كسيط مثل ريح الصبا التي تأتي محممة
برائحة المحبكبة كما في قكؿ كثير (مف الطكيل) :

الضػػػػػمري فػػػػػي ِظػ ِ ِ
عمػػػػػة
َت َ
ظػ ُّ
ػػػػل ِابَنػػػػػ ُة َ
ّ
ػػػػل ن َ

ػػػػرِد
ِإذا مػػػػػا َم َشػػػػػت ِمػػػػػف فػػػػػك ِؽ َصػػػػػرح ُم َمػ َّ
ِ ()4
ِ
ػػػػػػل َمرَقػػػػػػػد
ػػػػػػالـ فػػػػػػػي َكػ ّ
جم ُعنػػػػػػػا األَحػ ُ
َكَت َ

ػػػػػػػل َليَمػػػػػػػػة
ػػػػػػػبا ُكػ َّ
الصػ ّ
ػػػػػػػيء ِبَرّياىػػػػػػػػا َ
َتجػ ُ

كمف الصكر الشمية التي ُرسمت لمخمر في خطابات شعراء الحماسة الشجرية قكؿ الشاعر (مف

الرجز) :

ْ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػف
الكصػ
َجَّمػ
ػػػػػػػػػػػػػت م ثُرىػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػف ْ
ِ
ػػػػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػػػى الِّن ْصػ
ح ّتػػػػػػػػػػػػػى إذا لػ
ْ

ػػػػػػػػػػػكس بيػػػػػػػػػػػػا
كمدامػػػػػػػػػػػػة تحيػػػػػػػػػػػػا النفػ
ُ
ُ
ِ
ِ
قبػػػػػػػػػػا
قػػػػػػػػػػد ُع ِّتقػ ْ
ػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي َدّنيػػػػػػػػػػا ح ً
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)670
) (2المرجع السابق  ،ص.677
) (3المرجع نصسو  ،ص.678
) (4المرجع نصسو  ،ص.510
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ِ
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػف
الح ْتػ
َح
ػػػػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػػػػاة ُمشػػػػػػػػػػػػارؼ َ
ِّ
ِ ()1
َك َتػػػػػػػػػػػَن ُّف ِ
يحػ ِ
ػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػػػت
س َّ
الر َ

رمػػػػػػػػق
َسػػػػػػػػَمُبكا قنػػػػػػػػاع ال ِّ
طػػػػػػػػيف عػػػػػػػػف َ
ػػػػػػػػػت ِفػػػػػػػػػػي البيػ ِ
ػػػػػػػػػت
ػػػػػػػػػت ِإ ْذ ُم ِز َجػ ْ
َف َتَن َّف َسػ ْ
َْ

فقد رسـ الشاعر صكرة شمية لمخمر في البيت ا خير ،مف خالؿ فتح إنائيا الذؼ فاح عبقا في

البيت كعبق الريحاف .
كمنو قكلو أيوا (مف الكامل) :
ِ
ػػػػػػػػو
ػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي العظػػػػػػػػػاـِ َكأََّنػ ُ
َكَليػػػػػػػػػا َدبيػ ن

ػػػػػػاس كأَخػ ِ
ػػػػػػذه فػػػػػػػي المفصػ ِ
ػػػػػػل
ػػػػػػب ُ
َقػ ْ
ض النعػ ِ َ
()2
ِ
يق ُقَرْن َفػ ِ
ػػػػػػػػػل
َي َتَنػ َ
ػػػػػػػػػاز ُعك َف ِب َيػػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػػح َ

ػػػػػػػػاتق ثك ِبػ ِ
ػػػػػػػػالـ إ َذا عايْنػػػػػػػػػت عػ ِ
ػػػػػػػػو
َ
َ
ََ
َك ُغػ َ ن
ِ
ػػػػػػػػػم َ ِب ِ
سػػػػػػػػػؾ
الم
َت َض َّ
ػػػػػػػػػر ّج َالً
الػػػػػػػػػذكي ُم َ
ّ

ِ
ِ
لمحم ِائػ ِ
ػػػػػػػػػػػػل
َأرَْيػ َ
ػػػػػػػػػػػػت َعميػػػػػػػػػػػػػو َشػػػػػػػػػػػػػاى َداً َ َ
()3
ػػػػي ِف ِم ْثػػػػػل الس َال ِسػ ِ
َيػ ِ
ػػػػل
ػػػػر ُّ
الم ْتَنػ ْ
َ َ
ؼ عمػػػػػى َ

ػػػػػػػػػػػـ ِب َيػػػػػػػػػػػػا َف َكأََّن َمػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػت أ ُ
َع ِبَقػ ْ
َك ُف ُي ُمػ ُ

الس ِّر ُّؼ الرّفاء (مف الطكيل) :
كمف الصكر الشمية التي استعممت في المدح قكؿ الشاعر ّ

فالصكرة الشمية لذلؾ الرجل المصمكب تصكح منيا رائحة المسؾ المنبعث مف دمائو .
كمثمو قكؿ الشاعر بشار بف برد في المدح (مف الطكيل) :

ِّ
الػػػػػػػد ِ
ماء َت َضػػػػػػػػك ُع
َعَمػػػػػػػى أََّن َيػػػػػػػا ريػػػػػػػػ َ

ِ
َكبِػ ن ِ
ػػػػػػؾ لِمػ ِّ
َك ِّف ِيػػػػػػػـ
ػػػػػػس أ ُ
ػػػػػػيض ب َيػػػػػػػا م ْسػ ن َ

()4

كمثمو قكؿ الشاعر ابف المعتز (مف الطكيل) :
ِ
ػػػػػػػػػػػػائَرَىا َد ُـ
ػػػػػػػػػػػػؾ َك َسػ
ػػػػػػػػػػػػيا ِم ْسػ
ن
َمَقا ِب ُضػ َ

ػػػػػيكُف ُي ْـ
ػػػػػكؾ ِإ َذا َخ ُ
ُمُمػ ن
ػػػػػك َغى َف ُسػ ُ
اضػػػػػػكا الػ َ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)842
) (2المرجع السابق ،ص.846
) (3المرجع نصسو  ،ص.345
) (4المرجع نصسو  ،ص.394
) (5المرجع نصسو  ،ص.395
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()5

الصكرة الذكقية
كىي صكرة قائمة عم التذكؽ يككف فييا المساف المركز ا ساس في تصكرىا  .كىي ذات
لكنيا تختمف عنيا مف حيث طبيعة
تنبيو كيميائي ،مثميا في ذلؾ مثل الصكرة
الشمية ّ ،
ّ
الشـ عف بعد ،نجد أف حاسة الذكؽ ال تنصعل
االتصاؿ بالمكوكع المحسكس .فعم حيف يتصعل ّ

التماس المباشر(.)1
إالّ إذا كوع الجسـ عم المساف ،فيي إذا ،حاسة قائمة عم
ّ

كاستعماؿ الصكر الذكقية قميل نسبيا مقارنة بباقي الحكاس ل ف الذكؽ مف الحكاس الخاصة
جدا ،فاإلنساف يتذكؽ في الغالب لنصسو ال لغيره ،كاف راقو شيء مف المذكقات قد ال يركؽ لغيره
 ...لذلؾ فالذكؽ مما يقل االشتراؾ فيو نسبيا ،فنجده نير بارز بركز المحسكسات بالسمع أك
البصر ،ف ا شياء المبصرة أك المسمكعة يشترؾ فييا كل ما كقعت تحت إحساسو البصرؼ أك
السمعي ل(.)2
كارىاؼ ىذه الحاسة يصحبو تنشيط الكثير مف الشحنات الكجدانية  ،كخاصة شحنات الكجد
كالشكؽ المتعمق بالحب كالغزؿ ،كقد عمد شعراء الحماسة الشجرية إل تنشيط كيصية الطعـ الحمك
في خطاباتيـ الشعرية الغزلية كالخمرية كما في قكؿ الشاعر بشار بف برد (مف البسيط) :
ػػػػػػػػػػػاك ِ
اؼ الم َسػ ِ
يؾ
إال شػػػػػػػػػػػػياد َة أطػػػػػػػػػػػػر َ َ

النػ ِ
ػػػػب َّ
ػػػػر ُم ْخ َتَبػػػػػر
يػػػػػا أ َ
ػػػػاس ِرْيَقػػػػػاً َغيػ َ
َطيػ َ

()3

فقد رسـ الشاعر صكرة ذكقية كاوحة المعالـ لريق محبكبتو  ،الذؼ لـ تختبره كتتذكقو إال أطراؼ

المساكيؾ المالزمة لذلؾ البرد المتحدر مف متكف الغماـ ،كفي ىذا إشارة إل

عذكبة ريق

المحبكبة الذؼ تميزت بو عف باقي النساء .
كمنو قكؿ ابف الركمي (مف الطكيل) :
َخيػ ِ
ػػػػػف أ ِ
ػػػػػو عمػػػػػػى َك ْغػ ِ
ػػػػػر
َكبِ ْتَنػػػػػػا ِك َال نػػػػػػا ِمػ ْ

ػػػػػػػاءِني
أَال ُرَّب َمػػػػػػػػا ُسػػػػػػػػ ُت ال َغيػ َ
ػػػػػػػكر َك َسػ َ
( )1ينظر  ،مراد  ،مبادغ عمـ النصس العاـ (ص .)64-63
( )2الغنيـ  ،الصكرة الصنية في الشعر العربي (ص.)18
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)672
424

اىػػػػػػػػػػػػاً ِعػػػػػػػػػػػػ َذ َاباً َكأََّن َيػػػػػػػػػػػػا
َكَقَّبْمػ ُ
ػػػػػػػػػػػت أَفك َ

ِ
الب ْحػ ِ
ػػػػػر
ينػ
ُ
ػػػػػب ْت ُل ْ ُلػػػػػػ َ َ
ػػػػػابيع َخ ْمػػػػػػر ُح ّصػ َ

()1

فالصكرة الذكقية المرسكمة في ا بيات لريق المحبكبة الحمكة المذاؽ ،المسكرة كالخمر ىي في
لذتيا ال تُواى .
كقاؿ سحيـ عبد بني الحسحاس (مف الطكيل) :
ِ
ِ
ػػػػػػػػرَدا
تيػػػػػػػػا ُسػػػػػػػػػال َفاً ُمَبػ َّ
م َ
ام َ
ػػػػػػػػف الميػػػػػػػػػل َن َ
()2
الزج ِ ِ
ِ
ِإ َذاصػ َّ ِ
ػػػػػػدا
اجػػػػػػة أ َْزَب َ
ػػػػػب مْن َيػػػػػػا فػػػػػػي ُّ َ
ُ

ػػػػػػػد َى ْج َعػػػػػػػػة
َكػػػػػػػػأ َّ
َنيا ِب َيػػػػػػػػا َب ْعػ َ
َف َعمػػػػػػػػى أ َ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال َف َة َذ ِارع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال َف َة َد ّف أ َْك ُسػ
ُسػ
َ
َ

فالصكرة المرسكمة لريق المحبكبة بعد النكـ ىي كالسالفة المبردة أؼ الخمر ،كىك كصف ال

درؾ إال بالذكؽ .
ُي ي
كمنو قكؿ الراعي النميرؼ (مف البسيط) :
ػػػػػت بيػػػػػػا الكسػ ِ
الرَقػ ِ
ػػػػػد
ػػػػػد ُّ
ػػػػػاد َكَقػ ْ
َب ْعػ َ
ػػػػػد َماَلػ ْ َ
ُُ
()3
ػػػػف َخ ْمػ ِ
ػػػػر عانػػػػػ َة يط ُفػػػػػك َفكَق َيػػػػػا َّ
ػػػػد
الزَبػ ُ
ِمػ ْ

ِ
ػػػػػػػػػػػر
َف ِر َيق َت َيػػػػػػػػػػػا ك
َكػػػػػػػػػػػأ َّ
الميػػػػػػػػػػػل ُمعتك ن
ُ
ِ
ػػػػػار ِب َيػػػػػػا
َصػ ْ
اء َصػػػػػػافي نة أَغمػػػػػػى ال ّت َجػ ُ
ػػػػػيَب َ

فريق المحبكبة كالصيباء الصافية أؼ أحسف أنكاع الخمر ،كريق المحبكبة مسكر كما الخمر
كىي صكرة ذكقية مرسكمة بدقة بالغة .
كمنو قكؿ ُكثيير (مف الطكيل) :

طػ ِ
ػػػػػػاه َصػػػػػػػفاً فػػػػػػػي ر ِ
ػػػػػػل
ػػػػػػاء َعْي َ
ُك َع ُ
أس َعْنَقػ َ
()4
ػػػاد َيْن َجِمػػػي
ػػػكء الػ َّػػن ْجـِ أَك َك َ
َكَقػ ْػػد َال َح ُض ُ

ناج ِ
مػػػػػػاء بػػػػػػارؽ
كد َىػػػػػػا
ُي َص ُّ
ػػػػػػب َعَمػػػػػػى ُ
ُ
ػػػػػو
اؽ َ
ػػػػػف ِفْي َيػػػػػػا ِل َمػ ْ
ػػػػػب ِمػ ْ
ط ْع َمػ ُ
ػػػػػف َذ َ
ِبأَ ْطَيػ َ

كقد عمد شعراء الحماسة الشجرية إل رسـ الصكر الذكقية لمخمر كما في قكؿ حساف بف ثابت

(مف الكامل) :
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)671
) (2المرجع السابق  ،ص.668
) (3المرجع نصسو  ،ص.667
) (4المرجع نصسو  ،ص.667
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صػػػػػػػػػػيباء ,صػػػػػػػػػػافيةً  ,كطعػػػػػػػػػػـِ الفمفػ ِ
ػػػػػػػػػل
َ
()1
َفَي ُعُّمِنػػػػػػػػػػػي منيػػػػػػػػػػػا ,كاِ ْف لػػػػػػػػػػػـ أنيػ ِ
ػػػػػػػػػػل

الخمػػػػػػر فػػػػػػي حانكتيػػػػػػا
شػػػػػػربت
كلقػػػػػػد
ُ
َ
ػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػػي بكأسػػػػػػػػػػيا متنطػ ن
يسػػػػػػػػػػعى عمػ َّ

فصكرة الخمر المرسكمة في ا بيات ،صكرة ذكقية طعميا كالصمصل ،كىذا كصف ال يممكو إال
مجرب ،خبر أنكاع الخمر ،كعرؼ أجكدىا .
كمنو قكؿ الشاعر أبي نكاس (مف الخصيف) :
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػكُـ راـ
ػػػػػػػػػػػػػػػك َمنا يػ
إف َيػ
اسػػػػػػػػػػػػػػػقنا ّ ,
ْ
ْ
ظػ ِ
ػػػػػر المعشػػػػػػػػػ
ػػػػػف شػػػػػػراب أَلػػػػػػ ّذ مػػػػػػف َن َ
ِم ْ

األيػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ
كلػػػػػػػػػػػػػػػػراـ َفضػ
ػػػػػػػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػػػػػػػػى ّ
ن
()2
ػػػػػػػػػػك ِؽ فػػػػػػػي كجػ ِ
عاشػػػػػػػق ِ
ػػػػػػو ِ
بابتسػػػػػػػاـِ
َ

كمنو قكؿ جميل (مف الطكيل) :
ػػػػػػؾ صػ ِ
ػػػػػػل ِإ َذا َلػػػػػػػـ أُسػػػػػػػق ِر َيقػ ِ
ػػػػػػادَيا
أَ َ
ظػ ُّ
ْ ْ َ
َ

ػػػػػـ َت ْعَم ِمػػػػػػي َيػػػػػػا َع ْذَبػػػػػػ َة الريػ ِ
ػػػػػق أََّنِنػػػػػػي
أََلػ ْ

()3

كما سع شعراء الحماسة الشجرية إل ربط ىذه الصكرة المحسكسة بالمعنكيات مثل العقاب كما

في قكؿ الشاعر زيد الخيل(مف الكافر) :
ػػػػػػػػػػػػػر ِعَقػػػػػػػػػػػػػػا ِبي
ػػػػػػػػػػػػػرَة أََّنِنػػػػػػػػػػػػػي ُم ّّ
َك ُم َّ

ػػػػػػػػدر
ػػػػػػػػبس َكَبػ ْ
ػػػػػػػػد َعِم َمػ ْ
َكَق ْ
ػػػػػػػػت َبُنػػػػػػػػك َعػ ْ

