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  بنية اللغة الشعريّة في شعر أبي فراس الحمداني

 

The Structure of The poetic language in Abi- Firas Al-Hamadani's poetry  

  

  

  

  :إعداد الطالب 

  شديفاتالوصفي عبدهللا موسى 

٠٥٢٠٣٠١٠٠٨  

  

  :إشراف الدكتور 

  عبد الرحمن الھويدي

  

 عـيـوقـالت                                    ةـشـاقـنـمـة الـجنـاء لـضـأع  

  

  .......................                       )             رئيًسا و مشرًفا(  عبد الرحمن الھويدي. د 

  

  .......................                                   )ًواـضـع(ي ـجالـمـاد الـھـج. د.أ

  

  .......................                                     )ًواـضـع(ة ـسـدرابـمحمود ال. د.أ

  

  .......................                                      )ًواـعض(دة ـراشـعبد الباسط م. د 

  

  

  

الماجسFتير فFي اللغFة العربيFة فFي كليFة قدمت ھذه الرسالة استكماHً  لمتطلبات الحصول على درجFة 
  .البيتفي جامعة آل  اOنسانيةا�داب و العلوم 

  

  :.............................رفضھا بتاريخ /تعديلھا/بإجازتھانوقشت وأوصى 

  

  

  

  

  

 



  إھداء
  

رمFز التضFحية و  إلFى،  اWمFام إلFىذلك الرجل الذي لطالما دفعني  إلى
عليFFه  وأتFFمهللا عمFFره ،  لأطFFاا ً ، مFFن لFFم يخFFذلني يومFF إلFFىالكفFFاح ، 

  أبي......... ..........العافية

  

 اOخaFص،كل ما تلذذُت به يوما ً مFن معFاني الحFب و  أسقتنيمن  إلى

من رحيFق ٍ  ألذَّ  أجدفلم  عام،إثر  امن ربتني في روض حنانھا عامً  إلى
  أمي.. ..ن عينيھاارتشفه م

  

من ھم عFوٌن لFي علFى  إلى،  إحزانيو  أفراحيمن شاركني جميع  إلى
  إخوتي......................من اعتز بھم و يعتزون بي  إلىالحياة ، 

  

يعتريھFا الملFل مFن H  إلFى،  أحFواليجانبي في جميFع  إلىمن تقف  إلى
  زوجتي....................سر سعادتي إلى،  في البحث عما يرضيني

  

 ھدي ثمرة جھديإليھم جميعا ً أُ 

  أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شكر وتقدير

  

إّن الحمد و الشFكر n ، مFنعم الFنعم و ھFادي اWمFم ، ورازق مFن يشFاء 
  .بما يشاء ، له اWمر كله ، وله الشكر فيما أعطى وفيما منع 

  

ومFFن أبسFFط مFFا يكFFون فFFي رّد الجميFFل ، الشFFكر و الFFدعاء الصFFادق ،  
  فأتقFFدم بجزيFFل الشFFكر و اHمتنFFان إلFFى الFFدكتور عبFFدالرحمن الھويFFدي ،

مFن    بإشرافه على ھذه الدراسة ، و أغدق عليَّ بما عنFدهالذي شرفني 
  .دام عليه الصحة و العافية و أخaق ، فجزاه هللا خيرا ً، وأ دبعلم و أ

  

نFار لFي دربFا ً، فFي مسFيرة حيFاتي، أكما اشكر كّل َمن علمني حرفا ً، و
  .تمام ھذه الدراسةكر كلَّ من ساعدني و أعانني على إكما اش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  ب

 
  تالمحتويا

  

  

  

  

  الصفحة                                                                     الموضوع        

  

  

  أ..... .............................................................................إھداء

  

  ب.. ........................................................................شكر و تقدير

  

  ج... ....................................................................قائمة المحتويات

  

  ـھ -د ....................................................................بالعربيةالملخص 

  

  ٢-١... ............................................................................المقدمة

  

  ١٥ -٣....... .......................................................................التمھيد

  

  

W٤٠ -١٦.. ...........................................................ضادالتّ : ول الفصل ا  

  

  ٦٩ -٤١. ...............................................يسلوباOنحراف اW: الفصل الثاني 

  

  ٩٠ -٧٠........ ....................................................الحوار: الفصل الثالث 

  

  ١١٢ -٩١.. ..........................................................التكرار: الفصل الرابع 

  

  ١٢٨ -١١٣ ............................................التضمين العروضي: الفصل الخامس 

  

  

  ١٣٢ -١٢٩ ..........................................................................الخاتمة

  

  ١٣٩ -١٣٣ ........................................................قائمة المصادر و المراجع

  

  ١٤٢ -١٤٠ ........................................................الملخص باللغة اHنجليزية



  

  
ج

  

  ملخص الدراسة

  

ينظر فيھا  حيث ،ة اللغ فاحصة في تشكيل تقوم ھذه الدراسة على قراءة النص الشعري قراءةً         

وفFي ،  بصFورة شFموليّة و كليFَّة الحمFداني فFراسالباحث إلى النسيج اللغوي المستخدم في شعر أبFي 

فھFذه ،  دراسFة جزئيFَّة انطباعيFَّة فFي السFابق OعFادة النظFر فFي النصFوص التFي درسFت ذلك محاولة

تماسFك بنيتFFه  لتظھFرالبFFارزة فFي شFعر أبFي فFFراس  اWسFلوبية مجموعFة مFFن الظFواھر الدراسFة تتخFذ

  . و تحليله الطريق لفھم النص ة، وتشكلاللغويَّ 

  

أبFFين فيFFه مجموعFFة مFFن المصFFطلحات مFFن ، تFFأتي الدراسFFة فFFي خمسFFة فصFFول وتمھيFFد نظFFري        

مجموعFة ب ترتبط فيما بينھا  عناصرتتكون من مجموعة  اللغة أن: ة وھي تعني ة اللغويَّ ا البنيَّ ضمنھ

، لعناصFر ن ھFذه االعناصر المتغيFرة مFع النظFر إلFى التضFامن القFائم بFي ھذه من العaقات الثابتة بين

التي تشكل انحرافاً متعمداً عن اللغة العاديFة لصFنع لغFة خaقFة  ، نظرة إلى شعريَّة اللغة وفي التمھيد

  . ذات دHHت عميقة 

  

ظواھر بارزة في شFعر أبFي فFراس شFكلت البنيFة  فصول الخمسة فقد كانت دراسة لخمسأما ال       

والتضمين العروضي ، والتكرار ، والحوار ، وبي واHنحراف اWسل، التضاد : وھي ، اللغوية عنده 

.  

  

حيث أن ، في شعر أبي فراس  سة التضاد بصفته سمة أسلوبية مھمةفي الفصل اWول أقوم بدرا      

وليجعل من كلماته أكثر تأثيراً ووقعاً فFي ، الشاعر يستثمرھا خير استثمار في إظھار ذاته المتمزقة 

فنجFد التضFاد علFى ، ثaثFة مسFتويات فFي شFعر أبFي فFراس  ة علFىوقد جاءت ھذه الظFاھر، النفوس 

  .وعلى المستوى النفسي ، وعلى المستوى الزماني ، المستوى اOنساني 

  

عنFي دراسFة وھFو ي، ف اWسلوبي في شعر أبي فراسوفي الفصل الثاني أقوم بدراسة اHنحرا        

ة لغFFة شFFعريَّة أي تجعFFل منھFFا لغFFة العاديFFَّالتFFي تجعFFل مFFن ال و المواقFFف الخaقFFة الصFFور والتشFFبيھات

  وھذا اHنحراف منوط باWسلوب الذي يختلف بين شاعر وآخر ويجعل لكل شاعر، انحرافاً 



  

  د

وقFFد وجFFدت مجموعFFة مFFن اHنحرافFFات اWسFFلوبية فFFي شFFعر أبFFي فFFراس وقمFFت ، بصFFمته الخاصFFة  

  :بدراستھا وھي 

  

، ورثFاء الFنفس ، ومخاطبFة الحمامFة ، اطبFة العيFد ومخ، ومخاطبFة الليFل ، اWيام والزمان  تشخيص

  . ومخاطبة الصفات ، ومخاطبة المعنويات 

  

فFالحوار يضFيف عنصFر التشFويق والخيFال ، وفي الفصل الثالث فقد كان الحوار محور البحث       

وبFث الصFراعات النفسFية واWحاسFيس بشFكل أكثFر ، ويقوم بتصوير المواقFف ، إلى النص الشعري 

وحFاور ، فقFد حFاور الFذات ، وقد ظھر الحوار فFي شFعر أبFي فFراس فFي عFدة أطFر ، ة وإقناع واقعي

  . ة وإثارة لتأتي أبياته أكثر حيويّ ، وحاور اWصدقاء ، النساء 

  

وھFو إعFادة اللفظFة الواحFدة أو الحFرف أو ، في الفصل الرابع تتمحور الدراسة حول التكرار         

ويقوم ، والتكرار يخلق جرساً موسيقياً إضافياً في النص الشعري ، اعر لغاية يقصدھا الش، العبارة 

  .متعلقاً تعلقاً قوياً ببناء القصيدة العام بالتركيز على المعنى ويجعله 

، وتكFرار الكلمFة ، تكFرار الحFرف : يظھر التكرار في شعر أبي فراس جلياً في عدة مستويات ھي  

  .     وتكرار البداية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الFذي يFدرس حاجFة البيFت ، ي الفصل اWخير فإن الدراسة تتجه إلى التضFمين العروضFي وف         

ويعطFي الشFاعر مجFاHً أوسFع ، مما يضفي التماسFك علFى القصFيدة ، إلى غيره في القصيدة الواحدة 

للوصFول إلFFى ،  بعFين اHعتبFار العFام للقصFيدة وذلFك H يتحقFق إH بأخFذ السFFياق، للتعبيFر عمFا يريFد 

aحم الذي ينشده كل شاعر في قصائده الت  .  

  

  

  



١ 

 

  ةـدمـقـمـال

  

  

ونشھد أنَّ   إله إ  هللا ، نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ، الحمد هللا رب العالمين   

  :أما بعد ، وأنَّ محمداً عبده ونبيه ورسوله 

  

وينال حيِّزا من اھتمامي شاعراً وفارس1اً وأمي1راً ، يحتل أبو فراس الحمداني مكانة من قلبي ف 

إنص1افاً ) في شعر أبي فراس الحم1داني  الشعريَّة للّغةبنية ا( الموسومة بـ  دراسة، وقد جاءت ھذه ال

لھذا الشاعر المبدع وانتصاراً له ، في بيان قدرته اBبداعية وحسه الفن1ي ومخيلت1ه الخ@ّق1ة ، بع1د أن 

ح1وث عاش في عصٍر ُسلب فيه حقه ، ففاز المتنبي با ھتمام  والتقدير وكثرت حوله الدراس1ات والب

٠   

  

 في ش1عر أب1ي ف1راس الحم1داني ، فتفس1ره ه الدراسة على محاولة قراءة البناء اللغويّ تقوم ھذ         

لغوي والنظ1ر ف1ي ع@قات1ه من خ@ل الخوض في نسيجه ال،  مواطن الجمال فيه  وتحلله وتقف على

  .ود  ته نظرة كليَّة شاملة 

  

طريق1ا لق1راءة ال1نص  فص1ول لتك1ون ةاس1ة ف1ي خمس1ج1اءت ھ1ذه الدروعلى ھذا اYساس فقد          

   -:مختصر با[تي  كلّ يمكن عرضھا بش، ومفاتيحاً له ، يسبقھا تمھيد وتوطئة نظريَّة 

  

ط11اً وثيق11اً بموض11وع فق11د عرض11ت في11ه لمجموع11ة م11ن المف11اھيم الت11ي ت11رتبط ارتبا، أم11ا التمھي11د        

وقمت بإيراد تنظيرات ،  )واYسلوب ، والتركيب ،  يَّةالشعر للّغةوا،  للّغةوا،  البُنية (الدراسة وھي 

 Jean(ج1ان           بياجي1ه  :م1ن أمث1ال ،  الش1عريَّة البُني1ةالح1ديث و للّغ1ةالعلم1اء ال1رواد ف1ي عل1م ا

Pieje(  جان كوھن و)Jean Cohen( ج1ون ك1وين و)Jhon Queen(  خوس1يه ماري1ا  و)Jose 

Maria(   ، ص@ح فضل  وعب1دهللا : من أمثال ، البارزين في ھذا المجال مستعيناً بالباحثين العرب

وبع11د ذل11ك فق11د انتقل11ت ف11ي التمھي11د إل11ى أب11ي ف11راس ، الغ11ذامي  وعب11د الس11@م المس11دي  ورج11اء عي11د 

  . الحمداني موضوع الدراسة ذاكراً نسبه وحياته وعارضاً لبعض آراء النقاد في شعره 

  



٢ 

 

باعتباره ظاھرة من الظواھر الكاشفة للبناء الشعري  لتَّضاداقمت بدراسة  وفي الفصل اYول         

، عل1ى المس1توى اBنس1اني  التَّض1اد: ھ1ي ، ف1ي ع1دة مس1تويات  التَّض1ادجاء ھ1ذا و ، د أبي فراس عن

  .على المستوى النفسي  التَّضادو،  الزمانيّ على المستوى  التَّضادو

  

 علي1َّةفاوإظھار ، اYسلوبي في شعر أبي فراس  ا نحرافقمت بدراسة  أما في الفصل الثاني        

عن1د الش1اعر  س1لوبيَّةات اYا نحراف1جاءت دراسة   و، عنده  الشعريَّة للّغةات في بنية اا نحرافھذه 

ومخاطب1ة ، ومخاطب1ة العي1د ،  اللّي1لومخاطب1ة ، اYي1ام والزم1ان  تش1خيص: ھي ، في عدة عنوانات 

  . ومخاطبة الصفات ، المعنويات  ومخاطبة، ورثاء النفس ، الحمامة 

  

الت1ي تزي1د  س1لوبيَّةالحوار في شعر أبي فراس وقيمته اY عليَّةفاقمت بدارسة  ثالثوفي الفصل ال     

ھي مح1اورة ، وقد تمثلت حوارات أبي فراس في مجموعة من اYطر ، عنده  الشعريَّة للّغةمن قوة ا

  .  ومحاورة اYصدقاء، ومحاورة النساء ،  الّذات

  

 وكان البحث عن أھمية ھذا التكرار وفاعليته ھمّ ، ه التكرار موضوع كانالفصل الرابع فأما         

تك1رار : ھ1ي ، جاء ھذا التك1رار ف1ي ش1عر أب1ي ف1راس مترك1زاً ف1ي ع1دة أش1كال  و، الباحث ومطلبه 

  . وتكرار البداية ، مة كلّ وتكرار ال، الحرف 

  

وفي11ه أق11وم ، راس1ة التض11مين العروض1ي ف11ي ش1عر أب11ي ف1راس قم11ت بد ، وف1ي الفص11ل الخ1امس      

، بي1ت بنفس1ه  ك1لّ وع1دم اس1تغناء  اوراء احتياج أبيات القصيدة بعضھا بعضً  فنيَّةبالبحث عن القيمة ال

يج11د فيھ11ا الش11اعر مع11اد ً  فني11َّةتض11مين عروض11ي ف11ي ش11عر أب11ي ف11راس قيم11ة  ك11لّ وق11د وج11دت أن ل

  . اق شعره موضوعياً أو نفسياً يريد بثه في سي

  

  

  

  

  

 

  

  



٣ 

 

  التمھيد
  

 

 

 

 

 
 الــتـمـھـيـد

  
تنطلق ھذه الدراسة في تحليلھا للنص الش1عرّي م1ن رؤي1ة مفادھ1ا أن ال1نص الش1عريَّ يمل1ك            

م1ات كلّ تركيبھ1ا وتش1كيلھا م1ع غيرھ1ا س1ياقا تتفاع1ل في1ه ال إل1ىبناء خاصاً به يتجاوز اللفظ1ة المف1ردة 

  ).  ١( متكام@ً في المبنى و المعنى ليحدثا معاً نصاً  واYشياء

  

ولتحقيق ھدف ھذه الدراسة ف@ بد لنا من تحديد مجموع1ة م1ن المص1طلحات الجوھري1ة الت1ي          

 ،والتركي11ب البُني11ة،و الش11عريَّة، للّغ11ةوا ،للّغ11ةتق11وم عليھ11ا دراس11تنا ،وم11ن الواج11ب علين11ا تعري11ف ا

  .  ةعلينا ھذه الدراس هتبعا ًلما تملي ،واYسلوب

  

وھ11ي نم11ط م11ن  )٢(عن11د اBنس11ان وس11يلة اتص11ال وأداة تف11اھم ب11ين أف11راد اYم11ة الواح11دة  للّغ11ةفا        

ينقل ما يدور في عقل اBنسان من أفكار عن طريق إشارات تدل عل1ى مع1اٍن  الَّذيالسلوك اBنساني 

  .  )٣( )بالمدلول ( والمعاني المقصودة ) ال الدّ ب( :  محددة ، تسمى ھذه اBشارات

  



٤ 

 

م11ة المنطوق11ة أو المكتوب1ة الت11ي ت11دل عل11ى الش11يء أو المفھ11وم أو كلّ بال( ويمكنن1ا تعري11ف ال11ّدال         

الش11خص أو الش11يء أو المفھ11وم ( ، والم11دلول علي11ه ) ي11دعى م11دلو ً  ال11َّذيو للّغ11ةالش11خص خ11ارج ا

  .  )٤() مة كلّ تشير إليه ال الَّذيو للّغةالموجود خارج ا

  

م11ة الدال11ة كلّ يب1ين الع@ق11ة ب11ين ال ال11َّذيب11ين ال11دال والم11دلول مص1طلح الد ل11ة أو المعن11ى  ويجم1ع       

  . )٥(والشيء المدلول عليه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________________    

،  -سلس1لة ا[داب واللغوي1ات  -مجل1ة أبح1اث اليرم1وك  ،" في ش1عر ع1رار للّغةبناء ا" عبد القادر الرباعي ،:  انظر )١
         ١٥٣،ص  ٢٠٠١،  ١لتاسع عشر، عدد المجلد ا

 

،           ٢٠٠٣الق11اھرة ،  ، مرك11ز الق11اھرة للكت11اب ، ب11ين النظري11ة والتطبي11ق للّغ11ة، اخال11د عب11د ال11رزاق الس11يد :  انظ11ر )٢
 .١١-٩ص 

  
  ٣٠ ، ٢٩، ص  ١٩٨٥م ، .دبي الثقافي ، د، كتاب النادي اY ١، ط الخطيئة والتكفيرالغذامي ،  عبد هللا:  انظر )٣

 

 . ١٣٢، ص  ١٩٩٤، المكتبة اYكاديمية ، القاھرة ،  اYدبيَّةو لغويَّة، معجم المصطلحات ال عيّادعزت  عليَّة )٤

٥(  

 

 .  ١٣٢المرجع ذاته ، ص :  انظر )٦



٥ 

 

، الش1عريَّةب للّغ1ةن1ا نص1ف ايجعل ال1َّذيما  معرفة ،للّغةمعنى ا ف إلىعرّ التبعد  من الضروري و        

  ؟  ةالشعريَّ  للّغةا ھي وما

  

تص1ل إل1ى  لغوي1َّةذات خصوص1يات  للّغ1ةص1نف م1ن ص1نوف ا الش1عريَّة للّغةيمكننا القول أن ا   

وھ1ي ق1راءة ف1ي خصوص1ية  )١(معان خاصة بشيء  من الرمز أو اBيماء أو اBش1ارة أو اللمح1ة

لمف1ردات ، الشائعة المألوفة إن على مستوى ا للّغةالعليا الجزلة المفارقة  للّغةوھي تلك ا )٢(للّغةا

ه فني1اً ف1ي الحي1اة يُع1اد بن1اؤفما كان مألوفاً موضوعاً ولغة ف1ي  لغويَّةوإن على مستوى اYنساق ال

   )٣(ن ما يسمى بالفنصورة ال@ مألوف بلغة جديدة ھي لغة الشعر لتكوِّ 

  

ة معياريَّ ال للّغةيزھا عن ايمن شأنه تم الَّذي ا نحرافب الشعريَّة للّغةويمكننا وصف ھذه ا         

عنف11اً منظم11اً ض11د الخط11اب الع11ادي ،  كلّ ، وذل1ك باس11تخدام اYس11اليب الب@غي11ة المختلف11ة الت11ي تش1

عالم11اً آخ1ر ول1يس مج1رد انعك11اس  الش1عريَّة للّغ1ة، لتص1بح ا العادي11َّة للّغ1ةوانتھاك1اً متعم1داً لس1نن ا

  .  )٤(للعالم أو تعبير عن موقف 

  

ھ1ي د ل1ة إيحائي1ة تش1ير إل1ى ا س1تجابة  الش1عريَّة للّغة لة اومن ھنا نستطيع القول بأن د         

 العادي1َّة للّغ1ةمما يجعلنا نقول بأن وظيفة الشعر ھي اBيحاء بينما وظيف1ة ا الشعريَّة للّغةالعاطفية 

  .  )٥(ھي المطابقة 

  

 عل1ى يق1وم ، ةالش1عريَّ  للّغ1ةعل1ى التجرب1ة الخارجي1ة ف1ي ح1ين أن ق1انون ا العادي1َّة للّغةيعتمد قانون ا  

ن1ه يختص1ر المش1ابھات أو التعارض1ات الكيفي1ة الث@ثي1ة إذ أ على التجرب1ة الباطني1ة ، أيّ  عكس ذلك ،

ي111دل عل111ى  نطب111اع الن111وعي المط111ابق لھ111ذا الل111ونكم111ا تبرزھ111ا إحساس111اتنا ، ف111اYذان أزرق Yن ا 

  .)٦(الھدوء

________________________________ 

  ٣ت ، ص.، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، د  ة الشعرفي لغ، إبراھيم السامرائي )١

  

    ١٥ ، ص ٢٠٠٤، عالم الكتب الحديث ، اربد ،  عند الھذليين الشعريَّة للّغة،  بنائية امحمد خليل خ@يلة  )٢

 
مجل1ة ، " ومصادرھا عن1د حي1در محم1ود الشعريَّة للّغةدراسة في بنية ا: تبسيط الخطاب الشعري " زياد الزعبي ،:  انظر )٣

   ١١-٩، ص   ١٩٩٦،  ٢الرابع عشر ، عدد  ، المجلد -واللغويات  سلسلة ا[داب -أبحاث اليرموك

 

 ٢١، مرجع سابق ، ص  عند الھذليين الشعريَّة للّغة، بنائية امحمد خليل خ@يلة :  انظر )٤

 

، دار توبقال للنشر ١مد العمري ، طمحمد الولي ومح: ، ترجمة  الشعريَّة للّغة، بنية ا)Jean Cohen(جان كوھن  : انظر )٥

  ١٩٦ص  ،  ١٩٨٦، المغرب  ، 

   ٢٠٣،  ٢٠٢المرجع ذاته ، ص  : انظر )٦



٦ 

 

اBيحائي1ة م1ع م1ا  الشعريَّة للّغةالمطابقة وا للّغةأو ا العاديَّة للّغةومن المھم ھنا التمييز بين ا       

كنن1ا ص1ياغة ذل1ك ف1ي الج1دول يسمى بجملة ال@ معقول التي تتمرد عل1ى الجملت1ين الس1ابقتين ويم

    -: ا[تي 

  

  الـــمــ@ئــمــة                                    

  الـمـطـابـقـة          اBيـحـائـيـة                              ة     الــجـمـلـ

  +                           -           .                   * . . . النثريَّة

   -                                       -                  . . . .        ير المعقولة غ

  -                                       +           . . . .                     الشعريَّة

)١(  

  

  

غير المعقولة التي  للّغةاالخ@قة وتلك  الشعريَّة للّغةھذا الجدول يضمن لنا عدم الخلط بين ا       

  . الشعريَّة للّغةتحققه ا لفني الَّذي  يمكن للقارئ مھما  كانت مرجعيته الوصول للجمال ا

  

يتولد لدينا بتوحد النص الش1عري واس1تحالة  الَّذيتدور حول ا نطباع  الشعريَّة للّغةفھذه ا        

   )٢(. أدائه بطريقة أخرى 

   

 للّغ1ةمش1روط ومح1دد با انحرافھو  العاديَّة للّغةعن قواعد ا الشعريَّة غةللّ ا انحرافإن  "        

 للّغ1ة، فھ1ي وإن كان1ت ذات خصوص1ية م1ا لكنھ1ا تبق1ى ج1زءاً م1ن ا الش1عريَّةوبالتراث وبالتقاليد 

  . )٣( " ة للنصالسطحيَّ  البُنيةخاصة في  العاديَّة

  

________________________________ 

 

التي قد توصف بالشاعريَّة  فنيَّةالمطابقة للواقع وليست الجملة النثريَّة ال العاديَّة للّغةة النثريَّة ھنا الجملة المنثورة ذات ابالجمل المقصود *
  .  أيضاً 

  

    ٢٠٤، مرجع سابق ، ص  الشعريَّة للّغة، بنية ا)Jean Cohen(جان كوھن  )١

  

   ٤٧٥ت ، ص . ر الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، د ، دا ٣، ط ، نظرية البنائية في النقد اYدبيص@ح فضل  )٢

  

   ١٥٦، ص  ١٩٩٣، منشأة المعارف ، اBسكندرية ،  البحث اYسلوبي معاصرة وتراثرجاء عيد ،  )٣

  

  

على وج1ه الخص1وص يفض1ي بن1ا ال1درس  الشعريَّة للّغةعام وا كلّ بش للّغةا بعد التعرف إلى               

  . موضوع ھذه الدراسة  الشعريَّة للّغةوبنية ا للّغةا إلى معرفة المقصود ببنية



٧ 

 

  

ا ھتم1ام أو ً بالنظ1ام الع1ام لفك1رة أو  "م1ؤداه   الَّذي يعن المذھب البنيو البُنيةانبثق مفھوم           

لعدة أفكار مرتبطة بعضھا ببعض على حساب العناصر المكونة له ، وق1د امت1دت ھ1ذه النظري1ة إل1ى 

علم يستند إلى القول بأنه   يمكن تحليل  يالبنيو للّغةوعلم اYسلوب خاصة ، فعلم ا عامة للّغةعلوم ا

   )١(.  "معزو ً عن العناصر اYخرى  للّغةأي عنصر من عناصر ا

  

وكيفي1ة تركي1ب ھ1ذه العناص1ر ف1ي تل1ك  مجموع1ة عناص1ر على تك1وين الش1يء م1ن البُنيةتدل          

بناًء لغوي1اً يش1ير إل1ى وج1ود نس1ق ع1ام ،  سواء كان بناًء اجتماعياً أممعين ، فالحديث عن بناء  البُنية

. أھم ما يتصف به ھو عنصر النظام ، فالبناء ھو صورة منظمة لمجموعة من العناصر المتماس1كة 

تق1وم عل1ى مجموع1ة م1ن الع@ق1ات الثابت1ة  البُني1ةھو أن و  ،تعريفاً مبدئياً  البُنيةف ويمكننا ھنا أن نعرّ 

   .)٢(ر متغيرة يمكن أن ينشأ على منوالھا عدد   حصر له من النماذج بين عناص

  

من ع1دم انھي1ار المبن11ى ، ي1ؤِّ  ال11َّذيعل1ى فك11رة التض1امن ب1ين اYج1زاء  البُني1ةيش1تمل مص1طلح          

كش11ف ع11ن التحلي11ل ال11داخلي لش11يء م11ا ، والعناص11ر والع@ق11ات القائم11ة بينھ11ا ، ووض11عھا ،  البُني11ةف

  . )٣( منھا على ما عداه كلّ مجموعة من عناصر متماسكة ، يتوقف  البُنيةتتخذه ، ف ذيالَّ والنظام 

  

   -: من وحدات تتقمص ث@ث أساسيات ھي  كلّ في دراستنا للبنية فإننا نجدھا تتش      

  . الشمولية  – )١

 . التحول  – )٢

  )٤(. ي الّذاتالتحكم  – )٣

  

________________________________  

    

   ١٤١، مرجع سابق ، ص  اYدبيَّةو لغويَّةمعجم المصطلحات ال،  عيّاد عزت عليَّة )١

  ٢، ص  ١٩٨٩، دار المعارف ، مصر ،  البنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكوهعبد الوھاب جعفر ، :  انظر )٢

   ١٧٦مرجع سابق ، ص  ، نظرية البنائية في النقد اYدبي ،ص@ح فضل :  انظر )٣

   ٣١، مرجع سابق ، ص  الخطيئة والتكفيرذامي ، عبدهللا محمد الغ )٤

ة تعني التماسك الداخلي للوحدة ، بحيث تصبح كاملة في ذاتھا وليست تشكي@ ً فالشموليَّ            

لعناص11ر متفرق11ة ، فھ11ي ف11ي ذل11ك تعط11ي مجموع11ة م11ن الخص11ائص أكث11ر واش11مل م11ن مجموع11ة 

   )١. ( وحدة على حدة كلّ صائص التي تعطيھا الخ



٨ 

 

  

في  إ  ھانفس الخواص الواحدة   تحمل البُنيةYن مكونات  البُنيةعدم ثبات  والتحول ھو         

مل جديدة وبنى مختلفة عن ففي تغير ھذه الخواص داخل الجملة نحصل على ج البُنيةداخل ھذه 

    )٢( . ابعضً بعضھا 

  

حريكھ1ا ، فھ1ي تعتم1د عل1ى ي للبني1ة يعن1ي ع1دم حاجتھ1ا لس1لطان خ1ارجي لتالّذاتوالتحكم          

الخاصة بالسياق ، و  تحتاج إلى  مقارنتھا مع غيرھا لتقرير مصداقيتھا ، ففي  لغويَّةأنظمتھا ال

  نحتاج لرؤي1ة الش1ياطين للتفاع1ل م1ع  ، فإننا )٣()) طلعھا كأنه رؤوس الشيطان (( قوله تعالى 

ا ، التي تجعلھا تعتم1د عل1ى نفس1ھا   عل1ى ة الخاصة بھا[ية الكريمة فلھذه الجملة طاقتھا التخيليَّ 

   ) ٤(. شيء آخر 

  

للت111وازن ب111ين مجموع111ة م111ن  ك@ً ق111انون للتركي111ب أو ش111 البُني111ةن ويمكنن111ا الق111ول أيض111اً أ       

   . )٦( خيط خفي من اYحاسيس والمشاعر تحو ت التي يربطھاالم

  

والشعر من فكر تطغ1ى علي1ه الجزئي1ة  يھدف التفكير البنيوي إلى نقل الفكر المتوجه نحو اBنسان    

والس11طحية والشخص11انية إل11ى فك11ر يترع11رع ف11ي من11اخ الرؤي11ة المعق11دة ، المتقص11ية ، الموض11وعية 

والشمولية والجذرية في آن واحد ، أي الوصول إل1ى فك1ر   يقن1ع ب1إدراك الظ1واھر المعزول1ة ، ب1ل 

 يطم11111111111ح إل11111111111ى تحدي11111111111د المكون11111111111ات اYساس11111111111ية للظ11111111111واھر ث11111111111م إظھ11111111111ار ش11111111111بكة

________________________________  

  

   ٣٢، ص ، مرجع سابق  الخطيئة والتكفيرعبدهللا محمد الغذامي ،  )١

  ٣٢المرجع ذاته ، ص :  انظر )٢

   ٦٥، الصافات ، آية  القرآن الكريم )٣

  ٣٢، مرجع سابق ، ص  ، الخطيئة والتكفيرعبد هللا محمد الغذامي :  انظر )٤

 ، منشورات عويدات ، ٤عارف منيمنة وبشير أوبري ، ط : ، ترجمة البنيوية ،  )Jean Pieje(جان بياجيه :  انظر )٥

     ١١٧، ص  ١٩٨٥باريس ،  –بيروت 

الع@قات بين ھذه الظواھر ، وتظھر الد  ت التي تنبع من ھذه الع@قات ، وذلك يتطل1ب وع1ي 

   )١(. العميقة للنص  البُنيةالسطحية و البُنيةحاد ب

  



٩ 

 

ي1ين المقص1ود بھ1ذه البن1ى ، للبنى السطحية والعميقة في النص   ب1د لن1ا م1ن تبوفي ذكرنا         

العميق11ة للجمل11ة ،  البُني11ةيح11دد معن11ى الجمل11ة ھ11و التركي11ب الب11اطني أو  ال11َّذين التركي11ب فنق11ول أ

ويتحول ھذا التركيب الب1اطني إل1ى تركي1ب ظ1اھري أو بني1ة س1طحية م1ن خ1@ل ق1وانين تحويلي1ة 

   )٢(.  نص  كلّ ية تظھر على شاختيارية أو إجبار

  

يتناس1ب  كلّ ة، ف1@ ب1د م1ن دراس1ة بنيتھ1ا بش1ذات خصوص1يّ  الش1عريَّة للّغ1ةأظھرنا سابقاً أن ا      

الت1ي تق1وم  البُني1ة، Bظھار طبيع1ة ھ1ذه  الشعريَّة للّغة، ويجب التعرف أيضاً إلى بنية اللّغةوھذه ا

    . ا نحرافأساساً على 

  

الع1ادي خ1رق م1نظم لھ1ذا النظ1ام إذ أن الش1عر   ي1دمر  للّغ1ةلنظ1ام ا الشعريَّة للّغةإن خرق ا      

 كلّ يق11وم ب11ه الش11 ال11َّذي البُني11ةإ  لك11ي يعي11د بناءھ11ا عل11ى مس11توى أعل11ى ، فبع11د ف11ك  العادي11َّة للّغ11ةا

  ) ٣(ل القارئ إلى أعماق العمل الفنيالب@غي ، تحدث عملية بناء أخرى في نظام جديد ، يوص

  

  تكتف1ي بإحص1اء ، الت1ي  البُني1ةن ھ1ذه يج1ب ا نتب1اه إل1ى أ الش1عريَّة للّغ1ةوفي دراستنا لبنية ا         

ة الت1ي التفعي@ت وم@حظة تكرار الفونيمات بل   بد م1ن أن تواج1ه ھ1ذه التفع1ي@ت الظ1واھر الد لي1َّ

    )٤.( الشعريَّة للّغةجوھر ا كلّ تش

  

  

  

  

________________  

________________  

  

،  ٨٩ص           ، ١٩٩٥، دار الجنوب للنشر ، تونس ،  - دراسة ونماذج –، قضية البنيوية عبد الس@م المسدي :  انظر )١

٩٠  

  ١٤٩، مرجع سابق ، ص  اYدبيَّةو لغويَّةمعجم المصطلحات ال،  عيّادعزت  عليَّة:  انظر )٢

  ٦٤ – ٥٨، ص   ١٩٩٢كويت ، ، عالم المعرفة ، ال ، ب@غة الخطاب وعلم النصص@ح فضل :  انظر )٣

،  عين للدراسات  ١عيسى علي العاكوب  ، ط : ،  ترجمة   ،  نظرية اYدب في القرن العشريننيوتن  .  م  . ك  :  انظر )٤

   ١٤٣، ص  ١٩٩٦م ،. والبحوث اBنسانية وا جتماعية   ،  د 

  

  

  



١٠ 

 

  

  

  

وھ11ي وج11ود تناس11ق داخل11ي  عريَّةالش1 للّغ11ةأيض11اً أن ننب11ه إل11ى مس1ألة مھم11ة ف11ي بني11ة ا نبغ1يوي         

ي والمضمون في لغة الشعر ،فالخط1اب الش1عري خط1اب ذو تناس1ق داخل1ي كلّ خاص بين التعبير الش

ع1ن طري11ق ا س1تعمال الم11نظم أو النس1قي للتك11افؤات  ية قوي11ة ج1داً ، فھ11و يبن1ىكلّ بني11ة ش1 خ1اص ين1تج

     )١(. اقية الصوتية والد لية ، في أوضاع متكافئة أيضاً ضمن السلسلة السي

  

إن لغة القصائد ترينا التفاعل بين الع@قات ، وبما أن البناء الشعري في صميمه بناء ع@ئقي          

يقوم على الع@قة المتبادلة بين العناصر ، فإن البدء بالجانب الصوتي فيه كالبدء بالمعنى  ، فالجانب 

وفي ع@قة ھذه البنى م1ع بعض1ھا ال1بعض ،   ب1د ،  الشعريَّة البُنيةالصوتي جزء   يتجزأ من د لة 

عنص11ر م11ن ھ11ذه العناص1ر ل11ه وج11وده وأھميت1ه ،   بمع11زل ع11ن العناص11ر  ك1لّ لن1ا م11ن ا عت11راف أن 

       )٢(. ية له كّل ال البُنيةاYخرى ، قبل أن يضيع في غمار التيار العام للنص أو 

  

لم تع1د قص1يدة ،  د لةي ، فالقصيدة التي   تحمل عرو  يمكننا إھمال الد لة في البناء الش           

تعتمد عل1ى تق1ديم ) ريموند كينو ( Yنھا في ذلك لم تعد لغة ، وإذا قمنا بإجراء تجربة بسيطة أجراھا 

  : معادل صوتي مصغر لبيت ما من خ@ل التشابه في الحركات فقط ، مثل 

  )) العذراء والحيوية واليوم الجميل ((    

  : ببيت على نفس موسيقاه وحركاته مقارناً 

  )) الفلين ، والحديد ، واليوم المالح ((    

  ، وھذافقط على النسق الصوتي دون المعنى  تقوم  الشعريَّة البُنيةأن  لناتظھر فإن ھذه التجربة 

_______________________________  

  

. ل1ة ،   د حامد أبو احمد ، مكتبة غريب ، الفجا: ، ترجمة  دبيَّةاY للّغة، نظرية ا )Jose Maria(خوسيه ماريا :    انظر )١

   ٢١٧ – ٢١٣ص  ت ، 

    ١٧٩ – ١٧٨ت ، ص  . ، دار المعارف ، مصر ، د  والبناء الشعري... الصورة محمد حسن عبدهللا ، :    انظر )٢

   

  .  )١(ه رفضاً لدراسة البيت الشعري من ناحية صوتية فقط وإھمال الجانب الد لي ل كلّ يش

  



١١ 

 

بإس1قاط غ1رض اBب1@غ م1ن حس1اب الكات1ب ،  العادي1َّة للّغ1ةعن بنية ا الشعريَّة للّغةتتميز بنية ا        

فالشعر   يھدف Bيصال المعنى بل يكون كما ھو ، بنظام ومنطق خ1اص ب1ه ، يتطل1ب قارئ1اً واعي1اً 

   )٢(. لديه القدرة على الفھم وفك الرموز 

  

تح1اول جاھ1دة  الش1عريَّة للّغ1ةعن بنية توازي الحياة وتفجرھا ، فا الشعريَّة للّغةاتكشف لنا بنية        

نقل أحاسيس  كثيرة يحصل عليھا الشخص من خ@ل حواسه المتعددة في الحياة ، بينما يقوم الش1عر 

   )٣(بنقل مذاق معين مث@ً من خ@ل لون شبيه بھذا المذاق لدى من يستطيع اBحساس به

يول1ده  ال1َّذيل م1اتعبير الشعري إلى محاور د لية معينة تساعدنا عل1ى اBحس1اس بالكيعتمد ال    

متين متضادتين في النص   يعني كلّ ينبثق عن تنامي وتقدم متناسق ، فوجود  الَّذيالشيء التام ، 

ض اYب1ي( متين المختلفتين تسيران على محور د لي واحد ، فم1ث@ً كلّ أبداً التناقض ، Yن ھاتين ال

، ويمكن تمثيل ھذا التوالي من )   ناللو( يعتمدان على محور د لي واحد وھو ) اYسود ( و ) 

   -: خ@ل الرسم التالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   )٤. ( نفسه الوقت المتقابلة متشابھه ومختلفة فيمات كلّ مما يقودنا إلى حقيقة أساسية وھي أن ال

________________________________  
 ١٩٩٣، دار المعارف  ، مصر ،  ٣أحمد درويش ، ط : ، ترجمة  ، بناء لغة الشعر) Jhon Queen( جون كوين:  ظران )١

  ٤٤، ص 

  

  ٩٥، مرجع سابق ، ص  قضية البنيوية دراسة ونماذجعبد الس@م المسدي ، :  انظر )٢

 

   ٣٥، مرجع سابق ، ص  ، نظرية البنائية في النقد اYدبيص@ح فضل :  انظر )٣
  

  ٣٥٣المرجع ذاته ، ص :  ظران )٤

نس1يج ع1ام  البُني1ةمن ناحية واYسلوب من ناحي1ة أخ1رى باعتب1ار أن  البُنيةبين  قد يتم الخلط      

  . ، وأن اYسلوب كذلك يجمع تلك العناصر أيضاً  ابعضً مع العديد من العناصر مع بعضھا يج

  

 أبيض

 أسود

 ملون



١٢ 

 

ع1ام وم1ن  كلّ ص1ل بتركي1ب ال1نص بش1تت البُني1ةواYسلوب يك1ون ف1ي أن  البُنيةلكن الفرق بين     

والد لية والص1وتية ، بينم1ا يم1س اYس1لوب النس1يج اللغ1وي المكت1وب في1ه  لغويَّةجميع النواحي ال

  )١(. النص فحسب 

   

، واYس1لوب  )٢( "فاYسلوب طريق1ة اBنس1ان ف1ي التعبي1ر ع1ن نفس1ه ف1ي  كتابات1ه "وبوجه عام   

يتن1اول اYس1لوب  ال1َّذيوھ1و المبح1ث  " س1لوبيَّةاY يُدرس بعلم خاص به يسمى عل1م اYس1لوب أو

  : ، ھي  مختلفة وھو يشمل خمسة مباحث عامة ما فيه من محسنات وتركيبات كلّ ب

  

دراسة اYساليب بوصفھا اختي1ارات مختلف1ة ب1ين وس1ائل التعبي1ر الت1ي تحتمھ1ا طبيع1ة ال1نص  .١

  . ونوايا كاتبه 

 . دبي وبعضھا اجتماعي ونفسي حسب نظم مختلفة بعضھا أ على تصنيف اYساليب .٢

 . علم وظائف اYسلوب مع دراسته منذ نشأة التعبير حتى الوصول إلى الغرض منه  .٣

 . علم بناء اYسلوب التركيبي  .٤

   )٣( "دة بصرف النظر عن قواعده العامة نقد اYسلوب في نصوص محد .٥

  

ھ1و و، لمعي1ار الع1ام الم1ألوف م1ا ل1يس ش1ائعاً و  عادي1اً و  مطابق1اً ل كلّ واYسلوب ھو           

خطأ ، ولكنه خطأ مقصود ،  إذن فھو. انزياح بالنسبة لمعيار  كاYدب يحمل قيمة جماليَّة ، وھو

فھل يكون اYسلوب أداة للتفريق بين م1ا ھ1و ش1عرّي وم1ا ھ1و  الشعريَّة للّغةوھو بذلك يلتقي مع ا

  )٤( غير ذلك ؟ 

  

________________________________  

  ٢٩٦، مرجع سابق ، ص  ، نظرية البنائية في النقد اYدبيص@ح فضل :  انظر )١(

   ١٤٠، مرجع سابق ، ص  اYدبيَّةو لغويَّةمعجم المصطلحات ال،  عيّادعزت  عليَّة )٢(

  ١٤٠المرجع ذاته ، ص  )٣(

 ١٦، مرجع سابق ، ص  الشعريَّة للّغةبنية ا، )Jean cohen(جان كوھن :  انظر )٤(

  

  

  

  

  

  



١٣ 

 

، جمالي11اً أو غي11ر ذل11ك نزي11اح ا  معرف11ة م11ا إذا ك11ان ھ11ذا الس11ؤال ع11ن تطل11ب الج11وابي          

النوع  أسلوبيَّة   بد لنا من ردھا إلى معيار ، فإذا كانت القصائد   جماليَّةولمعرفة ا نزياحات ال

قصيدة كيفما  أي) معدل شاعرية( يكون نظرياً مقياس ، فإن متوسط  انزياح مجموع القصائد س

ا المعي11ار أيض11اً الفاص1ل ب11ين  م1ا ھ11و ش11عري  وم1ا ھ11و نث1ري ، ب11النظر إل11ى  كان1ت ، ويك11ون ھ1ذ

    )١(منھما  كلّ متوسط تردد  ا نزياحات التي يقدمھا  

  

عند شاعر معين ، والبحث ع1ن تركي1ب البن1اء فيھ1ا وتش1كيل  الشعريَّة للّغةإن تحليل بنية ا        

، يكش11ف ع1ن مجموع1ة م1ن التش11كي@ت  اللفظ1ة م1ع غيرھ1ا ف1ي س11ياق تتفاع1ل في1ه العناص1ر مع1اً 

، التناص ،  التَّضاد:  فت ، مما يجعلھا بنى شعرية مركزية ، ومنھا  كلّ التي تتكرر بش الشعريَّة

اYس1لوبي ، الص1ورة ، التض1مين العروض1ي ، الح1وار،  ا نح1رافالتكرار ، التھكم ، الشعبية ، 

  . )٢( الخ.......اBيقاع 

  

، ف1إن ھ1ذه الدراس1ة تق1وم عل1ى تفكي1ك البن1اء  الشعريَّة للّغةيضاحنا لبنية امما سبق وبعد إ         

اللغوي أو تحليله في شعر أبي فراس الحمداني ، وذلك أن دراس1ة بني1ة الش1عر عن1د ھ1ذا الش1اعر 

تبع1اً لظ1روف خاص1ة وتجرب1ة  الش1عريَّةتكشف عن عالم جديد عاشه أبو فراس ، فقام ببناء لغته 

أعم1ق  كلّ ھذا البناء وتحليله وتفكيك1ه فإنن1ا نعي1د ق1راءة حي1اة أب1ي ف1راس بش1 ذاتية ، وعند دراسة

  . وبصورة أوضح ، شاعرين معه بما أفرحه وأبكاه وأثاره ليكتب نصاً معيناً 

  

، فق1اً لطبيع1ة البن1اء اللغ1وي لش1عرهوبعد النظر والدراسة لش1عر أب1ي ف1راس الحم1داني ، وو       

 ة ف1ي ش11عره،المركزي11َّ الش1عريَّةل دراس1ة مجموع1ة م11ن البن1ى فإنن1ا س1ندرس ھ11ذا البن1اء م1ن خ11@

  :وھي

   التَّضاد -١

 اYسلوبي  ا نحراف -٢

 التكرار  -٣

 التضمين العروضي  -٤

  الحوار          -٥

________________________________ 

  ١٧ – ١٥، مرجع سابق ، ص   الشعريَّة للّغةبنية ا، )Jean Cohen(جان كوھن :  انظر )١

   ١٥٥ – ١٥٣، مرجع سابق ،  ص   في شعر عرار للّغةبناء اادر الرباعي ، عبد الق:  انظر )٢



١٤ 

 

     -: أبو فراس الحمداني  

   

س1يف ن ب1ن حم1دون الحم1داني اب1ن ع1م أبو فراس الحارُث بن أبي الع@ء سعيد بن حم1داھو   

بالب1أس  من أسرة أمراء ، وقد اشتھر جّده حم1دان) ھـ  ٣٢٠( م  ٩٣٢ولد سنة   )١( يحمدانال الدولة

م1ن ح1لَّ م1ن الش1رف : يقول اب1ن خالوي1ه واص1فًا أب1ا ف1راس  )٢( القتال ، وبالكرم وحسن السياسة في

لمأثورة السامي والحسب النامي ، والفضل الرائع واYدب البارع ، والشجاعة المشھورة والسماحة ا

   . )٣( ، محل اYمير أبي فراس

  

وم1ن حكم1ت ل1ه ش1عراء العص1ر قاطب11ة  ،الفص1احة واYمي1ر أب1و ف1راس ف1ارس الب@غ1ة ورج1ل       

دئ بُ : مه باBحسان واBجادة حتى قال أبو القاسم إسماعيل بن عباد الصاحب ك@بالسيادة واعترفت ل

    . )٤( ك ، يعني امرأ القيس وأبا فراسالشعر بملك وختم بمل

  

ل فحمله الروم إلى خرشنة ، ھـ  بمغارة الكح٣٤٨سنة  اYولىأُِسر أبو فراس مرتين ، فالمرة         

  )٥(. ولم يمكث في اYسر طوي@ً . على الفرات ، وكان فيھا للروم حصن منيع 

  

قسطنطينية ، و أق1ام ف1ي ال إلىھـ ، وحملوه ٣٥١والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة 

  )٦(سنين  أربع اYسر

  

________________________________  

  

، دار صادر ، بيروت ٢إحسان عباس ، مجلد: ، تحقيق الزمان أبناء إنباءو  اYعيانوفيات  خلكان،شمس الدين بن  )١

 ٥٨ ت ، ص.،د

ت ، . يوسف شكري فرحان ، دار الجيل ، بيروت ، د : ، تحقيق  ، ديوان أبي فراس الحمدانيفراس الحمداني  أبو )٢

   ٥ص 

، المعھ11د اBفرنس11ي بدمش11ق ،  ٢، ج ١ي ال11دھان ، طس11ام: ، تحقي11ق  مقدم11ة ش11رح دي11وان أب11ي ف11راساب11ن خالوي11ه ،  )٣

  ٢، ص  ١٩٤٤بيروت   ، 

،  ١٩٧٢زكي مبارك ، دار الجيل ، بيروت ، : ، شرح  زھر ا[داب وثمر اYلبابأبو إسحاق الحصري القيرواني ،  )٤

 ١٧٦ص 

   ٥٩ ، مصدر سابق ، ص الزمان أبناء أنباءو  اYعيانوفيات  شمس الدين بن خلكان،: انظر )٥

         ٥٩ ذاته، صصدر الم: نظرا )٦



١٥ 

 

، ويرسل القصائد المليئة بمشاعر  الّدھركان أبو فراس يتذمر من نسيان ابن عمه له ، ويشكو            

   )١(. حتى توفيت قبل عودة وحيدھا  ،اYلم والحنين إلى الوطن ، فتتلقاھا أمه باللوعة

                        

حم1ص ، فاتص1ل خب1ره ب1أبي المع1الي ب1ن س1يف  أراد أب1و ف1راس حك1معند م1وت س1يف الدول1ة        

،  )٢(ضربات فمات في الطريق أبو فراسفيه  ربضُ  يه قرُغويه ، فدار بينھم قتال ،الدولة وغ@م أب

  . )٣( ـھ ٣٥٧ا[خر سنة  ربيع ٨في  اYربعاءيوم  وكان ذلك

  

فخامة ، ولة والجزالة، والعذوبة ، والشعر أبي فراس بالحسن والجودة ، والسھ وصف الثعالبي       

    .)٤( الطبع ، وسمة الظرف ، وعزة الملكرواء  والح@وة والمتانة ، و

  

ف1ي وص1ف بع1ض ) ةال1ذخيرة ف1ي محاس1ن أھ1ل الجزي1ر( قال أبو الحسن الشنتريني ف1ي كتاب1ه        

أب1ي ف1راس  ولم اسمع في صفة الرأس المص1لوب عل1ى ال1رمح أحس1ن م1ن ق1ول "أبيات أبي فراس ، 

  : يخبر عن سيف الدولة وقد أنقذ أبا وائل التغلبي من اYسر وقتل آسره 

  

ه       أجدع صاغر   الّدھرو)) أبا وائل ٍ ((         وأنـقـذ مـن ثـقل الحديد ومسِّ

    )٥( "الرمح ضامر  أكعبله جـسد من    أمامه         )) طي القرم(( وآب ورأس    

  

لقصائد التي نظمھا في ب@د اYسر ، فھي م1ن الن1وع الوج1داني ، فيھ1ا تعبي1ر أما الروميات ، وھي ا

عن ألم الجسم ، فقد أصيب الش1اعر بس1ھم ف1ي فخ1ذه ث1م أس1ر وقي1د ،وأل1م نفس1ي في1ه يحك1ي الش1اعر 

خوطب11ت ب11ه  فل11و س11معته ال11وحش أنس11ت ، أو "،  )٦(يوميات11ه ف11ي اYس11ر بص11دق وإحس11اس عمي11ق

    )٧( "لطير نزلت به ا الخرس نطقت ، أو استدعيَ 

________________________________  

   ٦، مصدر سابق ، ص  الديوان:  انظر )١

 ٦١، مصدر سابق ، ص الزمان أبناء أنباءو  اYعيانوفيات  شمس الدين بن خلكان،: انظر )٢

 ٦١صدر ذاته ، صالم:  انظر )٣

، دار الكتب  ١مفيد محمد قميحة ، ج  :، شرح  في محاسن أھل العصر الّدھر، يتيمة منصور الثعالبي  أبو : انظر )٤

  ٥٧، ص  ١٩٨٣العلمية ، بيروت ، 

إحسان عباس ، ال1دار العربي1ة : ، تحقيق  الذخيرة في محاسن أھل الجزيرةأبو الحسن علي بن بسام الشنتريني ،  )٥

   ٣١٥، ص  ١٩٧٥للكتب ، تونس ، 

 ٨، مصدر سابق ، ص  الديوان:  انظر )٦

  ١١٢ ، مصدر سابق ، ص في محاسن أھل العصر الّدھر، يتيمة منصور الثعالبي  أبو )٧



١٦ 

 

  
  الفصل اYول

  التَّضاد

  

 

 
  التَّضاد

وھ1و يس1تدعي الوق1وف والتأم1ل ، مھمة في الدرس اYدب1ي والب@غ1ي  أسلوبيَّةسمة  التَّضاد           

   .والتركيز فيما يريد  الشاعر من بث أفكار أو تصوير حالة أو نقل أحاسيس للمتلقي

ض1ّد الش1يء وض1ديده وض1ديدته خ@ف1ه ، والس1واد ض1ّد البي1اض والم1وت ض1ّد الحي1اة  : " غةللّ وفي ا

)١( " ضّد النھار إذا جاء ھذا ذھب ذلك اللّيلو
    .   

