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الة و السالم على اهلادي األمني، املبعوث رمحة للعاملني، و  احلمدالعاملني و الص هللا رب

املقطع يف الشعر (وبعد، فَقَد جاءت الرسالة املوسومة بــ . على آله و صحبه أمجعني
، يف مقدمة و ثالثة فصول تندرج حتتها عدة )القدمي، دراسة تطبيقية يف ديوان اهلذليني

وقد تناولت يف املقدمة أمهية املوضوع واألسباب اليت دفعتين الختياره . ةمباحث وخامت
واختص الفصلُ األول منها باجلانب النظري، فقد تطرقَت فيه . ومنهج البحث وخطّته

ومعانيه املعجمية يف املعاجم العربية القدمية واحلديثة، وتتبعت حتوالته ) املقطع(ملصطلح 
الدارسني القدماء واملعاصرين، كما تناولت املقطع يف ديوان اهلذليني،  االصطالحية عند

  .براعته، وحدوده، وأشكاله، وخصائصه، وعيوبه، بصورة مجملة وعامة
و قد عين الفصالن الثاين و الثالث باجلانب التطبيقي من الدراسة، فتناولت يف الفصل 

ذليني، ابتداًء باملستوى اإليقاعي، املكون من الثاين التشكيل اجلمايل للمقطع يف ديوان اهل
مث املستوى التركييب للمقاطع يف الديوان و ناقشت أبرز . املوسيقا الداخلية و اخلارجية

مث . وبعدها حبثت يف الصورة الفنية، مصادرها و تكويناا يف املقطع. الظواهر التركيبية فيه
و حرصت يف الفصل الثالث أن أكشف عن . درست التناص املقطعي بأشكاله املختلفة

عالقات املقطع النصية يف بناء القصيدة اهلذلية، فناقشت عالقة املقطع باملطلع يف القصائد، 
كما بينت عالقة املقطع ).التقاطع، التوازي، االستدارة: (اليت صنفتها يف ثالث عالقات، هي

، و بفصول )االمتداد(الفصل يف صورة بالفصل الذي يشتملُ عليه، وقد الحت يل عالقته ب
وعاجلت عالقة املقطع بالداللة الكلية للقصيدة، على ). االرتداد(القصيدة مجيعها يف صورة 

و عرضت يف اخلامتة ألبرز  ).الغرض(و ) املقصد: (مستويني كبريين هلذه الداللة، و مها
قلة إشارة الدارسني القدماء واملعاصرين : النتائج اليت وصلت إليها الدراسة، و لعلَّ من أمهّها

كما كشفت عن فاعلية املقطع يف . للمقطع، واهتمام الشعراء جبماليته أسلوبيا و داللياً
إحكام بناء القصيدة و متاسكها، وتناسب أجزائها، و أوضحت ارتباط املقطع بالقصيدة 

  .حلمة و نسباً
  :عميد الكلية                         :املشرف             :الطالبة      



 ت 

  صاحل بن سعيد الزهراين/د.أ     إبراهيم حممد الكوفحي/ د.أ    أفراح عقيل اللحياين
  

AbstractAbstractAbstractAbstract    

Praise Be to Allah, Peace and Prayer be Upon Our Prophet. This research is 

entitled (The Closure in the ancient poetry, applied study in the divan of Hazlien). 

It consist of introduction, and three chapters under which there are several 

searches and conclusion. The introduction has the importance of the topic, the 

reasons of its selection, method of the research and its plan. The first chapter 

concerned with the theoretical aspect , in which I dealt with the term "closure", its 

meaning in ancient and modern dictionaries , and I followed its connectional 

changes at the old and modern scholars. Also, I dealt with the closure in the divan 

of Hazlien, its borders, its forms, its characteristics, and its defects.  

As for the second and third chapter, they concerned with the applied aspect 

of the study. In the second chapter, I dealt with the Aesthetic form of the closure 

in the divan of Hazlien, starting with the rhythmic level that consist of the inner 

and outer music. Then, I concentrated on the structural level of the divan, and I 

discussed the most prominent structural phenomena in it. After that, I searched in 

the technical picture, its sources and formation in the closure. Then, I studied 

Intersexuality closure with its different forms. In the third chapter, I paid attention 

to reveal the textual closure relationships in building the Hazlia poem. I discussed 

the relationship of the closure with the opening verse of the poems, which I 

classified in three relationships (interaction, parallel and rotation). Also, I clarified 

the relationship of the closure with the chapter which it contains. This relationship 

with the chapter is in the picture of extension), and with all chapters of the poem 

of (regression). I discussed the relationship of the closure with the total significance 

of the poem. This significance has two level; (Intention) and (Purpose).  

In the conclusion, I showed the most important results of the research, from 

which that the scholars did not pay attention to the clause, and the poets cared 

with it from aspects of diction and significance. Also, I clarified the importance of 

the closure  in the controlling of building the poem, its coherent and appropriate of 

its parts. I clarified the connection of the closure with the poem . 

StudentStudentStudentStudent                    supervisorsupervisorsupervisorsupervisor                                            deandeandeandean    
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املهذّب أبو حممد احلسن بن علي بن الزبري، أخو الرشيد، محكم الشعر كالبناء املشيد، هو أشعر من أخيه و   )١(

امحد أمني و : خريدة القصر و جريدة القصر، العماد األصفهاين، نشره:ينظر. (أعرف لصناعته و إحكام معانيه
 ).٢٠٤: ص(، ١م، ج٢٠٠٥- ه١٤٢٦القاهرة، عام -لوثائقآخرون، مطبعة دار الكتب و ا

 )٢١٥:ص(السابق،   )٢(
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أفقر الكلَّ  يف الكمال مجاالً، وبثَّ يف سره النكتةَ والسؤاال، و لَعالذي ج ُهللا تبارك

ارا، وجعل لكلِّ شيٍء ـَّبائفًا كُطَله احلمد خلَق اإلنسان أطْوارا، واستودعه لَ ،للجزء احتالالً
ه اجلمال، وآالؤه اال، حفظ للعقْل حق ه املثال، وتنسيقُله الشكْر إبداع ،اراهدأةً وقر

فصرف األلباب ملُشاكَلَة إتقانه، ومهد السبل لتقليد  ؛التفكري ومنحه فسحةَ االشتغال
والصالةُ والسالم على  ،مبدأ واملختتاملانِسجامه، فتضافرت للرقي همم، تحاكي منسوجه يف 

  :ني، وعلى آله وصحبِه أمجعني، وبعدني واملبعوث رحمةً للعاملأكرم املعلِّم
فإنَّ الشعر العريب القَدمي مادةٌ خصبةٌ للبحث والتنقيب، ومن حيثُ يحاول الدارسون 

الغنِيةُ إال أسئلةً وقضايا، فاملادةُ الفنيةُ كَشفَه وتقْرِيبه نجِد بحوثَهم ودراسام ال تزيده 
ولَم يكن شعر اهلُذَليني  ،ثرية، تقدح العقولُ وتوري األذهان وتتحفُها بكلِّ جديد ةٌمعطاء

مورداً بل عد  ،الذي حفل به ديوانهم مبعزِلٍ عن هذه احلركة الشعرية يف اجلَاهلية واإلسالم
وتقانته الفَنية، فقد أظْهرت  ،وجمالياته التعبريية ،للفصاحة والبيان، بِبِنائه املُتماسك عذباً

وصدق موهبته، فلم تكن مهمةُ البناِء الشعرِي مهمةً  ،القَصيدة اهلُذَليةُ قدرات شاعرها
إنها أسفرت عن جزٍء كبريٍ متحكِّمٍ من  اعتباطيةً ختضع لسورة الشعور املطلق فحسب، بلْ

الذي يبدو يف تالح يها وتناسقهاالوعي الفنب أجزائها وتناسم.  
  :يأيتما ، يف الشعر القَدمي املقْطَعالدوافع وراء اختيار دراسة من أبرزِ وواقع األمر أنَّ 

قَّها حالعريب القَدمي، والقيمة العالية اليت است ملكانة السامية اليت حظي ا الشعرا أوهلا-
السيما  ،تسترعي اهتمام الباحثني عن االختالفجذبٍ قوة اليت كانت  ،من بني العصور

،ةدراساً للشروعاً تطبيقيم هالذي اخترت اهلذليني ما ديوانعنه  ل رات الأُثمحافَظة ـمن سم
قَّة التعبواإلبداع، ومجال التراكيب، صوير، ودب األدب ري، وفَصاحة األلفاظ والتفلم ختلُ كُت

من  جماعة عدهقد و .واالحتجاجِ بِلُغتهم ،من التمثُّل بأشعارهم -نحوها وصرفُها  -واللغة 
 ميةً وفنيةًثَروةً علْ -)١(وهو الديوانُ الوحيد الذي بقي من دواوين القبائل-  كبارِ الرواة

                                 
 .٥٦١، ص٧م، ط١٩٨٨مصر، عام  -مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية، ناصر الدين األسد، دار املعارف  )١(



 ح 

اللّغوية واالجتماعية والفنية  جملة من اخلصوصياتعن  وعنوا به عناية تكشف  ،كُربى
إىل مشارف العصر األموي فُسحة  شعرهم وامتداد ديوام متانةكما كان يف  ،لقبيلة هذيل

  .ومنحةً للمتأَمل ،للناظر
 ،القدمية و اجلاهلية على األخصوحدة القَصيدة كما أردت أن أُسهِم يف إثبات  -

ومتاسك بنائها الذي يعزى إليه سر خلُودها، فانطلقت من النص أَستخرِج أدوات  ،وترابطها
مخرجات  أرصدالدراسة وتوسالا إليه، فأستنبط منه واستنتج ما يمليه علي البحثُ، مث 

ثُم يطوع له  ،خمالفة بذلك من يبتكر املنهج .، و أربطُ باألسباب نتائجهايفااو تصن الدراسة
  .دح يف النص وقدرة الباحثالنصوص، فتورده ملأزقٍ فكْرِي محرج يق

و مركزيته يف مهيته الكربى من هيكل القصيدة القدمية، أل )املقطع(وقد اخترت جزء  -
ني وعلى الرغم من أمهّيته إالّ أ. النسب القويةيف فضائها من أواصر  ما يشيعهبناء القصيدة، و

فطفقت أخصف من شعر ، - فيما أعلم-الدراسات فيه مقارنة باملطلع شحملست من قريبٍ 
كالقالبِ املسكوك  خرجتحىت  ،يف ترابط القَصيدة يد دوره، ويؤكِّد إسهامهالقدماء ما يؤ

ألفكارها، حتى  املتممو  ة، فهو اجلزء األكثر التصاقاً بالقصيدةلى التفْتيت واالنتقائيالعصي ع
 ،وال أزعم أنين أشبعته حبثًا ال أرضا قطع وال ظهرا أبقَى، ال كاملنبت جتلّى جزءاً منها منسوباً

، فهو ةً كثريةً حولهجماالت تطبيقي دون من بعدي إليه، بل أجِدين فتحت البابوأوصدت 
  .مكنز الغرض وبؤرةُ الشعور والزفرة األخرية اليت حيشد فيها الشاعر طاقاته وإمكاناته

املصورة عن طبعة دار ) ديوان اهلُذَليني(وقد اعتمدت يف هذه الدراسة على نسخة 
مأخوذة  - م ١٩٦٥ - هـ ١٣٨٥القاهرة  -نشر الدار القومية للطباعة والنشر  -الكتب 

حممد : واقفها أدب ش، مكتوبة وخبط مالكها و ٦من نسخة خطية حمفوظة بالدار برقم
د واحد ينقسم إىل ثالثة الواقعة يف جملَّ ،حممود بن التالميد التركزي الشنقيطي املدين مثَّ املكي

و الكلب واملختومة بديوان جنوب أخت عمرو ذ ،أقسام، املبدوءة بديوان أيب ذؤيب اهلُذَلي
  .عليها يف إجراء اجلداول اِإلحصائية للدراسة وهي النسخة اليت اعتمدت ،اهلُذَلية

مكتبة  -صنعة أيب سعيد احلسن بن احلسني السكري  ؛)شرح أشعار اهلُذَليني(وقد كان 
منهالً  –دات وحممود حممد شاكر، املكونة من ثالثة جملَّ ،عبد الستار فراج: حتقيق -التراث 
واستخراج معاين الكلمات ومقاربة رواية  ،مهِما يف شرح األبيات ومصدراً ،ثجاجاً



 خ 

  .القصائد
وجدير باملكتبة العربِية أنْ تزخر بدراسات جادة وقيمة حول شعر اهلُذَليني، أَسهمت يف 

وال  ،نقطة انطالقٍ له، ولبنة أَسست مشيد بنائه إرفاد هذا البحث وإثرائه، وشكَّلَت مثارها
وتنوع مشارا وموضوعاا يف ببلوجرافيا شعر  ،خيفى على القارئ احلصيف وفرةُ املؤلَّفات

  .مما ال يتسع اال لرصفها هنا ،)١(اهلُذَليني وتارخيهم
شعر اهلُذَليني خباصة، فإنها يف بعامة و يالشعر املقْطَعأما الدراسات السابقةُ يف موضوع 

  :تتلخص يف ثالث دراسات
/ يف شعر اهلُذَليني خباصة، جاءت يف فصل من دراسة د املقْطَعأوهلا وأقرا نسبا لدراسة 

، عام ١ط )دراسة حتليلية - البناء الفين يف شعر اهلُذَليني ( :إياد عبد ايد إبراهيم، يف كتابه
 ،)اخلواتيم( :، بعنوان)البِنية الفنية للقصيدة اهلُذَلية: (م، وذلك يف آخر فصلها األول٢٠٠٠

وقدم صورةً خمتزلةً  ،يف شعر اهلُذَليني باقتضابٍ شديد) املقطع(وقد المس فيه موضوع 
  .ألوضاعه يف شعرهم

وهاب، لنيل درجة الدكتوراه املعطي حسني عبد ال حسني عبد/ رسالة د مثَّ جاءت
من جامعة  )العصر اجلاهليخامتة القَصيدة العربِية يف ( :العاملية يف األدب والنقد، بعنوان

الذي  -ملقطعتدرس ا ،هـ١٤١٩عام اليت نوقشت ة، وفينكلية اللغة العربِية باملُ -األزهر
يف الشعرِ اجلاهلي  املقْطَعها الباحثُ مكانة بين في دراسة وافية - اختار له اخلامتة مرادفًا

معتمدا يف دراسته على ما يقارب  ،وعالقته بالبناء الشعري، وموضوعاته ومساته الفنية
وقد كانت دراسة جادةً ثرية حول اخلواتيم،  ،الثالثني ديوانا من دواوين الشعراء اجلاهليني

 بنتائج ج منها الدارسةخرر اجلاهلي خباصعيف حقل الش زةض  ،فهي رسالةٌ ضخمةٌ ،متميعر
 هأسلمت الَة على اجلانب التطبيقيسرِ اجلاهلي، ولعلَّ تركيز الرعمن الش لنماذج فيها الشاعر

                                 
أثرها يف اهلُذَليني ووأشعار ي؛ أمحد كمال زكاإلسالمي، و يف العصرين اجلاهلي اهلُذَلينيشعر : على سبيل املثال )١(

 العربِيةإسالمها، عبد اجلواد الطيب، الدار و هاتهذيل يف جاهليتشة؛ وحميط األدب العريب، إمساعيل حممد الن
اليد التقو ةاألسلوبيوخليل اخلاليلة؛ ، حممد اهلُذَلينية عند عرية اللغة الشبنائيو ،م١٩٨٢ليبيا، عام  - للكتاب

الشة  - ةعريراسني، حممد أمحد بريرييف شعر دياألسطورة يف شعر أيب ذُو الواقعو ؛اهلُذَليل اجلاهلي، ذَيب اهلُؤ
  .ذيل، إمساعيل داود النتشةاهلالشعر  وصف احليوان يفو ؛نصرت عبد الرمحن



 د 

جهود باإلشارة العابرة ملُرادفاته عند القُدماء، مع جتاهل  واالكتفاء ،إىل إمهال حترير املُصطَلَح
  .املعاصرين حوله

سامية محدي صديق املرسى، لنيل درجة الدكتوراه يف اآلداب، اليت /وتجِيء رسالة د
من جامعة )يدراسة يف األمناط واملعمار الفن-يخواتيم القَصيدة يف شعر املتنب(: بعنوان

راسة حول املقطع، لتقَدم د ،م٢٠٠٣-م ٢٠٠٢عام اليت نوقشت كلية اآلداب،  -صورة املن
ثُم عرضت لبِناء  ،فتناولته من حيث أشكالُه يف قصائد املتنبي، ومن حيث أغراض القصائد

كالتخلُّص، مث تناولت  ؛مع أجزاء القَصيدة األخرى املقْطَعالقَصيدة باعتبار خامتتها، وعالقة 
وعلى الرغم من انفصاهلا الزمين  ،نيبظاهرة التناص الفكري والتصويري يف خواتيم قصائد املت

ةً ال تصل إىل مالمسةً سطحيا اجلزء املهم من النص، عن شعر اجلاهليني، إالَّ أنها المست هذ
  .حسني عبد املعطي/نضجِ دراسة د

حممد إبراهيم /داملعاصرة للمقطع، حبثٌ منشور لـ  البحثيةومن بنيِ الدراسات 
يف نشر  )يف قصائد من شعر عمر أبو ريشة شعرية املقطع(محل عنوان الكوفحي، الذي 

كشف  وقد -م٢٠٠٩يوليو-رجب- العدد الثاين-جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات و آداا
يف ضربٍ حمدد من قصائد الشاعر عمر أبو ريشة، كما عرض  عن مجالية املقطعفيه الباحثُ 

  .يدة، و اعتماد القصيدة عليه شكالً و مضموناًألمهية املقطع يف بناء القص
وقد انتهجت يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، فانطلقت من صورة القَصائد 

للكَشف عن  ؛يف مظانه املرجوة منهاوفَهم مقاصدها، والبحث عما خفي  ،بعد حتليلها
 ،والسياق الذي ارتبط ا ،ين القَصيدة ومبانيها، واملوقف الداعيأوضاعه، مث واءمت بني معا

  .، للوصول إىل النتائج الصادقةوشكَّل فكْرتها وتركيبها وموسيقاها
ولعلَّ من أبرز الصعوبات اليت واجهت الباحثةَ يف إعداد هذه الرسالَة، كثْرة 

عدا  ،ل املُحدثني هلذا املصطلحوجتاه ،سني القدماءعند الدار املقْطَعاملصطلحات الدالة على 
 ،كما أنَّ كثرة القَصائد وتقارب مقاطعها واختالف روايات بعضها ،القليل من الدراسات

  .النزر اليسري من املوضوعات ، عدااملقْطَعالشواهد والقطع بِموضع  حتديدوقفت حائالً دون 
 الفهارس دونت بعدها ،متبوعة خبامتة ،دراسة يف ثالثة فصولوقد وقعت خطَّةُ هذه ال

 املقطع(: وهو الفَصل األول يفحبثت . واحملتوياتلمراجع واملصادر واجلداول ل املخصصة



 ذ 

 رِيعاملُو بني القدماءالشحدل على  ،)نيثمتث، الذي اشاحبا املقْطَعمعىن عن ثالثة معجميم 
عند الدارسني القدماء، وآراَءهم  املقْطَعمصطلح وضحت و أ، القدمية و املعاصرة يف املعاجم

اللية، وحتوالته الد ،احملدثني بني يدي املقْطَعتطرقْت ملصطلح كما  ،حوله، وصوره عندهم
 ه، وحدودعته، وبراالشعرِي يف ديوان اهلُذَليني املقْطَعتناولت مث  ،ودرجة وعي الشاعر به

  .وأشكاله وخصائصه وعيوبه
وقد ، )عريالتشكيل اجلمايل للمقطع الش(بالكشف عن : وقد اختص الفَصلُ الثاين

ث حتته أدرجتاحبأربعة م، بدأت رِيعاإليقاع الش ةوبيان تكوينه املوسيقي بِدراس ،
واخلارجي اخلية وجتمثَّ  ،الديالصورة الفن ها املختلفة فيهدرستا وموادمثّ ،لِّيا  تناولت

لةً من الظواهر التركيبية، اليت حفظَت انسجام مج فيه عاجلتالذي  املستوى التركييب للمقطع
  .وقيمته ،وأشكاله ،ناص الشعرِيعرضت للتآخرِه ويف  اجلُمل داخل املقطع، 

ثالثة فقد تكون من  ،)ةيصعالقاته النعرِي والش املقطع(وهو : أما الفَصل الثالث
وطرائق الربط  ،أَهمية العالقَات النصية داخل القَصيدة الفصل تناولت يف مدخل ،مباحث

 ،بني أجزاء النص لتحقيق وحدته ومتاسكه، وتاريخ دراسة التناسب البادئ بالقرآن الكرمي
ورته يف الشعر، ثُم أوضحت العالقة بني العالقَات النصية والتماسك، وأبرز ثَم صير ومن

درست العالقة بني ف ،حافظة على متاسك النصالشاعر اهلُذَلي للم استعملَهااآلليات اليت 
يف ثالثة بينهما قَات مثَّ مجعت أطراف العال ،أوالً طْلَعواملطلع، فحررت مصطلح امل املقْطَع

النصية العالقة كشفت عن  مث .)القة االستدارةعالقة التقابل، عالقة التقاطع، ع: (أشكال هي
ويف آخر  ،)االمتداد واالرتداد: (إىل قسمين متجانسين مهاها قَسمتفوالفصل،  املقْطَعبني 

الداللة  بتصنيفوالداللة الكُلِّية، فقُمت  املقْطَعهذا الفصل، تناولت العالقَات النصية بني 
  :الكُلِّية حبسب ما ظهر من كُتب النقْد واألدب، إىل صورتين

 ،املقاصد اجلماعية:  مهاعلى قسمني واشتملباملقصد،  املقْطَععالقة : الصورة األوىل
  .واملقاصد الفردية

اض، وقد اندرجت حتته جمموعة من اَألغْراض باَألغْر املقْطَععالقة : والصورة الثانية
مث  ،الشعرية، مرتبةً حبسب أعداد نصوصها يف الديوان، فبدأت بالفخر واحلماسة، مث الرثاء

  .واملديح ،والوصف ،مث العتاب ،وبعده اهلجاء ،الغزل



 ر 

 وصيات العامة اليت خرج، والتا البحثُإليهتوصل رصدت أبرز النتائج اليت الرسالة خامتة ويف 
  .ا

حة والعزمية ما العون والصمن الكرمي الذي منحنِي القدير ويف اخلتامِ أَشكُر اَهللا العظيم 
و أستفتح شكر اخللقِ بوالدي العزيزين  .أتممت به هذا البحث، وأخرجته يف هذه احللَّة

ميات لاين عناء البِدايما اللذين قَاسو م مسش قترهما رمحةُ اهللا ما شلَية، فعايهاين لذة النحن
بتبقليلٍ أو كثري، ف .غَر ساندت املسري وأعانت كلَّ يد ه بالشكر مث ال يفوتين أن أشكرأتوج

من أوهلا إىل رساليت إبراهيم بن حممد الكوفحي، على متابعة : لسعادة الدكتوراجلزيل 
وما أمدين به من التأييد والتسديد، ورعايته  ،اطين به من الثِّقَة الكبريةمنتهاها، وما أح

  .للبحث واإلشراف عليه، فجزاه اهللا عني خري اجلزاء
وتصلح املائلَ،  ،على ما سيمنحاا من آراء تقوم املُعوجرساليت مث أشكر مناقشي 
  .والعطاء سلفًاوأجزل هلما اخلري  ،فجزامها اهللا خير اجلزاء

الذي أنار يل  ،وأكيل بال كيل منتهى الشكر اجلزيل لسعادة الدكتور عبد اهللا العضييب
وآزر  ،ووحد مفترق السبل أمامي ،وأرشدين فأحسن إرشادي ،الطريق إىل هذا املوضوع

مرمي القحطاين / وشكري لسعادة الدكتورة .وأجزل له العطَاء ،فجزاه اهللا خريا ،إمتام خطَّتي
وجوابها فُسحة، ومساعها  ،، على عطاء بال ضن، فلقاؤها منحةاملمنتشكر التلميذ وتقدير 

  .وبارك يف علْمها ،كَشف، فجزاها اُهللا خري اجلزاء
و  ،كلية اللغة العربِيةو ، وأساتذيت وأستاذايت ،كما أشكر جامعيت جامعة أم القرى

على ما غَمروين به من العربية ، مثَّ قسم الدراسات العليا ر االمتنانخص قسم األدب بوافأ
ةيعال قَةوتشجيعٍ وث ،سانداحتواٍء وانتماٍء م.  

وكانت له اليد الطولَى يف  وآزرنِيوأخريا، أشكُر كلَّ من أسرج ليل البحث معي، 
، إخويت وأخوايتوعلى رأسهم  ائليت املوقرةعفأشكر  ؛قواي ةومؤازر ،دعمي، ومتابعة سيري

مهروبم اُهللا وأنار دظَهفهم فحسعي ا ،و شكرهدج نييف مسانديت،  مثَّ صديقايت الاليت مل يأل
  .وأفضن علي الكثري ،صديقات العمل الاليت قاسمنين جهدهال سيما 

وذلك فَضلُه يؤتيه من يشاء،  ،اهللاوختاما، إنْ كان يف هذا البحث من الصواب فهو من 
يعلم أني ما ادخرت جهدا وال  واُهللا ،وإن كان فيه من الزلل واخلطأ فمن نفْسي والشيطان



 ز 

وما  ،صعبت يف سبيله أمرا، فحسبِي أني بذلْت ما اطْمأْننت إليه، وبلغت ما سعيت إليه
 .مد هللا رب العاملنيواحل ،توفيقي إالَّ باهللا
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����������������::::  
يـة يعـد   صـطَلَحات املسـتعملَة يف الدراسـات البالغيـة والنقْد    املإنَّ البحثَ عن 

أداة "األساس الذي تبنى عليه أفكارها ومحاورها، وتترتـب عليـه نتائجهـا؛ لكَونِهـا     
من أدوات التفكري، ووسيلةً من وسائل التقدم العلْمي واألديب، وهـو قبـلَ ذلـك لُغـةٌ     

ـ   ني طبقـة أو فئـة   مشتركة، ا يتم التفاهم والتواصل بني الناس عامة، أو على األقـل ب
قـدميها   -ومعـاجِم الكلمـات   . )١("خاصة يف جمال محدد من جماالت املعرفة واحليـاة 

تتبـع حركـة الكلمـات     لباحـث لورِد األول للبحـث، ليتسـنى   املهي  -وحديثُها 
  .الغياالنتقالية من حيزِ الكلمة التعبريية إىل حيزِ االصطالح النقْدي والب

ولقد تجلَّت عنايةُ الدارسني مبصطلحات العلوم والفُنـون، فبلَغـوا فيهـا غايـةً يف     
النضج والدقَّة؛ ألنَّ كُلَّ تطـورٍ يف علـم مـن العلـوم ال بـد أن يواكبـه تطـور يف        

صـطلحات  مفـاتيح العلـوم مصـطلحاتها، وم   "، فـإنَّ  )٢(مصطلحاته؛ نقْالً واستنباطًا
العلوم مثارها القصوى، فهي جممع حقائقها املعرفية، وعنوانُ ما بـه يتميـز كـلُّ واحـد     
منه عما سواه، وليس من مسلك يتوسل به اإلنسـانُ إىل منطـق العلـم غـري ألفاظـه      
        ـن الـدوالِّ ليسـتن كـلِّ علـم مقـام جهـاز مقُوم مها تة، حىت لكأناالصطالحي

حماور العلـمِ ذاتـه، ومضـامني قـدره مـن يقـني املعـارف وحقيـق         مدلوالته إال 
، وقد حظيت علُوم اللغة العربيـة حبركـة اصـطالحية واسـعة وعميقـة يف      )٣("األقوال

  .أحباث وكتبِ غريِ قليلٍ من املهتمني بالوضع واالصطالح األديب والنقْدي والبالغي
هم؛ لتذليل لغة التفـاهم بـني أهـل العلـم؛ فهـي      صطَلَح أمر ماملفإماطةُ اللثام عن 

  .لغتها التواصلية، وجممع حقائقها املعرفية

 ـــــــــــــــــ

 ).٧: ص(، ٢م، ط١٩٨٤إدريس الناقوري، عام  ،عر، دراسة لُغوية تارخييةح النقدي يف نقد الشصطَلامل )١(
ـ، حممد )ه٩٦٣ت(لعبد الرحيم العباسي  ،د التنصيص على شواهد التلخيصصطَلَح البالغي يف معاهامل: ينظر )٢(

 ).٢٠: ص(، ١، طم٢٠٠٦اخلاليلة، عام
 ).١١: ص(م، ١٩٨٤عبد السالم املسدي، الدار العربية للكتاب، عام ،قاموس اللِّسانيات )٣(
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صطلحات اليت كان هلا نصيب من التطَـور الـداليلِّ، وتنـامي الـذاكرة     املومن بني 
، )املقطـع (مصـطلح  : االصطالحية، والتوسع يف اخللفية الداللية والتـاريخ االسـتعمايل  

ـ ورد هذا املصطلح يف كُتـب الدارسـني مـن القـدماء و    فقد  دثني؛ حبلـل عـدة،   احملْ
       هـكْلَيـر اخلطـاب بشحيف ب تصـب ،وافـرة عـانتبايِنة، ومم دي   -ودالالتـرالس

ويالزمها جامع جيمع شعثَها، ويوفِّق مفترقهـا؛ فكـان مـن الضـروري أن      -والشعري 
  .املعاجم القدمية واحلديثة نبحثَ عن معانيه يف

منقَطَـع الشـيء وآخـره،    : يف املعاجِم القدمية، مبعـىن ) املقطع(فقد وردت كلمة 
اآلخـر واخلامتـة   : يعـين  املقْطَـع فمقْطَع الشيء ومنقَطَعه حيث ينقطع، فشراب لذيـذُ  

ـ  )١(وهو جماز، ومقاطع األشياء مآخريها، ومواضع الوقُوف فيها اين تصـف  ، وهـذه املع
، فهو آخر الشيء، وغايته القصوى الـيت تحـدد رسـالته، وتوضـح     )املقطع(لنا ماهية 

  .مقتضاه
ـ ١١٥٨ ت(التـهانوي  كر داللته على آخر القصيدة فقد ذأما  الشـعراء  "أنَّ  )هـ

، وقـد بـين أنَّ   )٢("يطلقُونه على بيت يكون يف آخر األشـعار، بـه يقطَـع ويخـتم    
البيت األخري؛ حيثُ يعترب تعريفَه مـن أوفَـى وأدق التعريفـات    : هو) باملقطع(قصود امل

  .باملعىن املراد، وبيانا ملوضع القطع من القصيدة، الذي يكون دائما يف البيت األخري
يف املعـاجم اللغويـة احلديثـة؛ فـدلَّت عنـد      ) املقطع(كما تعددت دالالت كلمة 

 ـــــــــــــــــ

علي بن إمساعيل النحوي اللُّغوي اَألندلُِسي، املعروف بابن سيده املرسي، املطبعة الكربى  ،خصصامل: ينظر )١(
مزيد نعيم : ، حتقيقالزمخشرِيجار اهللا  ،، وأساس البالغة)٣١: ص(، ١٣السفر، ١هـ، ط١٣٢٠األمريية، عام

األمني حممد عبد : به، ولسان العرب، ابن منظُور، اعتنى ٦٧١، ص ١م، ط١٩٩٨وشوقي املعري، مكتبة لبنان، عام 
: ص(، ٣م، ط١٩٩٩ - ١٤١٩لبنان، عام  -الوهاب، وحممد صادق العبيدي، دار إحياء التراث اإلسالمي، بريوت 

مكتب : ، حتقيق)هـ ٨١٧ ت(، والقاموس احمليط، جمد الدين حممد يعقوب الفريوز آبادي )ق ط ع(، مادة )٢٢٢
 -هـ  ١٤٢٦حممد نعيم العرقسوسي، طبعة فنية منقَّحة ومفَهرسة : حتقيق التراث، مؤسسة الرسالة، بإشراف

 ).٦٨/ ٣(م، فصل القاف باب العني، ٢٠٠٥
: رفيق العجم، حتقيق: حممد بن علي التهانوي، تقدمي وإشراف ومراجعة ،صطالحات العلُوم والفنونشاف اكَ )٢(

 ).١٦٣١: ص(علي دحروج، 
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ى الفقرة من الشعر، وعلى عدد مـن األبيـات متقاربـة املعـاين واألفكـار،      دثني علاحملْ
كما أنها احتفَظَت بـبعض املعـاين السـابقة؛ كصـوت احلـرف، وفصـل الكـالم،        

وآخـر بيـت    ومواضع الوقوف، ودلَّت على اخلامتة يف كلِّ شـيٍء، وايـة القصـيدة،   
اإلنشاد ها)١(فيها؛ حيث ينقطعنينـا     ، وداللتععلى البيت األخري من القصيدة هـو مـا ي
  .من معانيها يف هذا املضمار

، وهـذا اجلُـزُء ال   )مـن القصـيدة   جـزًءا : (دثني، تعيناحملْعند ) املقطع(فإنَّ داللة 
، بـل هـو جـزٌء مفتـوح     )كالفصـل (، وال باملوضع )كاملقَطَّعة(يحدد بعدد األبيات 
خارج عانِيـه يف املعـاجم      الداللة ما دامفَظَ مبنتـهاها، كمـا احـتا عن مبدأ القصيدة وم

القدمية كَداللته على مواضع الوقُوف يف الكـالم، وهـذا املعـىن يوافـق فيـه القُـدماُء       
البيت األخري يف املعـاجم كـان قليـلَ العنايـة بالنسـبة      بعاصرين، إالَّ أنَّ اختصاصه امل

يف املعـاجم احلديثـة علـى    ) املقطـع (ليت حملَتها الكلمةُ؛ فإنَّ داللة للدالالت األخرى ا
البيت األخري من القصيدة بدت شحيحةً مقارنةً بِدالالته األخرى الناجتـة عـن التوسـع    
التداويلِّ للكلمة نفسها، بِخالف املعىن االصطالحي، ثُم إِنَّ هنـاك مـا تجـدر اإلشـارةُ     

يف املعاجم احلديثة بدا متطَورا حـني تنامـت داللتـه    ) املقطع(أنَّ معىن كلمة : وإليه وه
 فاملقطع ،تعسا  -واتويهر املعاين  -لُغوبِج كسمَتة السابقةادر.  