()4

تراسل الحكاس
يعد تراسل الحكاس أحد أىـ أنكاع تنمية الصكرة الشعرية عف طريق لالتبادؿ بيف مدركات
الحكاس التي يقكـ بيا الشاعر لمتكسع في الخياؿ كخمق صكرة مميزة إلثارة الدىشة في
المتمقيل(.)5كىذا المزج بيف الحكاس ،كاعطاء بعويا دكر بعض في كيصية إنشاء صكرة جديدة
يساىـ مساىمة فعالة في نقل ا ثر النصسي لممتمقي  .فنقل صصات الحكاس بعويا إل بعض
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)835
) (2المرجع السابق  ،ص.842
) (3المرجع نصسو  ،ص.504
) (4المرجع نصسو  ،ص.73
) (5بكر  ،ظاىرة تراسل الحكاس (ص.)79
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ليساعد عم نقل ا ثر النصسي كما ىك أك قريب مما ىك ،كبذا تكمل أداة التعبير بنصكذىا إل
()1

نقل ا حاسيس الدقيقةل

ِ
ف مدركات حاسة مف الحكاس بصصات مدركات
كيمكف تعريف تراسل الحكاس بأنو لأف ينص ي

الحكاس ا خرػ؛ فتعطي المسمكعات ألكانا كتصير المشمكمات أنغاما ،كتصبح المرئيات
عطرةل(.)2
كيمثل ىذا االستعماؿ انزياحا عف االستعماؿ العادؼ لمحكاس ككظائصيا ،كىذا االنزياح يحقق
المتعة لممتمقي ،كيجعمو في ترقب دائـ لمثل ىذا الجماؿ المنبثق مف تجربة شعكرية خالقة ل
بحيث تتصاعل جممة الحكاس البشرية في بكتقة اإلحساس الصياض الذؼ يستغرؽ الحالة الشعكرية
كيويء الدفقة التصكيرية كيمدىا بطاقات مف التنكع ليزيد الصكرة جماال ككوكحا مف خالؿ
التصاعل بيف الحكاس المختمصة التي تشكل الكعي كاإلحساسل(.)3
كتراسل الحكاس يمنح الشاعر ل فرصة استثمار إيحاء في حاستيف أك أكثر كبذلؾ يكثف مشاعره
كيركزىا في االتجاه الذؼ ينشده ،يواؼ إل
ُ

ترسل الحكاس مما يثرؼ المغة كينمييا؛
ىذا أف ا

نو يعني ومنا أف ينأػ الشاعر عف السياؽ المألكؼ لممصردة المعبرة عف حاسة ما ،فينقل إلييا

مصردات حاسة أخرػ ،كبذلؾ تتنكع أساليب التعبير عف الحاسة

()4

الكاحدة" .

لذلؾ سع شعراء الحماسة الشجرية إل استعماؿ تراسل الحكاس في خطابيـ الشعرؼ مف أجل
التأثير في المتمقي كجعمو متماىيا مع العمل ا دبي كصاحبو ،كيبدك أف المجكء إل

تراسل

الحكاس نبع مف لفكرة نقص نظاـ الحكاس مما يستدعي مزج عمميا ،أك بتبادؿ معطياتيا ،كىنا

) (1ىالؿ  ،النقد ا دبي الحديث (ص.)395
) (2الجنابي  ،في الرؤيا الشعرية المعاصرة ( ،ص.)22
) (3أبك جحجكح  ،البنية الصنية في شعر كماؿ أحمد ننيـ (ص.)76
) (4الصائغ  ،الصكرة الصنية في شعر عمر أبك ريشة (ص.)36
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نجد مدرؾ حاسة ما يكصف بما يكصف بو مدرؾ حاسة أخرػ فتتكلد صكرة ممتزجة بينيما
تخالف العرؼ

()1

المغكي" .
()2

كمما جاء فيو تراسل الحكاس قكؿ الشاعر

(مف الطكيل) :
بمػ ِ
ػػػػػر َّ
الميػ ِ
ػػػػػاء َّ
النػػػػػػدى فػػػػػػي خػ ِ
ػػػػػابق
ػػػػػل غػ ُ
()3
السػ ِ
ِ
ؽ
ػػػحابة بػػػػار ُ
ػػػيـ فػػػػي أعمػػػػى َّ َ
كمػػػػا شػ َ

َّو
كػػػػػػػأ َّ
َف عمػػػػػػػى أَنيابيػػػػػػػا الخمػػػػػػػر شػػػػػػػج ُ

ػػػػػػػػػػػو إالَّ بعينػػػػػػػػػػػي ُّ
تفرسػػػػػػػػػػػاً
كمػػػػػػػػػػػا ُذ ْق ُت ُ
َ

لقد أبدع الشاعر في كصف ريق محبكبتو فشبييا بالخمر الممزكج بماء الندػ ،الذؼ يطيب

لمشارب في آخر الميل قبل انبالج الصباح ،كىك الكقت الذؼ يككف فيو العاشق يشكك مف قصر
الميل ،لكف الشاعر لـ يرد اإلفصاح عما ذاقو ،فاستدرؾ بقكلو ذقتو بعيني  ،فمنح العيف كظيصة
أخرػ ىي الذكؽ ،كفي ىذا التعبير إشارة خصية في اإلشارة إل طمكع وكء الصبح فمف الميل في
البيت ا كؿ ،إل إمكانية الرؤية لمبرؽ الخارج مف السحاب  .كيبدك مف ىذا التعبير أف الشاعر
أراد إخصاء الصعل الحقيقي كراء ىذه الصكرة المتراسمة الحكاس .
كمنو قكؿ الشاعر ابف الركمي (مف الطكيل) :
كمػػػػػػػػػػا ُذ ْق ُتػػػػػػػػػػو إالَّ ِب ْشػػػػػػػػػػيـ ابتسػ ِ
ػػػػػػػػػام َيا
ُ
َ

ػػػػػػر
ػػػػػػي ِف َمْن َ
ػػػػػػـ َم ْخَبػػػػػػػر أَْبػ َ
لمعػ ْ
ػػػػػػد ُ
ظػ ُ
اه َ
َكَكػ ْ

()4

ذاؽ الشاعر ريق محبكبتو مف خالؿ ابتسامتيا التي أدركيا بالنظر ،حيث منح الشاعر العيف

إمكانية الذكؽ مف خالؿ تراسل الحكاس الذؼ سيطر عم جماؿ الصكرة المرسكمة كنقل ا ثر
النصسي الذؼ يمر بو الشاعر لممتمقي ،فكـ مف ابتسامة جميمة تُخصي كراءىا ريقا حمك المذاؽ .
الن يمّير ُّؼ (مف الطكيل) :
كمثمو قكؿ الشاعر ُ
) (1نكفل  ،الصكرة الشعرية كالرمز المكني (ص.)165
) (2البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية كىما لنصيب بف رباح ،أبك محجف108(،ق)  ،مف شعراء العصر
ا مكؼ  ،ينظر  ،العباسي  ،عبد الرحيـ بف عبد الرحمف بف أحمد ،شرح شكاىد التمخيص  ،ص. 120
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)670
) (4المرجع السابق  ،ص.673
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ِ
ِ
ليػػػػػػػل َّ
ام َيػػػػػػػا
َل ِذيػػػػػػػذ لػػػػػػػدى
الت َمػػػػػػػاـِ الت َز ُ

ػػػػػػػػدة
ػػػػػػػػاء ِمكسػػػػػػػػػاؿ َل ُعػػػػػػػػػكب َخ ِريػ َ
َكَبْي َضػ َ

()1

فالمذة ال تتحقق إال بالذكؽ ،كقد منح الشاعر في ىذه الصكرة حاسة الممس كل معاني المذة في
صكرة تراسمت فييا حاسة الممس لتعطي مدركات حاسة الذكؽ .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)674
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المبحث الثاني  :البناءات الجمالية لمنص
البناء التكقيعي
يعتمد البناء التكقيعي لمقصائد عم التجربة الشعكرية التي يكثف فييا الشاعر دالالتو عف
طريق ا لصاظ المكحية المركزة الدالالت ،كل البناء التكقيعي ىك الصكرة المركبة لمقصيدة مف
خالؿ صكرة كاحدة تعتمد عم تحقيق أكبر قدر مف التركيز كالتكثيف ل( .)1كقصيدة التكقيعة أك
البناء التكقيعي اعتبره بعض النقاد خاص بالشعر الحديث فيكل إحدػ وربات الشعر الحديث
القصيدة القصيرة المركزة الغنية باإليماء كالرمز كاالنسياب كالتدفق ل(.(2
كلكف الناظر إل

شعرنا العربي القديـ يجد الكثير مف النماذج عم

ىذا البناء  ،كىي

المقطكعات الصغيرة ،أك البيت كالبيتيف ،حيث نجد في ىذا النكع مف المقطكعات الصغيرة
اكتماؿ التجربة ككثافة المغة كدالالتيا الصياوة .
كالقصيدة ذات البناء التكقيعي ليست دليال عم صغر حجـ تجربة الشاعر ف الشاعر يمجأ
في ىذا النكع مف القصائد إل ل تكثيف تجربتو كاختزاليا إل

الحد الذؼ يجعل مف القصيدة

صكرة شعرية كاحدة ل(.)3
كالقصيدة المكقعة ال تحمل في ثناياىا عدة أفكار أك انطباعات كذلؾ لصغرىا كقمة كمماتيا
كأسطرىا الشعرية ،فييلتقدـ فكرة أك انطباعا أك صكرة باختصار شديد ل(.)4
كمما جاء عم
الخصيف) :

اني (مف
العدك ُّ
ىذا البناء في حماسة ابف الشجرؼ قكؿ الشاعر ذؼ ا صبع ُ
ػػػ ُّ
ػػػػػػـ َب ْع ِضػػػػػػػي َب ْع ِضػػػػػػػي
ػػػػػػػت َخ ِميصػػػػػػػاً َي ُضػ ُّ
َ

ػػػػػػػػػيف ك َّ
ػػػػػػػػػرُـ َّ
أُ ْكػ ِ
ػػػػػػػػػل كاِ ْف ِبػػػػػػػػػػػػػ
الضػ
َ
النزيػ َ
) )1ننيـ  ،ا دب العربي المعاصر (ص.)36
) )2شكرؼ  ،شعرنا الحديث إل أيف (ص.)96

) )3الزبيدؼ  ،بناء القصيدة الصني في النقد العربي القديـ كالمعاصر (ص.)117
) )4أبك أصبع  ،الحركة الشعرية في فمسطيف المحتمة (ص.)106
210

ِ
يف كأَ ِ
ػػػػػػػػػػد ِ
مضػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػػػػػػ ِ َفأُلقيػػػػػػػػػػػو لِ َميػ َ

ػػػػػػػػف الفػ ِ
بالرْمػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػدج ِ
َّج ُّ
المػ َ
أَ ْط َعػ ُ
ػػػػػػػػار َ
س ُ

()1

فقد كثف الشاعر لغتو الشعرية لمتعبير عف معاف عديدة ىي الكرـ كالجكد ،كأنو يبيت جائعا مف

أجل إقراء ويكفو ،كما تومف البناء التكقيعي في البيتيف معني القكة كالصركسية كالعزة كا نصة
فيك ذك بأس شديد ال يياب الصرساف المدججيف بالسالح ،بل يطعنيـ كيموي ،كتمثل كممة
(أموي) في أخر التكقيعة مركزية النص الدالة عم

القكة كعدـ إلقاء الباؿ لما سيحدث مف

أمكر بعد ىذا الطعف .
()2

كمنو قكؿ الشاعر

(مف الطكيل) :
ِ
ػػػػػػػػػػل
مػ
يف َ
الم ْسػػػػػػػػػػػ َتْن ِبط َ
ُ
طكيػ ُ
ػػػػػػػػػػداه عمػػػػػػػػػػػى ُ
()3
ِ
ِ
ِ
يل
مم َخػ
َفَمػ ْ
س َعَم َ
ػػػػػػػػي َ
ػػػػػػػػاض َسػػػػػػػػػب ُ
ييػػػػػػػػػا ل َ

لسػػػػػػر صػػػػػػديقي بػػػػػػيف جنبػػػػػػي معقػػػػػػل
ّ
ّ
ِإ َذا َل ِقحػػػػػػػت أُ ُذِنػػػػػػػي ِبػ ِ
ػػػػػػو ِمػػػػػػػف لِس ِ
ػػػػػػػان ِو
َ ْ
ْ َ

رسـ الشاعر صكرة استعارية في كيصية كتمانو السر مف خالؿ لغة كثيصة ذات دالالت متعددة

فالسر عند الشاعر في معقل حصيف ،ال يمكف ؼ أحد الكصكؿ إليو ،كما أف صكرتو الجمالية
في البيت الثاني أكدت معاني الحرص كالكتماف  ،فقد شبو سماعو السر بالشيء الذؼ ُيميقح ،كال

سبيل إل الكالدة أبدا .

الروي (مف المنسرح) :
كمنو قكؿ الشاعر
ُّ
ِ
ػػػػػػػػػػح ِر
ػػػػػػػػػػاء َّ
بالسػ َ
َي ْع ُث ُ
ػػػػػػػػػػر فييػػػػػػػػػػػا الع َشػ ُ

اصػ ِ
ػػػػػػػػػرَىا
ػػػػػػػػػاد ِمػ ْ
يػػػػػػػػػػا َلْيَمػػػػػػػػػػ ًة كػ َ
ػػػػػػػػػف َتَق ُ

()4

ِ
صر الميل في كجكد المحبكبة مف خالؿ تكثيصو لغتو الدالة عم مركر
فقد عبر الشاعر عف ق ي
يشؾ قصر الميل كسرعة ذىاب كقتو ،كانما عبر عف ىذا المعن مف خالؿ
الميل بسرعة ،فمـ ُ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)103
) (2البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كىما لمشريف المرتو  ،ينظر ،الكطكاط  ،دمحم بف إبراىيـ ،نرر
الخصائص الكاوحة (ص.)571
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)493
) (4المرجع السابق  ،ص.738
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تجسيده الكاوح لكقت العشاء المراد بو أكؿ الميل ،بكقت السحر المراد بو أكؿ تباشير الصباح
مف خالؿ تعثرىما .
الجنبء الدائزي

البناء الدائرؼ ىكلابتداء القصيدة بمكقف معيف أك لحظة نصسية ثـ العكدة مرة أخرػ إل

المكقف نصسو لختـ الشاعر بو قصيدتو  ،كقد يمجأ الشاعر إل تكرار ا بيات التي ابتدأ بيا أك

تكرار مومكف الصكرة التي ابتدأ بيا ل(.(1

كالظاىر مف استقراء شعر شعراء الحماسة الشجرية اعتمادىـ الكاوح عم

تكرار الصكرة

المسيطرة فيذكرىا الشاعر في أكائل أبياتو  ،كينتيي بيا قبل إنياء خطابو الشعرؼ ،كىذه الطريقة
مف شأنيا تقرير الصكرة في ذىف المتمقي قبل المغادرة .
كمما جاء مف ىذا البناء قكؿ الشاعر ُكثيير بف عبد الرحمف (مف الطكيل) :

َت ُكػ ُّ ِ
ِ
ػػػػػػػب َال
يمػػػػػػػػاً كاضػ َ
ػػػػػػػباً َعػ ْ
ػػػػػػػحاً أ َْك َشػ َ
ػػػػػػػف أَد َ
اؽ مػػػػػػف َد ِمَنػػػػػػا َع ْقػػػػػػال
ػػػػػأبى فػػػػػػال َن ْسػ َ
ػػػػػت ُ
َكَنػ َ
()2
ِِ
ػػػػػػكِتَنا ِح ْجػػػػػػػال
ػػػػػػر ُذك َعػ ْ
ػػػػػػيف لن ْسػ َ
كلػػػػػػػـ َيػ َ

ِ
ػػػػػػػػدة
ػػػػػػػػل َخ ِريػ َ
كَن ْحػ ُ
ػػػػػػػػف َغَيػ َ
ػػػػػػػػارى ُدك َف ُكػ ّ
ِ
ػػػػػػػػػل ُدك َف ِد َم ِائَنػػػػػػػػػػا
َكُي َخػػػػػػػػػػ ُذ مَّنػػػػػػػػػػا َ
الع ْقػ ُ
ػػػػػػاءَنا
َكَن ْح ِمػػػػػػػي ِإ َذا ْ
اشػ َ
ػػػػػػتَّد ال ِييػ ُ
ػػػػػػاج نسػ َ

فقد بدأ الشاعر نصو بصكرة مصادىا حماية النساء كقت الحرب  ،فقد كانت العرب قديما تخاؼ أف