)  تض11اد ( جع11ل أح11دھما ض11د اYخ11ر ، : خالف11ه وك11ان ل11ه ض11ّداً ، وب11ين الش11يئين : وض11اّده           

: المخالف والمن1افي والمث1ل والنظي1ر والك1فء ، ويق1ال : دُّ كان أحدھما ضدُّ اYخر ، الضِّ : اYمران 

)٢(الة على معنيين متباينين ، كالجون ل�سود واYبيضمن المفردات الدَّ : ھذا اللفظ من اYضداد 
   .  

م11ة ض11دٌّ كلّ م11ع م11ا يس11مى بالطب11اق ف11ي اYدب العرب11ي وھ11و أن تك11ون ال التَّض11اديلتق11ي تعري11ف        

)٣(اYخرى
"ھو أمات وأحيا  وأنُّه ھو أضحك وأبكى ، وأنُّه: " قوله تعالى كما في   

)٤(
     

)٥(وقد ذكر ھذا التعريف للطباق العديد من النقاد واYدباء قديماً كابن رشيق القيروان1ي       
وأب1ي .  

)٧(وضياء الدين بن اYثير) ٦(ھ@ل العسكري 
    .  



١٧ 

 

 اس1ماة ب1ين المتض1ادين حت1ى   يك1ون أح1دھما لّ كمراع1اة المش1ا يوأضاف أبو منص1ور الثع1الب       

)٨(يسمى الطباق ، والمطابقة ، والمقابلة، والتكافؤ التَّضادواYخر فع@ً، وذكر أيضاً أنٌّ 
  .  

________________________________  

  ) .ضدد ( ،مادة  ٤ج، ت . د، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، لسان العرب، بن منظور ا )١

ومحم1د عل1ي  رإبراھيم مص1طفى وأحم1د حس1ن الزي1ات وحام1د عب1د الق1اد: إخراج ،  المعجم الوسيط، العربية  لّغةلمجمع ا )٢

ه(مادة ،  ١٩٧٢،تركيا ،،المكتبة اBس@مية للطباعة والنشر والتوزيع  ١، ج ٢ط، النجار    .  ٥٣٦ ص، ) ضدٌّ

، ١٩٨٧،بيروت ،دار الكتب العلمية ، ١ط،علي مھنَا . بدآ تحقيق ع،  البديع في البديع في نقد الشعر،أسامة بن منقذ : انظر )٣

  . ٦٣ص

   ٤٤، ٤٣ : ا[يتان ،سورة النجم  )٤

، ، مطبع1ة الكات1ب العرب1ي ٢ط،محم1د قرق1زان : تحقي1ق ،  العمدة في محاسن الش1عر وآداب1ه، ابن رشيق القيرواني : انظر )٥

   ٥٧٦ص،  ١٩٩٤،دمشق 

عيسى الب1ابي الحلب1ي ، علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھيم :تحقيق ،  كتاب الصناعتين، ھ@ل العسكري  أبو: انظر )٦

  .  ٣١٦ت ، ص.د، سوريا ،وشركاه 

، دار نھض1ة مص1ر للطب1ع والنش1ر  ٣ج، أحمد الحوفي وب1دوي طبان1ة : قدمه وحقق له ،   المثل السائر،أبن اYثير : انظر )٧

   ١٤٣ص، ت .القاھرة ،د،

القاھرة ، مكتبة القرآن للطبع والنشر ، محمد إبراھيم  سليم :تحقيق وتعليق ،  صاحةروضة الف، منصور الثعالبي أبو: انظر )٨

 .١١٣ص، ت .د، 

  



١٨ 

 

  

  )٦( شرس ِ  ٍأغَر ُحلو ٍ ُممرَّ ليِّن      دإٍن بعيٍد ُمحٍب مبـغٍض بھج ٍ 

  

  .المتنبي عدة متضادات في بيت واحد أظھرت الكثير من المعاني  فقد جمع 

وق1د ، واYخ1رى منفي1َّةمت1ين أح1داھما موجب1ة كلّ م بجملت1ين أو كلّ وطباق السلب ھو أن يأتي المت

  : متان منفيتين كقول المتبني كلّ تكون ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ________________________________  

  .  ١٦٢ص ، ت .د، ، مكتبة الخانجي بالقاھرة ، مصر  ٢ط، كمال مصطفى : تحقيق،   نقد الشعر، قدامة بن جعفر  )١

   ١٦٣،  ١٦٢، ص  المصدر ذاته :انظر )٢

   ٨٢آية ،سورة التوبة  )٣

   ١٢٥آية ، سورة اYنعام  )٤

، مصر ،ديَّة دار الطباعة المحم، ١أحمد النادي شعلة ، ط: ، تحقيق  روضة الفصاحة، محمد بن أبي بكر الرازي : انظر )٥

   ٢٣٨ص ،  ١٩٨٢

، ١٩٩٧، دار اYرقم ب1ن أب1ي اYرق1م ، بي1روت ،  ١ج، عمر فاروق الطباع :تحقيق ،  ديوان المتنبي، أبو الطيب المتنبي  )٦

    ٥٢٠ ص

ھو ما يش1ترك ف1ي لفظ1ة واح1دة : "ء سابقاً في معنى الطباق، فقالخالف قدامة بن جعفر ما جا

"بعينھا 
)١(

   

  

ى ومعناھا أن معنذلك Yن قدامة بن جعفر يجعل المطابق والمجانس في باب ائت@ف اللفظ وال

فيك1ون المط1ابق ،قد اشتركت في لفظة واحدة وألف1اظ متجانس1ة مش1تقة  تكون في الشعر معان مختلفة

)٢(عنده ما يسمى بالجناس التام عند باقي النقاد والجناس عنده مختٌص با شتقاق
 .  

   

، أخ1ص  التَّض1ادابلة أعم وفالمق، و المقابلة  التَّضادوقد قام أبو بكر الرازي  بإيراد التفريق بين      

"فليضحكوا قلي@ً وليبكوا كثيراً : " فإذا كانت المقابلة حقيقية تامة كان ذلك تضاداً كقوله تعالى 
)٣(

  .  

  

فمن يرد هللا أن يھدي1ه يش1رح : " وإن كانت المقابلة تقريبية معنوية سميت مقابلة كقولة تعالى 

"ضيقاً حرجاً  ومن يرد أن يضلهُ يجعل صدره، صدره ل�س@م 
، ف@ تسمى ھ1ذه المقابل1ة تض1اداً )٤(

)٥(برأيھم 
 .  

  

  . وطباق الترديد ، وطباق السلب ، طباق اBيجاب :وللطباق أقسام ث@ثة 

  : متين أو جملتين متضادتين كقول المتنبي كلّ اBتيان ب: فطباق اBيجاب 



١٩ 

 

  

)١(وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى     باد ٍ ھواك صبرت أم لم تصبرا
  

  

  ).وجرى ، لم  يجر ِ( متّي كلّ و) . صبر ولم ت، صبرت ( متّي كلّ وقد جمع الشاعر في ھذا البيت 

        

م مطابق1ا فھ1و ك1ّ@ فإن لم يك1ن ال، م المطابق على أوله كّ@ أما طباق الترديد فھو أن يُردَّ آخر ال

)٢(َرّد اYعجاز على الصدور
  .  

  

ر رحم1اء ن مع1ه أش1داء عل1ى الكف1االَّذيمحمد و: (في اYحيان خفياً كقوله تعالى  التَّضادوقد يأتي      

)بينھم 
)٣(

  .  

  

خف1ي Yن الرحم1ة ليس1ت ض1داً ف1ي  كلّ بش1) أشداء ورحماء (د المطابقة ھنا في الجمع بين فنج

دَّ المعنى للشدَّ  إّ  أن الرحم1ة تس1تلزم الل1ين مقاب1ل الش1دة Yن الرحم1ة ف1ي ، ة ة إذ إنَّ اللين ھو ضّد الشِّ

)٤(ية الخفَّية صحت المطابقةالقلب تجعل التعامل ليناً مع المسلمين ومن ھذه الناح
  .  

  

ن@ح11ظ أنَّ علم11اء الب@غ11ة ق11د اھتم11وا بالطب11اق والمقابل11ة اھتمام11اً كبي11راً ف11@ يخل11و كت11اب ف11ي  

 منھ1ا إل11ى أقس1ام وأن1واع عدي11دة  ٍك1لّ الب@غ1ة والنق1د  م1ن ذك11ر الطب1اق والمقابل1ة والتك11افؤ وتقس1يمات 

ء الم1ؤلفين نظ1روا إل11ى الطب1اق عل1ى أن1ه حلي11ة إّ  أن ھ1ؤ ، حس1ب نوعھ1ا وغايتھ1ا وطبيع1ة معناھ11ا 

  يع1دو  -ف1ي رأيھ1م  -فالطب1اق ،و  تضر ب1ه إن غاب1ت ، م تزيده جما ً إذا وجدت كّ@ معنويَّة في ال

  . يمكن ا ستغناء عنھا في أيَّة لحظة ،كونه نافلة من القول 

  

  

________________________________   

  .    ٤٩٢ص ،  سابقمصدر  ، لمتنبيديوان ا، أبو الطيب المتنبي  )١

،               ١٩٩٥، مص111ر ، وزارة اYوق111اف ، حنف111ي محم111د ش111رف :تحقي111ق ، تحري111ر التحبي11ر، إب111ن أب111ي اBص111بع المص111ري : انظ11ر )٢

   ١١٥ – ١١٢ص  

  .  ٢٩آية رقم ، سورة الفتح  )٣

ص     ، ١٩٨٧، بي1روت  ، ب الثقافي1ة ، مؤسس1ة الكت1 ١ط،  العربي1ة والع1روض للّغةالجامع لفنون ا،عرفات مطرجي :  انظر )٤

١٨١  .  

  



٢٠ 

 

وقد تكون ھذه النظرة الظالم1ة للتض1اد أو الطب1اق ناتج1ة ع1ن النظ1رة الجزئي1ة الت1ي ينظ1ر بھ1ا 

فقد كانوا يأتون ،م كّ@ علماء الب@غة إلى الطباق مدرجينه في جملة علم البديع والمحسنات المعنويَّة لل

ث1م يطلق1ون ،فيفحص1ون مفردات1ه م1ن حي1ث معناھ1ا ومبناھ1ا  هى الشاھد مفصو ً ع1ن س1ابقه و حق1إل

ية أو وصفاً أو لقباً ، الحكم عليھا  دون التطرف إلى الحكمة من ذكر ھذه المفردات وإتيان ھ1ذه ،تسمَّ

)١(ةكلّ الظواھر على تلك الشا
 .  

  

 نفس1يَّةمفص1ولة ع1ن ارتباطاتھ1ا ال، مقطوعة عن سياقھا العام ، مة كّل ھذه النظرة الجزئية لل " 

ث11م ، وغيرھ1ا ھ1ي الت1ي دفع1ت كثي1راً م1ن الب1احثين إل1ى اتھ1ام عل1م الب1ديع أو ً  اYدبي1َّةوا جتماعي1ة و

"الفني في التعبير اYدبي الرفيع ة اYخرى ثانياً بالقصور عن إدراك الجمال العلوم الب@غيّ 
)٢(

 .  

  

دون اللج1وء إل1ى ھ1ذه ، لكام1ل مكان وزمان   يس1تطيع التعبي1ر ا كلّ وبما أنَّ اBنسان في      

م ش11اعريته وجمال11ه ك11ّ@ الت11ي تض11يف إل11ى ال، والمتق11اب@ت م11ن العب11ارات ، المتض11اّدات م11ن اYلف11اظ 

)٣(فمن غير الممكن ا ستغناء عنھا ،و عّدھا زائدة  وروعته
  .  

  

مع1ه    بُدَّ لنا من أخذ ھذه الظواھر على سبيل الجديَّة في فھ1م أحاس1يس الش1اعر والتع1ايشو  

أوضح وأجم1ل عّم1ا ي1دور ف1ي  كلّ جاء تلقائياً ليعبِّر بش مقصوداً أم التَّضادومشاركته سواء كان ذلك 

  . عقل الشاعر وقلبه 

  

الت1ي   للّغ1ةخلخل1ة ف1ي بني1ة ا التَّض1ادبني1ة  كلّ وللتضاد قيم1ة داخ1ل الس1ياق النّص1ي ،حي1ث تش1  

ف1ي الش1عر والكش1ف ع1ن قيمتھ1ا ف1ي  التَّض1اد تصبح قائمة على المخالفة ، مما يدعونا ل@ھتم1ام ببني1ة

  .  )٤(تشكيل رؤية الشاعر اتجاه الكون والحياة 

   

________________________________  

،  ٥٣ص      ،   ١٩٩١، بيروت  ، ، دار العلم للم@يين  ٢ط،  الب@غة العربية في ثوبھا الجديد، بكري شيخ أمين :  انظر )١

٥٤   

   ٥٤،  ٥٣ص  : المرجع ذاته :  انظر )٢

  ٥٦ص ، المرجع ذاته :  انظر )٣

العل11وم اBنس11انية ،  دراس11ات، " ف11ي ش11عر العب11اس ب11ن اYحن11ف  التَّض11ادتجلي11ات " ،ص11الح عل11ي س11ليم ش11تيوي : انظ11ر )٤

   ٦١،٦٢ص ،  ٢٠٠٥، )  ١(العدد ،  ٣٢المجلد ، وا جتماعية 



٢١ 

 

فالج1احظ ، رق بين الضد  والخ1@ف لكن ھناك من يف، قد ذكرنا سابقاً أنَّ ضدَّ الشيء خ@فه          

و  الل1ون ض1دَّ ، و  يك1ون الطع1م ض1دَّ الل1ون  : "فيق1ول ، طاً بين الضد والوفاق يجعل الخ@ف وس

 "من غير جنسه  Yنه، و  يكون ضداً  و  وفاقاً ، بل يكون خ@فاً ، الطعم 
)١(  

    

، واع الع@ق1ات ب1ين اYلف1اظ Yن1، أو ج1نس ع1ام ، بمعنى آخر يمكن القول بأن الخ@ف نمط  "

ع@ق1ة  – التَّض1ادب1ين الخ1@ف و –فالع@ق1ة إذن ،  التَّض1ادع@ق1ة  –ضمن ما ين1درج  –يندرج تحته 

، تضاد خ@ف  كلّ إن : فيقال ، وباBمكان عرض القضيَّة بصورة أكثر منطقية ، عموم وخصوص 

"خ@ف أن يكون تضاداً  كلّ ف@ يقتضي ، والعكس ليس صحيحاً 
)٢(

  .  

  

أو اYس1اليب ، أو حسب الطرق التي تتشعب إلي1ه  –حسب استعما ته  – التَّضادويمكن تقسيم 

  -: التي تنطوي عليه إلى ث@ثة مستويات 

  

  . مــــــة الواحــــــدة كلّ مستــــــوى ال -١

 . مــستــــــــوى الـــمــــــوقــــــــف  -٢

 .  )٣(مـــسـتــــــوى اYســــلـــــــــــوب  -٣

 

   والنھار  اللّيلمثل الخير والشر و، مة وضدَّھا في العبارة كلّ نجد ال -: في المستوى اYول

  

حيث يشتمل الموق1ف عل1ى الش1يء وض1ده ، وھو مستوى الموقف  -:المستوى الثاني للتضاد 

،  بعي1دة اYث1ر فني1َّةلتحقي1ق غاي1ة  التَّض1ادوغالباً ما يكون في صورة أو مجموعة ص1ور تبن1ى عل1ى 

، وأھل الجنة والنار ، حيث تتجاور فيه صور الكفار والمسلمين ، وھو نوع وارد في القرآن الكريم 

  . وحزب الشيطان با عتماد على المقارنة والموازنة بين أمرين متضادين ، وحزب هللا 

  

  ، التَّضادويضمن التعبير غير المباشر ب، ھو مستوى اYسلوب -:المستوى الثالث للتضاد

_____________________________  

    ٣١ ص،  ٢٠٠٣،   ٣مجلد، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  ٥، ج ٢ط،  الحيوان، الجاحظ  )١

قازيونسن  منشورات جامعة،  مع دراسة تطبيقية من شعر أبي تمام –في النقد اYدبي  التَّضاد، منى سليمان الساحلي  )٢

  ٢٢ص ،  ١٩٩٦،بنغازي ، 

  ٥٣١المرجع ذاته ، ص  )٣



٢٢ 

 

 وحده وقد تدخل الكناية وا ستفھام الب@غي والتعبير بالضدِّ ، إيراد الضد أو استدعائهأي بدل 

)١(ين معاً الضدّ  بدل
.

  

يتخ1ذه  ال1َّذيب1روزاً يلف1ت النظ1ر إل1ى اBج1راء اYس1لوبي  كلّ تش التَّضادومن ھنا نجد أّن بنية  

)  ٢(الشاعر Bبراز أفكاره
 .  

يث11ري  ال1َّذيللم1ألوف والخ1روج علي1ه أو م11ا يس1مى با نزي1اح  خرق11اً  التَّض1ادأس1لوب  كلّ يش1  

يتلقفھا المتلقي عبر كسر السياق والخروج  عليَّةفاحدث مخالفة تغدو ذات فعندما ت، المعنى ويوسعه 

مة المختارة والصور المتباينة التي من كلّ التي تمتاز بجمال ال للّغةا كلّ يش التَّضادكما أن ھذا . عليه 

م ك1ّ@ المطلوب والراق1ي ليس1تحق ھ1ذا ال كلّ ل أكبر كم من أحاسيس الشاعر وأفكاره بالششأنھا إيصا

)٣(اسم الشعر عليهأن نطلق 
 .  

  

ووجدانية   تعمل في ذھن المب1دع  نفسيَّةفاعليته في حمله صراعات  التَّضادويظھر أسلوب     

كات1ب مزاوج1ات   خاص1ة عن1دما يس1تخدم ال، فحسب وإنما تثير وع1ي الق1ارئ وتح1رك إدراك1ه 

يبدو فيھا ترابط أو تآلف فيذھب بالقارئ بعيداً  ليصل به إلى عالمه الخاص ويريه ما أخفى م1ن 

)٤(حتى أّن القارئ يبقى في عالم الشاعر  بعد أن يفرغ من قراءته للنص، أحاسيس في صدره 
  .  

  

إيص1ال  ىن خ@لھ1ا إل1التي يتوصل الشاعر م التَّضادونجد في الدراسات الكثير من مظاھر      

واYنا والمجتمع ، اYنا وا[خر : ومن ھذه المظاھر ، مكنونات صدره بقصد أو بغير قصد منه 

......... ، واYن1ا و    الطبيع1ة ، وثنائية الموت والحياة ،  الزمانيّ  التَّضادو، المكاني  التَّضادو، 

)٥(  

  

  

_____________________________  

ص مرجع سابق ،  ، -مع دراسة تطبيقية من شعر أبي تمام –في النقد اYدبي  التَّضاد، لساحلي منى سليمان ا:  انظر )١

٢٣٥ – ٢٣١   

، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية  ١، ط – دراسات تطبيقية –جماليات اYسلوب والتلقي ، موسى ربابعة :  انظر )٢

  .  ١٣٠ص ،  ٢٠٠٠، اYردن ، والنشر والتوزيع 

،    ٢٠٠٤، اYردن ،    ، عالم الكتب الح1ديث ١ط،  عند الھذليين الشعريَّة للّغةبنائية ا، ل الخ@يلة محمد خلي:  انظر )٣

  .  ١٠٩ص 

  .  ١٣٢ص   ، مرجع سابق،  -دراسات تطبيقية  –والتلقي  بجماليات اYسلو، موسى ربابعة :  انظر )٤

  .  ٦١ص، مرجع سابق ، "اYحنف  في شعر العباس بن التَّضادتجليات " ، صالح علي سليم شتيوي : انظر )٥



٢٣ 

 

أھمي1ة معين1ة تكش1ف ع1ن ص1راع ب1ين الش1اعر وغي1ره م1ن  التَّضادمظھر من مظاھر  كلّ ول     

أشخاص وأماكن وأزمان وبين كينونة ھذا الشاعر ومكانه في الحياة وموقفه منھ1ا ونظرت1ه إل1ى 

تي اس1تجابةً  لم1ا يش1عر ب1ه مقصوداً أو أنه ي1أ التَّضادالمستقبل ورأيه في الماضي سواء جاء ھذا 

 ال1ّذاتفي عكس دواخل النفس ،والتلون حس1ب ل1ون ك1وامن ( التَّضاد عليَّةفاھذا الشاعر ، فتأتي 

()١( .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________________  

 ١٢١، مرجع سابق ، ص عند الھذليين الشعريَّة للّغةبنائية ا، محمد خليل الخ@يلة  )١

  



٢٤ 

 

  -:في شعر أبي فراس الحمداني التَّضادة ظاھر* 

  

فق1د ، في شعر أبي فراس ظاھرة بارزة معب1رة ع1ن وج1دان الش1اعر وتفكي1ره  التَّضاد كلّ يش          

وم1ا  ال1ّذاتلديه بين ما كانت عليه ھذه  الّذاتھذه الظاھرة ليكشف من خ@لھا تمزق  الشاعر رأستثم

وقع فيه أبو فراس كان تح1و ً ف1ي  الَّذيناھيك أن اYسر  ،صارت إليه وبين ما ترفضه ذاته وتؤيده 

ةب1ين  التَّض1اد كلّ ش، حياته ة وكث1رة اYص1حاب وقل1تھم  ال1ذلّ و الع1زَّ فكي1ف   تك1ون ، والرخ1اء والش1دَّ

  . ھذا الشاعر وما وجده من تغير في الحال  نفس خير طريق لتعبر عن مكنونات التَّضادظاھرة 

  

بي ف1راس الحم1داني ق1راءة فاحص1ة تج1ول ف1ي الع@ق1ات الخفي1ة الت1ي ت1ربط وعند قراءة شعر أ       

ف1ي ع1دة  هفإننا نجد مجموع1ة م1ن البن1ي الض1ديَّة الت1ي تكش1ف ع1ن ش1عر، أجزاء أدب الكاتب الواحد 

   -:ھي ، أشكال ومستويات 

  

  . علـى المستــوى اBنســانـي  التَّضاد عليَّةفا -:أو ً 

 . الزمانيّ علـى المستــوى  ادالتَّض عليَّةفا -:ثانياً 

  . علـى المستــوى النفسي التَّضاد عليَّةفاً◌ -:ثالثا 

 

  -:علـى المستــوى ا&نســانـي التَّضاد عليَّةفا -:أو ً 

  

وق1د ،  الش1عريَّةالع@قات اBنسانية عند أبي فراس الحمداني ج1زءاً كبي1راً م1ن تجربت1ه  كلّ تش 

ب11ن عم11ه س11يف الدول11ة ، فع@قت11ه م11ع اب11ر مس11يرة حي11اة الش11اعرم11ّرت ھ11ذه الع@ق11ات بت11وتر كبي11ر ع

  .  راً وتبد ً مع تبدل حالهالحمداني وع@قته مع أصحابه وخ@ّنه وأھله شھدت تغي

  

،  يبعث أبو فراس بعض اYبيات وھو ف1ي اYس1ر إل1ى س1يف الدول1ة  يعزي1ه فيھ1ا  بوف1اة أخت1ه 

   -: فيقول

  

  َجّل المصاب عن التعنيف والفند      أوصيك بالحزن   أوصيك بالجلد      

  

   -:ويكمل قائ@ً 

  عدرٍب وفي بُ ھي الـــمواساة في قُ ،          ن ٍ بعدي عنك من ُحزُ  لم ينقصني



٢٥ 

 

Y١(كما شــركتك في النعماء والّرغـد     ،     رقت ـشركنَّك في ال�واء إّن ط(  

  ـددصبـر ب@ م وأستـريح إلــى         ،أبكي بدمع لـه مـن حسرتي مدد 

  )٢(تلقاه من كمـــد  الَّذيوقد عرفت    ،      و  أسوغ نفسي فـرحــة أبـداً 

  

نجد أنَّ أبا فراس يع1زي س1يف الدول1ة بوف1اة أخت1ه بأبي1ات ملؤھ1ا اYس1ى والح1زن عل1ى ح1ال          

( لمتض1ادات     سيف الدولة مذَكراً إياه أنّه يشاركه اYلم والس1ھر والبك1اء مس1تخدماً مجموع1ة م1ن ا

التي تجعل القصيدة أكثر تعبيراً ) كمد ، فرحة ) ( الرغد ، ال�واء ) ( بعد ، قرب ) ( الجلد، الحزن 

  . وتأثيراً في المتلقي

  

◌ِ ، أيضاً أن ھذه المتضادات تخدم الشاعر في محنته أكثر من غيره  لكننا نشعر           ر فھو يذكَّ

اركة في الماضي ويدعوه إلى مشاركته في محنته وفك أسره من سيف الدولة بما كان بينھما من مش

فنكاد نقرأ رسالة استغاثة خفي1َّة ، بل عن طريق مخاطبة قلبه وشعوره ، غير إفصاح منه عما يريد 

ويقوم أبو ، مصيبته في أسره كما شاركه أبو فراس  حزنه  فيھا الشاعر سيف الدولة ليشاركه ينادي

ب س1يف الدول1ة بتقري1ب ھ1ذه المس1افة كانية بينه وبين سيف الدولة ليرغَّ◌ِ فراس بتقريب المسافة الم

  .حقيقية ويفك أسره ويفتديه 

  

كان ليناً معظم اYوقات  أنَّه، فراس في اYبيات السابقة  في مقصد أبي وقد يدعم ما أذھب إليه        

يف ا كتب ش1اعرنا إل1ى س1ومن ذلك م، م كّ@ في خطابه لسيف الدولة وكان يحاول استمالته بطيب ال

  : ليه فرّدھا خائبة الدولة حين سمع أّن أمه ذھبت إ

  

  ھـاـوتجھـل، تـارة ً ، تعـرفھا    ،        فـي محاسنھا  الّدھرـّر قــد أثـ         

  )٣(ُمِعلُّـھـا ُمحسنِـاً يَُعـلِّلُــھــا   ،       إلى أحـــــد ٍ ، فيھا  ،نا كلّ ف@ ت          

  )٤(صــاحبھا المستغاث يقفـلھــا      ،فـتح النـاس باب مـكـرمـة   ي

  

  

  

ة : ال�واء أي بعد شّدة و : فعلت كذا بعد Yي  )١  .الشدَّ

  ٨٧،٨٦، مصدر سابق ، ص  الديوان )٢

جلُ  َعلَّ  )٣  .ممرضھا : ُمِعلُّھا و  المرض من يَِعلُّ  الرَّ

 .٢٧٥المصدر ذاته ، ص  )٤

  



٢٦ 

 

  

ص1ورة عام1ة لم1ا  مح1او ً رس1م ادات،المتض1بمجموع1ة م1ن  ح1ظ أنَّ أب1ا ف1راس ي1أتينل فنحن        

يعلم أنَّ سيف الدولة  Yنه، خطابه سيف الدولة الحمداني مستعطفاً في  ه،أسريقاسيه ھو وأمه جراء 

Bة ب1ين س1يف وي1أتي بمقارن1) تجھلھ1ا ، تعرفھ1ا ( فيظھر له تبدل الح1ال بقول1ه ، فتداء أمله الوحيد با

ن غي1ره بالمكرم1ات Yن سيف الدولة برأيه أحق م1) يقفلھا ، يفتح ( الدولــة وغيــره حينمــا يقــول 

  . دِّ ويقفل باب ھذه المكرمة لكنه يقوم بالضِ 

   -:ويستمر أبو فراس بنشر الصور والمقارنات بينه وبين سيف الدولة فيقول له          

  

!كيف تبدلــهُ ؟        ثيابنا الصوُف ما نبدِّلھــــا ! يا ناعم الثوب            
)١(  

  

ت1رغم لمفارقة وفجوة ف1ي ال1نص  كلّ تش ،مة الواحدةكلّ بال التَّضادھذه الصورة المتضادة التي تتعدى 

وقياس ،  د لة ھذه المتضاداتالقارئ على الوقوف لربط أجزاء الصورة فيكثر التعجب والتساؤل ب

ف1ي  التَّض1ادلو  ھذا  و، ونعيم وذلِّ ومھانة ھما من رغد كّ@ ما يعيشه  كلّ بنعومة الثوب وخشونته 

الفري1دة  للّغ1ةللشاعر أن يوصل ما يريد من أفكار وأحاسيس بھ1ذه الج1ودة وبتل1ك ا الصورة لما تأتى

"ھن11ا ق11د س11اھم ف11ي زي11ادة الت11وتر التَّض11ادوك11أن  "، المتس11مة بالش11اعريَّة 
)٢(

فھ11ذا البي11ت ج11اء ض11من  

ك1ان   ب1دَّ ل1ه م1ن المقارن1ة ليظھ1ر  ال1َّذيالشاعر اYس1ير  أحاسيستصف  التي ة من اYبياتمجموع

  . معاناته

  

   -:فيقول ، بتصوير حاله لسيف الدولة ويستدرج عطفه  ويستمر الشاعر

  

  ابُ ـن وللموت ظفـر قد أطل و      ا سريعة ٌ   والمناي، ي ـوأبطأ عن           

   -:ويكمل قائ@ً 

  ابُ ـوما دون الكثير حج ،لـديك       زلت أرضى بالقليل محبَّة  ومـا           

  وذكري ُمنًى في غيرھا وِطـ@بُ    ،    وأطلب إبقاًء على الـودِّ أرَضهُ           

  )٣(و  يخشى عليه ِعقـاُب ، ثواٌب   كذاك الوداُد المحُض   يرتجى لهُ       

________________________________  

  .  ٢٧٤، مصدر سابق ، ص  الديوان )١

.                                                                                                                             ١١٤ص ، مرجع سابق ،  عند الھذليين الشعريَّة للّغةبنائية ا، محمد خليل الخ@يلة  )٢

  . ٣٥ص ، مصدر سابق ،  الديوان )٣



٢٧ 

 

ب11أن الم11وت ي11أتي ) س11ريعة ٌ ، أبط11أ ( مت11ين متض11ادتين كلّ ينب11ه الش11اعر س11يف الدول11ة باس11تعماله      

وي1ذكر فيم1ا بع1د أن1ه ، بسرعة ف@ تبطئ في فدائي فقد   تراني بع1د ا[ن، Yن المناي1ا ستس1بقك إل1ّي 

 وھ1و ف1ي ، ن وج1وده   ي1رى مانع1اً م1 ال1َّذييرضى بالقليل من مودة سيف الدول1ة م1ع ذك1ره للكثي1ر 

  . و  يخشى فيه العقاب ،   ينتظر منه ثواب  الَّذيبوده لسيف الدولة  يقرُّ  نفسه الوقت

  

 ن فيھا حرصه على ودادمتضادة ليبيَ قصيدته بمجموعة من الصور والمواقف ال ويكمل الشاعر    

   -:فيقول ،   غيره من العالمين  ووداٌد يكفيه عن ودِّ  ،حباً   يساويه حب، سيف الدولة وحبه له 

  

  Yنام غضاب ُ وليتك ترضى وا  ،      والحياة مريرة ٌ ، تحلو فليتك 

 وبيني وبيـن العالمين خراب ُ      بيني وبينك عامٌر     الَّذيوليت 
)١(  

  

روعة اBب1داع الناتج1ة ع1ن نف1س خ@ّق1ة ، ف1@ يمك1ن للمتلق1ي س1واء  كلّ ه الصور المتضادة تشھذ    

 ،كان سيف الدولة أم كان غيره من القّراء إ  أّن يتوقف عند ھ1ذين البيت1ين ويُص1دم بجم1ال التعبي1رأ

ة والرض1ا تح1تم عل1ى الق1ارئ اBق1رارفجَّ ف الذي يقوم على التضاد بنج1اح  ر عاطفة عارمة من المودَّ

   . ، و التساؤل عما يقدمه سيف الدولة بالمقابله للمتلقي إلى عالمه والتعاطف معهالكاتب في جرِّ 

  

في شعر أبي فراس تنقل ع@قته مع المجتمع واYقارب واYص1حاب  التَّضاد عليَّةفانجد أنَّ 

   -:فيقول 

  
  المناسـبُ  وإن جمعتنا في اYصول            ،أراني وقـومي فـّرقتنا مذاھـبُ 

  اربُ ـوأقربھم ممـا كـرھـت اYق      ،فأقصاھم أقصــاھم من مساءتي

  ي عصائبُ ـوحيٌد وحولي من رجال         غريٌب وأھلي حيث ما كان ناظري   

  )٢(وجارك من صافيـته   المصاقبُ             هُ بت بالودِّ قلبـنسيبك مــن ناس

  وأھـون مـن عاديته مـن تحاربُ             اوأعظم أعـداء الرجـال ثقاتھـ

  )٣(ُب ـ  تناس الَّذيوخـيُر خليليك               تحـارُب   الَّذيوشـر عدويك 

________________________________  
   ٣٥ص  ،  الديوان )١

  .المجاور:، والمقصود بالمصاقب عمودھا :صقب الدار   )٢

  ٣٠،  ٢٩ص   ، الديوان )٣

  

  



٢٨ 

 

ويب1دأ بع@قت1ه م1ع قوم1ه في1أتي ،Yبي1ات نظرت1ه للع@ق1ات ا جتماعي1ة يظھر أبو ف1راس ف1ي ھ1ذه ا    

الع@ق1ة ب1ين أف1راد العش1يرة  علي1هالتفاوت ب1ين م1ا تج1ب أن تك1ون  ليبيَّن) جمعتنا ، فرقتنا ( ّدين بض

 التَّض1ادباث1اً ف1ي ذل1ك ، م1ن فرق1ة وخص1ام  عليهالواحدة التي تجمعھا الدماء واYصول وبين ما ھي 

  . ھذا الوضع  اً عنتساؤ ً واضح

  

ليوضح تلك الع@قة مع أقربائه التي توحي ) وأقربھم ، أقصاھم ( ويأتي بعد ذلك بضّدين آخرين     

  . بالقطيعة والجفاء

وحيداً مع الخاص حيث يجد نفسه غريباً  بر صورة شعريَّة متضادة إلى عالمهو ينتقل بنا الشاعر ع

  قسى من ھذه الغربة وأّي وحدة   يؤنسك فيھا من معك ؟ فأي غربة أ، بين أھله ومع رجاله  أنَّه

يستمر الشاعر ببث أفكاره وآرائ1ه بالع@ق1ات اBنس1انية وا جتماعي1ة ويظھ1ر لن1ا أن المحب1ة ب1ين     

اثنين ھي الصلة الحقيقية بينھما وليست تلك القرابة بالدم أو قرابة المسكن فالجار عنده م1ن ص1افيته 

مة الجار وذكرھا منفي1ة كلّ وذلك بذكره )   المقاصب ، جارك ( ويواجھك  وليس الجار من يقاربك

م1ا يحمل11ه الش1اعر ف1ي نفس11ه م1ن انق11@ب عل1ى الواق11ع ورف1ض لھ11ذه  التَّض11ادم1رة أخ1رى ليظھ11ر لن1ا 

  . الع@قات غير الصادقة القائمة على اYصل الواحد أو المسكن الواحد 

أّن أخط1ر ع1دو ل�نس1ان م1ن ك1ان يأمن1ه ويث1ق ب1ه يكمل الشاعر رأي1ه ف1ي المجتم1ع حت1ى يص1ل إل1ى 

  . وأھون عدو ھو من تحارب وتعرف أنه عدو لك 

  

ه ع1دٌو كلّ يش1 ال1َّذيBظھ1ار حج1م الخط1ر ) أھ1ون ، أعظ1م ( وجاء ذلك المعنى من خ@ل متض1ادتين 

وھ1و ، فھو أشد اYع1داء خط1راً م1ن وجھ1ة نظ1ر الش1اعر  ،نسان في ثوب الصديق اYمينمتخفٍ ل�

   -: رب في ھذا المعنى قول شاعر معاصر له وھو المتنبي حيث يقول يقا

  

  )١(ومن نكد الدنيا على الحّر أن يرى            عدواً له ما من صداقته بُدُّ 

  

يدور فيھا حول نفس ) خير خليليك ، شر عدويك ( يؤكد الشاعر فكرته بصورة متضادة ٍ أخيرة     

  يج1اھر بعداوت1ه ب1ل أن اYص1ول تجمع1ه م1ع  الَّذيالمتربص  الفكرة التي ترمي إلى خطر القريب

  . ھذا العدو  ما   يتيح للشاعر الفرصة لمحاربةعدوه م

________________________________  

 .٣٤٣، مصدر سابق ، ص ١، جديوان المتنبيالمتنبي،  )١

   -:يقوم الشاعر بعتاب قومه على ما كان منھم من فرقة وتنابذ فيقول 

  



٢٩ 

 

  ن اBخوة ممنوع ؟وھـو ع     ،ل الـوّد Yعـدائنـابذأن

  )١(والنَّسب اYقرب مقطوع ؟      ، أو نصل اYبعد من قومنا

  

ذلك Yن الش1اعر يس1تھجن ،  التَّضادبنيّة ھذه الفكرة عند أبي فراس معتمدة على مرةً  أخرى تظھر 

ف   يعبر عنھا بھذا اYسلوب ھذه اYفعال من قومه Yنھا أفعال معاكسة للمنطق ومتضاّدة ٌ معه فكي

  . واضح  كلّ بش التَّضاديرتكز على بنيّة  الَّذي

يقاسي أبو فراس في اYسر الكثي1ر م1ن اYل1م واYس1ى وم1ن أكث1ر م1ا يؤلم1ه ابتع1اد أص1حابه وع1دم   

   -:سؤالھم عنه فيقول 

  

  !وتحولُ ، غداً ، ستلحق باYخرى    إ  عصيبـة ً          ، Yصحــاب تناسـاني ا

  !لقليل، وإن كثـرت دعواھــم    قى على العھد ؟ إنھــم           يب الَّذيومن ذا 

  يميل مـع النعماء حيث تميــل    ،         رفي   أرى غـير صاحب أقلب طــ

  )٢(لوأنَّ صديـقـاً   يضـّر خليـ     أّن المتــارك مـحسـٌن          وصرنا نرى

  

   ، بعضھابمجموعة من المتضادات. أصحابه مع تغيّر حاله مستعيناً يصف الشاعر تقلب حال     

ح إ  (   يك11ون ض11دَّ ) تناس11اني اYص11حاب( بالض11ّدين ب11ل أن اYول يس11تدعي ا[خ11ر فقول11ه  يُص11رِّ

ويع1ود ليخبرن1ا أّن ھ1ذه العص1بة ، في اللفظ لكن المعنى تناساني اYص1حاب إ  قلي1ل م1نھم ) عصيبة

  . حق باYخرى وتنساه ھي أيضاً التي لم تنسه سوف تل

  

الفرق بين ما يجب أن  يبين التَّضادوھذا ) قليٌل ، ثرت ك(  كثرة الدعوةويبين أيضاً أنھم قلَّة ٌ مع     

(  ف1ي قول1ه متض1ادة، وذل1ك أخ1رى قع فيص1ور ح1ال أص1حابه بص1ورةالحال في الوا يكون وما ھي

  في ) يميل مع النعماء حيث تميل  (  ويأتي بقوله، في صدر البيت .) ..ب طرفي أقلِّ 

  

________________________________  

     ٢٠٩ ص، مصدر سابق ، الديوان  )١

                                         ٢٦٠ص ، اته المصدر ذ )٢

  

  



٣٠ 

 

وإذا نظرن1ا ملي1ّاً ف1ي ھ1ذا البي1ت نج1د أن ص1در البي1ت يتح1دث ع1ن الص1ديق، وعج1زه ، البي1ت عجز 

مم1ا اض1طر الش1اعر لتغيي1ر المعي1ار  فھو ليس ص1ديقاً حقيق1ة ً،يل مع النعماء يتحدث عن شخص يم

وأنَّ ، يحدد من خ@له ع@قاته مع المجتمع فأصبح يرى أّن م1ن يترك1ه دون أن يؤذي1ه محس1ن  الَّذي

  .   يضره خلي@ً له  الَّذيالصديق 

  

اYبيات التي تحمل جملة من بمجموعة من  عليهيصف الشاعر اYسير حال أمه بالشام ولوعتھا      

   -:المتضادات التي كانت بدورھا قادرة على وصف حال تلك اYم ونقل حرقة قلبھا فيقول 

  

  والھـمـوُم تُشعلھا، على ُحَرق ٍ              تُطفئُھا ،  تمسك أحشاءھا 

  )١(عنّت لھا ذكــرةٌ تُقَلقِلُھا     ،          ھدأت ؟ أووأين، إذا اطمأنّت 

  

( فيق1ول ف1ي حرقتھ1ا     استعمل متضادات معبرة ع1ن ح1ال أم1ه نجد أن الشاعر نفي ھذين البيتي   

فأي وص1ف لح1ال أم ، ما انطفأت عادت واشتعلت من جديد كلّ وكأنه يصف ناراً ) تشعلھا ، تطفئھا 

اYم  تطم1ئن م1اكلّ ف،    يطفئھ1ا ش1يء غي1ر ع1ودة ول1دھا إليھ1ا فقدت ابنھا أش1د تعبي1راً م1ن الن1ار الت1ي

( وذل1ك قول1ه ، بفقدان ولدھا أو تھدأ تعود لھا الذكرى فتقلقھا وتشعل نار قلبھ1ا م1ن جدي1د  جوعةفالم

  ) . تقلقلھا ، ھدأت 

  

يع11ود الش11اعر ف11ي قص11يدته إل11ى طمأن11ة أم11ه، في11أتي لھ11ا بمتض11ادات ف11ي الحي11اة يش11بھھا بح11ال غياب11ه 