 -يف املعـاجم القدميـة واحلديثـة     -) املقطـع (من هذا العرضِ ملعاين كلمة  ويتضح
  :ا باملصطلح النقدي البالغي اتصاالً مباشرا؛ وذلك بِدالالت متعددةاتصالُه

ـ قَال( :وهـي  ،صـطَلح املمادة : أوهلا عـين االنقطـاع واالنفصـال    يي لـذ ا ،)عطْ
ـ )اجلزئية(عىن مله تالزمم :وثانيها ،واالنتهاء يف كـلِّ أحوالـه ال يخلُـو مـن      املقْطَع، ف

ال ينفَصل عـن كُلِّياتـه واالنتمـاء إىل أصـوله، وبالنسـبة ألبيـات       معىن اجلُزء الذي 
  .القصيدة فهو جزٌء من القصيدة مرتبِطٌ مبا تقَدمه من أبيات

 ـــــــــــــــــ

جبور عبد النور، دار العلم للماليني، عام  ،، واملعجم األديب)٧٥٣ - ٧٥٢: ص( ،يطاحملالقاموس : ينظَر )١(
 - هـ  ١٤٢٥مجهورية مصر العربية، عام - اللغة العربية ، واملعجم الوسيط، جممع )٢٦١: ص(، ٢م، ط١٩٨٤
 ).٧٤٦: ص(، ٤م، ط٢٠٠٤
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  .، الذي يتخذ النهايات مكَانا له دون األوائل)التأخر(معىن : وكذلك
ـ )التغيري(معىن : وأخريا و ال بِغيـرِه مـع متـام األول،    ، الذي يدلُّ على انقطاع احل

عنـى اللُّغـوي   املالتوقُّف والسكون بعد احلركة، وهذه املعاين بِعينِها هي اجلامعـة بـني   
  .عجمي واالصطالحيامل
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يف معظـمِ األمـور و أكثـرِ     قة العربيـة باهتمامِ الذائ خرواواألحظيت األوائل  
اآلراء، فنجدهم حيفَظونَ السبق كما حيفظون اخلتام، ويف تسـليط الضـوء علـى اخلتـام     

ولَت خواتيم األشياء أمهِّيةً كُـربى، وأدركَـت فيهـا مزيـةً يفتقـر      أَ جند أنّ العرب قد
؛ إلدراكهـم العميـق   لنِهايـات للقُـدماُء  إذ تنبـه ا ، ريها من أجزاء الشيء ذاتـه إليها غ

للحظية ابتداِء اللذَّة وانقضائها، فاستمراريةُ اللـذَّة داخـلَ الشـعور ال تشـكِّل بـؤرةً      
  .شعوريةً، أو مطْمحا رغْبويا

؛ هلذا عوروالش و اكتمال املعىنمناط احلكم والقياس، وحلظة التذَوق  تعدالنهايةُ  فإنَّ
 الةُ والسالم  -قال النيبمه: ((-عليه الصاتولِ خمالع الكآخـر )١())م وقال يف حديث ، :

إمنا األعمالُ خبواتيمها؛ كالوِعاِء إذا طاب أَعاله طاب أسفَلُه، وإذا خبثَ أعاله خبـثَ  ((
املبتدأ واملنتهى من صور إدراكهم ألمهيتها كما يعد تأطريهم لإلبداع يف حلقة . )٢())أسفَلُه

 فهم يعـدون ، )٣()بدأَت الكتابةُ بعبد احلميد، وختمت بابن العميد: (ومكانتها، كما قيل
 ـــــــــــــــــ

؛ أليب نعيم أمحد بن عبد )١/١٣٨(من كالم ابن مسعود " حلية األولياء وطبقات األصفياء: "أخرجه أبو نعيم يف" )١(
  .م١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤، ط السعادة )هـ٤٣٠ت (اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين، 

، حتقيق محدي بن )٣٨(، رقم )١/٥٨(يف مسنده  -حممد بن سالمة بن جعفر القُضاعي  - والشهاب القُضاعي 
  ).٢م، ط١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٧ايد السلفي، عام   عبد

، )٦٤٩٠(رقم ) ٤/١٥٧" (الفردوس مبأثور اخلطاب"يف  -أبو شجاع شريويه بن شهردار الديلَمي  -والديلَمي 
، وضعفَه األلباينُّ )١م، ط١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦بريوت، عام  - السعيد بن بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية : حتقيق

، ضعيف اجلامع الصغري وزيادته؛ أليب عبد الرمحن حممد )١٢٣٩(رقم ) ١/١٧٧" (ضعيف اجلامع الصغري وزيادته"يف 
 .املكتب اإلسالمي: زهري الشاويش، نشر: ه، أشرف على طبع)هـ١٤٢٠ت (ناصر الدين األلباين 

)٢(  دمأح اإلمام هجرأبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  -أخ) يف  -) هـ٢٤١ت
شعيب األرناؤوط وعادل مرشد، وآخرين، : إسناده حسن، حتقيق: ، وقال حمققه)١٦٨٥٣(، رقم )٢٨/٦٦(مسنده 

  .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١مؤسسة الرسالة، ط األوىل، :  بن عبد احملسن التركي، نشرعبد اهللا/ إشراف د
، صحيح ابن )٣٣٩(، رقم )٢/٥١(يف صحيحه  -حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي  -وأخرجه ابن حبان 

شعيب األرناؤوط، : م، حتقيق١٩٩٣ - هـ  ١٤١٤، عام ٢بريوت، ط -حبان، بترتيب ابن بلْبان الفارسي، مؤسسة 
 ).ما جاء يف الطاعات وثواا(، باب )الرب واإلحسان(كتاب 

الكاتب البليغ  -) م ٧٥٠/هـ  ١٣٢ ت( - عبد احلميد بن حيىي بن سعد موىل بين عامر بن لؤي بن غالب هو  )٣(
= 
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مطْلَـب   -إذن-تاماخل، ف)١("اخلاتمة يف كلِّ شيٍء هي العمدة يف حماسنِه والغاية يف كماله"
  .واكتمال الرسالة تعة، ومتام الفائدةامل يشعر بانقضاء اللذة، وحصولِ

  
ً�	
ً�	
ً�	
ً�	
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خرج منها بالكليـة؛  املباعتبارِه خامتة القصيدة، و) للمقطع(لقد نظَر الدارسونَ القدماُء 
عليها، إالَّ أنَّ اص لُوه داالمعٌء من القصيدة، ال تكتمل إالَّ به، فاستزفهو ج كُنم مل يهالحط

بالتواضع واالتفاق، فداللَته على خامتة القصيدة كانت صورةً من صورِ استعماالته عندهم، 
 ةتتعلَّق مباد ا ليدلَّ على معانلُوه صرفيمعتد الدالالت؛ فاسدعتهم مفاتصنيف م اهندجحيثُ و

ا ليوموسيقي ،توالبيتالص قْطَعاليت هي م لَّ على القافيةالتفعيلة األخرية منـه،   يدلُّ أو ،د
  .وبالغيا حيثُ قَصدوا به أواخر اجلُمل املسجوعة، وخواتيم القصائد

  
  :ختلفةاملوفيما يلي عرض للتداول االصطالحي القدمي للمقطع يف مواضعه 

 لَهمعن استالقُدماء م نلفملدوت، أو احلرف(على  اللةعندهم)الص تو؛ فالص" : رضع
خيرج مع النفَس مستطيالً متصالً، حىت يعرض له يف احللق والفم والشفتني مقاطع تثْنِيه عن 

حرفًا، وختتلف أجراس احلروف حبسـب  : أينما عرض له املقْطَعامتداده واستطالته، فيسمى 

  ـــــــــــــــــ
= 

وكان أوالً ... ، وختمت بابن العميدفُتحت الرسائلُ بعبد احلميد: املشهور؛ وبه يضرب املثل يف البالغة، حىت قيل
معلم صبية يتنقل يف البلدان، وعنه أخذ املترسلون، ولطريقته لزموا، وآلثاره اقتفوا، وهو الذي سهل سبيل البالغة يف 
الترسل، وجمموع رسائله مقدار ألف ورقة، وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات يف فصول الكتب، وكَانَ 

ؤذن صور كثريا ما يقُول بعد إفضاء الْأَمر إِلَيهِم غلبنا بنو مروان بِثَلَاثَة أَشياء باحلجاج وعبد احلميد الْكَاتب وباملنامل
/ ٣(بريوت،  -إحسان عباس، دار صادر : ابن خلِّكَان، حتقيق ،يات األعيان وأنباء أبناء الزمانوف(: ينظَر البعلبكي؛

٢٢٨(. 
عبد احلميد هنداوي، عام : بن محزة العلَوي، حتقيق يحيىراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اِإلعجاز، الطِّ )١(

 ).١٨٣/ ٣(، ١م، ط ٢٠٠٢
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: مكان منقَطع الصـوت؛ مبعـىن  : ، ومن الواضحِ أنه أُريد باملقطع هنا)١("اختالف مقاطعها
التصويت، اليت هي حد احلرف ومقْطَعه، فالصوت امتـداد   مالِتكامنطقة انقطاع النفس، و

األصوات "الذي يفَصل احلُروف، ويقَطِّع الصوت إىل وحدات، و املقْطَعصائت ال يقطعه إالَّ 
ةً تتجمع يف وحدات، تكون تلك الوحدات أكرب من األصوات بالضرورة؛ ألنها أطول عاد

: مسافةً صوتيةً، فتشكَّل يف أكثر من صوت وحدة صوتية معينة، وأهم هذه الوحدات هـو 
، وما حتس الذي تذَوقَه ابن جين، فرأى فيه ما يثنِي الكالم عن استطالته وامتداده تارةً املقْطَع

، ووافَق ابن سنان اخلَفَـاجي  )٢("به صدى عند تغير احلرف غري الصدى األول تارةً أخرى
على منقطع الصوت، فالصوت  املقْطَعيف داللة ) هـ ٣٢٢ت (ابن جِني ) هـ ٤٦٦ت (

) املقطـع (طلح ، وهذا يقرب مص)٣(امتداد صائت ال يقطعه إالَّ موضع القطع احلريفِّ: عنده
اسم لموضع : يف علم التجويد الذي يعرف بأنه) خرجامل(عند الصوتيني من داللة مصطَلَح 

وخمارج احلروف مبثابة املوازين اليت تعرف ا مقاديرها، ... خروج احلرف ومتييزه عن غريه
  .)٤(فتتميز عن بعضها

لَ القُدماُء ممعتن بناء البيت الشـعري،  ) املقطع(صطَلَح كما اسم زٍء أُفُقيللتعبري عن ج
كَـررة يف القصـيدة، أو   امل، اليت تقع يف آخر البيت، وتشكِّل اللبِنة املوسيقية )القافية( وهو

 لبيت؛ فقد رأى ابن جِنيهم من موسيقا ااملالتفعيلة األخرية من الشطرين، واليت تمثِّل اجلزَء 
تنعي القوايف واألسجاع، وهذا إفصاح عن داللـة   -باجلمعِ  -أنَّ املقاطع ) هـ٣٢٢ت (
عندهم على القافية، فقد ذَكَر أنه مرادف للقوايف يف الشعر؛ ألنها مقطع البيـت،  ) املقاطع(

ر ، وعلى هذا االعتبـا )٥(وليست مقطع القصيدة، وكذلك األسجاع يف اية اجلُمل يف النثْر
فالقصيدةُ ال تشتمل على مقْطعٍ واحد؛ ففي كل بيت مقطع، ومقاطع القصيدة أواخر أبياا، 

 ـــــــــــــــــ

م،  ١٩٨٥دمشق، عام  -حسن اهلنداوي،، دار القلم : أبو الفتح عثمان ابن جِني، حتقيق ،سر صناعة اإلعراب )١(
 ).٦/ ١(، ١ط
 ).٦٣: ص(، ١، ط٢٠٠٠حممد حسني الصغري، دار املؤرخ العريب، عام ،لُّغوي يف القرآنالصوت ال )٢(
 ).٢٢: ص(، ١هـ، دار الكتب العلمية، ط ٤٦٦أبو حممد بن سعيد بن سنان اخلفاجي  ،سر الفصاحة )٣(
 .، بتصرف)١٢٤: ص(، ٧عطية قابل نصر، ط/ للشيخ ،ريد يف علم التجويداملغاية : ينظر) ٤(
 ).٢٤:ص(حممد علي النجار، : أبو الفتح عثمان ابن جني، دار الكتب املصرية، حتقيق ،اخلصائص: ينظر )٥(
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أواخر األبيات مبعىن القَوايف؛ ألنَّ القصـيدةَ ال  :  يف حالة اجلمع -فيتضح أنه قَصد باملقاطع 
تملُها إذا عبرنـا بـه عـن    حتتملُ أكثر من مقطعٍ إذا عبرنا به عن البيت األخري، ولكنها حت

ذلك عند قُدامةَ بـنِ  عن  - املقْطَع: أي -القوايف؛ لتعددها يف القصيدة الواحدة، وقد عبر 
فأما من جِهة ما هي قافية، فليس ذلك ذاتا جيب لـها أن : "يف قوله) هـ٣٢٧ت (جعفر 

إا قافية؛ مـن  : ا قيل فيهايكونَ لـها به ائتالف مع شيٍء آخر، إذْ كانت هذه اللفظةُ إمن
أجل أنها مقْطَع البيت وآخره، وليس أا مقطع ذايتٌّ لـها، وإمنا هو شيء عرض هلا؛ بسبب 
أنه مل يوجد بعدها لفظٌ من البيت غريها، وليس الترتيب، وأالَّ يوجد للشيء تالٍ يتلُوه، ذاتا 

، )١("ن جهة ما هي قافية تأليف مع غريهاقائمة فيه، فهذا هو السبب يف أن مل يكن للقافية م
حيث ينقَطع، مبعىن ينتـهي،  : هنا دلَّ على القافية؛ لكَونِها آخر البيت ومقطعه؛ أي املقْطَعف

عذْبةَ احلَرف، سلسـة املخـرج، وأن   "كما ذكر يف موضعٍ آخر أنَّ على القافية أنْ تكونَ 
، فـاملقطع  )٢("ل من القصيدة مثل قافيتـها يقصد لتصري مقطع املصراع األول يف البيت األو

عنده يشمل الداللة على آخر املصراع مبعىن اية الشطر، إالَّ أنَّ بعض من خلفوه تنـاولُوا  
ترتيب كلمات البيت، ورصفها على شكلٍ يليق بال تعقيد وإخالل : مبعىن) املقطع(مصطلح 

  .)٣(وجودة األداءباملعىن، حىت حيصلَ للشاعر حسن السبك 
عن عالقة املصطلح  -) املطالع واملقاطع(يف باب  -) هـ ٤٥٦ ت(ويعبر ابن رشيقٍ 

 خرجحالة داللته على آخر القصيدة، فير األبيات، واستاللته على املبأواخن دائرة دم طَلَحص
اليت رآها م اللة على القافية باألدلَّةلَقِّي أنَّالبيت األخري إىل الدةً؛ إلقناع املتبطع غري ااملق ناس

، )القوايف والفصول: (مها داللتينتنخرِطُ يف  -باجلمع  -) املقاطع(النهاية، وذَكَر أنَّ داللة 
فقـال  : اختلَف أهلُ املعرفة يف املقـاطع واملطـالع  : "وقَدم دليالً عقْليا يثْبِت ذلك يف قَوله
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-  دار الكتب العلمية بريوت، حممد عبد املنعم خفاجي: وتعليق أبو الفرج قُدامة بن جعفر، حتقيق ،نقد الشعر )١(
 ).٧٠: ص(، لبنان

 ).٣٦: ص(السابق،  )٢(
عبد ايد الترحيين، دار الكتب العلمية، لبنان : هـ، بتحقيق ٣٢٨ابن عبد ربه، املتوفَّى عام  ،الفريدالعقد : ينظر) ٣(
 ).٣٨٣/ ٦(بريوت،  -
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أوائل الوصول، : أواخر الفصول، واملطالع: الفُصول والوصول بِعينِها، فاملقاطعهي : بعضهم
منقطع األبيات، وهـي  : املقاطع: وقال غريهم... وهذا القول هو الظاهر من فحوى الكالم

طْلـع  املمن الناس من يزعم أن "إنَّ : -أيضا  -، وقال )١("أوائل األبيات: القوايف، واملطالع
أول القصيدة وآخرها، وليس ذلك بشيٍء؛ ألنا نجِد يف كالم جهابِـذَة النقَّـاد إذا    عاملقْطَو

واملطلع، ويف هـذا   املقْطَع: حسنة املقاطع، جيدة املطالع، وال يقولون: وصفوا قصيدةً قالوا
لُ وأواخر، إالَّ دليلٌ واضح؛ ألنَّ القصيدة إمنا لَها أَولٌ واحد، وآخر واحد، وال يكون هلا أوائ

  .األقسمة وانتهائها على ما قدمت من ذكر األبيات و
املقاطع أواخر : وسألت الشيخ أبا عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن السمني عن هذا، فقال

حسن املقاطع، جيد املطالع، أن يكونَ مقْطَع : ومعىن قولهِم: األبيات، واملطالع أوائلُها، قال
فية متمكنا غري قلق، وال متعلق بغريه، فهذا هو حسنه، واملطلـع وهـو أول   البيت وهو القا

، فهو ينفي أن يكـونَ  )٢("البيت جودته أن يكونَ داال على ما بعده كالتصدير وما شاكله
للقصيدة مطلع واحد، ومقطع واحد؛ ألنَّ تصوره للمقاطع مؤسس على التكرار، فمفتـتح  

 املقْطَـع كلمـة  بني  ةعالقأي ر وال مقطعها، لذلك نفَى أن تكونَ هناك القصيدة ال يتكر
عنده احتفَظَ بآخريته وجزئيته وانتمائه، ولكنه بصيغة اجلمع  املقْطَعوخامتة القصيدة، إالَّ أنَّ 

نتقـل  ي جعله مكَررا يف كل بيت؛ ألنه ال يتكَرر يف القصيدة إال قوافيها، وبعد كلِّ غرضٍو 
خلُّص اليت تقطع الغرضني القافيةعين ي-عنده-منه إىل غريه، فالقطعيف الشعر، أو أبيات الت .

  .ال يتكَرر يف النثر ذي اجلمل املسجوعة إالَّ فواصلُها اليت عبر عنها باملقاطع كما أنه
ر ما كان سهلَ الشع: "يف تعريفه للشعر يف قوله) هـ ٤٥٣ ت(وتأيت إشارةُ احلُصري 

ثَل، املاملطالع، فَصل املقاطع، فَحل املديح، جزل االفتخار، شجِي النسيب، فكه الغزل، سائر 
لتؤكِّد أنَّ املقاطع تدلُّ علـى   - )٣("سليم الزلَل، عدمي اخللَل، رائع اهلجاء، موجب املعذرة

 ـــــــــــــــــ

حممد حميي : حتقيق ،)هـ ٤٦٣ت (أليب علي احلسن بن رشيق القريواين األزدي  ،العمدة يف حماسن الشعر وآدابه )١(
 .)١/٢١٥(، م ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١ل، ط اخلامسة، دار اجلي: الدين عبد احلميد، نشر

 ).١/٢١٦( سابق،ال )٢(
صالح : أبو إسحاق إبراهيم بن علي احلُصري، قدم له وضبطه وشرحه ووضع فهارسه ،زهر اآلداب ومثر األلباب )٣(

= 
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  .القوايف؛ وذلك لورودها بصيغة اجلمع
؛ للداللة على آخر اجلُمل والكلمـات  )املقطع(بعض القُدماء على استعمال كما درج 

والَّذين يحاجونَ في اللَّه ﴿: عند عرضه لقوله تعاىل) هـ ٦٣٠ ت( فهذا ابن األثري األواخر،
غَض هِملَيعو هِمبر دنةٌ عضاحد مهتجح لَه جِيبتا اسم دعب نم ذَابع ملَهو بيددش�  

يستعجِلُ بِهـا   � قَرِيباللَّه الَّذي أَنزلَ الْكتاب بِالْحق والْميزانَ وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ 
قا الْحهونَ أَنلَمعيا وهنقُونَ مفشوا منآم ينالَّذا وونَ بِهنمؤلَا ي يني  الَّذونَ فارمي ينأَلَا إِنَّ الَّذ

مـن   �اللَّه لَطيف بِعباده يرزق من يشاُء وهو الْقَوِي الْعزِيز  � بعيدالساعة لَفي ضلَالٍ 
نؤته منها وما لَه فـي   كَانَ يرِيد حرثَ الْآخرة نزِد لَه في حرثه ومن كَانَ يرِيد حرثَ الدنيا

 نم ةريبٍالْآخصةُ  � نملَا كَللَوو اللَّه أْذَنْ بِهي ا لَمينِ مالد نم موا لَهعركَاُء شرش ملَه أَم
 ذَابع ملَه نيمإِنَّ الظَّالو مهنيب يلِ لَقُضالْفَصيمأَل � نيمى الظَّالروا   تـبا كَسمم نيقفشم

  ـدنونَ عاؤشا يم ملَه اتنالْج اتضوي رف اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذو بِهِم عاقو وهو
ـ (، و)بعيد(، و)قَرِيبٍ(، و)شديد(فإنَّ : "يقول - )١(﴾الْكَبِريربهِم ذَلك هو الْفَضلُ  ، )زٍعزِي

، وإن اختلَف حروف املقاطع اليت )فَعيل(، كلُّ ذلك على وزن )كَبِريٍ(، و)أَليمٍ(، و)نصيبٍ(و
و قد ذكر ابـن أيب  ، فالفاصلةُ مقطع؛ وذلك ألنها آخر الكلمة املسجوعة، )٢("هي فواصلها

، فجاءت نـافرةً  وربما اشتد عيب كلمة املقطع؛ رغبةً يف السجع"أنه ) ه٦٣٠ت (اإلصبع 
من أخواا، قلقةً يف مكاا، بل اصرِف كلَّ النظَر إىل جتويد األلفـاظ، وصـحة املعـاين،    

؛ ليتم به معىن اإلشارة إىل الكلمات للكلمة "املقطع"، فقد أضيف )٣("واجتهِد يف تقومي املباين
للداللة على الكلمـات  " طعاملق"، و معىن ذلك أنه يستعمل كلمة األواخر يف اجلمل القصار
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 ).٦٢/ ٣(، ١م، ط٢٠٠١الدين اهلواري، املكتبة العصرية، عام
  .)٢٢-١٦: آية(سورة الشورى، ) ١(
أمحد احلويف : وقدم له حقَّقههـ،  ٦٣٠ - ٥٥٥لضياء الدين ابن األثري  ،ب والشاعرثَل السائر يف أدب الكاتامل) ٢(

 ).٢٩٢: ص(وبدوي طبانة، دار ضة مصر للطباعة، 
حد، الوا أبو حممد زكي الدين بن عبد العظيم بن عبد ،الشعر والنثر وبيان إعجاز القرانحترير التحبري يف صناعة ) ٣(

 ).٤١٥: ص(حفين حممد شرف، القاهرة جلنة إحياء التراث اإلسالمي، : ، حتقيق"ابن أيب اإلصبع"املعروف بـ
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  .الواقعة يف أواخرِ اجلُملُ املسجوعة
حبسب حاجام االصـطالحية،  ) املقطع(ويتبين مما تقدم أنَّ القُدماء قد تناولوا كلمة 

ورؤاهم اللغوية، دون تقيد، وكلُّ استعمالٍ من االستعماالت السابقة ال تتوافَر فيه الدالالت 
، )القطع، اجلزئية، والتأخر، واالنتماء، والتغيـر (يف القصيدة، وهي داللة ) باملقطع( املختصة

، وال تصدق إالَّ عليه، وتعد تعريفًا جامعا مانعـا،  )املقطع(اليت تعترب الصفات اليت خيتص ا 
  :يحدد داللته، وهي

، فاملقطع موضع انقطاع اإلنشاد االنقطاع، والفصل، واالنتهاء: واليت تعين :داللة القطع .١
 .وتوقُّفه

 .فهو جزٌء عمودي من النص الشعري :داللة اجلزئية .٢
 .فهو يقَع يف آخر القصيدة، وال يقْبلُ التكرار فيها :داللة التأخر الكُلِّي .٣
اا، فال يمكن فصله للقصيدة بانتماء األجزاء لكُلِّي املقْطَعيتحقَّق انتماُء  :داللة االنتماء .٤

 .عنها؛ ألنه متمم ملعانيها، ويؤدي رسالتها
من تغيريٍ للحال مـن اإلنشـاد إىل    املقْطَعتبدو صفَة التغيري فيما حيدثه  :داللة التغيري .٥

  .، أو من التغني إىل السكوتالصمت
سواء كان  -يف الكلمةصويتَّ ال املقْطَعو هذا التحديد لداللة املقطع يخرج داللته على 

 بالنص و يرتبطلما تقَدمه،  ينتميامل، جزٌء من بناء الكلمة املتك فهو هنا –حرفًا أو حرفني 
  .تقر ملعىن التأخر الكُلِّي، إالَّ أنه يفْكأصغر وحدة

التأخر العمودي غري تفرد و الفإنها تفْتقر للداللة على على القوايف أما داللته املوسيقية  
و إنَّ املقطع  ، )١(قْبل التكرار على طول القصيدةتقَع آخر البيت وت فاملقاطعالقابل للتكْرار؛ 
ذكـروا   وقد .يتكَرر يف كلِّ أبيات القصيدة البيت األخري، بل إىل يشريال ذه االستعمال 

من للمصطلح فهو إخراج صريح  -موضع الفَواصل  حيثُ -عنايته بآخر كلمة يف اجلملة 
  .إطاره الشعري إىل النثر
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هناك اختالف بني آخر كلمة وآخر تفعيلة؛ فالتفعيلةُ قد تأخذُ حرفًا أو أكثر من الكلمة اليت قبلَها، أما الكلمةُ  )١(
 .البيت يف الشعر، أو من اجلملة يف النثر الكلمة األخرية من: فاملقصود ااألخرية 
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إنَّ هـذه الفَوضـى الدالليـة ألَحـت علـى البحـث ختلـيص        وخالصة القول 
صطلح، ومحاولة حتديد أبعاده، وتقْلـيص اختصاصـه بالقصـيدة، فآثَرنـا اسـتعمالَه      امل

 بِحصطَلَاملباإلضافة؛ ليصونعين بـه )املقطع الشعري: (ح ، :    ـةملـة تامج ـرة  آخشـعري
يف عمود القصيدة العربية، وهو جزٌء منـها، وينتمـي دالليـا إليهـا، ينقطـع عنـده       
اإلنشاد، وال يتكَـرر يف القصـيدة الواحـدة، وبـه يتغيـر احلـالُ مـن اإلنشـاد إىل         