تُسب النساء فالشاعر نيكر عم الخرائد ،لذلؾ أكد فكرتو في أخر بيت عند اشتداد المعارؾ
تككف حماية النساء مف ا مكر الكاجبة .
()3

كمنو قكؿ الشاعر

في كصصو طكؿ الميل الذؼ أكرثو ىما ال يزكؿ فما زاؿ الشكؽ ىك الحالة

النصسية المسيطرة عم الشاعر (مف الطكيل) :

لِبػػػػػػػػػػػػرؽ يمػػػػػػػػػػػػاف َفِاجمِسػػػػػػػػػػػػا عّمِ ِ
النيػػػػػػػػػػػػا
َ
َ
َ
َسػػػػػػػػػقيم ِ
َفعػػػػػػػػػل َك ِفعمِ ُكمػػػػػػػػػا ِبيػػػػػػػػػا
يف َلػػػػػػػػػـ أ َ
َ

متمػػػػػػػػػػا
قػػػػػػػػػػت َكِن ُ
َخميَم َّيِ,إّنػػػػػػػػػػي َقػػػػػػػػػػد أ َِر ُ
نتمػػػػػػػػا
الصػػػػػػػػحي َ َكُك ُ
َخميَم َّيَ,لػػػػػػػػك ُكنػ ُ
ػػػػػػػت َ

) )1أبك أصبع  ،الحركة الشعرية في فمسطيف المحتمة (ص.)93
) (2ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)205
) (3البيتاف بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كىما لقيس بف الممكح في ديكانو  ،ينظر ،ابف الممكح  ،قيس ،
الديكاف (ص.)43
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القػػػػػػ َذى
ػػػػػل َ
َخمِيَمػ َّ
ػػػػػل كا ْك َت َحػ َ
ػػػػػاؿ الميػ ُ
ػػػػػي طػ َ

فقد بدأ الشاعر نصو بتسميط الوكء عم

ِ
ػػػػػػػػػت َبْرَقػػػػػػػػػػاً َي َم ِانيػػػػػػػػػػا
اس َتأَن ْسػ ُ
ِب َعينػ َّ
ػػػػػػػػػي ك ْ

()1

ا رؽ الذؼ أصابو ،كمف أصابو ا رؽ كاف دائـ

الشككػ مف طكؿ الميل ،كىك ما أكده الشاعر في البيت ا خير .
كمنو قكؿ الشاعر أبي بكر بف ُد ير ِيد (مف الكافر) :
ػػػػػػف َنحػ ِ
ؽ
الع ِقيػ ِ
اؾ َبػػػػػػػر ن
أي ِمػ ْ
ػػػػػػج َ
ػػػػػػق َشػ َ
ػػػػػػك َ
أَيػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػرؽ الع ِقيػ ِ ِ
ػػػػػػػػـ َف َمػػػػػػػػػالِي
َ ْ َ َ
ػػػػػػػػق أَقػ ْ
ػػػػػػػػػػػاكِن ِ
ػػػػػػػػػػػق كسػ ِ
ػػػػػػػػػػػف إلػػػػػػػػػػػػى ِ
أِ
يو
َحػ ُّ
َ
العقيػ ِ َ َ

الج ُفػػػػػػػػػػػػػك ِف
ػػػػػػػػػػػػو َر ْجػ
َكػػػػػػػػػػػػػأ َّ
َف َك ِم َ
يضػ ُ
ػػػػػػػػػػػػع ُ
ُ
ِ ِ
ػػػػػػػف م ِعػ ِ
ػػػػػػػيف
اؾ عمػػػػػػػػى َّ
ِسػػػػػػػػك َ
الصػ َ
ػػػػػػػب َابة مػ ْ ُ
()2
ػػػػػػػػف َحِنػ ِ
ػػػػػػػػيف
الم َتػ َّ
ػػػػػػػػي ُـ ِمػ ْ
َك َمػػػػػػػػػا َي ْخُمػػػػػػػػػك ُ

فقد سيطرت فكرة الحنيف إل منطقة تسم العقيق عم كجداف الشاعر فبدأ بيا في أكؿ بيت

مف قصيدتو ،كلكف الحنيف إل الديار ما زاؿ متقدا متأججا كىك ما أراد الشاعر تأكيده ليس في
البيت ا كؿ كا خير كانما في كل ا بيات  .في محاكلة لمصت نظر المتمقي إل الحالة النصسية
التي يمر بيا الشاعر .
البناء التشكيمي
يقصد بالبناء التشكيمي بناء لكحة متكاممة العناصر باستخداـ الكممات المعبرة ذات الدالالت
الزاخرة التي تمثل الكاقع بطبيعتو النابوة الحية .ليقكـ البناء التشكيمي عم

تقنية خاصة

مستعارة مف الصنكف التشكيمية ،فتظير القصيدة في شكل لكحة شعرية مرئية ،كيظير ىذا النكع
مف البناء بشكل كاوح في القصائد الشعرية التي تبدأ بمقدمات طممية أك تمؾ التي تقكـ برسـ
()3

طيف الحبيبةل
فعم

.

الشاعر تشكيل الكاقع كمحاكاتو مف خالؿ الكممات  ،كما الرساـ الذؼ يعبر عف كاقعو

كمشاعره مف خالؿ ا لكاف ،كىذا النقل كالتشكيل لمكاقع أك لمصكرة التي يتناكليا الشاعر ليس
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)588
) (2المرجع السابق  ،ص.591
) (3دمحم  ،بنية القصيدة العربية في الجاىمية كاإلسالـ (ص.)55
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مجرد ق
نقل ،فعميو أف يمنح النص الشعرؼ الحياة مف خالؿ مزجو بأحاسيسو كمشاعره المؤثرة في
المتمقي  .فالشاعر ليعيش في عالمو الداخمي ،مصغيا لما يعتمل في ق ارره نصسو ،كحت في حالة
تكخيو الكصف ،فاف الشيء الذؼ يتشبث بو ىك االنطباع المدرؾ شعكريال( ،)1فالشاعر يعيد رسـ
الكاقع مف خالؿ إحساس داخمي يصكؽ اإلحساس العادؼ الذؼ يمتمكو عامة الناس ،فيرسـ ذلؾ
الكاقع بما يممي عميو إحساسو الداخمي .
لذلؾ أصبح مف البدييي لأف نقكؿ كنقطة بداية  :إف ىناؾ شيئا مشتركا بيف جميع ا عماؿ
الصنية ىك ما نسميو الشكل أك الييئة التي يتخذىا العمل اإلبداعي كيستكؼ في ذلؾ أف يككف
صكرة أك قصيدةل(.)2
كمما جاء عم ىذا البناء قكؿ الشاعر عبد الصمد بف المعذؿ (مف الخصيف) :
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ُم ْف َت ِرَقػ
فاجتمعَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َكَن ْحػ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػد ِ
اف
ػػػػػػػػػػػػػك ْت ِسػ َّ
َف َ
ػػػػػػػػػػػػػرَىا َعػػػػػػػػػػػػػػف األَبػ َ
طػ َ
()3
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػػػػر ِعَيػ
ػػػػػػػػػػػػػػر ِب َغيػ
َّأنػ
ػػػػػػػػػػػػػػو َمْن َ
ُ
ظػ ن

ػػػػػػػػد َى ْجػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػـ ليَمَنػػػػػػػػػا َبعػ َ
ػػػػػػػػل ُ
َك َ
اصػ َ
الحْمػ ُ
ػػػػػػػػػػػػر أ َّ
ػػػػػػػػػػػػت َرِق َيبػػػػػػػػػػػػػاً
اح َخا َفػ ْ
َف األَرك َ
َغيػ َ
ػػػػػػػػػػػػاف لػ َّ
القْمػ ِ
ػػػػػػػػػػػػب إال
ػػػػػػػػػػػػر َكػ
َمْن َ
ػػػػػػػػػػػػذة َ
َ
ظػ ن

رسـ الشاعر لكحة فنية نابوة بالحياة ،أكصل فييا أثره النصسي إل المتمقي مف خالؿ كمماتو
النابوة  ،فقد جسد الشاعر الطيف كاجتمع بو في إطار زماني مذككر ومنا في ا بيات ،كقد

خالف الشاعر تعبيرات الكاقع في التعبير عف تجربتو الشعكرية مف خالؿ قكلو ( :فاجتمعَنا

َكَن ْح ُف م ْف َت ِرَق ِ
اف) كىك دليل آخر عم تجسيده ىذا الطيف المؤرؽ ،نير أف الشاعر يعكد كيبدؼ
ُ
خكفو مف الرقباء فيصتوح سره ،كلكنو صكر الرقيب بصكرة مختمصة عف الكاقع ،فقد جعل بدنو
ىك الرقيب الذؼ أخص عنو ىذا السر ،الذؼ حكاه كتمتع بو بالقمب .
كمف البناءات التشكيمية الكاردة أيوا في الطيف كالخياؿ قكؿ الشاعر البحترؼ (مف الطكيل) :

) (1يكنيو  ،ثنائية ا جناس الصنية (ص.)80
) (2ريد  ،تربية التذكؽ الصني (ص.)31
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)626
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َكاِِّنػػػػػػػػػػي كاِ ْف َضػ َّ
ػػػػػػػػػي ِب ُكِّد َىػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػن ْت عمػ َّ
ػػػػػػز عمػػػػػػػى الك ِ
َي ِعػ ُّ
ػػػػػػك َي ْعَم ُمكَن َيػػػػػػػا
اشػ َ
ػػػػػػيف َلػ ْ
َ

لمخَيػ ِ
ػػػػػػػػػػػاؿ المػػػػػػػػػػػػ ِّر ِؽ
َرتػ
ػػػػػػػػػػػاح ِمْن َيػػػػػػػػػػػػا َ
أل َ
ُ
ُ
َليػػػػػػػػػػاؿ َلَنػػػػػػػػػػا َنػ َ ِ
ييػػػػػػػػػػا َكَن َمت ِقػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػزد ُار ف َ
َ

ػػػػػػـ ُغَّمػػػػػػػة َّ
ػػػػػػأت َحَّرَىػػػػػػػا
لمشػػػػػػػك ِؽ أَ ْط َفػ ُ
َف َكػ ْ
ِ
ػػػػػػػف َع ِينػػػػػػػػي َت َعُّمَقػػػػػػػػاً
أُ
ػػػػػػػـ َعَميػػػػػػػػو ِج ْفػ َ
َضػ ُ

ػػػر ِؽ
ِب َ
ػػػل َي ْطػ ُ
طيػػػػف َمتػػػػى َي ْطػ ُ
ػػػر ْؽ ُد َجػػػػى الميػ َ
()1
ِبػ ِ
ػػػػػػو ِعْنػ َ ِ
ِ
ِ ُّ
المَرِّنػ ِ
ػػػػػػق
ػػػػػػد إجػػػػػػػالء النعػػػػػػػاس ُ

رسـ الشاعر صكرة بائسة صادرة مف نصس حطميا بعد المحبكبة ،فما مف مريح إال الطيف

المطصئ لنار الشكؽ المتجددة ،كىذه الصكرة التشكيمية الرائعة التي جسدت معاني الحب كالشكؽ
مف خالؿ كممات نابوة تمكج بدالالت متعددة .
كمف البناءات التشكيمية الكاردة في مقدمات القصائد الطممية قكؿ الشاعر ِبشر بف أبي خازـ(مف
الكافر) :
ِ
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػب
بالك ِثيػ
المَنػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ُؿ َ
َت َغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت َ
ػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػَميمى م ِ
مَنػ ِ ِ
ات
قفػػػػػػػػػػػر ن
ػػػػػػػػػػاز ُؿ مػ ْ ُ
ُ
َ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػكب
الجُنػ
ػػػػػػػػػػػػػر َي َيػػػػػػػػػػػػػػا َنسػ
ػػػػػػػػػػػػػج َ
ُ
َك َغَّيػ َ

ػػػػػػػػػػػػل َى َّ
ػػػػػػػػػػػػك ِ
كب
اىػػػػػػػػػػػػػا ُكػ ُّ
طػػػػػػػػػػػػػاؿ َسػ ُ
َع َف َ

()2

فقد رسـ الشاعر لكحة تشكيمية استمدىا مف الكاقع الماثل أمامو (ديار المحبكبة) التي عصت كباف

أىميا كنيرىا ريح الجنكب ،كعصاىا كل ىطاؿ سككب ،كىك في رسمو ىذه الصكرة المقصرة يدعك
المتمقي لمتصكر في صكرة أخرػ مقابمة ليذه الصكرة ،صكرة ودية قابل بينيما الشاعر مقارنة
ومنية فالصكرة المقصرة لمديار ما كانت لتككف لكال صكرة أخرػ سابقة عمييا مف كجكد محبكبتو
بيذه الديار العامرة بأىميا .
لقد استعمل الشاعر حركة الريح التي رسمت خطكطيا المتعرجة عم الرماؿ في تشكيل صكرتو
كما استخدـ ا لكاف السكداء الناتجة عف آثار الظاعنيف لمتعبير عف حالة شؤـ كنصسية حزينة
كقد منح الشاعر صكرتو الحياة مف خالؿ أصكات الرياح المصرصرة في أرجاء الديار .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)619
) (2المرجع السابق  ،ص.10
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البناء القصصي
يعد البناء القصصي مف البناءات التي لجأ إلييا شعراء الحماسة الشجرية حيث كظصكا ىذا
البناء كما يحكيو مف سرد كتقانات قصصية ،كيمكف تعريف السرد بأنو لعرض الحديث بتتابع

كجكدة ،كفي ا دب ىك بسط الحدث في أؼ عمل أدبي بسطا عاديا مف نير حكار ،كىك أسمكب

إف طاؿ ممو القارغ  .كلمسرد أشكاؿ بحسب الجنس ا دبي الذؼ يككف فيو؛ فيك سرد ركائي
كسرد قصصي ،كسرد مسرحي  ،كيختمف معناه مف منيج نقدؼ إل

آخرل( .)1كيتحقق السرد

باستعماؿ وميريف مف ومائر المتكمـ أك المخاطب كقد يواؼ إلييما ومير آخر مثل

الغائب ،ل فالسرد يتراكح بيف الذاتية كالغيرية ،يركض بيف ا نا كاآلخر؛ ليحقق التكاصل بينيما
كقد ال ينجح السرد في تحقيق االنسجاـ؛ بل ينتج عنو نكع مف االختالؼ بيدؼ إثبات كل

طرؼ ذاتو ككجكده ،فنصي كالـ اآلخر ىك إثبات لكالـ الذات ،كلف يتحقق السرد دكف التكاصل

بيف الػ ػ (أنا) كاآلخر أك اآلخريفل( .)2كعممية السرد تتـ بيف طرفيف تقكـ الكممة المكتكبة مقاـ
السارد عندما تتـ القراءة ،كما أف ىناؾ نكع آخر مف السرد كىك سرد الكاتب لذاتو أك ما يسم

أخر يتكجو
بالمناجاة حيث يناجي ا ديب نصسو مف خالؿ كمماتو بحيث يجرد مف نصسو شخصا ي
إليو بالخطاب( .)3ك يتناكؿ السرد كل أنكاع الخطاب في النصكص ا دبية ل فالسرد فعل ال حدكد
لو  .يتسع ليشمل مختمف الخطابات سكاء كانت أدبية أـ نير أدبية يبدعو اإلنساف أينما كجد

كحيثما كاف ل( .)4كفي أسمكب السرد يتـ تكظيف كل آليات الخطاب كالتنقل بينيا بيدؼ كسر
تكقع القارغ كاالنتقاؿ في الخطاب مف ا نا ومير المتكمـ إل

أنت ومير المخاطب إل

ومير الغائب كقد تـ التنقل بيف ىذه الومائر في شعر شعراء الحماسة الشجرية  .كمحاكر

السرد تبدأ بالذات لتتجاكزىا إل

المكوكع لترصد العالقة القائمة بينيما ،ثـ لتكوح ا بعاد

الداللية المعقدة ،كما ترصد الظكاىر الصكتية المتمثمة في الرمز كاالستدعاء لتنتيي إل
()5

الصيانة بكصصيا قالبا يحكؼ ما سبق

.