   -:فيقول

  

  !وننزلھـا ، ھا تـارة ً ھـذه منازلنا             نترك، يـا أ متِّا 

 )٣)(٢(!وننھلھـا ، ا تـارة لُّھنع ھـذه مواردنا            ، يـا أمتِّا 
  

  

________________________________  

  .  ٢٧١ص ، ، مصدر سابقالديوان )١

ل النَّْھ1ل –نسقاھا مرة بعد م1رة : نعلھا الثانية الشَّْربةَ  َشِربت إِذا وتَُعلُّ  تَِعلُّ  اBِبِلُ  وَعلَّتِ  وَعلَ@ً  َع@ًّ  ويَُعلُّ  يَِعلُّ  َعلَّ  )٢  أَوَّ

 .نسقاھا السقية اYولى : ننھلھا و  سقيھا أَول وھو اBِبلَ  أَنھَْلتُ  تقول الشُّْرب

  .٢٧٢ص، ، مصدر سابقالديوان )٣



٣١ 

 

(  و ) ننزلھ1ا ، نتركھ1ا (ففي ھذه اYبيات نجد بع1ض المتض1ادات الت1ي اعت1اد عليھ1ا اBنس1ان         

 وكأنَّ الشاعر يريد أن يقول Yمه أن   تفزع فھذا ح1ال الحي1اة ف1@ يبق1ى الح1ال كم1ا) ننھلھا ، ا ھنعلُّ 

  .حال الحريَّة  لدَّ من تبدل حال اYسر كما تبدَّ ھو، فتبدل الحال شيء طبيعي و بُ 

   

عل1ى  التَّض1اد ةعلي1َّفامتقلب1ة متبّدل1ة فكان1ت ، ة ھكذا كانت ع@قات الشاعر اBنسانيَّة وا جتماعيَّ      

عاش1ه الش1اعر انتق1ل مع1ه إل1ى ش1عره ليك1ون حلق1ة  ال1َّذي التَّضادف، المستوى اBنساني خير خادم له 

Yس1لوب وحم1ل  حاسيس فواف1ق الح1الُ الوصل بين ما يحسه الشاعر وما يلتقطه المتلقي من ھذه اYا

  . على عاتقه بيان ع@قة الشاعر مع ا[خر من صديق وعدو  التَّضاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٢ 

 

     -: الزمانيّ على المستوى  التَّضاد عليَّةفا 

 

الزمان عند أبي فراس الحمداني متغيراً متضاداً في تصاريفه ف@ يبق1ي الزم1ان الح1ال كم1ا  كلّ يش   

ق1د ع1اش و،  ّزة وي1وم ذل1َّةس1ر وي1وم ِع1س1ر وي1وم عُ شيئاً على ما ھو عليه فيوم ُي  كو  يتر، ھو أبداً 

   -:فيقول ، الليالي واYيام  عليهر بعد حريَّة وطالت صاريف الزمان فأُسِ ت الشاعر

  

  لُ ـاٌب وذا عسـذا ص: والعيش طعمان  ،          لُ ـذا ثَبــٌت وذا زل،انـيوم الّدھر

  ل ُـمـٍة فشـو  فـي نق، للعارفيــن ي نعمة بطـٌر           ـفمــا ف، كذا الّزمانُ 

  )١(والعـدُل أن يتساوى الھــمُّ والجـذلُ إن رجحـت،            الّسراءِ سعادةُ المرِء في 

  يـتّصـل ُ، وإن أّملَت ، و  السـرور  ،          ثابتةٌ ، وإن حـاذرت ، ا الھمـوم وم

  )٢(وف تنتقل ُ ـس، ومـا الّسروُر بنعمى  موٍم   بقـاء لھـا،          فمـا اYسـى لـھ

  

د  ت عميقة تنبئ بخبرة  كلّ يش التَّضاد، وھذا  التَّضادلدھر على ھا لفتقوم ھذه اYبيات في تصني   

ةوھي حالة العيش الناعم والفرح و -:الحالة اYولى : الشاعر ومروره ِ بحالتين  واYخرى ھي  العزَّ

حيات1ه قب1ل اYس1ر  ف1ي حي1اة الش1اعر عل1ى الزم1انيّ  التَّضادوقد يدل ھذا ، حال الھم والنقمة والشقاء 

من شأنھا توضيح الفرق بين مرحلتين مھمتين في حياة الشاعر يمكن ة عدَّ ده  فتظھر متضادات وبع

  -:اYول إيجابي وا[خر سلبي  باتجاھينالتعبير عنھا 

  

  اتجــــاه سلبـــي  تجـــــــاه إيجــــابيإ

  ذا زلــل  ذا ثبــت

  ذا صـاب  ذا عسـل

  نقمـة  نعمة

  الھـمّ   الـجـذل

ة نتيج1ة ً تخل1ص ع1ن مجموع1ة مق1دمات متض1ادة وھ1ي أ ّ الزمانيّ ر من خ@ل تجربته يقدم لنا الشاع

  . وھو الزوال  ، يغتر المرء بنعمته و أ ّ يأسى في نقمته Yن المصير واحد 

_______________________________  

 .الفرح : الجذل و  وفَْرحان فَِرحٍ  مثل َجْذلى وامرأَة وَجْذ نُ  َجِذل فھو َجَذ ً  يَْجَذل َجِذل )١

  ٢٥٠، مرجع سابق، ص  الديوان )٢

  



٣٣ 

 

ته فيقول  الّدھرويستمر الشاعر بوصف ھيمنة     -:وإظھار قوَّ

  

  مِسـه ِحتى يوارى ِجسُمهُ في ر            قضينت  المرُء رھـُن مصائٍب 

ل ٌ دى ففَُمؤجَّ دى في نَـفسه ِ             ،لهِ ـأھي ـيلقى الرَّ ٌل يلقى الرَّ   )١(وُمعجَّ

  

ر ن في المصائب سواء َ ط1ال ب1ه العم1يثبت وقوع اBنسا) معجل ، مؤجل (  متيّ كلّ في  التَّضادو    

فمن طال عمره يلق1ى أس1ى فقدان1ه ل�ھ1ل وم1وتھم دون ح1ول من1ه و  ق1وة ل1ردع الم1وت ، قصر  أم

 تَّضادالومع ھذا ، @ يستطيع ھو ا[خر ردع الموت عن نفسه ف ،الموت عاج@ً  عمن طالهأو  ،عنھم

  . فإن النتيجة واحدة   مفّر منھا 

في وصف ع@قته مع صديقه التي   يغيرھا  عليَّةفان فيستخدم ھذه الاالزم عليَّةفايؤمن الشاعر ب    

   -:تقلب الوقت وتغير الزمان فيقول 

  

  لي صديق على الزمان صديقي                 ورفيق مع الخطوب رفيقـــي

)٣()٢(◌ِ في صبوح ٍ ذكرته أو غبوق ،                ت دموعي إذا استھل، لو تراني 
  

  

وإن  التَّض1ادع1ن عم1وم تقل1ب الزم1ان فھ1ذا ) غب1وق ، ص1بوح ( في  الزمانيّ  التَّضاد عليَّةفاتعبر    

حت1ى م1ع  خمر في الصباح والمساء إ ّ أنَّه يقر ثبوت ع@ق1ة الش1اعر م1ع ص1ديقهكان يذكر شرب ال

Yحوال تغيّر الزمن وتقلب ا .  

  

ديوان1ه الش1عري يثب1ت  ة ف1ي أبي1ات متن1اثرة م1نالزمانيّ جاء الشاعر بذكر العديد من المتضادات      

 يدل ذلك على فطنة الشاعر في إدراكهوقد ، فيھا بقاءه على العھد مھما تغير الزمن والوقت والحال 

فف1ي وص1فه Yح1وال ،  أخ1رى  ًومعاكسته تارة ارة ًة في مجاراة الزمن تالزمانيّ Yھميَّة المتضادات 

ته فيسير معه ف1ي خ1ط واح1د االزم وف1ي ح1ا ت إثب1ات ، ن وتصريفاته نجده يستسلم أمام الزمن وقوَّ

. الشاعر لموقفه في ع@قاته مع أصحابه فإنه يقف في ا تجاه  المعاكس للزمن وعدم الرض1وخ ل1ه 

  . مما يظھر فكرته بج@ء 

  

________________________________  

 .١٩٧، مصدر سابق، ص الديوان )١

بُوح )٢  الصبوحو  وَغبُوقِي َصبُوِحي الناقة ھذه يقال أَيضاً  َصبُوح الوقت ذلك في تُْحلَبُ  التي والناقة يُْصَطبَحُ  اللبن الصَّ

 .شرب الخمر مساًء : الغبوق و  –شرب الخمر صباحا :  ھنا

 .٢٢٤ص ، مصدر سابق، الديوان  )٣



٣٤ 

 

وذل1ك ، إطالة الزمن تارة وإقصاره تارة أخرى الزمانيّ  التَّضاد عليَّةفالومن استثمار الشاعر        

ة Bظھار ماھي1ة اللحظ1ات الت1ي يم1ر بھ1 فھ1ي عن1ده ، ص1عبة ا الش1اعر ف1إن كان1ت ھ1ذه اللحظ1ات ُم1رَّ

   -:وھو يعاني مرارة التفكير بمن أسرت فؤاده  اللّيلطويلة كقوله في وصف 

  

  ـريرھذا الغزال الغــ       أصـاب ِغّرة قـلـبي          

  )١(ي قصـير ـوعمر نوم ،               فـعـمر ليلي طويـل

  

 اللّيلفعمر ، تضاداً يستوجب الوقوف عنده والتدقيق فيه  كلّ وذكر الشاعر ھنا للطول والقصر يش   

أّن وذل1ك  ،لكن الشاعر يؤكد الفكرة الواردة في صدر البيت التي تب1ين ط1ول ليل1ه، غير عمر النوم 

يؤك1د  ال1َّذيوي1أتي عج1ز البي1ت ب1ذكر ع1دم الن1وم ، طويل عند من يسھره ف1ي التفكي1ر والحي1رة  اللّيل

  . بين الطول والقصر  التَّضادالسھر من خ@ل ذلك 

  

   -:تتأكد لنا ھذه الفكرة في بيت آخر للشاعر وھو في اYسر فيقول     

  

  ! ر   يسرك طولُ دھ كلّ وفي    وھي قصيرة ٌ       ، تطول بي الساعات

  

   -: ن في تعامله معه فيقول اويكمل أيضاً مظھراً تضاديَّة الزم 

  

  !يُل ـكرام بخـان بالـزم كلّ و   ،        غير منصف، ھكذا ، ل  خلي ّكلّ أ

 وجھـولٌ ، أجاب إليھا عـاِلم ٌ     وة        نعم دعت الدنيا إلـى الغدر دع
)٢(  

  

وتظھر أيضاً ضديَّة خفيَّة ، يعامل الكرام ببخل  الَّذيفھو ، خصيمه وھنا يجعل الشاعر الزمان      

ي1وحي ب11أن الش1اعر ك11ان ف11ي ) دع11ت ال11دنيا إل1ى الغ11در (  ان فف11ي قول1هتق1ع عل11ى ع1اتق ال11دنيا والزم1

ف@ يكون الغدر إ  من حيث المأمن والثق1ة ، فض1ديَّة ال1زمن ب1ين ، الماضي حليفاً للدنيا مصادقاً لھا 

مم11ا ، يعيش11ه الش11اعر يش11عره بالغ1در وانق11@ب اYح11وال علي11ه  ال1َّذين وب11ين الحاض11ر الماض1ي ا[م11

  .  الشعريَّةيستوجب ھذه المتضادات في اYبيات 

________________________________  

  .  ١٦٠ص ،، مصدر سابق  الديوان )١

    ٢٦١، ٢٦٠ ص ، المصدر ذاته )٢



٣٥ 

 

، في شعر أبي فراس الحمداني ج1اءت ف1ي ع1ّدة س1ياقات  الزماني التَّضاد عليَّةفانَّ يمكننا القول أ    

م1ا يح1دث مبين1ا حال1ه ف1ي الماض1ي والحاض1ر بنظ1رة ماً لنجد الش1اعر ف1ي أولھ1ا موافق1اً لل1دھر مس1لِّ ف

فالزمن متنوع بين ، مباشر  كلّ م فيھا الشاعر عن حال الزمن دون الحديث عن نفسه  بشكلّ محايدة يت

  . ن نعمة ونقمة وعّزة وذّل وفرح وحز

  

 ب1ه وفالزمان يغ1در ، له اناقدً ، عليهمتمرد ٌ ، وفي سياق آخر نجد أنَّ الشاعر متذمر من الزمان     

  .اYولآخذاً ھذا اYمر على صعيد شخصي ف@ يقف محايداً كما في السياق  عليهينقلب 

   

د م1ن أفك1ار يخدم مصلحة الشاعر فيجعل الزمان وسيلته في إيص1ال م1ا يري1 ويأتي أخيراً سياق     

 علي1ه ھارِ َص1ِق لكنه يستعين به ليصف ط1ول الس1اعات و، أخذ أي مأخذ على الزمانوأحاسيس دون 

  . نفسيَّةتبعاً لحالته ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٦ 

 

   -:على المستوى النفسي  التَّضاد عليَّةفا

  

)١(والفكري1َّة نفس1يَّةيَّة فإنه يحاكي ص1راعاته الالتَّضادعندما ينسج الشاعر بنيته  
فھ1ذه الص1راعات .  

دَّ   ب1ُ، عاشھا الشاعر ووقف حائراً أمامھا تي لالوجوديَّة ا تالتي تولدت في كونھا حتمية للمتضادا

 س11لوبيَّةلتحفي11ز وع11ي المتلق11ي وتنبيھ11ه للمثي11رات اY التَّض11ادخاّص11ة ترتك11ز عل11ى  أس11لوبيَّةلھ11ا م11ن 

ة )٢(الخاصَّ
  .  

  

ومن أكثر ھذه الصراعات ، الكاشفة عن نفسيته وشعوره  كثر أبو فراس الحمداني من المتضاداتيُ 

وم1ا تحمل1ه ھ1ذه اYن1ا م1ن ع1ّزة  ، وا[خ1ر )  ال1ّذات( التي يعيشھا الشاعر الصراع بين اYن1ا  نفسيَّةال

  -:وكبرياء فيقول 

 

  فقــــد حــرم الجزيرة والشامُ    ،        أماُم◌ٌ  فــ@!  وراءك يانمــــيرُ 

  ومــا شئنـا حـرامُ ، لساكنھــا   ا شئنــا حــ@ٌل         فمــ، لنا الّدنيا 

  

   -:ويكمل قائ@ً 

  واYرض واسعـة ٌ زحـام ُ، لـھـم    ،       بـعضـاً ببعض، وولـت تتـقي

 ويكتمنـا الظـ@مُ ، يـبـوح بھـم ولــكن          ، يجمعنـا  اللّيلسـروا و
)٣(  

    

توى النفسي جليّة في اYبيات الس1ابقة فمجموع1ة المتض1ادات على المس التَّضاد عليَّةفاتظھر   

، اYرض واسعة (                 ،) حرام ، ح@ل ( ، ) إمام ، وراء ( التي ساقھا الشاعر في أبياته 

لدي1ه  ال1ّذاتوتظھ1ر أيض1ا ً انتص1ار  ،هوِّ دعل1ى ع1تظھر س1يطرته وعل1وه ) يكتم ،  يبوح ( ، ) زحام 

ت1دل عل1ى الم1تحكم اYعل1ى  لح1رام أوام1رفالح@ل وا، ى نفسه صفات إلھيةوتضخمھا حتى يسقط عل

  . في ھذا الكون وھو هللا عزَّ وجل ّ 

  

________________________________  

   ٢١٥ - ٢١٣ ص ، رجع سابق م،  في النقد اYدبي التَّضاد، منى الساحلي :  انظر )١

  . ١١١ص ، ، مرجع سابق  عند الھذليين ةالشعريَّ  للّغةبنائية ا، محمد خليل الخ@يلة :  انظر )٢

   ٢٩٩، مصدر سابق، ص  الديوان )٣

  



٣٧ 

 

التعبي1ر المباش1ر والوص1ف والتص1وير ل�ح1داث الت1ي ت1دور عل1ى  التَّضاد عليَّةفاتتجاوز " 

ا تثي1ر وإنم1، ووجداني1ة   تعم1ل ف1ي ذھ1ن المب1دع فق1ط  نفس1يَّةأرض الواقع ، لتصل إلى ص1راعات 

"ه وعي القارئ وتحرك إدراك
)١(

  .  

  

  - :يقول أبو فراس  

        
  )٢(رامـيعرفني الح@ل من الح      ،       ا من أعجب اYشياء علٌج أم

  )٣(تبـاري بالعثانين الضخـام          ،   وتكنفـه بطـارقة تيـوٌس 

  -:ويكمل قائ@ً 

  رام ِ ـكـمجالسة اللّئام على ال  ،         وأجل أمر ٍ ، خطّة ٍ وأصعب 

)٤( ذام ِ ّ كلّ وأصبح سالما ً من     عيــب ٍ         كلّ ن ـم مبًرا أبيت                 
  

  

في اYبيات السابقة نجد أنَّ الشاعر بدأ بوصف مناظرته مع الدمستق  مستعم@ ً في البي1ت  

اعر الش11 نفس11يَّةوھم11ا ف11ي ھ11ذا الس11ياق يحم11@ن بع11دا ً ديني11ا ً يعك11س لن11ا )  الح11رام ، الح11@ل ( اYول 

منزل1ة ً  فھو يراھم أق1ل من1ه ش1أنا ً وأوض1ع، ن يحضرون معه الَّذيونظرته إلى الدمستق والبطارقة 

وفي البيت الثاني ينتقل الشاعر إلى صورة متضادة جدي1دة . ن مستخدماً  في تعبيره ھذين المتضادي

يقابلھم  –د وصفه على ح –فالفريق اYول بطارقة كالتيوس ، ينقل فيھا المقارنة إلى مستوى الھيئة 

  .  شيوخ أصحاب لحاًً◌ ضخمة 

  

فتل1ك  المن11اظرة تثي11ر ذات ، لك1ن الش11اعر   يتوق11ف ف1ي ھ11ذه اYبي11ات عن1د الوص11ف وحس11ب         

جل1ّي للمتلق1ي فيت1رك الش1اعر وص1فه للمن1اظرة وينتق1ل إل1ى وص1ف  كلّ الشاعر فتأبى إ  الظھور بش

،  التَّض1ادعلى غيره مس1تخدما ً ف1ي ذل1ك أس1لوب  عنده الّذاتنفسه مظھراً صراعه مع ا[خر وعلو 

و  ، ) الك1رام ، اللئ1ام ( وذلك في جمعة لمتضادتي ، فأجّل اYمور عنده مجالسة اللئام وھو الكريم 

ف11ي إظھ11ار ) وأص11بح ، أبي11ت (  يخدم11ه م11رة أخ11رى التَّض11ادب11ل أنَّ ، يق11ف الش11اعر عن11د ھ11ذا الح11ّد 

وذات111111111111ه منّزھ111111111111ةٌ ع111111111111ن ص111111111111راعه النفس111111111111ي م111111111111ع ال111111111111زمن فيبي111111111111ت ويص111111111111بح 

________________________________  

  ١٣٢ ص، ، مرجع سابق  –دراسات تطبيقية  –جماليات اYسلوب والتلقي ، موسى ربابعة  )١

 . ِعْلج الكفار من الضخم القويّ  للرجل ويقال الغليظ الشديد الرجل : الِعْلج )٢

 .اللحية : العثانين، جمع عثنون  )٣

   ٣١١، ٣١٠، مصدر سابق، ص  الديوان )٤



٣٨ 

 

ويظھر ، وقت ليبقى بعيداً عن الذم واللوم  كلّ عن ھم الشاعر ومجاھدته في  ممما ين، العيوب والذم 

  . يحاول لوم الشاعر وذمه والحط ّ من شأنه  الَّذيأيضا ً صراعه مع ا[خر 

   -:فيقول ، نجد أن الصراع مستمر محتدم في نفس الشاعر 

  

  ل ُويعلـو اYسافـ، فيسفل أع@ھا          ولكنھا اYيام تجري بمــا جرت    

  

    -:مكم@ ً في نفس القصيدة بقوله 

    

  )١(أوائل ، في المأثرات ،  أواخرنا ،         أكابرُ ، في المكرمات ، أصاغرنا 

  

للشاعر التي تحمل على  نفسيَّةففي ھذه الحركة الضديَّة في البيت الشعري تصوير للحركة ال         

ھم تغير اYحوال في صراع ذات الشاعر مع ا[خر ففي ذكره للصورة المتضادة ف1ي البي1ت عاتقھا 

فھو   ، يعيشه الشاعر  الَّذيخوف من تغير اYيام للموقف ) يعلو اYسافل ، فيسفل أع@ھا ( اYول 

ا ً فتعود ذات الشاعر بعد ھذا الخ1وف م1ن التب1دل إل1ى الظھ1ور مج1دد،  عليهيريد أن تتغير اYحوال 

يوض1ح فيھ1ا تق1دم ذات1ه عل1ى ) أوائ1ل ، أواخرنا ( ،) أكابر ، أصاغرنا ( عبر زوج من المتضادات 

ف1@ س1بيل للوص1ول و  ، مظھراً  الفرق الكبير بينه وبين ا[خ1ر والفج1وة الواس1عة بينھم1ا ، غيرھا 

  . مجال للتعدي 

  

، ن الصراع بين ذاته وا[خر وحسب النفسي عند الشاعر في الكشف ع التَّضاد عليَّةفا  تقف        

  يمكن للمتلقي أن يم1ر  كلّ في موقف معين بش نفسيَّةتكشف عن حالة الشاعر ال عليَّةفابل إن ھذه ال

يستوقفه ويس1تدعي انتباھ1ه ليع1يش ع1الم الش1اعر النفس1ي، ويش1اركه  التَّضادعليه دون أن ينتبه له، ف

  . تلك الحالة المبثوثة في البيت الشعري 

  

فيھ1ا        يس1قط الش1عريَّةينظم الشاعر وھو يرى حمامة خ1ارج أس1ره مجموع1ة م1ن اYبي1ات        

  على ھذه الصورة فيحّمل أحد أبياتھا مجموعة من المتضادات ينقل من خ@لھا  نفسيَّةحالته ال

________________________________  

  .  ٢٤٤ص ، مصدر سابق ، الديوان  )١

          

  



٣٩ 

 

   -:فيقول  ،يَّةنفسحالته ال

  

  )١(ويندب سال ِ ؟  ،محزونويسكت         ،طليقةوتبكي  ،ورـمأسأيضحك 

  

ف1ي القص1يدة فھ1ذه المجموع1ة الكبي1رة  ت مجمل المعنى المبث1وثوقد ركَّز الشاعر في ھذا البي       

) وتبكي ، يضحك ( كبيرة و في تضاديَّة  نفسيَّة عليَّةفامن المتضادات المجتمعة في بيت واحَد ذات 

  يسمح له  البكاء والنواح لكن كبرياءهستلزم فحاله حال ت، بوسة في نفس الشاعر محاغ لدموع ٍإفر

يبث من خ@له ما يريد دون أن يكون  ،بكي الحمامة لتكون  معاد  ً نفسيا ً لهبالبكاء فيضحك ھو ويُ 

  .  ار والضعف والبوح المباشر عن مشاعرهمضطرا ً ل@نكس

  

تطل1ق نف1س الش1اعر ص1رخة أل1م تش1تكي فيھ1ا م1ن ) طليق1ة ، مأس1ور ( وفي متضادتي ّ                

ودون ، تقاسيه  الَّذيما تمر به ھذه النفس من حزن وبكاء سببه اYسر  كلّ ف، اYسر وتتمنى الحريَّة 

بك1اء ف1ي وكأن َّ نفس الشاعر ترى أنَّ   شيء يس1تحق ال، ل�لم والحزن والبكاء  ھذا اYسر ف@ داعٍ 

  . ھذه الدنيا ما دام المرء حراً طليقا ً

  

ليعمق الفكرة المطروحة ف1ي ص1در ) يندب ، يسكت ( يأتي لنا الشاعر بمتضادتين  أخريين          

د  البك1اء ليجعل1ه ن1دبا ً ويجع1ل الض1حك فيص1عِّ ،  أن يغوص في أعم1اق نفس1هالبيت و ليجبر المتلقي 

  . في القصيدة حتى  ي@ئم  ما يشعر به من معاناة سكوتا ً ليزيد حدة اYلم المبثوث 

  

تحسمان اYمر وترسخان ) سال ِ ، محزون ( ته بمتضادتين ثم يأتي الشاعر بوصف عام لنفسي       

والس1لوان  فالفرق واضح بين الحزن والفرح والھم ، عام  كلّ القصيدة بش ھذا البيت و في الفكرة في

وتحكي إحداھا عن  ستخدام متضادات تظھر بعضھا بعًضا خ@ل اإ  من  وھذا الوضوح   يتأتى، 

  . اYخرى 

  

  

________________________________  

 .  ٢٦٧ص ،، مرجع سابق  الديوان )١

  



٤٠ 

 

، ي1ر ناق1ل لنفس1يته واYمھ1ر ف1ي رس1م م@محھ1ا في ش1عر أب1ي ف1راس الحم1داني خ التَّضادكان        

وحف1ظ ل1ه  نفس1يَّةصف المباشر Yحاسيسه وص1راعاته الجنّب الشاعر الو فالتضاد في بعض اYبيات

  .   كرامته في لحظات انكساره وضعفه 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني  

 ا نحراف

 ُYسلوبيا  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٢ 

 

 

 

  ا.سلوبي ا نحراف
    

  
. ھ111و أس111لوب طري111ق ممت11د ف ك11لّ أس111لوب ، و: يق11ال للس111طر م11ن النخي111ل  "اYس11لوب لغ111ة           

: أنتم في أسلوب سوء ، ويجمع أساليب ، واYس1لوب : الطريق والوجه والمذھب ، يقال : واYسلوب

  . )١( "أفانين منه : أساليب القول ، أي أخذ ف@ن في : الفن يقال : واYسلوب . الطريق تأخذ فيه 

  

ي محاول1ة لتعريف1ه ،ولكنن1ا ل1م ل�سلوب اYدبي ف1  -في تمھيد ھذه الدراسة -وقد عرضنا سابقاً        

  : نجد تعريفاً محدداً ل�سلوب ، ولذلك فأننا نلجأ للتقريب ، فنقول 

  

عل1ى نح1و خ1اص Yداء م1ا يقص1د إلي1ه م1ن  للّغ1ةيتبعه المنشئ ف1ي اس1تخدام  ا الَّذينه النمط إ" 

بعض ، على وطريقة تركيبھا بعضھا مع . تصوير وإحضار ، ونعني بالنمط اختيار اYلفاظ بأعينھا 

   )٢( "رة في آخر اYمر ولھا ھيئة خاصة يشاؤه ، بحيث تجيء العبا الَّذيالنحو 

  

م11ن اYفك11ار  وبم11ا أن اYس11لوب مخ11تص ف11ي الطريق11ة الت11ي يعب11ر فيھ11ا الكات11ب ع11ن مجموع11ة       

ن اYسلوب   يتدخل في المضمون إ  بطريقة نقل1ه وتص1ويره ، فاYس1لوب والصور والمشاعر ، فإ

الكت1ّاب لك1ن ، فيكون من الممكن أن تتشابه المعاني عند كثير من الشعراء و للّغةلسطح الظاھر ھو ا

   )٣(.  ا تمام ا تفاق معدومة وغير ممكنةن في اYسلوب  بنقل فكرة مإمكانية أن يتفق شخصا

  

 الطريق11ة الت11ي تط11رح م11ن خ@لھ11ا  وينظ11ر إل11ى اYس11لوب أيض11اً بأن11ه تغيي11رات تط11رأ عل11ى "      

   )٤( "أو على استجابة القارئ العاطفية المعلومات مما يؤثر على طابعھا الجمالي 

  

  

___________________  

  )  سلب ( ، مصدر سابق ، مادة  ، لسان العربابن منظور  )١

   ١٠٤، ص  ١٩٨١،  ١مكتبة الف@ح ، الكويت ، ط والنقد والب@غة ، للّغةمن قضايا اعبد الرؤوف مخلوف ،  )٢

   ١٠٥المرجع ذاته ، ص :  انظر )٣

، ال1دار المص1رية  والبي1ان العرب1ي  س1لوبيَّةاYعب1د العزي1ز ش1رف ،  –محم1د الس1عدي مزھ1ود  –محمد عبد المنعم خفاجي  )٤

   ١١، ص  ١٩٩٢،  ١اللبنانية ، القاھرة ، ط



٤٣ 

 

ته ينبغ11ي أن تس11تكمل دراس11ة اYس11لوب ف11ي مس11تويا اYدبي11َّةوف11ي التحلي11ل اYس11لوبي للنص11وص      

والتاريخي1ة، فالتحلي1ل  ة، باستخدام المقو ت المتصلة باYدب، وبالعلوم الفلسفية، وا جتماعي1لغويَّةال

  -: اYسلوبي يتعامل مع ث@ثة عناصر ھي

   

  . بوضع رموزھا  للّغةوھو يعالج نصوصاً قامت ا: العنصر اللغوي : أو ً  "

المؤلف : مثل  لغويَّةندخل في حسابنا مقو ت غير  يؤدي إلى إن الَّذيوھو : العنصر النفعي : ثانياً 

  . ، والقارئ ، الموقف التاريخي ، وھدف الرسالة وغيرھا 

ويكشف عن  تأثير النص على القارئ  والتفسير والتقي1يم اYدب1ي :  العنصر الجمالي اYدبي :  ثالثاً  

  )١("له 

  

يتك1ون منھ1ا ا تص1ال ب1ين كات1ب ال1نص  ع1دة عناص1ر تحليل اYسلوبي ف1ي تحليل1ه عل1ىيرتكز ال     

ع1ن طري11ق رم1وز يبينھ11ا الكات1ب ف11ي رس1الته ويق11وم المتلق1ي بف11ك ھ1ذه الرم11وز ،   كلّ والمتلق1ي ، يتش11

   -: ويمكن رسم عملية ا تصال التي يرتكز عليھا التحليل اYسلوبي كا[تي 

  

  

  
  

  

)٢(  

  
  

  

ل�س11لوب ، أم11ا  بنس11بته ا نح11رافوم11ن ث11م  ا نحرافلن11ا م11ن معرف11ة المقص11ود ب11 وا[ن   ب11د      

. اYزھري . عدل : حرف عن الشيء يحرف حرفاً وانحرف وتحّرف واحرورف  "لغة  ا نحراف

  .)٣("شيء يقال تحّرف وانحرف واحرورف  وإذا مال اBنسان عن

   

  عن أصل  انحراف الشعريَّة للّغةأن ا وقد مرَّ بنا سابقاً  ،عدوٌل و انزياح ا نحراففإذاً 

________________________________  

   ١٥، مرجع سابق ، ص  والبيان العربي...  سلوبيَّة، اY محمد عبد المنعم خفاجي  و آخرون  )١

   ١٨المرجع ذاته ، ص  )٢

  " حرف " ، مصدر سابق ، مادة  ، لسان العربابن منظور  )٣

        

 
 ھدف

 
إدارة وضع   مصدر

الفكر في 
 رموز

 
 إشارة

فك 
 الرموز



٤٤ 

 

م1ن رم1وز ومع1ان وأحاس1يس ي1تم  الش1عريَّة للّغ1ةوذل1ك لم1ا تحمل1ه ا دي1َّةالعا للّغ1ةأو ع1ن ا للّغةا

 ال1َّذي ،، وھ1ذا يفض1ي بن1ا إل1ى اYس1لوب العادي1َّةو ةالمباش1ر للّغ1ةالتعبير عنھا بنمط مختلف عنه ف1ي ا

  .   الشعريَّة للّغةالنسيج الخارجي  كلّ يش

  

التي ترد عليھا بل Yنھا بص1ورة خاص1ة  ةيَّ كلّ   بسبب المعطيات الش انحراف اYدبيَّة للّغةا إنَّ 

ية الخالصة في كلّ ة ومتفردة ، تتداخل فيھا اYدوات الشتترجم عن أصالة روحية ، وعن قدرة إبداعيَّ 

(   ةوالمادي11َّ) ة ، ة ، الفلس11فيَّ ، الموض11وعيَّ  نفس11يَّةال( ة نس11ق تعبي11ري يتك11ون م11ن العناص11ر الجوھري11َّ

، ھو موضوع علم اYسلوب  اYدبيَّة للّغةاYعلى  كلّ التعبيري أو الش وھذا النسق) . ة اYدوات اللفظيَّ 

  ) ١(. متعمد  كلّ ھذا على أنه ش كلّ يدرس  الَّذي

  

ة وا حتذاء ، والتعبير ع1ن يقوم به الكاتب في محاولته ل�ف@ت في النمطيَّ  الَّذيإن الجھد 

الس1نن  لدافع إل1ى الع1دول ومج1اوزةذاته مبرزاً تميزه وتفرده في مجال ا ستخدام اللغوي ، ھو ا

 كلّ والع1دول ع1ن المعت1اد يش11 ا نح11رافاغة والتفكي1ر أيض1اً ، وھ1ذا المألوف1ة ف1ي التعبي1ر والص11ي

، ودون ھ1ذا الع1دول أو  للّغ1ةيت1رك الش1اعر م1ن خ@ل1ه بص1مته الخاص1ة عل1ى ا ال1َّذياYسلوب ، 

  ) ٢. ( Yدبيَّةاا نتھاك فإن ھذه الكتابة   تعني شيئاً على صعيد الدراسة 

  

العام1ة الت1ي  اللغ1ة اً وع1دو ً ع1نانحراف1كما قلنا سابقاً  الشعريَّة للّغةومن ھنا وإذا كانت ا 

، ف1إن اYس1لوب م1ا  للّغة، وكان اYسلوب النسيج الخارجي لھذه ا يقصد منھا اBب@غ و التواصل

ليل ذلك أننا   نجد نص1اً أدبي1اً ود العاديَّة للّغةعن اYصل وھو ا نتھاك لقواعد ا انحرافھو إ  

   )٣(. ب@ أسلوب ، فإذا كان ھناك نص ب@ أسلوب ، فإن ھذا النص يذوب في غيره 

  

   -: تتمثل في  اانحرافً عدة تتكون من تحديدنا ل�سلوب بوصفه  كلّ مشا ويمكننا تلخيص      

   

الت1ي   تنح1رف يترتب على ھذه النظرية وجود نصوص ب@ أسلوب ، وھي تل1ك النص1وص  .١

  .عن قاعدة ما 

________________________________  

    
   ٣١ – ٢٩، مرجع سابق ، ص  اYدبيَّة للّغةنظرية ا،  )Jose Maria(خوسيه ماريا :  انظر )١

مجل1ة ، ) "م  ١٩٢٠ – ١٨٦٠( في شعر أبي مسلم البھ@ن1ي ) العدول ( اYسلوبي  ا نحراف" أحمد علي محمد ،:  انظر )٢
   ٥٢، ص  ٢٠٠٣، )  ٤+٣( ، المجلد التاسع عشر ، عدد مشق جامعة د

   ٥٨المرجع ذاته ، ص :  انظر )٣

  . ة المنشودة ة العلميَّ بالدقَّ  ا نحرافمن القاعدة و كلّ يصعب تحديد  .٢



٤٥ 

 

  

  

اص نوعي1ة توض1يحية ، Yنن1ا ب1اع خ1وس1الب بح1ت ، دون إتِّ  كلّ اYس1لوب بش1 يتم التعرف إلى .٣

  . ظر إلى القاعدة لى اYسلوب بالننتعرف إ

  

ف1ي مق1دارھا ، و  تغط1ي إح1داھما اYخ1رى ،  س1لوبيَّةات مع الخواص اYا نحراف  تتطابق  .٤

والجم11ل غي11ر  لغوي11َّةات   يترت11ب عليھ11ا إج11راء أس11لوبي مث11ل جمي11ع اYخط11اء الانحراف11فھن11اك 

  .   وجاً على القواعد دون أن تكون خر أسلوبيَّةذات أھمية  لغويَّةالمكتملة ، كما أن ھناك عناصر 

  

في النص بالقاعدة المنشقة عليھا ، مع إغفالھا  لغويَّةتركز ھذه النظرية على ع@قة الظاھرة ال .٥

   .اصل اYدبي بين المؤلف والقاريء لعملية التو

  

قد   تصلح ھذه النظرية للتطبيق على مؤلفين يكتبون بأسلوب عادي ، دون الكتاب1ة بأس1لوب  .٦

  . صي بارز ذي طابع شخ

  

القليل1ة  س1لوبيَّةي1تم ا عت1داد ب1الم@مح اY اYدبي1َّةفي استعمال ھذه النظري1ة لتفس1ير النص1وص  .٧

   )١(  ة الة وبنيته اYساسيَّ المميزة غير المستعملة عادة ، وإھمال بقية م@مح النص الدَّ 

  

اعدة عامة والتصور عن ق اانحرافً ما بين مفھوم اYسلوب بوصفه  كلّ ومن الممكن الربط بش "

جميله بوسائل المحسنات البديعية تضاف إلى أصل التعبير المجرد لت باره طبقة زخرفيةالقديم له باعت

  )٢("المستخدمة  للّغةمما يجعلنا نميز في النص اYدبي بين طبقة المحسنات ھذه واYساس العادي  ،

  

راً ي ، ف1إن المج1از   يع1د خروج1اً ج1ائلوباYس ا نحرافيعد من  الَّذيوفي حديثنا عن المجاز       

  على ما ھو مستقر ، أو ما ھو أصل ، أو أن يكون المجاز ترتيباً ثانياً بعد المعنى الحقيقي

________________________________     

، ص   ١٩٨٨،  ٣ط   .م . ، كتاب الن1ادي اYدب1ي الثق1افي ، د  - مبادئه وإجراءاته –، علم اYسلوب ص@ح فضل :  انظر )١
٢٤٥ – ٢٤٤   

  ٢٣٧المرجع نفسه ، ص  )٢

  

  

  

  

  

  



٤٦ 

 

مة ومنطقھا كلّ مة ، Yن ما ھو مستقر في موضوع الد لة افتراضي واعتباطي   يتصل بماھية الكّل لل

   )١(. م فيھا كلّ ، بل بما يعتقده   المت

  

ھ1و ف الح1رة،لتع1ود لطبيعتھ1ا  لھا،من إطارھا المعجمي وإط@ق  للّغةوبما أن المجاز فك لقيد ا

   )٢( .اYصلأو ھو  اYصل،عدول إلى 

  

 للّغةاً عن طبيعة اانحراف كلّ ،التي تش الشعريَّةالصورة  كلّ إن التعبير المجازي أو ا ستعارة يش       

ة ، وتمنحھ11ا مج111ا ت أوس11ع للتعبي11ر ع111ن ا نفع11ا ت والمش11اعر والمواق111ف الت11ي يعيش111ھا اYص11ليَّ 

   )٣(.المبدع

  

القاھر وا س1تعارة ، يق1ول عب1د فني1َّةلب@غ1ة العربي1ة ق1ديماً إل1ى قيم1ة الص1ورة الوقد تنبه علماء ا      

فإن1ك لت1رى بھ1ا الجم1اد حي1اً ناطق1اً ، واYعج1م فص1يحاً ،  : "ني في وصفه ل@ستعارة المفي1دة الجرجا

  ة ، وإذا نظرت في أم1ر المق1اييس وج1دتھا وواYجسام الخرس مبينة ، والمعاني الخفية ، بادية جليَّ 

: ھا كِن ناصر أعز منھا ، و  رونق لھا ما لم تزنھا ، وتجد التشبيھات على الجملة غير معجبة ما لم تُ 

إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي ھي من خبايا العق1ل كأنھ1ا ق1د جس1مت حت1ى رأتھ1ا العي1ون ، وإن 

   )٤( "د روحانية   تنالھا إ  الظنون ة حتى تعوشئت لطفت اYوصاف الجسمانيَّ 

  

   ، ورأى ابن اYثير أن )٥(ه عبد القاھر الجرجاني أيضاً إلى ا تساع والتخيل وقد نبَّ   

  

________________________________  

  

( البھ@ن1ي                 ف1ي ش1عر أب1ي مس1لم ) الع1دول ( اYسلوبي  ا نحراف" أحمد محمد علي ،:  انظر )١

   ٧٤، مرجع سابق ، ص " م  ) ١٩٢٠ – ١٨٦٠

   ٧٤، ص  المرجع ذاته:  انظر )٢

اليرموك مجلة أبحاث ، " اYسلوبي في شعر مجنون ليلى ا نحرافظواھر من " موسى ربابعة ،:  انظر )٣

   ٤٥، ص  ١٩٩٠‘  ٢، مجلد الثامن ، عدد  -سلسلة ا[داب واللغويات  –

  ٣٣، ص  ١٩٧٨ ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، أسرار الب@غةعبد القاھر الجرجاني ،  )٤

  ٢٥٠، ص  المرجع ذاته:   انظر )٥

 

  



٤٧ 

 

وذل1ك يك1ون بم1ا يس1مى التش1خيص  )١(. م ك1@الحقيقة إلى المجاز من باب التوس1ع ف1ي ال الذھاب عن

   .)٢( "ة أو إلى أشياء   تتصف بالحياة ننسب صفات البشر إلى أفكار مجرد" حيث

  

فللمحس1وس م1ن تحري1ك ال1نفس  المحس1وس ، ن المعقول المج1رد إل1ىم الشعريَّةتنقلنا الصورة        

أنك إذا كنت أنت وصاحب لك يس1عى ف1ي أم1ر عل1ى ط1رف : وتمكين المعنى ما ليس لغيره ، ومثاله 

: نھر وأنت تريد أن تقرر له أنه   يحصل من سعيه على طائل ، فأدخلت يدك في الماء ث1م قل1ت ل1ه 

ف1ي ال11نفس  ات1أثيرً ف11ذلك أكب1ر  ك ،اء ش1يء ؟ فك11ذلك أن1ت ف1ي أم1رھ1ل حص1ل ف1ي كف11ي م1ن الم1 انظ1ر

  . )٣( ، مما يحققه القول المجردلمعنى في القلبا لوتمكينً 

         

  : قول أعرابي يصف ثغر امرأة  ومن ذلك التشبيه

  

  )٤( إذا حان من بعض الحديث ابتسامھا         ھا أن ومـيض البرق بيني وبينـك

  

 للّغ1ةى باو  يت1أت الش1عريَّةمج1يء ب1ه دون الص1ورة ففي ھذا الوصف وقع في ال1نفس   يمك1ن ال      

  . العاديَّة

  

، فھ1ي تق1وم بتمثي1ٍل واقع1ّي العادي1َّةم1ات كلّ الصورة تقدر في لحظة أن تظف1ر بم1ا تعج1ز عن1ه الف       

  . )٥( حّي، يمكِّن اYديب من نقل احاسيسه المتشابكة

  

والدراس1ة ف1ي كت1ب  مب1الكثير م1ن ا ھتم1ا د حظ1ي، فق1 الش1عريَّة للّغةنظراً Yھمية التشبيه في او      

  ، تنم عن ذلك  )٦(م التشبيه إلى سبعة أقسام ، فنجد أن أبا منصور الثعالبي قسَّ  و النقد الب@غة

________________________________  

  ٨٢ – ٧٨، مرجع سابق ، ص  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن اYثير ، :  انظر )١

  ١١٢ص  ، مرجع سابق ، اYدبيَّةو لغويَّةمعجم المصطلحات ال،  عيّادت عز عليَّة )٢

عل1ي أب1و ملح1م ، دار ومكتب1ة الھ1@ل ، : ، ش1رح  اBيض1اح ف1ي عل1وم الب@غ1ة،  يوينج@ل الدين القز:  انظر )٣

   ١٩١، ص  ١٩٩١ ٢بيروت ، ط 

،  ٢مكتبة ومطبعة الخ1انجي ، طرمضان عبد التواب ، : ، تحقيق  ، قواعد الشعرأبي العباس أحمد بن ثعلب  )٤

   ٤١، ص  ١٩٩٥القاھرة  ، 

 ٤٦٨، مرجع سابق ، ص  نظريَّة البنائيَّة في النقد العربيص@ح فضل ، :  انظر )٥

  ٢٨، مصدر سابق ، ص  ، روضة الفصاحةأبي منصور الثعالبي  )٦

٧(   

  



٤٨ 

 

  .  الشعريَّةا ھتمام بالصورة  

  

يل ة تش11كعملي11َّ "الخي11ال المب11دع وھ11و  ال الفن11ي أووالتش11بيه عل11ى الخي11 الش11عريَّةترتك11ز الص11ورة     

  ويمكننا  "يال عالماً جديداً من الحقيقة ، ، ليمنحنا ھذا الخ )١( "مصورات ليس لھا وجود بالفَعل 

  : القول أن ھناك ث@ثة أنواع من الخيال 

  

  .قوة ا بتكار  -١

  .قوة التشخيص  -٢    

  )٢( ". ة خالصة قوة إبداع أشكال حسيَّ  -٣    

  

 إ لكننا   نجد النوع الثالث . وقد نجد النوعين اYولين عند الشاعر وعند غيره ، كالطفل مث@ً       

والف1ن بن1اء وخل1ق بمعن1ى عمي1ق، يتع1دى الخي1ال ف1ي مس1تواه :  Yن الش1اعر يص1نع فن1اً  الشاعر،عند 

  . )٣( العادي أو البسيط

  

ح والتخيي1ل ، ھ1ي مص1طلحات ت1دل ف1ي إجمالھ1ا عل1ى إن ا تساع والتشخيص والعدول وا نزيا     

، وھي في ذلك أداة بيد الشاعر يستطيع  )٤(عن القاعدة  ا نحرافالخروج عن المألوف وا نزياح و

 كلّ تي يراھا تخدم غرضه وتجسد رؤيته و تنقل احساس1ه بالش1بالطريقة ال للّغةمن خ@لھا أن يصنع ا

  . )٥( المنشود

  

مخاطب1ة الحي1وان ، :  في أدبنا العرب1ي ، ومن أمثلة ذلكعن اYدب  اغريبً ليس  ا نحرافھذا         

ومخاطب1ة الطل1ل ،  )٦.(ومخاطبة الشجر والريح ، ومخاطب1ة المك1ان ، ومخاطب1ة القل1ب والمعنوي1ات 

  ) ٧(. الخ ........، والغراب ، والحمام ،  اللّيلوالناقة ، و

________________________________  

  ١١٣ ص ، مرجع سابق ، اYدبيَّةو لغويَّةمعجم المصطلحات ال،  عيّادعزت  عليَّة )١

  ١٣٠، ص  ١٩٩٢،  ٥، دار الشروق للنشر والتوزيع ، اYردن ، ط  ، فن الشعرإحسان عباس  )٢

 . ١٣٠مرجع ذاته ، ص ال:  انظر )٣

ط ، : التوزي1ع ، اYردن ، دار المسيرة للنش1ر و - الرؤية والتطبيق – سلوبيَّةاYيوسف أبو العدوس ، :  انظر )٤

  ١٨٣، ص  ٢٠٠٧

  ٤٩،مرجع سابق ، ص  جماليات اYسلوب والتلقي دراسات تطبيقيةموسى ربابعة ، :  انظر )٥

  ٥٣، ص  المرجع ذاته:  انظر )٦

   ١٨٣، مرجع سابق ، ص  الرؤية والتطبيق – سلوبيَّة، اYيوسف أبو العدوس :  انظر )٧



٤٩ 

 

بدرج1ة أق1وى وأوض1ح م1ن ا س1تعمال  الش1عريَّةدي وظائف1ه ي1ؤ ا نح1رافأو  حإن ھذا ا نزي1ا       