  .للكلمة شأَه التعدد االستعمايلنأَالسكوت، وذلك أمنا للَّبس الذي 
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لعلَّه من الصعب أن نخضع النظريـات الشـعرِية أو املقـاييس النقديـة يف التـراث      

نَّ هـذا  البالغي والنقدي لتقننيٍ اصـطالحي أو ضـبط اسـتعمايلٍّ موحـد؛ وذلـك أل     
اإلخضاع القَسري يتولَّد عنه حبـثٌ حمـدد يفتقـر للموضـوعية، وبالتـايل ال يعطينـا       

ج عنه التنـازلُ عـن جهـود كـبرية     ينتفصورةً كاملة وال إشارةً وافية لإلدراك املبكِّر، 
الدراسـة عـن النتيجـة     -حينـها -ال تثمـر فأحدثت تطورا ملموسا يف أي مصطلح، 

  .أمولةامل
يف املصـادر  ) الشـعري  املقْطَـع (لذلك كان من الضروري أن نرصـد مرادفـات   

البالغية والنقدية القدمية؛ لنصلَ إىل آرائهم مبـا اسـتعملوه مـن مرادفـات، فقـد ورد      
املقطـع، أو املقـاطع،   (الشعري يف كتب القدماء بـأكثر مـن صـورة، منـها      املقْطَع
املطلـع،  (فد تصب يف حبرٍ واحد، وغالبا ما يعطَـف عليهـا كلمـة    ، وكلها روا)القطع

  .اليت تدلُّ على النقيض منه) أو املطالع
الشـعري مـن    املقْطَـع ؛ ألنَّ )١(فإنَّ مرادفاته يف التراث النقدي والبالغـي كـثريةٌ  

فوضـى  املصطلحات اليت قضت ردحا كبريا من الـزمن تعـاين اضـطرابا اصـطالحيا و    
داللية؛ ذلك ألنَّ املدلولَ واحد، والدوالَّ كثريةٌ، وكلـها لـون مفـرد الغـرضِ متفـرد      

  :الداللة، ولعلَّ من أبرز مرادفاته
، وهو غايـة الشـيء وآخـره، وأقصـى     )انتهاءات(يعين اإلبالغ، ومجعه  :االنتهاء

وهـو االبتـداء، وأشـكال اسـتعمال     ، يرِد االنتهاء غالبا مع نقيضه )٢(ما يمكن أن يبلغه
 ).النهاية -واالنتهاء  - االنتهاءات(يف مصنفام هي ) االنتهاء(
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، )وما بعدها ٦٥: ص(خامتة القصيدة العربية يف العصر اجلاهلي، حسني عبد املعطي حسني عبد الوهاب، : ينظر) ١(
م، ١٩٩٦مراجعة، أمحد مشس الدين، عام ، إنعام الفوال، املفصل يف علوم البالغة البديع و املبيان و املعاينعجم املو
 ).٢٣٥: ص(، ٢ط
 ).٣١٤ :ص(، ١٤جملدلسان العرب،  )٢(



 

 
١٦ 

غالبـا مـا تـرِد     )١(مجعها خواتيم، هي أقْصى الشـيء وآخرتـه وعاقبتـه    :اخلامتة
 ).االختتام - اخلامتة -اخلتام : ( مقرونةً باالفتتاح، وأشكال ورودها

غالبـا مـا يـرِد معطوفًـا علـى      و اآلخـر ضـد األول  ومجعه أواخر، و :األخري
  ).األواخر -آخر بيت  -البيت األخري (، أما أشكال وروده فعلَى حنو )املبادئ(

رادفات السابقة للمقطـع الشـعري يف التـراث النقـدي والبالغـي، تجعلنـا       املف
املقطـع  (َء القـدماء يف  نطمئن لعرض اآلراء واستقصاء اجلهود واستثمارها، فنرصـد آرا 

مبعناه النقدي االصطالحي الذي يـدلُّ علـى البيـت األخـري يف القصـيدة،      ) الشعري
دون تقليصٍ جلهودهم، وقد أمكن مجع هـذه اجلهـود مـن تقسـيم طرائـقِ احتفـاء       

  :القدماء به إىل ثالثة أقسام
  .اإلشارات النقدية املتناثرة :أ

  .األبواب املفردة :ب
  .الكتب املستقلَّة :ج

 املقْطَـع هـي اإلشـارات املتعلقـة بأمهيـة     : من اإلشارات النقدية املتنـاثرة  واملراد
علـى قصـائد   الشعري، واآلراء والرؤى املتنـاثرة يف كتـب القـدماء، يف تعليقـام     

يف كتـب  فـإنَّ أول اإلشـارات النقديـة للمقطـع الشـعري       .سابِقيهم أو معاصريهم
بـن   حـدثين صـاحل  : "، حيث قال)هـ٢٥٥ ت(القدماء وردت يف نص نقله اجلاحظ 

الناس موكَّلُـون بتفضـيلِ جـودة    : )٢()هـ١٠٧ ت(قال شبيب بن شيبةَ : قال خاقان،
االبتداء، ومبدح صاحبه، وأنا موكَّل بتفضيلِ جودة القَطْـع، ومبـدح صـاحبه، وحـظُّ     

واملفهـوم مـن   . )٣("ية وإنْ كانت كلمةً واحدة، أرفَع من حظِّ سائر البيـت جودة القاف

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٤ :ص(، ٤جملدلسان العرب،  )١(
شبيب بن شيبة بن عبد اهللا التميمي املنقري األهتمي، أديب من أهل البصرة، وخطيب فصيح، كان من دهاة ) ٢(

م، كامل سلمان اجلبوري، ٢٠٠٢ىمعجم األدباء من العصر اجلاهلي حت: ينظر(العرب، كان ينادم خلفاء بين أُمية؛ 
 ).١١٦/ ٣(بريوت،  -دار الكتب العلمية 

 .١١٢، ص١، ج٧القاهرة، ط -عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني / أليب عثمان اجلاحظ، حتقيق ،البيان والتبيني )٣(



 

 
١٧ 

كالم اجلاحظ أنَّ املقصود هو البيت األخري من القصـيدة؛ ألنـه أفـرد للقافيـة قـوالً      
، إالَّ أنَّ تعليـق  مستقال، فقد ذكر االبتداء ثُم املقطع، ثُم أشار إىل حـظِّ جـودة القافيـة   

وحكايـة  : "علـى الـرأي الـذي أورده اجلـاحظُ يف قولـه     ) هـ٤٥٦ ت(ابن رشيق 
اجلاحظ هذه تدلُّ  على أَنَّ القطع آخر البيت أو القصيدة، وهـو بالبيـت أليـق لـذكْر     

مفـردا علـى آخـر القصـيدة، وتوجيـه آخـر        املقْطَـع تقرير لداللة  )١("حظِّ القافية
  .للمصطلح بلياقته للداللة على القافية

ونتبين من ذلك أنَّ آلية القطع الشعري تستعملُ يف آخـر القصـيدة؛ لينـتج عنـها     
، وتعين على األرجح البيـت األخـري يف القصـيدة، أمـا آليـةُ      )املقطع الشعري(صناعة 

أو الفقـرة األخـرية يف البيـت    ) املقطـع القَفَـوي  (قطع البيت املفرد فينتج عنها صناعة 
، ومـا أدى إىل االخـتالف يف   )٢(إذا مل يكُن أكثر من بيـت شـعري واحـد    املستقلِّ،

توجيه املصطلح هو عدم اهتمام اجلـاحظ ببيـان مدلولـه وتوضـيحه املقصـود مـن       
الـذي يعـين   ) املقطع الشـعري (ه يقصد به ومن خالل القرائنِ ندرك أن ،)جودة القطع(

  .بتداء الذي يعين املطلعختام النص؛ لكونه عطفَه على اال
       ملـةـا يف جا خاصـه جعـل للقافيـة حـدنفي احتمالَ قصده للقافية؛ ألنكما ي

ـ ، فمقولة شـبيب تنفـي   "وحظُّ جودة القافية"مستقلَّة  ـ نفي ابـن أيب    اا قاطع اختـراع
ولكـن   ،قبلـه هلذا املصـطلح؛ ألنـه ورد يف كتـب القـدماء     ) هـ٦٥٤ ت(اإلصبع 

  .أُخرى فاتمبراد
ومن اإلشارات ـ قْالن رة ديـ ٩٦٣ ت(قـول العباسـي    :ة املتنـاث أنَّ االنتـهاء  ) هـ

يسمى حسن املقطع، وحسن اخلامتة، وهو أن يختم الناظم أو النـاثر كالمـه بأحسـن    "
 اإلشـارات  دائـرة  ويـدخل يف  ،)١("خامتة؛ ألنه آخر ما يعيه السامع ويرتسم يف الـنفس 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢١٦/ ١( ن رشيق القريواين،باالعمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده،  )١(
 ).٩٧: ص(، ١بريوت، ط -اهيم اجلمالية والنقد يف أدب اجلاحظ، ميشال عاصي، دار العلم للماليني مف: ينظر )٢(
احلميد،  حممد حمي الدين عبد: حتقيقلعباسي، امعاهد التنصيص على شواهد التلخيص، للشيخ عبد الرحيم أمحد  )١(

مكتبة ، عبد املتعال الصعيدي ،البالغة علوم يف احاملفت لتلخيص اإليضاح بغية ؛)١٣٧/ ٢(، ٧بريوت، ط - عامل الفكر 
= 



 

 
١٨ 

يف مقدمة شـرحه حلماسـة أيب تمـام، فيمـا     ) هـ٤٢١ ت(ما ذَكَره املرزوقي  لمقطعل
حسـن اختتـامِ الرسـالة واخلُطْبـة والقصـيدة،      : "، ومعناه عنده)١()تتميم املقطع(مساه 
ـ يهِنختمـه وت : اسم مكان القَطْـع؛ أي قطـع الكـالم؛ أي    ) املقطع(فـ  ومعـىن  . هت
ما ال يترقب السامع شيئًا بعـده، وهـو أن يـؤتى مبـا يـؤذن بانتـهاء       جعله تا: تتميم

  .)٢("الكالم
علـي  وكذلك يف تعريفهم وتصورهم لفنون اللغة العربية وأفناا، ومنـها تعريـف   

ـ   "للكالم البليغ، فريى أنّ  )٣(بن عيسى الرماين ف عنـه، وبـين   البالغة مـا حـطَّ التكلُّ
ائدةُ أغْلب عليه من القافية، بـأَنْ جمـع مـع ذلـك سـهولةَ      على التبيني، وكانت الف

      ـنساملعـىن؛ وأن يكـون ح ل؛ وعذوبةَ اللفظ، مـع رشـاقَةبِ املتناواملخرج، مع قُر
  .)٤("االبتداَء كحسن االنتهاء

ومن صور اإلشارات للمقطع الشعري، حشد الشواهد يف بابِـه، ومجـع الشـوارد    
 ت(أليب منصـور الثعـاليب   ) الـدهر يتيمـة  (ا هو السبيلُ املطروق يف حتت طائلته، كم

ـ (، و)٥()قُبح املقاطع(، وذلك يف باب )هـ٤٢٩ ى الضـيف قر (   نياالبـن أيب الـد)ت 
ليوسـف  ) نيب عـن حيثيـة املتنبـي   املالصبح (، و)٦( )قُبح املقاطع(يف فصل ) هـ ٢٨١

  ـــــــــــــــــ
= 

 .)٧١٣/ ٤(م، ١٩٩٩- ه١٤٢٠املعارف للنشر و التوزيع، طبعة اية القرن
عبد السالم هارون، دار  -شرح ديوان احلماسة، أبو علي أمحد بن حممد احلسن املرزوقي، نشره أمحد أمني : ينظر) ١(

، وشرح املقدمة األدبية لشرح املرزوقي على ديوان احلماسة أليب متَّام، )٦/ ١(، ١هـ، ط١٤١١بريوت، عام -اجليل 
 ).٨٢: ص(، ١هـ، ط١٤٣١ياسر حامد املطريي، مكتبة دار املنهاج، عام: الطاهر حممد بن عاشور، حتقيق

 ).٨٢: ص(شرح املقدمة األدبية لشرح املرزوقي على ديوان احلماسة أليب متَّام، الطاهر حممد بن عاشور، ) ٢(
أحد األئمة املشاهري مجع بني علم : هو أبو احلسن علي بن عيسى بن علي بن عبد اهللا الرماين، النحوي، املتكلِّم )٣(

 ).٣/٢٩٩(، ابن خلكان، وفيات األعيان( ،هـ٣٨٢هـ، وتويف فيها عام٢٩٦داد الكالم والبالغة، ولد ببغ
 ).١٣٦/ ١(صري، زهر اآلداب ومثر األلباب، احلُ )٤(
/ ١(، ١هـ، ط١٤٠٣مفيد قميحة، عام: يتيمة الدهر، أبو منصور عبد امللك الثعاليب، حتقيق وشرح: ينظر )٥(

٢١٦.( 
عبد اهللا محد : قرى الضيف، عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس، املعروف بابن أيب الدنيا، حتقيق: ينظر )٦(

= 



 

 
١٩ 

، فقـد أوردوا جمموعـةَ شـواهد    )١()قُـبح املقطـع  (يف فصل ) هـ١٠٧٣ ت(البديعي 
متتالية، وأشاروا إىل قُبح مقطعها تذوقًا، واكتفَوا جبمعهـا وتركـوا للمتلقِّـي التوصـلَ     
إىل مواطنِ اجلمال واألسرار اليت تكمن خلف القطـع بـال إفصـاحٍ أو بيـان ملكمـنِ      

  .القبح
سـتقلَّة فإنمـا يقصـد بـذلك     أما فيما يتعلَّق بالقسم الثاين املختص بـاألبواب امل 

) املقطـع الشـعري  (املباحثُ والفصول املخصصة يف كتـب القـدماء عـن موضـوع     
ـ آنفـاً  هو املعـىن املختـار واملتفَـق عليـه    فمعناه أما بلفظه أو بداللة مرادفاته،  إنهم ، ف

  .ون بأطرافهوجيمعون احلديثَ فيه ويجملون القولَ عنه، ويلم يوفَّون الكالم عنه
أبـو هـالل   : فإنَّ أول من خصص للمقطع الشعري فصالً مستقال يف كتابـه هـو  

ـ ٣٩٥ ت(العسكري  ، فقـد أفْـرد يف ذكْـر املقـاطع والقـول يف الفَصـل       )٢( )هـ
فواصـلها، ومقطـع   : بأنـه أواخـر اجلُمـل؛ يعـين    ) املقطع(، وعرف )٣(والوصل بابا
قـف عنـد مقـاطعِ    : قال أبو العباس السفَّاح لكاتبِـه : "يف قولهآخرها، : القصيدة يعين

ومن حليـة البالغـة املعرِفـة مبواضـع     . الكالم وحدوده، وإياك أن ختلطَ املرعي باهلمل
ما رأيـت رجـالً تكلَّـم فأحسـن الوقـوف      : وقال األحنف بن قيس. الفَصل والوصل

 -رضـي اهللا عنـه    -عمـرو بـن العـاص     عند مقاطعِ الكالم، وال عرف حدوده إالَّ
كان إذا تكلَّم تفقَّد مقاطع الكالم، وأعطَى حق املقـام، وغـاص يف اسـتخراج املعـىن     

  .)٤("بألطف مخرج، حىت كان يقف عند املقطَع

  ـــــــــــــــــ
= 

 ).٢١٦: ص(، ١م، ط١٩٩٧منصور، عام
مصطفى السقا وحممد شتا، وعبده زيادة عبده، دار : الصبح املنيب عن حيثية املتنبي، يوسف البديعي، حتقيق: ينظر )١(

 ).٣٨٩: ص(، ٣املعارف، ط
هـ ١٤٠٤مفيد قميحة، عام: الكتابة والشعر، أبو هالل احلسن بن عبد اهللا العسكري، حتقيق: كتاب الصناعتني )٢(
 .٢م، ط١٩٨٤ -
 ).٤٩٧: ص(السابق،  )٣(
 ).٤٩٧: ص(السابق،  )٤(



 

 
٢٠ 

فواصله، أما ما يتعلَّـق مبقطـع القصـيدة عنـده     : هذا ما خيتص مبقاطع املنثور؛ يعين
الشـعري لقصـيدة المـرئِ     املقْطَعخري منها، ومما يؤكد ذلك تعليقه على فهو البيت األ

ـ  )١("فقطَع القصيدة على حكمة بالغـة : "القيس حني قال  حاللـة يف  ، مث صـرذه الد
أن يكونَ آخـر بيـت قصـيدتك أجـود بيـت      "أشار إىل ضرورة حني موضعٍ آخر، 

الشـعري مـن حيـث مكانتـه وسـبيلُ       ملقْطَـع اهذا ما رآه العسكري يف و ، )٢("فيها
ومل يلتـزم مبصـطلح   يتقيـد بلفـظ حمـدد،    االهتمامِ به، أما من حيث املصطلح فلـم  

أمـا مكانـة    ".آخـر القصـيدة  "و حيناً أنـه   "آخر بيت" هأن حيناً ذكرقد ف، )املقطع(
  .خالصة ألواخر القصائد، فإنها مكتملة عنده وداللة معناه) املقطع الشعري(

ظهر للباحثة وجود هوة زمنيـة واسـعة قاربـت الثَّالمثائـة سـنة، بـين أول        وقد
إشارة عابِرة محلها النقد القدمي للمقطع الشعري على يد شـبيب بـن شـيبة، واجلهـود     

اخـر القـرن الرابـع    ابتداًء مـن أو  -املوجهة واملكثَّفة اليت قام ا العسكري ومن بعده 
 ثني احملإىل جهودهم إىل بنـاء القصـيدة      -دذلك إىل بـدايات التفـات ما يكون مردورب

، فـدعت احلاجـة إىل   )٣(املتكامل، الذي رافَق نشـأةَ فـن املوشـحات يف األنـدلس    
 على الفروق اليت جعلت الوقوفوشعـن    حيالت ا مسـتقالوقـد  ، القصـائد فن ظهـرت 

حاتا، قـد      املوشـة رأسـين أجـزاٍء متراصنت ميف أواخر القرن الثالث اهلجري، وتكو
خاص ل لكلِّ جزٍء منها اسمعاحملـافظني وأنصـار القصـيدة     )٤(ج ال أمـامما فسح ا ،

ـ  ةاخلصوصيمزيةَ ودية القدمية أن يربزوا العم البنائييف ة  القصـيدة العوديـة موي ،ت وا ثُبـاح
ـ   ـا يف التروا عنـها يف هـذا     أجزاَءها، وحيرِصوا على إثباسـفراث األديب القـدمي، وي

 ـــــــــــــــــ

 ).٥٠٢: ص(السابق،  )١(
 ).٥٠٣: ص(السابق،  )٢(
شكلٌ خارجي تتخذه القصيدةُ العربية، وخيتلف باختالف الشعراء، وأشهر أشكاله أن ينظم الشاعر بيتني  :املوشح) ٣(

هما على قافية أُخرى، مث ينظم ثالثةَ أبيات أخرى يتفق آخر يتفق آخر صدريهما على قافية، كما يتفق آخر عجزي
صدورها على قافية، وآخر األعجاز على قافية سواها، وبعد ذلك يأيت ببيتني يتفقان يف تقفية الصدرين والعجزين، مع 

 .])٢٧١: ص(النور،   يب، جبور عبداملعجم األد: ينظر[. أبيات جديدة على هذا النمط البيتني األولني، مث ينظم مخسةَ
 ).١٤٣: ص(، ١٢م، ط١٩٩٧األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة، أمحد هيكل، دار املعارف، عام) ٤(



 

 
٢١ 

  .احلقبة املتامخة لظهورِ فن املوشحات على وجه اخلصوص
ـ وما أدل على ذلك م ـ ر ابـنِ  لِون قَ ـ ٤٥٦ت ( يقٍش املبـدأ  ( :يف بـاب  ) هـ

، وكـان أكثـر   )هايـة الن( :مصطلحشعري ملقطع ال، وقد أطلق على ا)هايةوج والنرواخلُ
 ا ملكانةإدراكًـا ملطالـب      املقْطَعفَهم عري يف القصيدة، وتفصيالً ملقتضـاه، وأشـدالش

وأمـا االنتـهاء فهـو    : "قاعدة القصيدة، فقـال  :ابأنه النهاية لح وحدوده، وعرفاملصط
ال : ، وسـبيلُه أن يكـون محكَمـا   قاعدةُ القصيدة، وآخر ما يبقَى منـها يف األمسـاع  

تمكن الزيادةُ عليه، وال يأيت بعده أحسـن منـه، وإذا كـان أول الشـعر مفتاحـا لـه       
للمقطـع الشـعري مـن     ، فقد جعل املطلع مقـابالً )١("وجب أن يكون اآلخر قُفالً عليه

بـدالً مـن    )٢()فـالً قُ(الشـعري   املقْطَـع ، ومساويا له يف املكانة، وتسمية حيث املكان
الشـعري يف   املقْطَـع ، رجـح تـزامن البحـث يف    )٣(املرادفات اليت استعملها يف كتابه

القصيدة العربية القدمية وكامل أجزائها مع ظهورِ فن التوشيح، فسـلَّطوا الضـوء علـى    
  .مفاصلها وأدرجوها ضمن مباحث البالغة العربية

ـ ٤٥٦ ت(ولقد كان فَهم ابن رشـيق   خلامتـة القصـيدة أكثـر وضـوحا     ) هـ
ـ ١٠٧ت (وه، كشبيب بن شيبة وتحديدا ممن سبق  ت(، وأيب هـالل العسـكري   )هـ

؛ لما اسـتقر يف ضـمريه أنهـا املنتـهى،     )النهاية(، إال أنه أَطلق عليه مصطلح )هـ٣٩٥
يـة وعيوبهـا   وال شيَء بعدها كما هو واضح مـن تعريفـه، ثُـم أورد مجاليـات النها    

  .وحشد من شعر املتنيب أمثلةً على الثالثة األجزاء مجيعها
ـ  ٥٨٤ ت(ذكَـر أسـامةُ بـن منقـذ      )املقاطع واألواخر(ويف باب  ، أنَّ )٤()هـ
، فاألواخر هي ايـات القصـائد، واملقـاطع هـي     )املقاطع(و) األواخر(ثَمت فرقًا بني 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٣٩: ص(العمدة، ابن رشيق،  )١(
. ل األخري فيها فيسمى اخلرجةتتكون املوشحة من عدة أقفال، فالقُفل فيها معرض للتكْرار يف أبياا، أما القُف) ٢(

 .والقُفل يف القصيدة العمودية يقع يف آخرها؛ لذلك ميزه بالتقابل مع املطلع؛ لكوما ال يتكرران فيها
 ).البيت األخريأو االنتهاء، أو النهاية، ( :كلمة الشعري استعمل املقْطَعللداللة على ) ٣(
مكتبة إبراهيم مصطفى، : مراجعةأمحد بدوي وحامد عبد ايد، : سامة بن منقذ، حتقيقالبديع يف نقْد الشعر، أل )٤(

 ).٢٨٦: ص(ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، 



 

 
٢٢ 

كونَ أواخر القصائد حلوةَ املقـاطع، تـوقن الـنفس    ينبغي أن ت: "ايات األبيات، فقال
، فاملقطع هنا بداللـة الشـاهد الـذي أدرجـه،     )١("بأنه آخر القصيدة؛ لئالَّ يكون كالبتر

مصـطلح  آخر من نفْـسِ البـاب يسـتخدم     ، ولكنه يف موضع)٢(يدلُّ على البيت األخري
ينبغـي أن يكـونَ   : "وذلـك يف قولـه   ،)آخر كلمة يف البيـت (؛ للداللة على )املقطع(

ومنـه أن يكـونَ يف آخـر البيـت     ... مقطع البيت حلوا، وأحسنه ما كان على حرفني 
يعـين مقاطعهـا الشـعرية،    عنـده  القصـائد  ، فـأواخر  )٣("حرف ال حيتاج إىل إعراب

  .بيات القوايف اليت هي أواخر األواملقاطع تعين
 ربزت جهـود ابـن أيب ا  ثَم   ـ ٦٥٤ ت(إلصـبع املصـري املقطـع  (يف بيـان  ) هـ

الشعري(     ـر بيـتوالكشف عن بعضِ جوانبه وترقِّي مستوى فَهمـه وختصيصـه آلخ ،
يف القصيدة، فأوجب على الشاعر والناثر أن خيتمـا كالمهمـا بأحسـنِ خامتـة؛ ألنـه      

ـ    . حري ا أن تحفظ من دون سائر الكالم واتيم يف النثـر  ثُم عـرج علـى أفضـل اخل
والشعر، ومل ينس تفصيلَ القول يف خواتيم سور القرآن الكرمي مـن سـورة البقـرة إىل    

  .)٤(سورة الناس
ويف هذا نلحظُ بدايةَ مرحلة التخصص للخواتيم الشـعرِية والنثريـة، وبـدا أكثـر     

ـ فقـد ذُ سـه،  تطرفًا يف إلغاء جهود من سبقوه ونِسـبة اختراعـه لنف   ابـن أيب  "أنَّ ر ك
، وهـو يعـد مـن    )حسن اخلامتـة (هو املبدع هلذا الفن ومساه  )هـ ٦٤٥ ت(اإلصبع 

جيِب على الشاعر والناثرِ أن خيتما كالمهمـا بأحسـنِ خامتـة، فإنهـا     : "قالخمترعاته، 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٨٦:ص(السابق،  )١(
  :خر القصيدة، و هويقع يف آ شراًلتأبطَ بيت بفقد مثّل أسامة بن منقذ   )٢(

  من ند نالس علي ني  مٍلتقرعأخالق يوماً بعض ذكَّرتإذا ت. 
 ).٢٨٧: ص(السابق،  )٣(
وبيان إعجاز  حبري يف صناعة الشعر والنثرحترير الت): ـه٦٤٥- ٥٨٥(كتايب ابن أيب اإلصبع املصري : ينظر) ٤(

وما  ٦١٦: ص(المي، ث اإلسجلنة إحياء الترا -حفين حممد شرف، اجلمهورية العربية املتحدة : القرآن، تقدمي وحتقيق
وما  ٣٤٣: ص(حفين حممد شرف، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، : وبديع القرآن، حتقيق وتقدمي؛ )بعدها
 ).بعدها



 

 
٢٣ 

لـبِ األحـوال،   آخر ما يبقَى يف األمساع، وألنها ربما حفظت من سـائر الكـالم يف غا  
، إالَّ أنَّ هـذا الفـن   )١("فيجب أن جيتهد يف رشاقتها ونضـجها وحالوـا وجزالتـها   

ـ ٨٣٧ ت( اإلصبع ما ذَكَره احلموي ينكر اختراعه أليب هـذا النـوع   : "يف قولـه ) هـ
ذكَر ابن أيب اإلصبع أنه من مستخرجاته، وهو موجـود يف كتـب غـريِه بغـري هـذا      

ـ ٦٥١ ت( )٣(فـإنَّ التيفاشـي   ،)٢("االسم ، ومسـاه  )٤()حسـن املقطـع  (مسـاه  ) هـ
، إالَّ أنَّ االنتهاء أول مـا عـرف يف كـالمِ شـبيب     )٥()براعة اخلتام(جرمانوس فرحات 

ـ ٣٩٢ ت(، ومساه اجلُرجـاين  )٦()جودة املقطع() هـ١٠٧ ت(بن شيبة  حسـن  ) (هـ
املصـطلح تبـين أمهِّيتـه     ريت حولَ خمتـرِعِ ، وهذه املسألة اليت أُث)٨(" )٧()حسن اخلامتة(

  .املكانة، وإدراك كبارِ األدباء هلذه البديعمنظومة يف 
 يطاجنا حازم القراللـة مصـطلح       )٩()هـ ٦٨٤ ت(أمـل القـول يف دفقـد فص

 ـــــــــــــــــ

 ).٦١٦: ص(حترير التحبري، ابن أيب اإلصبع،  )١(
م، ١٩٨٧بريوت، عام  -عصام شعيتو، دار مكتبة اهلالل : خزانة األدب وغاية األرب، ابن حجة احلموي، بشرح )٢(

 ).٤٩٣/ ٢(، ١ط
، عامل )هـ٦٥١-هـ ٥٨٠(أمحد بن يوسف بن أمحد بن أيب بكر بن محدون، شرف الدين القيسي التيفاشي ) ٣(

فصل اخلطاب يف (، و)أزهار األفكار يف جواهر األحجار(باألحجار الكرمية، غزير العلم باألدب وغريه، من كتبه 
ومسى  -صاحب لسان العرب  -، وهو موسوعة كبرية اختصرها ابن منظور )يل األلبابمدارك احلواس اخلمس ُألو

ألدباء، معجم ا: ينظر[؛ )ة األلباب فيما ال يوجد كتابنزه(، وله )نثار األزهار يف الليل والنهار(اجلزء األول منها 
 .])٣٠٨/ ١(كامل اجلبوري، 

 ).٤٩٣/ ٢(احلموي،  خزانة األدب وغاية األرب، ابن حجة: ينظر) ٤(
إنعام فوال، دار املشرق، : بلوغُ األرب يف علم األدب، علم اجلناس، املطران جرمانوس فرحات، حتقيق) ٥(

 ).١٨١: ص(، ١م، ط١٩٩٠عام
 ).١١٢: ص(، ٤بريوت، ط -عبد السالم هارون، دار الفكر : البيان والتبيني، أبو عثمان اجلاحظ، حتقيق )٦(
حممد أبو الفضل إبراهيم، وعلي : املتنبي وخصومة، للقاضي عبد العزيز اجلرجاين، حتقيق وشرح الوساطة بني )٧(

 ).٥١: ص(، ١البجاوي، ط
 ).٢٣٤: ص( ،املعجم املفصل يف علوم البالغة البديع والبيان واملعاين، إنعام الفوال )٨(
دار الغرب اإلسالمي،  -حممد حبيب اخلوجة، بريوت : منهاج البلغاء وسراج اُألدباء، حازم القرطاجني، حتقيق) ٩(

 ).٢٨٢: ص(م، ١٩٨١عام



 

 
٢٤ 

مـا  (، فبدا أكثر مشوليةً يف عرضه ودقَّة التعامل معـه، فقـد نـاقَش يف بـاب     )املقطع(
خلْطَ القدماء يف داللة املصـطلح وأوجـه اسـتعماله، كمـا     ) يف املطالع واملقاطعيجِب 