كقد مثل ىذا البناء سمة أسمكبية ظاىرة في الحماسة الشجرية  ،كمنو قكؿ الصرزدؽ(مف الطكيل):

) )1التكنجي  ،المعجـ المصصل في ا دب (ج.)523/2
) )2أيكب  ،الزمف كالسرد في الركاية الصمسطينية المعاصرة (ص).143
) )3ينظر  ،أيكب  ،الزمف كالسرد في الركاية الصمسطينية المعاصرة (ص.)143
) )4يقطيف  ،الكالـ كالخبر مقدمة لمسرد العربي (ص.)19
) )5ينظر  ،عبد المطمب  ،ىكذا تكمـ النص (ص.)67
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ػػػػػاف َصػػػػػػاحباً
ػػػػػس َع ّسػػػػػػاؿَ ,كمػػػػػػا كػ َ
َكأ ْطَمػ َ

رفعػػػػػػػػػػػػػت لنػػػػػػػػػػػػػاري َم ْك ِىنػػػػػػػػػػػػػاً َف َأتػػػػػػػػػػػػػاني

ػػػػػػػػو َلمػػػػػػػػػا َت َك َّشػػػػػػػػػر ضػ ِ
ػػػػػػػػاحكاً
َفُقمػ ُ
َ
ػػػػػػػػت َلػ ُ ّ
َت َعػ َّ
ػػػػػػػدتني ال َتخػػػػػػػػكَنني
عاىػ َ
ػػػػػػػش َفػػػػػػػػِيف َ

ػػػػػػػػرًةَ ,كُد َخػ ِ
ػػػػػػػػاف
عمػػػػػػػػػى َضػ ْ
ػػػػػػػػكِء َنػػػػػػػػػارَ ,مػ ّ
كقػ ِ
ػػػػػػػػائ ُـ َسػػػػػػػػػيفي ِمػػػػػػػػػف َيػػػػػػػػػدي ِبمكػ ِ
ػػػػػػػػاف
َ
َ
ِ
ِ
ط ِح ِ
باف
ػػػػػب َيصػػػػػػ َ
ػػػػػل َمػػػػػػف يػػػػػػا ذئػ ُ
َن ُكػػػػػػف مثػ َ
ػػػػػػػػػػػػػػيف كانػػػػػػػػػػػػػػػا أ ِ
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػاف
ُرضػػػػػػػػػػػػػػعا ِبِمبػ
ُخَّي
أَ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػت ِرَك ِ
اف
لم ْشػ
َكاّيػ
َ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َزادي ُ

ػػػػػػؾ َّإننػػػػػػػي
َفَم ّمػػػػػػػا َدَنػػػػػػػا ُقمػ ُ
ػػػػػػتْ :اد ُف دكَنػ َ
ػػػػػػػػػت أ ُقػ ُّ
َف ِبػ ُّ
ػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػد الػ ّ
كبْيَنػ ُ
ػػػػػػػػػزَاد َبْينػػػػػػػػػػي َ

كأَنػ ِ
ِ
نتمػػػػػا
ػػػػدر ُك ُ
َ َ
ػػػػب َكال َغػ ُ
ػػػػت امػ ُ
ػػػػرن يػػػػػا ذئػ ُ
ػػػػػػت ِمس ِ
القػػػػػػػرى
َكَلػػػػػػػك َغ َيرنػػػػػػػا َنَّبيػ َ
ػػػػػػت َتمػ َ ُ

ِ
ػػػػػػػػػػناف
ػػػػػػػػػػاؾ ِب َسػػػػػػػػػػػيـ أَك َشػػػػػػػػػػػبا َة ِسػ
رمػ َ

()1

مف المالحع في ىذه القصيدة كجكد معالـ البناء القصصي ،فأكؿ مقكمات ىذا البناء ىي

الشخصيات ،التي تتألف في ىذا النص مف الشاعر كالذئب ،الذؼ جعمو الشاعر إنسانا يخاطبو
كيحاكره في ليمة ظمماء أشعل فييا نا ار عالية اىتدػ إلييا الذئب ،فالشاعر يسرد لنا كقائع ىذه

القصة مف خالؿ الحكار الذؼ أجراه مع الذئب فكانت أنا الشاعر ظاىرة في ىذا الحكار ،كىذا
النكع مف البناءات يجذب المتمقي كيجعمو في تشكؽ دائـ لمتابعة الحدث كمعرفة نياية القصة .
كمف ذلؾ أيوا قكؿ الصرزدؽ (مف الطكيل) :
عمػػػػػػى الػػػػػػزِاد م ِ
ػػػػػػي الػػػػػػ ِّذر ِ
َطمػػػػػػس
اعيف أ
كش ُّ
ُ
ُ

َكليَمػػػػػػػػػػػة بتنػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػال َغ ِر َّييف َضػػػػػػػػػػػا َفَنا

س
ػػػػػػػػػػػػػػو َيػ
ُمػ
ط َم ْتػ
َلػ
ػػػػػػػػػػػػػػد ْف َف َ
ػػػػػػػػػػػػػػو أ ُّ
َ
ُ
ُ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػػتَم ّم ُ

ػػػػػػػػز ْؿ
ػػػػػػػػـ َي َ
َتَم ّم َسػػػػػػػػَنا َحتػػػػػػػػى َأتاَنػػػػػػػػاَ ,كَل ْ
فَمػػػػػػػػػك أّنػػػػػػػػػو إ ْذ جاءنػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف ِ
دانيػػػػػػػػػاً
َ
ْ
ُ َ َ

س
ػػػػػػػػػػو
أل ْلَب ْس ُ
ػػػػػػػػػػك أّن ُ
َ
ػػػػػػػػػػت ُو َل ْ
كػػػػػػػػػػاف َيْم َ
ػػػػػػػػػػب ُ
ِ
س
فكػ َ
ػػػػػػاف َكقيػػػػػػػد الػ ّ
ػػػػػػل َىػػػػػػػك أْن َفػػػػػػػ ُ
ػػػػػػرْم ِ َبػ ْ
()2
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػس
ػػػػػػػػػػػػػػػب ُن َّعػ
الرَكائػ
َبقَّيػػػػػػػػػػػػػػػ َة َزادي َك ّ
ُ
ُ

ػػػػػػػدما دنػػػػػػػػا
ػػػػػػػف َتَن ّحػػػػػػػػى َجْنَبػػػػػػػػةًَ ,بعػ َ
َكَل ِكػ ْ
ػػػػػػػػػم ُت ُو ِن ْصػػػػػػػػػػ َف ِ
ػػػػػػػػػو
يف َبْينػػػػػػػػػي َكَبْيَنػ ُ
َف َ
قاس ْ
اعتمد الشاعر عم

أسمكب القص في جذب انتباه المتمقي كتشكيقو ،كمف معالـ ا سمكب

الغ ِرييف) ،كالشخصيات ،الشاعر
القصصي الكاردة في النص الشعرؼ الزماف كالمكاف (الميل ،ي
كالذئب ،كتكال الحدث المسركد .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)721
) (2المرجع السابق  ،ص. 720
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البناء الدرامي
يقكـ البناء الدرامي عم تعدد ا صكات داخل النص الشعرؼ ،كتعدد ا صكات داخل النص
نابع مف الصراع الدائر بيف الشخصيات ،كمف الممكف أف يككف الصراع داخميا أؼ داخل نصس
صاحب النص ،ىذا الصراع يصاحبو نمك كتطكر لمحدث يقكد في النياية إل حل .
كتقكـ النزعة الدرامية في الشعر عم
يغكص الصناف إل

لالتكتر الذؼ ىك صصة فكرية عميا ال تككف إال حيف

أعماؽ الحياة ليبصر العالقة بيف ا شياء كيستكعبيا كيشيد عمييا خبرات

متنكعةل(.)1
كيتميز البناء الدرامي بقدرتو الصائقة عم التأثير في المتمقي كخاصة التصاصيل الصغيرة لمكاقع
الذؼ يعيش فيو الشاعر ،مما يكسب النص الشعرؼ ثراء ،يمكف المتمقي مف استكشاؼ جماؿ
النص .
كمف خالؿ البناء الدرامي الذؼ استعممو شعراء الحماسة الشجرية كأحد ا نماط التي بنيت عمييا
القصائد ،تمكف شعراء الحماسة الشجرية مف التعبير عف الكاقع الذؼ يعيشكنو مف خالؿ تجارب
شعكرية متصاكتة كمختمصة فالبناء الدرامي في الشعر لو القدرة لعم

أف يبمغنا اإلحساس بحياة

كاقعية ،اإلحساس بالراىف القائـ ،أؼ بالخصائص التامة لمحظة مف المحظات حسبما يحس المرء
بيا إحساسا فعميال(.)2
إف أىـ ما يميز ىذا البناء ىك عنصر الصراع الدائر بيف ثنايا النص ،حيث تتجم

القصيدة

بكامل د ارميتيا في كجكد ىذا العنصر الصعاؿ ،الذؼ يمثل أساسا ىاما كعمكدا فقريا لمنص ،إف
()3

لالدراما تعني في بساطة كايجاز الصراع في أؼ شكل مف أشكالو ل

) (1اليافي  ،أكىاج الحداثة (ص.)25
) (2أ .ؼ ،ماتيسف  ،أليكت الشاعر الناقد (ص.)147
) (3إسماعيل  ،الشعر العربي المعاصر (ص.)279
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كقد تمتع شعر شعراء الحماسة الشجرية برؤية درامية عالية ،تجمت في مقدرتيـ عم

إدراؾ

المتناقوات كابرازىا ،كالغكص في أعماؽ الحياة الستكناه العالقات بيف الشاعر كنصسو كالشاعر
كالكاقع المحيط .
الشيص(مف الكامل) :
كمف أمثمة القصائد الدرامية ذات العالقة بيف الشاعر كنصسو قكؿ أبك ِّ
كلقػػػػػػػػػػد أقػػػػػػػػػػكؿ لشػػػػػػػػػػيبة أبصػرتػيػػػػػػػػػػػا

فػػػػػػػػػػػي مفرقػػػػػػػػػػػي فمنحتيػػػػػػػػػػػا إعراضػػػػػػػػػػػػي

عّنػػػػػي إليػػػػػؾ فمسػػػػػت مػػػػػف خيػػػػػر كلػػػػػػك

ِ
ػػػػػػػػػػػػياض
ػػػػػػػػػػػف منػػػػػػػػػػػػؾ مفػػػػػػػػػػػػارقي بػَِبػ
عممػ َ
ّ

ِ
القمػ ِ
ػػػر ِ
ػػػب فػػػػي
أس َصػػػػابي َ
َكَلَقػ ْ
ػػػد َن َزلػػػػت ِبػ َ

ِ
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػاض
ػػػػػػػػػػػػػػل ِغك َايػػػػػػػػػػػػػػػة َرَّكػ
ػػػػػػػػػػػػػػداف ُكػ
َميػ
ّ

ىػػل لػػي سػػكى عشػػريف عام ػاً قػػد مضػػت

مػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػتة فػػػػػػػػػػي أثػػػػػػػػػػرىف مكاضػػػػػػػػػػي

فيمػػػػػػػػػػا ىكيػػػػػػػػػػت كاف كزعػػػػػػػػػػت لماضػػػػػػػػػػي

كلقممػػػػػػػػػػػػػا أرتػػػػػػػػػػػػػاع منػػػػػػػػػػػػػؾ كاننػػػػػػػػػػػػػي

كعمػػػػػػػػػػػػػػي أف ألقػػػػػػػػػػػػػػاؾ بالمػقػػػػػػػػػػػػػػػػراض
ّ

بممتػػػػػي
فعميػػػػػؾ مػػػػػا اسػػػػػطعت الظيػػػػػكر ّ

()1

فالبنية الدرامية في النص القائمة عم عنصر الصراع تتجم في كجكد مشكمة كبيرة عند الشاعر

تمثمت بظيكر كانتشار الشيب في رأسو ،دليال عم الكبر كالتقدـ في السف ،كانتقالو مف مرحمة
إل أخرػ ،كىك أكؿ عالمات دنك المكت الذؼ تيابو النصس البشرية عامة ،كالذؼ مثل ىاجسا
لمشعراء .
كيستعيف الشاعر بعنصر الحكار في قصيدتو لبناء مشيد درامي عالي المستكػ ،فأصبح

ِ
يخاطب الشيب (أقكؿ لشيبة ،عني إليؾ ،كلقد نز ِ
لت ،كلقمما أرتاع ِ
اسطعت
منؾ  ،فعميؾ ما
الظيكر) لبياف عنصر الصراع القائـ بينو كبيف المشيب ،لينيي الشاعر بناءه الدرامي بطريقة
ربما ىي في حقيقتيا ىركب مف الكاقع المحتكـ.
لقد قاـ البناء الدرامي في ىذا النص عم

كجكد مشكمة تمثمت بظيكر الشيب ،فبدأ عنصر

الصراع بيف الشيب كالشاعر كوحو الحكار بينيما فبدأ الشاعر بتقديـ مب اررتو مف صغر سنو

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)817
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حسب ادعائو ،كأنو يحب الممذات فيركض في كل مياديف الغكاية ،كبعد عرض مبرراتو كاستمرار
ظيكر الشيب كاف الحل عند الشاعر عمي الشيب الظيكر كعم الشاعر مالقاتو بالمقراض .
إف النسيج الصكرؼ لمقصيدة يبرز الصراع القائـ بيف القكة كالوعف ،كبيف الشباب كالشيخكخة
النابعيف مف العالقة الودية بيف المكت كالحياة ،مف رؤية تعبر عف ذات الشاعر كما يثيره
منظر ظيكر الشيب في رأسو مف أفكار كمشاعر .
الجعصي
كمف البناءات الدرامية في حماسة ابف الشجرؼ أيوا قكؿ الشاعر عبيد ُ بف الحر
ُّ
(مف الطكيل) :
َمػػػػػػػػػػكت ِإذا جػػػػػػػػػػاء ِ
َّػػػػػػػػػػل
الك
أ
ُ
ُ
الم ج ُ
َ
تػػػػػػػػػػاب ُ
ػػػػػػػػػػػل
َفَنحيػػػػػػػػػػػػا ِكرامػػػػػػػػػػػػاً أَك َنمػ
ػػػػػػػػػػػكت َفُن َ
ُ
قتػ ُ
ِ
كأ َّ ِ
العمػػػػػػػػػػػى َك َّ
ػػػػػػػػػػل
َف الغنػػػػػػػػػػػى فيػػػػػػػػػػػو ُ
َ
الت َج ُّمػ ُ
ِ
ِ
ػػػػػػػػػل
َعمػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػا ِب أَدنػ َ
ػػػػػػػػػاؾ م ّمػػػػػػػػػػا ُت َ ّمػ ُ
ِ
ِ
ػػػػل
ػػػف
المػػػػاؿ مػػػػا َيكفػػػػي َّ
ػػػػديق َكَت ُ
مػ َ
الص َ
فض ُ

القتػ ِ
ُي َخػ ِّ
ػػػػػػػػػػل َقػػػػػػػػػػػكمي َكاَِّنمػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػكُفني ِب َ
القنػػػػػػػا ُتػػػػػػػدني ِبأَطر ِافيػػػػػػػا ِ
الغنػػػػػػػى
َل َعػ َّ
ػػػػػػل َ
َف ال َفقػػػػػػػػر يػػػػػػػػزري ِبأَىمِػ ِ
ػػػػػػػو
ػػػػػػػر أ َّ
َ
أََلػػػػػػػػـ َتػ َ
ػػػػػػػمـ
ػػػػػػػت ذا ُرمػػػػػػػػ َك َسػػػػػػػػيف ُم َصػ َّ
ِإذا ُكنػ َ
ػػػػػػػػػكؿ ال َتَنػػػػػػػػػػل
اليػ
ػػػػػػػػػؾ ِإال َت َ
َكِاَّنػ َ
ركػػػػػػػػػػب َ
َ
إ َذا ِ
القػ ْ ف
ػػػػػػػػػو
كمػ َّ
ػػػػػػػػػل َ
حياتػ ُ
ػػػػػػػػػر ُ القػػػػػػػػػػاني َ

ػػػػػػػػػت أَُبػػػػػػػػػػالي  :أَُّينػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػات أ ََك ُؿ
َفَم ْسػ ُ

()1

بن الشاعر مشيدا دراميا يمكج بكل معاني الحكمة ،برز مف خاللو نظرتو الصمسصية إل المكت
كالحياة  ،كالغن كالصقر ،في ثنائيات ودية ،فنظرة الشاعر إل المكت ،أف المكت قادـ ال محالة