ات ھ11دفھا ف11ي ش11د ا نتب11اه ، وإض11فاء الص11ور اBيحائي11ة ا نحراف11الحقيق11ي ل�لف11اظ ، وتحق11ق ھ11ذه 

        )١(. ة في النص ،   يدركھا إ  المختص خفيَّ  جماليَّةتعبر عن مواطن  و اBضافية للموضوع

        

من  ورائه الوقوف على تصحيحه اYسلوبي    معقول  متعمد  يطلب   نحرافا يمكننا القول إنَّ و 

اYسلوبي ، لكن الفرق بينھما يكمن ف1ي ع1دم إمكاني1ة  ا نحراف معقول يمثل منافرة كما يفعل @ل، فا

اYسلوبي والوصول إلى اللحظ1ة  ا نحرافنفي ھذه المنافرة في  ال@ معقول ، بينما يمكننا نفيھا في 

   )٢. (بعد تلك المنافرة  ا نحرافانية التي يخلقھا ھذا الث

  

وف11ق المع11ايير الت11ي تتب11ع ف11ي تحدي11د  عل11ى إل11ى خمس11ة أن11واع ا نح11رافم11ن الممك11ن تقس11يم  و      

    -:  ا نحراف

  

 اظواھرً وھذا حسب انتشارھا في النص  -:ة ات الشاملا نحرافة والموضوعيَّ  تاا نحراف: أو ً 

  .ة أو شاملة ة موضوعيّ محليّ 

  

،  لغوي1َّةوھ1ذا تبع1اً لع@قتھ1ا م1ع القواع1د ال -: ات ا يجابي1ة ا نحراف1ات السلبية وا نحراف: ثانياً 

بإضافة قيود إلى القاعدة  ا نحراف، وفي ا يجابية يكون  للّغةانتھاك قواعد اعلى قوم فالسلبية ت

 . القائمة أص@ً  لغويَّةال

  

 ً ال1داخلي يظھ1ر عن1دما تنفص1ل  ا نحرافف -:ة ات الخارجيَّ ا نحرافة وخليَّ الدا تاا نحراف: ثالثا

الخ1ارجي  ا نح1رافذات انتش1ار مح1دود ، ع1ن القاع1دة المس1يطرة عل1ى ال1نص ، و لغويَّةوحدة 

  . يظھر عند اخت@ف أسلوب النص عن القاعدة 

  

ة ، ة ، والنحوي11َّة ، والمعجمي11َّيَّ ة ، والص11رف، والص11وتيَّ ) ة الس11ياقيَّ ( ة ات الخطي11َّا نحراف11: رابع11اً 

 . تعتمد عليه  الَّذي غويّ ة ، وذلك تبعاً للمستوى اللَّ والد ليَّ 

________________________________  

 ١٨٦ص  ، ، مرجع سابق الرؤية والتطبيق – سلوبيَّة، اYيوسف أبو العدوس :  انظر )١

وج1وه دخاني1ة ف1ي مراي1ا (  يالب1رد ون1 مجموعة عبد هللا اYسلوبي في ا نحرافمظاھر من " بسام قطوس ،:  انظر )٢

  ٢١١، ص ١٩٩٢،  ١، عدد )  أ (، المجلد التاسع عشر  دراسات، ) "الّليل



٥٠ 

 

م1ات كلّ ات التركيبية تتصل بتركي1ب الا نحرافف -: ات التركيبية ، وا ستبدالية ا نحراف: خامساً 

وض11ع : ، مث11ل  لغوي11َّةى اس11تبدال الرم11وز الات ا س11تبدالية عل11ا نحراف11واخت@فھ11ا ، بينم11ا تق11وم 

 .) ١( المفرد مكان الجمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________________ 

 ) ١٨٨،  ١٨٧( ، مرجع سابق ، ص  - الرؤية والتطبيق – سلوبيَّةاYيوسف أبو العدوس ، :  انظر )١

  

  

  



٥١ 

 

   -: مداني ا.سلوبي في شعر أبي فراس الح ا نحرافظاھرة *     

  

قص1ائده تش1كل انحراف1اً  بعد النظر الفاحص والدراسة المستفيضة لشعر أب1ي ف1راس ، نج1د أن        

الص11ور  ح11ظ أن الش11اعر رس11مونل ،ع11ن اللغ11ة المعياري11ة مم11ا يكش11ف ع11ن ش11اعريته و قدرات11ه الفني11ّة

يط ، ليجع1ل م1ن فض1اء الخط1اب المباش1ر والوص1ف البس1 فخلق عالم1اً جدي1ًدا ، يتع1دى في1ه ،الشعريَّة

جميلة ، ذات د  ت بعي1دة ، تثي1ر ف1ي نف1س المتلق1ي أحاس1يس عميق1ة ، وتجع1ل من1ه  فنيَّةأبياته قطعاً 

  . الشعريَّةشريكاً في الصورة 

  

  : اYسلوبي في شعر أبي فراس في عدة عنوانات، ھي  ا نحرافيمكننا دراسة      

العيد ، مخاطبة الحمامة ، رثاء النفس ، مخاطب1ة ، مخاطبة  اللّيلاYيام والزمان ، مخاطبة  تشخيص

  . مخاطبة الصفات  و،)   الشَّيب والعين ، والنفس ، والقلب ،( المعنويات 

  

   -:ا.يام والزمان  تشخيص: أو ً 

  

وذلك  واليوم ، الّدھرالزمان و  يراً في شعر أبي فراس ، فھو يشخصيرد الزمان وتصاريفه كث     

قى تَّ ، و  يُ حكمه   يُردُّ  الَّذيفي الزمن من تحٍد  وسيطرة ، فالزمن ھو الفاعل ،  سلما يجده أبو فرا

  : يعاتب الزمن تارةً ، و يعانده أخرى ، يقول أبو فراس  سفعله ، فنجد أبا فرا

  

  ي عليك منافـُس ـان لـزم كلّ ،       ونافـسني فـيـك الزمان وأھلهـي

   )١(باخُس  الّدھرف@ أنا مبخوس و     ھم     كلّ شريتك من دھري بذي الناس 

  

يُسقط أبو فراس السلبية التي يعيشھا في حياته على الزمن ، فنجد أنه جعل من الزمن معاد ً          

  موضوعياً لما يشعر به من انفعا ت وتحديات ، فصفة المنافسة من صفات البشر ، و 

  

________________________________  

  
   ١٩٨مصدر سابق ، ص  ، الديوان )١

  

  



٥٢ 

 

، ليكم1ل الش1اعر أن ھ1ذه بين المتنافسينيكون المنافس ضعيفاً أمام قوي ، بل   بُّد من تقارب القوى 

الدولة ، وھن1ا المنافسة أخذت منه الكثير ، فقد أعطى الشاعر للزمان الناس جميعھم ليأخذ منه سيف 

  . تنافسون معه على ودِّ سيف الدولة صراعه مع أقرانه ممن يل فإن الزمان قد يقدم معاد  ً

  

نَّ مھم11ة الش11اعر تكم11ن ف11ي قدرت11ه عل11ى إقام11ة ع@ق11ات م11ع اYش11ياء الت11ي   تق11ام معھ11ا أ وذل11ك       

  . )١( تلقيمأوسع وتأثيراً أكبر في ال يمنح النص مجا  ً ا نحرافع@قات وھذا 

  

   -: يقول أبو فراس      

  

  رة حضن الـري عأخيبت             رـالّدھني افـسقد نـل

َّ ن العـى مقما ألـف    )٢(رةا ألقى من الحسمـة              لـ

  

، فھو برأيه من جلب له العلة ، الت1ي أخرت1ه ع1ن مجل1س  الّدھريستمر الشاعر بإلقاء اللوم على       

م1ن  ما يص1يب أب1ا ف1راس م1ن ھ1م وعقب1ات كلّ Yبي فراس ، ف الّدھرسيف الدولة ، وذلك من منافسة 

، يلوم1ه  ال1ّدھرلما ي@قيه من أحداث ، وليس ھناك أنس1ب م1ن  ،Yن الشاعر يريد معاد ً  الّدھرفعل 

  . ويسقط عليه صفات العدو المنافس 

  

الزمن عدواً له ، فإنه يرى نفسه تقدمةً من الزمن وعم@ً من  سيجد فيه أبو فرا الَّذي نفسه الوقت في

اع النفسي القائم في نفس الشاعر ، بين ما يكسبه و ما يخسره في أعماله ، وفي ھذا د لة على الصر

و الزمان الغالب ھ اث الزمان ، وإن كانت ھناك منافسة بينھما ، فإنَّ شيء رھن أحد كلّ ھذه الدنيا ، ف

  . ماً يكون ضّدهويو معه الّدھر، فيوماً يكون 

  

  

________________________________ 

  

   ٥٧، مرجع سابق ، ص " اYسلوبي في شعر مجنون ليلى  ا نحرافظواھر " موسى ربابعة ،:  انظر )١

   ١٦٩، مصدر سابق ، ص  الديوان )٢

   

  



٥٣ 

 

   -: يقول أبو فراس 

  

  د ؟طويل نجاد السيف رحب المقلّ        ى    تم فلي لكثام ملف اYيختى تم

  )٢()١(؟◌ِ  دبأساء ، غير مھلَّ لى الشديداً ع           تىف م لي لكام مثـد اYيلى تمت

  

مثل1ه لقوم1ه ؟ لي1دافع ع1نھم وي1ذود  اYي1اميُقرُّ الشاعر في ھذين البيتين أنه من صنع ا يام ، فمتى تلد 

  .عن ب@ده بحد السيف  اYذى

  

  : ويكمل قائ@ً 

   )٤()٣(ِد ئب النصل ُمقصِ ارماني بسھم ص        إنه    الّدھررة لني عثأق! لني أق           

  

رم1اه بس1ھمه ،وھ1ذه ص1ورة مقابل1ة  ال1َّذي ال1ّدھر أم1امالش1اعر يق1ف مكس1وراً  أننج1د وفي ھذا البيت 

ه ، وھذا يثب1ت  ىالشاعر وأخرلسابقتھا ، فتارةً يكون الزمن مع   نفس1يَّةال1زمن ف1ي  علي1َّةفايكون ِضدَّ

  .و إقراره بقدرته  ،الشاعر

  

  : الشاعر ويكمل

  

  )٥(ِد ود يرمين عن يسَّ ال ا يالمنا وأنَّ         دى ،  عدد الي عَ ف الّدھر م أدِر أنَّ ول

  

ة في صّف  الزمن،اعتراف بغلبة  واYبيات، وفي ھذا البيت تأكيٌد لما سبق من     و ھو في ھذه المرَّ

   .العدو

  

________________________________  

  
 .الذليل الضعيف : المھلد  )١

  ٩٦، مصدر سابق ، ص الديوان )٢

    .قاتل :  وھنا ُمقَْصد فھو َمقاتلَه تُْخطئْ  فلم بسھم َرَميتَه أَو طََعْنتَه إِذا الرجلَ  َصْدتُ أَْق  بأَْسھُِمھا أَقَْصَدت )٣

  ٩٦، ص ، مصدر سابق  الديوان )٤

  ٩٨المصدر ذاته ، ص  )٥

  



٥٤ 

 

به ،  الّدھر  يجير منھا مجير ، و  ينفعه فيھا نصير ، فإن استفرد  الّدھريعلم الشاعر بأن وقعة     

  :ل ف@ مفر ، فيقو

   

  )١(واعد ؟ مفرداً            إذا كان لي قوم طوال الس الّدھروھل نافعي إن عضني 

  

ع@مة على ا فتراس ، وفيھا يعبر لنا الشاعر  بالحيوان المفترس ، فالعضّ  الّدھروھنا يشبّه الشاعر 

  .و  منقذ  زَّ عِ ، وكأنه فريسة له ،  وقد نال منه ، ف@ مُ  الّدھرعن معاناته مع 

  

 إ و  يفيد مع الزمان  غالبة،أن اYيام  مفادھا،يصل أبو فراس بعد تجربته مع الزمن إلى نتيجة      

   - :فيقول اللين،

  

  ربتـاقـد فـاعـب،           وإذا تبان ، وإن صعـزمن للـِل     

  )٢(ب لان لھا الـغأيام كـ             ـال بالن غـن ، مبَ   تَكذِ     

  

الش1اعر أم1ام ق1وة الزم1ان  نفسيَّةذه اYبيات رأي أبي فراس بالزمن ، وتنم عن استس@م تحسم ھ      

وجبروته ، فيھدأ الصراع القائم بينھما ، بھدوء الصراع الداخلي لدى الشاعر وتسليم أم1ره لل1زمن ، 

 ه فإن1ه يرتق1يفالزمن عند الشاعر صاحب غلبة وقوة تتعدى قدرة البش1ر ، ف1إن ك1ان ال1زمن ف1ي ص1فِّ 

  .بالفوز أملبفضله ، وإن عانده ف@ سبيل للمقاومة ،و  

  

   -: اللّيلمخاطبة : ثانياً       

  

م1ن حيات1ه ، ويعك1س خصوص1يته ،  الھ1ادئالجان1ب  كلّ يش1 الَّذي،  اللّيليتجه الشاعر في خطابه إلى 

  :  ة نومه ، فيقول فيجد فيه شخصاً يتحدث إليه شاكياً وحدته وقلَّ 

  

  ابيك وأحببـائبي فـيح   ـي ،         ا بمـعل فاليُل ما أغي

  

________________________________  

 ٩٩ ، مرجع سابق ، ص الديوان )١

   ٦٥المصدر ذاته ، ص  )٢

  ابيه نعضجى م، عل اءٍ ن وجٍع             ياليُل نام الناس عن م             



٥٥ 

 

  )١(ھبت لهُ ريـح شامـيـة              متّت إلى القلب بأسباِب 

  

في ھذه اYبيات رفيق الشاعر ، وموض1ع س1ره ، وھ1و المع1ادل للرفي1ق ف1ي غي1اب اYص1حاب  اللّيل 

  .واYحباب ، وإليه يصيح الشاعر بالشكوى والحنين 

  

وذل1ك ج1ّراء الخل1ل  أسلوبي مختار، يزيد م1ن فاعلي1ة ا بي1ات، انحرافإنَّ مخاطبة الشاعر للّيل      

ن ذل11ك عم11ل مقص11ود م11 فك11لّ اYس11لوبي ،  ا نح11رافيص11نعه  ال11َّذية الراس11خ لغوي11َّةف11ي الع@ق11ات ال

لتستوعب دق1ائق التج1ارب الت1ي   الشاعر، لزيادة  الطاقة ا يحائية ل�لفاظ ، وتوسيع حقولھا الد ليَّة،

   )٢(.  اتعبر عنھ

  

ه  ،  ويس1تره يرافقه في متعته مع محبوبت1 الَّذيبالنسبة للشاعر الرفيق المخلص  ،   اللّيليبقى        

  : بظ@مه ، فيقول 

  

  يـبِ ى رأســه بـمشإلى أن تردَّ       ٌع  راض اللّيلو اللّيللبسنا رداء 

  وجنــوِب  ألٍ بح ريحا شمإلى الصّ        ـما  ابثتھغصني بانة عا كوبتن

   ـيــبِ رق لّ ـكا عين وتطرف عنّ       ھـم   ن بغيظديالحاس ردّ بحال ت

  يـِب ضذار خي عـمبادي نصول ف     ه   كأنّ باح ى أن بدا ضوء الصّ إل

   )٣( ◌ِ يببا صبح قد أقبلت غير حـوي         م ؛قد فارقت غير مذم لفيا لي

  

يراف1ق الش1اعر ف1ي مغامرت1ه ، وق1د ان1زل الش1اعر علي1ه  ال1َّذي، اBنسان  اYبياتفي ھذه  اللّيليعادل 

وھ1ذا التش1خيص  ير يغزو رأسه المشيب ،صفات اBنسانية فھو في بدايته طفٌل ، وفي نھايته شيخ كب

   )٤("بما تحدثه من وقع لذيد على الوجدان  للّغةة ايؤكد عبقريَّ " واYنسنة لليل ،

________________________________  

 ٦٦ ، مرجع سابق ، ص الديوان )١

مرج1ع  م)  ١٩٢٠ – ١٨٦٠( في شعر أبي مس1لم البھ@ن1ي ) العدول ( اYسلوبي  ا نحرافأحمد علي محمد ، :  انظر )٢

    ٦٩سابق ، ص 

   ٥٥ – ٥٤، مرجع سابق ، ص   الديوان )٣

 ٢٠٤، مرجع سابق ، ص ...  اYسلوبي في مجموعة عبدهللا البردوني ا نحراف، مظاھر من بسام قطوس  )٤

   

  

  



٥٦ 

 

   -:مخاطبة العيد : ثالثاً 

  

ع1ي الق1ارئ ف1ي المتلقي بصورة مبدعة جديدة ، تت1رك أث1راً نفس1ياً عميق1اً ف1ي و يفاجئ أبو فراس

يمثل الصراع النفسي داخل وجدان الشاعر ، فالعيد رمز يع1ادل  الَّذيمخاطبته للعيد ، ھذا العيد 

  ما ھو جميل وسعيد في حياة الشاعر قبل اYسر ، وھو أيضاً يجسد حزن الشاعر  كلّ 

   -: وألمه وشكواه داخل اYسر ، فيقول 

  

  روبِ القلب ، مك ما عدت بمحبـوب        على معنـّى! يا عيد 

  وبِ حسٍن فيك محجـ كلّ قد عدت على ناظٍر،       عن ! عيد ا ي

  وبِ ھـا        أصبح في أثـواب مربــالتي ربُّ ّداريا وحشة ال

  بِ وجھِه   حسٍن و  طيــب  ى أھـلـِه      ـع العيُد عللقد ط

  )١( بِ قد رماني باYعاجيــل  ،       هلـدھر وأحداثـالي ولـم

  

مج11ا ت أوس11ع للتعبي11ر ع11ن  الش11عريَّةأس11لوبي مثي11ر ، يم11نح الص11ورة  انح11رافھ11ذه اYبي11ات  ف11ي  

   )٢( ت واYحاسيس التي يعيشھا الشاعرا نفعا 

شخص يعود دائماً عل1ى الن1اس ، وم1ن عادت1ه الع1ودة بالمحب1ب ،  نجد أنَّ العيد ھذه الصورةفي       

تعبير شديد التأثير ف1ي النف1وس ، فالعي1د رم1ز  ي ذلكو ف الذلّ في حال اYسر و على الشاعر وقد عاد

، ومخاطب1ة ھ1ذا الرم1ز مخاطب1ة للقل1وب  ؤل في جميع الثقاف1ات و المجتمع1اتللفرح والسعادة و التفا

للماضي في وعي الشاعر ، فالعيد في الماضي غيره في اYسر  ذه اYبيات ، والعيد معادلالمتلقية لھ

   -: الرسم ا[تي ، ومن الممكن التعبير عن ھذا ب

  

  العيد في الماضي                                                   العيد في اYسر            

     

  

  الحزن                                               السعادة                              

                 

  الكرب                                                   الفرج                           

              

  الوحشة                                       ا ستئناس                                  

                

  ربوب  م                                 رب الدار                                        

________________________________  
  ٤٣ – ٤٢، مصدر سابق ، ص   الديوان )١

  ٤٥، مرجع سابق ، ص "اYسلوبي في شعر مجنون ليلى  ا نحرافظواھر من " موسى ربابعة ، )٢



٥٧ 

 

ح1لَّ عل1ى الش1اعر ، فھ1ذا العي1د تركي1ز  ال1َّذيإن العيد في ھ1ذه اYبي1ات يوض1ح تغيي1ر الح1ال           

و قد    ة وفرح وراحة ،زَّ ا يحمله الشاعر من أحاسيس ، وحنين لماضيه وما يحمله من عِ وتكثيف لم

  .              ھذا العيد وسيلة للمقارنة بين اYحوال  جعل الشاعر من

  

    -: مخاطبة الحمامة :  رابعاً 

             

في1ع م1ن الن1اس ، ويتخ1ذه الحمام قريب من قلب اBنسان ، ي1أنس ب1ه ، ويحب1ه وض1يع الش1أن والر     

   )١(. الكبير في السن والفتى الصغير 

م وقد اتخذ أبو فراس الحمام1ة وس1يلة ل1ه ، ف1ي بث1ه لش1كواه م1ن اYس1ر وحنين1ه لل1وطن ، وق1د ق1ا      

البشر قابلة للخطاب ، فجعل الحمامة تبكي وتنوح بد ً منه بتشخيص صورة الحمامة ، وجعلھا مثل 

  . الدامي من كيانه وعي لنفس الشاعر والجزء المكسور ، فكانت المعادل الموض

  

   -: يقول أبو فراس ، وقد سمع صوت حمامة، وھو في أسره       

  

  الي ؟ ، ھل تشعرين بح اأيا جارت             :امةٌ ي حمد ناحت بقربـول وقأقـ     

  !  م ببالِ و   خطرت منك الھمو      وى       ما ذقت طارقة الّن ! وىمعاذ الھ     

  ة عاِل ؟ على غـصن نائي المساف    وادٌم         ـؤاد قـفـزون الحأتحمل م     

  ! ي تعالي أقاسمك الھموم ، تعالـ     !       ا بينن الّدھرصف أيا جارتا ، ما أن     

  ! ـالِ ب بُ م يُعذِّ ـسـي جـد فتردّ       ضعيفةً ،        عالي تري روحاً لّديّ ـت     

  اِل؟ ـويسكت محزوٌن ، ويندب س      ،       ةٌ ـأيضحك مأسوٌر ، وتبكي طليق     

   )٢(! دمعي في الحوادث غاِل  ولكنَّ       ،       مع ُمقلةً لـقد كنت أولى منك بالدَّ      

  

انتب1اه  مفاج1أةً ومقارن1ة تش1دُّ  كلّ إن مخاطبة الحمام1ة ، ذو ت1أثير كبي1ر ف1ي نف1س الملتق1ى ، وھ1و يش1   

Yن الحم1ام  ةالحمام مخاطبة الشاعرتلقي ، وتجعل منه شريكاً للشاعر في أحاسيسه ، و قد انتقى الم

  تجعل صوت الحمام مرةً سجعاً ،  مضرب مثل في اYمن والصيانة ، والعرب د العربعن

  

________________________________  

   ٧٦، مصدر سابق ، ص  ٢، مجلد  ، الحيوانالجاحظ :  انظر )١

   ٢٦٨ – ٢٦٧، مصدر سابق ، ص   انالديو )٢

   .)١( ضرب به المثل في اBطراب والشجن، وأخرى نوحاً ، وتومرةً غناء 



٥٨ 

 

  

ئه يثير تآلف الحمام والتقا الَّذيالمشتركة المعھودة بين الحمام ، فھو  للّغةوصوت الحزن ھو ا "     

زن ف1ي ص1وت الحمام1ة ، ليك1ون وقد التقط أبو فراس ھذا الح1.  )٢( "روحاً حتى لو لم يجتمع جسداً 

اYحزان ، لكن الشاعر يستغل ھذا الموقف لك1ي  ريق لبث شكواه وحزنه ، عن طريق مشاركتھاالط

نفس1ه  فات الض1عف وھ1ي الطليق1ة ، و يص1وريخفي ضعفه ويبقي على كبريائه ، فيلبس الحمام1ة ص1

  . صلباً في الحوادث مع ما يصيبه من أذى 

  

ات11ه وحزن11ه ف11ي ھ11ذه اYبي11ات ع11ن طري11ق مجموع11ة مق11اب@ت بين11ه وب11ين ظھ11ر أب11و ف11راس معانيُ       

   : على ھذه المجموعة من الصفاتالحمامة ، التي تعادل أحزانه وآ مه ، فيكون الخطاب مشتم@ً 

  

  

  والحزن الھمّ 

ة                                                                      اYســر                                  الحـريـَّ

  

  

  

  

  تبكي                     يضحك                         

  تندب           يسكت                                    

  تنوح                      يصبر                         

  سال                          محزون                    

  طليقة                     مأسور                         

  

      

                  

________________________________ 

  
محمد أبو الفضل إبراھيم ، دار : ، تحقيق  ، ثمار القلوب في المضاف والمنسوبأبو منصور الثعالبي :  انظر )١

   ٢٦٧ – ٢٦٤ت ، ص .اھرة ، دالمعارف ، الق

  

 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،  ١، ط  ، الطير في الشعر الجاھليعبد القادر الرباعي  )٢

 

٣(  

 
٤(  

   ٤٤، ص  ١٩٩٨ )٥

 الشاعر الحمامة



٥٩ 

 

   -: رثاء النفس :  خامساً     
  

، يصور لنا الشاعر أبنته تنوح وتبكي عليه بع1د موت1ه ، س1البا ف1ي ذل1ك  في صورة متميزة       

ن ابنت1ه لم يتمتع ب1ه ، عل1ى لس1ا الَّذيالمتلقي وآسراً وجدانه ، فھو يبكي نفسه ويندب شبابه وعي 

  .متخي@ً حالھا بعد موته 

  

ده و رونق1ه، فھ1ذا ب ال1نص تف1رُّ س1لُ وع من الرثاء ُطِرق من قبل، إ  أّن ذل1ك   يَ و مع أنَّ ھذا النَّ 

ثنائي1ة الم1وت و الحي1اة أو الحرك1ة و ح1ول  و نظرت1ه اللون من الرثاء يعبر ع1ن ش1عور اBنس1ان

  ).١(السكون، و يجسد خوف الشاعر بعد أن اقترب من المجھول 

  

   -:  أبو فراس يقول 

  

  ـاب ـى ذھـام إلـــاYن لّ ـــك    !   ي ـــتي ،   تـحـزنــأبـنـي    

  ـاب ـصن الـمــجـلـيـل مـي ، صـبـراً جــمـي@ً        للـتيـأبـن    

  ـرك والـحجاب ـتن خـلـف سـم     ! ـرٍة بـحـسـ ـيّ حـي علــوـن    

  : جـواب ـن رّد الــُت عـوعـيـي    ني ،   ـتــاديــولــي إذا نـــق    

  )٢(!ع بالـشـبـاب ـتـمــم يــلـ      و فراٍس ،ـاب ، أبـزيــن الـشـب    

  

اھلي1اً متمي1زاَ وھ1و اب1ن أب1ي يشابه أبو فراس في مخاطبته Bبنته في ھ1ذه القص1يدة ، ش1اعراً ج

، ليظھ1ر مكانت1ه ف1ي ع1الم اYحي1اء، و ليبع1ث رس1الة  خازم، الذي خاطب ابنت1ه المتلھف1ة للقائ1ه

  ).٣(ٍد على الواقع المفروض عليه تمرُّ 

  

ة ھذه الصورة اً كبيراً ،   يمكن للملتقي إغفاله ، ففي جِ ياً أسلوبانحراف كلّ ھذه الصورة تشف       دَّ

  ما كانت غير منتظرة ، كان وقعھا في النفس أعمق ، فإنكلّ مفاجأة ، التي تجذبنا ال

________________________________  

، مؤسس1ة حم1ادة للدراس1ات  ق1راءات نقدي1ة ف1ي الش1عر العرب1ي -تشكيل المعنى الش1عريّ محمود درابسة ، :  انظر )١

 ١٢،١١، ص  ٢٠٠٣الجامعيّة و النشر و التوزيع ،إربد ، اYردن ، 

 ٦٤مصدر سابق ، ص  الديوان ، )٢

  ١٤،١٣، ص   قراءات نقدية في الشعر العربي -تشكيل المعنى الشعريّ محمود درابسة ، :  انظر )٣



٦٠ 

 

ة ، وتتناسب عكسياً مع تواترھ1ا أحيان1اً تتناسب طردياً مع جدة المفاجأ أسلوبيَّةخاّصية  كلّ قيمة  

  )١(يّة  تدريجياً وفقدت شحنتھا التأثير ، سلوبيَّةما تكررت الخاّصية ضعفت مقوماتھا اYكّل ، ف

  

إنَّ  الصورة  في  اYبي1ات الس1ابقة ، ص1ورة مركب1ة تحم1ل ع1دَّة  د  ت  ومع1اٍن  ،  فف1ي         

، ) عادةً (     وابنهبين اYب  سنا بما يشبه الوصيَّة ، المتداولة، نجد أنف) اYول والثاني ( البيتين 

الناس ستموت ، و  ينفع إ  الصبر الجميل  كلّ الحزن ، ف  موعدفالشاعر يوصي  ابنته بالصبر 

  . ، مع ُعظم الُمصاب 

   

فيھا ا وفي باقي اYبيات ينتقل الشاعر من صورة الموصي ، إلى صورة جديدة يظھر لن         

  حال ابنته بعد موته  ،  وقد دعاھا للنواح عليه ،  لكن من خلف الحجاب  ،  راداً عليھا 

، ) زين الشباب يا أبا فراس: (  قول ي حال مناداتھا له وقد مات وعجز عن الرّد ، بأن تا[ن ف

  .أن يموت ولم يُشبع حاجته من الدنيا  أوشكا ألمه النفسي ،وحسرته على نفسه ، وقد باثَّ 

  

ولو أنَّ الشاعر أراد تصوير موته وعدم تمتعه بالشباب بطريق1ة أخ1رى ، لك1ان وق1ع ف1ي ب1اب    

، فخي1ال الش1اعر وتص1وره لم1ا  جمالي1َّةالناحي1ة ال   يغني النص شيئًا م1ن الَّذيالمباشر الوصف 

ة الق1ارئ بش1يء غي1ر م1ألوف ، ة   تجيء ، إّ  بمفاج1أيحدث  بعد موته ، يمنح النص جما ً ولذَّ 

   )٢(.يعد خروجاً على النمط التعبيري المألوف  الَّذياYسلوبي ،  ا نحرافينتج عن 

  

ّن ھذا اYسلوب أو الطريقة الفرديَّة في الكتابة ، ھي ما تجعل الكاتب أديباً ، فإذا كان ھناك إ     

، فل1و كت1ب أب1و  )٣( فإن1ه   يس1مى أديب1اً  –مھما كانت نس1بته ض1ئيلة  – انحرافأديب يكتب دون 

  .ياباً ، وقد نجعله في باب الوصاعادي ، فإننا قد   نسمى ھذا أد كلّ فراس ھذه اYبيات بش

________________________________  

، الدار العربية للكتاب  واYسلوب نحو بديل ألسني في نقد اYدب سلوبيَّةاYعبد الس@م المسدي ، :  انظر )١

   ٨٢، ص  ١٩٧٧تونس ،  –ليبيا    ،

، مرج1ع س1ابق ، ص " اYسلوبي في شعر مجن1ون ليل1ى ا نحرافظواھر من  "موسى ربابعة ،:  انظر )٢

٥١   

 – ١٨٦٠( ف1ي ش1عر أب1ي مس1لم البھ@ن1ي ) الع1دول ( اYس1لوبي  ا نح1راف "،أحمد علي محمد :  انظر )٣

  ٥٩، مرجع سابق ، ص "م ) ١٩٢٠

  

  

  

  

  



٦١ 

 

              -: مخاطبة المعنويات :  سادساً 

قي إنَّ مخاطبة اYشياء المعنوية كالقلب والنفس والعين ، يثير إدھاشاً لدى المتل                     

          لم111ا تمتلك111ه ھ111ذه اYش111ياء المعنوي111ة م111ن ص111فات إنس111انية   يمك111ن أن تمتلكھ111ا ف111ي ع111الم       ،

    وأعط11ت ھ11ذه اYش11ياء ص11فات   تمتلكھ11ا ف11ي إط11ار النظ11رة الش11عريَّة للّغ11ةج11اءت اق11د الواق11ع ، ف

جديدة      ات قالمنطق Bيجاد ع@اYسلوبي يتجاوز الممكن و ا نحرافالعقلية والمنطقية ، Yن 

والج1رح ، الش1َّيب، و ،والع1ين ،فسوال1نَّ  ،معوال1دَّ  ،@ت بين اYشياء ، فمخاطبة القلبحداث صِ وإ

، لكن ھذا الخطاب وھذه الع@قة ، ذات قيمة ش1عوريَّة ، تنق1ل موق1ف غير مادي محسوس  شيء

   )١(. الشاعر وانفعا ته للملتقي 

   

عقله دفعة واحدة ، في محاولة منه للوصول إلى حلٍّ م1ع يخاطب الشاعر قلبه ونفسه وعفَّتة و   

    -: ذاته ، فيقول 

  

  واظُر ا قلب ما جّرت عليك النّ وي!        وى عج الھن  فيا نفس ما  قيت م

ّ ما لَِك ؟  تي ، ما لي ؟ وا ِعفَّ وي   ُر ، ھمَّ لي منك زاج رٍ بأم ممتُ ھا        مكل

  ُر لدّي ، لربّات ، الخدور ضرائ        ىقّت لعقل والّصون واأن الحجا والـك

، وـوھُ     )٢(حبائُب عندي ، منذ كنَّ ، أثائُر ـانبُت مـا يشتھينهُ،       إن ج نَّ

  

اً أسلوبياً يُسقط من خ@له صراعه انحرافإن خطاب الشاعر لجميع ھذه المعنويات ، يمثل         

Yشياء ، يمثل حواراً ذاتياً ، ينم عن توتر النفسي على ھذه المعنويات ، فحوار الشاعر مع ھذه ا

الشاعر واضطراب حواسه ، فيقع في حيرة من أمره ف1ي م1ا يش1تھيه وم1ا يحب1ه وف1ي م1ا يردع1ه 

م1ن العق1ل  ك1لّ عما يريد ، فالقلب والنفس يمث@ن موقفاً واحداً وھو الھوى والشھوة ، بينما يمث1ل 

  . نھى عن الھوى ويدعو للصون والعفَّة والتقى موقفاً آخر معاكساً للسابق ، ي

  

  

  

  

________________________________  

  ٦١، مرجع سابق ، ص " اYسلوبي في شعر مجنون ليلى ا نحرافظواھر من  "،موسى ربابعة :  انظر )١

  ١١٧، مصدر سابق ، ص  الديوان )٢

  



٦٢ 

 

تسكن وج1دان ، فھذه الفوضى التي  كلّ الصراع في نفس الشاعر ، يتطلب تعبيراً بھذا الش إنَّ     

  . منفردٍة ، لتصوير ھذا الصراع  شخصيَّةشيء معنوي في  كلّ الشاعر ، تملي عليه أن يُفرد 

  

يجمع الشاعر الدموع والقلب والنفس معاً مرةً أخرى ، ولكنه في ھذه المرة يجعلھا في موقف         

ف1ي  اوقًع1ش1د الش1وق ، أ اتحاد ومشاركة في الشوق إلى أخيه ، فكان جمع ھذه اYشياء معاً في إقرار

   -: نفس المتلقي ، قال أبو فراس 

  

  رب وعي بشوقي إليك ،           ويـشھد قلبي بطول الكـتـقّر دم

  ب  ذي تأبى الكـكن نفسـول ‘          ود ـي لمجتھد في الجحوإنـ

  )٢()١(ب وصِ  بٌّ وإني عليك لص  وع ،         ـعليك لجاري الدم يوإن

    

 من الدمع والقلب والنفس في البيتين اYول1ين ، ع1اد وجمعھ1ا كّ@ً اعر بعد أن افرد حظ أن الشنل  

  . في حديثه عن نفسه في البيت الثالث ، وذلك إقراٌر بالشوق دون أّي ريبة ودون نزاع 

  

   -: يقول أبو فراس مخاطباً عينيه 

  

  ع ؟ـفحتى متى ياعين دمعك ھام  لدار من سلمى وھاتي المرابع    ھَي ا

َ الّ  الشَّيبألم ينھك    !د الجھل للمرء رادع ـوللشيب بع  ؟    ناز ً  حلَّ  ذيـ

  

  -:ويكمل   

    

  )٣(. لقد رويت بالدمع مني المدامع   ظمئت نفسي إلى طيب ريقھا      وإن  

  

________________________________  

 فھ1و َوَص1باً  يَْوَص1بُ  وَوِصبَ  أَْوصابٌ  والجمع والمرضُ  َوَجعُ ال الَوَصبُ  – مشتاق عاشق أَي َصبٌّ  فأَنا َصبَابة إِليه َصبِبْتُ  )١

 . أي مريض:  َوِصبٌ 

  ٢٨، مصدر سابق ، ص  لديوانا )٢

   ٢١٠ – ٢٠٩ المصدر ذاته ، ص )٣



٦٣ 

 

اBق1رار  نفس1همنھا شخصاً آخر غيره ، ليبع1د ع1ن  يعاتب الشاعر عينيه في ھذه اYبيات ، جاع@ً     

موضوعياً لحزنه ، فينسب   لكن الشاعر يجعل من عينيه معاد ً بالبكاء ، فالبكاء من الرجل ضعف ،

  .  سلوبيَّةات اYنحرافسوقه ل@ الدموع والبكاء لھا ، دون أن يكون مجبراً على البوح بضعفه ، مع

  

ً  الشَّيبيأتي لنا الشاعر بصورة أخرى في اYبيات السابقة ، حيث يجعل من       رادعاً للعين  شخصا

حقيق1ة رم1وز تمث1ل الص1راع النفس1ي ال ف1ي صورة الصراع ب1ين ع1دة أش1خاص ، ھ1م ، ليعيد الشاعر

داخل ذات الشاعر ، مدخ@ً عنصراً ثالثاً في الصراع ، وھ1و ال1نفس ، فھ1ي الطالب1ة للحبيب1ة الظامئ1ة 

  .  إلى طيب ريقھا ، فترويھا الدموع 

   

 البُني1ةم1ن  اج1زءً  كلّ ابقة ، يش1ات الص1ورة ف1ي اYبي1ات الس1انحرافق بين إن ھذا النسيج الخ@َّ     

ال1نص  للنص اYدبي ، فتداخل ھذه اYشكال في نسق تعبيري خ1@ّق ، ھ1و م1ا يجع1ل ھ1ذا لغويَّةال

  يمك11ن  ال1َّذيبني1ة ش1عريَّة متماس1كة ، ينس1ج خيوط1ه ويجم1ع أج1زاءه اYس1لوب اYدب1ي ،  يمتل1ك

   )١(.  الشعريَّةعزله عن 

    

فّعال1ة ف1ي تص1ويره ، فق1د  شخص1يَّةك الش1َّيبتي يدخل الشاعر فيھ1ا ليست ھذه المرة الوحيدة ال   

   -: ، وقال  الشَّيبخاطب 

  

   )٢(!ار ستعـشباب المومن  رّد ال ،        ذاريع في عن طوالذيري مع          

  

  -:ويكمل       

  

  ذاِر ؟ يب إلـى عشذر المما عف  ي      رين سـنشى العلعا زادت وم          

  اِر ـى أن جاءني داعي الوقـصابي       إلوما استمتعت من داعي التَّ           

  ! لقد جاورت ، منك ، بشّر جارِ        ابيـويا شب! ظلمت  ،أيـا شيبي          

  ) ٣(اِر ـا بترحيل الديـھـويختم    أوي إليه    ـن يـم كلّ ل ـرحِّ ـيُ           

  

   ________________________________  

 ٣١، مرجع سابق ، ص  اYدبيَّة للّغةنظرية ا،  )Jose Maria(خوسيه ماريا :  انظر )١

  الجانب : ومنه العذار  فرس َخدِّ  على حَسنٍ  ِعَذارٍ  –بداية الشيب : طوالع  – َعِذيري يقال فاعل بمعنى فَِعيل يَْعِذُرك َمن )٢

   ١٨٩ – ١٨٨، مصدر سابق ، ص   الديوان )٣



٦٤ 

 

11ن ،لتقدّ  مع11اد ً  الش11َّيبع11ل م11ن نج11د أنَّ الش11اعر ج        عل11ى        لع11دم قدرت11ه وذل11ك م11ه ف11ي السِّ

ع@مة وقار ورزانة ، لكنه يثير في نفس اBنسان صراعاً  الشَّيب، ف النشاطو التصابيفي   ستمرارا

الخ1وف م1ن  ع@مة على مضّي الزمن ونقصانه ، لھذا فإنه يولّد الشَّيب، بين ما كان وما سيكون ، ف

  .ما يملكه الشخص من شباب وصحة وقوة فقدان 

  

جلي11ّة ف11ي اYبي11ات الس11ابقة ، ف11ي تش11خيص الش11اعر ل11ه ، جامع11اً إي11اه م11ع  الش11َّيبتب11رز ص11ورة       

ظالٌم جائر ، يأتي من غي1ر موع1د ودون تنبي1ه ، والش1باب  الشَّيبمقابلة له وھي الشباب ، ف شخصيَّة

   -: ذلك قول الشاعر ومن . يرحل مسرعاً دون أن يستمتع الشاعر به 

  

   )١(@ً ،         وودعت الغواية والشبابا أھ:  ح فقلت  الشَّيبرأيُت 

  

والتص1ابي مع1اً ، فاس1تقبال  الش1َّيبففي ھذه الصورة يُرسخ الشاعر فكرته ، في ع1دم اجتم1اع         

  . مرافق لتوديع التصابي والشباب  الشَّيب

      

، فالشاعر يجسد ألمه وحزن1ه عل1ى عنويات مخاطبته للجرح النفســيّ من مخاطبة الشاعر للم و       

اBنس1ان ال1واعي، وذل1ك ليظھ1ر الش1اعر م1دى ألم1ه وش1دة حزن1ه ف1ي مخاطبت1ه لھ1ذا  كلّ ولديه، في ش1

  -: الجرح، فيقول

  

  ؟  لُ بي لكـمـا مـحملفـھل بق    !    ل اYّولُ ، لـم يـندمـ يـا قـرح

   )٢(!  لُ حيث أصابنـا فـھـو المقت        وى ،لقف اُجرحان ، في جسم ضعي

  

إلى من يشكو إليه ، فلم يجد س1وى جراح1ه يفض1ي إليھ1ا  ة الشاعر لجرحه، احتياٌج منهمخاطبف       

حزنه وانكساره ، فالجرح ش1يء خف1ي م1ن خباي1ا ال1نفس ، وم1ن الص1عب التعبي1ر عن1ه دون اس1تعمال 

  . واقعاً في نفسه  لم ليكون واضحاً للملتقيسيد ھذا اYالصور الدالة الكاشفة للمشاعر ، ف@ بد من تج

  

_________________  

  ١٩ ، مصدر سابق ، ص الديوان )١

  ٢٢٩المصدر ذاته ، ص  )٢



٦٥ 

 

وخ@صة القول في ما جاء بمخاطبة الشاعر للمعنويات ، أنَّ الش1اعر اس1تخدم المعنوي1ات ف1ي ش1عره 

مم1ث@ً و وياً لما يحس به ، يحك1ي م1ن خ@ل1ه مكنون1ات نفس1ه ، معن موضوعيًأ و ،ليجعل منھا معاد ً 

في ذلك انتباه المتلق1ي ، ومفاجئ1اً ل1ه ، دون  اسطة تلك الشخصيات المبتكرة، شادًّ صراعه الداخلي بو

  .يكون مجبراً على الوصف والبوح المباشرين  أن
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      -: مخاطبة الصفات :  سابعاً 

  

سيف الدول1ة ومنادات1ه ل1ه بالص1فات ، ول1ذلك ت1أثير ف1ي كثر أبو فراس في قصائده من مخاطبة ي      

نفس المتلقي ووعيه ، فمناداة شخص بصفة م1ا ، ترس1يخ لھ1ذه الص1فة ود ل1ة عل1ى وجودھ1ا ، حت1ى 

أصبحت جزءاً منه ، يُعرف من خ@لھا ، غير مغفلين أنَّ أبا فراس كان يخاطب سيف الدولة ويناديه 

اYسلوبي أداة ناجحة ف1ي ي1دي  ا نحراففاٍت تكشف عن رأيه فيه ، وترسم صورته ، فكان ھذا بص

ه انطباع11اً ، يص11بُّ ف11ي المتلق11ي ويت11رك ف11ي نفس11ه أث11راً ، و يرس11خ ف11ي مخيلت11 ليف11اجئأب11ي ف11راس ، 

  .  مصلحته

  

لتطل1ب من1ه  ھ1اب أم1ه إل1ى س1يف الدول1ةيقول أب1و ف1راس مخاطب1اً س1يف الدول1ة ، بع1د أن بلغ1هُ ذ      

   -:ھا خائبة ، فردَّ  ه افتداء

  

  ھـا ـلـمـيه أكـإ  و فـي راحت         ،ةٌ مـكرمـا تُعّد ـم سـيـداً، يا         

   

  -:ويكمل 

  

  ! لھـا ـبـحن أجـ@د ، ونـأنـت ب     ا ،    ھــأنت سمـاٌء ، ونحن أنجم        

  ! ھـا ـملـن أنـحـت يمين ، ونأنـ      ،    هوابلـحن ـأنت سحـاٌب ، ون        

  

   -: ويكمل في نفس القصيدة قائ@ً 

  

  ! ونحن فـي صـخـرٍة نزلـزلـھـا     يا واسـع الدار؛ كيف توسعـھـا            

  ! لـھـا ثـيابنـا الصـوف مـا نبـدِّ         ؟     كيف تبـدلـه! يا ناعـم الثوب    

  !ھـا ــلُ ننقُ  مـل أقيـادنـا ، وـحن              لو بصرت بـنا! يا راكب الخيل          

  

  -:ويكمل      

  

  )٢()١(ھــالُـ ِّ إ  المـعالي الـتـي يؤث         ه       يـريد ب الق الـمــيا مـنف    

   

________________________________    

  .مھا يؤصلھا و يعظِّ :  ھنا يؤثِّلھاو  بناؤه المجد وتأْثيل التأْصيل التأْثيل )١

   ٢٧٦ – ٢٧٣، مصدر سابق ، ص   الديوان )٢
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 يعيش11ه ، ليص11ل ال11َّذيإنَّ من11اداة س11يف الدول11ة بالص11فات الس11ابقة ، يق11دم لن11ا تص11ويراً للح11ال 

إظھار صورته المقابل1ة لس1يف الدول1ة ، فنج1د أن ھ1ذه الص1فات   إلىمن خ@ل ھذا التصوير الشاعر

عطاف ، فمخاطب1ة س1يف الدول1ة بم1ا يتص1ف ب1ه م1ن جاءت مقاِرنةً بين اYح1وال ، حامل1ةً ل1ون ا س1ت

صفات وبما يتحلى به من نعيم ، مع مقابلة ھذه الصفات ، بصفات أب1ي ف1راس ، يجع1ل م1ن الملتق1ي 

  .  ب اYول في ھذه القصيدة وھو سيف الدولة خاَط وبخاصةً المُ . أكثر تعاطفاً مع الشاعر 

  

يظھر م@مح الصورة  الَّذيبالرسم ا[تي  ابلھا،يقويمكن توضيح ھذه الصفات ومقارنتھا مع ما      

   -:سلبياYول إيجابي واYخر  :اتجاھينالمرسومة في 

  

  

  

  

       أسير          اتجاه سلبي       اتجاه ايجابي                      يا سيداً            

   

  

  

     

  ضيق اYسر             حال اYسر   يادة             حال السِّ             يا واسع الدار      

  

  ثيابه صوف خشنة                                                           يا ناعم الثوب     

  

  يحمل قيوده وينقلھا                                                          يا راكب الخيل     

  

  بحاجة لمال الفداء                                                            يا منفق المال     
  

  

  

يقوم الشاعر بذكر مجموعة م1ن الص1فات الت1ي تُظِھ1ر ح1ال س1يف الدول1ة ، والت1ي ك1ان الش1اعر       

اٍت جديدٍة تحكي حاله في الوقت الحاضر ، حيث جزءاً منه في الماضي ، ليقابل ھذه الصفات ، بصف

مجموعٍة من الصفات صورةً لحياٍة عاشھا الشاعر ، ليجري مقارنةً بين ھاتين الصورتين  لَّ كُ  كِّلتش

، ويطرح سؤا ً مستتراً ، لماذا   يشارك سيف الدولة في النعيم ، كما كان يفعل قب@ً ، ولماذا يبقي1ه 