تناول اللبس احلاصل يف استعماالته البالغية، ومل يتعـرض السـتعماالته األخـرى، بـل     
هـي أوائـل   : املطلَع واملقطَـع علـى رأي مـن قـال    : "أورد رأيني ملَن سبقوه يف قوله

 ؛)١("هـي أوائـلُ القصـائد وأواخرهـا    : قطع على رأيِ من قالوامل -البيوت وأواخرها 
على خامتة القصيدة اصـطالحا، بـل نـاقَش وضـعه     ) املقطع(من ذلك جند أنه مل جيعل 

، )٢(الـذي رفضـه   على الرأيني، وأفْصح عن بعضِ األمور املترتبـة علـى الـرأي األول   
دوهو الداية البيت الواح هـو   -عنـدهم -أنَّ املطلعف. اللةُ على    ،مطلـع كـلِّ بيـت

واملقطع مقطع كلِّ بيت فإنَّ حازما مل يتكلَّم فيه كـثريا وإنمـا أشـار إىل ضـرورة أن     
يكونَ أول كلِّ بيت مستغنيا عنِ البيت الذي قبله، وإالَّ مـا صـح أن يكـونَ مطلعـا،     

األمـور املتصـلة بـرأيِ مـن      وقد بـين . وأشار إىل ضرورة حسن مسموعه ومفهومه
جاء هـذا يف بيـان اعتبـار املطلـع أولَ     ، و على خامتة القصيدة) املقطع(صطلح يطلق م
  .)٣(القصيدة، واملقطع آخر بيت فيها بيت يف

هو آخر بيـت يف القصـيدة، وأُضـيف إىل     املقْطَعومن الواضح أنَّ حازما يرى أنَّ 
الشـعري وتفصـيلها إلدراك    املقْطَـع ريـب صـورة   ذلك بيانه للمصطَلح وحماولـة تق 

مـع   املقْطَـع أجزائه من قريب، ووضح ما جيب أن يكونَ عليـه املصـراع األول مـن    
       يه القرطـاجند العيـوب؛ إالَّ أنَّ املـذهب الـذي اختـارـرالشـواهد وس ت( إيراد 

وإنمـا  : "ذلـك بقولـه  يف توجيه املصطلح هو ما يعنينا مـن هـذه اآلراء، و   )هـ٦٨٤
وجب االعتناُء ذا املوضع؛ ألنه منقطَع الكالم وخامتته، فاإلسـاءة فيـه معفيـةٌ علـى     

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٨٢: ص(السابق،  )١(
، وأما حازم )١٠: ص(يقصد بالرأي األول ما رآه ابن رشيق يف املقاطع واملطالع، وقد ناقشت رأيه يف  )٢(

 .القرطاجني فإنه يستعمل املصطلح لكال الداللتني بصيغة اجلمع
-هـ١٤٢٧، حممد حممد أبو موسى، مكتبة وهبة )هـ٦٨٤ت (تقريب منهاج البلغاء حلازم القرطاجني : ينظر )٣(

 ).١٦٥: ص(، ١م، ط٢٠٠٦



 

 
٢٥ 

كثريٍ من تأثري اإلحسان املتقدم عليه يف النفْس، وال شيَء أقبح مـن كـدرٍ بعـد صـفو،     
علـى الوجـه    فهذا ما جيِب يف املطـالع واملقـاطع ـذا االعتبـار    . وترميد بعد إنضاج

، فقد ختير أن تكونَ املقاطع هي أواخر القصائد وخواتيمهـا، أمـا مـا جيِـب     )١("املختار
ر القصائد، فأنى   هيف املقاطع على ذلك االعتبار وهي أواخأن يكـونَ مـا وقـع    "يتحـر

  .)٢("فيها من الكالم كأحسنِ ما اندرج يف حشوِ القصيدة
 لويا العـن أبـواب    )٣()االختتـام (فقد ذكَـر أنَّ   ):هـ ٧٠٥  ت(أمم بـاب ،

ينبغي لكلِّ بليغ أن خيـتم كالمـه يف أي مقصـد كـان     : "البديع املعنوية وذكر فيه أنه
بأحسنِ اخلوامت؛ فإنها آخر ما يبقَى يف األمساع، وربمـا حفظـت مـن سـائر الكـالم      

ة على حسن اخلامتـة وارتباطهـا باملقاصـد    ، كما أَدرج بعض األمثل)٤("لقُرب العهد ا
  .من القرآن الكرمي وبعض الشعراء

 ص القَزويينخص ن خامتـة  ) هـ ٧٣٩ ت(وقدـه   اإليضـاح له فصالً موذكَـر أن ،
ينبغي للمتكلِّم أن يتأنق يف ثالثة مواضع من كالمـه؛ حـىت تكـونَ أعـذب لفظًـا،      "

، مث ذكَر املواضع الثالثة علـى صـورة فصـول، وهـي     )٥("وأحسن سبكًا، وأصح معنى
). االنتـهاء (، وما يعنينا من ذلـك الفصـل الثالـث هـو    )االبتداء والتخلُّص واالنتهاء(

الكالم الذي انتـهت بـه القصـيدةُ أو اخلُطبـة     : ؛ أي)االنتهاء: "(الذي شرحه يف قوله
سه بالكالم على حف كتابم املصنسالة، وختـلِ أن يكـونَ فيـه     أو الرن االنتـهاء؛ ألج

  .حسن انتهاء، حيث أعلم بفَراغ كالمه وانتهائه منه، ففيه براعةُ املقطع
مسـع السـامع   : ؛ أي)السـمع : (حيفظـه، وقولـه  : ؛ أي)آخر ما يعيـه : (وقوله

  .)٦("يدوم ويبقَى فيها: ويرتِسم يف نفسه؛ أي
 ـــــــــــــــــ

 ) .٢٨٥: ص(منهاج البلغاء، القرطاجني،  )١(
 ).٢٨٥: ص(السابق،  )٢(
 ).١٠٢/ ٣(الطراز، العلوي،  )٣(
 ).١٠٢: ص(السابق،  )٤(
 ).٤٣٩: ص(، لبنان-دار الكتب العلمية، بريوت للخطيب القزويين،البالغة،  اإليضاح يف علوم )٥(
/ ٤(، ٤م، ط١٩٩٢-هـ١٤١٢بريوت، عام -سعد الدين التفتازاين، دار اهلادي، لبنان شروح التلخيص،  )٦(

= 



 

 
٢٦ 

واصـطالحه علـى    املقْطَـع رك أمهيـةَ  أد )١(يف كتابيه) هـ٧٣٩ ت(القزويين  فإنَّ
آخر بيت يف القصيدة ومنزلته من النص، ولكنه يف تلخيصـه ال يسـميه املقطـع، بـل     

  .وردت هذه التسميةُ يف اإليضاح
 بكيناولَه السه مرادفًـا لالنتـهاء،    )املقطـع (بلفظ  )٢()هـ٧٦٣ ت(كما تـدوع ،

، أنـه يتوجـب علـى الشـعراء حتسـني      )نتهاءاال(وأضاف على رؤى سابقيه يف فصل 
ألنه آخر ما يعيه السمع، ويرتِسم يف الذِّهن، فإذا مـا كـان خمتـارا    "مقاطع قصائدهم؛ 

جبر ما عساه وقَع قبله من تقصري، وإن كان غـري خمتـار فبـالعكْس، وربمـا أنسـى      
  .)٣("حسن ما قبلَه

 ص السبكيهـ٧٦٣ ت(فقد خص ( إطـال ق) القصـيدة،    ) املقطـع ايـة علـى
وعرف االنتهاء باملقطَع وجعلَهما مترادفَني يدالَّن على مـدلولٍ واحـد، وهـو البيـت     

  .األخري
بـذكر سـبب   على رأي القـزويين يف خمتصـرِه    )٤()هـ٧٩١ ت(مث علَّق التفتازاينُّ 

ـ : "جربه لتقصري ماقلبه نفس، فـإنْ كـان حسـنا    ألنه آخر ما يعيه السمع، ويرتِسم يف ال
خمتارا تلقَّاه السمع واستلذَّه، حىت جبر ما وقَع فيمـا سـبقَه مـن التقصـري، وإالَّ كـان      

أحسـن  : ؛ أي)وأحسـنه ..(على العكس حتى ربما أنساه حماسن املـوردة فيمـا سـبق   
 ،)٥("وراَءه حىت ال يبقَـى يف الـنفْس تشـوف إىل مـا    ) ما آذَنَ بانتهاِء الكالم. (االنتهاء

فهو ال يكتفي بتعريف االنتهاء، بل يضيف إليـه بيانـا ملكانتـه يف الـنص ومركزيتـه      
  .بالنسبة ألبيات القصيدة

  ـــــــــــــــــ
= 

٥٤٣.( 
 ).اإليضاح(و) تلخيص املفتاح) (١(
 ).التلخيصشروح (ضمن ) عروس األفراح شرح تلخيص املفتاح: (كتابه) ٢(
 ).٥٤٣/ ٤(شروح التلخيص،  )٣(
 ).شروح التلخيص(خمتصر سعد الدين التفتازاين تلخيص املفتاح للخطيب للقزويين، ضمن  )٤(
 ).٥٤٣/ ٤(شروح التلخيص،  )٥(
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 ذكَر املغريب انتـهاء القصـيدة   : أي: "يف هذا الباب قولَـه  )١()هـ١١١٠ ت(وقد
ع وحيفظـه مـن القصـيدة    أو الرسالة أو اخلُطبة؛ ألنَّ االنتهاَء هو آخر ما يفهمه السـام 

واخلُطبة والرسالة، ويرتِسم يف النفس، فإنْ كان ذلك االنتـهاء مختـارا حسـنا تلقَّـاه     
بغاية القَبول واستلذَّه استلذاذًا يجبر ما وقَع فيما سبق من التقصري، وجبـر الواقـع مـن    

وإن مل : العكـس؛ أي  التقصري يعود إىل جمموعِ الكالم باملدح، وإالَّ كـان األمـر علـى   
يكُن االنتهاء حسنا جمه السامع وأعرض عنه وذمه، وذلك مما قـد يعـود علـى جممـوعِ     
الكالم بالذم؛ ألنه مما أنسى حماسنه السابقة قبـلَ االنتـهاء، فيعمـه الـذم ويرمـى إىل      

ـ      ذوقات أنَّ آخـر  الوراء، ويكون عند السامع مما ينبـذ بـالعراء، ومـن املعلـوم يف امل
الطعـام إنْ كــان لذيــذًا أنســى مرارتـه األوىل، وإنْ كــان مــرا أنســى حالوتــه   

من املالحظ أنَّ املغريب قد عمم املصـطلح علـى الكتابـة الفنيـة بكـلِّ      إنَّ ف.)٢("األوىل
  .، كما أوضح مكانته من القصيدة)الشعرية والنثرية(أشكاهلا 

، )حسـن اخلامتـة  (وعرفه يف بـاب  : )٣()هـ١١٢٠ ت( املدينُّ مث جاء ابن معصوم
هو أن يكون آخر الكالم الـذي يقـف عليـه اخلطيـب أو     : "وبين املقصود منها بقوله

املترسل أو الشاعر مستعذبا حسنا، وأحسنه مـا أذن بانتـهاء الكـالم حـىت ال يبقَـى      
  .)٤("للنفْس تشوق إىل ما وراَءه

ـ ٧٠٥ت (رأي العلـوي  دينَّ يتفـق مـع   املن معصوم فإنَّ اب  ت(واملغـريب  ) هـ
على آخر القـول املنظـوم واملنثـور علـى حـد       املقْطَعيف تعميمِ مصطلح ) هـ١١١٠
إالَّ أنه يف مطلع الباب وقَع يف لبسٍ ضخم، فذكَر يف متهيـده للتعريـف بـاملقطع     سواء،

براعـة  : (، وبعضـهم )حسـن املطلـع  : (اه التيفاشـي هذا النوع مس: "الشعري ما نصه

 ـــــــــــــــــ

 ).شروح التلخيص(مواهب الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح، البن يعقوب املغريب؛ ضمن  )١(
 .)٥٤٣/ ٤(السابق،  )٢(
شاكر هادي شكر، : أنوار الربيع يف أنواع البديع، علي صدر الدين ابن معصوم املدينّ، حقَّقه وترجم لشعرائه) ٣(

 .١م، ط١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩
 ).٣٢٤/ ٦(السابق،  )٤(
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فاملالحظ أنه خلـط خلطًـا ذريعـا    . )١()"حسن اخلامتة: (، ومساه ابن أيب اإلصبع)املطلع
، وهـذا خلـلٌ   )املقطـع (لقائمة مرادفـات  ) املطلع(بين املطلع واملقطع، بل وضم حسن 

الَّ أننا ميكـن أن نتوقَّـع أنَّ هـذه الكلمـات     بين يف فَهمِ املصطلحات والتفريقِ بينها، إ
نال حروفَها شكلٌ من أشكال التصحيف من الناسخ، خصوصـا أنَّ احملقـق قـد ذكَـر     

  .)٢(يف مقدمة الكتاب أنَّ هذه النسخة املطبوعة مشوبةٌ بالتصحيفات والتحريفات
ـ ) املقطـع (من قُـرب حـروف كلمـة    جاءت التصحيف  ةُهجِ و املطلـع (ن م (

حسـن  (والدليل على ذلك سالمةُ فَهمه للمقطع يف التعريـف وأنـه عطَـف عليهمـا     
كمرادف للمقطـع الـذي هـو بصـدد بيانـه،      )حسن اخلامتة(مث ) براعة املطلع/ املطلع

حسـن  (عطـف مصـطلحني متـرادفني    فهذا ويرجح وقوع الناسـخ يف التصـحيف   
، وشـتان بينـهما يف الداللـة؛    )حسن اخلامتـة (هما مث عطف علي) براعة املطلع/ املطلع

هـو مـا   ) املقطـع (لكون البداية والنهاية ال تدلُّ إحدامها على اُألخرى فمن املؤكَّـد أنَّ  
رمى إليه يف املعطوفَني األولني، ولنرفع التهمة عن ضـبط احملقِّـق ونطمـئن إىل توجيهـه     

لنجـد أنهـا    )٣()أنـوار الربيـع يف أنـواع البـديع    (طة قُمنا بالعودة إىل خمطو -للرأي 
، إالَّ أنَّ حمقِّـق  )املقطـع (بـدالً مـن   ) املطلـع (برسـم   -أيضا  -كُتبت يف املخطوطة 

  .املخطوطة مل يشر إىل هذا اخللْط يف حاشية الصفحة، ومل يصوب هذا اخلطأ
ـ  ٤٥٦ ت(أى املدينُّ ما يراه ابن رشـيق  ور املقطـع  (يتعلَّـق بأمهيـة   فيمـا  ) هـ
مـن أثـرٍ يف املتلقِّـي، وذلـك يف      املقْطَـع يف النص، حيث أشار إىل ما يعقبه ) الشعري

فإنْ كان خمتارا حسنا تلقَّاه السمع واستلذَّه حىت جبر ما وقَـع فيمـا سـبق مـن     : "قوله
ـ  متفاملقطع الشعري م. )٤("التقصري ريٍ أحدثَـه يف نفْـس   م حملاسن البيت جـابر ألي تقص

 ـــــــــــــــــ

 .الصفحة نفسهاالسابق،  )١(
 ).٢٣/ ١( السابق، :ينظر) ٢(
، صدر الدين املدين أمحد بن نظام الدين احلسيين )يعأنوار الربيع يف أنواع البد(نسخة مصورة من خمطوطة ) ٣(

 .صفحة ٨٣٠م، يف١٩١٦احلسين، طبع باهلند، عام 
 ).٣٢٤: ص(السابق،  )٤(
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، اليت نص علماُء البالغـة علـى العنايـة ـا، والتـأنق      )١(السامع، وجعله رابع املواضع
  .)٢("آخر ما يقَع يف السمع ويرتِسم يف النفْس"فيها؛ ألنه 

 من خالل هذا العرض التارخيي يتبـين تطـور اسـتعماالت املصـطَلح، منـذُ أول     
 مـا رآه ابـن معصـوم    يف القرن الثالـث إىل ) هـ٢٥٥ ت(ما نقلَه اجلاحظ إشارة له في

، ومن أبرزِ هذه التطـورات وضـوح داللتـه عنـد املتـأخرين      )هـ١١٢٠ ت(املدينُّ 
وأمنِه من اللبس واخللْط الذي أطـال اجلثـوم علـى داللتـه؛ فاملتـأخرون اسـتعملوه       

 ت(طـاجني  ضت صورته مـن عهـد حـازم القر   وقد متخ.بإدراك كامل لتفاصيل داللته
، حني وضع يده على القضية اليت حرمت املصـطلح مـن ثبوتـه واسـتقراره     )هـ٦٨٤

  .منذُ بداية اصطالحه
وهـو داللتـه علـى ختـام      -وقد حصل متأخرا  -وهناك تطور من جهة أخرى 

القصيدة أو آخر البيـت أو آخـر اجلُملـة     ، يف آخرِ)الشعر والنثر(الكتابة الفنية بشقَّيها 
ـ ٦٨٤ ت(حرره من ذلـك القرطـاجني    على حد سواء، وقد ، مث مشـل اخلطبـة   )هـ

ـ ٧٣٣ت (كي والرسالة عند املتأخرين، أما عند السب ـ ٧٣٩ ت(والقَـزويين  ) هـ ) هـ
   .ذلك فقد اقتصر يف داللته على البيت األخري من القصيدة وثبت على

ومن املناسبِ أن نبين اتجاهات املؤلَّفات املخصصة للمقـاطع وأننـا نقصـد ـا     
. كلّ ما صنف خصيصا لبيان أبعاد املقطع، ومحل عنوانهـا املصـطلح وداللتـه املعنيـة    

وهي بالطَّبع قليلةٌ وال تتعلَّق باملقطع الشعري، بـل هـي يف معـرِض دراسـة التناسـب      
 )مراصـد املطـالع يف تناسـب املقـاطع واملطـالع     (مثل رِسـالة  من يف القرآن الكرمي، 

ـ ٩١١ ت(لإلمام جالل الدين السيوطي  ، وهـي كامسهـا تبحـث يف مناسـبة     )٣()هـ
 ـــــــــــــــــ

حسن االبتداء، وحسن :"مواضع التأنق يف الكالم أربعة، وهي-"حسن االبتداء"يف باب-جعل ابن معصوم املدين )١(
 ".التخلص، وحسن الطلب، وحسن اخلتام

 ).٣٢٤: ص( لسابق،ا )٢(
بحث يف العالقات بني مطالع سور القرآن وخواتيمها، جالل الدين  -مراصد املطالع يف تناسب املقاطع : ينظر )٣(

ومراصد ). ١الرياض، ط -عبد احملسن العسكر، مكتبة دار املنهاج : ، قرأه ومتَّمه)هـ٩١١-هـ ٨٤٩(السيوطي 
حممد حسني الشرجبي، املنشور يف الة األمحدية، : ل الدين السيوطي، حتقيقاملطالع يف تناسب املقاطع، اإلمام جال

= 
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: فاحتة السور مع خامتتها، فالسـيوطي يقصـد باملقـاطع خـواتيم السـور؛ بـدليلني      
فاحلسي ذكره لالفتتـاح وبحثـه عـن عالقـة هـذه       عقلي،: حسي، واآلخر: أحدمها

فهـو يقودنـا للخامتـة باعتبـار     ) افتتحت مث ختمـت : (الفاحتة، خاصة مع اخلتام بقوله
  ه لـنصكْرهو ذ قليليل العتها مع االفتتاح، والداالبتـداء يف   أوفـواتح  اآليـات ال ضدي

  .القرآين خبواتيمها بالنص ابعضِ السور وإتباعه

  ـــــــــــــــــ
= 
 .هـ١٤٢٠، مجادي األوىل٤ع
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؛ لكونـه لبنـةً ختاميـةً مـن البنـاء      )املقطع الشعري(جتلَّى اهتمام القدماء مبكانة 

كَـم، فقـد تـدرجت معرفـةُ     احملالشعري املتكامل، وعضوا مهما من هيكل القصـيدة  
درقَّاد له تن الشعراء والنرٍ     القدماء منـا بتصـوهيئتـه، وخرج ا حىت اكتملـتا تراكميج

قُـه إذا افتقَـر    جليقوا للعيوب الـيت تلحح املزايا واحلدود، فقد تطراملقْطَـع ، وفَهمٍ واض 
ملا يستحق احلُكم عليه باجلَمال والبراعة، وذلك حينما عرفـوه وعـددوا صـور روعتـه     

املطلـع   -ن يهـتم النقَّـاد العـرب ـذه األجـزاء      وليس غريبـا أ . "وأسباب قُبحه
من هيكل القصيدة كغريِهم مـن األمـم وأن يجـيَء اهتمـامهم      -والتخلُّص واخلاتمة 

نابعا من طبيعة شعرهم نفِْسه، ومن القصيدة العربية ذاتهـا الـيت وجـدوها علـى هـذا      
مـن  "، فـإنَّ كـثريا   )١("يف القليلِ النادر الشكل ومل يفكِّروا يف اخلروجِ عن منهاجِها إالَّ

االسـتهالل  ( ، أو)املبـدأ واخلـروج واملقطـع   (أهل العلم يضعون هذه املعاقد الثالثـة  
ألنهـا يف  ... يضـعوا يف قـران واحـد    -أي تسمية كانـت   -) والتخلُّص واخلامتة

والْتحامهـا بعضـا   حقيقتها ليسـت إالَّ دراسـة ملفهـوم اتحـاد عناصـر القصـيدة       
  .)٢("ببعض

فقَد عنِي النقَّاد باملقطع الشعري وأَولوه اهتماما ومكَّنوه مكانـةً يثبتـها قـولُ ابـن     
أحسن الشعر ما ينتظم القولُ فيه انتظاما يتسق بـه أولُـه مـع    "): هـ٣٢٢ ت( طَباطَبا

دةُ كلـها ككلمـة واحـدة يف    بل جيب أن تكونَ القصـي ... آخره على ما ينسقه قائلُه
    وصـواب ،قَّـةَ معـانا وفصاحة، وجزالةَ ألفاظ، ودا وحسنرها، نسجها بآخلأو اشتباه
تأليف، ويكون خروج الشاعر من كل معنى يصـنعه إىل غـريِه مـن املعـاين خروجـا      

رغـةٌ  لطيفًا على ما شـرطْناه يف أول الكتـاب، حـىت تخـرج القصـيدة كأنهـا مف      

 ـــــــــــــــــ

 ).٣١١: ص(، ١٩٨٣بريوت، عام -بناء القصيدة العربية، يوسف حسني بكَّار، دار األندلس  )١(
اء بنت ثابت العرايب احلارثي، رِسالة لنيل عالقة املطالع باملقاصد ومواقعها يف شعر الشعراء األربعة الكبار، ند )٢(

 ).٧٢: ص(م، ٢٠٠٩-١٤٣٠درجة الدكتوراه من جامعة أُم القُرى، كلية اللغة العربية وآداا،



 

 
٣٢ 

  .)١("إفراغًا
 ت(مـا رآه أبـو هـاللٍ العسـكري      ومن صور اهتمام القدماء خبامتـة القصـيدة  

قلَّما رأينا بليغا إالَّ وهو يقطع كالمه علـى معنـى بـديع، ولفْـظ     : "يف قوله )هـ٣٩٥
ـ ٣٨٨ ت( ، وهـو عنـد احلـامتي   )٢("حسنٍ رشيق مطلـب يف قصـائد املـديح     )هـ

ن سبيل الشاعر أن يتحرى لقصيدته أحسن االبتـداء كمـا يتحـرى    م: "بالذات؛ يقول
هلا أحسن االنتهاء عند بلوغ حاجته، وأن يجعلَ افتتاح كالمـه أحسـن مـا يسـتطيعه     

  .)٣("لفظًا ومعنى، وأن يبتدئ قصيدته مبا شاكَل املعىن الذي قصد له
 أشار العلوي هـ٧٠٥ ت(وقد (  اخلـواتيم يف   إىل اهتمـامِ املتـأخ سـنرين وأنَّ ح

، فإنَّ املتأخرين عنوا باملقـاطع أكثـر مـن عنايـة     )٤(كالمهم أكثر من أن تعد وتحصى
ممـا يبـالغ    -االبتـداء والـتخلُّص واالنتـهاء     -املواضع الثالثة "األوائل يف قوله، فهذه 

ـ )٥("لَّت عنايتهم بذلكاملتأخرون يف التأنق فيها، وأما املتقدمون فقد قَ ا عـده ابـن   ، كم
رابع املواضيع اليت نص علمـاُء البالغـة علـى العنايـة     ) هـ١١٢٠ ت(معصوم املدينُّ 

الشاعر احلـاذق جيتهـد يف حتسـنيِ    "أنَّ ) هـ٣٩٢ ت(، وذَكَر القاضي اجلُرجاينُّ )٦(ا
ـ     هـا املواقعـدمها اخلامتـة، فإناالستهاللِ والتخلُّص، وب    مواقـف فسـتعطف الـيت ت

      راعـاة، وقـدـها بفَضـلِ مكُن األوائـل ختصغاء، ومل تستميلهم إىل اإلصاحلضور، وت
احتذى البحتري أمثاهلم إالَّ يف االستهاللِ فإنه عنِي به فاتفقـت لـه فيـه حماسـن، أمـا      

ـ  ا يف التخلُّصِ كلَّ مذهب واهتمفقد ذهب فـق     أبو متام واملتنيبا بـه كـلَّ اهتمـام، وات

 ـــــــــــــــــ

: ص(عبد العزيز ناصر املانع، دار العلوم للطباعة والنشر، : عيار الشعر، أبو حسن حممد أمحد بن طَباطَبا، حتقيق )١(
٢١٣.( 

 ).٥٠٢: ص(العسكري،  الصناعتني، )٢(
: الرسالة املوضحة يف ذكْر سرقات أيب الطيب وساقط شعره، أبو علي حممد بن احلسن احلامتي الكاتب، حتقيق )٣(

 ).٦٧: ص(م، ١٩٦٥-ه١٣٨٥حممد يوسف جنم، دار صادر، عام
 ).١٨٧/ ٣(الطراز، العلوي، : ينظر )٤(
 ).٥٤٥/ ٤( ،شروح التلخيص )٥(
 ).٢٣٤: ص(املعجم املفصل يف علوم البالغة، إنعام الفوال، : ينظر )٦(



 

 
٣٣ 

  .)١("للمتنيب خاصةً ما بلَغ املراد، وأحسن وزاد
مقياس تفاضـلٍ بـني الشـعراء، بِضـمه     ) القطع الشعري(فالناقد جيعلُ اإلجادةَ يف 

: اقـع أنَّ هـذه األجـزاء   ، والو)االبتـداء والـتخلُّص  (ملفاصلِ النص اُألخرى، وهـي  
حـرص  ص واخلامتة تأيت متآزرةً يف القصيدة العربيـة، فقـد كـان    وحسن التخلُّ االبتداء

الشعراُء القُدماء على توفريِ االرتباط بين أبيـات القصـيدة ومعانيهـا، حبيـثُ ال جيِـد      
ـ راجلُإنَّ لذا فنقطاعا أو خلالً بني أجزائها؛ املتلقِّي ا ـ ٣٩٢ ت( اينَّج حـني أشـار   ) هـ

  .)٢(يهدف إىل التنبيه على وحدة القصيدة العربيةإىل العناصرِ السابِقة كان 
وحينما أدرك القدماُء صعوبةَ قطع القصيدة، جعلوه مناطَ تفاضـلٍ بـني أصـحاب    

ـ ٥٨٤ ت(يان ذلك قولُ أسامة بن منقذ الصناعة، وب اعمـلِ األبيـات متفرقـةً    ): "هـ
بـدأ واملقطـع واخلـروج، فهـو     على ما جيود به اخلاطر، مث انظمها يف اآلخر، وحصل امل

أصعب ما يف القصيدة، وميز يف فكْرك حمطَّ الرسالة، ومصـب القصـيدة؛ فإنـه أسـهلُ     
، فهذه الصعوبةُ هـي حمـك التفاضـلِ، والقـول     )٣("وأشعرها أوالً، وهذِّا آخرا: عليك

  .وإملامه بشواردهاالفَصل يف متكُّنِ الشاعر من صنعته، وإمساكه بأطرافها، 
      ـن امللحقـاتبـه م وا االهتمـامل القدماُء للمقطع أمهيةً كربى، بل عـدعكما ج

ـ ٣٨٨ ت(ر، وذلك حني وضعها احلـامتي  حبدود الشع يف أول جمالِسـه، وذلـك   ) هـ
حدود الشعر أربعةٌ، وهي اللفظ واملعـىن، والـوزن والتقفيـة، وجيـب أن     "إنَّ : يف قوله
ألفاظه عذبةً مصطحبةً، ومعانيه لطيفةً واسـتعاراته واقعيـة، وتشـبيهاته سـليمة،     تكونَ 

       ـديعاالبتـداء، ب ـر القافيـة، رائـعالـوزن، متخي روض، رشيقوأن يكون سهلَ الع
  .)٤("االنتهاء

 ـــــــــــــــــ

  ). ٥١: ص(اجلُرجاين،  املتنبي وخصومه، للقاضي الوساطة بني )١(
 

شعر القاضي اجلُرجاين يف ضوِء فكره النقدي، صاحل علي الشتوي، جملة جامعة أم القرى لعلومِ الشريعة : ينظر )٢(
 ).٤٢٥: ص(هـ، ١٤٢٨، رمضان ٤٣ع ،١٩واللغة العربية وآداا، ج

 ).٢٩٥: ص(البديع يف نقْد الشعر، أسامة بن منقذ،  )٣(
 ).٢٥: ص(الرسالة املوضحة يف ذكر سرِقات املتنيب وساقط شعره، احلامتي،  )٤(



 

 
٣٤ 

إذًا فبديع االنتهاء مما جيِب على الشـاعرِ مراعاتـه وااللتفـات إليـه، بعـد تمـامِ       
أبيـات القصـيدة   ب همنـايت عيف احلدود األربعة، فاهتمامهم بـاملقطعِ ال ينفـي   اإلجادة 

مكانةٌ يف النص اُألخرى، فلكلِّ بيت، ة كُلِّفومهم      بأدائهـا، ولكـن للمقطـع مزيـد
  .خصوصية؛ لكونه يحمل بني طياته إنذارات االنتهاء، وإشارات بانقضاء اللذَّة

حلميداينُّ أنـه مـن النقَّـاد الـذين     امحيد . فقد ذكَر د) هـ٤٥٦ ت(أما ابن رشيق 
وعي واضح بظاهرة االفتتـاح يف الشـعر العـريب وأمهِّيتـها يف التمهيـد      : "لديهمكان 