كلكل أجل كتاب ،أما نظرتو إل الغن كالصقر فكانت القكة ىي السبيل الكحيد عنده لكسب الماؿ
كما ىك كاوح مف النص ،فمف ممؾ القكة ممؾ الماؿ .ىذه الدراما نبعت مف المناجاة الداخمية
لمشاعر بينو كبيف نصسو في حكار أجراه بتصكير مقنع يتناسب مع كاقعو .
ؾ بف
كمف البناءات الدرامية القائمة أيوا عم عنصر الصراع بيف الغن كالصقر قكؿ الشاعر ُن يي ْي ُ

أُساؼ(مف الطكيل) :

ػػػػػػػػائس
ىر بػ
أف ُيثػػػػػػػػػرَي الػ ّ
كال تيأسػػػػػػػػػي ْ
ُ
ػػػػػػػػد َ

أأ َّـ نييػػػػػػػػػؾ ارفعػػػػػػػػػي الظػ َّ
ػػػػػػػػف صػػػػػػػػػاعداً
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)107
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كسػػػػػػػػاكس
عمػػػػػػػػي
ىػػػػػػػػـ
ػػػػػػػدرؾ مػػػػػػػػف
بصػ
َّ
َ
ُ
ّ
()1
ػػػػػش مثريػػػػػػاً ْأك ُيػ ِ
ػػػػػارس
عػ ْ
ػػػػػكد فيمػػػػػػا ُيمػ ُ

ػػػػػػػػػػتف ليمػػػػػػػػػػػ ًة
ػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػالً ْأك تبيػ َّ
سأكسػ ُ
ِ
ػػػػػاؿ الم َّ
ػػػػػع بالقنػػػػػػا
منػ َ
كمػػػػػػف يكسػػػػػػب المػ َ ُ
َ
فصمسصة البناء الدرامي قائمة عم

العالقة الجدلية بيف القكة كالحصكؿ عم

نظرة الشاعر في العيش الرنيد مف خالؿ الحصكؿ عم

الماؿ ،فقد ظيرت

الماؿ بالقكة  ،أك المكت في سبيل

ذلؾ.
كمف البناءات الدرامية الكاردة في حماسة ابف الشجرؼ المتعمقة بالمكت كالحياة قكؿ الشاعر

()2

(مف الطكيل):

لسى ى ى ى ى
مَطى ى ى ى ى َّ
لاََكى ى ى ى ىإَظللَ ّ

بَك ى ى ى َ ى ى ى َيبَملّى ى ى َت َ مل ى ى ى ََفَ قَن ى ى ى

ََإذ َ كفهى ى ى ى ىرَ

فقلى ى ى ى ى ََلى ى ى ى ىهَََ:الَتىَبى ى ى ى ىكََعَيىَنى ى ى ى ىكََإَمنى ى ى ى ى

يكى ى ى ى َغى ى ى ىدَاَ َسى ى ى ى ََ لثنى ى ى ى ََلَمى ى ى ى ََ ى ى ى ىبَ

ى ى ى ى ََي م ى ى ى ىَاَمَعَ ى ى ى ى َ
لا

()3

فم ى ى ى ى َ ّاى ى ى ىىرَ

فمف خالؿ حكار بيف الشاعر كفرسو تتجم

والَعَ ى ى ى ىلََ ق ى ى ىىد ََمى ى ى ى َ اى ى ى ىرََ لق ى ى ىىدتَ
صكرة البناء الدرامي القائـ عم

عنصر الحكار

المنبثق مف صراع الخكؼ مف المكت ،لنجد الشاعر يجيب بنظرتو الصمسصية في ىذا المكقف
العصيب  ،فيقدـ حمكال منيا الصبر الذؼ يككف نيايتو حسف الثناء ،كالحل اآلخر أف اإلحجاـ
كالتراجع ال يؤخراف ما ىك مكتكب ،ككذلؾ اإلقداـ ال ُيعجل ا قدار .
المبحث الثالث  :التناص
يرتبط مصيكـ التناص بالمدارس النقدية الغربية الحديثة كيمكف تعريصو أنو لأحد مميزات

النص ا ساسية التي تحيل عم نصكص أخرػ سابقة عنيا أك معاصرة ليال( ،)4كىذا يعني أف
التناص يقكـ عم استحوار النصكص السابقة مف خالؿ اإلشارة إليو نصا أك معن  .فكل

تشرب أك تحكيل
نص شعرؼ لعبارة عف لكحة فسيصسائية مف االقتباسات ،ككل نص ىك ُ
) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)183
) (2ا بيات بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم القائل .
) (3المرجع السابق  ،ص.224
) )4عمكش  ،معجـ المصطمحات ا دبية المعاصرة (ص.)215
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لنصكص أخرػ ل

()1

عالقة فنية معقدة .

فالنص الشعرؼ مككف مف مجمكعة نصكص كثيرة سابقة عميو  ،قائمة عم

كالتناص عبارة عف ل الكقكؼ عم

حقيقة التصاعل الكاقع في النصكص  ،في استعادتيا أك

محاكاتيا لنصكص – أك جزاء مف نصكص – سابقة عمييا ل( .)2كىذا يدؿ عم كجكد عالقة
بيف نص جديد كآخر قديـ تتشابؾ خيكطيما لتككف نصا جديدا ذا دالالت جديدة  .كقد ذىب
بعض النقاد إل أف النصكص الجديدة ما ىي إال قراءات جديدة لنصكص سابقة عمييا(.)3
كق ػػد اس ػػتصاد النق ػػاد الع ػػرب م ػػف التنظيػ ػرات الغربي ػػة ف ػػي قػ ػراءة الم ػػكركث النق ػػدؼ الق ػػديـ م ػػف جي ػػة
كصػػيانة آرائيػػـ كتكجيػػاتيـ الخاصػػة لمصيػػكـ التنػػاص مػػف جيػػة ثانيػػة  ،كميمػػا يكػػف فزنػػو ينبغػػي
اسػػتثمار تمػػؾ التكجييػػات النظريػػة كالمعرفيػػة السػػابقة بطريقػػة ال تتعػػارض فيمػػا بينيػػا  ،مػػكظصيف
التنػػاص كػػأداة مصيكميػػة كآليػػة إجرائي ػة لمكقػػكؼ عم ػ جماليػػات الػػنص الشػػعرؼ كخصكصػػيتو قػػدر
اإلمكاف (.)4

) )1الغذامي  ،الخطيئة كالتكصير (ص.)322
) )2أبك حميدة  ،دراسات في النقد ا دبي الحديث (ص.)35
) )3مكس  ،آفاؽ الرؤيا الشعرية (ص.)83
( )4ينظر ،كعد ُ  ،التناص المعرفي في شعر عز الديف المناصرة (ص.)226
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فالتناص لتقاطع نصكص ،ككحدات مف نصكص  ،في نص أك نصكص أخرػل

()1

 ،أك ىك ل

التصاعل النصي في نص بعينول( ،)2كالتناص لتقاطع عبارات مأخكذة مف نصكص أخرػل( .)3كلـ
يقتصر ىذا التعريف السابق عم العالقة القائمة بيف المصع كالمعن بل تعداه إل العالقة القائمة
بيف ا جناس ا دبية المختمصة ( .)4فالتناص أحد عالمات اإلبداع الشعرؼ ،كىذا الجماؿ ال يككف
فقط في إحالة المتمقي إل نص آخر سابق عميو ،كانما يقكـ التناص عم اإليحاء بمعاف جديدة
لمنص الجديد مستندا عم

نيره مف النصكص السابقة ،فالتناص يحمل عالمة ثقافة المبدع

كمدػ اطالعو عم النصكص ا خرػ ،ىذا االطالع يسيـ في تكسيع فواء النص كتوخيـ
دالالتو .
كقد استخدـ شعراء الحماسة الشجرية التناص في خطاباتيـ الشعرية ،فقد برزت معالـ عدة أنكاع
مف التناص الديني كالتاريخي في قصائدىـ .
التناص الديني
يعػػد التنػػاص الػػديني كخاصػػة التنػػاص مػػف الق ػرآف الك ػريـ ،ا كثػػر شػػيكعا فػػي قصػػائد شػػعراء
الحماسػػة الشػػجرية ،حيػػث عمػػد ى ػؤالء الشػػعراء إل ػ الق ػرآف الك ػريـ ،لتكصػػيل دالالتيػػـ إل ػ لق ػارغ
كتكثيصيػػا م ػػف خ ػػالؿ انتق ػػائيـ آي ػػات قرآني ػػة تتناس ػػب كطبيع ػػة القص ػػيدة ،كمتكافق ػػة كالج ػػك النصس ػػي
لمشاعر .
كالمجػػكء إلػ القػرآف أك الكتػػب السػػماكية ا خػػرػ ،يصجػػر لػػدػ الشػاعر طاقػػات دالليػػة كابداعيػػة
جديدة ،ا مر الػذؼ يعػزز لػدييـ بنػاء الػرؤػ الشػعرية ،فالتصاعػل مػع ىػذه الكتػب المقدسػة باقتبػاس

) (1كاصل  ،التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر (ص.)15
) (2الزكاىرة  ،التناص في الشعر العربي المعاصر (ص.)31
) )3جياد  ،أدكنيس منتحال (ص.)34
( )4ينظر  ،كاصد  ،عالـ النص دراسة بنيكية في ا ساليب السردية (ص.)241
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نصكصػػيا يمػػنح الشػػاعر بنػػاء نصػػو الجديػػد ،كىػػذا النػػكع مػػف التنػػاص لػػيس مجػػرد اقتبػػاس الػػنص
القرآني أك تزييف القصيدة بو ،فيدؼ الشاعر ىنا ىك استيعاب النص كتطكيعو (.)1
كاستخداـ القرآف الكريـ يشكل المممح ا شد برك از في شعر شعراء الحماسة الشجرية ل فيك منيل
خصب لجميع أنكاع التصاعالت النصية ( .)2فقد شكل التراث الديني في كل العصكر كعند كل
صدر سخيا كينبكعا ال ينوب مف مصادر اإللياـ الشعرؼ ،الذؼ يستمد منو الشعراء
ا مـ م ا
النماذج ك المكوكعات كالصكر ا

دبية.

كقد شكل التراث الديني مرجعية داللية لو حوكره القكؼ كالصعاؿ في القصيدة العربية
لخصكصيتو ،كتميزه كقدرتو عم

النيكض بانصعاالت المبدع كتجاربو ،كالتأثير مع الكجداف

الجمعي؛ ف المعطيات الدينية ()3ل تشبع اإلنساف كتروي رنبتو في المعرفة ،بما قدمت مف
تصكرات لنشأة الككف ،كتصسير سحرؼ لظكاىره المتنكعةل(.)4
فعالقة الشعر بالديف عالقة أصيمة منذ أف شجع الرسكؿ

حساف كالشعراء ليردكا عم

كصار قريش فبدت عالمات القرآف كاوحة في الشعر منذ ذلؾ الحيف .
كمحكر دالليا لكثير
ا
فالمكركث الديني عم تنكع دالالتو كاختالؼ مصادره شكل مصد ار إلياميا
مف المعاني كالمواميف التي استكحاىا الشاعر المعاصر ،كحاكؿ النصاذ مف خالليا لتصكيره
معاناتو ،كالتعبير عف قواياه ،كمكاقصو  ،كتعميق تجاربو(.)5
كمف مظاىر التناص القرآني في حماسة ابف الشجرؼ قكؿ الشاعر قطرؼ بف الصجاءة المازني
(مف الطكيل):

) )1ينظر  ،الزكاىرة  ،التناص في الشعر العربي المعاصر (ص.)83
) (2ينظر  ،المرجع السابق  ،ص .86
) )3البندارؼ كآخركف  ،التناص في الشعر الصمسطيني المعاصر (ص.)246
) (4نصر  ،الرمز الشعرؼ عند الصكفية (ص.)35
) (5البندارؼ كآخركف  ،التناص في الشعر الصمسطيني المعاصر (ص.)247
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ِ
ػػػػػػػػػػل َحػ ِ
الك َّفػ ِ
ػػػػػػػػػػريـِ
ػػػػػػػػػػار ُكػ َّ
ػػػػػػػػػػف ُ
ُت ِبػػػػػػػػػػػي ُ مػ َ
()1
ات ع ْ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػد ُه َكَن ِعػػػػػػػػػػػػيـِ
ػػػػػػػػػػػػدف عْن َ
ِب َجَّنػػػػػػػػػػػػ َ

ذاؾ َك َخْيُمَنػػػػػػػػػا
فمػػػػػػػػػك َشػػػػػػػػػ ِي َد ْتَنا
يػػػػػػػػػكـ َ
َ
أر ْ ِ
ػػػػػػػػاعكا ِ
ػػػػػػػػي ْـ
اإل لػ َ
َت ف ْتَيػػػػػػػػػ ًة َبػ ُ
كسػ ُ
َ
ػػػػػػػػو ُن ُف َ

فقد تناص الشاعر في معن أبياتو مع قكلو تعال      ﴿ :
            
             
.)2(﴾         
كيأتي ىذا التناص مع ىذه اآلية الشريصة لبياف ثقافة الشاعر الدينية ككف أف النص القرآني سابق
عم

النص الشعرؼ ،كىذا مما يزيد دالالت النص بمنحو الصبغة الدينية الالزمة لمتأثير في

المتمقي .
كمف صكر التناص الديني قكؿ الشاعر (مف الطكيل) :
كال َع َّجػػػػػػػل اإلقػػػػػػػداـ مػػػػػػػا َّ
ػػػػػػدر
ػػػػػػر القػ ْ
أخػ َ
َ
ُ

ػػػػػػاـ يكمػػػػػػػاً ُم َع َّجػػػػػػػالً
فمػػػػػػػا أ ّخػػػػػػػر اإلحجػ ُ

()3

تناص مع قكؿ ُ تعال     ﴿ :بِظُلمِهِم      
             
﴾( .)4كىك إقرار بالرؤية اإلسالمية حكؿ نظرة اإلسالـ لمحياة كالمكت ،كىك ما أكسب النص
ثراء ،مف خالؿ اإلقناع باآلية السابقة .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)222
) [ (2التكبة .]111:
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)224
) [ (4النحل .]61 :
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كمما جاء أيوا مف التناص في الحماسة الشجرية متناصا مع القرآف الكريـ ،قكؿ الشاعر أبي
تماـ (مف الخصيف) :
ِ
ِ
ِ
يما
فػػػػػػػي َصػػػػػػػميـِ ال ُفػػػػػػػ اد ث ْكػػػػػػػالً َصػػػػػػػم َ

ِ
الم َفػ ِ
ػػػػػػتكدعتني
ػػػػػػار ِؽ اسػ
ُشػ ْ
ػػػػػػعَم نة فػػػػػػػي َ

()1

فقد عبر الشاعر عف ظيكر الشيب بمصرقو بالشعمة التي أواءت ظالـ ليل بييـ ،حيث استمد
ىذا التعبير مف قكلو تعال          ﴿ :

.)2(﴾    
كقد جاء التناص الديني الخاص بالحديث النبكؼ الشريف في خطابات شعراء الحماسة الشجرية
بكثرة ،حيث أوص

صبغة دينية أيوا عم

()3

خطابات الشعراء كما في قكؿ الشاعر

(مف

البسيط):
ػػػػد الػ ِّ
كالػ ِّ
العمػػػػػُر
َجػػػػػل
ؽ حتػػػػػى َيْن َفػ َ
ػػػػف َيْن َفػ ُ
َلػ ْ
ػػػػف َقػ َ
ؽ َعػ ْ
ػػػػرْز َ
ػػػػرْز ُ
ػػػػدر َي ْجػػػػػرِي إلػػػػػى أ َ
ػػػػد ُ
رسكؿ ُ ِ -
ِ
ِ
ِ
"إف
عنو -عف
عميو الصالةُ كالسالـ -أن ُو قاؿَّ :
فقد ركػ أبك الدرداء  -يرو يي ُ ُ
ِ
يطمبو أجُم ُو"(.)5ككذلؾ قكلو في حديث عف حرمة الجار كحث
ؽ َلَي ْطُم ُب َ
الرز َ
ّ
العبد أ ْك َثَر م َّما ُ
ِ
وي َّللا يع ْنيما يقاؿ يقاؿ رسكؿ َّللاِ :لما َز ِ
يل
اؿ جْب ِر ُ
َ َ
الناس عم االعتناء بو  ،ف يع ْف ا ْب ِف ُع يم ير ير ي ُ ُ ي ي ي ي ُ ُ
ي ِ
ظَنْن ُت أََّن ُو َسُي َكِّرُث ُو"( .)6حيث تأثر شعراء الحماسة الشجرية بيذا الحديث
كص ِيني ِباْل َج ِار َح َّتى َ
ُ
الشريف في تشكيل الخطاب الشعرؼ ،فجاءت خطاباتيـ الشعرية مكافقة كمتأثرة بالحديث النبكؼ