  .في العذاب ؟

   

 سيف الدولة أبو فراس



٦٨ 

 

، ففي  سلوبيَّةفراس اY لة بصفاته ، سمة عامة من سمات أبيفراس لسيف الدو أن مناداة أبا يبدو     

ةمعظم اYحيان ، ينادي الشاعر ابن عمه بصفات العظمة والقوة و   : ، فيقول  العزَّ

  

  يا فـارج الكرب العظيـم ،          وكاشف الخطب الجليل 

  !يل الذلّ يز ، لـذا ويا عز ، لذا الضعيف ،        كن ، يا قوي

   

   -: ويقول 

  )١(! وظـلـتي عند المقيل   يا عـّدتي فـي النائبـات ،         
  

   -: ويقول في موضع آخر 

  

  دي ـبك أھت ذيـالَّ وإنك للنجم ،       بك اقتدي ،   ذيـالَّ وإنـك للمولى ، 

  مقـصِد  كلّ ي أھديتن الَّذيت وأن        عّرفتني طرق الع@ ؛  الَّذيت ـوأن

  اق حّسدي أعنا فـوق إليھمشيت       رتبـٍة ،    لّ ـكبلّغتني  الَّذيوأنـت 

       .) ٢(قد أخلقت تلك الثياب فجّدِد ـل      عمى التي جلَّ قدرھـا   فيا ملبسي النُّ 

  

   -: ومن مخاطبة الشاعر لسيف الدولة وھو في اYسر ، بعد أن رّد عليه رداً خشناً     

  

  دى ، وقريـع الـعرب         عـ@م الجفاُء ؟ وفـيم الغضب ؟ أسيف الھ

   -:ويكمل     

    )٤()٣( بدِ ت العطوف ، وأنت الحَ وأن    ُم ،     أنت الـحليـُم ، ووأنت الكري

  

  

  

  

  

________________________________  

   

   ٢٦٥،  ٢٦٤، مصدر سابق ، ص   الديوان )١

   ٩٧المصدر ذاته ، ص  )٢

ً  يَْحَدبُ  ف@ن على ف@ن َحِدبَ  )٣  .العطوف : الَحِدب و  عليه وَحنا تََعطَّفَ  وتَحدَّبَ  َحِدبٌ  فھو َحَدبا

 ٣٧ ، مصدر سابق ، ص الديوان )٤
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ةً لھا          يا فارج الكرب ، يا كاشف الخطب، (إنَّ اYبيات السابقة ، وإن كانت ذاكرة للصفات عادَّ

، في1ا ملبس1ي النعم1ى ،  ال1َّذي وأن1تإن1ك لل1نجم ،  يا قوي، يا عزيز، يا ع1دتي ، ظلت1ي، إن1ك للم1ولى ،

،   يمكن عّدھا ) الحدب  أنتالعطوف ، أنتالحليم ، أنتالكريم ،  أنتسيف الھدى ، قريع العرب ، 

 غاي1ة ، وس1بب خف1ي يح1رك المش1اعر ف1ي ا تج1اه ال1ذي يبتغي1ه ص1فة منھ1ا ك1لّ من باب الوص1ف ، فل

  . الشاعر 

  

أس1لوبي ي1دفع الق1ارئ للبح1ث ع1ن  انح1رافھذه الصفات بھذه الطريق1ة ، إن استخدام الشاعر ل        

 نفسيَّةفي   جوھر النص ود لته الحقيقية ، التي تتعدى الوصف والتشبيه ، إلى ما ھو شعوري كامن

  )١( ياق في ضبط د  ت ھذه الصفات وتوجيھھامھمة السِّ  رالكاتب ، آخذين في عين ا عتبا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________________  

  
  

   ٢٥٥ – ٢٥٢، مرجع سابق ، ص   مبادئه وإجراءاته –علم اYسلوب ص@ح فضل ، : انظر )١



٧٠ 

 

  

  الفصل الثالث

  الحوار

  
 

 

  الــحــــوار

  

حويراً وَمُحورة بضم الحاء بوزن  ُمحاورةً و ِحَواراً و َحَواراً و رجع إليّ ه فأمتكلّ  "الحوار لغة ً      

ه ، وأح11رت ل11ه جواب11اً وم11ا أح11ار بَمُش11ورة  م11ة ، وا س11م م11ن كلّ أي جواب11اً ، وأح11ار علم11ه جواب11ه ردَّ

المح11اورة الح11وير تق11ول س11معت حويرھم11ا وحوارھم11ا ، والمح11اورة المجاوب11ة والتح11اور التج11اوب 

 مته فما حار إلي جواباً وما رجع إلي حويراً و  حويرة و  َمُحورة و  ح1واراً أي م1ا ردَّ كلّ وتقول  

   )١( "جواباً ، واستحاره أي استنطقهُ 

  

منھما من الح1ديث م1ا ي1راه ويقتن1ع  كلّ أسلوب يجري بين طرفين ، يسوق  "والحوار اصط@حاً      

   )٢( "الحقائق وتقريرھا من وجھة نظره  به ، ويراجع الطرف ا[خر في منطقه وفكره ، قاصداً بيان

  



٧١ 

 

م بين الطرفين أو كّ@ ، وإنما يغلب عليھا صورة تبادل الو  تلزم في الحوار صورة الخصومة       

تستخدم في معالجة الموضوعات ، للوص1ول إل1ى حقيق1ة معين1ة ف1ي أح1د  أسلوبيَّة، فھو أداة  )٣(أكثر 

  .  )٤(العلوم ، أو جانب من جوانب الفكر 

  

اYسلوب ، وھو ه وحدة الموضوع وحديث بين شخصين أو أكثر تضمّ  "أما الحوار الفني فإنه        

م ك1ّ@ يقوم أساساً على ظھور أصوات أو صوتين على اYقل Yش1خاص مختلف1ين ، وھ1ذا م1ا يجع1ل ال

   )٥(.  "يتسق بطريقة تثير ا ھتمام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________________  

  
  ) . حور ( ، مصدر سابق ، مادة  لسان العربابن منظور ،  )١

     ٢٠٠٤، قط11ر  ،  اBس11@مية، وزارة اYوق11اف والش11ؤون  ١، ط  )وا[خ11ر ... ال11ّذات(الح11وار عب11د الس11تار الھيت11ي ،  )٢

  ٤٠،ص 

   ٩، ص  ١٩٩٣م  ، .، د ١، ط  ، الحوار في القصيدة العربيةالسيد أحمد عمارة :  انظر )٣

 ٤٠، مرجع سابق ، ص  )وا[خر ...  الّذات( الحوار عبد الستار الھيتي ، :  انظر )٤

   ١٠ص  ، مرجع سابق ، ار في القصيدة العربيةالحوالسيد أحمد عمارة ،  )٥

  



٧٢ 

 

        1  ف1ي القص11يدة ، اس1تخدام لوس1يلة تعبيري11ة ناقل1ة ل�ح11وال ھا الح1واريّ كلّ ة بش11إن اس1تخدام القصَّ

ن ال11َّذيف11إن الش11عراء  ذلكذاتھ11ا ، ل11 بح11دِّ  أكث11ر واقعي11ة ، ول11يس الم11راد م11ن ھ11ذه الوس1يلة القص11ة كلّ بش1

   )١( الة ة الدّ باللمسات الموحيَّ  استخدموا ھذه الوسيلة اكتفوا

  

والحوار لون من ألوان اYداء الفني ، وأداة من أدوات التعبير ، يلجأ إليه الشاعر للتعبير عن  "       

م1ا ك1ان طبيعي1اً ف1ي التعبي1ر ع1ن الفك1رة ،   افتع1ال في1ه و  كلّ فكرته بطريقة مثيرة ، وتزداد أھميت1ه 

   )٢( "ف كلّ ت

  

في القص1يدة حكاي1ة الواق1ع مض1افاً إلي1ه عنص1ر التش1ويق والخي1ال ، ي1أتي ب1ه الش1اعر والحوار        

 ليحكي ما دار بينه وبين غيره ، بطريقته الخاصة ، ليبتعد عن التجسيم ويقترب من السرد القصصي

)٣(.   

  

ة و اYحاس11يس والعاطفي11َّ نفس11يَّةيس11اعد الح11وار عل11ى تص11وير المواق11ف ، وب11ث الص11راعات ال       

الخوف ، والغيرة ، والتردد ، أو الشجاعة ، والجبن ، وذل1ك بجع1ل الشخص1يات : لمتضاربة ، مثل ا

   )٤(. أفكارھا ةم مع بعضھا البعض ، مصورة نفسھا حاكيَّ كلّ تت

  

 ك@وربم1ا ش1 .ةوالس1لوكيَّ ة ة والمھني1َّة والبيئي1َّالطبيعي1َّ ،شخص1يَّةالكما يقوم الحوار بتحديد م@مح      

Yوثقافتھا وبيئتھا وظروفھا ، ھي الت1ي  شخصيَّةالأن طبيعة : حيان ، وذلك موافقة لقولنا في بعض ا

   )٥(. ومستوى  وفكًرامھا أو حوارھا لغة ًك@تحدد 

  

المختلفة ، وھ1ذا اBقن1اع ،    شخصيَّةاليعتمد الشاعر على الحوار Bقناع المتلقي بخصوصيات      

   )٦(. تنطق به  الَّذيم ك@عن نفسھا ، عن طريق ال شخصيَّةاليتحقق تحققاً تاماً ، إ  بكشف 

_________________ 

 

   ١٥، مرجع سابق ، ص  الحوار في القصيدة العربيةالسيد أحمد عمارة ، :  انظر )١

  ) أ ( المرجع ذاته ، ص  )٢

   ١١المرجع ذاته ، ص :  انظر )٣

   ٦٥ص  ،٢٠٠٨ اYردن، الحديث،عالم الكتب  ،العربيةرواية ة الحوار في الكلّ مش كاظم،نجم عبد هللا  :انظر )٤

   ٧٧الرجع ذاته ، ص :  انظر )٥

   ٧٨،  ٧٧المرجع ذاته ، ص  :  انظر )٦
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لح1ادث أو موض1وع  شخص1يَّةالالعمل الفني ف1ي حقيقت1ه   يقتص1ر عل1ى تس1جيل اس1تجابة الفن1ان  "   

ة كش1فت عبقريت1ه اد الفن1ان عبقري1ّم1ا ازدكّل و همعين فحسب بل يشمل أيض1اً آراءه وأفك1اره وأحاسيس1

للن1اس ف1ي  العادي1َّةيع1الج أح1داث الحي1اة  ال1َّذيوالش1اعر الكبي1ر ھ1و . ةعن مزي1د م1ن الطاق1ة و الفردي1ّ

المبدع  هالبسيطة بخيال العاديَّةة لغةً لشعره ويخرج تلك اYحداث فيجعل من لغة الحياة اليومّي  ،شعره

      )١( "ثوب جديد  يفتبدو ف ،

  

ة ة وواقعي1ّالحياة ، وھ1و أداة فاعل1ة ف1ي تق1ديم شخص1يات حي1ّ شخصيَّةالالحوار يسھم في منح و       

 الواقعي1َّةومقنعة من جھة ، ومختلفة غير متشابھة من جھة أخ1رى ، ليس1تطيع الكات1ب الوص1ول إل1ى 

      )٢(. واBقناع بالشخصيات ورسمھا رسما تصويريا دقيقا 

  

،  يعتمد على الص1وت الواح1د الَّذيينقل الخطاب من الوصف المباشر ، الشاعر للحوار ، ف يلجأ     

   )٣(   ة و الحياة على القصيدةصوتين متقابلين ، وذلك ليضفي الحيويّ  إلى

  

ويزيد أيضا ًمن  ،، و يزيد من تأثيرھا في النفوسالشعريَّةعلى القصيدة  فنيَّةالحوار لّذةً يضفي        

، إجھ11اٌض م11ن س11ياقه و اس11تبداله بخب11ر ي11ُروى جع11ل ن11زع الموق11ف الح11واري، مم11ا يجمالي11َّةق1درتھا ال

  .)٤( ثير في النفوسو إنقاص من قدرته على التأ النص جماليَّةل

  

، إذ يس1اعد ف1ي رس1م ف1ي العم1ل القصص1ي ب1دور ھ1امٍ ح1وار ال يقوم ،وفي المواقف القصصيّة "      

خفف من رتابة الس1رد نظ1راً لتن1وع اYص1وات وتجسيد التجربة ، كما ي، ، ونمو المواقف  شخصيَّةال

 منھما إلى المتابعة كّ@ً ويدعو ، فالحوار يأسر القارئ والسامع . تبعاً لتنوع الشخوص المشاركة فيه 

ل دونھ1ا الح1ديث ات م1ن أھ1واء ون1وازع وأفك1ار ، يض1ائ، كما يكشف عما يدور في نفوس الشخصي

   )٥( "قاع واحد لى وتيرة واحدة ، أو إييظل ع الَّذيالعادي 

  

________________________________  

   ٥٤ت ، ص .م ، د.، الوكالة العربية للتوزيع والنشر ، د الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعةعبد الفتاح نافع ،  )١

   ٨٠، مرجع سابق ، ص  ة الحوار في الرواية العربيةكلّ مشنجم عبدهللا كاظم ، :  انظر )٢

  ، مرجع سابق ، ص ب  الحوار في القصيدة العربية السيد أحمد عمارة ،:  انظر )٣

          ٢٢١المرجع ذاته ، ص :    انظر )٤

   ، مرجع سابق ، ص  ج الحوار في القصيدة العربيةالسيد أحمد عمارة ،  )٥



٧٤ 

 

والحي11اة ، ويق11دم رؤي11ة المب11دع المتأجج11ة داخ11ل نفس11ه ، وك11أن  ال11ّذاتيكش11ف الح11وار ع11ن رم11وز     

لي للذات ، فالش1اعر ق1د يزي1ل القن1اع عن1د اس1تعماله الض1مائر ، ويكش1ف ع1ن الحوار لغة العالم الداخ

  )١.(المتألمة عندما يدير حواراً ساخناً ، أصله صراع داخلي في نفس الشاعر  الّذات

 

ش1يء ، أن يثي1ر ف1ي نف1س  ك1لّ ، فإن ما يھمه أو ً وقب1ل يستخدم الشاعر الحوار في قصيدته عندما   

  )٢(مستعصية تكد الذھن وترھق المتلقي دٍ قَ مي@ً ، و  يھمه وضع عُ القارئ أعجاباً ودھشة و

  

 ح1داثو اY تل1ك اYط1ر Yحداث وابتداعھا ، وفي رس1ميساعد الحوار على رسم اYطر والتقاط ا     

 فيھ1ا ،رةً مم1ا يجعلھ1ا قريب1ة م1ن النف1وس ، م1ؤثّ ، م1ا فيھ1ا م1ن ش1خوص ووق1ائع ك1لّ لقص1ة بل صياغةٌ 

1 شخصيَّة كلّ حوار مناسباً لال يجعل من الشاعرف  ◌ً  مةناطقة به ، متناسقة وفكره وموض1وعه ، مجسِّ

   )٣(. ة فيه للواقع ، ومفجرة للحيويَّ 

  

درة على التح1رك ، أنه يجعل الشخصيات قاعند استعماله في القصائد الشعريَّة ومن قدرة الحوار    

 شخص1يَّة ك1لِّ ش1بة المس1رح ، لة تمثل قصص1اً عل1ى خ، وكأنھا شخصيات مسرحيَّ والنطق والمشاركة

  . )٤( مؤثر كلٍّ ه بشو ينقل فكرت مختلف ، يخدم الشاعر كلٌ منھا طبيعة و ش كلٍّ ، ول منھا دورھا

  

وعن آرائھ1ا ،  عنھاوالتعبير  شخصيَّةال، يستخدمھا الكاتب في تكوين  أسلوبيَّةإن الحوار أداة         

م11ع بعض11ھا ال11بعض ، تنكش11ف لن11ا حقيق11ة  وع11ن نظرتھ11ا إل11ى الحي11اة ، وف11ي تص11ارع الشخص11يات

   )٥(. مشاعرھا واتجاھاتھا المختلفة 

  

  

  

________________________________  

  

   ١٩٥، مرجع سابق ، ص  عند الھذليين الشعريَّة للّغةبنائية امحمد الخ@يلة ،:  انظر )١

   ١٦ص ، مرجع سابق ،  الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعةعبد الفتاح نافع ، :  انظر )٢

    ٥،  ٤ المرجع ذاته ، ص :  انظر )٣

   ٦المرجع ذاته ، ص :  انظر )٤

   ٧، ٦، مرجع سابق ، ص   الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعةعبد الفتاح نافع ، :  انظر )٥



٧٥ 

 

ويبق1ى عالق1اً ف1ي  ماع طرق1اً ، فھ1و يط1رق اYس1ة والت1أثير يضفي الحوار على القص1يدة الجاذبي1َّ       

الكاتب ، والبناء النفسي   يختل1ف  نفسيَّةالقلوب ، Yن ھذا الحوار جزء من  وطة فياYذھان ، وله ل

   يتج1زأ م1ن نفس1يته وطبيعت1ه اشيئاً عن البناء الفني ، إذا كان الفنان يطرح عن طريق الحوار جزءً 

)١( .  

  

ع س1واًء حم11ل الح11وار ط11ابيخ1دم الح11وار الش11اعر ف1ي إيص11ال م11ا يري11ده م1ن ت11أثير ف11ي المتلق11ي ،      

أو حمل طابع الموافقة ، حيث يكمل  -وفيه تتحدى الشخصيات المتحاورة بعضھا بعضاً  -المواجھة 

ا الح1التين تظھ1ر الشخص1يات عل1ى حقيقتھ1ا ، كلتأحد المتحاورين الفكرة التي يطرحھا ا[خر ، وفي 

ع11ددت Yف1راده ، مھم1ا تنوع1ت موض1وعاته وت نفس1يَّةYن الح1وار يكش1ف ع1ن الكثي1ر م1ن الجوان1ب ال

  )٢(.اته شخصيَّ 

  

قص11رھا ، وطبيع11ة  ف11ي طبيعتھ11ا وطولھ1ا و وذل1كع1ن بعض11ھا ال11بعض ، أن11واع الح11وار تختل1ف      

نوع من ھذه اYنواع وظيفة يؤديھا ، تصلح في مكان ، وقد   تصلح  كلّ منھا ، ول كلّ المخاطب في 

انجازه من خ@ل ھ1ذا الح1وار في غيره ، فطبيعة الحوار بين اثنين ناتجة عن تقدير الشاعر لما يريد 

  ) ٣( منھما كلّ ي@ئم طبيعة  الَّذي، 

  

   -: ينقسم الحوار من حيث حوار الشاعر مع نفسه أو مع غيره إلى قسمين 

  

وھ11و العم11ل عل11ى مراجع11ة اBنس11ان لنفس11ه وأفك11اره ،  " -) :  ال11ّذاتم11ع ( الح11وار ال11داخلي : أو  ً

ي11د م11واطن الص11حة واطن الخل11ل وإص11@حھا ، وتحدوالوق1وف معھ11ا وقف11ة تأم11ل وتص11حيح لتحدي11د م11

  )٤( "لتعزيزھا ودعمھا 

  

  

________________________________ 

  

   ١٣ – ١١، مرجع سابق ، ص   الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعةعبد الفتاح نافع ، :  انظر )١

  ج ،، مرجع سابق ، ص  ب  ، الحوار في القصيدة العربيةالسيد أحمد عمارة :  انظر )٢

  ١١، مرجع سابق ، ص  الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعةعبد الفتاح نافع ، :  انظر )٣

   ٩٩، مرجع سابق ، ص  )وا[خر ...  الّذات( الحوار عبد الستار الھيتي ،  )٤



٧٦ 

 

نفسه ، ويضيف ھذا النوع م1ن الح1وار للموق1ف الم1راد التعبي1ر حوار الشاعر مع  أيًضا وھو   

اكتف11ى الش11اعر باBخب11ار ع11ن الواقع11ة ، لك11ن تجس11يم الموق11ف  عن11ه أبع11اداً ل11م تك11ن لتظھ11ر ، ل11و

   )١( من النص أكثر تأثيراً وإقناعاً  وتصوير المشاعر المتضاربة عن طريق الحوار ، يجعل

  

  : يأخذ أشكا ً عديدة ، ھي  الّذاتإنَّ الحوار مع 

  

  . المناجاة والدعاء  -أ "

  .  ))النفس اللوامة  ((اللوم والمعاتبة للذات  -ب  

ب1ين أبن1اء ح1وار  "وھ1ذا الن1وع م1ن الح1وار  -:  )٢(" )) الحوار ال1وطني ((الحوار الداخلي  -ج  

ينية ، قد   تفيدنا في ، من ناحية د الّذاتوقد اعتبره المؤلف من الحوار مع  )٣( "اYمة الواحدة 

ف1ي  الش1عريَّة ةللّغ1ة م1ن بُن1ى اللحوار بوصفه سمة من سمات اYسلوب الش1عري ، وبني1َّ دراستنا

  . شعر أبي فراس 

   

وھو محاورة الش1اعر لغي1ره ف1ي القص1يدة ، مم1ا  -) :  الّذاتمع غير ( الحوار الخارجي : ثانيا ً 

 و نفس1يَّةجس1د لمح1ات ، فنرى في القصيدة توتر وانفع1ا ً ييكشف عما في نفس الشخص ا[خر 

   )٤(. امتزجت معاً  فنيَّة

  

ن م1ن الح1وار ك@، و ب1ذلك يظھ1ر لن1ا ش1والقص1ر العربية الط1ول يتناوب الحوار في القصيدة   

  : حسب الطول والقصر ، ھما 

  

ما يجول في فكره  كلّ وھو حوار يأخذ معظم القصيدة ، يقص به الشاعر : الحوار المديد  :أو  ً

من حقائق وأحاسيس وحكايات ، مدرجاً في ھذا الحوار العديد من الشخصيات ، مما يرينا لون 

   )٥( .ة التي يعيشھا الشاعر اة ا جتماعيّ الحي

________________________________  

   ٢٠٧، مرجع سابق ، ص  الحوار في القصيدة العربيةالسيد أحمد عمارة ، :  انظر )١

   ٩٩مرجع سابق ، ص  ،) وا[خر ...  الّذات( الحوار عبد الستار الھيتي ،  )٢

   ١١١المرجع ذاته ، ص  )٣

   ١٢، مرجع سابق ، ص  الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعةافع ، عبد الفتاح ن:  انظر )٤

 )  ٤٥ – ٣٩( المرجع ذاته ، ص :  انظر )٥

  

  



٧٧ 

 

يج1ري ف1ي س1رعة الب1رق  "ويأتي ھذا الحوار ف1ي القص1يدة  -:الحوار البرقي الخاطف  :ثانيا ً 

تف1تح ل1ه ت ال1َّذيمع1ة وذل1ك الف1يض الن1وراني يخطف اYبصار والقلوب ف1@ يت1رك أث1راً، س1وى تل1ك اللّ 

، وي11أتي ھ11ذا الن11وع ليت11رك للمتلق11ي فرص11ة التفكي11ر  )١( "ب دون أن تمس11ك من11ه النف11وس ش11يئاً القل11و

   )٢(. وا عتقاد بما يشاء، خالقاً في النفوس توتراً خاطفاً ، يشد النفوس ويلفت اYنظار 

  

الح1وار  فقيم1ة "،   نح1دد قيمت1ه ب1الطول والقص1ر  وبذكرنا للح1وار المدي1د والخ1اطف ، فإنن1ا

وإنما تكمن في قدرة ھذا الحوار أو ذاك عل1ى التغلغ1ل ف1ي أعم1اق . ليست في طوله أو قصره  فنيَّةال

ر ث1م ف1ي ق1درة الش1اعر عل1ى التخي1ُّ. ة ، وعلى معرف1ة نوازعھ1ا وميولھ1ا وم1ا تفك1ر ب1ه النفس البشريّ 

لقارئ أو السامع وف1ي وا نتقاء واستغ@ل عنصر المفاجأة ، ثم إجادته في خلق عنصر التوتر لدى ا

   )٣( "ته أن يخلف في نفسيھما أثراً ما استطاع

  

تختلف طبيعة الحوار في طريقة جريانه وتصادم اYصوات أو اتفاقھا مع بعضھا البعض ،      

  : ين كلفنجد أن طبيعة الحوار تكون في ش

  

فك1ر ، فھ1ي تق1وم تص1ارع أض1داد وازدح1ام  –مطلق1اً  –الدراما  و -: الحوار الدرامي  :أو  ً  

عل1ى تع11ارض بع11ض ا[راء ل11بعض والوص11ول إل11ى النتيج1ة المرض11ية للجمھ11ور ع11ن طري11ق التح11ام 

   )٤(بعض اYفكار ببعض واصطدامھا  

  

جمي11ع  كِّلوق11د يعتم11د الش11اعر ف11ي ھ11ذا الن11وع م11ن الح11وار عل11ى عنص11ر المفاج11أة ، حي11ث تش11

ج1اه واح1د ، لي1أتي الش1اعر بعنص1ر جميعھ1ا ف1ي ات. فتس1ير اYص1وات ،  هالعناصر اYخرى رواف1د ل1

    )٥( قعللمقدمات ، ليبھر المتلقي بغير ما يتوالمخالف  ةالمفاجأ

  

________________________________  

  

   ٢٧،مرجع سابق ، ص  الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعةعبد الفتاح نافع ،  )١

   ٢٨المرجع ذاته ، ص :  انظر )٢

   ٢٥المرجع ذاته ، ص  )٣

   ٤٧،  ٤٦ذاته ، ص  المرجع :  انظر )٤

  ٤٧المرجع ذاته ، ص :  انظر )٥

  



٧٨ 

 

درج الطفيف في الش1عور على التّ  "ذا النوع من الحوار يقوم ھ -: رديالحوار السّ  :ثانيا ً 

وخفايا الفكر، حيث يستطيع الفنان في ھذا السبيل أن ينقل كثيراً من مشاعره، وان يرسخ كثيراً 

خالصاً وليس مج1رد غلي1ان مح1ض ب1ل ق1د   يس1تطيع  فالتعبير الفني ليس اندفاعياً  .من مفاھيمه

   )١( "ا ته في ھدوء الفنان أن يخلق إ  إذا استجمع انفع

  

يساعد على طرح الفكر مباشرة دون اللعب فنياً  الَّذيإن ھذا الحوار أقرب ما يكون للسرد ،     

ف1اء عنص1ر التش1ويق بأفكار الجمھور أو خلق التوتر في أنفسھم ، وھذا   يعني بالض1رورة اخت

الش1خوص ،  ك1لّ لتناسب  للّغةمن القصيدة ، فالحوار السردي يظھر قدرة الشاعر على تطويع ا

   )٢(. من يتحدث عنھم  نفسيَّةة بوالدرايَّ 

  

ت1أثيره ف1ي المتلق1ي  في يد الش1اعر ، تزي1د م1ن أسلوبيَّةأداة يتضح لنا مما سبق أنَّ الحوار 

فني1اً  دع ، وبجمي1ع أش1كال الح1وار وأقس1امه ، ف1إن الح1وار يع1وتزيد من قدرة الشعر على اBقن1ا

ة ف1ي ال1نص ، ويجع1ل بالمقام اYول ، يحمل على عاتقه مجموعة من المھام ، فھ1و يب1ث الحيوي1ّ

   .وواقعي  مسرحيّ  تمثيليّ  كلّ ، بش الّذاتاة ومنه أكثر تمثي@ً للواقع ، ويكشف رموز الحي

  

بي فراس ظاھرة في شعر أ كلّ قمنا بدراستھا ، فإن الحوار يش وكما في البنيات السابقة التي    

،  فنيَّةة وعن غيرھا ، ففي  نسج الشاعر لبنية الحوار ، قيمة موضوعيّ  الحمداني ،   تقل أھمية

، وتك1ون إح1دى مف1اتيح دراس1ة  ك1لّ في ش1عره ك الشعريَّة البُنيةإحدى أبعاد  كِّل، تش جماليَّةة ولذّ 

   .الداخليّة  هاتوصراع الشاعر ، وتوتره ، نفسيَّةللكشف عن  شعره وفھمه ، ونقطة

  

  

  

  

________________________________  

  

   ٥٩،  ٥٨، مرجع سابق، ص   الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعةعبد الفتاح نافع ،  )١

  ٥٩المرجع ذاته ، ص :  انظر )٢

  

  

  



٧٩ 

 

     -:ظاھرة الحوار في شعر أبي فراس الحمداني  *

         

قدرت1ه ف1ي الت1أثير ب1المتلقي وتجع1ل م1ن  في شعر أبي فراس م1ن اللغوية الحوار بنية زيدت       

، مما يجعله أكثر أقناعاً وتأثيراً في المتلقي ، فخيال الشاعر المب1دع ة و واقعيّةحيويّ  النص أكثر

، نج11ح ف11ي ش11ق الطري11ق إل11ى رس11م ص11ورة حي11َّة ، وبن11اء ع11الم واقع11ي ، ع11ن طري11ق اس11تخدامه 

  . في رسم الشخصيات وكشفه عما تحمله ھذه الشخصيات من أفكار  للحوار

  

إن الفاحص لشعر أبي فراس الحمداني يجد مجموعة من الحوارات ، يمكن دراستھا في عدة    

   -:عناوين ، ھي 

  

   الّذاتمحاورة : أو  ً

 ) المحبوبة ، اYم ، قائلة ، فتيات الحّي ( محاورة النساء : ثانيا ً

 حاورة اYصدقاء  م: ثالثا ً

  
   -:  الّذاتمحاورة : أو ًً◌ 

  

لل1ذات ،  يالداخلي ، ع1ن ذات الش1اعر المتأزم1ة ، وك1أن الح1وار لغ1ة الع1الم ال1داخل يكشف الحوار   

كاش11فة لھ11ذا  أس11لوبيَّةي أداة ال11ّذاتالح11وار  كلّ ، ف11إن الص11وت يملؤھ11ا ، ويش11 ال11ّذاتفعن11دما تزي11د آ م 

   )١(الصوت ومجسدة له 

  

الش1اعر  وجدان1ه، فبع1د أن ش1ّخص ، Bظھار الصراع القائم ف1يقوم الشاعر بمخاطبة نفسه وقلبهي    

شف عن حقيقة الع@قة بين الشاعر مع نفسه، فھو ك الَّذيالنص على الحوار  قامھذه المعنويات، فقد 

  : ، فيقول مضطرب متصارع مع ذاته

  

  رَّت عليك النواظرُ ويا قلب ما ج !     عج الھوى س ما  قيت من  فيا نف

  )٢(ھممُت بأمٍر ، ھمَّ لي منك زاجُر   ما      كلّ تي ، مالي ؟ ومالِك ؟ ويا عفـّ     

________________________________  

   ١٩٦،  ١٩٥، مرجع سابق ، ص   عند الھذليين الشعريَّة للّغة، بنائية امحمد خليل الخ@يلة :  انظر   )١

  ١١٧، مصدر سابق ، ص  لديوانا   )٢



٨٠ 

 

إنَّ ھذا الحوار ، ذو صوت واحد ، ھو صوت الشاعر ، وھذا وإْن كان مخالفاً لتعريفن1ا للح1وار      

 يشترط وجود صوتين على اYقل ، فإن صوت الشاعر ھنا في مخاطبت1ه لقلب1ه ونفس1ه ُيُ◌ع1دُّ  الَّذي،

فھا من ذات ناطقة ، ، يتكون أحد أطرا جماليَّة من شأنه خلق صورة تعبيريَّة الَّذيمن باب الحوار ، 

وأخرى صامتة يعبر عنھا السياق ، ومھما كان نوع ھذا الحوار فإنه يقوم بدوره في إضفاء الحيويَّة 

  .  على النص ، وجعله أكثر إقناعاً للملتقي 

  

ي إلى حوار يناجي فيه الّذاتبعد محاورة الشاعر لقلبه ونفسه ومعاتبته لھما ، فإنه يتجه بحواره        

  : فيقول ،    )١( "ن با� تعالى والثقة باستجابته حيث أن دعاء اBنسان نابع من حسن الظ" ربه ، 

  

  :،      ولم أُرَو منھا ، للصباح بشائر أقول وقد ضج الُحلّي ، وأشرفت 

  )٢(الصبح مما نحاذُر  ياضُ وحتى ب       هُ ـنخاف ماـالُحلّي مأيا َربِّ حتى 

  

، يصور فيه الشاعر معاناته وألمه ، ويظھر فيه شكواه مما ي@قيه م1ن  عالىنَّ مناجاة الشاعر � تإ  

، فالشاعر يستبدل الشكوى والوص1ف المباش1رين لحال1ه ، ب1الحوار  نفسياً  اصراعً  لديه دولّ عقبات ، تُ 

  .  الشاعر بربه  حتاج لطرف واحد فقط ، يقابله ظنُّ يتوجه به إلى هللا تعالى ، وھو حوار ي الَّذي

  

  : جعل نفسه تضطرب و رأسه ، غزا الَّذي،  الشَّيباعر وقد عانى من يقول الش    

  

  ى تحمله قراريـلـرَّ عـنه ،        وقـفت عـفـأمرت بقّصِه ، وك

  !ا أداري ـي         من الّدنيا وأيسر مـا أ قـأھون م الشَّيب: وقلت 

  :و يكمل 

  ال غزارـَش آمطاـيٌّ ،        يقوُت عِ ـب بكـلـلى حـومعتكف ع

ً  :يقول لي      )٣(انتظاري ؟  بأنَّ الموت ينتظر ومن لي          ؛ انتظر فرجا

  

_______________________  

    ١٠١مرجع سابق ، ص  و ا[خر ، الّذات... الحوار عبد الستار الھيتي ،  )١

   ١١٨، مصدر سابق ، ص الديوان  )٢

   ١٩٠،  ١٨٩المصدر ذاته ، ص   )٣



٨١ 

 

مكنون1ات ص1دره ، ويخ1رج ب الثاني ، حوار ذاتي ، يب1وح م1ن خ@ل1ه وت الشاعر في البيتإنَّ ص    

  .  ة من غيره أكثر إقناعاً وواقعيَّ  كلّ الصوت المكبوت في أعماق نفسه بش

  

  نعرف عنھا سوى ما تقوله وتنطق به ،  مجھولة، شخصيَّةوفي البيت الرابع يستعين الشاعر ب     

ما ھ1و إ  ح1ديث مة وأخرى غائبة ، كلّ حياة في اYبيات ، فالحوار بين ذات متوذلك لينشر الشاعر ال

  .)١(إثراء فنيَّ للقصيدة  شخصيَّةالالنفس للنفس ، وخلق ھذه 

  

  

   -:محاورة النساء : ثانيا ً 

  

     

ة م1ع النس1اء ، يظھ1ر لن1ا الش1اعر فيھ1ا ص1وت الم1رأة تكثر ف1ي ش1عر أب1ي ف1راس مواق1ف حواري1َّ     

 ازءً فيه ، وحبھا له ، ولوعتھا عليه ، موسعاً في ذلك إطار الحوار ، وماداً في أفقه ، ليشمل جورأيھا 

، وف1ي  الم1رأة ل1ه دوره ف1ي المجتم1ع ، و ھ1ي ج1زٌء   يتج1زأ من1ه تص1وة ، فمھماً من الحياة اليوميَّ 

اكي حي11اة ة ، الت1ي تح1ة والحيوي1ّإدراج ص1وتھا ورأيھ1ا ف1ي الش1عر ع1ن طري1ق الح1وار ، ب1ث للواقعي1ّ

  . ة الشاعر في كتاباته ة ، وتقنع القارئ بمصداقيّ الشاعر اليوميّ 

  

  

   -:أعجبت به ، وراحت تخاطب جاراتھا وتشكو إليھن بحزن  مرأة يقول أبو فراس في وصفه      

  

  : ا جـذٍل وشـشكو ، بـتھـا             تاراى جـت إلـقــام        

  ا ّرجــبـنا مـا عرَّ ؟           مـفتـى ـرين ذا الـأمــا ت        

   )٢(ا ـجوت ، إن ن@ نجـى ،             فوـا ذاق الھـكان مإن         

  

________________________________  

  
   ١٩٨، مرجع سابق ، ص  شعرية القص والحوارمحمد خليل الخ@يلة ، :  انظر )١

  ٧٢، مصدر سابق ، ص  الديوان )٢

  



٨٢ 

 

ر نج1ح ف1ي نقلن1ا إل1ى ع1الم الم1رأة ، وجعلن1ا نح1س بلوعتھ1ا وحزنھ1ا ، وذل1ك م1ن نلحظ أنَّ الشاع     

مشھًد تمثيلياً مقنع1اً م1ا ك1ان لي1تم بھ1ذا  الشعريَّةيجعل من اYبيات  الَّذيخ@ل حوار المرأة لجاراتھا ، 

  . لو أن الشاعر استبعد الحوار ، واكتفى بالوصف  كلّ الش

  

ة أخرى يصوِّ      نفسه ، وقد دار ح1ديث النس1اء حول1ه ، وھ1و ف1ي ھ1ذا الح1وار يقن1ع ر لنا الشاعر مرَّ

   -:ل أثر الطعن في وجھه، ومن ثم فھو يحاول إقناع المتلقي بذاك اYمر ، فيقول  بجمانفسه أو ً 

  

  نان بوجه ھذا البائس سأزرى ال    :      ا أنَس قولتھّن ، يوم لقينني م     

  ي ؟ ـسأجميعكّن على ھواه مناف:          قالت لھُّن ، وأنكرت ما قلنهُ      

  ) ١(أثُر الّسنان بصحن خّد الفارسِ            اينته ،ـإني ليعجبني ، إذا ع     

  

يجريه الشاعر  الَّذيھذا الحوار  يفتخر الشاعر بنفسه و يعزز شخصيته و إعجابه بنفسه من خ@ل   

أص1وات شخص1يات متح1اورة  كلّ عل1ى ش1 فخ1رفقد استطاع الشاعر إخراج ھ1ذا ال سوة،النّ على لسان 

   .ومرضيًا لهينتج عنه أمر في صالح الشاعر  درامياً،حواراً 

  

يھتم الشاعر في إظھار صوت المرأة في الكثير من المواضع ، فعند عودته من معركة دارت بينه    

فيھا حال تلك في قصيدة كتبھا يصف  وذلك ل صوت النساء ورأيھن فيه ،ھمِ وبين الروم ، نجده   ُي 

  : المعركة ، فيقول 

  

  )٢(اِل ـجـحدُِّث عنه رباُت الحتُ           ُرمحي عن مقاٍم ،         وعدُت أجّرّ◌◌ُ     

  ن عين الكماِل ـأُعيُذ ُعـ@َك م             راٍس ،      ـأبا ف: قائلة تقوُل ـف    

   )٣(ت عن حرم المعالي لقد حامي     راً              ـجزيت خي: ئلة تقول اوق    

  

  

________________________________  

  
  ١٩٦، مصدر سابق ، ص  الديوان )١

  النساء:  أي الِحجالِ  َربَّاتُ  وھُنَّ  البيتِ  َربُّ  وف@نٌ  الدارِ  وَربُّ  الدابِة  َربُّ  ھو يقال )٢

   ٢٣٧،  ٢٣٦، ص  ، مصدر سابق  الديوان )٣



٨٣ 

 

عب1ر ب1ه ع1ن آراء الشخص1يات ، الت1ي قام1ت د الشاعر ليوكما نرى فإن الحوار كان خير أداة في ي   

  . ، بتفاصيل أدق وأوضح  الشعريَّةالصورة  بالحكاية عن نفسھا وشكَّلت

  

للحوار م1ن أث1ر ف1ي اBبان1ة  "قته مع محبوبته ، وھذا لما يلجأ الشاعر إلى الحوار في تصوير ع@   

الداخلي1ة م1ن قل1ق أو تطل1ع ، أو  عن بعض سرائر النفوس ومس1ارب الھ1وى وإفص1احه ع1ن اYج1واء

، إفض1اء لم1ا  شخص1يَّةالم ك1ّ@ فالش1اعر يجع1ل العش1ق يتح1دث ع1ن نفس1ه ، ف )١( "أو اطمئن1ان  ىسلو

  . تحويه من مشاعر وأحاسيس ،   تتأتى بالوصف المباشر 

  -: يقول أبو فراس مصوراً  ما يدور بينه وبين محبوبته 

  

  ؟ وٍق أنت أم أنت ثائر ُـأزائر ش        :     ا جئتھا ، متدرعاً ول ُ إذ متق

   )٢(تخاض الحتوُف دونھا والمحاذُر   كن زيارةٌ            ـول كّ@ٌ : فقلت لھا 

  

@قات11ه لمحبوبت1ه ، تثي11ر المتلق11ي  إّن ھ1ذه الص11ورة الت1ي ينس11جھا الش11اعر ، ف1ي لبس11ه لل1دروع عن11د م  

للمتلقي ، حيث يقوم الشاعر باستغ@ل ھذه  امن ھذه الصورة عنصراً جاذبً  يجعل الحوارف وتحمسه ،

    )٣( فس المتلقي ويترك في نفسه أثراً المفاجأة ليخلق التوتر في ن

  : لحظة الوداع  يقول أبو فراس في قصيدة يبدأھا  في وصف حبه ولوعته ، إلى أن يصل إلى  

  

  )٤(اYجارُع ؟وما ضمَّه منّا النّقا و       اللّوى   أتنسى العھد بالجزع و: وقالت 

  عـِشفاٌر،على قلب المحّب قواطا         ـاً من جفوٍن لحاظھـوأجرت دموع

  )٦()٥(! وما ھو للقرم المصمِّم رائع    فما الدمع رائعي ،      ! مھ@ً : فقلت لھا 

  

 شخص1يَّةالإنَّ وضوح الشخصيات بھذه الدرجة للملتق1ي ، أم1ٌر م1ن ش1أن الح1وار ، ف1الحوار يم1نح    

   )٧(وبالتالي يعطيھا الحياة ويجعلھا مؤثرة في النفوس  ا وم@محً كّ@ً ش

________________________________  
   ١١، مرجع سابق ، ص  الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعةعبد الفتاح نافع ،  )١

   ١١٦، مصدر سابق ، ص  الديوان )٢

   ٢٥ع سابق ، ص ، مرج ، الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعةعبد الفتاح نافع :  انظر )٣

 .أرض رمليَّة : اYجارع ، جمع أجرع  –موضعان : الجزع و النقا  )٤

ْوعُة  رائع فھو راعني )٥  Yَنه الُمقَْرم الرجال من الرئيس السيد سمي وإِنما اBِبل فحل القَْرم –مخيفي : رائعي  و الفَْزعة والرَّ

يد الشجاع :  ھنا القرمو  وَكَرمه شأْنه لِعظَم اBِبل من بالُمقَْرم شبه  .السَّ

   ٢١٠، مصدر سابق ، ص  الديوان )٦

   ٧٧، مرجع سابق ، ص  ة الحوار في الرواية العربيةكلّ مشنجم عبدهللا كاظم ، :  انظر )٧



٨٤ 

 

ه ، فنج1د أن1ه   يض1يع ثير في1انتب1اه المتلق1ي والت1أ درك قدرة الحوار على شدّ يبدو أن أبا فراس قد أ   

ت1ي يح1اور فيھ11ا ة ، خاص1ةً تل1ك الف11ي المق1اطع الحواري1ّ الفرص1ة ف1ي الح1ديث ع1ن ش1جاعته وس1يادته

 ويظھر فيھا الصوت اYنثوي ، ليزيد من اھتمام المتلقي ، ويشجعه على التركيز النساء والمحبوبة ،

يضرب على ال1وتر الحس1اس فيح1ّدث الرج1ل ويّح1دث  للرجل والمرأة فھومن شعره سائغاً  ، ويجعل

   . )١(ا يفكران به أو يكتمانه ما أو بمالمرأة بما يدور في نفسيھ

  

ل والشكوى والفخر يستعمل أبو فراس الحوار مع النساء في العديد من اYغراض فنجده في الغز    

  . والمديح وغيرھا

  

  -: يقول أبو فراس في محاورته للنساء    

  

   هـعنـي                     يقلن بما رأين وما سمــنّ سلي فتيات ھذا الّحي ع       

  ألـست امّدھم ، لذوّي ، ظ@ًّ                      ألـست أعّدھم ، للقوم ، جفنه        

  : و يكمل

  ه ـھُنّ ـوإن أصبحت عّصاًء لَ    رضيت العـاذ ت ، وما يقلنه ،                     

  )٢(نّه على اYرماح بالنفس المض    ودي                ـبكرن يلمنني ، ورأين ج      

  على نوب الّزمان ، إذا طرقنه ؟        ـاٍق            كن بـيـھل ف: لت لَُھّن قف      

  

   -:ائ@ً ل قويكم

  

  ى نصيحته لعنَّه ـوُد إلـأع:                      ّراً ـول سـوراجعٍة إلّي ، تق    

  : ه ـلنـاتبةً وقالت فيَّ عـت ،                       وقـاً تولـفلّما لم تجد طمع    

   )٣(! إذا وصف النّساء رجالھنّه ي                      ـمّ ـأريتك ما تقول بنات ع    

  

  

________________________________ 

  ٦، مرجع سابق ، ص  الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعةعبد الفتاح نافع ، :  انظر )١

  .النفس التي يُبخل بھا : النفس المضنّة  )٢

   ٣٢٩ - ٣٢٧، مصدر سابق ، ص  الديوان )٣



٨٥ 

 

ھ1ا الحي1اة قص1يدته الفخري1َّة ، ليب1ث ف1ي أرجائفي ھذه اYبيات نجد أنَّ الشاعر اختار الحوار في رسم 

ض في1ه اYص1وات ويتوصل بھا إلى وجدان المتلقي ، ويقوم بإقناعه عن طريق حوار درام1ي تتع1ار

  . Bثبات فكرته  وا[راء ، يتوصل الشاعر من خ@لھا

  

لنس1اء يح1اورن س1يف خدم أبا فراس في موضوع المديح ، تص1وير أب1و ف1راس ل الَّذيومن الحوار   

  : الدولة وينادينه ، فيقول 

  

  كشف لھّن ستائُر م تُ ـ، ول وُصنّا نساًء، نحن أولى بصونھا ،                رجعنّ     

   )١(:ّروم نخل مواقرُ على شـرفات ال      ا          ـيـنادينه ، والعيس تزجى كأنّھ    

  )٢(ُر ـعبيدك ما ناح الحمام الّسواج      أ  إّن من أبقيت ، يا خير ُمنعٍم ،              

   )٣(! ابُر ـاٌر ، وأنّك جـّب ـYنك ج       ،          ةً فنرجوك إحساناً ونخشاك صول    

  

دول1ة ، فك1أن أب1ا ف1راس ي م1ديح س1يف الفي ھذه اYبيات نجد أنَّ الحوار كان أكثر إقناعاً للملتقي ف1   

  . ه ولة وحسن جيرتعلى مكرمات سيف الدّ سوة لتكون دلي@ًً◌ حيّاً النّ  استشھد بتلك

  

يقول أبو فراس في قصيدة ملؤھا اBحساس والشعور ، وقد فاض بأمه الشوق وا حتراق وھو في   

  : اYسر 

  

كبان ، جـتس   :ا ـلھـاد تمھـا تكـعٍ مـأدمدةً                 بـاھـأل عنّا الرُّ

  اـد شرًى ،في القيود أرجلھـأَس    ، بحصن خرشنة ،            يا من رأى لي

  اـھـولـء الحبيب أطاقـ، شامخةً                  دون ليا من رأى لي الّدروب

  !ا ــھـقلـعلى حبيب الفؤاد أث ا من رأى لي القيوَد ، موثقةً                 ـي

  ملھاـفي حمل نجوى يخّف مح   كما                ـل لـھا الّركبان ، ھا أيـي

  :ا ـھـلـا ليذھـوإّن ذكري لھ      ھا ، إن وعت مقالكما             ـقـو  ل

________________________________ 

ي – يسيرة ُشقرة مع البيض اBِبل ھي الِعيس )١ المواقر و  الثقيل الِحْمل الِوقَرُ  –تساق : زجى تُ  و تَُسوقُه أَي ولََدھا البَقَرةُ  تَُزجِّ