للموضوعات األساسية يف القصائد املدحية على اخلصوص، وممـا يؤكِّـد وجـود هـذا     
بدايـة ووسـط   : اعتبارها جمموعـةً أجـزاء مترابِطـة   الوعي هو أنه عاجل بنيةَ القصيدة ب

واية، وأنه جعل لكلِّ قسم وظائف حمددةً، ومع أنه أشـاد إىل حـد كـبري بـاخلواتيم     
االفتتـاح اجليـد    مـع ذلـك اعتـرب   باعتبارها تقدم خالصات جتارِب الشعراء إالَّ أنـه  

يأيت من النص، وبذلك نالحـظ لديـه نوعـا مـن     ةَ النجاح املتوقَّع للشاعر فيما سمعال
أن يتخلَّـى يف نفْـس الوقـت عـن وضـع      دون تفاعلية بني األجزاء الثالثـة،  النظرة ال

  .)١("اخلامتة من حيثُ التفضيلُ يف املرتبة األوىل
إىل احلـديث عـن جِهـة    ) املقطـع الشـعري  (ويحدو بنا مجع آراِء القُدماء حولَ 

يف بـاب البـديع   ) املقطـع (، فقد اتفق معظم املصنفني على وضـعِ مصـطلح   املصطلح
      ـة، وبيـانُ ارتبـاطـن الفنـون البديعيا مدوده باعتباره فنح ضه وبياناملقطـع  (وعر

ع وعـده أحـدها هـو العلـوي     يف فنون البـدي  هبعلم البديع أنَّ أَول من أدخل) الشعري
يف أبـواب مسـتقلَّة،    املقْطَـع كـلَّ مـن سـبقوه حبثُـوا      ؛ وذلك ألنَّ)هـ٧٠٥ ت(

مـا ينبغـي   (، أو )بـاب (، أو )القول فيـه (، أو )ما جيب فيه: (وصدروا أبوابهم بقوهلم
ـ ٧٠٥ ت(إىل أنَّ السـابقني للعلـوي    ، وهذا يشـري )فيه عرفـوه جـزًءا مـن    ) هـ

ـ    القصيدة، ولَبِنةً من بنائها، ومقوما مـن مقومـا   اء ت متـامِ القصـيدة، واكتمـال البن
 لويا الععري، أمه    ) هـ٧٠٥ ت(الشه وجتويـدـل حتسـينخيف و الرباعـة فيـه   فقد أد

 ـــــــــــــــــ

، ٤٦، ع١٢(ة، ، محيد حلمداين، جملَّة عالمات يف النقد، النادي األديب جبد)حبث نظري(عتبات النص األديب  )١(
 ).١٢: ص(هـ، ١٤٢٣شوال



 

 
٣٥ 

إنَّ االختتام لَفن من البـديع مبكـان، وإنـه حلقيـق مـن بينـها       : "أبواب البديع، فقال
 ،)١("الفصـاحة اللفظيـة  باإلحراز واإلتقان، وهو آخر الكـالم يف الفَصـاحة املعنويـة و   

 لويأدرجه الع ـ ٧٠٥ت (فقد  ت(القـزويين  وتبعـه   ؛)البـديع (ضـمن فنـون    )هـ
يف آخـر فـن البـديع و عـده مـن      ) املبدأ و التخلّص واالنتهاء(يف وضع  )هـ٧٣٩

ـ     ؛)٢(ملحقاته أنق يف الكـالم،  ألنهما وجدا أنَّ العنايةَ به من بـاب تـزيني الـنص والت
ألفاظًـا   املقْطَـع وضـعوا جلماليـة   حني قبل مجاليته،  املقْطَعصرفوا وجه ذلك جندهم فب

( تدلُّ على اإلجادة، ومقياسا يتسامى فيـه الشـعراُء ويتفـاوتون يف إحـرازِه، وهـي      
، وهـذه اآلراء األوليـة تكمـن حتتهـا أسـباب وشـروطٌ       )الرباعة واحلُسن واجلـودة 

ومهما يكُن من شيٍء فإنَّ النقَّاد قد وضعوا لنـا يف كُتبـهم مفـاتيح    تستوجِب توفُّرها، 
  .نقدية تمكننا من معرفة تصورهم لكلٍّ منها

، وقـد وضـع   )٣(يف املعاجِم حتملُ معنى التفوق ومتام الفضيلة والغلَبـة ) البراعة(ـف
اعلـم أنَّ االنتـهاَء املـؤذن    : "يف قولـه  املقْطَـع مقياسا لرباعة ) هـ٧٩١ ت(التفتازاين 

فإذا أذنت النهايـةُ بانتـهاِء الكـالم حصـلَت     . )٤()"براعة املقطع(بانتهاِء الكالمِ يسمى 
ـ  ٧٣٣ ت(املقطع، وقد ذكَـره النـويري   الرباعةُ يف  وأمـا براعـة   : "يف قولـه  )٥()هـ

ـ  - املقْطَع ف عليه املترسقر الكالم الذي ير    لُفهو أن يكونَ آخأو الشـاع أو اخلطيـب
تتحقَّـق الرباعـةُ للمبـدع يف الوقـوف     ف، )٦("ا حسنا؛ لتبقَى لذَّته يف األمسـاع بمستعذ

  .تبقَى لذَّته يف األمساعكي على موقف حسن؛ ل

 ـــــــــــــــــ

 ).١٨٨/ ٣(الطراز، العلوي،  )١(
 ).٤٠٩: ص(اإليضاح يف علوم البالغة، القزويين،   )٢(
 ).٤/ ٣(القاموس احمليط، الفريوزأبادي، : ينظر )٣(
 ).٥٤٤/ ٤(شروح التلخيص،  )٤(
كثري  يري، عالم حباثة،لبكري، شهاب الدين النولتيمي اأمحد بن عبد الوهاب بن حممد بن عبد الدائم القُرشي ا) ٥(

 .])١٩٧/ ١(معجم األدباء، كامل اجلبوري، : ينظر[). هـ٧٣٣-هـ٦٧٧(االطِّالع 
اية األرب يف فنون األدب، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النويري، السفر السابع، نسخة مصورة من دار  )٦(

 ).١٣٥: ص(جامعة،  الكتب مع استدراكات وفهارس



 

 
٣٦ 

فقد رافقت أول حضـورٍ للمقطـع يف النقْـد العـريب، وذلـك يف      ) اجلودة(وأما 
قـال شـبيب   : وحدثين صاحل بن خاقان، قـال : "ني قالاإلشارة اليت أوردها اجلاحظ ح

الناس موكَّلُون بتفضيلِ جـودة االبتـداء، ومبـدح صـاحبِه، وأنـا موكَّـل       : بن شيبة
بتفضيلِ جودة القَطْع، ومبدح صاحبه، وحظُّ جودة القافية وإنْ كانـت كلمـةً واحـدة    

يف أول إضـاءة نقديـة؛ ألمهيتـه     املقْطَـع ت ، فاجلودة رافق)١("أرفَع من حظِّ سائرِ البيت
  .وبيان مكانته

     ـن ذلـك مقيـاسـعر، ومدةً لقياس جودة الشحمد العريب مقاييس النقد اعتمد وقد
الصدق، ومقياس احلكمـة واحلـثِّ علـى معـايل األمـور، والوضـوح يف الشـعر،        

 ط التقليديمـم     واملوسيقَا، وااللتزام بالنـن املقـاييس تالحز للقصيدة العربيـة، وماملمي
  .)٢(األجزاء وتكامل الشكل واملضمون؛ وكذلك موافقة الشعر حلالِ املتلقِّي

القُبح، ): احلُسن(ا أم ـبع        وفهو ضديعـين اجلمـال، وقـد ذكَـر ابـن أيب اإلص
أحسـنِ خامتـة؛ فإـا    جيِب على الشاعرِ والناثر أن خيتما كالمهمـا ب : "أنه) هـ٦٥٤(

آخر ما يبقَى يف األمساع، وألنها ربمـا حفظـت مـن دون سـائرِ الكـالم يف غالـبِ       
  .)٣("األحوال، فيجب أن جيتهد يف رشاقتها ونضجها، وحالوا وجزالتها

تقتضـي تـوفُّر شـروط تواضـع عليهـا       قد للقصيدةإذًا فالرباعة درجةٌ مينحها النا
واحلُسن مطلب يصبو إليه الشعراُء، واجلودةُ سمةٌ لقصـيدة بلَـغ مقطعهـا     النقد القدمي،

  .مبلغا من التماسك وأداء املعنى يستوجب جودتها
 يف أواخـر      ) املقطع(و ال أدلَّ على اخنراط ـورة مـن ذكـرهيف قوائمِ البـديع املنش

، و اختـاروا  )تـام حسـن اخل (قد ذكر الشـعراء يف أواخرهـا   ، ف)٤(املشهورة البديعيات
 ـــــــــــــــــ

 ).١١٢: ص(البيان والتبيني، للجاحظ،  )١(
، ٢مقاييس جودة الشعر يف النقد العريب القدمي، عبد اهللا بن صاحل العريين، الة العلمية جلامعة امللك فيصل، ع )٢(

 ).٧١: ص(هـ، ١٤٢٤، عام ٤جملد
 ).٦١٦: ص(حترير التحبري، ابن أيب اإلصبع،  )٣(
، على البحر البسيط، وروي امليم املكسورة، يتضمن كلَّ بيت �قصيدةٌ طويلة، يف مدح النيب حممد: هيالبديعية )٤(

لبديعيات اثننيِ و بلغ عدد اشاهداً عليه، و ربما روي باسم النوع البديعي يف البيت نفسه يف بعض القصائد، 
= 
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 املطلـعِ  عهـا جـودةَ  الوا يف مطَكما ذكـر املدحية،  عاً لبناِءقطَم أواخرهايف اإلشارة إليه 
ات مسـاواة التعامـل بـني      و إحسانظ على البـديعياالفتتاح، و لعلّ من أبرز ما يالح

املطلع و املقطع، ال باعتبارمها نـوعني بـديعيني فحسـب بـل لكومـا رأس األمـر       
ملدحي و منتهاه، فاملطلع هو املدخل الرمسي املقصود لعـامل القصـيدة، و املقطـع هـو     ا

  .املخرج و القاطع منها
، يف أول بديعيـة مكتملـة   )١()ه٧٥٠ ت(ومن أمثلة ذلك قولُ صفي الـدين احللِّـي  

يف ، فقـد قـال   "الكافية البديعيـة يف املـدائح النبويـة   "يف تاريخ البديعيات، اليت مساها 
  ):حسن املطلع(

 إن جئتةلْ عن جِريلْعاً فسلـمِ  سي سـلَم   العربٍ بـذعلى ع المواقرِ الس  
  :حني بلغَ آخر البديعية، و ذلك يف قوله) براعة اخلتام(و قد ذكر 

  ـهموجِب ي فيـكفمدح دتعفإنْ س  
  

  ققَمِ  يو إنْ شالـن فذنبِي موجـب ت  
الشاعر بني املطلع و املقطـع واضـحة بعرضـهما يف بدايـة القصـيدة      فإن مساواة   

ايتها، فقد أحسن املطلع باختيارِه سبِيلَ سهولة اللفـظ و صـحة السـبك، ووضـوح     
. )٢(املعىن ورقّته، و البعد عن احلشو، و عدم تعلّق البيت مبـا بعـده، و تناسـب قسـميه    

بينة يظهر فيـه مـا يوجبـه مـدح املصـطفى       إشارة يف اخلتام أشار إىل حسن املقطعو 
و هـذا  . سعادة اليت ال يصدها عن مقام املادح إالَّ ذنوبه اليت توجـب لـه الشـقاء   المن 

البيت مقطع جدير حبمل غاية اإلنشاد من بدايته، الـمنطوي علـى طلـب السـعادة و    
  .درأ الشقاء ذه املدحية النبوية

ت (املوصـلي عـز الـدين   يات، ميكن أن نورد بديعيـة  و يف مثال آخر من البديع  

  ـــــــــــــــــ
= 

تطورها و أثرها، على أبو زيد، عامل الكتب، عام  البديعيات يف األدب العريب نشأا و: ينظر. [وتسعني قصيدة
 .])١٧٨-٤٦: ، ص١م ، ط١٩٨٣-ه١٤٠٣

، ولد يف احللّة، مكث يف ظل الدولة األرتقية مدة و )ه٧٥٠-ه٦٧٧(هو عبد العزيز بن سرايا بن علي السنبسي  )١(
 ].)٧٣: ص(السابق، ). [األرتقيات(سبت إليها فعرفت بـمدح ملوكها بغرر قصائده اليت ن

 ).٧٣: ص(البديعيات يف األدب العريب، على أبو زيد، : ينظر  )٢(
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  ):براعة املطلع(، فقد قال يف أول القصيدة مشرياً إىل )١()ه٧٨٩
ــراعيت( ــمِ) ب ــدمع يف العلَ ــتهل ال ست  

  
ــمِ  ــرد العلَ ــداِء املُف ــن نِ ــارة ع بع  

  :يقول) حسن ختامها(و يف   
    ـهلَّتحِ زلَصـاً مـن قُـبخم ل لهفاجع  

  
  )حسـنِ مختـتمِ  (يف حسنِ مفتتحٍ مع 

سـبباً يف   اهللا هـذا اجلهـد   خيتم الشاعر بديعيته بالـدعاء لنفسـه، بـأن جيعـلَ     و  
خالصيف قبيحِ وعِه من الوقُه و جنات الّت يف البدايةالز هايةسواء و الن على حد.  

عتبـاره جـزًءا مـن اإلبـداع     الشـعري با  املقْطَـع وقد تعامل النقَّاد القدماء مـع  
املتكامل، فنجدهم كما بينوا أسباب مجاله وروعته ذكَروا العيـوب الـيت يحتـرز منـها     
فيه، ومثالب الشاعرية اليت تؤخذ على الشاعر يف هذا املوضـع املهـم مـن الـنص؛ ألنَّ     

سـتلذُّه األمسـاع، أو   إما أن يكون خمتـارا حسـنا ت  : عندهم ال يخرج عن حالني املقْطَع
يكون قبيحا ميجه الطبع السليم وال يقبله، فوضـعوا معـايري تـوفِّر للمقطـع الشـعري      

  .التمام واإلمتام، وعدوا أنَّ اإلخالل ا سقطةٌ تعتوِر حماسن القصيدة
وجيِـب أن تتـوافَر فيـه    ) املقطـع الشـعري  (ومن املعايري اليت تفصح عن مجاليـة  

  :حقَّق ا القطع هيليت
وهـذا يعـين حتقيـق    : أن يكونَ مطابقًا للقصيدة، ومتمما هلا ومؤديا للمعـىن  :أوالً

الشعري دوره يف خـتم القصـيدة، ويطـابق يف ذلـك      املقْطَعيؤدي  لكي املوائمة بينهما
بـال زِيـادة   إرادة املبدع والغرض الذي بنيت عليه القصيدة، واملعىن الذي ترمـي إليـه   

أول الشـعر  "وإذا كـان   .ا للقصيدة، خامتًا لكلِّ معانيهـا متمم املقْطَعأو نقص، فيكون 
تـأمن   ؛ لكي حيصـلَ هلـا االنسـجام و   )٢("مفتاحا له، وجب أن يكونَ آخره قُفالً عليه

  .العيب
 ه )هـ٣٩٥(كما أنَّ العسكريى أنـ   : "ير يدتك ينبغي أن يكونَ آخـر بيـت قص

 ـــــــــــــــــ

، من شعراء القرن الثامن، عارف باألدب، أقام حبلب مدة، مث )ه٧٨٩-(..علي بن احلسني بن علي بن أيب بكر   )١(
 )٧٧ص: السابق.(انتقل إىل دمشق، و استقر فيها إىل حني وفاته

 ).٢٣٩/ ١(العمدة، ابن رشيق،  )٢(
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، فـاملقطع اجليـد هـو    )١("أجود بيت فيها، وأدخلَ يف املعىن الذي قصدت له يف نظمها
 .)٢(خامتًا لكلِّ معانيهو الذي يكون جزًءا من النص  املقْطَع

فأما االختتـام فينبغـي أن يكـونَ مبعـان سـارة      : "أن يكونَ مناسبا للغرض :ثانيا
، ومبعان مؤسية فيما قصد به التعـازي والرثـاء، وكـذلك    فيما قصد به التهاين واملديح

وينبغـي أن يكـونَ اللفـظُ فيـه مسـتعذَبا،      . يكون االختتام يف كلِّ غرض مبا يناسـبه 
والتأليف جزالً متناسبا، فإنَّ النفْس عند منقطع الكالم تكون متفرغـةً لتفقُّـد مـا وقَـع     

، فتناسب الغرض مـع اخلتـام مطلـب يتطلَّـع     )٣("فيه غير مشتغلة باستئناف شيٍء آخر
الشاعر إىل حتقيقه لضمان تقبل اآلخر للنص، باعتبارِ قاعـدة مناسـبة الكـالم ملُقتضـى     

 .)٤(احلال
مـع وال يبقـى   مطْ ومعنى ذلـك أالَّ يكـون وراَءه  : مأن يؤذن بانتهاِء الكال :ثالثًا

ـ ٧٣٩ ت(فقد جعل القَـزويين  ، )٥(تطلُّع لشيء يف النفوسِ بعده حسـن االنتـهاء   ) هـ
ـ ١١١٠ ت(ملقطع، وقـد أوضـح ذلـك املغـريب     بتمامِ الكالم مقياسا لرباعة ا يف ) هـ

آخـره قـد انتـهى،     -البيـت   -أي ما أعلم بأنَّ الكالم الذي جعـل ذلـك   : "قوله
علـى اخلـتم كلفـظ    واإلشارة إىل االنتهاء إما بأن يشتملَ ما جيعل آخرا على ما يـدلُّ  

اخلتم، ولفْظ االنتهاء، ولفظ الكمال، وشبه ذلك، وإمـا بـأن يكـونَ مدلولُـه مفيـدا      
وبيـان مـا سـبق    . )٦("عرفًا، وأالَّ يؤتى بشيٍء بعده، فال يبقى يف النفْس تشوق لغـريه 

مبـا تتـيقَّن    وبراعته يقتضي كمالَ داللته على املراد، وقفلـه لألبيـات   املقْطَعأنَّ حسن 
 ت(ملنتـهى، وقـد علَّـق العلـوي     به النفْس أال شيَء بعد، وأنه خامتٌ للبيـان وإليـه ا  

 ـــــــــــــــــ

 ).٥٠٢: ص(الصناعتني، العسكري،  )١(
 ).٣٠٢: ص(بكَّار، يوسف بناء القصيدة العربية، : ينظر )٢(
 ).٣٠٦: ص(منهاج البلغاء، القرطاجني،  )٣(
 ).٣٠٢: ص(بكَّار، يوسف بناء القصيدة العربية، : ينظر )٤(
 ).٥٤٤/ ٤(شروح التلخيص، : ينظر )٥(
 ).٥٤٤: ص(شروح التلخيص،  )٦(
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  :على مقطع نونية املتنبي يف قوله) هـ٧٠٥
  أرضـا أنـت سـاكنها    قد شرف اُهللا

 
ــانا ــواك إنس ــاس إذْ س ــرف الن وش  

ف ا أنهـا ال مطمـع وراءهـا، وال غايـةَ     رخامتةٌ إذا قَرعت مسع السامع ع"فهذه  
... بعدها، وهي الغايةُ املقصودة، والبغيةُ املطلوبة، ـا يعلَـم انتـهاء الكـالم وقطعـه     

وغاية حسن اخلامتة أن يعرِف السـامع انقضـاَء القصـيدة وكماهلـا، فهـذه عالمـة       
ـ  "، )١("حسنها ورونقها ه، حبيـث يكـون واقعـا    واخلتام أن يكونَ الكالم مؤذنـا بتمام

فعلى الشـاعر والنـاثر أن يتأنقَـا فيـه     . على آخر املعىن، فال يطلُب السامع زيادةً بعده
غايةَ التأنق ويجودا فيه ما استطاعا؛ ألنه آخر ما ينتهي إىل السـمع، ويتـردد صـداه يف    

آخـر مـا ميـر بـالفمِ     اُألذن، ويعلَق حبواشي الذِّكر، فهو كمقطعِ الشـراب يكـون   
 .)٢("ويعرض على الذوق، فيشعر منه مبا ال يشعر من سواه

ـ ٤٥٦ ت(وذلك مرجعـه لقـول ابـن رشـيق     : اأن يكونَ محكَم :رابعا ): هـ
إتقانـه ومنعـه مـن الفسـاد،      :وإحكام األمـر يعـين   ،)٣("وسبيله أن يكونَ محكَما"

؛ ألنـه أحكَـم بيانـه بنفْسـه ومل     تشـاا مل يكُـن م  هو ماوبلوغَ النهاية يف معناه، أو 
  .)٤(يفتقر إىل غريه

فاإلحكام املقصود هنا هو إتقانُ صنعة الكالم وتقدميه علـى الوجـه املـراد، وهـذا     
وأمـا أنـت يـا    : "ما يذكِّرنا برأي ربيعة بن حذار األسدي يف شعر علقمة، حني قـال 

، فاإلحكـام  )٥("د أُحكم خرزها فليس يقطُر منـها شـيءٌ  علقمة، فإنَّ شعرك كمزادة ق
فاإلحكام هو شد الوثاقِ ومتام اخلرز وإتقانه، فال يبقى للـنفْس بعـده تشـوق لغـريه؛     

 ـــــــــــــــــ

 ).١٨٦/ ٣(الطراز، للعلوي،  )١(
أمحد اهلامشي، طبعة جديدة ومنقَّحة، منشورات مؤسسة املعارف،  ،غة العربجواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لُ )٢(

 ).٣٩/ ١(لبنان،  -بريوت 
 ).٢٣٩/ ١(ابن رشيق،  ،العمدة) ٣(
 ).٢٧٢ - ٢٧١ :ص(، ٣جملدلسان العرب، : ينظر )٤(
 ).١٠/ ٢٠(، ٢بريوت، ط - مسري جابر، دار الفكر: اين، حتقيقهباألص جالفر أبواألغاين،  )٥(
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لكونه بلَغ من اإلتقان درجةً ال تتطلَّع النفس بعـدها إىل مـا يسـتكمل اإلحسـاس أو     
 .جيرب الرتق

 ت(لقـد ذكَـر املغـريب    : فْسـي نحصـولُ اللـذَّة وكمـال األثَـر ال     :خامسا
من املعلوم يف املـذوقات أنَّ آخـر الطعـمِ إنْ كـان لذيـذًا أنسـى       "أنه ) هـ١١١٠

، فيجـب علـى الشـاعرِ أن    )١("مرارته األوىل، وإنْ كان مـرا أنسـى حالوتـه األوىل   
قيـةَ الباقيـة مـن    يتخير من اخلواتيم ما يؤمن حصولَ اللذة يف نفْس املتلقي؛ لكوـا الب 

  .نشد كلِّهامل
فقـد تنبـه لـذلك ابـن رشـيق       وحيرِص على متام مؤداها ليسمو م إىل اإلشباع،

ومـن العـرب مـن خيـتم     : "يف تعليقه على قصيدة امرئِ القَيس، بقوله) هـ٤٥٦ ت(
مبتـورا  القصيدةَ فيقطعها والنفْس ا متصلة، وفيها راغبـةٌ مشـتهية، ويبقـى الكـالم     

، فإنَّ أمر إـاء القصـيدة بيـد الشـاعر الـذي قـد       )٢("كأنه مل يتعمد أن جيعلَه خامتة
 .)٣(خيتمها قبلَ خامتتها الطبيعية فتجيء مبتورةً بال خامتة

ـ : أن يكونَ مقبوالً يعود على الكالم باملدح :سادسا إذا كانـت حيـازة القَبـول    ف
يف آخر بيـت فيهـا، شـرط     عر يف كلِّ أبيات قصيدته، فإنهواملدح مطلبا يرنو إليه الشا

سنٍح        داءة؛ يقـول السـبكيمجالٍ، وعالمةٌ تفـرق بـني اجلـودة والـر ت (ومقياس
، فـاملقطع بنـاًء علـى هـذا     )٤("يعود إىل جمموعِ الكالم بالقَبول واملـدح "): هـ٧٣٣

نه يترتب عليه قَبـولُ القصـيدة كاملـة،    املقياس حيمل على عاتقه مهمةً صعبة، مؤداها أ
  .أو رفْضها كاملة؛ ألنه آخر ما حفظته الذاكرةُ، ووعاه القلْب، ومسعته اُألذن

إمنا وجب االعتنـاء ـذا املوضـع؛ ألنـه     : "أنه) هـ٦٨٤ ت(ذكَر القرطاجني  و
الكالم وخامتت ـ  ريٍه، فاإلساءةُ فيه معفيةٌ على كـث منقطع أثري اإلحسـان املتقـدم    مـن ت

 ـــــــــــــــــ

 ).٥٤٣/ ٤(شروح التلخيص،  )١(
 ).٢٤٠/ ١(العمدة، ابن رشيق،  )٢(
 ).٣٠٤: ص(بكار، يوسف بناء القصيدة العربية، : ينظر )٣(
 ).٥٤٣/ ٤(شروح التلخيص،  )٤(



 

 
٤٢ 

 .)١("عليه يف النفْس، وال شيَء أقبح من كدر بعد صفْو، وترميد بعد إنضاج
اخلتـام مميـزا عـن سـائر     "أن يكون مميزا، فإنه من الواجـب أن يكـون    :سابعا

وخيتـار لـه مـن اللفـظ     : الكالم قبلَه بنكتة لطيفة، أو أسلوبٍ رشيق، أو معنى بليـغ 
يق احلاشية، اخلفيف احملْمل على السمع، السهل الـورود علـى الطبـع، ويتجـافَى     الرش

به عن اإلسهابِ والتعقيد والثقل وغريِ ذلك، وحكـم اخلتـام كمـا سـبق أن يكـونَ      
مؤذنا بتمامِ الكالم حبيثُ يكون واقعا على آخـر املعـىن، فـال ينتظـر السـامع شـيئًا       

مٍ آخـر   داال بنفْسه على ختامٍ حسـن أن يـدلَّ عليـه بكـال    بعده، وإذا مل يكُن املعىن
ة األغراضِ السـابقة، وحكمـه أن يكـونَ منتزعـا ممـا      غياصيذكَر عقب الفراغ من 

به تقريرا لشيٍء من األغراض، أو إمجاالً ملفصلها، مـوردا علـى وجـه مـن      فيقفَىسبقه 
وجوه البالغة أو الكالم اجلامع، أو خمرج  كمـة، أو مـا شـاكل     املا خمـرجثـل أو احل

هـو حيـازةُ خامتـة    هنـا،  فالتميز املقصود . )٢("ذلك مما تعلقه اخلواطر وتقيده األذهان
  .القَبول والتمكُّن بالنسبة ألبيات القصيدة األخرى منالقصيدة على درجة عالية 

ري وسـقطات الشـعراء   الشـع  املقْطَـع كما أفاض القُدماُء يف احلديث عن عيوبِ 
 حديـد فهـي تلحـق       -على األرجح  -فيه، وهي عيوبالت به علـى وجـه ال ختتص

    حتـرزهـا ممـا يها، ولكنوالقافيةُ واألسلوب وغري ن حيث النظمأبيات القصيدة م مجيع
  .عها فيه أشد عيباوالشعري؛ ألنَّ وقْ املقْطَعمنها يف 

ـ   حمققاتـه من املقطع الشعري و حلُسن  اموجبكان  و كثري مما ، وهـو  هإنْ تـوافر في
ومـن أبـرز   . ، خاصة ما يتعلّق منها بإمتام املعىن و إقفـال الفكـرة  مثلبةٌ له إذا افتقَر إليه

 ت(الـذي ذكَـره ابـن رشـيق     ) البتـر (الشعري وخيتص به هو  املقْطَعما يعاب على 
م القصيدةَ والنفْس ا متعلِّقـة، وفيهـا راغبـةٌ    ومن العرب من خيت: "يف قوله) هـ٤٥٦

كـل ذلـك رغبـةً يف أخـذ     : مشتهية، ويبقَى الكالم مبتورا كأنه مل يتعمد جعلَه خامتة
العفو، وإسقاط الكُلفة، أالَ ترى امرأ القيس كيف ختمها بقولـه يصـف السـيلَ عـن     

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٨٥: ص( ،منهاج البلغاء وسراج األدباء، القرطاجني )١(
 ).٣٩/ ١(جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب، أمحد اهلامشي،  )٢(



 

 
٤٣ 

  :شدة املطر
ــ ــى غُدي ــه غرقَ ــباع في ــأنَّ الس   ةًكَ

 
  بِأَرجائــه القُصــوى أَنــابِيش عنصــلِ

. )١("فلم جيعلْ هلا قاعدةً كما فعل غريه من أصـحاب املعلَّقـات، وهـي أفضـلها     
هو عدم إحكـام قُفـل القصـيدة، وتركهـا     ) هـ٤٥٦ ت(فالبتر كما رآه ابن رشيق 

  .ةً ملا يحكم وكاَء القصيدةبال خامتة، مما جيعل النفْس متشوقةً إىل بيت تالٍ، متطلع
ومبقارنة حصيفة منه بين امرئ القـيس وشـعراء املعلقـات متخضـت لـه هـذه       

 املقْطَـع املفارقة على الرغمِ من كوا أفضلَها، واسـتنادا إىل رأيِ مـن جيعـل براعـةَ     
   ن املمكـن أن نعيـبه مته؛ فإنا جلماليوقيد ا ألفضلية النصـ مقياس الشـعري يف   عاملقْطَ

معلقة امرئ القيس، ولكنها ذاعت وسارت ـا الركبـان، وبيـان ذلـك أنـه أجـاد       
التخلُّصات بني أغراضه اليت عرض هلا، فـالعرب تعطـي الـتخلص مرتبـةً أكـرب مـن       

مل تكُـن طريقـةَ املتقـدمني    "أنهـا  ) هـ٦٥٤ ت(طع؛ حيث ذكَر ابن أيب اإلصبع املق
ارِهم، فإنَّ املتأخرين قد هلجوا ا وأكثـروا منـها، وهـي لعمـري مـن      يف غالب أشع

  .)٢("احملاسنِ، وهذا الباب قدمي، وهو من أجلِّ أبوابِ احملاسن
حـني عـرض لبِنـاء القصـيدة العربيـة      ) هـ٣٢٢ ت(ا أننا جند أنَّ ابن قتيبة كم