()4

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)819
) [ (2مريـ .] 4:
) (3البيت بال نسبة في الحماسة الشجرية  ،كلـ أقف عم القائل .
) (4ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)497
)[ (5ابف حباف :صحيح ابف حباف ،الزكاةِ /ذ ْك ُر ِْ
طيم ِب ِرْزِق ِو ِب يما
اإل ْخيب ِار يعما يي ِج ُب يعيم اْل يم ْرِء ِم ْف ِقم ِة اْل ِجِّد ِفي ي
يال يي ِح ُّل ،ج 31/8رقـ الحديث.]3238 :

) [ (6البخارؼ :صحيح البخارؼ ،ا دب /الكصاة بالجار ،ج 10/8رقـ الحديث.]6015
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الشريف ،كىك ما يؤكد سبق نص الحديث الشريف ،كتأثيره البالغ في نصكص أخرػ ،كما في

قكؿ الشاعر زيد الخيل بف ميميل الطائي (مف البسيط) :
()1
كالجػػػػػػػػار يعَمػػػػػػػػـ أِّنػػػػػػػػي غيػػػػػػػػر َخ ِاذِلػ ِ
ؽ
ػػػػػار َي ْع َتػ ِ
لع ْظػػػػػػـِ الجػ ِ
ػػػػػػػو
ػػػػػر ُ
ػػػػػاب َد ْىػ ن
ن
ػػػػػر َ
ِإ ْف َنػ َ
ُ َْ ُ
اؼ الشيباني (مف الطكيل) :
كقكؿ الشاعر أبي ِق ي
ط ْ
َم َخا َفػػػػػػػػػػػػ َة َضػػػػػػػػػػػػيـ أك َحػػػػػػػػػػػػ َذ َار َت َي ُّضػػػػػػػػػػػػـِ
ػػػػػػػػػػرَّك ُع َج ُارَنػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػف أَُنػ
َكَن ْحػ ُ
ن
ػػػػػػػػػػاس ال ُيػ َ
أِ
الحػػػػػػك ِاد َث كاسػػػػػػَمـِ
ػػػػػت فػػػػػػال َت ْخػ َ
َمْنػ َ
ػػػػػش َ

ِ
ػػػػػػػػػمـ ِ
اف ُقْمَنػػػػػػػػػػا لِ َج ِارَنػػػػػػػػػػا
الجيػػػػػػػػػػر ُ
ِإ َذا أ ْ
ُسػ َ

()2

كقكؿ الشاعر حساف بف ثابت (مف البسيط) :
()3
ِ
ال يب َخُمػػػػػػػػػك َف عمػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػار ِب َفضػ ِ
ػػػػػػػػػػع
ػػػػػػػػم ِي ُـ
طعػػػػػػػػػػػـ َ
طَبػ ُ
َْ
كال َي َم ُّسػ ُ
ػػػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػػػػف َم َ
ِ
كؿ َّللاِ صم ُ
أما عف حديث حرمة الجار ،ف يع ْف أيب ُى يرْي يرية روي ُ عنو أنو قاؿ  :قاؿ يرُس ي
ْم ُف يج ُارهُ يب يك ِائيق ُو" ( )4فقد تأثر بو شعراء الحماسة
عميو كسمـ:لالي يي ْد ُخ ُل اْل يجن ية يم ْف الي ييأ ي
الشجرية،فجاءت أشعارىـ متناصة معو ،فشكل شعراء الحماسة الشجرية خطابات اليجاء كالذـ
كفق ىذا الحديث ،كما في قكؿ الشاعر ا خطل (مف البسيط) :
مػػػػػػػا زاؿ فينػػػػػػػا ربػػػػػػػا ُ الخيػػػػػػػل معممػػػػػػػ ًة

ػػػػػػػػػذؿ كالعػ ِ
ػػػػػػػػػار
كفػػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػػب ربػػػػػػػػػػا الػ ّ

كقكؿ الشاعر الصرزدؽ (مف الكامل) :
ِ
ػػػػػػػػػب ِ
ػػػػػػػػػـ
اإل ُ
َق َ
لػػػػػػػػػو َبنػػػػػػػػػي ُكَميػػػػػػػػػب َّإن ُي ُ

ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػار
ػػػػػػػػػػػػػػدُرك َف كال ُي ُفػػػػػػػػػػػػػػك َف لِ َج
ال َي ْغ

ػػػػػػػػػدار الػ ُّ
ِ
إف نزلػػػػػػػػػػكا
الّنػػػػػػػػػػازلك َف بػ
ػػػػػػػػػذ ّؿْ ,

ػػػػػػػػػرَـ الجػ ِ
ػػػػػػػػػار
كت ْسػ َ
َ
ػػػػػػػػػتبي ُ ُكَمْيػ ن
ػػػػػػػػػب َم ْحػ َ

ِ
رداس (مف الكامل) :
كقكؿ الشاعر ُعتي ييبة بف م ي
لضػػػػػػػػػػػػػيكِف ِي ْـ
ال َي ْظمِ ُمػػػػػػػػػػػػػك َف َقطػ
ػػػػػػػػػػػػاى ُـ ُ
ُ

ِِ
ػػػػػػػػػكـ
كالجػ ُ
ػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػي َح َجػػػػػػػػػػراتيـ َمظُمػ ُ

()5

()6

()7

فقد جاءت النصكص الشعرية السابقة ،متومنة معاني اإلساءة إل الجار فجاءت في إطار الذـ
كاليجاء ،كىي متأثرة بالحديث الشريف السابق .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)67
) (2المرجع السابق  ،ص.85
) (3المرجع نصسو  ،ص.362

) [ (4مسمـ :صحيح مسمـ ،اإليماف/بياف تحريـ إيذاء الجار ،ج 68/1رقـ الحديث.]46
) (5ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)430
) (6المرجع السابق  ،ص.427
) (7المرجع نصسو  ،ص.423
201

التناص التاريخي
تعتبر المادة التاريخية رصيدا معرفيا ،كثراء دالليا لمشاعر فنراه يستغل معطياتيا لمتعبير
عف قواياه كىمكمو كخاصة القوايا التي تتصل اتصاال كثيقا بالشاعر كبيئتو كجنسو كقكميتو
في إوصاء قيـ تاريخية كحوارية عم نتاجو ،بحيث تصبح ىذه ا حداث التاريخية المستحورة
حوكر في كجداف المتمقي بما تحممو مف قيـ معرفية ،كركحية كجمالية.
ا
في النص أكثر
ل فالتناص التاريخي تداخل نصكص تاريخية مختارة قديمة أك حديثة مع النص الصني بحيث
تككف منسجمة كدالة قدر اإلمكاف عم

الصكرة التي يطرحيا المؤلف أك الحالة التي يجسدىا

كيقدميا في عممول(.)1
كلجكء الشاعر إل

التاريخ "يتيح تمازجا كيخمق تداخال بيف الحركة الزمانية حيث ينسكب

الماوي بكل إثارتو كتحصزاتو كأحداثو عم الحاور بكل مالو مف طزاجة المحظة الحاورة ،فيما
يشبو تكاكبا تاريخيا يكمئ الحاور فيو إل الماوي ،ككأف ىذا االستمياـ يمثل صكرة احتجاجية
عم المحظة الحاورة التي تعادليا في المكقف المحظة الغائرة في سراديب الماوي ل).(2
كالشاعر ال يستحور المكاقف التاريخية مف أجل سردىا في النص ،بل يختار منيا مكاقف
مشعة مويئة تنبض بالحيكية ،فيعيد صيانتيا لتتنانـ مع التجربة الشعرية ،فالشاعر يعيد كتابة
التاريخ كيمزجو بالكاقع ،كفق كاقع معرفي جديد يجمع بيف الماوي كالحاور كيستشرؼ آفاؽ
()3

المستقبل

.

) (1البندارؼ كآخركف  ،التناص في الشعر الصمسطيني المعاصر (ص.)295
) (2عيد  ،لغة الشعر (ص.)201
) (3ينظر  ،البندارؼ كآخركف  ،التناص في الشعر الصمسطيني المعاصر (ص.)295
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كالحدث التاريخي أك الشخصية التاريخية تككف فقط ومف إطارىا التاريخي كلكف بثكب جديد
يخمعو عمييا الكاتب أك الشاعر فالشخصية التاريخية لمحصكرة في إطارىا التاريخي ،ينصخ فيو
الشاعر ركحا جديدة ،فتجتاز حدكدىا الويقة كتكتسب أبعادا معنكية جديدةل(.)1
كاستدعاء الشخصيات التاريخية يكسب الشاعر كتجربتو لنن كأصالة كشمكال في الكقت
ذاتو ،فيي تغني بانصتاحيا عم

ىذه الينابيع دائمة التدفق بزمكانات اإليحاء ككسائل التأثير

أخير تكتسب شمكال ككمية
كتكتسب أصالة كعراقة باكتسابيا ىذا البعد الحوارؼ التاريخي ك ا
بتحررىا مف إطار الجزئية كاآلنية إل االندماج في الكل كفي المطمقل (.)2
كقد كظف شعراء الحماسة الشجرية مكقعة ذؼ قار التي انتصر فييا العرب عم الصرس انتصا ار
ساحقا في قصائدىـ ذات التجربة الشعكرية التي تمكج بكل معاني الصخر كالحماسة ،في إنتاج
خطاب شعرؼ قكؼ يبرز مدػ قكة الشاعر كقكمو كاعتداده بنصسو كما في قكؿ الشاعر يحي بف
منصكر ال ُذىمي (مف الطكيل) :
ّلَنػػػػػا كْقعػػػػػ نة ِب ِ
اع َت َّ
ػػػػػد ِم ْثَميػػػػػا
ػػػػػالحْن ِك مػػػػػا ْ
َ َ
ِ
ػػػػػد ُه
ػػػػػرى َك ُجْنػ َ
اسػ َ
ػػػػػاف ك ْسػ َ
َضػ َ
ػػػػػرْبَنا أََبػػػػػػا َس َ
َقريَنػػػػػػػػػػػاىـ َ ِ
ػػػػػػػػػػي حتػػػػػػػػػػػى َكأَننػػػػػػػػػػػا
الخطػ َّ
َْ
ُُ

ػػػػػػػػػػػػف َتَنػ َّ
ػػػػػػػػػػػػزَار
ػػػػػػػػػػػػل قحطػػػػػػػػػػػػػاف كال َمػ ْ
َقَبائػ َ

ػػػاف
َكَقػ ْ
ػػػد َكػ َ
ؽ
َن ُسػػػػػػػػػػػػك ُ

َذا َشػػػػ ْغب عمػػػػى النػ ِ
َصػػػػ َغَار
ػػػاس أ ْ
()3
ِبػ ِ
ػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػذ َيقر َن َعامػػػػػػػػػػػػاً ُمَن َّفػ َا

لقد استحور الشاعر مكقعة ذؼ قار في نصو كما كاف لمعرب فييا مف نصر مؤزر في بناء

خطاب شعرؼ يتحدث فيو عف فخره كحماستو كاعتداده بقكمو ،كقد استحور الشاعر أيوا
شخصية تاريخية في نصو شخصية ممؾ الصرس كسرػ الذؼ أذلكه فزذا ىزمكا كأذلكا أقكػ الممكؾ
في ذلؾ الكقت فيـ عم يمف دكنو أقكػ كأقدر .
كمف ذلؾ أيوا قكؿ الشاعر ا عش (مف الطكيل) :

) (1البستاني  ،الصكرة الشعرية في الكتابة الصنية (ص.)194
) )2زايد  ،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر (ص.)17
) (3ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)101
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ِ
ػػػػػػػػػػػػاءَّ ,
كقمػػػػػػػػػػػػػ ِت
ػػػػػػػػػػػػكـ الّمقػ
كراكبيػػػػػػػػػػػػػا ,يػ
َ
مَقِّدمػػػػػػػػػػػػةَ اليػػػػػػػػػػػػامرِز حتػػػػػػػػػػػػى َتكّلػ ِ
ػػػػػػػػػػػت
َْ َ
َ
َ
ُ َ

ػػػػدى َلبنػػػػػى ُذىػ ِ
ػػػػل بػ ِ
ػػػػيباف نػػػػػا َقتي
ِفػ ً
ػػػػف َشػ َ

ُىػػػػػػػـ َضػػػػػػػربكا ِبػ ِ
ػػػػػػالحْن ِك ,حنػ ِ
ػػػػػػك ُقَراقػػػػػػػر
َُ
ُ
ِ
ػػػػػف عصػػػػػػابة
ػػػػػف رأى مػ ْ
فمّمػػػػػػو عينػػػػػػا مػ ْ

أشػ َّ
ػػػػػػػػف اّلتػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػاـ ُ
الك َمػػػػػػػػػا ُة مػ َ
ػػػػػػػػد إذا َخػ َ
ػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػ َذ َخ ْت ُفرسػػػػػػػػػػػػػاُنيا كأَدَّلػ ِ
ػػػػػػػػػػػػت
َ ََ
َكَقػ ْ َ
َْ
فتجّمػ ِ
ػػػػػػػػػػػت
اجػ ْ
ػػػػػػػػػػػكًة َ َ
َك َى َ
ػػػػػػػػػػػت َعَمْيَنػػػػػػػػػػػػا غ َيْبػ َ
ػػػػػػػػػػػػتَقَّم ِت
ػػػػػػػػػػػػت ر
ػػػػػػػػػػػد َرَف َع
اس َ
ُ
ْ
َكَقػ ْ
ايػػػػػػػػػػػػات ُي ْـ َف ْ
ػػػػػػػي ِ
ػػػػػػػدَّل ِت
ػػػػػػػاؿ الّنجػػػػػػػػكـِ َتػ َ
البػ ْ
مػػػػػػػػف َ
أمثػ ُ
ض ْ
ِ ()1
مت فاسػػػػػػػػتيمت
بيب مػػػػػػػػكت ,أسػػػػػػػػب ْ
شػػػػػػػػ ُ

ِ
بيضػػػػػػيا
ؽ ُ
ػػػػػف البطحػػػػػػاء يبػػػػػػر ُ
أ ََتتَنػػػػػػا مػ َ
المنيػػػػػػػػػػةُ بيننػػػػػػػػػػا
فشػػػػػػػػػػاركا كثرنػػػػػػػػػػا ,ك ّ

اسػػػػػػػييـ كأسػػػػػػػاً ِمػػػػػػػف المػ ِ
ُنح ِ
ػػػػػػرة
َ
َ َ ْ
ػػػػػػكت ُمػ ّ
ُُ
ِ
ػػػػػػكقيـ
ييـِ البػ ن
ػػػػػػيض الخفػ ن
ػػػػػػاؼ ,كفػ ُ
ِبأَيػػػػػػػد ُ
ػػػػػػامْرِز َكسػػػػػػػ َ بيكتَنػػػػػػػا
َف َم ّ
ػػػػػػر َعمػػػػػػػى َ
اليػ َ

فقد استحور الشاعر مكقعة ذؼ قار كالنصر المؤزر الذؼ حققو العرب عم الصرس كاصصا قكة
الصرس التي أذليا العرب متمثمة باستحوار شخصية اليامرز القكية ممؾ الممكؾ ،كىك بيذا
التناص التاريخي ،كاستحواره الشخصيات التاريخية المكاكبة لمحدث ،يمنح النص قكة كداللة
كبيرة تجمع في طياتيا معاني القكة كالعزة كا نصة ،كيكسع فواءات النص .
كمف ا حداث التاريخية التي استخدميا الشعراء في خطاباتيـ الشعرية مكقعة صصيف ،كما في
قكؿ الشاعر يعمرك بف العاصي (مف الطكيل) :
ِ
كمػػػػػكقفي
كلػػػػػك َشػػػػػ ِي َد ْت ُج ْمػ ن
ػػػػل َمقػػػػػامي َ

َّ
ائب
بصػػػػػػػ ّف َ
ػػػػػػاب منيػػػػػػػا الػػػػػػػذك ُ
يف َي ْك َمػػػػػػػاً شػ َ

كجئنػػػػػػػػا إلػػػػػػػػييـ فػػػػػػػػي الحديػػػػػػػػد كأننػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػب
سػ
ػػػػػػػػػحاب خريػػػػػػػػػػف َزعز َع َتػ ُ
ػػػػػػػػػو الجنائػ ُ
ُ