 .النخل كثير الحمل : 

 .حن ، جمع ساجرة : السواجر، من سجر  )٢

   ١٣٤، مصدر سابق ، ص  الديوان  )٣

ّ ا أُمـي   !ا ـھـزلـارةً ، وننـنتركھا ت  ا               ازلنـنـذه مـا، ھـتـ



٨٦ 

 

  )٢()١(!ا ـھـلـارةً ؛ وننھـعلُّھا تُن  واردنا                ـذه مـا ، ھـتـا أُمّ ـي

  

وعدم اBحساس بھا  إغفالھاالتي   يمكن للمتلقي  تكاد ھذه اYبيات أن تفيض بالعاطفة الحيَّة ،

، ل111يحس المتلق111ي بن111بض اYم  بتفاص111يلھا الدقيق111ة شخص111يَّةتص111وير لل عر للح111وارالش111ا فاس111تخدام، 

أبع1ده اYس1ر عنھ1ا ،  ال1َّذيقي ، وتس1أله ع1ن ول1دھا اYم تقف أمام المتل المفجوعة بولدھا ، وكأن ھذه

كبي1رة ، ناجم1ةً  فني1َّة، فيشعر المتلقي بل1ذٍة  محم@ً الركبان رسالته ،ه عليھاالشاعر بدور ومن ثم يردُّ 

  . عن قدرة متمرسة في نقل الشعور والعواطف 

   

    

   -: محاورة ا.صدقاء : ثالثا ً 

  

صيدة من صنع الش1اعر ، تس1تمد وجودھ1ا م1ن قلم1ه ، لك1ن إنَّ الشخصيات المتحاورة في الق  

   )٣. (الشاعر المبدع يستطيع جعل ھذه الشخصيات مطابقة للواقع ببراعة ودقة تامتين 

  

ي إيص1ال فكرت1ه للمتلق1ي م1تقن يعين1ه ف1 كلّ يقوم أبو فراس بنسج حوراه مع اYص1دقاء ، بش1   

الش1اعر ، يش1كو ل1ه ويب1وح ل1ه بم1ا ف1ي نفس1ه ، وف1ي  ه ، فالصديق غالباً ما يكون أمين سرّ والتأثير في

حوار الشاعر مع صديقه ف1ي القص1يدة ب1وح ص1ادق بالمش1اعر ، يجع1ل م1ن المتلق1ي حاض1راً للحظ1ة 

  . يقرأ فيه المتلقي القصيدة  الَّذيالمصورة ، وكأن اYحداث تحدث في الوقت الحاضر 

  

  : ه يقول أبو فراس مخاطباً صديقيّ      

  

  عي                  إّن في الـدمع راحة المكروِب ي ودميانليَّ ، خلّ يا خلي      

   )٤(وما تقو ن في جھاد محّب                  وقف القلب في سبيل الحبيِب ؟      

________________________________  

  
 .نسقاھا السقية اYولى : ننھلھا  –نسقاھا عل@ أي مرة بعد مرة : نعلھا  )١

  ٢٧٢،  ٢٧١، مصدر سابق ، ص   الديوان )٢

  ب  ، مرجع سابق ، ص الحوار في القصيدة العربيةالسيد أحمد عماره ، :  انظر )٣

   ٦٢، مصدر سابق ، ص الديوان  )٤



٨٧ 

 

في ھذين البيتين نجد أنَّ صوت الشاعر ھو الصوت الوحيد الظاھر ، لكن من غير الممكن إنكار     

ركة الخليل1ين ف1ي مح1اورة الش1اعر ، فكأنن1ا نس1مع  ياق ، يظھ1ر مش1انه الّس1وجود صوت خف1ي يتض1مّ 

ردُّ الش1اعر واYلم جانباً ، ليأتي بعد ذل1ك  صديقي الشاعر يطلبان منه الكّف عن البكاء وترك الحزن

عليھما ، قائ@ً لھما أن يتركاه لدمعه ، مبرراً ذلك لھما بأن الدمع يريح المكروب ، و  يكون التبرير 

  .الحوار والمجادلة إ  من باب 

  

غالباً ما يجعل الش1اعر م1ن ح1واره م1ع أص1دقائه س1بي@ً ليظھ1ر م1ن خ@ل1ه أفك1اره وأحاسيس1ه ،        

واقـعـي ومقـنع ، يقول  كلّ فيجعـل لـھـم رأيـاً مخالـفـاً لـرأيه ، وذلـك يظھـر تـمـيـزه وانـفـراده ، بـشـ

   -: أبو فراس 

   

  :احت لـنا ريـح الّصبد ھبَّ ـوق           داٍج     اللّيليـقول صحابتي و

  وِّ راِح ؟ـريح بجـفھل لك أن ت       منّا،        اللّيلقد أخذ السُّرى وـل

  )٢()١( ففي الذُّم@ن روحي وارتياحي    أريحوا          : م على ُكرٍه فقلت لھ

  

ر والس1فر، مظھ1راً ذل1ك   يتعبه المسي الَّذييبدو لنا الشاعر في ھذه اYبيات بصورة الرجل القوّي   

ن للشاعر مجا ً للمقابلة ، بش الَّذيعن طريق الحوار ،  واقعي ، في أطار قصصي يش1د انتب1اه  كلّ أمَّ

  . المتلقي ويؤثر في نفسه

  

 أساس1ي ف1ي نس1يج القص1يدة اًء على الحوار ، واس1تخداماً ل1ه بش1كلمن أكثر قصائد أبي فراس احتو  

ھا ليحكي بھا أحداث ي1وم ط1رد ، وق1د اس1تخدم الش1اعر الح1وار ف1ي ، ھي اYرجوزة ، التي كتب كاملة

  . المتلقي  نفسيَّةسردي ھادئ ، دون خلق توتر في  كلّ ھذه القصيدة بش

  

   -: فيقول ، الحوار بين الشاعر ومن معه من أصدقاء في ذلك اليوم تقوم ھذه اYرجوزة على   

  

  ! حـّي على الفـ@ِح : م ـديتھنـا                ـاحست بالصـبـحتى إذا أحس   

  

________________________________    

 سريعاً  َسيْراً  أَي َذِمي@ً  يَِسير )١

   ٧٤، مصدر سابق ، ص  الديوان )٢

  رج ول تُسـيـوالخ ّردات ،جــم          َرج    ـالبزاة تُـخ و ي ،نحن نصل



٨٨ 

 

  د واجتھ ٌي ،عنَّ ظبإن  ا ،وصح بن            فـرد  ـان فامض و! فھّاِد لفقلت ل

  

  :و يكمل 

  

  دقإن كـان العيان قـد ص: ت فقل !          ق الـسـّبـ: قال  ،@ً ثم أتاني َعجِ 

  

  :و يكمل 

      ـراز ؟بـط للـشـم يـنـأيـكـف         ! ھـذا بـازي : وم ـثـم دعوت الق

   )١(!اندي Yذعـيـى مـا بو درولـ         ! ا أنـ ا ،أنـ: ال منھم رشـأ قـفـ

   !ـر طـا لِـشـطـر وأنـأنت ِلش   ر ،      ـھقابلـنـي وراء الن: لت ـفـق

    )٢(@مھا بـازه وأجـيـفـن سـأح        ، @أرســف ةٌ طــارت لـه دّراجـ

  )٣(!احُ ه الـصيـن آلتـم دوالصـي          ،ـواصـاح و وا ،قھـا فعطعطـّ عل

  ق ؟ذا الطّـَلــرح بـذا فـھ كلّ أ        والقـلـق ؟ ا ھذا الصياح ـم: ت فقل

  ازاـجز ، وجـب فنكلّ قد حـرز ال    ازا ،      ـبـب يشوي الـكلّ إنَّ ال: فقال 

  ار في الحـلـفاءِ ـنـوھو كمثل ال       !   ـو ئي ا مـي: زل يزعق ـم يـفل

  

  :و يكمل 

  

  هـاجه على درّ ـلـيـت جنـاحيـة ؟            اجـأھذا الباُز أم دج: حُت صِ 

  عـونُ ـٌع مـلـھذا موض: وقال         ،    ون ـعيـه والـاحمرت اYوجـف

  

  :و يكمل 

  !عـروفـة ـوغّرةٌ ظـاھـرةٌ م            ـة ، فـذي حّجةٌ ضعيـھ: فقلُت 

________________________________  

َشأُ  )١   .غ@م :  ھنا رشأو  ومَشى وتَحّرك قَِويَ  إِذا الظبي بالتحريك فََعلٍ  على الرَّ

  .طائر : دراجة  )٢

ْكرِ  عند اYَِشرُ  بھا يُنادي كلمة عيطِ  )٣ ع وإِن عيََّط :  قالوا واحدة على يزد لم فإِن الغلبة عند به يَلْھَجُ  السُّ و  َعْطَعَط :  قالوا رجَّ

  .صاحوا:  ھنا عطعطوا

  !ارد ـبـم الكّ@ ل بالــفـ@ تُعلِّ        د ،       ـان واحـنحن جميعاً في مك

  



٨٩ 

 

  :و يكمل 

  

  جلـأراه ، فارھاً ، على الح: قلت جـل             ـحتى إذا أبصرته ، وقد خ

رد بـدعه ، وھ   !اً من غـمـه وعـتـبـه ـتفادي      ه       ـذا الباز فاطـَّ

  !لـيـنـا ـكـم علّـ كتشاھـدوا        :      ا ـ، التـي حولينلت للخيلـوق

  

  :و يكمل 

  

  ! كّ@ّ : فقال !  ف على الّردـِل ـحاِ          !   مھ@ً :ت قل! ھاِت : وقال ُسـّر ،

  هـيـيني وافـمـمتي مثل يـكلّ و    ،        ة، فھي عندي غاليـــا يمينيأمّ 

  هـته خجلـلـ، وعنيـصّد عـف!             فخذه ھبة بقلبه : قــلــــت

  ، ونشط@ً ليـيد قـصـشَّ للـوھ م أزل امسحه حتى انبسط             ــلفـ

  !دِ ـق: ن قول رع مـبادراً أسـفاستقلَّ عن يدي             م!اركب:صحت به 

  

  :و يكمل قائ@ ً 

  

  )١(! نبهـي واٍد بقرب جـونحن ف     ،        صاد، وربَّ الكعبةقد : فـقـلت 

  

يت1ه ، وجعلھ1ا ي1اً عل1ى الح1وار ف1ي س1رد حكاكلّ في اYبيات السابقة نجد أّن الشاعر اعتمد اعتماًد       

ة ص1يدة أش1به بقص1ة قص1يرة أو مس1رحيَّ المتلقي ، فبالحوار أص1بحت الق نفس أكثر واقعية وتأثيراً في

الرحل1ة م1ن  هنرى فيھا م@مح الشخصيات المرسومة وردود أفعالھا ، متص1ورين اBط1ار الع1ام لھ1ذ

  . في تلك التجربة مكان وزمان وأحداث، وكأن المتلقي أحد أصدقاء الشاعر، فھو مدعو للمشاركة 

  

________________________________  

  
   ٣٦٥ – ٣٥٦مصدر سابق،  الديوان، )١

، م الحوار كعنصر أسلوبي رئيسي فيهأمر متعذر دون استخداحكاية أحداث القصيدة السابقة  إنَّ      

ق1ام  ، الت1يةالواقعي1َّمن معادل لھ1ذه  ، ف@ بدَّ يقية عاشھا مع أصحابهفالشاعر ينقل لنا أحداث قصة حق

  . يلھامثبت الحوار

  



٩٠ 

 

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  التّكرار

    
 

  



٩١ 

 

  الــتــكــــرار

  
ه  وكرَّ بنفسه يتعّدى و  يتعّدى والكرُّ مصدر ك1رَّ علي1ه  : "التكرار لغة       الكرُّ الرجوع ، يقال كرَّ

اً وكروراً وتكراراً عطف وكرِّ عنه رجع وكرَّ على العدو يُكرُّ ور ار و ِمَك1ّر وك1ذلك يُكرُّ كرَّ جل َك1رَّ

ات ، ويق1ال ك1ّررُت  ة والجمع الك1رَّ ة المرَّ َر الشيء وكّرره أعاده مرة بعد أخرى والكرَّ الفرس ، وكرَّ

   )١( "الحديث وكركرته إذا رّددته عليه عليه 

  

 "وھو  )٢( "ظ أو الجملة وقد يكون في الحروف إعادة اللف: ھو اBعادة ، أي  : "وفي اBصط@ح   

م  كلّ أن يكرر المت   )٣("أو التھويل أو الوعيدم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو الذَّ

  

م كّ@ والتكرار من أساليب الب@غة والفصاحة ، وقد ورد في القرآن الكريم والحديث الشريف و "    

دعاء كررته و قصدت الالعرب ، ومن عادة العرب إذا أبھمت بمشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه أ

   )٤( "توكيداً 

  

م ك1ّ@ في1أتي ف1ي ال لمعن1ى،والمفي1د أن ي1أتي التك1رار  ذل1ك،ومن التكرار ما ھو مفيد وم1ا ھ1و غي1ر     

بينما يأتي غير المفيد لغير معنى وم1ن غي1ر  بالشيء،ود لة على العناية  أمره،تأكيداً له وتشييداً من 

  )٥( .لهحاجة 

  

ة،ادة اللفظ أكثر من وكثرة التكرار تكون في إع     د أي إذا أُعيد مرة ثانية كان تكراراً وإذا أُعي " مرَّ

  )٦( "ثالثة فأكثر كان كثرة التكرار 

  

  

________________________________  

  )كرر ( مادة  سابق،مصدر  العرب،لسان  منظور،ابن  )١

  ١٩٤،ص  ١٩٨٨رقان ، عمان  ، ، دار الف ٣، ط  معجم المصطلحات النحوية والصرفيةمحمد سمير اللبدي ،  )٢

  ٣٧٥ص  سابق،مصدر  ،التحبيرتحرير  المصري، اBصبعابن أبي  )٣

  ٣٧٠، مرجع سابق  ، ص  ١، ج   معجم النقد العربي القديماحمد مطلوب ،  )٤

  ٤، مصدر سابق  ، ص ٣، ج  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن اYثير ، :  انظر )٥

  ١٤٨ص  سابق،مرجع  ،٣ج  ،وتطويرھاات الب@غية معجم المصطلح  مطلوب،احمد  )٦

٧(   

  



٩٢ 

 

   -:، ومنه قول المتنبي ) أسرع أسرع ( والتكرار يأتي في اللفظ ، كقولك لمن تستدعيه      

  

   )١(ي             لـمثلي عند مـثلھـم مـُقـاُم ـم أَر مثل جـيراني ومثلـول           

  

ما يسمى ،  ويدخل في ھذا الباب  )٢(  أطعني و  تعصني : في المعنى دون اللفظ ، كقولك  ويأتي   

رّد (       أيض11اً وم11ن التك11رار  ) ٣(  بلفظ11ه وھ11و تكري11ر الش11يء بمعن11اه  ) ذك11ر الخ11اص بع11د الع11ام (

ويسمى التصدير والتضييق أيضاً ، وھو أن يعيد الشاعر أو الكاتب ف1ي آخ1ر  )العجز على الصدور 

  )٤( و بما يقارب لفظھا ، أو بمعناھاما بلفظھا ، أإ: مة ذكرھا في أوله كلمه ك@

  

( ويس1مى أيض1اً      ) تش1ابه اYط1راف (  ا يس1مى  فيما يمك1ن إدراج1ه ف1ي ب1اب التك1رار م1 ونجد    

  )٥(. يليھا  الَّذيلفظ القافية في أول البيت  الشاعر أن يعيدوھو ) التسبيغ 

  

   -: وللتكرار عدة أغراض نوجزھا في 

  

  . التأكيد  -١

 .زيادة التنبيه  -٢

 . م وُخشي تناسي اYول أُعيد تطرية له وتجديداً لعھده كّ@ إذا طال ال -٣

 .التعظيم والتھويل  -٤

 .الوعيد والتھديد  -٥

 .التعجب  -٦

   )٦(. لتعدد المتعلق  -٧

________________________________ 

   ٤٢٦، مصدر سابق  ، ص  ٢، ج  ، ديوان المتنبيأبي الطيب المتنبي  )١

  ٣، مصدر سابق ، ص  ٣، قسم  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،  راYثي ابن:  انظر )٢

، دار الطباع11ة المحمدي11ة ،  ١، ط  الب@غ1ة العربي11ة ف1ي الق11رن الراب11ع الھج1ري محم11د لطف1ي عب11د الت11واب ، :  انظ1ر )٣

  ١٢٧،  ص ١٩٨١القاھرة ، 

  ١٠١، مصدر سابق ، ص  ، روضة الفصاحةأبي منصور الثعالبي :  انظر )٤

  ٥٢٠، مصدر سابق ، ص  تحرير التحبيرابن أبي اYصبع المصري ، :  انظر )٥

  ٣٧١،  ٣٧٠، مصدر سابق ، ص  ١، ج  ، معجم النقد العربي القديمأحمد مطلوب :  انظر )٦

  



٩٣ 

 

س1يطرة إن للتكرار إمكانات تعبيرية تستطيع إغناء المعنى ورفع1ه ، وذل1ك إن اس1تطاع الش1اعر ال    

  )١(. مه في موضعه ، حتى   يتحول التكرار إلى ابتذال   مبرر له واستخدعليه سيطرة كاملة ، 

  

وعلى ذلك ف@ بُدَّ للفظ المكرر أن يكون وثيق ا رتباط ب1المعنى الع1ام ، وأن يخض1ع التك1رار لم1ا     

   )٢(. ة وبيانيَّ  جماليَّةة ويخضع له الشعر عموماً من قواعد ذوقيَّ 

  

ي إشاعة ا نتظام في النص ، مما يدفع المتلقي إلى تأم1ل ھ1ذا ا نتظ1ام ، تكمن أھمية التكرار ف "    

ذاتھا أو ً قبل النظر إلى ما تعنيه ، وھذا يعني في  للّغةوبذلك يعمل التكرار على توجيه ا نتباه إلى ا

 كثاف11ة تش11د انتب11اه المتلق11ي ، وتحي11ل ا ھتم11ام عل11ى للّغ11ةالمحص11لة النھائي11ة أن التك11رار يض11في عل11ى ا

التي يبحث عنھا النص  الشعريَّة، وأسلوب الشاعر أو اYديب ، وھذه ھي غاية  للّغةطريقة التعبير با

  )٣( "اYدبي 

  

ومن أھمية التكرار أيضاً أنه يعمل على إقامة ضرٍب م1ن الت1وازن ب1ين عناص1ر ال1نص اYدب1ي ،     

  )٤( .توازيات د لية وتركيبية وعروضية ونطقية لھذا النص  كلّ التي تش

  

عنصر من العناصر كفيل بتوليد  إذ أن تكرار الشعري،مة في النص مھ أسلوبيَّةوللتكرار وظيفة     

 كلّ يتش1 عن1ه، ا نح1رافوفي كس1ر ھ1ذا الس1ياق أو  ا نتظام،وھو سياق  النص،نسق أو سياق داخل 

  )٥( .للمتلقيملمٌح أسلوبي مثير 

  

  

  

________________________________  

   ٢٦٣،٢٦٤، ص   ١٩٩٢، دار العلم للم@يين ، بيروت  ،  ٨ط  ، قضايا الشعر المعاصر ،ازك الم@ئكة ن:  انظر )١

  ٢٦٤المرجع نفسه ، ص :  انظر )٢

   ٣٢، مرجع سابق ، ص  عند الھذليين الشعريَّة للّغة، بنائية امحمد خليل الخ@يله  )٣

محم1د فت1وح أحم1د ، دار : ترجم1ة  ة القص1يدة ،بني1 –تحلي1ل ال1نص الش1عري ،  )Yury Lotman(ي1وري لوتم1ان :  انظر )٤

  ٦٥ت ، ص .ط ، د.المعارف ، القاھرة، د

   ٣٢ص ، مرجع سابق ،  الشعري عند الھذليين للّغةبنائية ا، محمد خليل الخ@يلة :  انظر )٥

  



٩٤ 

 

ر كلّ مة معينة ف1ي الس1ياق يش1كلّ وعلى الصعيد الموسيقي فإن تكرار       نس1قاً موس1يقياً متناس1قاً يص1وِّ

  .)١(مع التكرار ونفعال اBنساني ويجسده ، حيث يبدأ ا نفعال بنقطة صغيرة ، ثم يأخذ بالنما 

  

إن ال11نص اYدب11ي عل11ى درج11ة عالي11ة م11ن التنظ11يم ، وھ11ذا التنظ11يم يتحق11ق ع11ن ط11ريقين ، فعل11ى  "   

ت ة ، والموقعي1ة تك1ون ف1ي النص1وص ذاة والس1ياقيّ الصعيد اللغوي يمك1ن تحقيق1ه بخاص1يتي الموقعي1ّ

، والش1عر الغن1ائي بوج1ه  ال1ّذاتوإليھ1ا ينتم1ي الش1عر ب -ة والطاقة التعبيرية القوية الوظائف الصياغيّ 

حيث يكون التنظيم عن طري1ق التك1افؤ والموازن1ة، فيتجل1ى التك1رار ف1ي ال1نص اYدب1ي  -الخصوص 

  في أجناس اYدبباعتباره إحداث لمبدأ التنظيم على المستوى الموقعي ، أما السياقية فيكون غالباً 

  . )٢("  ةالقصصيّ  

  

مة من ال1نص اح على جھة مھوللتكرار باعث نفسي من عند الشاعر ، فالتكرار في حقيقته إلح       

دقيق1ة ، أو مج1رى ال1@  نفس1يَّةأكثر من غيرھا ، ليصور حال1ة  على ھذه الجھة الشاعر يركز ، حيث

  )٣(.شعور من إنسان مأزوم

  

جموعة من المھام والد  ت ، تجعل منه متعلقاً تعلقاً قوياً ببناء القصيدة الع1ام، إذن فللتكرار م       

وذلك ي1دلنا إل1ى أھمي1ة التكرار،كون1ه ج1زء   يتج1زأ  )٤(بحيث يستحيل حذفه دون أن تنھار القصيدة 

 قلتخل11ذات طبيع11ة تكراري11َّة ح11ين تن11تظم ف11ي نس11ق لغ11وي،  الش11عريَّة البُني11ة، Yن  الش11عريَّة البُني11ةم1ن 

  )٥(. وضعاً شديد التعقيد فيما بعد 

  

  

  

________________________________  

، المجلد الخامس مؤتة للبحوث والدراسات، "  -دراسة أسلوبيه -التكرار في الشعر الجاھلي" بعة ،موسى ربا: انظر )١

  .١٦٨، ص ١٩٩٠، )١(، العدد 

  . ٦٣، مرجع سابق ، ص  -ألقصيده بنية -تحليل النص الشعري،  )Yury Lotman(يوري لوتمان  )٢

 . ٣٣، مرجع سابق ، ص  عند الھذليين الشعريَّة للّغة، بنائية امحمد خليل الخ@يلة :  انظر )٣

 . ٢٧١مرجع سابق ، ص قضايا الشعر المعاصر ،نازك الم@ئكة ، :   انظر )٤

 .٦٣سابق ، ص ،مرجع  بنية القصيدة –تحليل النص الشعري ،  )Yury Lotman(يوري لوتمان :  انظر )٥

  

 ك1لّ م1ة إل1ى العب1ارة وإل1ى بي1ت الش1عر، وكلّ إنَّ ظاھرة التكرار تبدأ من الحرف وتمتد إلى ال "         

واحدة من ھذه الظواھر تعين على إبراز دور التكرار ، وتجدر اBشارة ھنا إلى أن الجانب اBيقاعي 



٩٥ 

 

والس1ر ف1ي . ون م1ن مق1اطع متس1اوية في الشعر قائم على التكرار أيضاً ، فبحور الشعر العرب1ي تتك1

   )١( "ة متكررة في اYبيات ذلك يعود إلى كون التفعي@ت العروضيَّ 

  

   -: ويمكن تقسيم التكرار إلى عدة أقسام   

  

 . تكرار الحروف : أو  ً 

  .مة كلّ تكرار ال: ثانيا ً 

  )٢() الجملة ( تكرار العبارة : ثالثا ً 

  

  : تكرار الحروف : أو  ً 

  

ح1رف م1ن حروفھ1ا بفع1ل  كلّ مة العربية إرثاً عن مراحل كثيرة و متنوعة  فتحول كلّ قد جاءت ال    

تعامله مع اYحاسيس والمشاعر اBنسانية طوال آ ف اYعوام إلى وعاء من الخصائص والمعاني ، 

ھن1ه أو فما أن يعيھا القارئ أو السامع ، حتى تتشخص اYحداث واYشياء والحا ت ف1ي مخيلت1ه أو ذ

 ) ٣(مة كلّ وجدانه ، وبذلك ينوب الحرف في العربية عن ال

  

وبغض النظر عن د لة الحروف على معاٍن محددة ، فإن تكرار حرف ما في بيت م1ن الش1عر       

أم11ر  ف11ت للنظ11ر ، و  يمك11ن ع11زل قيمت11ه الموس11يقية ع11ن المعن11ى ، فتك11رار الش11اعر لح11رف م11ن 

عل1ى  –عل1ى اYق1ل  –العروضي Bيق1اع موس1يقي داخل1ي ، ي1دلل  الحروف ، ابتداٌع إلى جانب البحر

   )٤(. ة التي يقصدھا الشاعر النغمة ا نفعاليَّ 

  

________________________________  

  ١٦١، مرجع سابق ، ص " – أسلوبيَّةدراسة  –التكرار في الشعر الجاھلي " موسى ربابعة ، )١

   ٢٧٣،  ٢٦٤، مرجع سابق ، ص   ر، قضايا الشعر المعاصنازك الم@ئكة :  انظر )٢

ص    ، ١٩٩٨، منش1ورات اتح1اد الكت1اب الع1رب ، دمش1ق ،  ، خصائص الحروف العربية ومعانيھاحسن عباس :  انظر )٣

١٧   

   ١٦٥،  ١٦٤، مرجع سابق ، ص  " أسلوبيَّةدراسة  –التكرار في الشعر الجاھلي " موسى ربابعة ،:  انظر )٤

  



٩٦ 

 

إلى تكرار حرف ما على مستوى القص1يدة بكاملھ1ا ، فإن1ه يج1د فع1@ً  وإذا أراد المرء أن ينظر "     

أن ھنالك حرفاً يتردد أكثر من غيره من الحروف في القصيدة ، ولذلك   يمكن أن يكون تكرار ھذا 

  )١( "تنسجم مع السياق العام للقصيدة  الحرف دون وظيفة

  

حرف  كلّ ع أسس ثابتة تقضي بربط وفي محاولة دراسة تكرار الحروف ، فمن غير الممكن وض    

ھا ، ومن غير الممكن بأي حال من اYحوال أن نتجاھل ھ1ذا التك1رار ، كلّ بغرض معين في القصائد 

   )٢(. ف@ بُدَّ لنا بربط ھذا التكرار بسياقه وبإطاره العامين 

  

   -:مة كلتكرار ال:  ثانيا ً

  

لق1ارئ عل1ى البح1ث فيم1ا وراء ال1نص ، ليبح1ث ع1ن مة مثيراً أس1لوبياً ، يح1ث اكلّ تكرار ال كلّ يش      

  ) ٣( ل عن سبب إلحاح الشاعر على تكرار كلمة معينة دون    غيرھامة ، وليتساءكلّ د  ت ھذه ال

  

بي1ت م1ن مجموع1ة أبي1ات متتالي1ة  كلّ مة واحدة في أول كّل ولعل أبسط ألوان التكرار ، تكرار  "      

ا المعاصر ، يتكئ إليه أحياناً ص1غار الش1عراء ف1ي مح1اولتھم في القصيدة ، وھو لون شائع في شعرن

   )٤( "الجو الموسيقي لقصائدھم الرديئة تھيئة 

  

يجع1ل اللف1ظ المك1رر ي1رتبط ارتباط1اً وثيق1اً م1ع الس1ياق ،  كلّ م1ة ف1ي القص1يدة ، بش1كلّ لكن تكرار ال    

  )٥(. نا نعده تكراراً ناجحاً يجعل منه متعلقاً تعليقاً مباشراً ببناء القصيدة العام ، مما يجعل

  

  

________________________________  

  

   ١٦٦، مرجع سابق ، ص " – أسلوبيَّةدراسة  –التكرار في الشعر الجاھلي " موسى ربابعة ، )١

   ١٦٧المرجع ذاته ، ص :  انظر )٢

   ٣٥،  ٣٤ ، مرجع سابق ، ص  عند الھذليين الشعريَّة للّغة، بنائية امحمد خليل الخ@يلة :  انظر )٣

   ٢٦٤، مرجع سابق ، ص  ، قضايا الشعر المعاصرنازك الم@ئكة  )٤

   ٢٦٦،  ٢٦٥المرجع ذاته ، ص  :  انظر )٥



٩٧ 

 

م11ة فق11ط ، ب11ل إل11ى كلّ إن الش1عور الط11اغي أو المس11يطر عل11ى الش11اعر ل11م يدفع1ه إل11ى اختي11ار ال "       

العميق1ة وأن تثي1ر إحساس1اً  ة لما استطاعت أن تنق1ل تجربت1هكلّ تكرارھا ولو لم يكررھا على ھذه الشا

  )١( "لدى المتلقي 

  

 كلّ بناءاً متكام@ً ، وھذا التكرار يش كلّ مات يخلق رابطاً بين اYبيات مما يجعلھا تشكلّ إن تكرار ال    

التي يختلقھا تك1رار ش1يء مع1ين ف1ي س1ياق  جماليَّةھو سر الصيغة ال شإدھاشاً للمتلقي ، وھذا اBدھا

   )٢. (معين 

  

إذ يقوم الش1اعر باستحض1ار ھ1ذا ا س1م ، ويك1رره منادي1اً  "مة مرتبطاً بالنداء كلّ يأتي تكرار ال قد     

ة إياه ، وم1ا إض1افة أس1لوب الن1داء ل@س1م إ ّ تأكي1داً للتأكي1د ، فيض1في عل1ى ا س1م المك1رر خصوص1يَّ 

اً عند جھزداد تو@ل ا[خر ، فھذا ا سم يأخرى ، فإذا كان الشاعر قد كرر ا سم ليثبت رؤيته من خ

مك1ن أن يعتريھ1ا م1ن م1ا ي –الرؤية  –استعمال أسلوب النداء ، وتزداد الرؤية تركيزاً ، ويزال عنھا 

   )٣( "غفلٍة وتناٍس 

  

   -) :الجملة ( تكرار العبارة :  ثالثا ً

  

فة كثامرآة تعكس  كلّ يُظِھر تكرار العبارة اYثر النفسي العميق الساكن في نفس الشاعر ، ويش       

   )٤(. إضاءة معينة للقارئ على تتبع المعاني واYفكار والصور يقدم  ، و الشعور المتعالي في وجدانه

عل11ى أن ل11يس ( وم11ن اYمثل11ة عل11ى ھ11ذا التك11رار ف11ي الش11عر الج11اھلي ، تك11رار المھلھ11ل لعب11ارة       

، ومن ذلك  )٥(واحدة  متتاٍل في قصيدة كلّ ، والتي يكررھا ث@ث عشر مرة وبش) يب كلّ عد  ًً◌ من 

  :قوله 

________________________________  

  

  ١٦٩، مرجع سابق ، ص " – أسلوبيَّةدراسة  –التكرار في الشعر الجاھلي " موسى ربابعة ، )١

   ١٧٧،  ١٧٦المرجع ذاته ، ص  :  انظر )٢

   ٤٠، مرجع سابق ، ص  عند الھذليين الشعريَّة للّغة، بنائية امحمد خليل الخ@يلة  )٣

سات والنش1ر ،        بي1روت ، ،المؤسسة العربية للدرا ١، ط  التكرار في شعر محمود درويشفھد ناصر عاشور،: انظر )٤

  ١٠٠ص  ،  ٢٠٠٤

   ١٠١ ،١٠٠ص  ذاته،المرجع  :انظر )٥

  ن الجـزورِ ـرد اليتيم عــٍب             إذا طـيكلّ د ً من ـس عـعـلى أن لي

  دَّبورِ ـعـضاة مـن الف الإذا رج         ٍب    ـيكلّ د ً من ـس عـعـلى أن لي



٩٨ 

 

  رِ م جـيراُن المُجـيـا ضيـٍب             إذا مـيكلّ د ً من ـس عـعـلى أن لي

  )١(وِر ـٍب             إذا خيف المخوُف من الثـُغـيكلّ د ً من ـس عـعـلى أن لي  

     

، وطبيعة  نفسيَّةة بظروف الشاعر الھا ، ع@قة كبيركلّ و  يخفى أن للتكرار في ھذه المواضع  "    

ور المحيط11ين ب11ه ة ، و  ش11ك ف11ي أن11ه ك11ان ي@ح11ظ أن التك11رار يثي11ر الحماس11ة ف11ي ص11دحيات11ه البدوي11َّ

   )٢( "ويستفزھم للقتال 

  

إن تكرار تركيب معين في نص ما ، يجعل منه  زمة تدخل في بنية النص عامة ، حيث تت1آزر      

   )٣(. ھا مع بنية النص لتجسيد رؤية الشاعر التشكيلة التكرارية في بنيت

  

قادرة على منح النص الشعري ،  عليَّةفابيت ، لتكشف عن  كلّ وقد تأتي الجملة مكررة في بداية      

تك1رار م1ن ھ1ذا الن1وع ق1ادر عل1ى إب1راز التسلس1ل والتت1ابع ف1ي القص11يدة ،  ك1لّ بن1اءاً مت@حم1اً ، إذ أن 

    )٤(. ما يجعله أكثر تحفزاً لسماع الشعر وا نتباه له Bثارة التوقع لدى المتلقي ، م

  

   

  

  

  

  

  

  

________________________________  

  

  ٤١،  ٤٠، ص  ١٩٩٥، دار الجيل ، بيروت  ،  ١أنطوان القوال ، ط : ، تحقيق  ، ديوان المھلھلالمھلھل  )١

   ٢٦٧، مرجع سابق ، ص  ، قضايا الشعر المعاصرنازك الم@ئكة  )٢

   ٤٩، مرجع سابق ، ص  عند الھذليين الشعريَّة للّغة، بنائية احمد خليل الخ@يلة م:  انظر )٣

   ١٧٩، مرجع سابق ، ص " – أسلوبيَّةدراسة  –التكرار في الشعر الجاھلي " موسى ربابعة ،:  انظر )٤

   -:ظاھرة التكرار في شعر أبي فراس الحمداني *    

  



٩٩ 

 

س1يلة Bيص1ال مش1اعره وأحاسيس1ه ، وب1ث أفك1اره ، استخدم أبو ف1راس التك1رار ف1ي ش1عره ، كو     

  .أعمق وأكثر تناسقاً ، وبقدرة أكبر على التأثير  كلّ بش

  

   -: من خ@ل ث@ثة عناوين والفاحص لشعر أبي فراس ، يجد أن دراسة التكرار في شعره ،    

  

  . تكرار الحرف : أو  ً 

 . مة كلّ تكرار ال: ثانيا ً 

 .  تكرار البداية: ثالثا ً 

  

   -:تكرار الحرف : أو  ً 

  

وس1يف الدول1ة عل1ى قبائ1ل ن1زار ، واستس1@م  ھو يقول أبو فراس في قصيدة كتبھا ، بعد نصره      

   -:بني نمير وخضوعھم لھما 

  

  اـابـِه إ ّ إلتھـاُر غرامـون   ا             ـابـسكـبراتهُ إ ّ انـت عـأب

  اـَب من الّدموِع لھا سحابـأُغِّ              لوِل ِعلّي أ َّ    ـِق الطُّ ـن حـوم

  اـابـا أجـمـلكنّي سألُت ف و      ّصرُت في تسأِل َربعٍ ،          ـا قـوم

  اـابـة والّشبـووّدعت الغواي    أھ@ً ،             :  ح فقلُت  الشَّيبرأيُت 

  اـابـا أشـم رأيُت من اYحبّة     كن            ـوما إن شبُت من كبٍر ، ول

دوَد لھا ركاب و      اً           ـبـّي ركـبعثن من الھموم إل   اـّصيرن الصُّ

  )١(!ا ؟ـوأمرعھم وأمنعھُم جناب     اراً             ـناِس جـم ترنا أعزَّ الـأل

  )٢(ا  ـابضَحللنا النّجَد ِمنهُ والھ       زاٍر           ـلى نـلنا الجبُل المطلُّ ع

  

________________________________ 

 .فناؤھا وما أحاط من محلّة القوم : جناب الدار  –أخصبھم : أمرعھم و  أَْمُرعٌ  والجمع الَك�ُ  الَمْرعُ  )١

   ١٩ ، ١٨ص  ، مصدر سابق ،  الديوان )٢

بيتاً ، جميعھا تنتھي  خمسة و خمسونھذه اYبيات مقطوعة من القصيدة التي يبلغ عدد أبياتھا         

، وھذا التكرار للحروف ،   يأتي بغير فائدة ومعنى ، فعندما يسمع ) ا + ب + ا ( فس الحروف  بن

  .المتلقي ھذه اYبيات، فإنه يحس بعظمة الموقف وِكبره ، ويشعر بإحساس الشاعر وبفخره بالنصر



١٠٠ 

 

  

 ا مت11داد ف11ي الزم11ان "ف ، نج11د أن ح11رف اYل11ف يحم11ل معن11ى وف11ي رجوعن11ا إل11ى مع11اني الح11رو   

ھو أصلح الحروف في التمثيل ل�شياء واYحداث التي ) با ( وأن حرف الباء ممدوداً  )١( "والمكان 

تنطوي معانيھ1ا عل1ى ا تس1اع والض1خامة وا رتف1اع ، بم1ا يح1اكي واق1ع انفت1اح الف1م عل1ى م1داه عن1د 

   )٢(. خروج صوته من بين الشفتين 

  

مع بعضھما وتكرارھما في جميع أبي1ات القص1يدة ،  )اYلف ، الباء ( وفي اجتماع ھذين الحرفين    

  .  حكايةٌ ِلعظم الموقف المحكّي وامتداد فترته ، وفخر الشاعر به 

  : يقول أبو فراس وقد تخلَّف عن غارة لم يصحبه سيف الدولة إليھا 

  

  ونار الوجـِد تـستعر اسـتعـارا ت تنھمُر انـھمـارا ،           َدِع العبرا

  ، وتقّر عـينـي ،           ولـم أوقد ، مع الغازين ، نـارا ؟ أتطفأُ حسرتي

  إذا مـا الـجيش بالغازين سـارا    ى ،       ر أبعد ما يُرجـّ برأيـُت الصّ 

  )٣(!سعـارا : آٍن ، بي  كلّ تنادي ،   اٍت          وأعــددت الكتائب ُمعلـمـ

  مھـاري والمھـاراـرُت الموأض   د ثقفت للھيجاء رمحـي ،         ــوق

  تـداراـبنا الفتيـاُن ، تبـتـدُر اب   ت         ان إذا دعانـا اYمـر حفّ ـوك

  اراـوٍم   يـرون المـوِت عـوق           ُد من عـليھا ،ـِ بخـيٍل   تُـعان

  )٤(وأول مـن يُـغيُر ، إذا أغـارا             أرٍض ، لّ ـكوراء القافليـن بـ

  

 جميعھ1ا تنتھ1ي بح11روف ،بيت1اً  اثن1ين و عش11رينم1ن جموع1ة م1ن اYبي1ات ف11ي قص1يدة ھ1ذه م           

  اYحاسيس والقارئ لھذه القصيدة يشعر بحركٍة قوية من  ،)اYلف + الراء + اYلف (  مكررة

________________________________  

   ٩٧ص  سابق،مرجع  ،ومعانيھاخصائص الحروف العربية  عباس،حسن  )١

   ١٠١ع ذاته ، ص المرج:  انظر )٢

عارُ  )٣  .بقوة ، بشّدة ، بحماسة ، باشتعال : سعارا وھنا  النار حر السُّ

  ١٥٤، مصدر سابق ، ص  الديوان )٤

، تتناس1ب م1ع ح1زن أب1ي ف1راس وع1دم قدرت1ه  )١( والمشاعر ، فتكرار حرف الراء يثي1ر نغم1ة قوي1ة 

لمعارك ، وحرف الراء يدل على الصبر في قعوده عن الغزو ، وتتناسب أيضاً مع وصفه لنفسه في ا

ل عل11ى الحرك11ة و ا ض11طراب و التك11رار و الترجي11ع و ا نفع11ال النفس11ي وھ11و ف11ي ذل11ك يص11ور ح11ا

    . )٢( الشاعر وينقل شعوره



١٠١ 

 

  

وفي جمع الشاعر لحرف الراء مع اYلف ، د لة على ھذا ا نفعال وا ضطراب مع طول زمن1ه    

د  تھا فإن إحساس المرء بھذه الحروف أكبر دليل على وامتداده ، ومھما قلنا في معاني الحروف و

لفقدت الص1ورة الفرعي1ة كثي1راً م1ن جمالھ1ا ،  "ر فاعليتھا وقدرتھا على اBيصال ، ولو حذف التكرا

   )٣( "تذھب إلى أبعد من مجرد التحلية  غير أن للتكرار ، فائدة إيجابية

  

   -: مة كلّ تكرار ال:  ثانيا ً 

  

في القص1يدة  عّدة مرات ا معينةات المكررة في قصائد أبي فراس ، فنجده يكرر ألفاًظ مكلّ تكثر ال     

  . مات وتكرارھا كلّ ، وكأنه يحاول نقل ما يريد من خ@ل التركيز على ھذه ال

  

  : يقول أبو فراس مخاطباً أخاه بعد أن لحقه عند أسره من الجزع      

  

  وھــل يعلُم اBنسان ما ھو كاسُب ؟ٌع ،        ـوھل يدفُع اBنسان ما ھو واق 

  ل من قضاء هللا في الناس ھاربُ ـ في الناس غالٌب ،        وھاء هللاوھل لقض 

  و  ذنـَب لـي إن حاربتني المطالبُ      ّره   علّي طـ@ُب الـمجد من مستق

  )٤( ؟!ويأتي بـصوِب المزن إ ّ الّسحائُب        الـهُ ،إ  رجوھـل يرتجي ل�مر      

  

  

________________________________  

   ١٦٦، مرجع سابق ، ص " – أسلوبيَّةدراسة  -التكرار في الشعر الجاھلي " موسى ربابعة ،:  انظر )١

   ٨٩ - ٨٥ص   سابق،مرجع  ،ومعانيھاخصائص الحروف العربية  عباس،حسن  :انظر )٢

   ٢٧٤، مرجع سابق ، ص  ، قضايا الشعر المعاصرنازك الم@ئكة  )٣

   ٤٦ ،٤٥ص   سابق،مصدر  ،الديوان )٤

  

ي1دّل  ة أبي1ات ، وذل1ك خمس مرات في أربع1) وھل ( في ھذه اYبيات نجد الشاعر كرر ا ستفھام    

أنَّ الشاعر يلجأ إلى ا ستفھام كي يثب1ت ق1درة هللا وحك1م الق1در علي1ه ، فيض1ح بالس1ؤال إن ك1ان  على

  . ئه من قدر هللا وقضا أحٌد من البشر يستطيع الھروبَ 
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ينفي بھا عن نفسه الضعف في اYسر ،  فيق1ول  قصيدته بمجموعة من التكرارت، يكمل الشاعر     

:  

  

  المشارِب ، شارُب  كلّ ا ، من ـو  أن  ، طاعُم          مِ المطاع كلّ ا ، من ـو  أن

  كـاسـُب ـا راٍض إن كـثرن مكاسبي           إذا لـم تكن بالعّز تلك المـو  أن

  )٢()١(د القمقاُم عـندي بسيٍد          إذا استنزلته عن ُع@ه الّرغـائُب ـالـسـي و 

  

ث@ث ) أنا ( بالضمير  انً ورثر من النفي ، وجاء ھذا النفي مقنرى في ھذه اYبيات أن الشاعر أك      

خيراً م1ن  مرات ، وذلك أنَّ الشاعر في القصيدة ينفي عن نفسه الضعف والھوان ، ويبدو أنه لم يجد

،  المط1اعم(   مات اYبيات كلّ التكرار لينقل ھذه اYحاسيس واYفكار التي تعتريه فنجده يكرر معظم 

، وذل1ك ي1وفر نغم1ة ) الس1يد ، س1يد ( و ) مكاس1بي ، المكاس1ب ( و ) المشارب ، شارب ( و ) طاعم 

  . قوية في اYبيات تشعرنا بإلحاح الشاعر واضطرابه النفسي 

  

  :  يقول الشاعر أخاه ، فيبقيه حاضراً ،و  يخاطب     

  

  أاَب أخي بعدي من الصبر آئبُ      أأبقى أخي دمعاً ، أذاق كرًى أخي ؟      

  بُ ـما  ح راككلّ يـسائُل عني     بنفسي وان لم أرض نفسي لراكٌب         

  وِق ناصبُ ـن الشـيقلقلهُ ھمٌّ م      ريح مجاري الدمع مستلُب الكرى       ق

  ن المقارُب ؟وأين له مثٌل ،  وأي         !    ي   يذقـني هللا فقدان مثله ـأخ

أصب        اوزِت الـقُربى الموّدة بيننا ،      تـج   ح أدنى ما يعّد المناسبَ ـف

  

________________________________  

  
 .العالي المقام : القمقام  )١

   ٤٧الديوان ، مصدر سابق ، ص  )٢

لـأ  لـيتن       )١(ي ناٍء عن الھّم عازُب ــوإّن أخ  ي وھّمهُ ،      ـُت ھمّ ي ُحمِّ

  

في اYبيات ، يجعل من أحاس1يس الش1اعر تطف1و عل1ى الس1طح ، ) أخي ( مة كلّ إنَّ تكرار الشاعر ل    

إل1ى  الش1اعرليلتقطھا المتلقي بسھولة ، فيطغ1ى علي1ه اBحس1اس بحرق1ة الش1اعر وألم1ه ، حت1ى يص1ل 

   -: يصّرح فيه بحزنه ، متكئاً إلى التكرار مرة أخرى ، فيقول  الّذي بيتال



١٠٣ 

 

  

  )٢(ولكننّي وحدي الحزيُن الـمراقُب  ي ووالـٍه       ـوكم من حزيٍن مثل حـزن

  

فإننا نقرُّ بوجود حزن منتشر في أرج1اء البي1ت الش1عري ، ن1اجم ع1ن قل1ٍب .عندما نقرأ ھذا البيت ،ف   

  . ضرورياً و زماً في ھذا الموضع ) حزين ( مة كلّ ملتھٍب وحزين ، فجاء تكرار 

  

   -:يقول أبو فراس داعياً سيف الدولة  فتدائه من اYسر 

  

ُ دعـوت   )٣(ّردِ ـدّي ، وللـنّوم القليل الـُمشــح المسھـَِّد        لـك للـجفن القريـ

  

  : ويكمل قائ@ً 

  

  دِ ـوٍّ وأكرم مـنجـدعن خير مــفـكُ  ـا ؛       واُب ترتج دوننـدعوتـُك ، واYب

  )٤( دِ سوَّ م كلّ فدى بـي مـن يُــثلـومٍة        مـيـعظ كلّ ن يُدعى لـفـمـثلك م

  )٥(ِد ـوٍم إلى غـو  أرتـجي تأخير ي  ن الّردى ،      ـي أخاف مـاديك   أنـأن

  