يب وبعده الرحلـة ومـا يتصـل ـا، ثُـم      القدمية، مبتدئًا بذكْر الديار والدمن، ثُم النس
وقـوع مبـدع    حملظـورات الـيت نفَـى   املدح، ذكَر أنَّ القطع مع تعلُّق الـنفْس مـن ا  

فالشاعر ايد مـن سـلَك هـذه األسـاليب،     : "، وذلك يف قولهفيها القصيدة النموذج
ـ   علـى الش ا منها أغلبل بني هذه األقسام، فلم جيعلْ واحدـلْ فيمـلَّ   وعدطعر، ومل ي

  .)٣("السامعون، ومل يقطع وبالنفوس ظمأٌ إىل املزيد
ومهما يكُن من شيء، فإنه ينبغي أالَّ جنعلَ السبب األوحـد وراَء تلـك القصـائد    "

اجلاهلية املبتورة النهاية أنَّ الشاعر اجلـاهلي قصـر، وأنـه أخطأتـه اإلجـادةُ وخانـه       
 ـــــــــــــــــ

 ).٢٤١/ ١(العمدة، ابن رشيق،  )١(
 ).٤٧٦: ص(حترير التحبري، ابن أيب اإلصبع،  )٢(
 ).٢٠/ ١(أمحد حممد شاكر، دار املعارف، : الشعر والشعراء، ابن قُتيبة الدينوري، حتقيق )٣(



 

 
٤٤ 

وفيق، فلم يـة مـن اخلامتـة      التبعـض القصـائد اجلاهلي لوها؛ إذ قد يكون خم ختمحك
لضياعها مع ما ضاع من هذا التراث، وقـد يكـونُ اخلَلـلُ يف ترتيبـها ناشـئًا مـن       
اختالف الروايات بني زِيادة ونقْص، وتقدميٍ وتـأخريٍ لألبيـات، وربمـا قصـد بعـض      

اية عراء أن تكونَ قصائدهم ذاتمهـا وتأويلـها       الشيف فَه ـاسب النمفتوحـة يـذه
  .كلَّ مذهب

       راسـتها وتقريرهـا املـسكفـي لدثل هذه األمـور واالحتمـاالت ال يغري أنَّ م
الرقيق أو اللَّمس السريع، وال يصح بشأا أن نتسرع يف طرح احلُكـمِ، فنلقـي بالتبعـة    

إنما جيـب أن تؤخـذَ حبـذرٍ شـديد، ومراجعـة       على الشاعر اجلاهلي، أو على الرواة،
دائبة، ومتحيصٍ دقيقٍ للروايات، ومقابلة هذا الراويـة بـذاك، وهـذه الروايـة بتلـك؛      

  .)١("وضعا هلذه األمور يف نِصاا، ووصوالً ا إىل ما عسى أن يكونَ هو الصواب
يعـد بيتـا ختاميـا يف بعـض     ثُم إنَّ البيت الذي انتهت به معلَّقةُ امرئ القـيس،  

ـ ١٠٧ ت(أليب زيـد القُرشـي   ) شـعار العـرب  مجهـرة أ (املصادر، من مثـل   ، )هـ
لسـبع  شـرح القصـائد ا  (، و)٥٠٣ ت(للتربيـزي  ) ائد العشر الطـوال شرح القص(و

البـن  ) سـع املشـهورات  شرح القصـائد الت (، و)هـ٣٢٨ ت(البن األنباري ) الطوال
ـ ٣٣٨ت (النحاس  ـ ٤٨٦ ت(كـذلك الـزوزينّ   ، و)هـ شـرح املعلقـات   (يف ) هـ

لَهـا عنـه األعلـم    ، غري أنَّ هذا البيت مل يروِه األصـمعي يف روايتـه الـيت نقَ   )السبع
 بيـتنيِ      ) هـ٤٧٦ ت(الشنتمري رِوايتـه بإضـافة جـاءت ا للمعلَّقة فقـدا شعريمقطع

ـ  )٢(الشعري املختار املقْطَععلى  هد السـيل هـو القـاطع احلقيقـي     ، ولكن يظـلُّ مش
للنص، سواء أُضيفت عليه تفاصيل أُخـرى كمـا نقلـها األصـمعي، أو بقـي علـى       

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٥٢: ص(يدة العربية يف العصر اجلاهلي، حسني عبد املعطي حسني عبد الوهاب، خامتة القص )١(
عمان،  -املعلقات بني خالف النص وتسلسل األبيات، داود سلوم وآخرون، دار أسامة، األردن : ينظر )٢(

ريتا عوض، دار اآلداب ، وبنية القصيدة اجلاهلية الصورة الشعرِية لدى امرئ القيس، )١٣٢: ص(، ١م، ط٢٠١٠عام
والنابغة الذُّبياين مع دراسة للقصيدة العربية يف اجلاهلية، حممد زكي العشماوي، ). ١٨٤: ص(، ٢بريوت، ط -

  ).٢٨٨: ص(، ١الشروق، ط



 

 
٤٥ 

اإلشارة األوىل اليت تواطأت عليها الروايات األخرى؛ ألنه من املقـرر عنـد الـبعض أنَّ    
) الطَّلَـل (التغليب الظاهر بالصـيغة املاضـوية، الـذي تجلَّـى يف املشـهد االفتتـاحي       

يضع املشهدين يف حلظـة زمنيـة واحـدة؛ فليسـت الطلـل      ) السيل(واملقطع الشعري 
سابقةً على السيل، وال العكس من حيثُ الـزمن والبِنيـة، إنهمـا حادثـان معـا مـن       

وعلـى هـذا   . )١(الوجهة الفنية، ومها وجهان حلقيقة واحدة علـى املسـتوى الرمـزي   
حو سارمع  الن ا علـى التغـيري       املقْطَعالتعاملُ البنيويعلَّقـة، فـالتركيز بـدللم عريالش

الذي أحدثته صورةُ السيلِ ككُتلة أضافت الكثري لألجواء اخلتامية، الـذي تنتفـي معـه    
  .)٢(فجائية النهاية

ذكَـره   و قـد  .)٣(خالف البيـان واإلحكـام  هو ) يالع( أيضا، املقْطَعومن عيوب 
  :حني علَّق على بييت البحتري) هـ ٤٠٢ ت(الباقالينُّ 

  ــه ــى بِ صعإِذا است هرــاه ــأَنَّ ش   وكَ
 

  يف الروعِ يعصـى بِالسـماك اَألعـزلِ   
ــةً      ــةُ بقْلَ القَدمي ــه ــت حمائلُ   حملَ

 
  من عهـد عـاد غَضــةً لَـم تـذبلِ     

  :طويلة مطلعهاوهما آخر بيتني من قصيدة   
ــالِ    ــذالكُم اخلَي ــالً بِ ــلِ املأَه   قبِ

 
ــلِ فعــم ي ــواه أَو لَ هــذي ن ــلَ الَّ فَع  

الذي هو بالعي أشـبه منـه بالفصـاحة، وإىل اللُّكْنـة      املقْطَعمث انظر إىل هذا : "قال 
ـ       اطع، أقرب منه إىل البراعة، وقد بينـا أنَّ مراعـاة الفـواتح واخلـوامت، واملطـالع واملق

والفصل والوصل، بعد صحة الكالم ووجـود الفصـاحة فيـه ممـا ال بـد منـه، وأنَّ       
  .)٤("اإلخالل بذلك خيلُّ بالنظم، ويذهب رونقه، ويحيل جته، ويأخذ ماَءه واَءه

 يـن قطـع الكـالم علـى     : "أنه) هـ٦٨٤ ت(كما ذكَر القرطاجنحترز فيها مي

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٤٢: ص(بنية القصيدة اجلاهلية، ريتا عوض، : ينظر )١(
اهلي، كمال أبو ديب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، الرؤى املقننة حنو منهج بنيوي يف دراسة الشعر اجل: ينظر) ٢(
 ).١٤٩: ص(
 ).٥١٢ - ٥١١ :ص(، ٩جملد لسان العرب،: ينظر )٣(
 ).٣٦٥: ص(، ١إعجاز القرآن، أبو بكر حممد الطيب الباقالَّين، حتقيق السيد أمحد صقر، دار املعارف، ط )٤(



 

 
٤٦ 

فِّر للنفْس عما قصـدت إمالتـها إليـه، أو مميـل هلـا إىل مـا       لفظ كريه، أو معنى من
قصدت تنفريها عنه، وكذلك يتحفَّظ يف أول البيت الواقع مقطعـا للقصـيدة مـن كـلِّ     
      ا ودلَّـتـرآخ اللةُ العبـارة أوالً وإنْ رفَـع اإليهـاممه دوهره، وما تكره ولو ظاهما ي

  .)١("على معنى حسن
 ٦٨٤ ت(تمام، فقـد ذكَـر القرطـاجني    قلَّة العناية وعدم االه يوب أيضاومن الع

ال يعتين باملبدأ وال بـاملقطَع، فيخـتم كيفمـا اتفـق ويبـدأ      "أنَّ من الشعراء من ) هـ
كيفما تيسر له، ويتعمد هذا من يريد إعفاَء خـاطره، أو مـن يريـد أن يظهـر أنـه مل      

والتنقيح يف كالمه، إمنا أخذ الكالم أخذًا اقتضـابيا علـى الصـورة الـيت     يتعمد الرويةَ 
  .عليه فيها أوالً

فال يحفل بعدمِ التصريع وال يبايل بوقوعِ اخلـرم يف صـدرِ البيـت إنْ وقَـع لـه؛      
، فيشـري إىل  )٢("ليوهم بذلك أنه أعفى قرحيته وأنه يف قوته أن يقولَ أحسـن ممـا قـال   

أنَّ املقتدرين املتمكِّنني من الشعراء من يهمل العنايةَ باملطـالع واملقـاطع إعفـاًء خلـاطره     
من مشقَّة التنقيح، والتجويد، أو إظهارا لعدمِ حفاوته بذلك مـع اقتـدارِه عليـه، وأنـه     

ـ      الم يريد أن يشعر القارئ أنه ليس ممن يتعمد املراجعـةَ والرويـة، وإنمـا يأخـذ الك
  .اقتضابا واقتدارا

 فقـد بيانُ هذا أنَّ التحبري مطلوب، وإعادةَ النظر ركن من أركـان األداء املتميـز،   
بعـض  فـإن  عيب على الشاعر الذي ينظم عفو اخلاطر، وال يكترِث مببدأ وال منتـهى،  

ـ "الدارسني يرى أنَّ  ة أو ايـة فنيـة   بعض القصائد اجلاهلية اليت تفتقر إىل بداية أو خامت
، وخلـو  )٣("منسجِمة مع بقية أجزاء القصيدة عندئذ وكأنها بال خامتة أو ايـة طبيعيـة  

القصائد من اخلامتة الطبيعية يعـين أنَّ الشـاعر انتـهى لغـرض التوقُّـف فحسـب، ال       

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٨٥: ص(منهاج البلغاء، القرطاجين،  )١(
 ).٢٨٦: ص(ق، الساب )٢(
: ص(، ١م، ط٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦دراسات يف الشعر اجلاهلي، عناد غزوان، دار جمدالوي للنشر والتوزيع،  )٣(

٥٤.( 



 

 
٤٧ 

التضـمني،  ولعلَّ أبرز ما يلحقها من عيـوب القافيـة مـا يسـمى ب    . اإلشباع والتعزيز
الشـعري البيـت    املقْطَـع فيتجـاوز  ، )١(أن يتضمن البيت كلمات من بيت آخر: وهو

  .الواحد يف القصيدة حيثُ يطيله التضمني

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٤٩: ص(البديع يف نقد الشعر، أسامة بن منقذ،  )١(



 

 
٤٨ 

��!1����!1����!1����!1�� : : : : �234 �234 �234 �234))))� !#�� ����� !#�� ����� !#�� ����� !#�� ����:(:(:(:(        
ينبغـي  "ذكَر القُدماُء يف معرِض فحصـهم للمقـاطع الشـعرِية والقصـائد أنـه      

ى تامـد والنهايـة     تضمينها معنـه الغايـةُ واملقصن السـامع بأندوا يف  )١("ا يؤذفعـد ،
مصنفام أشكاالً للمقطع ا تختم القصيدة، وصورا إلائها؛ لكوـا آخـر مـا يبقـى     

  .يف األمساع وآخر ما ختتزنه الذاكرة
أليـة   ال تقبـل احلصـر وال تخضـع   "هذا، وعلى الرغم من أن املقاطع الشـعرِية  

صورة من صور التصنيف؛ ألنها كلها أسـاليب فرديـة ختتلـف بـاختالف الشـعراء      
 جـد و إالَّ أنـه ، )٢("واملوضوعات، وليس من بينها ما يصح أن يكونَ ظاهرةً فنيةً عامـة 

بكَّـار  . دذكـر   كمـا  ،سـتجادوها اليت ا برز صور املقاطع الشعرِيةبيانٌ ألالقدماء  عند
وشـروطه، وهـي    املقْطَـع بني صـور    عرضهايف خلطو لكنه  ةطع الشعرياوراً للمقص

  :تتلخص يف
الشعري أن يقطع الكـالم علـى حكمـة بالغـة      املقْطَعإنَّ من حسن  :احلكمة.١

بعـدد مـن مقـاطع للشـعراء،      القدماء ، ويستشف ذلك من إعجاب)٣(وعظيمة املوقع
 .)٤(احلسنةالشعرية قاطع وإدخاهلا يف عداد امل

كراهةَ احلـذَّاق مـن الشـعراء خـتم     )هـ٤٥٦ ت( لقد نقَل ابن رشيق :الدعاء.٢
ألنه مـن عمـلِ أهـل الضـعف، إال امللـوك، فـإنهم يشـتهون        "القصيدة بالدعاء؛ 

مطابقـة الكـالم مقتضـى    "بكار سبب هذا االسـتثناء إىل قاعـدة   . ، ويعيد د)٥("ذلك
  .)٦("احلال

 ـــــــــــــــــ

 ).١٨٣/ ٣(الطراز، العلوي،  )١(
 ).١٩٣: ص(م، ١٩٨٩رة، عام القاه -القصيدة اجلاهلية يف املفضليات، مي خليف، مكتبة غريب  )٢(
 ).٥٠٢: ص(الصناعتني، العسكري، : ينظر )٣(
 ).٣٠٣: ص(بكَّار، يوسف بناء القصيدة العربية، : ينظر )٤(
 ).٢٤١/ ١(العمدة، ابن رشيق،  )٥(
 ).٣٠٤: ص(بكار، يوسف بناء القصيدة العربية،  )٦(



 

 
٤٩ 

 يا القرطاجنـن الشـعراء، فـإذا     ) هـ٦٨٤ت (وأمثني مـدحه ينسب ذلك للمفإن
كان للممدوح سلف حسن تشفيع ذكْر مـآثره بـذكر مـآثرهم، مث خيتـتم بـالتيمن      "

للممدوح والدعاء له بالسعادة ودوام النعمة والظهـور علـى األعـداء، ومـا ناسـب      
ادا هلذا يف مقاطع القصائد مـن القـدماء، وإنْ كـان ذلـك     دثون أكثر اعتماحملْذلك، و

  .)١("أيضا موجودا يف أشعارهم
أما العلوي فقد اختار حسن اخلتم بالدعاء بـال تعليـق علـى طبقـة املخاطَـب،      
ولكنه علَّق على الغرض وخصص من األغراض املديح يف بيت مـدح فيـه أبـو نـواس     

فانظر إىل حسن هذه اخلامتة؛ كيـف تضـمنت الـدعاء بالبقـاء     " قولهاخلليفةَ املأمون يف 
 .)٢("مع اية املدح واإلعظام حلاله

، فـإنَّ  )٣(الشيء الذي يضرب لشيٍء مـثالً فيجعـل مثْلَـه    :ثلاملو :ثل السائرامل .٣
 .)٤("األمثال أحب إىل النفوس حلاجتها إليها عند احملاضرة واالَسة"

إنَّ قطع القصيدة على تشبيه ملـيحٍ ومثـل حسـن، يعـد مـن       :التشبيه املليح .٤
 .)٥(فعلِ احلذَّاق، واملترسلني املربزين

على أن يكونَ مالئما لغـرض القصـيدة، ومـراد الشـاعر      :بالتحية والسالم .٥
ـ      ه فاعـلَ  منها، كما يراعى أن يكونَ آخر كلمة يف البيـت األخـري، وهـذا مـا جيعل

 .)٦(التحكُّم يف القافية
       ـن املؤكَّـد أنَّ اخلـواتيمفهـا القُـدماء، ولكـن من اخلواتيم اليت عرم روهذه ص

مـي خليـف، فـذكَرت    . ختتلف باختالف موضوعات القصيدة، وذلك ما تنبهت له د
 ـــــــــــــــــ

 ).٣٠٥: ص(منهاج البلغاء، القرطاجني،  )١(
 ).١٨٧/ ٣(علوي، الطراز، ال )٢(
 ).٢٢:ص(، ١٣جملدلسان العرب،  )٣(
 ).٥٠٣: ص(الصناعتني، العسكري، : ينظر )٤(
 ).٥٠٤: ص(السابق،  )٥(
بالغة أساليب التحية يف الشعر العريب، حممد علي الصامل، جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة : ينظر )٦(

 ).٦٩٠: ص(ـ، ه١٤٢٤، شوال ١٦، ج٢٨العربية وآداا، ع



 

 
٥٠ 

سـاسِ تطويـع   تقوم علـى أ "أنَّ مهارةَ تعامل الشاعر مع اخلواتيم باعتبارها ظاهرةً فنية، 
اخلامتة لما يتناسب مع موضوعِ القصيدة وكأنَّ الشـاعر يهـدف منـها إىل تـرك أثـر      
واضحٍ يف سامعيه قبلَ أن ينهي قصيدته؛ تثبيتا لما رآه فيها من قضـايا وأفكـار، وهـذا    

  .)١("هو املربر الواضح البين الختالف نوعية اخلواتيم باختالف موضوعات القصائد
الشـعري مـن حيـث     املقْطَـع فقد تتبعنـا يف هـذا املبحـث تطـورات     : عدوب

الثانيـة   املائـة  أواخـر االصطالح واالستعمال، وعرضنا لنشأته منذُ أول إشـارة لـه يف   
إىل منتصف املائة الثانية بعـد األلْـف اهلجريـة، مث    ) هـ٢٥٥ ت(اليت أوردها اجلاحظ 

ذا اجلزء املهم من القصيدة، ومكانتـه، ودوره فيهـا، وعرضـهم    ناقشنا آراَءهم حولَ ه
      قـادنـها النره وأشـكاله الـيت بيـورها صرز شروطه وعيوبه، وآخمجاليته، وأب ألركان

  .القدماء يف مصنفام

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٠٠: ص(القصيدة اجلاهلية يف املفضليات، مي خليف،  )١(



 

 
٥١ 
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دثني االهتمام الواسـع واملوجـه مقارنـةً بـاملطلع أو     احملالشعري عند  املقْطَعمل ينلِ 

لوحات القصيدة األخرى، إالَّ أننا جند من اإلشـارات املتنـاثرة واإللْماحـات اليسـرية     
  .قل بهاملما يبين تصورهم للمقطع الشعري واهتمامهم 

املعاصـرون للداللـة علـى خامتـة      يتداولْـه مل ) املقطع(من املالحظ أنَّ مصطلح و
حينـا،  ) مقطـع (سـتعملوه بلفـظ   قد ا و .الدارسني النزر اليسري منصيدة، إالَّ عند الق

 اللـةا يستغنون عنه بداملعـىن     وحين بعـض معـاجِم   يف  مرادفـات تـدلُّ علـى ذات
  .ديثةية احلاملصطلحات البالغية واألدب
بوصـفه مصـطلحا بالغيـا، فقـد ورد أوالً عنـد      ) املقطع(وفيما يتعلَّق بـتداولِ 

 حلــافظ ضــة، وذلــك يف قصــيدةهــر النعص ــعراء مدرســة اإلحيــاء يف بدايــةش
  :قائالً) نئة أمحد شوقي بك(عنواا )١(إبراهيم

ــي   شـرِقِ اسـجعي   املبالبِلَ وادي النيلِ بِ ــدولَتنيِ ورجع ــريِ ال ــعرِ أَم بِش  
   بِـه تدا غَـراعِ مملى اَألسيدي عقطـعِ     أَعـداٍء ومي يف ابتقـوراعةُ ش٢(ي(  
معطوفًـا علـى االبتـداِء للضـدية، إذًا      املقْطَعففي اية البيت الثاين ورد مصطلح 
هو معلوم من الضـدية احلاصـلة بـني البدايـة      فاملقطع يقَع على النقيضِ من املطلع كما

اتخذت من الشعر السـابق مفعـوالً؛ ألنَّ الشـعر هـو مـا      ) أعيدي(والنهاية، فكلمة 
غردت به يراعةُ شوقي، فاالبتداء واملقطع خيصان القصـيدةَ بدايـةً وايـة، هـذه أوىل     

  .اإلشارات الشعرِية احلديثة للمصطَلح
كمصطلحٍ نقدي عند النقاد املعاصـرين جنـد أنـه غلـب     ) املقطع(ا عن ولو فتشن

عليه عندهم داللته على الفقرة من الشعر والنثـر، كمـا اسـتعمله اُألدبـاء يف كتـب      

 ـــــــــــــــــ

صرية ، اهليئة املاألبياريأمحد أمني وأمحد الزين، إبراهيم : ديوان حافظ إبراهيم، ضبطه وصححه وشرحه ورتبه )١(
 .م١٩٨٧عاملبنان، -بريوتالعامة للكتاب، 

 ).١١٩/ ١(السابق،   )٢(



 

 
٥٣ 

أمـا البيـت   . حتليل الشعر كذلك، فهم يصفون الفصلَ أو اللوحة من القصيدة بـاملقطع 
يتبعـون يف اصـطالحهم   ، )النهايـة (أو ) البيت األخـري (أو ) اخلامتة: (األخري فيسمونه

ـ    ، و)١()هـ٤٥٦ ت(ابن رشيق  يف و. )٢()بالنهايـة (ص ترأيه اآلنِف الـذِّكر فيمـا خي
 ؛لداللة علـى مقطـع القصـيدة كاملـة    دثني ال يستعمل لاحملعند  املقْطَعالتدليل على أنَّ 

تعـد أساسـا لبنـاء    مقـاطع األبيـات، الـيت     املقاطع هـي إنَّ منهم من ذهب إىل أنَّ 
ومـا بـني   .. وقفتـها : فباملقطع يبدأ البِناء أساسا، فهو منقطَع األبيـات؛ أي "القصيدة، 

يتـهيأ الغنـاُء عـرب بنـاء      املقْطَـع أقْصر وحدة لُغوية يف املطلع وأقْصر وحدة لُغوية يف 
  .)٣("يقاع حموالً إياها إىل خطابوتفاعل السلسلة اللُّغوية اليت اخترقَها اإل

ضـرورة  : "فهـو يـرى   املقْطَـع جودت على مثل هذه الداللة لكلمة .كما أكَّد د
االعتناء باملطالع واملقاطع اليت هـي أواخـر األبيـات، فاأللفـاظُ يف املطلَـع جيِـب أن       

، خصوصـا بالنسـبة إىل   تكونَ خمتارة، متمكِّنة، حسنة الداللة على املعنـى، تابِعـة لـه   
الكلمة الواقعة يف مقطَع املصراع؛ إذ حيسن مبقطعها أنْ يكـونَ ممـاثالً ملقطـعِ الكلمـة     

  .)٤("واالعتناء واجِب مبقطع البيت... اليت يف القافية
داللته االصطالحية القدميـة، باإلضـافة إىل كونـه    ) املقطع(هذا ما سلَب مصطلح 

استعماله حديثًا، ولكنه احتفظ مبكانته جزًءا مـن الـنص، بداللـة     أحد أسبابِ نضوب
  .مرادفاته عليه

يف املعـاجِم العربيـة املعاصـرة،     املقْطَـع عن الفصل  مدخليف احلديثَ  ناوقد أسلف
ـ  .)٥(ا أيدينا على تباينِ دالالتهووضعن يف أيـدي الَمحـدثني مل تتضـح ماهيتـه      املقْطَعف

ة منهم، ففي معاجِمِ املصطلحات احلديثة واملتخصصـة يف العلـومِ والفنـون    إال عند القلَّ
 ـــــــــــــــــ

 ).٢١٦/ ١(يق، العمدة، ابن رش )١(
 ).١١: ص(رأي ابن رشيق، : يراجع املبحث األول من الرسالة) ٢(
 ).١٣٤-١٣٢: ص(، ٢م، ط٢٠٠١، حممد بنيس، عام)التقليدية(الشعر العريب احلديث  )٣(
، دار احلرف العريب -شكل القصيدة العربية يف النقد العريب إىل القرن الثامن، جودت فخر الدين، دار املناهل  )٤(

 ).٨٩: ص(، ٣م، ط٢٠٠٤عام
 ).٢:ص(مدخل الفصل األول، : ينظر  )٥(



 

 
٥٤ 

مبعان جديدة، ومحل فيها دالالت أكثـر ممـا محلـه يف السـابق، بـل       املقْطَعورد فيها 
     قـديوالن ه، وهذا يدلُّ علـى التطـور اللُّغـويه ومساحة إيرادقعة استعمالسعت روات

رافقَه االنفجار االصطالحي املعاصر، مـا حمـل املصـطلح يف خمتلـف     والبالغي الذي 
  .فروع اللُّغة أكثر من معىن، ويقابل ذلك اجلفاف التداويل هلذه املصطلحات

معـاجم املصـطحات األدبيـة و البالغيـة احلديثـة عـن       يف  وخالصة البحـث 
ه) املقطع( طالحاصها ، ومفهومعلـى تتجلّى يف داللتـه  فإن  حـداتة  الوـوتيالـيت   الص

احلـرف، ومواضـع الوقـوف، واجلـزَء مـن      : تتألَّف منها الكلمات، كما أنها تعـين 
القصيدة، وذَكروا داللته على البيت األخري من بني تلـك الـدالالت السـابِقة إالَّ أنهـم     

  .)١(مل يتواضعوا على ختصيصه هلذا املعىن
مـن   ، إخراجـه )املقطـع (صـطلح  الفهـم املعاصـر مل  حظ علـى  وإنَّ أبرز ما يال

، فمنهم مـن يسـتعمله للداللـة الصـوتية     من القصيدة خصوصية داللته على آخر بيت
ـ مجأنهـم  ، وهـذا يـدلُّ علـى    أو نظام الكالم أو جزء مـن القصـيدة   دالالت  واع

املتداولة ح لَطَاملصاملعاص ـ   النظر علـى  وقصروافقط، رين عند تـاريخ   واذلـك، ومل يتتبع
  .املصطلح يف كتب القدماء

فإنه مل يسلَم من االخـتالف والتوسـع، فهـو    ) املقطع الشعري(وكذلك مصطلح 
جمموعةٌ من أبيات الشعر تتميز بوحـدة يف الـوزن والقافيـة ومـن جممـوع املقـاطع       

على جمموعـة مـن األبيـات تزيـد      جمدي وهبة يدلُّ. كما أنه عند د. تتكون القصيدة
عادةً على الثالثة تكون متحدة يف نِظام الوزن والقافيـة مـع غريِهـا مـن املقـاطع يف      

، وهـو عبـارةٌ عـن جمموعـة مـن      )الدور(القصيدة الواحدة، وهو عند الغربيني يعين 
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هـ، ١٤٢٩، عامل الكتب، عام ٣(معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عمر، مبساعدة فريق عمل، : ينظر )١(
ألدب، ، ومعجم املصطلحات العربية يف اللغة وا)٢٦١: ص(واملعجم األديب، جبور عبد النور، ). ١٨٣٨: ص(، ١ط

، املعجم املفصل يف األدب، )٣٨٠: ص(، ٢م، ط١٩٨٤بريوت، عام  -كامل املهندس، مكتبة لبنان  -جمدي وهبة 
 ).٨١٩/ ٢(، ٢م، ط١٩٩٩-هـ١٤١٩بريوت، عام  -حممد التوجني، دار الكتب العلمية 



 

 
٥٥ 

  .)١(األبيات ترتبِط بوحدة الوزن والقافية
الشعري واضح اجلزئية واالنتمـاء، ولكنـه مل يحفـل بالتـأخر      ملقْطَعاهذا يبين أنَّ 

والتغيري، فاملقطوعة اليت أسماها مقطعا شعريا ال ختـتص مبوضـعٍ معـين يف القصـيدة،     
  .بل إنَّ كل ثالثة أبيات يف القصيدة من أي موضعٍ فيها تسمى مقطعا شعريا عنده

عاين املعجمية البالغيـة السـابقة، أنَّ التصـور احلـديث للمقطـع      فاملالحظ من امل
مـا يتعلَّـق بـاملقطع الصـويت، فقـد      : متنوع الدالالت، فإنَّ أول األوجه اليت محلها هو

ـ ": عرفه املسدي ذه الداللـة يف قولـه   يشـكِّل درجـةً يف السـلَّم اهلرمـي      املقْطَعف
واليت يتشكَّل كلٌّ منـهما مـن أصـغر وحـدة تسـبِقه الوحـدةُ       للوحدات الصوتية، 

املكـون مـن فونيمـات بترتيـبٍ معـين، مث تـأيت        املقْطَع، مث يأيت )الفونيم(الصغرى 
احملتوية علـى النبـرِ وعلـى تتابعـات مـن جمموعـات       ) قطار املقاطع(جمموعةُ النغم 

  .)٢("النغم
 ن املعاجمِ احلديثة معاجما يف      ومعلـى املعـىن املـراد باعتبـارِه شـائع اليد عتضو
آخـر بيـت مـن    : املقطَـع : "جبور عبد النور بقولـه . االستعمال املعاصر، فقد عرفه د

جزء من قصيدة أو أبيات قليلة ال يبلُـغ عـددها مـا هـو     . القصيدة؛ ألنه يقْطع اإلنشاد
يف ) املقطـع (ى هـو األقـرب داللـةً علـى     ، فهذا املعن)٣("مفروض يف حتديد القصيدة

  .النقْد احلديث
يف أغلـبِ كتـب   ) املقطَـع (ولعلَّ من أوضح املعاين احلديثة املستعملة للمصـطلح  

مقْطع واحـد فقـرة مـن النثـر أو الشـعر      : "املعاصرين النظرية والتطبيقية فَحوى قوله
الـيت تـرتبِط مبعـان متقارِبـة منطلقـة مـن       وهو كنايةٌ عن عدد من األسطر واألبيات 
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، ومعجم اللغة )٣٨١: ص(كامل املهندس،  -معجم مصطلحات العربية يف اللغة واألدب، جمدي وهبة : ينظر) ١(
/ ٣(، ١م، ط٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩القاهرة، عام  -العربية املعاصرة، أمحد املختار، مبساعدة فريق عمل، عامل الكتب 