اؽ كػ َّ
ػػػػػػػل العػػػػػػػػر ِ
ػػػػػػػأنيـ
غػػػػػػػػدا َة أتػػػػػػػػى أىػ ُ

مػػػػػػػػػف البحػ ِ
ػػػػػػػػب
مكجػ ُ
ػػػػػػػػر ُلػ ن
ػػػػػػػػج ُ
ػػػػػػػػو متراكػ ُ

فقػػػػػػػالكا نػػػػػػػرى مػػػػػػػف رأينػػػػػػػا أف تبػػػػػػػايعكا

ػػػػػػػػارب
عميػػػػػػػػا فقمنػػػػػػػػػا بػػػػػػػػل نػػػػػػػػػرى أف نضػ
ُ

فممػػػػػػػػػػػػػا أرادكا أف يقكمػػػػػػػػػػػػػكا مقامنػػػػػػػػػػػػػا

()2

ػػػػػػػػػب
كطرنػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػييـ كالسػػػػػػػػػػيكؼ قكاضػ ُ

فطػػػػػػػػػػارت إلينػػػػػػػػػػا بالرمػػػػػػػػػػاح كمػػػػػػػػػػاتيـ

ػػػػػػػػب
أف َتػ
أََبْينػػػػػػػػػا َعَمػػػػػػػػػييـ ْ
المناكػ ُ
َ
ػػػػػػػػزكؿ َ

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)157
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لقد أراد الشاعر إبراز قكة فريقو مف خالؿ نصو الشعرؼ الحافل بكل أنكاع السالح مف خالؿ
ذكره ىذه المكقعة التي دارت رحاىا بيف المسمميف بعد فتنة كبرػ بينيـ فقد كاف الشاعر عم
رأس جيش كبير خرج مف الشاـ لمالقاة جيش العراؽ ،كىك في نصو يبرز معالـ القكة لمصريقيف
مف كثرة العدد كالعدة ،مما أكسب النص ثراء لغكيا مف خالؿ ىذا التناص كمف خالؿ ا لصاظ
المستعممة ذات ا صكات الشديدة التي تركت لممتمقي استحوار جك المعركة كتخيميا .
كمف ا حداث التاريخية أيوا التي استعمميا الشعراء في تككيف خطاب شعرؼ قكؼ مكقعة بدر
التي كاف لألنصار دكر كبير فييا ،كما في قكؿ الشاعر النعماف بف بشير ا نصارؼ (مف
الطكيل) :
ِ
ػػػػػػق َت ْع َتػ ِ
ػػػػػػر ْؼ
الحػ َّ
ُم َعػػػػػػػاك َي ِإ ْف ال ُت ْعطَنػػػػػػػا َ
ػػػػػػػػػػػد األَر ِاقػػػػػػػػػػػػـِ َضػ َّ
ػػػػػػػػػػػم ًة
أََي ْشػػػػػػػػػػػػ ُت ُمَنا َعبػ ُ َ
ِ
ػػػػػػب ًة َخ ْزَرِجَّيػػػػػػػ ًة
ػػػػػػق مَّنػػػػػػػا ُع ْصػ َ
َم َتػػػػػػػى َتْمػ َ
يعػػػػػػ ًة
ػػػػػيد ِبَبػ ْ
َفػػػػػػِيف ُكْنػ َ
ػػػػػت َلػػػػػػـ َت ْشػ َ
ػػػػػدر َكِق َ

ػػػػػػػائـ
لِحػ
ػػػػػػػد َ
ػػػػػػػي األ َْزِد َمشػ ُ
كداً عمييػػػػػػػػا َ
الع َمػ ُ
َ ِّ
ِ
ِ
ػػػػػػػـ
كمػػػػػػػػاذا َّالػػػػػػػػذي ُي ْجػػػػػػػػدي َعَميػ َ
ػػػػػػػؾ األَراقػ ُ

الخػػػػػػػػػػػػػك ِارُـ
ػػػػػػػػػػػػر َت ْخ َت ِرْمػ
َكس َجػ ّاً
ػػػػػػػػػػػػؾ َ
َ
أك األ َ
ِ
ػػػػػػػػػػػـ
يشػػػػػػػػػػػػاً كاألُُنػ
ػػػػػػػػػػػت ُقَر َ
أَ َذَّلػ ْ
ُ
ػػػػػػػػػػػكؼ َركاغػ ُ

َفسػ ِ
ػػػػػائل ِبَنػػػػػػا َحَّيػػػػػػي ُلػػػػػػ َ ِّي بػ ِ
ػػػػػف َغالِػػػػػػب
َ
ْ
أََلػػػػػػػػـ َتب َتػ ِ
ػػػػػػػيكُفَنا
ػػػػػػػكـ َبػ ْ
ػػػػػػػد ُ
ْ ْ
ػػػػػػػدر ُسػ ُ
رك ْـ يػ َ

أنػػػػػػت بمػػػػػػػا َي ْخ َفػػػػػػى مػػػػػػػف األ ِ
ػػػػػػالـ
ك َ
َمػػػػػػر عػ ُ
كَليَمػػػػػػػػػػؾ ع َّمػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػاب َقكمػػػػػػػػػػؾ َنػ ِ
ػػػػػػػػػائ ُـ
َ َْ َ
َ َ
()1
َكػ ّّ ِ
ػػػػػػػػػػيكـ َك َجمػ ِ
ػػػػػػػػػػاج ُـ
كَ
ػػػػػػػػػػار ْت أ ُ
طػ َ
ػػػػػػػػػػف فػ ُ ُ َ

ػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػرْبَن ُ
َضػ َ
اك ُـ حتػػػػػػػػػػى َت َخػػػػػػػػػػا َذ َؿ َج ْم ُع ُكػ ْ

فقد تكافق أف ىجا ا خطل ا نصار في خالفة معاكية ،فانبرػ الشاعر يذكد عف حياض قكمو
مطالبا الخميصة بزنصافيـ ،كبدأ يستحور قكة قكمو كعزتيـ كشرفيـ مف خالؿ استحوار معركة
بدر الكبرػ كما كاف لألنصار مف دكر كبير فييا كفي نصرة اإلسالـ كالمسمميف .
التناص األدبي
يأتي التناص مع التراث ا دبي المتمثل في الشعر معز از كمكثصا دالالت الكممات كالمعاني

التي يطرحيا الشعراء مف خالؿ قصائدىـ ،فاالستعانة ببيت شعر قديـ أك حكمة أك مثل عربي

ق
معاف فياوة تزخر بالدالالت كتصتح أكثر مف طريق لمتأكيل كالتحميلل.
يجعل العبارات ذات
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فا دب ىك خالصة التجربة الشعكرية كالصكرية كالحياتية ؼ أمة ،تتناقمو ا جياؿ جيال بعد
جيل ،مستصيدة مف موامينو ،كمستميمة شكمو مف أجل مكاصمة اإلنتاج عم ن ارره كتطكيره .

فالمكركث ا دبي عم اختالؼ مستكياتو لو حوكره الصعاؿ في القصيدة المعاصرة ،لقربو مف
كثير مف مالمح
ا
الذات المبدعة ،كالتصاقو بكجدانيا ،كمعايشتو لظركفيا ،لقد كجد الشاعر
تجاربو في التراث ا دبي ،فاستغل ذلؾ في التعبير عنيا بصكرة فنية مف خالؿ تسميط ا وكاء
عم الجكانب التراثية التي تخدـ الصكرة أك القوية التي يريد التعبير عنيا كتحكيرىا بما ينسجـ

مع مكاقصو كىنا تكمف براعة المبدع كقكتو ل

()1

حيث يعمد الشاعر إل ل التقاط المكقف الخاص

معبر عف مكقف جديدل( ،)2ىذه
ا
الذؼ تعروت لو الشخصية التراثية كفي إكسابو طابعا دراميا

المكاقف المعبرة مف خالؿ تجربة الشاعر كاحيائو الماوي ،مسقطا عميو انصعاالتو بكل أبعاد

الكاقع كالكجداف جعمت مفل المكركث ا دبي أداة معرفية طيعة في يد الشاعر المعاصر ينسرب
بجذكره الداللية في أعماؽ تجاربو ،كيشكل عنكانا

فكاره كتصكراتو كانصعاالتول( .)3كىذه

النصكص تككف كاوحة في بنية النص الجديد ،متعالقة معو ،كقد ليعيد الشاعر إنتاجيا دكنما
جيد شعرؼ ليذيبيا داخل نصكصو كيوصي عمييا شكال آخر يزيدىا حسية كبياء ل(.)4

كمف ا بيات التي تعالقت بعويا ببعض في نصكص شعراء الحماسة الشجرية قكؿ لقيط بف

يي ْع يمر اإليادؼ (مف البسيط) :

ِ
َكالَ ِإ َذا َعػ َّ
ػػػػػػػػعا
ػػػػػػػػر ن
كه ِبػػػػػػػػػو َخ َشػ َ
ػػػػػػػػض َم ُكػ ُ

ِ
ػػػػػػي ِ
ػػػػػػاع َد ُه
ش َسػ َ
ػػػػػػاء اْل َعػ ْ
الَ ُم ْتَرًفػػػػػػػا إ ْف َر َخػ ُ

()5

فالشاعر يمدح أبناء قكمو  ،فيـ نير مترفيف مغركريف ،إف كاف رخاء العيش حالتيـ ،كىـ أيوا

ال يجزعكف إذا حمت النكائب بدارىـ ،كىك معن جديد لـ يتطرؽ إليو الشعراء مف قبل كلكف

تعالق ىذا البيت بقصائد شت  ،حيث تأثر الشعراء بيذا البيت فاستعممكه في قصائدىـ كىك ما

يدلل أف نصكصيـ مككنة مف نصكص سابقة ،كمف الشعراء الذيف تأثركا بيذا البيت قكؿ
الشاعر كعب بف زىير (مف البسيط) :

) (1البندارؼ كآخركف  ،التناص في الشعر الصمسطيني المعاصر (ص.)271
) (2عيد  ،لغة الشعر (ص ( .238
) (3البندارؼ كآخركف  ،التناص في الشعر الصمسطيني المعاصر (ص.)271
) )4العالؽ  ،الشعر كالتمقي (ص.)131
) (5ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)354
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كليسػػػػػػػػكا َم َج ِازيعػػػػػػػػاً ِإ َذا ِنيُمػػػػػػػػكا
كمػػػػػػػػاً ُ
َق َ

ػػػػػػػػػػػػاح ُي ُـ
ػػػػػػػػػػػػت ِرَمػ
ال َي ْفَر ُحػػػػػػػػػػػػػك َف إذا َناَلػ ْ
ُ

كقكؿ الشاعر حساف بف ثابت (مف البسيط) :
ػػػػػػػػد ِّك ِى ُـ
ػػػػػػػػف َعػ ُ
ػػػػػػػػر نح ِإ ْف أصػػػػػػػػػابكا ِمػ ْ
ال ُفػ ُ

ِ
ػػػػػػػػز ُع
ػػػػػػػػيبكا َف َ
ػػػػػػػػكر كال ُج ُ
ػػػػػػػػال ُخ ن
َكاِ ْف أُص ُ

()1

()2

كقكؿ الشاعر ا حكص (مف الطكيل) :
لقػػػػػػد عجمػ ْ ِ
الحػػػػػػك ِاد ُث ِ
ػػػػػداً
ماجػ َ
ػػػػػت منػػػػػػي َ
َََ
ػػػػػػػيس لَِن ْكَبػػػػػػػػة
ِإ َذا ُسػ َّ
ػػػػػػػر ْح كلػ َ
ػػػػػػػـ َيفػ َ
ػػػػػػػر َلػ ْ

ِ ِ
الب َال ِبػ ِ
ػػػػػػػل
ػػػػػػػبك اًر عمػػػػػػػػى َغ َّمػػػػػػػػاء تمػ َ
ػػػػػػػؾ َ
َصػ ُ
ِ ()3
أََل َّمػػػػػػػػػػت بػ ِ
بالخ ِ
الم َت َضػػػػػػػػػػائ ِل
اشػ ِ
ػػػػػػػػػو َ
ْ
ػػػػػػػػػع ُ

ػػف ُم ِصػ ْػػيَبة
ىػػػك المػػػرُء ال ُيْبػ ِػػدي أَسػ
ػػى َعػ ْ
َ ً
ن لِي ِم ِينػ ِ
َقمِ
ػػػػػػػػػػػػو
يػػػػػػػػػػػػل األاليػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػاف ن َ
ُ

ػػػػػػػػػر ِت
كمػػػػػػػػػػاً ِإ َذا الػ
ػػػػػػػػػنفس ُسػ َّ
ُ
كَال َف ِر َحػػػػػػػػػػاً َي َ
ِ ()4
ػػػػػػػػػػػرت
ػػػػػػػػػػدَر ْت
منػػػػػػػػػػػو األَلِْيػػػػػػػػػػػ ُة َب َّ
كاِ ْف َبػ َ
ُ

كقد تأثر أيوا الشاعر ُكثيير عزة بيذا القكؿ فقاؿ (مف الطكيل) :

كمف النصكص التي جاء بيا تناص في حماسة ابف الشجرؼ قكؿ الشاعر دمحم بف عبد الممؾ

الصقعسي في تذكر محبكبتو المرتحمة (مف الطكيل) :
ُ
ِ
رتيػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػك َن َ
ظُ
ػػػػػػػػػرنة َلػ ْ
كا َّف شػػػػػػػػػػ َفائي َن ْظػ َ

ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػب
الحَّرَتػ
ِإلػػػػػػػػػػػػػى أُحػػػػػػػػػػػػػد ك َ
ػػػػػػػػػػػػاف َق ِريػ ُ

ِ
حت َيا
ػػػػػػػػرنة لػػػػػػػػػك َسػػػػػػػػػ َف ُ
كا َّف شػػػػػػػػػ َفائي َعْبػ َ

كىػ ِ
ِ
ػػػػػف م َعػ ِّ
ػػػػػك ِؿ
ػػػػػل عْنػ َ
ََ ْ
ػػػػػد َر ْسػػػػػػـ َد ِارس مػ ْ ُ

ػػػػػػػػػل َّ
فين َمػػػػػػػػػػا
ِإ َذا َّاد َخػ َ
ػػػػػػػػػاؿ البخيػ ُ
ػػػػػػػػػر المػ َ

طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نة َكُدُرك ُع
َذ َخػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائرُى ُـ َخ ِّ
ُ

()5

حيث جاء ىذا النص متأث ار بنص امرغ القيس السابق عميو عندما قاؿ (مف الطكيل) :

()6

كمما جاء أيوا في الحماسة الشجرية مف تناص بيف الشعراء قكؿ بشار بف برد (مف الطكيل) :

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)352
) (2المرجع السابق ،ص.353
) (3المرجع نصسو  ،ص.353
) (4المرجع نصسو  ،ص.354
) (5المرجع نصسو  ،ص.566
) (6امرؤ القيس  ،الديكاف (ص.)111
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عَمػػػػػػػػى أََّنيػػػػػػػػا ريػػػػػػػػ الػ ِّ
ػػػػػػػد ِ
ػػػػػػػك ُع
ماء َت َضػ َّ
ُ
َ
َ

ػػػػػػس أ ُ ِ
ِ
َكبِػ ن ِ
ػػػػػػؾ لِمػ ِّ
ػػػػػػـ
َك ّف ِيػ ْ
ػػػػػػيض ب َيػػػػػػػا م ْسػ ن َ

()1

فقد تأثر بشار بابف المعتز في قكلو (مف الطكيل) :

ػػػػػيكُف ُيـ
ػػػػػكؾ ِإ َذا َخ ُ
ُمُمػ ن
ػػػػػك َغى َف ُسػ ُ
اضػػػػػػكا الػ َ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػائَرَىا َد ُـ
ػػػػػػػػػػػػػؾ َك َسػ
ػػػػػػػػػػػػػيا ِم ْسػ
َمَقا ِب ُضػ
ن
َ

اء َّ
ػػػػػػػع َّ
ػػػػػػػو
كعػ َّ
حتػػػػػػػػى َكأَّّنػ ُ
َ
الن ْقػ ُ
ػػػػػػػـ َ
ػػػػػػػم َ
لسػ َ

اؼ ِّ
ػػػػػػػػػػرُار
الرَمػ
ِ
ُد َخػ ن
ػػػػػػػػػػاف َكأَطػػػػػػػػػػػر ُ
ػػػػػػػػػػاح َشػ َ

()2

كمما جاء أيوا مف ىذا الباب قكؿ الشاعر ابف المعتز (مف الطكيل) :

()3

حيث شكل الشاعر بشار بف برد خطابو الشعرؼ المتحدث عف الصخر كالحماسة باالستعانة ببيت

الشعر السابق في قكلو (مف الطكيل) :
كأَسػػػػػػػػػػػيا ُفَنا َليػػػػػػػػػػػل َتيػػػػػػػػػػػاكى َكك ِ
ػػػػػػػػػػو
اكُبػ ْ
ن َ
َ

ؽر ِ
ػػػػػػار َّ
كسػػػػػػػَنا
َكػػػػػػػأ َّ
النقػ ِ
ػػػػػػع َفػػػػػػػك َ
َف َم َثػ َ

()4

لقد سع شعراء الحماسة الشجرية إل التناص في تشكيل خطاباتيـ الشعرية ،الشيء الذؼ كسع

فواءات النص كعمق دالالت القصائد .