الشاعر  في اYبيات السابقة ، تركيز وإلحاح ، يدل على حاجة) دعوتك ( مة كلّ في تكرار الشاعر ل

  لسيف الدولة ، وانقطاع اYمل في غيره ، فيكثر من دعائه ، والدعاء يومئ بمخاطبة

________________________________  

   ٤٨، ٤٧، مصدر سابق ، ص   الديوان )١

   ٤٨المصدر ذاته ، ص  )٢

ھادُ  )٣  قلي1لُ  ُس1ھُدٌ  ورج1ل َينَمْ  لم وُسھاداً  وُسھْداً  َسھَداً  يَْسھَدُ  بالكسر وَسھِدَ  النوم من القليل والھاء السين بضم والسُّھُدُ  اYََرقُ  السُّ

  .المحمول على السھر : المسھد و  النوم

د  )٤   .سيِّد كريم : ُمسوَّ

   ٩٤،  ٩٣ص  ، مصدر سابق ،  الديوان )٥

القريب من الشخص ، وإن لم يكن ھذا القرب قرباً بالمسافة لكنه ق1رٌب م1ن القل1ب ، ث1م نج1د الش1اعر 

بالمعنى لكن النداء يكون للبعيد أكثر منه للقريب ، ) دعوتك ( مة كلّ التي تشابه ) ك أنادي( كلمة يأتي ب

  . وقد يكون ھذا التنوع في التكرار ، ليرسخ الشاعر من خ@له حاجته الماّسة فيدعو من قريب وبعيد 

  

،  يَّةنفسمات أخرى تؤكد لوعته ، وإصراره على طلب الفداء ، وتصور حالته الكلّ يكرر الشاعر     

   -:مه في مجموعة من المفردات المكررة ، التي تحتل فكره وتم� وجدانه ، فيقول كّ@ فيدور 



١٠٤ 

 

  

  آل عني ، وتقُعدِ ـع الـسّ ـو  تــقـط    فـ@ تـتـرك اYعداء حولي ليفرحوا       

  ن الفعل الكريم بُمقعدِ ـــفـلـسـَت ع    و  تقُعَدْن ، عني ، وقد سيـَم فديتي ،       

  رت ُحّسديـثـھا قدري وأكـرفـعـَت ب   ٍم        عك عـنـدي من أياٍد وأنـفـكـم ل

  عدِ ـوقـُم في خ@صي صـادق العزم واق   تـشـبـَّث بھا أكرومةً قـبل فوتھا ،        

ُ فــإن م   دِ ـمـعاب الـنـّزاريّـَين مھلك مـعـب   ك مھلكي         ابتُّ بعد اليوم عـ

  )١(دِ قصَّ راف الـقريض الـمُ ـون أطيھـذُّ    بحوا         أصلفداء فھـــم عضلوا عنه ا

  يـُعــابون إذ سـيم الفداُء ومـا فـُدي    م         ـ؛ غير أنّھُك بِدعاً ھُلكـُهُ ـم يـول

  

  -:ويكمل 

  

دِ ـيـھـوأســرع عـــّواٍد إل    @،        ـفـإن تفتدوني تفتدوا شـرف العُ    ا ، ُمعوَّ

  يـدِ ـر مردوِد اللساِن أو الـًى غـيـفـت@ُكم             ـدوا  لـِعُ ـفـتدوني تفتوإن تـ    

  

  -:ويكمل 

  

ّ نـويـفـديـَك م  ،         ن الّردىـى مبقـيت ابن عبدهللا تُحم   ّ يـا سيٌّد بعد سـ   )٢(ِد ـ

  

  ) الفداء ( مة كلّ وتصريفاتھا أربع مرات ، و) تقعد ( مة كلّ يكرر الشاعر في ھذه اYبيات        

________________________________ 

ُجلُ  َعَضلَ  )١ لھا َعْض@ً  ويَْعِضلُھا يَْعُضلھا أَيَِّمه الرَّ ْوج َمنَعھا وعضَّ ه الق1رآن ھ1َذَّ  –منع1وا : عض1لوا و  ظُْلماً  الزَّ ا يَھ1ُذُّ  ھ1َّذً

ا الحديث ويھذُّ  ھَّذًا القرآنَ  يَھُذُّ  ھو يقال  .المنظوم قصائد : المقّصد  –يسردون : ن يھّذو و يَْسُرده أَي ھّذً

   ٩٨ – ٩٥ ، مصدر سابق ، ص  الديوان )٢

وتركي1زه  تسع مرات ، وھذا يؤك1د اھتم1ام الش1اعر) فديتي ، تفتدوني ، فُدى ، تفتدوا ( وتصريفاتھا  

 ، فب1ات الف1داءلنفسي  في اYسر وانتظاره للفداءعلى عدم قعود سيف الدولة عن فدائه ، وشّدة تأثره ا

  .ُجلَّ ھمه ، ليأتي مكرراً بھذه الصورة 

  

   -: يقول أبو فراس 

  

  ّصبـرِ ـن الـّر مـى صبٍر ، أمـرجعت إل       ي ،ـافعـع نـّدمـبـكـيت فلّما لم أَر ال

  )١(راقھـم ،        يـسـاعدني وقتاً ، فُعّزيُت عـن صبري ـِ وقـّدرُت أن الّصـبر ، بعد ف
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   Yأرب1ع م1رات ، ونح1سُّ ونح1ن نق1رأ ھ1ذين ) الص1بر ( م1ة كلّ بي1ات يك1رر نجد أن الشاعر في ھذه ا

، فش1عور الش1اعر المس1يطر علي1ه    البيتين ، أن الشاعر يُصبّر نفسه على الفراق ، فيكثر م1ن تك1راره 

ة لم11ا كلّ م11ة فق11ط ، ب11ل إل11ى تكرارھ11ا ، ول11و ل11م يكررھ11ا عل11ى ھ11ذه الش11اكلّ ل11م يدفع11ه إل11ى اختي11ار ال "

   )٢(  "أو أن تثير إحساساً لدى المتلقي تجربته العميقة استطاعت أن تنقل 

  

  : صدقائه وھو في اYسر ، فيقول Y حسُّ أبو فراس بالوحدة والشوقي

  

ُ ل تــھ ّ سـحِ ـ   ُمـخـلـَص الوّد أو صديـقاً صديقا    اً        ـيقـان لي رفـ

  فريـقاــه تـروفــّرقـتنا ظـف    راً        ـا خـليلّي ، دھـ  رعى هللا ي

  مـّاً شفـيقاـناً ، وعـسـوالداً مح    ا كنت إ          ـكـنت مو  كما ؛ وم

ّ     يف   تذكراني         ـاذكراني ؛ وكـف   ُق الّصديقاـما اسـتخون الصـّديكل

  )٣(! قا ـأن يبيَت اYسيُر يبكي الـطلي   ا ؛ وإّن عجيـباً         ـيكمـّت أبكــب  

  

م1ة  كلّ م1رتين ، و) تفري1ق ( مة كلّ ست مرات ، ويكرر ) الرفيق والصديق ( متّي كلّ ر يكرر الشاع    

  مرتين أيضاً ، وھذا التكرار يصور لنا حالة الشاعر وتعلقه بصديقيه ، ليقوم ) اذكراني ( 

  

________________________________  

  )  ١٥٤،  ١٥٣( ، مصدر سابق ، ص  الديوان  )١

   ١٦٩، مرجع سابق ، ص " – أسلوبيَّةدراسة  –ر في الشعر الجاھلي التكرا" موسى ربابعة ، )٢

     ٢٢٦، مصدر سابق ، ص  الديوان )٣

  ينسيه صديقيه ويخشى أن يُنسي  الَّذيبالكشف عن مكنونات صدره ، ويبين لوعته من الفراق ،   

  . ھذا الفراق صديقيه ما كان بينھم 

  

لة ، و يلعب التكرار دوراً مھماً في ھذا الرثاء ، فيقول أخته وھو ابن سيف الدو ابنيرثي أبو فراس  

:-   

  

  ن العبيُد وأيـن الـخـيُل والَخـوُل ؟ ــا ، غير حافلـٍة ،         أياييـا َمْن أتته المن

  ن الّصنائُع ؟ أيـن اYھل ؟ ما فعلوا ؟ ـأي   ة ً؟       ضأيـن الّليوُث التي حوليك ، راب

   )١(ن الّسوابُق ؟ أين البيُض واYسُل ؟ ـأي     َك أقطُعھا ؟      أيـن السيوُف التي يحمي

  



١٠٦ 

 

ثمان مرات ، باثاً في ذلك تساؤ ً عميق1اً ح1ائراً ف1ي ) أين ( مة كلّ في ھذه اYبيات يكرر الشاعر       

الكبيرة ، فھ1و غي1ر مص1دٍق م1ا حص1ل Bب1ن أخت1ه ،  نفسيَّةصدره ، فالمتلقي يُحسُّ بصدمة الشاعر ال

، وھذا التساؤل يقوده للبحث عما كان يح1يط ) أين ( في تساؤله ھذا يبحث عما أضاع ، فيقول  وھو

  .  ما يحيط به  كلّ أخته ، من خدم وعبيد وسيوف وخيل وغيرھا ، فبذھاب ابن أخته ، ذھاٌب ل بابن

  

علّي ك1رم هللا يمدح أبو فراس أھل البيت عليھم الّس@م بمجموعة من اYبيات المنتھية ، بإسم سيدنا   

   -: فيقول ، وجھه 

  

  يَّ ـِ وَعل شـاهُ ، إ ّ بأحـمـدـ    ما أخـ          كلّ لسُت أرجو النّجاةَ ، من 

  يَّ ـِ َعلاِم ــِر ، وسبطيِه واYم       وِل فاطمِة الطُّـھـ       ـوبـبنِت الرس

  يَّ ـِ َعلن محّمِد ب ـلّـه فينـا ،         ـ     ِم الِعلـ والـتـقـيِّ النقيِّ ، باقرِ 

  يَّ ـِ َعل نا َعلّي ، أكرم بِه مـن          ه جعفٍر وموسى ومـو      ـوابــن

  يَّ ـِ َعليِّ نه الزكِ ـِه ، ثّم ابــّل ـ               ي جعـفر َسِميِّ رسـول الـوأب

  يَّ ـِ َعلن ھِر َحقّي مـُحّمِد بــ         ـ     ّظ نه العسكريِّ والقـائـم المـواب

  )٢(يَّ ـِ يوم عرضي على اBلِه الَعل           م أرتجي بُلـوغ اYمـاني    ـبــھ   

  

________________________________  

  
 ٢٣١، مصدر سابق ، ص  الديوان )١

   

  ٣٤٩المصدر ذاته ، ص  )٢

 "، حي1ث  كرم هللا وجھه ، يوميء بحضور سيدنا علّي ف1ي نفس1ه)  َعلِيّ (   سمإنَّ تكرار الشاعر    

اسية الت1ي تتمح1ور أن الشاعر عندما يلح على تكرار اسم معين ، فإنه يجعله النقطة المحورية واYس

في قصيدته ليؤكد محبته [ل بيت النبي صلى هللا  ، وقد كرر الشاعر ھذا ا سم)١( "حولھا القصيدة 

  .  عليه و سلم

  

لھ11ذه  تك11رار ك11لّ ع11اٍن عدي11دة ، ولم11ات ف11ي ش11عر أب11ي ف11راس قيم11ة كبي11رة ، ومكلّ إذن فلتك11رار ال      

، فم1ن غي1ر الص1حيح  كل من اYشكالش بأيمات يؤدي غرضاً أساسياً   يمكن بتره عن السياق كّل ال

 كلّ مة مكررة حكماً عاماً بد لة ھذا التكرار في جميع المواضع ف@  بُدَّ لنا من ربط كلأن نطلق على 

  . )٢(في موضعه  جماليَّةة ومن قيمة معنويَّ  تكرار بسياقه ، والبحث عما يضيفه ھذا التكرار

  

  



١٠٧ 

 

   -: تكرار البداية :  ثالثا ً 

  

أكثر ارتباطاً ببناء القصيدة أو اYبيات التي يرد بھا من أن1واع التك1رار  "وھذا النوع من التكرار     

تكرار من  كلّ بناًء مت@حماً ، إذ أن . قادرة على منح النص الشعري  عليَّةفافھو يكشف عن . السابقة 

ي يع1ين ف1ي إث1ارة التوق1ع ل1دى كلّ على إبراز التسلس1ل والتت1ابع ، وإن ھ1ذا التت1ابع الش1 ھذا النوع قادرٌ 

   )٣( "شمل شطراً من البيت الشعري متين أو قد يمتد ليكلّ مة أو كلّ السامع ، وقد يأتي ھذا التكرار ب

  

   -: يقول أبو فراس 

  

  )٤(لَّ مـِنهُ مـضرٌب وذباُب ؟ـإذا ُف    وغى        بنـي َعّمنا ما يصنُع الّسيُف في ال  

ّ روا الحـقَّ إنـبـني َعّمنا   تنك     @بُ ـشـِداٌد على غـير الھوان صِ          ا  نــ

  )٦()٥(راُب ـوماً أن يكون ضِ ـويوشُك ي         ى  ُد والظـُّبــبـني َعّمنا نحن الّسواع  

________________________________  

   ١٧١، مرجع سابق ، ص " – أسلوبيَّةدراسة  –التكرار في الشعر الجاھلي " سى ربابعة ،مو )١

   ١٦٨المرجع ذاته ، ص :  انظر )٢

 ١٧٩المرجع ذاته ، ص   )٣

يفِ  ُذبابُ  )٤ فُ  طََرُفه السَّ ه وقيل به يُْضَربُ  الذي الُمتَطَرِّ  . َحدُّ

بَة )٥ نانِ  السيف حدّ  الظُّ  .و جمعھا الُظبى  ذلك هأَْشب وما والَخنجر والنِّْصل والسِّ

  ٣٤، مصدر سابق ، ص  الديوان )٦

إن تك11رار الش11اعر لبداي11ة ھ11ذه اYبي11ات ، تأكي11د من11ه عل11ى ص11لة القراب11ة بين11ه وب11ين س11يف الدول11ة    

واYمراء في حلب ، وھذا التأكيد دعوة منه ل�سراع في افتدائه فھو من ھذه العائلة ، وذل1ك دون أن 

  . لى اYبيات من ت@حم وتتابع وتوحيد للفكرة وتأكيداً لھا نغفل ما يضفيه ھذا التكرار ع

  

اتھم فيھا قائد الروم أبا فراس و العرب  مناظرة،يقول أبو فراس وقد جرت بينه وبين قائد الروم      

   - :فقال فقط،للشعر  وإجادتھمبعدم معرفة الحرب 

  

  اـي ويضحي لھا تربيـمس الَّذيومـن ذا    م نكن لھا  ـفـويـلـَك من للحرب إن ل

  قلبا ـومـن ذا يقود الـشـّـُّم أو يـصدم ال  ه ؟  اتـومــن ذا يلّف الجيش من جـنب

  وجلََّل ضـرباً وجـه والـدَك العـضـبا ؟   ٍش   من أردى أخاك بمـرعـ ـكلـووي

عـبـلَّ وخـ@ّك بـالَّ  ن خلّى ابن أُختك ُموثـقاً    ـَك مـلـووي    )٢()١(؟ـاـَقـاِن تبتدُر الـشِّ

  



١٠٨ 

 

في بدايتھا ث@ث مرات ، مما يضفي عل1ى القص1يدة ) ويلك ( مة كلّ في ھذه اYبيات يكرر الشاعر     

الحركة المتوھجة في نفس الشاعر ، وقد ظھ1رت ھ1ذه  و عنصر التھديد والوعيد ، و يظھر الغضب

  .بيت  كلّ نغمة موسيقية موحدة في بداية  كلّ المشاعر على ش

  

   -: نفس القصيدة فيقول يكمل الشاعر في   

  

  اـليس أعظمكم خطبـرداوَســل آل ب  رهُ ،    ــھصاك وردساً عّنا أخـفـََسـل ب

  ا ـوَســل سبطهُ البطريق أثبتكم قـلـب      رهُ ،ـھـشَّميشق صَوَســل قرقواساٍ وال

  ! نـھـبـنـا بـبـيض الھند عّزھم نھبا  ا       ـم آل الم@ين إنّنـَوَســل صـيـدك

  َوَســل آل منوال الجحاجحة الـُغـلبـا        طٍس ،ـَوَســل آل بـھـراٍم وآل بـلن

  )٣(َوَســل بالمنسطرياطس الـّروم والُعربا   ا     ـھكلّ اكر ـَوَســل بـالبرطسيس العس

  

________________________________  

ْدعِ  كانَ م أَي ِسْلسلةً  : الشَّْعبِ  –بلد بالروم وراء خرشنة : اللقان  )١  .الطريق في الجبل : الشعب  و فيه الذي والشَّقِّ  الصَّ

   ٥١، مصدر سابق ، ص  الديوان )٢

   ٥٢المصدر ذاته ، ص  )٣

وفي تكرار بداية ھذه اYبيات ، فإنَّ الشاعر يح1اول  إثب1ات وجھ1ة نظ1ره بس1وِق اYدل1ِة والمواق1ف    

في بداية صدر البيت وف1ي ) َسْل ( مة كلّ  التي تؤيد فكرته ، وزيادة على ذلك فإن الشاعر قام بتكرار

  . ، وذلك لزيادة التأثير والوصول إلى إقناع المتلقي  ًأيضابداية عجزه 

  

أس@فه وأھل1ه ، فيك1رر مجموع1ة م1ن اYلف1اظ ف1ي بداي1ة  م أبو فراس قصيدة طويلة في مفاخرينظ    

   -:اYبيات ليرسم صورة متوازية الخطوط ومتسلسلة اYحداث ، فيقول 

  

  أردى الوزير وفاتكاً        وما الـفـارُس الـفتّاُك إ ّ المجاھُر  الَّذيوعــّمــَي 

ّ سُ   الَّذي يوعــّمــ   ُر ن ھـو غائـفــرّوع بالغورين م ه       ت بنجٍد سيوفلـ

  ـرُ وقـد شجرت فيه الّرماُح الشواج نا       ـسّمته قيٌس ُمزرف الَّذيوعــّمــي 

راة بوقعـ الَّذيوعــّمــي    شـھـيـدان فيھا الّرائباِن وجـازرُ      ٍة   أفنى الشُّ

ّ ذل الَّذيي وعــّمــ   ّز ناضُر ـِ انت ومرعاھا من العـوكِه       ت حبيٌب لسيفــ

   )١(تـخـِفُّ جباٌل ، وھو للموِت صابُر     ٍة    كتيب كلّ ند وعــّمــي الـحـُروُن ع

  



١٠٩ 

 

، يجعل من القصيدة بناًء أكثر تماسكاً ) الَّذيعّمي ( اعر لتركيب وفي ھذه اYبيات فإن تكرار الش    

يظھ1ر لوص@بة ، فھذا التكرار يؤمن جرساً موسيقياً واحداً ، وي1ؤمن تركي1زاً متعم1داً عل1ى المم1دوح 

  . من خ@له مكانة ھذا الممدوح وعلو شأنه 

  

   -: يكمل الشاعر القصيدة بمجموعة أخرى من التكرارات ، فيقول    

  

  ضيَف العسـاكُر ـو  جــوَد إ ّ أن ت      !    ضاف اBمام وجيشـُه  الَّذيـّا ـومــن

  !ُر ـا ما ھـما للعّز سمٌع ، وناظِ ـھـمِه         ومــنــّا الفتى يحيى ومـنـّا ابن عمّ 

  اوُر ـومــنـــّا أخوهُ اYفعوان المسٍد         ـو الـيقظان ُمنتاش خالـومــنــّا أب

  ّسـيِف أبلُج ، زاھُر ـثِل الـغ@ٌم كــمٌد         ن قـنّاص الفوارس أحمــنــّا ابومـ

ّ يـدناَن سـومــنــّا أبـو ع   رُ ــجـَبٌر وجـاب: ومـنـّا قريعا الِعّز         د قومِه ،ـ

  ّم الخليُل المعاشـِرُ خـلـيـلـَي، إن ذٌل         ّر ُمھَلھـن اYغـّر ابـومــنّــا اYغ

________________________________  

  ١٢٦ – ١٢٣، مصدر سابق ، ص   الديوان )١

  لّي فارُس الخيل ، ِصنُوهُ          َعـلــّي بـن نصٍر خيُر من زار زائُر ـومــنــّا ع  

   )١(حـمى نفـسه والجيُش للجيِش غامُر   ّدِه         ومــنــّا الـحـُسيُن القرُم ُمشبِه ج  

  

عر في ھذه اYبيات بالتأكيد على مفاخر أس@فه وأھله ، وقد خدمه التكرار في إشباع يستمر الشا     

ب11ين الفين11ة  ت11ذكيرٌ من11ه عل11ى ذك11ر أھل11ه ومن11اقبھم ، و تركي11ٌز وإلح11اح) من11ّا ( م11ة كلّ فخ11ره ، فتك11راره ل

  . واYخرى أنه منھم وھم منه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١٠ 

 

  

   -: فيھا يقوُل أبو فراس وقد ضج بالسؤال ، وفاضت نفسه من الدنيا وما 

  

  نـفـع ؟ ـا تـي ، أمـمـلــا عــوي  ـع ؟    شـخـا تـي ، أمـبـلـا قــأي

  ا ، ومـا تصنع ؟ ـّدنـيـَر للــــــ  ــ     أن أنـظــي بـقّ ـا حــــأم

ّ يـــا شــأم   ع ـإلـــــى ضــيٍق من الـمضج  ـي    الــُت  أمـثـعـ

  ن ذلك المصـرع ؟ ـي مـّد لــــــ   ــ    بُـ لـم  أن    ــا أعــــأم

   )٢(! ع ـضـــــــِه ھذا اYمـُر مـا أف ـ      ـلـاهُ ، بالــــــا غــوثـأي

  

إنَّ تكرار الشاعر ل@س1تفھام ف1ي بداي1ة اYبي1ات د ل1ة عل1ى حيرت1ه وض1يق ص1دره ، وھ1و ف1ي ذل1ك   

اس1تنكارياً مثي1راً للمتلق1ي بي1ت س1ؤا ً  ك1لّ يدخل المتلقي في حيرة مماثلة لحيرته ، ذلك أن1ه يس1أل ف1ي 

  . جاذباً له 

  

  -:فيقول     يستعمل الشاعر تكرار البداية في الرثاء أيضاً ، فنجده يرثي أبا وائل تغلب بن داود ،    

  

  كـالليِث ، أو كالـّصارم الّصاقـلِ ن عّمي ، إّن عرا حادٌث ،      ان ابـك

  لِ ـاضـي على فـبقـ ي  الّدھرو  @ً      ان ابن عّمي عالمـاً ، فاضـك

  )٣(ـِل احـ@ سـبـٌر حـنـّهُ بـلك       ى طم حَر جوٍد عّمي بن كـان اب

  

  

  

  

  

  

________________________________  

   ١٣٧ – ١٢٢، مصدر سابق ، ص   الديوان )١

   ٢١١المصدر ذاته ، ص  )٢

  ٢٣٣المصدر ذاته ، ص  )٣



١١١ 

 

المتلقي منتبھاً واعياً ، لما لھذا التكرار من  نجد أنَّ الشاعر قد نجح بتعداد مناقب المرثّي ، وإبقاء    

ت1ذكير من1ه ) ك1ان ( م1ة كلّ تتابع الصفات وتسلسلھا ، مذكراً بلوعته على ھ1ذا المي1ت فب ، فقد جاءتأثير

  . بانتھاء عھد المتوفى ، وذكر منه لما كان عليه 
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  الفصل الخامس

التَّضمين 
  العروضيّ 

  
  

  ضمين العروضيالتّ 

  

مين  "التضمين لغة  نه إياه . كفل به : ضمن الشيء وبه ضمناً وضماناً ، الكفيل : الّضً : وضمَّ

وفي . يليه  الَّذيما ضّمنه بيتاً ، وقيل ما لم تتم معاني قوافيه إ  بالبيت : والمضمَّن من الشعر . كفَّله 

  )١( "بعده  الَّذيمعناه إ  في البيت ضمَّن من أبيات الشعر ما لم يتم المُ : المحكم 

  

أ  " وھ1و   )٢( "بعده سواء تّم اللفظ أو لم يتّم ھو أ  يتّم معنى البيت إ ّ بما  "وفي اBص@ح 

  )٣( "لثاني مكم@ً لمعنى البيت اYول أي أن يأتي البيت ا. يستقل البيت الواحد بمعناه 

  



١١٣ 

 

ي بي1ت يتل1وه م1ن بع1ده م يكون معن1اه ف1كّ@ لى ھو أن يُبنى بيت ع: والتضمين في العروض  "

  )٤( "مقتضياً له 

  

قصدك  "د ، وھو عند ابن رشيق القيرواني يأتي التضمين بمعنى آخر كثر استعماله عند النقا

وعن1د أب1ي منص1ور  )٥( "ي ب1ه ف1ي آخ1ر ش1عرك أو ف1ي وس1طه إلى البيت من الشعر أو القس1يم ، فت1أت

عره بمصراع أو بيت أو بيت1ين لغي1ره عل1ى طري1ق العاري1ة اس1تعانة أن يأتي الشاعر في ش "الثعالبي 

بذلك على تمام مقصوده ، وتأكيد معناه ؛ وحقه أن ينبه علي1ه ، أو يك1ون ش1عراً معروف1اً عن1د اYدب1اء 

لمصري ھذا النوع إيداعاً ، وذل1ك وقد أسمى ابن أبي اYصبع ا  )٦( " كي   يتوھم السامع أنه سرقه

  )٧( "شعره سواٌء أكان صدراً أم عجزاً م إلى نصف بيت لغيره يودعه كلّ عر أو المتأن يعتمد الشا "

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________________  

  ) .َضمن ( سابق ، مادة  صدر، م ، لسان العربابن منظور  )١

، عم1ان ،  ، دار البش1ير للنش1ر والتوزي1ع ، معج1م مص1طلحات الع1روض والقافي1ةمحمد عل1ي الش1وابكة وأن1ور أب1و س1ويلم  )٢

  ٦٩ص ،  ١٩٩١

  ٣٦٠، مرجع سابق ، ص  العربية والعروض للّغة، الجامع لفنون اعرفات مطرجي  )٣

  ٣٤٩، مرجع سابق ، ص ، معجم النقد العربي القديم أحمد مطلوب  )٤

  ٧٠٢، مصدر سابق ، ص  ، العمدة في محاسن الشعر وآدابهابن رشيق القيرواني  )٥

  ٥٨مصدر سابق ، ص ،  ، روضة الفصاحةأبي منصور الثعالبي  )٦

  ٣٨٠، مصدر سابق ، ص  ، تحرير التحبيرابن أبي اYصبع المصري  )٧



١١٤ 

 

، مع11اٍن كثي11رة للتض11مين ) التض11مين والتن11اص ( وق11د أورد ال11دكتور مني11ر س11لطان ف11ي كتاب11ه 

  :ھي ، وجعله عّدة أقسام 

  

  -: ويأتي في عدة معاني :  للّغةالتضمين في ا: أو  ً

  .في اللفظ المذكور  المعنى المضمر: التضمين ھو 

  .الجمع بين لفظتين متشابھتين في الوزن والروّي : التضمين ھو 

ن الفعل معنى فعل آخر فيجري مجراه : التضمين ھو    .أن يضمَّ

  

أن يك1ون ف1ي اYول ) : ا قتض1اء( وھو عن1د نق1اد الش1عر : روض التضمين في الع: ثانيا ً 

  .ول وفي الثاني افتقار إلى اY، اقتضاء للثاني 

  

وھو ما   يستطاع الوقوف عليه : ويكون التضمين في اYصوات كما في اYشعار : ثالثا ً

  .حتى يوصل بآخر 

  

مه مث@ً أو كّ@ م كلّ ن المتحيث يضمِّ : ثر كما ھو في اYشعار التضمين يكون في الن: رابعا ً

  .آية من القرآن الكريم 

  

  يكتم1ل معن1اه إ  بالبي1ت  ال1َّذي،  فت1وح  وھ1و البي1ت الم:  التضمين في الش1عر : خامسا ً 

  )١(. يليه    الَّذي

  

يأتي ، وبعد ھذا العرض لمصطلح التضمين ، فإن التضمين العروضي موضوع دراستنا 

وھو أن يودع الشاعر تمام معنى البيت اYول في الثاني ويضمنه  و اBيداع )٢(بمعنى ا قتضاء 

الشاعر وھو أن يأخذ ) التفريع ( يرتبط بظاھرة أخرى تسمى وھذا النوع من التضمين ،  )٣(إياه 

  وينعت شيئاً من اYشياء )ما كذا ( في وصف من اYوصاف فيقول 

  

________________________________  

   ٢٤ – ٢١ص  ،  ٢٠٠٤، مصر ، منشأة المعارف باBسكندرية  ،التضمين والتناص ، منير سلطان :  انظر )١

  ٣١٧ص ، مرجع سابق  ،  أسس النقد اYدبي عند العرب، وي احمد احمد بد:  انظر )٢

 ٣٥ص ، مرجع سابق ،  معجم مصطلحات العروض والقافية، محمد علي الشوابكة وأنور أبو سويلم :  انظر )٣

  



١١٥ 

 

  -: كما قال اYعشى  )١( )بأفعل من كذا ( نعتاً حسناً ثم يقول 

  

  ليھا ُمسبٌل ھَِطـلُ ـع ادـخـضـراُء ج ا روضة من رياض الحزن معشبةٌ       ـم 

ٌر بـعـمـيم الـثـَّبت مكتھلُ ـيضاحُك الـشَّمس منھا ك   وكٌب ِشرٌق        ُمــَؤزَّ

  )٢(. اً بأطـيب منھا نشَر رائحٍة         و  بـأحـسـَن منھا إذ دنـا اYُُصُل ـومــي   

  

 كلّ ب1ر ھ1ذا ا س1م عل1ى ش1 ثابتاً إذ أنھا تب1دأ باس1م منف1ي ث1م ي1أتي خكّ@ً تتخذ ظاھرة التفريغ ش "

  ) ٣(  "بيت إ  بقراءة الجار والمجرور ، ولذلك   يتم معنى ال)  لبأفع(  جار و مجرور

  

وقف11ة معارض11ة للتض11مين العروض11ي ، فنج11دھم يص11فوه ب11القبيح  وق11ف بع11ض النق11اد الق11دامى

 دطلح قام بإيرافنجد أنَّ أبا ھ@ل العسكري بعد أن يتم المص، والمعيب مظھرين في ذلك كراھتھم له 

: ن عيباً من عيوب القافي1ة فيق1وليونجد ابن  رشيق يُعدُّ التضم )٤(مثالٍ  من الشعر ثم وصفه بالقبيح 

ما كانت اللفظة المتعلق1ة بالبي1ت الث1اني كلّ و، التضمين أن تتعلق القافية أو لفظة مما قبلھا بما بعدھا " 

خي1ر الش1عر م1ا ق1ام بنفس1ه ،  "ون ف1ي اYدب ف1إن و في المص )٥( " بعيدة عن القافية كان أسھل عيباً 

  .)٦( "و استغنى ببعضھا لو سكت عن بعض  وكمل معناه في بيته ، وقامت اجزاء قسمته بنفسھا ،

  

ن1ابع م1ن رس1وخ فك1رة وح1دة البي11ت ، أنَّ ھ1ذا الموق1ف م1ن التض1مين العروض1ي عن1د الق1دماء 

ح1ول أش1عر مم1ا جعلھ1م يص1درون أحكام1اً ، راء وجعله مقياساً للموازنة بين الشع، واستق@له بنفسه 

  . )٧(بيت  وامدح بيت أو اھجى، بيت 

________________________________  

مجل1ة جامع1ة ، "دراس1ة ف1ي المفھ1وم والوظيف1ة : ظاھرة التضمين العروضي ف1ي ش1عر اYعش1ى " ،موسى ربابعة :  انظر )١

  ١٤٥ص ،  ١٩٩٦، ) ١(ا[داب ، المجلد الثامن ، الملك سعود 

  ١٤٥ص ،  ١٩٦٠، بيروت ، دار صادر ،  ديوان اYعشى، اYعشى  )٢

  ٨٣ص، مرجع سابق ، " دراسة في المفھوم والوظيفة : ظاھرة التضمين العروضي في شعر اYعشى " ، موسى ربابعة  )٣

  ٤٢ص ، مصدر سابق ،  كتاب الصناعتين، أبي ھ@ل العسكري :  انظر )٤

   ٣٢٤ – ٣٢٢ص  ، مصدر سابق ،  في محاسن الشعر وآدابه العمدة، ابن رشيق القيرواني :  انظر )٥

، ص ١٩٨٤، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ٢ھارون، ط معبدا لس@: ، تحقيقفي اYدب نالمصو أبي احمد العسكري، )٦

٩  

، وزيع ، دار اYمل للنشر والت ١ط،   قضايا النقد القديم،  يمحمد صايل حمدان وعبد المعطي نمر ومعاذ السر طاو: انظر )٧

  ٧٤ص ،  ١٩٩٠، اYردن 

يتف11ق تفض11يل النق11اد الع11رب  س11تق@ل البي11ت الواح11د بمعن11اه م11ع  الطبيع11ة العربي11ة الت11ي ت11ؤثر 

Bلس1نة ، وم1ن المھ1م إن يياYك1ون ھ1ذا البي1ت ت1ام المعن1ى مس1تغنٍ جاز ،  فالبيت الواح1د أس1ير عل1ى ا 

  ) ١( بنفسه 



١١٦ 

 

  

لم  يحرص عل1ى اس1تق@ل البي1ت ، ب1ل " لشعر وليس ا" يحتج أنصار فكرة أن النقد العربي  "

 –      وھ1و تش1بيه جي1د ، يلخ1ص ٠حرص على تماسك القصيدة وترابطھا، بتش1بيه القص1يدة بالعق1د 

الخصائص التي أرادھا معظم النقاد للقصيدة ، فھي ينبغ1ي أن تتك1ون م1ن ع1دد م1ن اYبي1ات  –بالفعل

سلك ھو الوزن والقافية ، تماماً مثل حبات  متساوية في الطول ، مستقل بعضھا عن بعض ، يربطھا

  منھا عن اYخرى ، مع أن سلك العقد يجمع بينھا حبة كلّ بل تستقل العقد ،  تتداخل 

  )٢( "جميعاً 

  

اس11تق@ل البي11ت أھ11م اYس11باب الت11ي دفع11ت الب@غ11ة العربي11ة إل11ى  الح11رص عل11ى  وبالبح11ث ع11ن

، وانتقال الشعر بطريق الرواي1ة    ةميَّ ھو سيطرة اYر المباش بمعناه وإعرابه ، نجد أنَّ السبب العملي

في الحديث والخطابة ، والتوجيه  ، معتمدا على الحفظ بالدرجة اYولى ، والحاجة إلى الشعرالشفھية

أم1ا  ، كم1ا ييس1ر عملي1ة التلق1ي والحف1ظ،، فاستغناء البيت الش1عري ع1ن غي1ره ييس1ر مھم1ة المتح1دث 

إل11ى أن التص11ور الجم11الي العرب11ي ي11نھض ع11ـلى أس11ـاس م11ن الوح11ـدة الس11بب الفلس11في البعي11د فيرج11ع 

  )٣(، فالشعر تكرار لمجموعة من التفعي@ت المتشابھةالمتكررة  الصـغيرة

  

م1ة كلّ م1ة في1ه أو فھمھ1ا بكلّ بي1ت بمعن1اه ، بحي1ث   يتعل1ق معن1ى  كلّ استق@ل ب ھذا ا ھتمام إنَّ  

الشامل  كلّ الب@غي والنقدي لدى القدماء بأھمية الشق الوعي أخرى في بيت سابق أو  حق ، قد عوَّ 

فج11اءت ا[راء النقدي11ة مبني11ة عل11ى ق11راآت جزئي11ة و انطباع11ات ش11كليَّة بعي11دة ع11ن ال11وعي  للقص11يدة ،

ال1نص المتبادلة بين عبارات قيمة الع@قات  فقامت بإھمال  النقدي Yھمية دراسة العمل اYدبي ككل،

  )٤( في بيت واحد ، والتي   يمكن حصرھا ين أبيات القصيدةب  المتناثرة

________________________________  

  ٣١٧ص ، مرجع سابق ،  أسس النقد اYدبي عند العرب، أحمد حمدان بدوي :  انظر )١

ترجم1ة م1ع بع1ض التع1ديل للدراس1ة الت1ي ق1دمت بالفرنس1ية إل1ى ،  التضمين في العروض والنشر العربي، سيد البحراوي  )٢

  ٩٣ص،  ١٩٨٥، باريس ، عية الدولية ل�دب المقارن مؤتمر الجم

  ٥٦ص،  ١٩٩٦، القاھرة ، ، مكتبة وھبة  ٢ط،   أصول النظرية الب@غية، محمد حسن عبدهللا :  انظر )٣

  ٥٦المرجع ذاته ،ص :  انظر )٤

بع1ض  ويمكنن1ا اBش1ارة إل1ى،  الش1عريَّة للّغ1ةف1ي بن1اء ا العروضي عنصٌر متط1ورٌ  التضمين  

  -: ضة التي تربط ھذه الظاھرة بالبناء الشعري وتبين تطورھا الخطوط العري

  



١١٧ 

 

بيت بحيث يب1دو البي1ت  كلّ كانت السمة العامة للشعر العربي ھي ا ستق@ل المعنوي ل -: أو ً 

  ) .وحدة البيت ( وھو ما يسمى بمبدأ ، رديد وحده صالحاً للت

  

  .ات تخرج عليھا بقدر ما تؤكدھا ھذه القاعدة العامة لم تمنع من ظھور استثناء -: ثانياً 

  

ظلت ھذه  ا ستثناءات محصورة حتى جاء الشعراء المح1دثون ف1ي العص1ر العباس1ي  -: ثالثاً 

يري11ده  ال11َّذيحي11ث ب11دأ البي11ت وح11ده يض11يق ع11ن المعن11ى ، اYول وم11ع تعق11د وتن11وع أغ11راض الش11عر 

  .التضمين قد كثر  ويبدو أن اللجوء إلى، عر أحياناً الشا

  

 س1واًء عل1ى المس1توى، لعص1ر الح1ديث اتسعت ظاھرة التضمين اتس1اعاً كبي1راً ف1ي ا -:  رابعاً 

  .الكمي أو على مستوى درجات اختراق الت@حم بين أجزاء الجملة 

  

لوق1وف عن1د نھاي1ة موقف فلم يعد الش1اعر مض1طراً لمع ظھور الشعر الحر تغير ال -: خامساً 

وم11ن ث11م يض11طر إل11ى ، أو الثامن11ة ف11ي اYبح11ر التام11ة  التفعيل11ة الرابع11ة ف11ي المج11زوآت أو السادس11ة

، بل أصبح في إمكانه أن يمت1د بالس1طر الش1عري ،  التالي عندما   يكتمل المعنى التضمين في البيت

ن من المنطقي أن تختف1ي ظ1اھرة التض1مين ف1ي ھ1ذا الل1ون م1ن وكا، يريده من التفعي@ت  الَّذيدد الع

وأص11بحنا نلتق11ي باYبي11ات ، اعت كثي11راً عن11د بع11ض الش11عراء لكنھ11ا م11ع ذل11ك وج11دت ب11ل ش11، الش11عر 

وھي تلك اYبيات التي   تمثل فيھا نھاي1ة الس1طر نھاي1ة التفعيل1ة ب1ل تمت1د إل1ى بداي1ة البي1ت ، المدورة 

  )١(. التالي 

  

  ودراسته تعني، إنَّ دراسة التضمين العروضي ذات أھمية في الشعر العربي المعاصر    

  

________________________________  

   ٨٤ – ٨١ص  ، مرجع سابق ،  بناء لغة الشعر،  )Jhon Queen(جون كوين :  انظر )١

ة الص11وتيَّ ، عل11ى المس11تويات المتع11ددة ، دراس11ة أح11د العناص11ر اYساس11ية ف11ي بني11ة العم11ل الش11عري 

  )١(، ة ة والد ليَّ والنحويَّ 



١١٨ 

 

  

ف1ي ،   يستطيع الشاعر أن يجد مجا ً واسعاً للتفنن الب@غي من تقديم وتأخير وح1ذف وذك1ر 

، ق الض1يق قرون1اً طويل1ة حيث أن الشاعر العربي ظلَّ يدور في ھذا النطا، عالم ضيق كعالم البيت 

مما يجع1ل الش1اعر مض1طراً Yن ، بل Yسطر كاملة ، يجعلنا ندھش لكثرة تكرار أساليب بعينھا مما 

  )٣( يحذف الكثير ليتقيد بوحدة البيت 

  

ب1ل   ب1د ، من غير الممكن للدارس أن يحكم على التضمين بالجودة والرداءة مطلقاً ف مع ذلك

، ) عل1ى مس1توى الت1أريخ للش1عر( حض1اري وال) عل1ى مس1توى القص1يدة ( من معالجته لسياقه الفني 

وذل11ك مفھ11وم  )وح11دة القص11يدة ( م11ا نض11ج مفھ11وم كلّ العروض11ي يتزاي11د  ذل11ك أن اس11تخدام التض11مين

  )٤( مختلف بين عصر وآخر

  

تع1د واح1دة ، تقني1ة ش1عريَّة كاش1فة  "فإننا ننظر إلى ، تضمين العروضي وبالنظر إلى أھمية ال

ونحن نتصور أن ھذا التوتر ، إذ إنھا تعبر عن التوتر أو الصراع ، في الشعر  جماليَّةم القيم المن أھ

وھ1ذه  ، )٥("وبعض1ھا ت1اريخي ، بعض1ھا لغ1وي ، ة له مستويات ع1دِّ  –يكشف عنه التضمين  الَّذي –

 لّ ك11ف، الص11راعات عل11ى مس11توياتھا المختلف11ة تعن11ي وتعك11س ص11راعاً عل11ى المس11توى ال11د لي أيض11اً 

وھذه الصراعات تول1د ت1وتراً يمكنن1ا ع1ّده قيم1ة ، عنصر من عناصر الصراع يحمل د لته الخاصة 

  )٦( و إتقان يضيف تحققھا في العمل الفني جودة، ومعرفية  جماليَّةو فنيَّة

  

  

  

  

  

  

_______________________  

 ٩١ص ، بق مرجع سا،  التضمين في العروض والشعر العربي، سيد البحراوي :  انظر )١

، مرجع سابق ، " دراسة في المفھوم والوظيفة : ظاھرة التضمين العروضي في شعر اYعشى " ، موسى ربابعة :  انظر )٢

  ٨٣ص 

  ٩٣ص ، مرجع سابق،  التضمين في العروض والشعر العربي، سيد البحراوي :  انظر )٣

  ٩٤ص ، المرجع ذاته:  انظر )٤

  ٩٤ص ، المرجع ذاته  )٥

  ٩٥ ص، المرجع ذاته :  انظر )٦

  

وتمنح11ه ، كيل بن1اء ال1نص الش1عري أداة م1ن اYدوات الت1ي تت1دخل ف11ي تش1 يش1كِّل التض1مينف   

  )٢(. فاستخدموا ھذا اYسلوب ، اللذين يبحث عنھما الشعراء ، التماسك والت@حم 



١١٩ 

 

لذلك فإن ذات الشاعر تنفلت ع1ن ، يلعب الموقف النفسي للشاعر دوراً مھماً في تشكيل أبياته 

لتجعل بناء الجملة ممتداً ليتجاوز البيت ،  فيه القافية ضابطاً إيقاعياً  كلّ تش الَّذي، حدود البيت الواحد 

ات التي   توقفھ1ا القافي1ة عن1د ح1د موافقاً في ذلك العاطفة المنداحة في اYبي، اYول إلى البيت الثاني 

  )١( . معين 

  

التض1مين العروض1ي كأس1لوب بن1ائي عن1دما يتع1انق أكث1ر م1ن تض1مين بص1ورة  علي1َّةفاتتجلى 

وھ1ذا ، بيت وبين ما بع1ده وم1ا قبل1ه  كلّ مما يخلق الت@حم والتماسك بين ، متتالية في القصيدة نفسھا 

مما يجعل انتزاع بيت ما من ، ية للنص كلّ بناء الوحدة ال وحدة جزئية تسھم في كلّ الت@حم الجزئي يش

  )٢(. سياقه أمراً غير ممكناً 

  

إخ@ف التوقع وكسر حدود البيت الشعري Yن الد لة أو المعنى   ت1تم  "يقوم التضمين على 

Yن ذل1ك   يرض1ي ، ولذلك يضحي الوقوف على القافية أمراً غير مستس1اغ ، إ  باستمرار القراءة 

  )٣( "على إدراك المعنى وتحقيق الفھم  يصر الَّذيرغبة المتلقي 

  

  ، وينبغي أن نوضح في النھاية أننا حين نرى في التركيز عل1ى وح1دة البي1ت د ل1ة س1لبية  "

أو أن يعتمد معنى البيت على ما ، نقترح أن يكون البديل ھو أن يكون التضمين مباحاً أو غير معيب 

إلى أن  بحيث يظل اBحساس بالبيت معلقاً ، يتخلل المعنى الواحد أبيات القصيدة إنما نعني أن ، بعده 

  )٤( "يتضام مع بقية اYبيات 

  

  

  

  

  

  

________________________________  

، مرج1ع س1ابق ، " دراسة في المفھوم والوظيفة : ظاھرة التضمين العروضي في شعر اYعشى " ،موسى ربابعة :  انظر )١

  ٨٥ص 

  ٨٧ص ، مرجع ذاته ال:  انظر )٢

  ٩٤ص ، المرجع ذاته  )٣

  ٦١ص ، مرجع سابق  ،أصول النظرية الب@غية ، محمد حسن عبدهللا  )٤



١٢٠ 

 

  -: ظاھرة التضمين العروضي في شعر أبي فراس الحمداني * 

  

حظ أن ھذه نل و، في شعر أبي فراس  الث@ثةبيتين والتكثر المقطوعات القصيرة المتكونة من 

وق1د اعتم1د الش1اعر عل1ى ، يكمل فيھا البيت الثاني البيت اYول ، متوحدة  تأتي مت@حمة المقطوعات

  -: ومن ذلك قوله  ه ،مقطوعاتخلق ھذا الت@حم والتماسك في  التضمين العروضي في

  

  ن رأىــي مـنـيـعـج بـــ  لـ            ـثـط الـاقـسـا تـمـأنــك

  )١(ي ـلّـ كاذـي شـُس فاـنـال و ٍض             ـــــيـــأوراق  ورٍد  أب

  

ب1ه ف1ي  فنجد المش1به ف1ي البي1ت اYول والمش1به،  نجد أن التشبيه جاء موزعاً ففي ھذين البيتين 

وذلك أن الشاعر ل1و أراد أن يختص1ر الص1ورة لتج1يء ف1ي بي1ٍت واح1د لنقص1ت كثي1راً ، البيت الثاني 

أكث1ر م1ن بي1ت وفق1اً لم1ا يتطلب1ه فكان من الضروري توزي1ع الص1ورة عل1ى ، ت قدرتھا التعبيريَّة وقلَّ 

  . الشعريَّةالبناء الفني للصورة 

  

  -: ويقول في موضع آخر 

  

ّ مـل و   بِ ـونُّ ـي سـتراً من الـهَ لـــ      ـ        ـللُت الـعـا أن جـ

  )٢(ـم تُصِب ول ينـأتـطـأخـــف ٍة             ـادثـح لّ ـكي ـنـرمــت

  

ة   تتم فيه الجمل1ة م1ن حي1ث التركي1ب النح1وي إ  م1ن يأتي التضمين في ھذين البيتين بصور