١٨٣٨.( 
 -للثقافة، لبنان حماضرات يف األلسنية العامة، فريدينانيد دوسيوسري، ترمجة يوسف غازي وجميد نصر، دار النعمان  )٢(

 ).٢٧: ص( جونيه،
 ).٢٦١: ص(جم األديب، جبور عبد النور، املع) ٣(



 

 
٥٦ 

  .، فهذا يعد منوذجا للتصورِ احلديث للمصطلح)١("فكرة أساسية
جبميـع مرادفاتـه، وكلُّهـا خلصـت إىل      املقْطَعفقد ورد ) املعجم املفصل(وأما يف 

ختتـام، االنتـهاء،   اال(تصورٍ سليم للمقطَع الشعري بال خلْـط يف الـدالالت، فمنـها    
، فقـد وردت هـذه   )حسن االنتهاء، حسن اخلامتة، حسن اخلتـام، املقـاطع، األواخـر   

قتباسـات  و االاملصطلحات يف املعجم كمرادفـات جمعـت فيهـا الكتـب املؤلَّفـة      
حتـرك الـنفْس عنـد    : "تفرقةً من كتب القدماء، ولكن تصورها اخلاص لالنتهاء هـو امل

، فقـد اهتمـت   )٢("يدة أو العبارة، وليبقى هلا أوقع األثر يف الذات اإلنسـانية ختامِ القص
  .باألثَر النفْسي والوقع الشعوري للمقطع إبانَ مركزيته يف القصيدة

جنـد أنَّ  ) املقطـع (وبالنظر إىل معاجِم املصطلحات النقديـة والبالغيـة ملصـطلح    
اء دون تقيـيم لتطـوره وبيـان للتصـور احلـديث      بعضها قد اكتفى بالنقل عنِ القـدم 

واالستعمال املعاصر للمصطلح، وهذا يوضح اتفاقَـه مـع املنقـول القـدمي يف الداللـة،      
، ويـدلُّ هـذا علـى أمـا قامـا      )٤(بدوي طبانة. ، ود)٣(أمحد مطلوب.مثل جهود د

بالغة العربيـة القدميـة، فكشـفوا    بتعريف املصطلحات البالغية القدمية مبا محلته كتب ال
  .عن رؤية القُدماِء واستعماالم هلا

ومن امللفت للنظرِ أنَّ للفظ الواحد واملصطلح الواحد أحيانا عـدةَ مفـاهيم، حـىت    
تكاد اللفظةُ الواحدة تعثُر بني كثرة دالالا، وهذا األمـر يسـري يف معظـم اللُّغـات،     

يف الدالالت تكشف لنا عـن ذاك اخلـيط املشـترك بينـها علـى      إال أنَّ عمق املدارسة 
الـذي تقلَّـب يف فُـروعِ     املقْطَـع ، واخليط الذي جيمـع دالالت  )٥(الرغم من افتراقها

  .علوم اللغة العربية، ومحل أكثر من داللة؛ كونه األخري واجلزَء واملنتمي واملتغير
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 .الصفحة نفسها: السابق) ١(
 ).٢٣٣: ص(املعجم املفصل يف علوم البالغة البيان والبديع واملعاين، إنعام فوال،  )٢(
 ).٣٣٦/ ٢(، ١م، ط١٩٨٩معجم النقد العريب القدمي، أمحد مطلوب، دار الشؤون الثقافية، عام) ٣(
 ).٣٣٧/ ٢(، ١م، ط١٩٨٩البالغية وتطورها، بدوي طبانة، عام  ومعجم املصطلحات )٤(
 ).Xl: ص(تقدمي احملقِّقني ملوسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي : ينظر )٥(



 

 
٥٧ 

 ثني هواحملفاملقطع عندرا( دأو )آلخ ر القصيدةة سواًء كان آخاآلخروي ه مفتوحولكن ،
من الكل، واجلزء املنقطع هو جزٌء من كلٍّ كان كامالً ) اجلزء( وكذلك هو. البيت

  .منها) مقطع(فانقطع عنه ال خيتص بآخرها، فكلُّ عدد من أبيات القصيدة هو 
ات ال ينفصل عنها، سواء دلَّ على آخر القصيدة إىل كُلي) االنتماء(كما نجِده يدلُّ على 

فاملقطع إيذانٌ ) التغري(وأما تضمنه ملعنى . وقاعدا أو آخر البيت وقافيته أو قطعة منها
حيث ينتهي اإلنشاد وينقطع : بانتهاء القصيدة وانقطاعها، فهو مقطَع األبيات؛ أي

عر، ولكن هذه املعاين ال جتمع إالَّ يف انسياب النص على لسان املنشد وقلَم الشا
  .الشعري الذي نعين به آخر بيت يف القصيدة املقْطَعالداللة على 

فقـد حقَّـق بعـض    ) املقطَـع الشـعري  (أما الفَهم البالغي املعاصر الصـطالح  
، )براعـة اخلتـام  أو  املقْطَـع لرباعـة  (االستقرار الداليل عند جمموعة منهم، يف بيـام  

خيـتم  "وتعريفهما تعريفًا ال يجايف ما نرتضـيه للمقطَـع الشـعري، فهـي عنـدهم أن      
        ق األمسـاع، أو يقَـع عليـه نظـرطـرـر مـا ين؛ إذ هو آختام حسه خباملتكلِّم كالم
     ـر الطعـام، أو مبثابـة اللمسـاتيف آخ أطيبِ لُقمة القارئ، فيحسن فيه أنْ يكونَ مبثابة

ناعمات اليت تعلَق يف النفوس، وتسكُن عندها سكونَ ارتياح، وتظـلُّ هلـا ذكريـات،    ال
وللبلغـاِء فنـونٌ خمتلفـة    ... وتحرك النفوس بالشوق إىل املزيد من أمثال ذلك احلـديث 

كثرية يختتمون ا شعرهم ونثرهم، ويكون آخر كالمهم داال على أنهـم قـد وصـلوا    
ما يقصدون من القول، وتتفاضلُ اخلواتيم مبقـدارِ مـا فيهـا مـن إبـداعٍ دالٍّ       إىل آخرِ

  .)١("على أنها آخر القول
إذ املقصـود مـن حسـن    : "أمحد رضا تعريفًا حلُسن اخلتـام إذ قـال  . كما قدم د

حسـان؛  اخلتام عناية الناظم والناثر خبامتة كالمهما، فيجتهـدا ليحسـنا فيهـا غايـة اإل    
، فالتصور احلـديث بنـاًء علـى مـا ورد يف املعـاجمِ      )٢("لكونِه آخر ما يتلقَّاه السمع
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/ ٢(، ١م، ط١٩٩٦كة، عامنبعبد الرمحن حسن ح ،تأليف وتأمل ،البالغة العربية وأُسسها وعلومها وفنوا )١(
٥٦٣.( 

ستهالل والتخلُّص وحسن اخلتام يف شعر اخلنساء دراسة بالغية، حممد رضا عبد اهللا الشخص، جامعة براعة اال )٢(
= 



 

 
٥٨ 

احلديثة وكتبِ البالغة واألدب، هو التصور الثابِـت الـذي انتـهى إليـه املصـطلح يف      
داللته على البيت األخري، بعد أن قضى شـوطًا كـبريا مـن التذبـذب واالضـطراب،      

استقر ايتهافقدالقصيدة و الالته على خامتةد ت.  
خصوصية اخلتـامِ و اسـتقالله بالنكتـة اللطيفـة و     ) م١٨٧٨ت (اهلامشي كما ذكر

  .)١(األسلوب الرشيقو املعىن البليغ، على أن يكون ساملاً من التعقيد جمافياً لإلسهاب
ـ أما ما يتعلَّق بتداوله عند النقَّاد واألدباء  ، فـإنَّ ثَمـت بعـض اجلهـود يف     دثنياحمل

، الـذي  )٢(بكـار . تثبيت دعائمِ املصطلح اليت تستحق اإلشارة إليها، من مثل جهـود د 
املطلـع،  (من بني أجزاء هيكل القصيدة العربية القدميـة املكـون مـن     املقْطَعتنبه ألمهية 

ه، بـل اسـتعرض جهـود القـدماء     ووفَّى احلديثَ عنه ولَم أطراف). والتخلُّص، مث اخلامتة
  .واملعاصرين يف شأنه

حيىي اجلبوري، فقد أشار إىل اخلامتة إشارةً مقتضـبةً وبـين أمهيتهـا يف    . وكذلك د
أبو زيد فقد قدم تعريفًـا جامعـا للخامتـة الـيت     إبراهيم .، أما د)٣(القصيدة العربية القدمية

 رادفعري(تهافهي عنده أ) املقطع الشـي للقصـيدة،     : "نطرِ أجـزاء البِنـاء الفَنن أخم
       ـر الكلمـات، والقـول األخـري، وفيهـا تكثيـفة، وآخعريجرِبة الشالصةُ التفهي خ
للتجرِبة الشعرية، ونتيجة املقدمات، وحصيلة ما سبق مـن أفكـار ورؤيـا واجتاهـات،     

ده الشـاعر يف عملـه اإلبـداعي، وهـي     وفيها دعوةٌ إىل التوجيه اإلنسـاين الـذي أرا  
  .)٤("القاعدةُ أو النظرية ومعظَم ما سبقها يعد متهيدا هلا

فيتوجب أن نصلَ بعد العرض السابِق إىل قناعة بـأنَّ القصـيدة عبـارةٌ عـن بنـاٍء      
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= 

 ).٥١: ص(، م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، سنة االصدار١١٩ارامللك سعود، مركز حبوث كلية اآلداب، سلسلة االصد
 ).٣٩/ ١(جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لُغة العرب، أمحد اهلامشي، : ينظر )١(
 )٣١٦- ٣٠١: ص(، بكَّاريوسف بناء القصيدة العربية، : ينظر )٢(
: ص(، ٩م، ط٢٠٠١/هـ١٤٢٢ الشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه، حيىي اجلبوري، دار الرسالة، عام: ينظر )٣(

٢٥٦.( 
 ).٩٩: ص(م، ١٩٩٤بناء القصيدة يف شعر الناشئ األكرب، علي إبراهيم أبو زيد، دار املعارف، عام) ٤(



 

 
٥٩ 

ـ ينشئه الشاعر من أعاله حىت يصلَ إىل القاعدة، اليت يقطـع عنـدها القصـيدة،     فالش عر
؛ ألنـه يقَـع يف آخـر    )املقطـع الشـعري  (قطع عند اية امسهـا  تنجديلةٌ من األبيات 

 .القصيدة ويعترب قفالً هلا متمما ملبناها
وختليصه من زائد املعـاين وربطـه بـآخر بيـت مـن      ) املقطع(بعد حترير مصطلح 

 ن التفاتي أن نبيثني لـه بوصـف  احملالقصيدة، بقوآراَءهـم يف     د ،ـن الـنصه جـزًءا م
) املقطـع الشـعري  (موقعه ومؤداه، مع مالحظة اختالف األلفـاظ الدالَّـة فقـد ورد    

 اللة عاحملبلفظه عندف إىل الدثني وأكثر ما انصرةدواية والقصلى خامتة الر .  
بشـكل  ) مقـاطع لل(عندما نسلِّط الضوَء على التصـورات النقديـة املعاصـرة    و 

عام، جند أنَّ النقَّاد املعاصرين اهتموا خبواتيمِ األعمـال األدبيـة يف خمتلـف األجنـاس،     
والتفَتوا إىل ايات الروايات وعنوا ا عنايةً واضحة، ومنحوهـا أمهيـةً كـربى كجـزٍء     

  .)١(من معمار الرواية العربية احلديثة، والقصة القصرية واملسرحية
ويف املقابلِ جندهم يتفاوتون يف االهتمامِ خبواتيمِ القصائد، وذلـك عنـد القلَّـة مـن     

، بينمـا نصـيب خامتـة    )٢(الباحثني، فخامتة الرواية حمفوظةُ املكانة يف الـنص الروائـي  
كـان يسـريا إذا مـا قارنـاه      -املنصب علـى اخلـواتيم    -القصيدة من هذا االهتمام 

  .اية املعاصرةبالرو
 ـــــــــــــــــ

 -  ١ - ١١، بتاريخ  ١٤٨٠٨، معجب العدواين، وجريدة الرياض السعودية، ع)شعرية النهايات الروائية: (ظرين )١(
. هـ١٤٣٠-١ - ٢٥، بتاريخ ١٤٨٢٢، معجب العدواين، جريدة الرياض، ع)النهايات اإلبداعية(هـ، و١٤٣٠

- ٨-٢، بتاريخ ١١١٦عسبوع األديب، ، نذير جعفر، جريدة األ)جاذبية العنونة واالستهالل وانفتاح اخلامتة(و
فريد الزاهي، مراجعة عبد : ، علم النص، جوليا كريسطيفا، ترمجة)النهاية االعتباطية واالكتمال البنائي(و. م٢٠٠٨

القصة القصرية اية مفتوحة أم ). ٣٨: ص(، ٢م، ط١٩٩٧الدار اليضاء، عام -اجلليل ناطو، دار توبقال، املغرب 
 .م٢٠١٠يناير١٠،  ١٥١٧٥بر، جريدة الرياض، عمغلقة، مرمي اجلا

دار  -عبد احلق بلعابد، الدار العربية للعلوم ناشرون : عتبات جريار جينيت من النص إىل املناص، ترمجة )٢(
وعتبات النص حبث يف التراث العريب واخلطاب النقدي املعاصر، يوسف اإلدريسي، ). ١٠٨: ص(االختالف، 

وسحر النص من أجنحة الشعر إىل أُفق السرد ). ١٠- ٩: ص(، ١م، ط٢٠٠٨املغرب، عام  -منشورات مقاربات 
حممد صابر عبيد، املؤسسة العربية للدراسات : قراءات يف املدونة اإلبداعية، إبراهيم نصر اهللا، إعداد تقدمي ومشاركة

 ).٢٠٨: ص(، ١م، ط٢٠٠٨والنشر، عام
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هـو قلَّـة   : إحـدامها : عند املعاصرين معضـلتان ) اخلامتة(فتواجِه الباحثَ عن ماهية 
املادة النقدية املتعلِّقة باملقطع مقارنةً باحلفـاوة الكـربى لالسـتهاللِ أو املطلـع، عـدا      

متـة القصـيدة، يف   النزر اليسري من كتابات بعضِ الناني من النقَّـاد الـذين اهتمـوا خبا   
  .ثَنايا بحثهم عن مقومات بناِء القصيدة العربية يف القدمي واحلديث

فهي افتقار كتب النقْد احلديثة إىل الـنص الصـريحِ الـذي يـبن     : أما املعضلة الثانية
ـ . اخلامتة، بدًءا من االصطالح وماهيته، ووصوالً إىل قيمته البنائية واملعنويـة  د عنـد  فنجِ

بعض املعاصرين تفهما للخامتة وإدراكًا ملؤداها، ولكن يقصر ذلـك يف حـدود قصـيدة    
  . ينص على رأيٍ أو تعريف هلابعينها، فال يعمم إبانته وال 

، كـان متعلقًـا بأمهيتـها، وعالقتـها     )اخلامتة(جممل ما توصل إليه املعاصرون يف و
  .النفْسي الذي تتركه يف املتلقِّي، مث درجة الوعي الكتايب بالبِناء الشعري، واألثَر

من اهتمـام النقَّـاد ودرجـة    ) املقطع الشعري(وإنه لَمن الضروري أن نتبين مكانة 
بداللـة مرادفاتـه عليـه، والتفـت      املقْطَعبيام له، فقد اتضح أنَّ الناقد املعاصر عرف 

ن صته، اليت مِء القصـيدة،      ها أنَّ ورِألمهيـدوتعـود علـى ب ،النهاية هي نتيجةُ الـنص
يف القَصـيدة املعاصـرة أن   ) النهايـة (فعلَـى  . مراده و غايتـه وفيها يكشف الشاعر عن 

تكونَ نتيجةً حتميةً، وخالصةً للنص اإلبداعي، تعود على املقدمة وتـرتبط ـا، وفيهـا    
الـركن األهـم يف تشـكيلِ    ) "النهايـة (د األخري، مث إنهم عدوا يوضح الشاعر عنِ املقص

لـيس  .. بِنية النص اإلبداعي وهلا وهجها ودورها يف حتديـد مسـار العمـل واتجاهـه    
غريبا أن تعد النهايةُ أو اخلامتة الركن األمسـى يف العمـلِ اإلبـداعي، لنأخـذ العـرض      

تتبقَّـى غالبـا يف   ) الفيلميـة (مهيـة النـهايات، فالنهايـة    السينمائي بوصفه مثاالً على أ
ذاكرتنا ليس لكوا آخر املشاهد اليت خنتزِلُها فحسب، بل لكوـا ختتصـر لنـا ذلـك     

فمن الصعب جدا أن نستدعي كاملَ العمـل بعـد اكتمـال القـراءة،     . العرض وتلخصه
ية، فالبدايات والنـهايات همـا مـا يتبقَّـى يف     لكنها تستدعي اللحظات واملشاهد الدرام
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  .)١("الذاكرة وتشكِّل اجتاهنا وميولنا تجاه العمل الروائي
املقدمة والنهاية مهـا عتبتـان بامتيـاز؛ ألنَّ األوىل    "حلميداين فيرى أنَّ امحيد . أما د

حلميـداين مؤطَّــر   ا، فالنص عنـد  )٢("عتبة دخولٍ إىل النص، والثانية عتبةُ اخلروج منه
حافظ املغريب عتبةً من عتبـات الـنص املعاصـر، وهـي     .باالفتتاح واخلتام، وقد عدها د

  .)٣(بالطبع عتبةُ اخلروج
هذا بيانٌ موجز للخامتة باعتبارها جزًءا من النص اإلبـداعي وركنـا مـن أركانـه،     

صُ يعـول عليهـا حتديـد اجتـاه     تقَع يف آخره، بل حتدد مسار العمل واجتاهه، فخامتة الن
فيتضـح ممـا سـبق إدراك الناقـد     . هذا العملِ؛ لكوا آخر ما يبقَى يف الـذاكرة منـه  

  .، و شعوره مبكانتها يف القصيدةيف العمل األديب) اخلامتة(املعاصر ألمهية 
للتصـور   مث نجِد أنَّ من مظاهر هذا االهتمام ما يتعلَّق بـالعرض التـارخيي السـريع   

النـهايات اإلبداعيـة يف   (معجـب العـدواين يف   . القدمي للخامتة، الـذي قـام بـه د   
مـن املالحـظ أنـه    و  لتارخيي للخامتة يف هذه املقالـة، ، فقد أوجز االمتداد ا)٤()التراث

يف النقـد العـريب القـدمي مسـتعملَة باصـطالحٍ آخـر وهـو        ) اخلامتة(مل يتنبه إىل أنَّ 
العدواين أثبت تنبه العريب ملزيـة النـهايات، ولكنـه قلَّـص احلـديثَ      .إنّ دف). قطعامل(

 ا مرادفاتهعنها يف دائرة ـن تصـورات كانـت     و أ.اليت استضاَءمـا أورده م عظمنَّ م
؛ إذًا، تراجع احلركة التداوليـة للمصـطلحات القدميـة    )اخلامتة واالنتهاء(تدور يف حلقة 

 ـــــــــــــــــ

)١( دخحمرم ١١، اخلميس١٤٨٠٨ل نظري، معجب العدواين، جريدة الرياض، عمجاليات النهايات اإلبداعية م
 .م٢٠٠٩يناير  ٨هـ، ١٤٣٠

، ٤٦، ع١٢، محيد حلمداين، جملَّة عالمات يف النقد، النادي األديب جبدة، مج)حبث نظري(عتبات النص األديب  )٢(
 ).٨: ص(هـ، ١٤٢٣شوال 

دراسات يف تأويل النصوص، حافظ املغريب، دار -شعري املعاصرحتوالت اخلطاب الو أشكال التناص: ينظر )٣(
 ).٢٣٥: ص(، ١م، ط٢٠١٠النادي األديب حبائل، عام -االنتشار العريب 

- ٢٠الباحة، بتاريخ -النهايات اإلبداعية يف التراث، معجب العدواين، ملتقى الباحة الروائي الثالث : حبث )٤(
احتجاج واستشراف، معجب العدواين، : وائية السعودية يف األلفية الثالثةالنهايات الر: حبث. هـ٢٢/١٠/١٤٢٩

 .م٢٦/٣/٢٠٠٩ - ٢٥جدة، بتاريخ  -، نادي جدة األديب)الرواية يف اجلزيرة العربية(، ٩ملتقَى قراءة النص
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   .املعاصر واملصطلح التراثيالستعمال اإىل هذا االنفصال بين أدى 
 رفع ه ) املقطع(فقداللتة بدة، الشعريبكـار  .عنـد د احلقيقي   ـه مـرادفأن كروأد

يف بعـث املصـطلحِ القـدمي،    الـيت أَسـهمت    ومن اجلهود البحثية .)١(اءللخامتة واالنته
ـ وتناولـه بلفظـه يف التـراث ومل ي    طلح مـن جديـد  كما أسهمت يف تداول املص تهنع 

 إبـراهيم . ، فقـد عـرف د  )يف شعر عمـر أبـو ريشـة    املقْطَعشعرية (حبثُ ، مبرادفاته
إنـه البيـت الـذي تعتمـد     : "وأشار إىل أمهيته يف قولـه  )٢()املقطع الشعري( الكوفحي

إلمكانـات اجلماليـةُ حيـث يسـهِم يف     عليه القصيدةُ شكالً ومضمونا، وكما تنبع منه ا
فهذا البيت ال يمكـن االسـتغناُء عنـه أو حذفُـه     . مد فضاء النص الداليلِّ وشحن طاقته

يف سياق التجرِبة اخلاصة اليت يسعى الشاعر إىل جتسـيدها ونقْلهـا للمتلقِّـي؛ الرتكـازِ     
وحـدا   وتعـزز مـن خاللـه وجودهـا    بِناء القصيدة عليه حبسبِه األساس الذي حتقَّق 

، فهذه األمهية املسـتحقَّة الـيت أُوليـت للمقطـع،     )٣("وتصل إىل غايتها الداللية والفنية
   .الشعري  النقدية املعاصرة للمقطعتعد صورةً من صور االلتفاتة 

مـر أبـو   ع(أما الشعراء يف قصائدهم فأجدر ما يشـار إليـه، تصـريح الشـاعر     
أنـا شـاعر قصـيدة، ولسـت شـاعر      : "يف إبراز مكانة اخلامتة، وذلك يف قوله) ريشة

بالبيـت  (بيت، والقصيدة عندي وحدة ال تتجـزأ، تعـودت أنْ أختمهـا مبـا أُمسيـه      
وهذا مذهبِي يف الشعر، وهـذا ال يعـين أنـه ال يوجـد شـعر مـن طـراز        ) املفاجأة

  . )٤("آخر
وهـذا تصـريح   . )٥(ملفاجأة أَطلَق عليه بعض النقَّاد اسـم البيـت الصـدمة   فالبيت ا

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٠١: ص(بناء القصيدة العربية، يوسف بكار،   )١(
األستاذ املشارك يف كلية اللغة العربية جبامعة - يم الكوفحي، إبراهعمر أبو ريشةقصائد  مناملقْطَع يف مناذج شعرية  )٢(

 .٢ع ،م٢٠٠٩هـ يوليو ١٤٣٠أم القرى، جملة جامعة أم القرى، رجب عام 
 ).١٩٥: ص(، السابق )٣(
 .م١٦/٣/١٩٨٧، تارخيه ٢٦٠، العدد)جملة الشراع اللبنانية(يف لقاء مع الشاعر نشر يف  )٤(
)٥( ع ٢٠٠٥سوريا، جملة املوفق األديب، السنة اخلامسة والثالثون، كانون ثاين -ر جترِبة احلداثة، نذير العظمة تطو ،

٤٠٥. 
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خبامتة قصيدته وأنَّ اخلتـام يشـكِّل سـمةً يتميـز     ) عمر أبو ريشة(يوضح اهتمام الشاعر 
ا عن غريِه من الشعراء، فاهتمامه باخلامتة جعلَـه يطلـق امسـا علـى هـذه الظـاهرة       

، وال جيـوز تعميمـه؛   )عمر أبـو ريشـة  (مصطلح خيص ) فاجأةالبيت امل(الشعرية، فـ
و  ،املقـاطع الشـعرية   ضرب مـن ضـروب  ألنه ليس كلُّ خامتة هي مفاجئة، والفُجاءة 

قصـيدة  (الكوفحي يف حبثـه اآلنِـف   . اصة اليت أَطلَق عليها داخلتمثَّل يف تلك القصائد ت
  .)١(ب على هذا البيت وال تنهض إالَّ بهتتركَّ -فيما يرى  -؛ ألنَّ القصيدة )املقطع

هـذه طريقـةٌ جديـدة يف مسـار     "ويف دارسة للدكتور عصام حلـيب، ذكَـر أنَّ   
أن تصـلَ   إىلالقصيدة، حيث يبدأُ الشاعر بسرد قصة أو حكاية تسـري بـرمت متسلِسـل    

ـ    ارئ إىل زاويـة خمتلفـة   إىل البيت األخري حيث يغير الشاعر كلَّ املوضـوع وينقُـل الق
  .)٢("متاما عن كلِّ املوضوع األصلي للقصيدة

من كلِّ ذلك يتبين وعي الناقـد املعاصـر بأمهيـة اخلامتـة يف الـنص الشـعري،       
الـيت   املقْطَـع وحساسية موقعها بالنسبة ملعمارية القصيدة القدميـة واحلديثـة، ومكانـة    

 القصيدة احلديثة عند الشاعر احلديث علـى املسـتوى التـنظريي    تنبه هلا بعض النقَّاد يف
والتطبيقي؛ فقد تنبه هلا بعض الدارسني على املستوى التطبيقي خاصة عنـد مـن يعنـى    
بتحليل بعضِ النصوص القدمية وشرحها حيـثُ أدرك أمهيتـها ومركزيتـها يف القصـائد     

م ـ   القدمية، فنجِد ذلك يف إشارات فيهـا النصـوص    واتناثرة يف بعضِ كُتبـه الـيت واجه
علـى أمهيتـها    اليـد  وافقد توصلوا ملركزية اخلامتة، ووضـع  ؛)٣(القدمية بالشرح والتحليل

   .دون اإلفصاح عن هذه املكانة املهمة
أنظمـة تكثيـف الداللـة يف الـنص     مـن  عبد اهللا السمطي نِظـام  .كما عدها د

 ـــــــــــــــــ

 )١٩٨: ص( يشة، إبراهيم الكوفحي،شعرية املقطع يف مناذج من قصائد عمر أبو ر  )١(
 -٢٠٠٦والعشرون أيلول  السنة السادسةالعريب،  ، عصام حليب، جملَّة التراث)اإلبداع يف مجاليات عمر أبو ريشة( )٢(

 .١٠٣ع، ١٤٢٧رمضان 
 ).٣٢٢: ص( -٢٣٣/ م٢٠٠٦، عام٣، حممد حممد أبو موسى، ط)قراءة يف األدب القدمي(ينظر  )٣(
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فحسـب العـريب املعـىن    . )١(تقنيةً يمكن للمبدع أن يطوعها خلدمـة إبداعـه   وجعلها
  .)٢(املكثَّف والعاطفة املركَّزة يف كلمات يستقلُّ ا البيت

     قَّـادجِـد أنَّ النـرة، فناملعاص ها يف القصـيدةتعلَّق بصورِ اخلامتة وأشكالا فيما يأم
واتيم، فالناقد على وعـيٍ بعـدم إمكانيـة تحديـد صـور      اختلفوا يف بيانِهم ألنواعِ اخل

اخلامتة؛ ألنها من صنع املبدع الذي ال يمكن حصر إبداعه يف نـوعٍ أو صـورة معينـه،    
  .إالَّ أنَّ الباحث يف آرائهم جيِد ما يضيء جوانب منها

شـعر املعاصـر هـي    إنَّ من أبرز اجلهود احملفوظة اليت تناول أشكال اخلـواتيم يف ال 
، فقد حبثت يف اخلامتة باعتبارهـا لَبِنـةً مـن بنـاء الـنص املتكامـل،       )٣(نازك املالئكة

وناقشت أشكالَ اخلامتة باعتبارِ الشكل واملضـمون، مث اهليكـل الشـعري، مـا جعـل      
  :شكل القصيدة ومضموا مجمالً يف نقطتنيوحديثها عن اخلامتة 

القصـيدة تتنـاول موضـوعا سـاكنا     "فإذا كانـت  : عتبارِ املضموناخلامتة با :أوالً
كالنهر مثالً فتصفه كما يلوح للشاعر يف حلظة معينه، ويف هـذه احلالـة تكـون خامتـةُ     
القصيدة أقْوى من سائرِها حيث تقوم على نوعٍ مـن التعـارض اخلفـي بـين البيـت      

امتـدادا زمنيـا، بكلمـة    (ول القصـيدةُ حادثًـا أو   أما حني تتنـا . اخلري وبقية األبيات
فإنَّ احلركة تأيت من تعاقب الزمن الذي يستغرقه احلـادثُ وميـر عـرب القصـيدة     ) أخرى
ويف هذه احلالة تكون اخلامتةُ متميزةً عـن سـائرِ القصـيدة بـأن توقـف هـذه       . أمامنا

التعـارض بـين احلركـة الزمنيـة يف      وهي حالةٌ يقوم فيهـا . احلركة عند نقطة منطقية
هنا املضمونُ فـرض علـى املبـدع نوعيـة اخلامتـة،      . )٤("القصيدة والسكون يف ختامها

مع مراعاة درجة االنفعال يف ثَنايا النص ومتابعة حركة الـزمن، فـإذا كـان املضـمون     
 ـــــــــــــــــ

حممد صاحل وصيد الفراشات، عبد اهللا السمطي، جملَّة نزوي، تصدر عن ، ظمة تكثيف يف النص الشعريأن: ينظر )١(
 .١٨م، العدد ٢٨/٦/٢٠٠٩للصحافة والنشر، تارخيه مؤسسة عمان

، ٢القاهرة، ط-األصول الفنية للشعر اجلاهلي، سعد إمساعيل شليب، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع : ينظر )٢(
 ).٧١: ص(
 .١٢ط، م ٢٠٠٤عامقضايا الشعر املعاصر، نازك املالئكة، دار العلم للماليني،  )٣(
 ).٢٣٩: ص(ق، الساب )٤(
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ثًـا، فهـذا يتوجـب حضـور     هادئًا لزِم أن تكونَ اخلامتة قوية، وإذا كانت تتناول حاد
توجـب أن تكـونَ النهايـة    حىت النهايـة، ف الزمن كعاملٍ يدفَع املبدع واملتلقِّي للمتابعة 

مـي خليـف إىل أنَّ خامتـة القصـيدة     .هادئةً تتوقَّف فيها حركةُ الزمن، وقد أشارت د
 ف باختالف١(مضامينها اليت تتحكم فيها املوضوعاتختتل(.  