) (1ابف الشجرؼ  ،الحماسة الشجرية (ص.)394
) (2المرجع السابق  ،ص.395
) (3المرجع نصسو  ،ص.794
) (4المرجع نصسو  ،ص.394
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الخاتمة
الحمد ﵀ رب العالميف كالصالة كالسالـ عم

سيد المرسميف دمحم

كعم

آلو كصحبو

أجمعيف ،الحمد ﵀ الذؼ مف عمي بزنياء ىذا البحث المكسكـ ب ػ لالحماسة الشجرية دراسة

أسمكبية ل تتبعت فيو نصكص الحماسة الشجرية كفق مقتويات التحميل ا سمكبي ،مف خالؿ

مستكياتو ،نقبت مف خالؿ ىذا المنيج عف مكامف الجماؿ في النصكص الشعرية ،كحمقت في

فواء التجارب الشعكرية المختمصة لشعراء الحماسة الشجرية فاستجميت مدلكالتيا ،كقاربتيا
أسمكبيا كفق ىذا المنيج االجرائي ،كقد وـ ىذا البحث مقدمة ،كتمييد ،كخمسة فصكؿ تـ
تصصيل عناكينيا الرئيسية كالصرعية في مقدمة ىذا البحث ،حيث أعانني ُ عز كجل عم

تناكليا كما ذكرتيا ،كبعد رحمة القراءة كالتنقيب عف معالـ الجماؿ في حماسة ابف الشجرؼ

ككتابة ىذا البحث الذؼ أرجك أف أككف ُكفقت في كتابتو ،تكصل الباحث إل النتائج كالتكصيات
التالية :

النتائج

ُّ .1
تعد الحماسة الشجرية أحد أىـ المصادر التاريخية لمشعر العربي حت سنة (542ق) ،حيث
كانت مصد ار ىاما لمشعر الجاىمي ،كاإلسالمي كا مكؼ كفترة طكيمة مف العصر العباسي .
 .2اىتماـ مؤلصيا بجمع الكثير مف شعر الشعراء المعاصريف لو ،بخالؼ باقي الحماسات .
 .3التقسيمات الجدية التي ابتكرىا ابف الشجرؼ في تقسيـ أبكاب حماستو ،مخالصا بذلؾ يم ْف
سبقكه في الحماسات ا خرػ .

 .4توـ حماسة ابف الشجرؼ بيف دفتييا عددا ال بأس بو مف أشعار عمماء النحك كالمغة
كالكثير مف ا شعار لشعراء مغمكريف .
 .5اىتـ ابف الشجرؼ في مصنصو بعزك ا بيات إل

أصحابيا في الغالب ،كذكر الشعراء

السباقيف لمعاف جديدة ،كذكر الشعراء الذيف تأثركا بيذه المعاني .
 .6عرؼ العرب القدماء ا سمكب كاستعممكه في مؤلصاتيـ ككانت نشأتو قبل القرف الثاني
اليجرؼ.
 .7سع

شعراء الحماسة الشجرية في تشكيل خطاباتيـ ا دبية إل

استخداـ البحكر الخميمية

الطكيمة أكثر مف نيرىا مف البحكر ،حيث كاف لمبحر الطكيل ،كالكامل ،كالبسيط ،كالكافر
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حوكر متميز عم صصحات الحماسة الشجرية ك كاف لمبحكر اليزج ،كالرمل ،كالمديد أقل
نسبة حوكر .
 .8الغياب التاـ لمبحكر ،الموارع ،كالمقتوب ،كالمجتث ،كالمتدارؾ
الشجرية .

عف مادة الحماسة

 .9استخدـ شعراء الحماسة الشجرية الحركؼ المجيكرة ركيا لقصائدىـ بصكرة مطمقة تقريبا .
 .10شيكع حركؼ الذالقة في ركؼ حماسيات ابف الشجرؼ كالحركؼ المذلقة ىي  :الباء كالراء
كالصاء كالالـ كالميـ كالنكف ،كىي أخف الحركؼ في المغة العربية كأسيميا نطقا كامتزاجا
بغيرىا .
 .11شيكع استخداـ القكافي المطمقة في قصائد الحماسة الشجرية حيث بمغت نسبة استعماليا
بالنسبة لمقكافي المقيدة .%97,5
 .12سع شعراء الحماسة الشجرية إل استخداـ التصريع ،كالجناس بأنكاعو ،كالتصدير ،كالتكرار
بأنكاعو ،كحسف التقسيـ ،كالتدكير ،كلزكـ ما ال يمزـ ،في تشكيل المكسيق

الداخمية

لقصائدىـ .
 .13سع شعراء الحماسة الشجرية في المستكػ التركيبي إل استعماؿ الجمل بكافة أنكاعيا مف
جمل اسمية كفعمية ،كاستعماؿ المشتقات كاسـ الصاعل ،كالمصعكؿ ،كصيغ المبالغة لمجمع بيف
الصصات الثابتة ،كالنمك كالتصكر في الحدث .
 .14لجأ شعراء الحماسة الشجرية إل

التقديـ كالتأخير في خطاباتيـ كأحدػ أىـ السمات

ا سمكبية في جذب المتمقي كالتأثير فيو كتنبييو إل أىمية الخطاب .
 .15استخدـ شعراء الحماسة الشجرية ا ساليب اإلنشائية الطمبية كنير الطمبية ،كأساليب التككيد
كالشرط ،كالتصويل كالنصي ،كالحذؼ كاإلومار ،كا سمكب الساخر في بناء خطاب شعرؼ
جاد مكجو لممتمقي كييدؼ إل التأثير .
 .16استخدـ شعراء الحماسة الشجرية الحقكؿ الداللية لمتعبير عف عكاطف كمشاعر كتجارب
شعكرية مختمصة كمف الحقكؿ الداللية الكاردة في الحماسة الشجرية ،التي شكمت سمات
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أسمكبية بارزة حقل الطبيعة ،حقل ألصاظ الحرب ،حقل ألصاظ المرأة ،حقل المشاعر
كا حاسيس ،حقل ا لكاف.
 .17ثراء المعجـ الشعرؼ لشعراء الحماسة الشجرية  ،مكنيـ مف التعبير عف أىدافيـ مف خالؿ
مصردات كثيرة  ،استعممكىا بحقيقتيا  ،أك منزاحة انزياحا أسمكبيا .
 .18سع

شعراء الحماسة الشجرية إل

التشكيل الحسي في بناء صكرىـ الشعرية ،مف صكر

بصرية ،كسمعية ،شمية ،كذكقية ،كلمسية ،مما كاف لو بالغ ا ثر في التأثير في المتمقي .
 .19كاف لمصكر المكنية حوكر كبير في البناءات الشعرية عند شعراء الحماسة الشجرية ،مما
أدػ إل

بركز الكثير مف ا لكاف متعددة الدالالت ،التي انزاحت دالالتيا ا صمية إل

دالالت تتعمق با نراض الشعرية .
 .20مزج شعراء الحماسة الشجرية ،بيف مدركات الحكاس الخمس ،فيما يعرؼ بتراسل الحكاس
مف أجل إبراز صكرىـ الشعرية ،كنقل تجاربيـ الشعكرية لممتمقي .
 .21استعاف شعراء الحماسة الشجرية بالكثير مف البناءات النصية في تشكيل المعمار الجمالي
لمنصكص سكاء كاف المعمار خارجيا أك داخميا ،كمف البناءات الجمالية لنصكص الحماسة
الشجرية البناء التكقيعي ،كالبناء الدائرؼ ،كالبناء التشكيمي ،كالبناء القصصي ،كالبناء
الدرامي .
 .22كاف لمتناص حوكر كبير في قصائد شعراء الحماسة الشجرية ،مما أدػ إل ثراء النصكص
كثراء مدلكالتيا ،كتكسيع فواءات النصكص الشعرية ،كاف لمتناص ا دبي مع الشعر
كالتناص الديني ،كالتناص التاريخي ،حوكر مميز في قصائد شعراء الحماسة الشجرية .
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التكصيات

 .1تكجيو الباحثيف لدراسة التراث العربي القديـ بالمناىج النقدية الحديثة .
 .2دراسة مؤلصات ابف الشجرؼ ا دبية ا خرػ ،كخاصة مختارات أشعار العرب التي لـ تتناكلو
أية دراسة إل اآلف ،حيث أف ابف الشجرؼ مشيكر نحكيا ،مغمكر أدبيا  ،فمعظـ الباحثيف
يتكجيكف إل مؤلصاتو النحكية .
 .3تكجيو عناية الباحثيف إل

دراسة الحماسة الشجرية بمنيج آخر أك أداة جديدة ،الذؼ مف

شأنو أف يخرج نتائج جديدة ،كيستجم معالـ الجماؿ بطريقة أخرػ .
 .4إعادة تحقيق الحماسة الشجرية نظ ار لقدـ الطبعة المحققة ككجكد بعض ا خطاء فييا .
 .5إعادة النظر في تحديد الكزف العركوي لبعض القصائد .
 .6حذؼ الحماسيات المكررة في الحماسة الشجرية الناتجة عف خمل الطباعة كالخمل في
تقسيميا كعدىا .
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219
266-82

ضرار بف الخطاب

201

أبك طالب بف عبد المطمب

286-233-66

اح بف حكيـ الطائي
ال ِّ
ط ِرّم ُ

243-225-221

طفيل الغنكي
ُ

212-102
ع
175-83

أبك العتاىية
أبك عثماف الناجـ

287

أبك عمي الضرير

289-162-154 -81

أبك عمي بف الحسيف بف
ّ
ِشْبل

الس ْي ِم ُّي
العاصي بف كائل َّ
عامر بف الطفيل

248
279
236-217-216 -181-162 -159 -94

الب ّكارُّي
عامر بف عمرك َ
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258-182-95 -82

العباس بف األحنف
العباس بف مرداس

76

عبد الرحمف بف دمحم ا نبارؼ

7

عبد السالـ المسدي

34

َّ
المعذؿ
عبد الصمد بف

303

عبد القاىر الجرجاني

269

عبد هللا بف الحر الجعفي

176

عبد هللا بف الزبير األسدي

251

عبد هللا بف المعتز

-264 -247 -203-189-85 -83-71 -15-14
323-322-292-285-267-266-265

عبد قيس بف خفاؼ

159-165-96

ُعبيد هللا بف الحر الجعفي
ّ

309-237-178
202

283-230-136

عبيد بف األبرص

74

العتبي
ُع َتيبة بف ِمرداس
َع ِد ُّي بف الرعالء

317-222
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عركة بف الكرد

العذري
عركة بف ُحزاـ ُ

190-147
248-182-171-124-105

ِي
طك ُّ
الع َ
َ

284

عَقيل بف العرْن َد ِ ِ
البي
س الك ُّ
ُ ْ
ََ

243
232

ظة
العالء بف ُقَر َ

261-250-208-111

عمي بف الجيـ

138

عمي بف العباس الركمي

280-206

عمي بف عمقمة
الجرِم ُّي
عمي بف ُع َميرة َ
عمي بف دمحم ال َف ِ
يم ُّي

255
285

عمر بف لجأ َّ
يمي
الت ُّ

210

عمرك بف األطانبة

149-130

عمرك بف الحارث

67

عمرك بف العاص

319-279-129

عمرك بف الكليد

179

عمرك بف براقة اليمداني

237

عمرك بف عامر األنصاري

265-108
250-97-11-10

عمرك بف قميئة
بي
عمرك بف ِم ْخال َة َ
الكْم ُّ
عمرك بف معد يكرب

286
241-281-263-239-233-228 -230
211

الحَن ِف ُّي
ُع َم ُير بف جابر َ

231
228-217-160

عنترة بف شداد

غ
87

غالب بف عبد القدكس
ؼ

212-150-135

رية
الم َّ
فارعة بنت شداد ُ

209

البستي
أبك الفت ُ

65

الفجاءة المازني

أبك فراس الحمداني

358

أبك الفرج األصبياني

12
316-306-305-215

الفرزدؽ

6

فضاؿ
ابف ّ

324-212

الرقاشي
فضل َّ
ؽ
ابف قتيبة

22

اؼ الشيباني
أبك ِق َ
ط ْ

316

الُقطامي

97

قطري بف الفجاءة المازني

314-242
287

ابف قيس الرقيات

301-180-173 -105

قيس بف ذري
ؾ

53

كارؿ فكلستر
كبشة بنت الشيطاف ِ
الكندية
ُك َثير بف عبد الرحمف

168-137
-301-294-291-246-184-174 -123-112
210

322
322-233-214

كعب بف زىير

228-113

كعب بف مالؾ الخزرجي
ؿ
ابنة لبيد بف ربيعة العامري

212

َل ِقي ُ بف َي ْع َمر األيادي

321-283
186-176

ليمى األخيمية

257-68

ليمى بنت الطريف

54-53-52

ليكسبيتزر
ـ
المتنبي

181

َّ
المجشر الضبي
أبك

65

بي
ُم ْح ِرز بف المكع ِبر ّ
الض ُّ

216
86

دمحم بف أبي أمية الكاتب

دمحم بف أبي سعيد الجذامي

121

دمحم بف الحسف

115

دمحم بف عبد الممؾ الزيات

175
322-253-205-100

دمحم بف عبد الممؾ ال ُفقعسي
دمحم بف عيسى

166

محمكد الكراؽ

72

المرار الفقعسي

65

ِ
جمي
المرار بف ُسالفة الع ُّ
ُ

146

المرتضي

مركاف بف أبي حفصة

10
219-216-213-170 -135 -77
214

مسكيف بف عامر الدارمي

178

مسمـ بف الكليد

265

الم َضاء ال َف ْق َع ِس ُّي
أبك َ

289
64

ضرس النيدي
ُم َّ
ُم َضَّرس بف ِرْب ِع ُّي ال َف ْق َع ِسي
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61-56-6

المعمر بف طباطبا
أبك
ّ
العمكي
معف بف زائدة

122

المَقَّنع ِ
الكندي
ُ

165-133

منصكر بف الفرج

204

ابف ميادة

253

مية أخت ُقبيصة بف ِضرار
َّ

134

بحدؿ
ميسكف بنت َ

225-78
48-47-46

ميشاؿ ريفاتير
ف
النابغة الجعدي

263-220

النابغة الذبياني

264-100

الناجـ

290-289-116-84-72

َّ
الب ْجمِ ُّي
النَباج بف مالؾ ُ

229
190

النجاشي

228-97

العقيمي
نصر بف شبث ُ

297-251

ُن َصيب بف رباح أبك محجف
النعماف بف بشير األنصاري

320

ُن َفْي ُع بف َص َّفار

236
212

ُنفيل بف عبد العزى

101

الُنمّيرُّي
َ

298

ِي
نيشل بف َحرّ

ُن َيْي ُؾ بف أُساؼ

أبك نكاس

67
310
295-292-291 -189 - 281-258-119 -109 -85

ق
ُىدبة بف الخشرـ العذري

187-148

أبك َّ
ىفاف

260-122

أبك ىالؿ العسكري

208-84
169

ماـ بف ُمرة الشيباني
ُى ُ

204

أبك اليندي

ىنري مكرير

51
ك
209

ككيع بف أبي سكد
ي

254-208-172

مامي
الي ُّ
يحيى بف أبي طالب َ

259

يحيى بف خالد البرمكي

يحيى بف طالب الحنفي

255

األرمِني
يحيى بف عمي
َ ُ
يحيى بف منصكر ال ُذىمي

106
318

يزيد بف الطثرية

71
239-167-15

اء التميمي
يزيد بف َحْبَن َ

170

َيعمى بف مسمـ األزدي

212