مم1ا يجع1ل فص1لھما ، فقد جاء فعل الشرط في البيت اYول وجوابه في البيت الثاني ،  خ@ل المتابعة

  .عن بعضھما أمراً غير ممكن 

  -: ويقول أيضاً 

  

ُ ن   وباـذنـا الـنـم وإن لـھـبـجفو           ونعتـوالـينا ونـى مـِدّل عـلــ

________________________________  

  ١١ص ، مصدر سابق ،  الديوان )١

  ٥٣ص ، المصدر ذاته  )٢

  



١٢١ 

 

  )١(لوبا ـُ قـٍة يـخالفن الـنـوألــس      ـي     معانـبـن الـجـانـواٍل يـأقـب

  

فل1و أن المتلق1ي ، ني البي1ت الث1ا الش1اعر ف1ي وھنا يأتي البي1ت اYول بفك1رٍة يفس1رھا ويوض1حھا

  . ن المعنىجزءاً كبيراً م بيت اYول ، فإنه يضيعاكتفى بقراءة ال

  

  -: يقول أبو فراس 

  

  اYرواح غـير لوابـثِ  و، شھودي  ،          واYماني كثيرةٌ ، ومي ـأ  ليَت ق

َ ت  والقنـا         ، داة تـُناديني الفوارُس ـغ   : ناكثِ  كلّ ـُّبي ظـى حّد الـُرّد إلـ

  )٣()٢(!ع الُجلّى فلسَت بحارِث ـدفـولـم ت   ،        انياًً◌ إن لم تُصدر الّرمح ق! أحارُث 

  

ن التضمين العروضي  رين ، فھ1ذه اYبي1ات تحك1ي كبي1 ا ًوتماس1ك ا ًفي ھذه اYبي1ات ت@حم1يؤمِّ

قصةً  أراد الشاعر نقلھا إلى المتلقي بصورة مشوقة و جذابة ،   تقف عند بي1ت واح1د فق1ط ب1ل أنھ1ا 

  .ھا تمتد عبر اYبيات جميع

  

  -: فيما أصابه من جمال جارية  يقول أبو فراس

  

  اجِ ـفي صدرھا ُحقّاِن من ع،           ةٌ ـممشوق، كح@ُء ، جاريةٌ 

  )٣(َساٍج طرفهُ شـاجِ  كلّ و،            شجا فؤادي طرفھا الّساجي 

  

ت اYول ف1ي في ھذين البيتين نجد أن عاطفة الشاعر لم تتقيد ببيت واحد ، فالشاعر يستنفذ البي

ذك1ر أوص11اف تل1ك الجاري11ة الت1ي نال11ت نص1يبا ً م11ن قلب11ه ، لينتق1ل ف11ي البي1ت الث11اني إل1ى حال11ه و ھ11ذه 

الجاري1ة الجميل11ة ، و نج1د أيض11ا ً أن الش11اعر ق1ام بخل11ق ش11يٍء م1ن الت11وتر عن11دما ق1ام ب11ذكر أوص11اف 

  .ناتجة عن ھذا التوترال فنيَّةى باللّذة الالمتلقي إلى متابعة القراءة ليحظ الجارية ، مما يدفع

  

  

________________________________  

 ٥٥ص ، مصدرسابق ،  الديوان )١

  .ناجح، فالح : حارث الثانية  –اسم علم : حارث ا ولى  )٢

  ٧١ص ،  مصدرسابق،  الديوان )٣

  ٧٢ص ، المصدر ذاته  )٤



١٢٢ 

 

  -: يقول أبو فراس 

  

  :ـا ـجـذّل ٍ وشــب، شكـو ـا        تـاراتـھـج ىـت إلـامــق

ً ـّرجـا عـا مـنـّر بــــَ ى ؟        مــفـتـن ذا الـريـا تـمأ   ا

  )١(ا ـجـإن ن، وُت ـ@ نجـــف       ، ـوى ھــا ذاق الـان مـإن ك 

  

وكم1ا أن القص1ة ، يحكي الشاعر في ھذه اYبيات أحداث قصٍة دارت بين مجموعة من النساء 

أبي11ات مترابط11ة ن الش11اعر ج11اء بث@ث11ة ف11إ ،اYح11داث والت11رابط فيم11ا بينھ11ا تحت11اج إل11ى التسلس11ل ف11ي 

  يمك1ن انت1زاع أّي ج1زء ، فنجد أن المقطوعة وحدة واح1دة ، ھما إلى ا[خر من كلّ يحيل ، متسلسلة 

  .مما يجعلھا ذات بنية شعرية متوحدة ومتماسكة ، منھا دون اBخ@ل بالمعنى 

  

  -: يقول أبو فراس في بيتين كتبھما Yخيه من اYسر 

  

  )٢(خدُ وـا شـئُت قّربھا الـكنت أشكو البُعد منك وبيننا        بــ@ٌد إذا م لقد    

  )٣(! فـكيف وفيما بيننا ملك قيصٍر        و  أمـٌل يُـحيي النُّفوَس و  وعُد    

  

يه ح1راً طليق1اً   يبع1ده كان ف الَّذيالماضي  لشاعر لنا في ھذين البيتين تقلُّب الحال بينيظھر ا

يعيشه الشاعر وقد أبعد عن أخيه وفصلت بينھما الب@د  الَّذيوبين الزمن الحاضر ، أحبائه عن  شيءٌ 

@ ب1ُدَّ ف1 ،ن المختلفين في بيت واح1د الزمنيھذين  الشاعر أن يجمع وكان من غير المستساغ، البعيدة 

وتعل1ق البيت1ين ، بامت1داد الفك1رة م1ن البي1ت اYول إل1ى البي1ت الث1اني  الزم1انيّ من معادل لھذا ا مت1داد 

  .ببعضھما بصورة تجعل منھما وحدة واحدة وبناءاً متماسكاً 

  

  

  

  

________________________________  

 ٧٢ص ، مصدر سابق ،  الديوان )١

  .السير السريع  و ھو المشي في الَخطْو سعة وھو اBِبل سير من ضرب : الَوْخدُ  )٢

 ٩٠ص ،  مصدرسابق،  الديوان )٣

٤(   



١٢٣ 

 

  -: للجود  يقول أبو فراس في وصفه

  

ّ يـطـوداً عـس جــيـل َ د يـقـ،        ؤاِل ـةٌ بسـ   وادِ ـؤال غير الجـسـّز الــھُ ـ

ّ ُذق فيه ذلــم تــــل داًء        ـاَك ابـتـا أتـا الجـوُد مـإنــم   )١(تـرداِد ـة الـ

  

، لبيت ف@ يتم المعنى في ھذا ا،  مرفوضاً عنده من الجود كّ@ً يذكر الشاعر في البيت اYول ش

ول1و ، ليأتي الشاعر في البيت الثاني ويكمل ما ابتدأ به ليتم المعنى ويخبرنا بما ھو الجود ف1ي نظ1ره 

فابت1داء الش1اعر ، أن الشاعر اختصر ھذا المعنى في بيت واحد لفقد جملة كبي1رة م1ن جمال1ه وت1أثيره 

  .وُملحاً  بالنفي في البيت اYول يجعل من متابعة المتلقي للقراءة شيئاً ضرورياً 

  

ب1ل إنن1ا ،  فقط س على المقطوعات الصغيرة  يقتصر التضمين العروضي في شعر أبي فرا

ونجد ت@حماً كبيراً بين أجزاء القص1يدة الواح1دة ،  بيت على ا[خر كلّ نجد قصائد طويلة يعتمد فيھا 

  -: ومنھا قول أبي فراس ، 

  

  اـانھـبـن شُ ـرَّ مـغُ ـھا والولـكـھ ،      ـا ھـفي بلدان، ني حمداَن ـأبـلـغ ب

  اـوُســقـُْت مـن قيٍس ومن جيرانھ  ردت الخيل عن فـرسانھا       ـيــوم ط

  )٢(مرُح فـي أشطانھاـت، وُمــھــرةً ـا       ھـ@ھا وذوي طُّعانـــــذوي عُ 

  تــركـت مــا َصبّحت من فرسانھا ـا ؛      ي عنانھـعـثـر فـت، رةً ـاثـع

  ا شجعانھاـنَ حـتــى إذا قـــلَّ غَ ،      ا تــنـزُع من رعيانھـ، وإبـــ@ً 

  ھاـيانـي صــٌر أرغـب فـرائـح،       ا ا وعن إتيانھـعـنھ، طـاردنــي 

ة فـي أوانھـأسـتع لّ ـوأغـــفـا ؛       مـل الـشـدَّ   انھـاـي إبّ ـة فـر الـزَّ

ُ ھـا أمنُع من فنـســوانـ     ،  ا ـھـدوانـى عُ ـلـع، الِك أحياًء ـي   )٣(!ارسانھـ

  

  ب1ـ                    القص1يدة فمنذ بداية ، المعنى متتابع منتشر  في ھذه اYبيات نجد أنَّ     

  اYخيرفي البيت  نجد أن اYبيات تتابع بعضھا بعضاً حتى تتوقف) أبلغ بني حمدان ( 

________________________________  

 ١٠٩ص ، مصدر سابق ،  الديوان )١

  . أَْشطان والجمع الَخْيل به وتَُشدُّ  به يُْستَقى الفَتْل الشديدُ  الطويل الحبل وقيل الَحْبل : الشََّطنُ  )٢

  ٣٣١ص  ،مصدرسابق ،  الديوان )٣



١٢٤ 

 

فك1ان م1ن غي1ر الممك1ن ا كتف1اء بمجموع1ة ، ) نسوانھا أمنع من فرس1انھا ( بقول الشاعر 

وك1ان م1ن غي1ر الممك1ن أيض1اً ، ي1ت اYخي1ر من اYبيات في أول القص1يدة دون الوص1ول إل1ى الب

ف1ي  ذل1ك للمحافظ1ة عل1ى التسلس1ل الموج1ودو، دون أن يخت1ل المعن1ىحذف أيَّ بيت من اYبي1ات 

ف1المتلقي ، يصنعه التضمين العروضي في ھذه القصيدة  الَّذيلتوتر ذلك أننا   نغفل ا، القصيدة 

ويص1ل ، ليتم م1ا ب1دأه ،  التوتر و الفضول وقد أصابه، لھذه اYبيات يجد نفسه مضطراً للمتابعة 

وھذا التوتر الموجود في امتدادا المعنى بين ، يطرحه الشاعر في آخر القصيدة  الَّذيإلى المعنى 

ة ال، أبيات القصيدة  ن اللذَّ وتزي1د م1ن تعلق1ه ، التي تنتاب المتلق1ي خ1@ل قراءت1ه للقص1يدة  فنيَّةيؤمِّ

  .شّد انتباھه تبالنص و

  

  -: فراس في موضع آخر  يقول أبو

  

  !الھُماما ، وســيـُف الدولِة الملك      ي      ـن ُمبلٌغ سروات قـومــأ  م

  )١(ماك@جمجمَن ال، ن ــإذا حــّدث      ،    ي ـومـي لـم أدع فتيات قــأن

  ونــاُر الحرِب تضطرم اضطراما     ،     فسي ـناءھّن ببذل نـُت ثـريـش

  اـن المنية أو حمامــأشـــدَّ م     راراً      ـإ  ف دــم أجــمـّا لـول

  )٢(!موتوا كراما : وقـلـت لعصبتي      نفسي      ، على ورود الموت ، حملُت 

  

ٌن فيم1ا بع1ده  كلّ ف، في ھذه اYبيات نجد أنَّ التضمين العروضي جاء متتابعاً  ، بي1ت مض1مَّ

مم1ا ، يلي1ه  الَّذيبيٍت فيھا البيت  كلّ يخدم ، حمة لتأتي اYبيات وكأنھا قطعةٌ واحدة متماسكة مت@

لوج1دنا ، فل1و أنَّ الش1اعر اس1تغنى ع1ن أح1د ھ1ذه اYبي1ات ،  جعل فكَّ ھ1ذا التماس1ك ام1راً متع1ذراً ي

ھا في البناء الشعري    . التعويض عنھا ببيت آخر  يمكن ، فجوة يصعب سدُّ

  

  -: يقوُل أبو فراس 

  

  ذرواغـتـديـُت على حـ، ـدي ـ        حـيـَن عـرفـُت ُرشـــ، ن ا[

  

________________________________  

 .قلن ك@ما مبھما : جمجمن الك@م  و ك@َمه يُبَيِّنْ  لم إِذا وتََجْمَجمَ  الرجل َجْمَجمَ  )١

   ٣٠١،  ٣٠٠ص  ، مصدرسابق ،  الديوان )٢

  ـرقـلبـي فـا نـزجرُت وزجــ،         نـفـسـي فـانتھت ُت ونـھـيـ



١٢٥ 

 

  رّ واستم، ثـّم أذعـَن ، لـّضـ@         لـــــِة ى اعـل، ــقـد أقـام لو

  )١(! در وفـيـُت لـمـن غـ إن، ٍس  لـسـُت أبا فـرا         ، ات ھــيـھـ

  

ووقوع1ه ف1ي مذل1ة ، يُظھر لنا الشاعر في ھذه اYبيات امتداد الفترة الماض1ية ف1ي ض1@له 

تمت1د فيھ1ا المع1اني عب1ر ف، من اYبيات المترابطةمجموعة وجاء التعبير عن ھذه الفترة ب، الحب 

 س1ليماً ، المعن1ى عل1ى متداخل يجعل نزع بي1ت م1ن اYبي1ات م1ن س1ياقه م1ع اBبق1اء كلّ اYبيات بش

 ابت1دأتجمل1ة واح1دة  وكأن ھذه القصيدة، م المعنى في آخر اYبيات وقد جاء تما، شيئاً مستحي@ً 

  .اYخير  في البيت اYول وانتھت في البيت

  

نج11ده يس1لب اYلب11اب ويش1د ا نتب11اه نح1و معانات11ه وھ1و ف11ي ، وف1ي قص1يدة أخ11رى للش1اعر 

: فيق1ول   ،عبر نثر ألمه في مجموعة من اYبيات المت@حمةً مع بعضھا ال1بعض  و ذلك ،اYسر 

-  

  

ُ مـقليل الـوللنّوِم ال، دّي ـِد        لـك للجفن القريح المسھّ ـدعــوت   ّردِ ـشـ

  دِ ـجـتـذوٍل مُ ــا        Yّول مــــبـھـلحياة ؛ وإناذاك بُخ@ً ب اــوم

  قدي: ومـا الخطب مّما أن أقول لهُ      ـه  ومـا اYسُر مما ضقُت ذرعاً بحمل

  دِ ـأن قـلنبِل العدى إن لم يُصب فك  اً      ـومـا زّل عني أّن شخصاً ُمعرَّض

  )٢( غير ُموسَّدٍ ، صھوات الخيل  على  ي      ـنـي أبـولكـنني أختاُر موَت ب

  

فك11ان م11ن الض11روري ، وق11د ج11اءت ھ11ذه اYبي11ات مفس11رة لس11بب دع11اء الش11اعر لس11يف الدول11ة 

ھ1و يش1رع بنف1ي ف، فاYفك1ار ف1ي عق1ل الش1اعر كثي1رة ، توسيع الشاعر لحي1ز المعن1ى ليس1تطيع حمل1ه 

يجعل1ه  ال1َّذيالس1بب الرئيس1ي  قب1ل أن يُظھ1ر، ) وم1ا ( بث@ث1ة أبي1ات تب1دأ ب1النفي ، نون عن نفس1ه الظ

  .وھو أنه يختار ميتة أھله على صھوة جواده ، يدعو سيف الدولة 

  

________________________________  

  ١٤٢،  ١٤١ص  ،  مصدر سابق،  الديوان )١

   ٩٤،  ٩٣ص ، المصدر ذاته   )٢

  



١٢٦ 

 

د تعتم1د فھ1ذه القص1ائ، لقص1ائد المش1تملة عل1ى الح1وار اتكبر الحاجة للتضمين العروض1ي ف1ي 

وھ1ذا يتطل1ب مس1احةً أكب1ر م1ن ،  و التص1وير م واخ1ت@ف اYص1واتك1ّ@ رئيسي عل1ى تب1ادل ال كلّ بش

  -: ومن ذلك قول أبي فراس ، البيت الواحد 

  

  :اح ـبـصّ ـبّت لنا ريح الـد ھَ ـوق     داٍج       اللّيلول صحابـتي وـقـي

  ِح ؟ار َح بجوِ ـلك أن تُريـل ـفــھ،          اِمنّ  اللّيلذ السُّرى وـد أخـقـل 

  )١(ي وارتياحي ـفـفي الذَّم@ن روح     أريحوا     : م على ُكرٍه ـھت لـقلـف      

  

ففي ھذه اYبيات محاورة بين الشاعر و أصحابه و في الح1وار حيوي1ة وواقعي1ة ت1ؤمن ت1أثيرا ً 

ى مجموع1ة م1ن اYبي1ات في نفس المتلقي ، وكان من غير الممكن إيراد حوار كھذا دون انتشاره عل1

  .وجمعھا معا ً في أطار واحد يجعل منھا قصيدة تتسم بالتماسك و الوحدة 

  

  -:يقول أبو فراس 

  

  و كنت الحبيب و كنت القريب                    ليالي أدعوك مـن عـن كثب

  فلـمـا بعدت بـدت فـجوةٌ ،                   و ح من اYمـر مـا   أحب

  )٢(صديقك من لم يغب : ن بـك ذا خبـرٍة                   لقلُت فلو لـم أكـ

  

م1ه ب1ـ كن1ت كّ@ مميزة من قِبَل الشاعر ، فالشاعر يبدأ  فنيَّةنجد في ھذه اYبيات لمسة 

، ليع1رف م1ا أص1بح  ابق ، مم1ا يثي1ر فض1ول المتلق1يليظھر مكانة سيف الدولة عنده في الس

، و بالفع1ل ف1إن الش1اعر يظھ1ر م1ا وج1د م1ن فج1وة و  عليه الحال بين الشاعر وسيف الدولة

جفوة من ابن عمه ، ليأتي م1رة أخ1رى و يكس1ر توق1ع المتلق1ي ، ويظھ1ر حب1ه لس1يف الدول1ة 

  .  Yنه ذو خبرة به 

  

  

  

________________________________  

 ٧٤ص ،  مصدر سابق،  الديوان )١

  ٣٩ ص، المصدر ذاته  )٢



١٢٧ 

 

أس11ھمت ف11ي ، أداةً فاعل1ة ف11ي ي11د أب11ي ف11راس  كلّ ض11ي ش11مم1ا س11بق ن@ح11ظ أنَّ التض11مين العرو

 علي11َّةفاوق11د ج11اءت ، ده وتمي11زه ع11ن غي11ره وإب11راز تف11رّ ، العام11ة ف11ي ش11عرِه  لغوي11َّةال البُني11ةتماس11ك 

م1ن ق1درة الش1عر  التض1مين فق1د زاد، طة بالسياق العام للقص1يدة منو ه،التضمين العروضي في شعر

  . أكثر ج@ءً  كلّ الشاعر بش نظرأسھم في إظھار وجھات  ة ومكانيَّ ة ونيَّ ازم  ت دعلى بث 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٢٨ 

 

  

  

  الخاتمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الـخـاتـمـة

  

  

وتحلل1ه  في شعر أبي ف1راس الحم1داني ، فتفس1ره ه الدراسة على قراءة البناء اللغويّ ھذ تمقا         

لغوي والنظر في ع@قاته ود  ته في نسيجه المن خ@ل الخوض ،  مواطن الجمال فيه  وتقف على

نظرة كليَّة شاملة ، فلغة أبي فراس لغة سھلة واضحة في خارجھا لكن نسيجھا اللغوي يحمل د  ت 

  .واسعة تعبر عن شعور متطور و مركب 

  

، ت1درس خم1س ظ1واھر ب1ارزة جاءت ھذه الدراسة في خمسة فص1ولوعلى ھذا اYساس فقد          

د وتوطئة نظريَّة طريقا لقراءة النص ومفاتيحاً له ، يسبقھا تمھي لتكون اللغة عند أبي فراس،في بنية 

.  

  

ط11اً وثيق11اً بموض11وع فق11د عرض11ت في11ه لمجموع11ة م11ن المف11اھيم الت11ي ت11رتبط ارتبا، أم11ا التمھي11د        

بإيراد تنظيرات  وذلك،  )واYسلوب ، والتركيب ، الشعريَّة  للّغةوا،  للّغةوا،  البُنية (الدراسة وھي 

  )Jean Pieje(ج11ان بياجي1ه  :م1ن أمث11ال ،  الش11عريَّة البُني11ةالح1ديث و للّغ11ةالعلم1اء ال11رواد ف1ي عل11م ا

،   )Jose Maria(خوس1يه ماري1ا و  )Jhon Queen(ج1ون ك1وين و )Jean cohen(جان كوھن و

ض1ل  وعب1دهللا الغ1ذامي  ص1@ح ف: م1ن أمث1ال ، مستعيناً بالباحثين الع1رب الب1ارزين ف1ي ھ1ذا المج1ال 



١٢٩ 

 

وبع11د ذل11ك فق11د انتقل11ت ف11ي التمھي11د إل11ى أب11ي ف11راس الحم11داني ، وعب11د الس11@م المس11دي  ورج11اء عي11د 

  . موضوع الدراسة ذاكراً نسبه وحياته وعارضاً لبعض آراء النقاد في شعره 

  

للبناء الشعري  باعتباره ظاھرة من الظواھر الكاشفة التَّضادقمت بدراسة ف الفصل اYول أما         

على المستوى اBنساني  التَّضاد: ھي ، في عدة مستويات  فاع@ً  التَّضادجاء ھذا و ، د أبي فراس عن

  .على المستوى النفسي  التَّضادو،  الزمانيّ على المستوى  التَّضادو، 

  

ًض1ا عار ،اYس1لوبي ف1ي ش1عر أب1ي ف1راس ا نح1رافقم1ت بدراس1ة  فق1د أما في الفص1ل الث1اني        

جذور ھذه الظاھرة في التراث العربي الب@غي القديم، فتحدثت عن التشخيص و التوسع و ا تساع ل

 اتا نحراف1ھ1ذه  فاعلي1َّة في تتبع ھذه الظاھرة في شعر أبي ف1راس فق1د تجل1تو و العدول و الخيال،

ورث1اء ، مام1ة ومخاطب1ة الح، ومخاطب1ة العي1د ،  اللّي1لومخاطبة ، اYيام والزمان  تشخيص عنده في

  . ومخاطبة الصفات ، ومخاطبة المعنويات ، النفس 

  

الت1ي تزي1د  س1لوبيَّةالحوار في شعر أبي فراس وقيمته اY فاعليَّةقمت بدارسة  ثالثوفي الفصل ال     

وقد تمثلت  وذلك بعد العرض لقيمة ھذه الظاھرة و فاعليتھا في اYدب، ،عنده  الشعريَّة للّغةمن قوة ا

ومح1اورة ، ومح1اورة النس1اء ،  ال1ّذاتھ1ي مح1اورة ، أبي فراس في مجموع1ة م1ن اYط1ر حوارات 

  . اYصدقاء 

  

ع11ن أھمي11ة ھ11ذا التك11رار  وق11د قم11ت بالكش11ف، ه التك11رار موض11وع الفص11ل الراب11ع فك11انأم11ا         

 كاش1فًا ع1ن تض1اربات نفس1ه جاء ھذا التكرار في ش1عر أب1ي ف1راس و،  وفاعليته في شعر أبي فراس

: ھ1ي ، مترك1زاً ف1ي ع1دة أش1كال  ، و معبرة عن ذاته من جھة أخرى، فج1اء ھ1ذا ا نح1رافجھة من

  . وتكرار البداية ، مة كلّ وتكرار ال، تكرار الحرف 

  

وق1د ش1رعت  ،التض1مين العروض1ي ف1ي ش1عر أب1ي ف1راسقم1ت بدراس1ة  ،وفي الفصل الخامس       

 ت بالكش1فمبي و الب@غي القديم، ومن ثم قباBشارة إلى معنى التضمين العروضي في الدرس العر

وق11د ، بي1ت بنفس1ه  ك1لّ وع1دم اس1تغناء  اوراء احتي1اج أبي1ات القص1يدة بعض1ھا بعًض1 فني1َّةع1ن القيم1ة ال

يري1د بث1ه  الش1اعر مع1اد ً لم1ايجد فيھ1ا  ضمين عروضي في شعر أبي فراس فاعليّةت كلّ وجدت أن ل

  . في سياق شعره 

  



١٣٠ 

 

  

  

  

  

  

 

 

  ر و المراجعقائمة المصاد
  

 

 :المصادر : أو  ً 
 

 

 القرآن الكريم )١

 

أحم1د : ، قدم1ه وحق1ق ل1ه  ٣، ج المث1ل الس1ائر ،)ھ1ـ ٦٣٧ت (، اYثيرضياء الدين بن  ابن اYثير ، )٢
 ت.الحوفي وبدوي طبانة ، دار نھضة مصر للطبع والنشر ، القاھرة ، د

 

 ١٩٦٠، بيروت ، دار صادر ،  ديوان اYعشى ،)ھـ ٥٦٠ت(،اYعشى  )٣

  

، ثم1ار القل1وب )م١٠٣٨/ ھ1ـ ٤٢٩ت (، إس1ماعيلمنصور عبد الملك بن محم1د ب1ن  والثعالبي ، أب )٤
 ت.محمد أبو الفضل إبراھيم ، دار المعارف ، القاھرة ، د: ، تحقيق  في المضاف والمنسوب

 

لنشر محمد إبراھيم  سليم ، مكتبة القرآن للطبع وا: ، تحقيق وتعليق   روضة الفصاحة،   .......... )٥
  ت .، القاھرة ، د

  

، دار الكت1ب  ١مفي1د محم1د قميح1ة ، ج : ، ش1رح  في محاسن أھل العص1ر الّدھريتيمة  ، .......... )٦
  ١٩٨٣العلمية ، بيروت ، 

  

رمضان عبد : ، تحقيق  قواعد الشعر  ،) م٩١٤/ھـ ٢٩١ت(العباس احمد بن يحيى ،  أبو ثعلب ، )٧
 ١٩٩٥القاھرة ، ،  مكتبة ومطبعة الخانجي ،  ٢التواب ، ط 

 

محم1د باس1ل عي1ون :تحقيق ، الحيوان، ) م٨٦٩/ھـ٢٥٥ت (،عثمان ،عمرو بن بحر أبوالجاحظ ،  )٨
ود،  ٢٠٠٣، ٣، دار الكتب العلمية ، بيروت ، مجلد٢ط،  ٥ج السُّ

  

،  أس11رار الب@غ11ة،  )م١٠٧٨/ھ1ـ ٤٧١ت(، محم11د ب11ن ال1رحمن عب11د ب11ن الجرج1اني ، عب11د الق1اھر )٩
 ١٩٧٨دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ،  رضا، السيد محمد رشيد:تحقيق 

  

 



١٣١ 

 

نقد ،  )م٩٤٨/ھـ ٣٣٧ت(، البغدادي زياد بن قدامة بن جعفر بن قدامة أبو الفرج ابن جعفر ،  )١٠
 ت.، مكتبة الخانجي بالقاھرة ، مصر ، د ٢كمال مصطفى ، ط: ، تحقيقالشعر

  

زھ1ر  ،) م١٠٦١/ ھ1ـ ٤٥٣ت(،  اYنص1اري تم1يم ب1ن عل1ي ب1ن إبراھيمالحصري ، أبو إسحاق  )١١
 ١٩٧٢زكي مبارك ، دار الجيل ، بيروت ، : ، شرح  ا[داب وثمر اYلباب

  

 ٣٥٧ت(م11دون،الح11ارُث ب11ن أب11ي الع11@ء س11عيد ب11ن حم11دان ب11ن ح ، ف11راس الحم11داني ، أب11و  )١٢

      يوس11ف ش11كري فرح11ات ، دار الجي11ل ، : ، تحقي11ق  دي11وان أب11ي ف11راس الحم11داني ، )م٩٦٨/ھ11ـ

 ت. بيروت ، د 

 

مقدم11ة ش11رح دي11وان أب11ي  )م٩٨٠/ھ11ـ ٣٧٠ت(، أحم11د ب11ن الحس11ينعب11د هللا  أب11و اب1ن خالوي11ه ،  )١٣
  ١٩٤٤، المعھد اBفرنسي بدمشق ، بيروت ،  ٢،ج ١سامي الدھان ، ط: ، تحقيق  فراس

 

 ٦٨١ت(               بك1ر ، أب1يالعباس ، شمس الدين ، احمد بن محم1د ب1ن  أبوابن خلكان ،   )١٤

 دار صادر ، ،٢إحسان عباس ،مجلد: ، ت ت اYعيان و أنباء أبناء الزمانوفيا ) م١٢٨٢/ ھـ

 .ت.بيروت ،د

  

أحمد : تحقيق  ، روضة الفصاحة، )م١٢٦٨/ھـ ٦٦٦(،محمد بن أبي بكر زين الدين الرازي ، )١٥
  ١٩٨٢، دار الطباعة المحمديَّة ، مصر ، ١النادي شعلة ، ط

 

ال1ذخيرة ف1ي محاس1ن أھ1ل  ،) م١١٤٧/ ھ1ـ ٥٤٢ت( ، الشنتريني ، أبو الحس1ن عل1ي ب1ن بس1ام  )١٦
  ١٩٧٥إحسان عباس ، الدار العربية للكتب ، تونس ، : ، تحقيق  الجزيرة

 

: ، تحقيق  اYدبالمصون في  ،) م٩٩٣/ھـ ٣٨٢ت(احمد الحسن بن عبدهللا ، وأبالعسكري ،   )١٧

 ١٩٨٤، مطبعة حكومة الكويت ،الكويت  ، ٢عبدالس@م ھارون ، ط

  

 كتاب الص1ناعتين، ) م١٠٠٤/ ھـ ٣٩٥ت(@ل الحسن بن عبدهللا بن سھل ،ھ والعسكري ، أب  )١٨

علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إب1راھيم ، عيس1ى ألب1ابي الحلب1ي وش1ركاه ، س1وريا :، تحقيق 
  ت.،د

 

اBيضاح في عل1وم  ،) م١٣٣٨/ ھـ ٧٣٩ت( ، محمد بن عبد الرحمن ، ج@ل الدين يالقزوين  )١٩
  ١٩٩١، دار ومكتبة الھ@ل ، بيروت ،  ٢م ، ط علي أبو ملح: ، شرح  الب@غة

  

العم1دة ف1ي محاس1ن ، ) م١٠٦٤/ ھـ ٤٥٦(الحسن بن رشيق القيرواني ، علي أبوالقيرواني ،   )٢٠
 ١٩٩٤، مطبعة الكاتب العربي ، دمشق ،٢محمد قرقزان ، ط: ، تحقيق  الشعر وآدابه

 

،  دي1وان المتنب11ي، ) م٩٦٥/ ھ1ـ ٣٥٤ت(المتنب1ي ، أب1و الطي1ب ، احم11د ب1ن الحس1ين ب1ن م11رة ،  )٢١
 ١٩٩٧، دار اYرقم بن أبي اYرقم ، بيروت ، ١عمر فاروق الطباع ، ج:تحقيق 

  

حنف1ي محم1د :، تحقي1ق تحرير التحبي1ر ، )م١٢٥٦/ھـ ٦٥٤ت (المصري ، إبن أبي اBصبع ،  )٢٢
 ١٩٩٥شرف ، وزارة اYوقاف ، مصر ، 

  



١٣٢ 

 

، ال111دار  لس11ان الع11رب ، ) م١٣١١/ ھ11ـ ٧١١ت(الفض11ل ، أب111وب11ن منظ11ور ، جم11ال ال11دين ا  )٢٣
 ت. المصرية للتأليف والترجمة ، د

  

الب1ديع ف1ي ،  )م١١٨٨/ھ1ـ٥٨٤ت(، بن مرشد بن عل1ي ب1ن منق1ذ أسامة المظفر أبو ابن منقذ ،  )٢٤
  ١٩٨٧، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١علي مھنَا ، ط. عبدآ : ، تحقيق  البديع في نقد الشعر

  

  ديوان المھلھل،  )م٥٧٠/ھـ .ق٥٠ت(بن ثعلبة البكري ، ، الحارث بن عباد بن قيسالمھلھل   )٢٥

 ١٩٩٥أنطوان القوال ، دار الجيل ، بيروت، : ، تحقيق  ١، ط 

 

 

  : المراجع العربية: ثانيا ً

  

 

، دار المع1ارف ، مص1ر ،  البنيوي1ة ب1ين العل1م والفلس1فة عن1د ميش1يل فوك1وهجعفر ، عبد الوھاب ،  )١
١٩٨٩ 

  

، دار  ١، ط  ، قض1ايا النق1د الق11ديم يعط1ي نم1ر ومع1اذ الس11رطاوحم1دان ، محم1د ص1ايل وعب11د الم )٢
 ١٩٩٠اYمل للنشر والتوزيع ، اYردن ، 

  

والبي1ان   س1لوبيَّةاYعب1د العزي1ز ش1رف ،  –محم1د الس1عدي مزھ1ود  –خفاجي ، محم1د عب1د الم1نعم )٣
   ١٩٩٢، الدار المصرية اللبنانية ، القاھرة ،  ١، ط العربي

 

، ع1الم الكت1ب الح1ديث ، اYردن ،  ١، ط عند الھ1ذليين الشعريَّة للّغةنائية ابخ@يلة ، محمد خليل ،  )٤
 ٢٠٠٤،  اربد

  

، مؤسس1ة حم1ادة  ق1راءات نقدي1ة ف1ي الش1عر العرب1ي -تش1كيل المعن1ى الش1عريّ  درابسة ، محم1ود ، )٥
 ٢٠٠٣للدراسات الجامعيّة و النشر و التوزيع ،إربد ، اYردن ، 

  

، مؤسس111ة حم111ادة  ١، ط – دراس111ات تطبيقي111ة –وب والتلق11ي جمالي111ات اYس111ل، ربابع11ة ، موس111ى  )٦
   ٢٠٠٠للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ، اYردن، 

  

، المؤسسة العربي1ة للدراس1ات والنش1ر ،  ١، ط  ، الطير في الشعر الجاھليالرباعي ، عبد القادر  )٧
  ١٩٩٨بيروت ، 

 

،  راس11ة تطبيقي11ة م11ن ش11عر أب11ي تم11امم11ع د –ف11ي النق11د اYدب11ي  التَّض11ادالس11احلي ، من11ى س11ليمان ،  )٨
  ١٩٩٦منشورات جامعة قازيونسن ، بنغازي ،

  

 ت.، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، د  في لغة الشعرالسامرائي ، إبراھيم ،  )٩

  

 ٢٠٠٤، مصر ، منشأة المعارف باBسكندرية  ،التضمين والتناص ، سلطان ، منير  )١٠

  

، مرك1ز الق1اھرة للكت1اب ، الق11اھرة ،  ن النظري1ة والتطبي1قب1ي للّغ1ة، االس1يد ، خال1د عب1د ال1رزاق  )١١
٢٠٠٣ 



١٣٣ 

 

  

دار البش1ير للنش1ر ،  معجم مصطلحات العروض والقافية، الشوابكة ، علي و أنور أبو سويلم  )١٢
 ١٩٩١، عمان ، والتوزيع 

  

، دار العل1م للم@ي1ين ، بي1روت ،  ٢، ط الب@غ1ة العربي1ة ف1ي ثوبھ1ا الجدي1دشيخ أمين ، بكري،  )١٣
١٩٩١ 

  

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١، ط التكرار في شعر محمود درويشعاشور ، ناصر،  )١٤
 ٢٠٠٤، بيروت ، 

  

 ١٩٩٢، دار الشروق للنشر والتوزيع ، اYردن ،   ٥، ط ، فن الشعرعباس ، إحسان  )١٥

 

، منش11ورات اتح11اد الكت11اب الع11رب ،  خص11ائص الح11روف العربي11ة ومعانيھ11اعب11اس ، حس11ن ،  )١٦
 ١٩٩٨دمشق ، 

 

، دار الطباع1ة ١، ط الب@غ1ة العربي1ة ف1ي الق1رن الراب1ع الھج1ريعبد التواب ، محم1د لطف1ي ،  )١٧
 ١٩٨١المحمدية ، القاھرة ، 

 

 ١٩٩٦، مكتبة وھبة ، القاھرة ، ٢، ط ، أصول النظرية الب@غيةعبدهللا ، محمد حسن  )١٨

  

  ت. ، دار المعارف ، مصر ، د  والبناء الشعري... الصورة ،  ............ )١٩

  

، دار المس11يرة للنش11ر والتوزي11ع ،  - الرؤي11ة والتطبي11ق – س11لوبيَّةاYأب11و الع11دوس ، يوس11ف ،  )٢٠
  ٢٠٠٧ط ، : اYردن 

  

 ١٩٩٣م ، .، د ١، ط  ، الحوار في القصيدة العربيةعمارة ، السيد أحمد  )٢١

  

رة ، ، المكتب11ة اYكاديمي11ة ، الق11اھ اYدبي11َّةو لغوي11َّة، معج11م المص11طلحات الع11زت  علي11َّة،  عي11ّاد )٢٢
١٩٩٤  

 

 ١٩٩٣، منشأة المعارف ، اBسكندرية ،  البحث اYسلوبي معاصرة وتراثعيد ، رجاء ،  )٢٣

 

 ١٩٨٥م ، .، كتاب النادي اYدبي الثقافي ، د ١، ط الخطيئة والتكفيرالغذامي ، عبدهللا محمد ،  )٢٤

 

.  م . د ، كت1اب الن1ادي اYدب1ي الثق1افي ،  - مبادئه وإجراءاته –، علم اYسلوب فضل ، ص@ح  )٢٥

 ١٩٨٨،  ٣ط 

  

 ١٩٩٢، عالم المعرفة ، الكويت ،  ، ب@غة الخطاب وعلم النص ................ )٢٦

 

  

       ، دار الش111ؤون الثقافي111ة العام111ة ، ٣، ط  ، نظري111ة البنائي111ة ف111ي النق111د اYدب111ي ................ )٢٧

  ت. بغداد ، د 

  



١٣٤ 

 

،  اYردن، ع1الم الكت1ب الح1ديث ،  ي1ةة الح1وار ف1ي الرواي1ة العربكلّ مش1كاظم ، نج1م عب1د هللا ،  )٢٨
٢٠٠٨  

  

، دار الفرقان ، عم1ان ،  ٣، ط معجم المصطلحات النحوية والصرفيةاللبدي ، محمد سمير ،  )٢٩
١٩٨٨ 

  

إب1راھيم مص1طفى وأحم1د حس1ن : ، إخ1راج  ٢، ط١، ج المعجم الوس1يطالعربية ،  للّغةمجمع ا )٣٠
اBس@مية للطباعة والنشر والتوزيع ،  ومحمد علي النجار ، المكتبة رالزيات وحامد عبد القاد

   ١٩٧٢تركيا ،

  

، مكتب1ة الف1@ح ، الكوي1ت ،  ١ط والنق1د والب@غ1ة ، للّغ1ةمن قضايا امخلوف ، عبد الرؤوف ،  )٣١
١٩٨١ 

  

، ال1دار العربي1ة  واYس1لوب نح1و ب1ديل ألس1ني ف1ي نق1د اYدب سلوبيَّةاYالمسدي ، عبد الس@م ،  )٣٢
 ١٩٧٧تونس ،  –للكتاب ، ليبيا 

  

  ١٩٩٥، دار الجنوب للنشر ، تونس ،  - دراسة ونماذج –، قضية البنيوية  ................. )٣٣

  

، مؤسس1ة الكت1ب الثقافي1ة ، ١، ط العربي1ة والع1روض للّغةالجامع لفنون امطرجي ، عرفات ،  )٣٤
  ١٩٨٧بيروت  ،

  

  ١٩٩٢، دار العلم للم@يين ، بيروت ،  ٨، ط قضايا الشعر المعاصرالم@ئكة ، نازك ،  )٣٥

  

، الوكال1ة العربي1ة للتوزي1ع والنش1ر ،  الحوار في غزل عمر بن أبي ربيع1ةنافع ، عبد الفتاح ،  )٣٦
  ت.م ، د.د

  

، وزارة اYوق111اف والش111ؤون  ١، ط  )وا[خ111ر ... ال111ّذات(الح111وار الھيت111ي ، عب111د الس111تار ،  )٣٧
  ٢٠٠٤، قطر ،  اBس@مية

 

 

  :المراجع المترجمة : ثالثا ً

  

  
، منشورات عويدات   ٤عارف منيمنة وبشير أوبري ، ط : ، ترجمة يوية البنبياجيه ، جان ،  )١

  ١٩٨٥باريس ،  –، بيروت 

 

، دار  ١محم11د ال11ولي  و محم11د العم11ري ، ط: ، ترجم11ة  الش11عريَّة للّغ11ة، بني11ة اك11وھن ، ج11ان  )٢
 ١٩٨٦توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، 

  

، دار المع1ارف ، مص1ر ،   ٣د دروي1ش ، ط أحم1: ، ترجم1ة  ، بناء لغة الش1عركوين ، جون  )٣
١٩٩٣  

  



١٣٥ 

 

محم11د فت11وح أحم11د ، دار : ، ت  بني11ة القص11يدة –تحلي11ل ال11نص الش11عري لوتم11ان ، ي11وري ،  )٤
 ت.المعارف ، القاھرة ، د

  

 

حام1د أب1و احم1د ، مكتب1ة غري1ب ، الفجال1ة ، : ، ترجمة  اYدبيَّة للّغة، نظرية اماريا ، خوسيه  )٥
 .ت .د

  

عيس1ى عل1ي الع1اكوب ،  : ،  ترجم1ة   ،  نظرية اYدب في القرن العش1رين.  م  . نيوتن ، ك   )٦
  ١٩٩٦م ،. ،عين للدراسات والبحوث اBنسانية وا جتماعية  ،  د   ١ط

 
 

  :بحاث و المقا ت اY: رابعا ً 

  

  
، ترجم1ة م1ع بع1ض التع1ديل للدراس1ة  التضمين ف1ي الع1روض والنش1ر العرب1يالبحراوي ، سيد ،  )١

  ١٩٨٥بالفرنسية إلى مؤتمر الجمعية الدولية ل�دب المقارن ، باريس ، التي قدمت 

 

، مؤت11ة للبح11وث والدراس11ات،  -دراس11ة أس11لوبيه -التك11رار ف11ي الش11عر الج11اھليربابع11ة ، موس11ى ،  )٢
 ١٩٩٠، ١، العدد ٥المجلد 

  

 –مجل1ة أبح1اث اليرم1وك ‘  اYس1لوبي ف1ي ش1عر مجن1ون ليل1ى ا نح1راف، ظواھر م1ن ............. )٣

  ١٩٩٠‘  ٢، عدد  ٨، مجلد  -سلسلة ا[داب واللغويات 

  

مجلة ،  دراسة في المفھوم والوظيفة: ظاھرة التضمين العروضي في شعر اYعشى ، ............. )٤
 . ١٩٩٦، ) ١(ا[داب ،  ٨مجلد ، جامعة الملك سعود 

  

سلس11لة ا[داب  ((، مجل11ة أبح11اث اليرم11وك  ف11ي ش11عر ع11رار للّغ11ةبن11اء االرب11اعي ، عب11د الق11ادر ،  )٥
 ٢٠٠١،  ١، عدد  ١٩، مجلد )) واللغويات 

  

ومص1ادرھا عن1د حي1در  الشعريَّة للّغةدراسة في بنية ا: تبسيط الخطاب الشعري الزعبي ، زياد ،  )٦
  ١٩٩٦،  ٢، عدد  ١٤، مجلد )) سلسلة ا[داب واللغويات ((، مجلة أبحاث اليرموك  محمود

 

، دراس1ات ، العل11وم  ف1ي ش1عر العب11اس ب1ن اYحن1ف ض1ادالتَّ تجلي11ات ش1تيوي ، ص1الح عل1ي س1ليم ،  )٧
  ٢٠٠٥،  ١، العدد  ٣٢اBنسانية وا جتماعية ، المجلد 

 

وجوه دخانية ((  يالبرد ون اYسلوبي في مجموعة عبد هللا ا نحرافمظاھر من قطوس ، بسام ،  )٨
 ١٩٩٢،  ١، عدد ) أ( ١٩دراسات ، مجلد  )) اللّيلفي مرايا 

 

  

 – ١٨٦٠( ف11ي ش1عر أب11ي مس1لم البھ@ن11ي ) الع1دول ( اYس11لوبي  ا نح1راف، ي محم1د ، أحم1د عل11 )٩

   ٢٠٠٣، )  ٤+٣( ، عدد  ١٩، مجلة جامعة دمشق ، مجلد  )م  ١٩٢٠

  



١٣٨ 

 

ABSTRACT  
  

The Structure of The poetic language in Abi- 

Firas Al-Hamadani's poetry   

 

This study tries to read the poetic text a linguistic reading, 
where the researcher analysis the languet texture that 
employed in Abi Firas Alhamadani’s poetry. 

 
 For trying to find a new reading for the texts that has been 
explained previously, by studying a group of distinct 
phenomenon in Abi Firas's poetry which shows its language 
structure correlative that consider the way to understand the 
text. 

 
This study comes in five chapters preceded by a theoretical 
preface, I clarify in it a group of terms ,  one of which the 
language structure which means: Forming the language from 
a  group of elements, and the mode of  these elements are built 
up the way that forms a group of fixed relationships between 
the variant elements in view of the solidarity existent between 
these elements , in preface also a look at the poetical language 
which represent an  intended deviation from the ordinary 
language to form a creative language with deep meanings. 

 
As for the five chapters they where a study to five distinct 
phenomenon in Abi Firas's poetry that formed the structural 
language to him ,  which are: Contrast, Stylistic deviation, 
Dialogue, Replication, Implicit prosody. 

 
In the first chapter I study the concept of Contrast as an 
important stylistic feature in Abi Firas's Poetry, where the 

poet  



In the final Chapter the research turn to implicit prosody , 
which study the verse or the line need to the other in the 
same poem  what add connection to the poem , and gives 
the poet a wide space to express what he wants , and that 
cannot be done without  considering the sequence , and 
studying each embodiment in it’s sequence  to reach 
completeness that  every poet seek s .  

 
 

invested it the best investment to show his scattered soul, 
and to make from his words the most effect and influence on 
selves. 
And this phenomenon came into three levels at Abi Firas's 
poetry, so we find contrast on the humanitarian level, the time 
level, and the psychological level. 

 
At the second chapter I study the stylistic deviation in Abi 

Firas's poetry , which means studying the features and the 
resemblances that make from the ordinary language a 
poetical language ‘  namely create deviation , and this 
deviation is related to the style that differ from poet to 
another, what make for each poet his own fingerprint, I found 
a group of stylistic deviations in Abi Firas's poet, that I 
studied it’ which have the following titles ,addressing  time 
and days,  feast ,the night, morale , characteristics, and elegize 
himself. 

 
At the third chapter the dialogue was the axis of the research, 
the dialogue add suspense and imaginary factors to the 
poetical text, also it picture the states, stances, and it show the 
psychological strife's and feelings in a more realistic and 
convincing style. 

 
The dialogue showed at Abi Firas's poet in many frames, he 
dialogue the self, women. Friends, so his lines become more 
vital and excited. 

 



١٣٦ 

 

The fourth chapter is about repetition , it is to repeat one 
single word or a  letter or a sentence, for an intention the 
poet donate ,the repetition creates an additional musical 
rhythm to the poetical text , and it focus on  the meaning 
 , and make it strongly related  to the whole poem 
construction . The   repetition appears clearly at Abi 
Firas’s poetry in many levels; repeating the letter, the 
word, and anaphora   . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