ومن األساليب اليت خيـتم ـا الشـاعر قصـيدته مـا      : ة باعتبارِ الشكلاخلامت :ثانيا
     متسـاوية مقطوعـات يقوم على أساسِ اإليقاع واملوسيقَا كأنْ تكـونَ القصـيدة ذات
الطول رباعية أو أكثر، فيجعل املقطوعة األخرية ذات طـولٍ خمتلـف، أو عـن طريـقِ     

 .)٢(اخلتامالتكْرار باعتبارِه شكالً من أشكال 
يف حتقيـقِ الوحـدة   ) املقطـع الشـعري  (ويف احلديث عن هيكلِ القصـيدة ودور  

والبناء، نذكُر أنه قد انطلق اجلدلُ حولَ وحدة بنية القصيدة العربيـة القدميـة يف الربـع    
 األمر الـذي خـول للبـاحثني أنْ يتبينـوا تكامـل أجـزاء      . األول من القرن العشرين

بكـلِّ مـا أوتـوا    ) حـدة الو(فطَفقوا يثبتون هلا خصيصةَ القصيدة القَدمية وتناسق بنائها؛ 
مـن  ) املقطـع (ولكن ما يهمنـا هـو مكانـة    . )٣(من إمكانات ذهنية وخلفيات علمية

هذه الوحدة باعتبارِه جزًءا من أجزاء الـنص، ودوره يف إحـداث التـرابط وأداء هـذا     
  .النقْدي، وعالقته بوحدة القصيدة العربية املطلَب

يف القصـيدة يعـد بيـت    ) املقطـع الشـعري  (إنَّ : قد ال نعدو الصواب إذا قلنـا 
القَصيد فيها، البيت الذي يكشف الغرض من نظْمِ القصـيدة، ويرتكـز عليـه الشـاعر     

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٢: ص(القصيدة اجلاهلية يف املفضليات، مي خليف، : ينظر )١(
 .السابق، الصفحة نفسها )٢(
األردن، مؤسسة محادة  - لبسام قطوس، أربد) وحدة القصيدة العربية يف النقد العريب: (من هذه األعمال نذكُر )٣(

مات والدداية القرن الثامن القصيدة العربية يف النقد العريبشكل  و. م١٩٩٩، عام١راسات اجلامعية، طللخ حىت 
، يدة العربية يف ضوء النقد احلديثبناء القص و. م١٩٨٤عام ،١، جودة فخر الدين، بريوت، دار اآلداب، طاهلجري

، يوسف بناء القصيدة العربية و). ٣٣٧/ ٢(، بدوي طبانة،  جم املصطلحات البالغية وتطورهامع و. يوسف حسن
، حياة جاسم،  العريب حىت اية العصر العباسي وحدة القصيدة يف الشعر و. ١٩٨٣بريوت، دار األندلس، عام كار،ب

 .، والقائمة طويلة١٩٧٢بغداد
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فقـد نـاقش   اُء وعنده يـتم األثـر،   ؛ إذ يكتمل البن)١(يف أداء املعنى األصيل الذي يريده
الشاعر صالح عبد الصبور مكانةَ اخلامتة ودورها يف إحكـام بنـاِء القصـيدة، وذلـك     

ويبـدو يل اآلن أنَّ حمـك الكمـال يف بِنـاء     : "حيث يقول) حيايت يف الشعر(يف كتابه 
ليهـا، وتسـهِم   القصيدة هو احتواؤها على ذروة شعرية، تقود كلَّ أبيـات القصـيدة إ  

وإنْ كانـت  . يف جتلياا وتنويرها، وهي ليست ذروةً بـاملعىن الـذي جنـده يف درامـا    
حتتوي عنصرا دراميا، ولكنها أقرب ما يكون إىل ما اصـطلح العـرب علـى تسـميته     

، ومـا االخـتالف يف األبنيـة إال اخـتالف يف مكـان الـذِّروة مـن        )بيت القصيد(
  .القصيدة
ايـة القصـيدة   "ما كان رب به الـذِّروة يف ة هو ما جاءترِيعاألبنية الش ٢("أيسر( ،

بـؤرةً شـعورية قويـة يف القصـيدة      املقْطَعإنه إذا محل : بناًء على ذلك يمكن أن نقول
بلغت الكمال عند الشاعر صالح عبد الصـبور، فـاملقطع الشـعري عنصـر ميكـن أن      

  . يف خدمة قصيدته حىت يصلَ ا إىل الكمال يف البناء واألثَريستثمره املبدع 
الشــعري يف القَصــائد املركَّبــة و عالقتــه بــالبؤرة الشــعورية،  أمــا املقطــع

القصيدة العربية الفصيحة القائمة على مقدمـة غزليـة تـنجح يف اسـتدراج أُفـقِ      "فإنّ
  .)٣("ورة يف خامتة القصيدةالتلقِّي إىل بؤرة النص اليت تكمن بالضر

وهذا حتديد أكثر حصرا لبؤرة التلقِّي اليت تتجلَّـى يف خامتـة القصـيدة، وخاصـة     
املقدمات الغزلية، معنى ذلك أنَّ هناك حشدا لكـلِّ قُـوى الـنص منـذُ     املفتتحة بقصائد 

ـ     دخر موهبتـه وقُدرتـه   البدء ليصلَ إىل اخلامتة، حيث البـؤرةُ الشـعورية، فالشـاعر ي
النهايات االعتباطيـة للقصـائد هـي عالمـةُ تعثُّـرِ الصـنيع       "ليفجرها يف النهاية؛ ألنَّ 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٠٢/ ١(املعجم املفصل يف األدب، حممد التوجني، : ينظر) ١(
 ).٣٨ :ص(، ٣جملدم، ١٩٨٨بريوت -، دار العودة)حيايت يف الشعر(ديوان صالح عبد الصبور،   )٢(
م، ٢٠٠٧أيلول-سبتمرب ٦، وجدان الصانع، صحيفة سبتمرب، بتاريخ )قراءات يف غنائيات عباس الدليمي( )٣(

 .١٣٤٤ع
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  .)١("الشعري واضطرابِ القَول
الربغـوثي جعلتـه يـربِط الصـنعةَ     . فهذه النهايات االعتباطية اليت أشـار إليهـا د  

بار دليلٌ على وعيِ الشـاعر بأمهيـة اإلحسـان يف    بالشاعرية، فأخذُ النهايات بعنيِ االعت
     ـنعةة؛ فالشـاعريةُ مرتبطـة بالصه الشـعريع، وإمهالُه هلا يدلُّ على تعثُّر صنعتهذا املوض

الذي يـرى الصـنعةَ شـيئًا والشـاعرية     ) هـ٦٨٤ ت(وهذا خمالف لرأي القرطاجني 
انعا، ولكنه يف احلقيقـة شـاعر، ثُـم    فكلُّ صانع شاعر، وليس كلُّ شاعر ص. شيئًا آخر

  .)٢(إنه يتفق معه يف تشنيعِ فعل القطع بال اهتمام
فالنهاية مرحلةٌ حتمية، للشاعر أنْ يترك لنفسه الوصـولَ إليهـا بطبيعتـها، حـني     
يكتملُ البناء، وله أن يعجلَ عليها وخيتم قبلَ اكتماهلـا وبلوغـه طـور النضـج فتولـد      

 ع بـني االفتتـاح      غريصـنعها املبـدي ا على عالقـةبلة، فاكتمال البِناء يكونُ مترتمكتم
تكون على الدوام ذات صلة واضـحة ببـدايتها، وبـذلك يـتم للشـاعر      "والنهاية اليت 

حتقيق فعل متكامل يف صميمه، ينتهي يف موضعٍ شبيه مبوضـع بدئـه وإن مل يكُـن هـو     
ه عودـربات جديـدة     بالضبط؛ ألنخ الشـاعر رِحلة أكسـبت ٣("إىل هذا املوضع بعد( ،

ويف هذا إشارةٌ إىل عالقة اخلامتة بأبيات القصيدة منذُ املطلعِ وحىت البيـت السـابِق لـه،    
خالـد احللـييب   . ، مـن مثـل د  )املقطع الشعري(وهذا ما عده بعضهم من عوامل جناحِ 

ة يعود ألسباب كـثرية؛ منـها أنهـا جـاءت قُفـالً حمكمـا       إنَّ جناح اخلامت: "يف قوله
، فاتصـالُ  )٤("للقصيدة، حبيث ال جمالَ للزيادة عليها، ومنـها صـلتها القويـة بالبدايـة    

  .اخلامتة باملطلع عاملٌ إلجناحها، ودليلٌ على طبيعية اإلنشاد
ات عامـة تـوفِّر هلـا    فقد وضعت للقصيدة احلديثة أربـع صـف   أما نازك املالئكة

 ـــــــــــــــــ

 ربيع األول ٢٣، مريد الربغوثي، جريدة الشرق األوسط، )أغلب نقَّادنا العرب ال يعرفون كيف يقرؤون قصيدة( )١(
 .٩٢٩٧ ، ع١٤٢٥

 .])٤٢:ص(راجع هذا الرأي يف املبحث األول، ي. [بهقلَّة العناية ) ب املقطععيو(إن من  )٢(
 ).٣٠٦: ص(، ٤اُألسس النفسية لإلبداع الفني يف الشعر خاصة، مصطفى سويف، دار املعارف، ط )٣(
- هـ١٤٣٠ديب، البناء الفني يف شعر عمر اء الدين األمريي، خالد بن سعود احللييب، نادي األحساء األ )٤(

 ).٨٢: ص(، ١م، ط٢٠٠٩
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، )١("التماسـك، والصـالبة، والكفـاءة، والتعـادل    : "اهليكلَ اجليد والبناء املتسق، وهي
مث ناقشت مقومات كلِّ صفة على حدة، وأوكلـت لكـلِّ صـفة مـن ينجزهـا مـن       

قوهلـا  وذلـك يف  ) التعـادل (مقومات القصيدة العربية، وجعلت للخامتة وحدها مهمـةَ  
هو آخر صفات اهليكل اجليد، فنقصد به حصولَ التوازن بـني مختلـف جِهـات    : "فيه

وإمنـا حيصـل التعـادل    . اهليكل وقيام نِسبة منطقية بني النقطة العليا والنقطـة اخلتاميـة  
على أساسِ خامتة القصيدة، حيث يقـوم تـوازنٌ خفـي ثابِـت بينـها وبـين سـياق        

  .)٢("القصيدة
ويف . فهي تحمل اخلامتة مهمةَ توازن النص؛ لكونـه القاعـدةَ الـيت ينـبين عليهـا     

رأيي أنَّ اشتماله على الصفة األخرية وتفـرده ـا ال يعـين أنـه ال يسـهِم يف تثبيـت       
        ـك الـنصع لصـاحل متاسةَ املبـدفات األخرى، فهو عاملٌ معهـم يسـتثمر قـوالص

 ه وإحداثالكفاءة القُصوىوصالبت.  
إنَّ نازك املالئكة كانت أوعى مـن ربـط خامتـةَ    : ولعلَّنا ال نعدو الصواب إذا قلنا

القصيدة يكلها، وذلك يف تقسيمها هلياكلِ القصـائد احلديثـة؛ حيـث اعتمـدت يف     
زمن إجراء ذلك على ثُنائية القوة والضعف، وجدلية الثـورة والسـكون وعالقتـها بـال    

 ا شعرتياق ذاته؛ لكويف الس"     ميـلُ إىل االنتـهاِء إذا اسـتطاع الشـاعرأنَّ القصيدةَ ت
فـإذا كـان السـياق هادئًـا جعـل      . أن يحدث تعارضا واضحا بني السياق واخلامتـة 

اخلامتة جهوريةً جملجلةً، وإذا كـان السـياق متحركًـا مـال باخلامتـة إىل السـكون،       
فقسمت هياكل القصائد إىل ثالثـة أقسـام، وناقشـت يف كـلِّ هيكـل      . )٣("كذاوه

  :خامتته املفترضة، وذلك فيما يلي
الذي يخلو من احلركَة والـزمن؛ لـذلك يمكـن أن نعتبِـر     : اهليكل املسطَّح :أوالً

نمـا ينظُـر   تدور حولَ موضوعات سـاكنة جمـردة مـن الـزمن، وإ    "أنَّ القصائد اليت 
 ـــــــــــــــــ

 ).٢٣٦: ص(، قضايا الشعر املعاصر، نازك املالئكة )١(
 ).٢٣٨: ص(السابق،  )٢(
 ).٢٤٠: ص( السابق، )٣(
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الشاعر يف حلظة معينة ويصف مظهرها اخلارجي يف تلك اللحظة ومـا يتركـه مـن أثـرٍ     
حيتـاج إىل خامتـة شـاخمة تكـون هـي      "فهذا اهليكلُ الشـعري األول  . )١("يف نفْسه

تكـونَ   فاخلامتـة ال بـد أن  .. اُألخرى كسياجٍ عالٍ حيد البقعةَ الصغريةَ املمتدة وينـهيها 
ومعـىن  . جهوريةً جملجلةً قاطعةً لكي تربز علـى سـائرِ األبيـات وتشـعرنا باالنتـهاء     

اجلهورية أن يحتوي البيت األخري على حكمٍ قـاطعٍ قـوي أو عبـارة بتـارة تصـلُح      
  .)٢("الختتامِ القصيدة

ا اهليكـلُ  هـذ "وهو الذي يسـتند إىل احلركـة والـزمن، و   : اهليكل اهلَرمي :ثانيا
يمنح األشياَء بعدا رابعا، يف حلظة من حلظاا يبـدو وكـأنَّ الشـعر قـد تجـرد مـن       
الزمن فراح املاضي واحلاضر واملستقبل، فتبـدو كلـها واحـدا، ومـن خالهلـا يبـدو       

  .)٣(املوصوف متحركًا، ومتغريا مؤثرا فيما حولَه متأثرا به
تلك قابليةَ االنتهاء بسـكون، وهـو أمـر غـري ممكـنٍ يف      خامتة هذا اهليكل مت" و

قصائد اهلياكل املسطَّحة؛ حيث ينبغي أن تكونَ اخلامتـة جهوريـةً علـى شـيٍء مـن      
العلو، وكأنَّ هذه اجلهارةَ نوع من احلركة اليت تجيء بعـد السـكون الطويـل فتـوحي     

  .)٤("باالنتهاء
هـو  "ذي يشتمل على حركـة ال تقتـرن بـزمنٍ، مث    وهو ال: اهليكل الذِّهين :ثالثًا

وأكثر مـا يـنجح هـذا اهليكـل     . اهليكل الذي يقدم عنصر احلركة على أسلوبٍ فكري
فنجـد أن  ، )٥("يف القَصائد اليت تحتوي على فكرة يناقشها الشـاعر باألمثلـة املتالحقـة   

هذه املوازنة تبقَى قصـائد هـذا النـوع     القصيدة مبوازنة، ومن دون" الشاعر يقوم خبتم 
       لـم الـنفس بالفاعليـةى يف عسـمـا مبـا يفْس القارئ إحساسك يف نترناقصةً حبيث ت
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  .)١("الناقصة
أنَّ هياكل القصيدة الثالثة تعتمد على عالقة التضـاد بـني السـياق    : خالصة ذلك

ضوركون، فحوالس كةى احلره      واخلامتة يف مستوحضـور ـعنمـياق يـكون يف السالس
يف اخلامتة، والعكس صحيح، إالَّ يف حالة إحداث التـوازن بـين هـذا وذاك، وإحكـام     

  .السيطرة على ثورة النص حىت يصلَ إىل اخلامتة
باعتبارِه عتبةً مـن عتبـات القصـيدة، تسـتدعي     ) املقطع الشعري(ومناقشة مكانة 

العتبةَ يف النص مبثابة املفْتاحِ الذي يـدخلك إىل عاملـه، فـالنص مكـونٌ      اإلشارةَ إىل أنَّ
وقد بينت الدراسات احلديثة أمهيـةَ هـذه العتبـات يف بنـاء     " من جمموعة من العتبات،

النص، فهي تشغل وظائف نصيةً وتركيبيةً، تفسـر أبعـادا مركزيـة مـن إسـتراتيجية      
فمن ال يتنبه إىل طبيعة ونوعيـة العتبـات يتعثَّـر ـا، ومـن ال      "، )٢("التخييلالكتابة و

يحسن التمييز بينها من حيثُ أنواعها وطبائعهـا، ووظائفهـا يخطـئ أبـواب الـنص،      
   .)٣("فيبقى خارجه

 فـالنص كمـا   ،هـذه العتبـات   أحـد ) قطع الشعريامل(عد النقَّاد املعاصرون وقد 
، حيتوي علـى مواقـع إسـتراتيجية وعلـى     يراه فيليب هامون يف دراسته حولَ اخلواتيم

العالمـات  كما حيتوي أيضـا، علـى   . ريهاأساسية ووقفات أكثر أمهيةً من غ تفصيالت
أنه يوسع دائرةَ املواقـع اإلسـتراتيجية املوجـودة     غريالفتح واإلغالق  عالميتالفاصلة و 

العنـوان، احلاشـية،   : (وصِ دون متييزٍ بني عتبات ومتـون، فيـذكر مـا يلـي    يف النص
، ومـا  )املقدمة، املطلع، الذِّروة، التحول، االسـتطراد، الوقـف، اخلُالصـة، واخلامتـة    

واقـع  يلفت االنتباه هو أنَّ فيليب يتعاملُ مع العتبات على قـدر املسـاواة مـع كـلِّ امل    
ة يف النصـذه املواقـع بتركيـزهم علـى      . اإلستراتيجي نياملهـتم كما الحظَ اهتمام
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يعطينا انطباعا بأنه يعتربها جـزًءا مـن الـنص وال تنفصـل     ، مثَّ )العنوان أو بداية النص(
، ومل ينظـر إليهـا   يف دائـرة البحـث   خامتة النص، و قد وضع بشكلٍ من األشكال هعن

بالضرورة للنص، بل مي ـن     كنهايةعلاخلامتـة ت فـإذا كانـت ،اية النصن اخلامتة وز بي
فكمـا هـو    ،)١(إغالق النص، فليس من الضروري أن يكونَ الـنص قـد بلَـغ ايتـه    

واتيم النص اليت توقظ املنشغل بـه، الئمـا مـن اهتمـوا     اهتم خبفيليب هامون  واضح أنَّ
فتتاحيـات علـى حسـابِ اياـا بوصـفها عتبـات       ببدايات النصوصِ كاملطالع واال

 .)٢(مهمةً
اخلوامت تتميز عنِ املداخل، من حيث إنَّ بلوغَها ال يعين ايـةَ الـنص، مثلَمـا    " أنّف

ومـن البـدهي أنْ نتصـور القـارئ     . تعين املقدمات واملطالع والعناوين بدايةَ النصوص
ه للنصى قراءتهـا يـدلُّ علـى أنَّ     وقد أَنـه، مممه ال يزال مشغوالً بعوالد نفسوقد وج ،

صايةَ اشتغال الن بالضرورة ـ  ،)٣("اخلامتةَ ليست اخلامتـة   -) املقطـع الشـعري  (إذًا فـ
. لك جيِـب العنايـةُ ـا وبطبيعتـها    عتبةُ خروجٍ من النص تفْسح لنا مساحاته؛ لـذ  -

رآه فيليب هامون يف الفَـرق الـذي تمخـض لـه بينـهما يف       وهذا استثمار ذكي لما
، فإذا كانـت اخلامتـةُ تعلـن إغـالق الـنص؛      )اية النص(و) خامتة النص: "(متيزه بني

فاإلبداع ممتـد األثـر بـال نِهايـة أمـا      . )٤("فليس من الضروري أنْ يكونَ قد بلَغ ايته
  .متته الطبيعيةالعمل اإلبداعي فمختوم خبا
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الشعري حـني أَوضـحوا حجـم األثَـر      املقْطَعلقد تنبه القدماُء لدرجة الوعيِ يف 
ـ   الس اسـتلذاذ ففْس لـه،     النفسي للخامتة، وذلك يف وصق الـنع للختـام وتشـوم

 ت(معلِّقًـا علـى رأيِ ابـنِ رشـيق      بكَّـار . وقـد أوضـح د  . وانقطاعِ الرغْبة بعده
الـذي يتوجـب علـى الشـاعر     ) األثَر النفْسي(يف معلَّقة امرِئ القيس، أمهيةَ ) هـ٤٥٦

  .كي ال يقع يف البتر مراعاته وإمتامه يف نفِْسه أوالً، مث نفْس املتلقِّي
ـ   . قطع القصيدة عند دإنَّ ف مها؛ ألنَّ تعلُّـق الـنفْس   بكَّار هـو فعـلٌ إرادي يحِس

 احلقيقيـة وتمـام نضـج األداة    بالقصيدة يفضح والدتها املبكِّرة قبلَ حلظـة املخـاض  
الرسالةُ اليت أراد الشـاعر إيصـالَها للمتلقِّـي ـذا      وه و واألثَر ،هي القصيدةُ نفْسهاو

ضعِ القَطْع الـذي يـؤذن بتمـامِ    وكلُّ هذا يحتاج إىل درجة كافية من الوعي مبو. النص
  .)١(الفكْرة وأداء الرسالة الشعرية

درجـة  (من جهة املبـدع، هـو موضـوع    ) اخلامتة(إنَّ أبرز ما يتوجب مناقشته يف 
، فالوعي الكتايب يتصل مفهومه من حيثُ اجلـوهر بـذلك الـوعي بالـذات يف     )الوعي

درجة عالية، وهي املراحلُ اليت ال يكـونُ الفـرد فيهـا غارقًـا     مراحله املستوعبة داخليا ب
فـالوعي الكتـايب مبثابـة اسـترداد اإلنسـان      . )٢(دون وعيٍ منه يف البِنيات اجلماعيـة 

إنه وعي تارخيي يف إطارِه اخلـارجي، ولكنـه وعـي ال    ). صوته(لذاكرته، أو استعادته 
ين؛ ألنه وعـي حبقيقـة الوجـود يف تلـك اللحظـة حاضـرِه       تارخيي يف عمقه اإلنسا

  .)٣(وآتيه
وعالقة درجة الوعي خبامتة القصيدة تتمثَّل يف خالصـها مـن املبـدع وانفصـالها     

فالقُـدماء أَدركـوا أنَّ حتديـد ايـة     " .عنه، ويف توفريِ اإلشباعِ ومتامِ األداء واكتمالـه 
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، وأنَّ الشاعر واعٍ ومسؤولٌ عـن خـتم القصـيدة خبامتـة     )١("نفِْسهالقصيدة بِيد الشاعر 
يرى أنَّ الشعر ال ايـةَ لـه وأنَّ الشـاعر هـو الـذي      "ولكن الشاعر املعاصر . مناسبة

، فالشـعر عنـد الشـاعر حالـةٌ     )٢("يفرِض النهايةَ ليقطعه ويفْرغ ملقتضيات احلياة العملية
  .ا إالَّ قطعا قسريا ليفرغَ ألمورِ احلياة العمليةممتدة ال يقطعه

خامتـة  (مصـطلحي  تفريقـه بـني   هذا القول يعيدنا إىل رأيِ فيليـب هـامون يف   
، ويتبين وعي الشاعر املعاصـر بـأنَّ اخلَـالص مـن العمـل      )اية القصيدة(و) القصيدة

الالشـعور ليخطُـر يف أعمـال أخـرى لـه أو      األديب هذا ال يعنِي نِهايته؛ ألنه يتربع يف 
  .لغريِه

منهم من رأى أنَّ خامتة القصـيدة ال تفـرض عليـه بـل يتلقَّاهـا؛ فقـد قـال        و
ويف تعليـق    .إنَّ القصيدةَ هي اليت تفْرغ مني ولست أنا الـذي أَفْـرغُ منـها   : بعضهم

أحيانـا تنتـهي   ! العمليـةُ اجلنسـية  إنَّ القصيدة تنتهي كما تنتهي : "ألحد الشعراء قال
وكأنك استيقظت من النوم، أحيانا أكتـب عشـرةَ أبيـات وأحيانـا أكتـب قصـيدةً       

النظر عن امتدادها، هلـا بدايـةٌ وايـة،     ، فهذا الرأي يؤكِّد أنَّ القصيدةَ بغض)٣("طويلة
  .ولكن النهاية متلقَّاةٌ ال شعورية تضعها احلالةُ الشعورية املصاحبة لإلبداع

إنَّ من أبرزِ اإلجنازات املعاصرة اليت بحثَت يف درجـة الـوعيِ باخلتـام، كانـت      و
ر يف خـتم القصـيدة،   مصطفى سويف، فقد حبث يف درجـة وعـيِ الشـاع   . على يد د

كيف يبلُغ الشـاعر ايـةَ القصـيدة؟ ومـن ثَـم      : واجتهد يف اإلجابة عن هذا السؤال
استقَى مفردات إجابة هذا السـؤال مـن الشـعراِء أَنفُسـهِم، وخلُـص بعـدها إىل أنَّ       

ولـه نِهايـة،   اية القصيدة تحتمها طبيعةُ فعل اإلبداع أنه فعل متكامـل، لـه بدايـةٌ    "
متضمنتان أصالً يف التوتر الذي يدفَع الشاعر إليه، فنحن عنـدما نبـدأ أي فعـل ينشـأ     
عندنا توتر ال ينخفض إالَّ ببلوغِ الفعل ايتـه، وال تكـونُ هـذه النهايـةُ حاضـرةً يف      
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: ؛ أي)عرفهـا ن(ولـيس مـن الضـروري أبـدا أن تكـونَ النهايـة        .ذهننا منذُ البداية
فـنحن  : ندرِكها إدراكًا واضحا باعتبارِها ايةً، بل إنَّ عالقتنا به عالقةٌ ديناميـة أصـالً  

نبلغها وهنا ينخفض التوتر، والتوتر نفسه نِظام دينـامي متكامـل حبيـث يملـي علينـا      
ـ  . تكاملَ الفعل غط شـديد يـدفعنا إىل   فنحن إذا بدأْنا السعي حنو غاية معينة نشـعر بض

مواصلة السعي حنوها إذا حاول أحد أن يقف يف وجهِنا، وهنا تنشـأ مظـاهر السـلوك    
االنفعايل، فنحاولُ أن نزيلَ العقبة بكلِّ الطرق املمكنة، ويف كـثريٍ مـن حلظـات هـذه     

ضـينا إيـاه ضـغطُ التـوترِ     احملاولة ال نعي اهلدف بوضوحٍ يف ذهننا، لكننا ننفِّذ مـا يقت 
سويف هنا يؤكِّـد إراديـة اخلامتـة، وأنهـا حاجـةٌ تتـوهج يف       . ، ود)١("الذي نحمله

فقد بين حاجة القصيدة للخامتة من منطلَـق الرغبـة الـيت تتكـون     . املبدع كي يحقِّقها
  .تهد إلشباعهاداخله لبلوغِ التمام، فوصولُ الشاعر خلامتة القصيدة رغبةٌ جي

، "االستشـراف "ومن صورِ وعي الشاعر خبامتة النص هو مـا يمكـن أن نسـميه    
 ر يستشرِفتـراَءى لـه النهايـة     الفالشاعـعراء تالش عضه للقصيدة، فبنهايةً يف ثنايا نظم

وهـي  من أبرز مـن يمثِّـل احلالـة األوىل،    و . يف منتصف القصيدة وبعضهم منذُ املطلع
: حممـد اـذوب؛ حيـث قـال    هو استشراف النهاية يف منتصف القصيدة هو الشاعر 

ال أَذْكُر أني قدرت ايةً بعينها لقصيدة ما قبلَ الوصول إىل تلـك النهايـة، بـل علـى     "
العكسِ كثريا ما أحسب املوضوع العارض ال يتجـاوز بِضـعةَ األبيـات، فمـا أَكـاد      

 أَراه يتسع ويتسع وأنا ماضٍ وراءه باضـطرار؛ اسـتكماالً ألمـر ال بـد     أمضي فيه حىت
  .)٢("منه

ضي يف القصـيدة يفـرِض عليـه اسـتكمالَها وال تكـونُ      املفالشاعر هنا يؤكِّد أنَّ 
عمـل املوجـة   "وذَكَر أيضـا أنَّ معرفـةَ ايـة القصـيدة مـن      . كاملةً إالَّ إذا ختمت

دفع بقوة التيار الباعث فتتابع صـورها املختلفـة حـىت تنتـهي إىل قرارِهـا      تن.. نفِْسها

 ـــــــــــــــــ

 .سابق، الصفحة نفسهاال )١(
 ).٢٣٣: ص(السابق،  )٢(



 

 
٧٥ 

أما استشراف النهاية بعـد إتمـامِ املطلَـع منثِّـل عليـه      . )١("األخري الذي يؤلِّف النهاية
يتجـه كـلٌّ مـن هـؤالء     حيـث  بالشاعر رِضا الرصايف وعادل غضبان وجة األثري، 

  .اية القصيدة تتراَءى هلم منذُ املطلع الشعراء إىل أنَّ
إنَّ ايةَ قَصيديت ال أراها إالَّ بعد البـدِء بالقصـيدة والفَـراغ مـن     : "فقد قال األول

فال أستطيع أنْ أخطَّ كلمةً واحدة ما مل أبدأْ مـن البيـت األول فيـه، كمـا     .. مطلعها
ساس، فـإذا تـم يل املطلـع وضـح هيكـلُ      لو كنت أبنِي بناًء ال بد فيه من البدِء باأل

اطمأننـت  .. فـإذا واتـاين املطلـع   .. القصيدة كلها فأشرف على اخلامتة من مكاين ذاك
  .)٢("للنهاية

النهاية أنا أُحددها، عندما أبتدئ نظـم القصـيدة أعـرِف النحـو     : "أما الثاين فيرى
مـن أقسـامها، وقلَّمـا أخطـأت يف     الذي ستنتهي عليه، بل أعرِف مدى كـلِّ قسـم   

  .)٣("التقدير
اية القصيدة أكـاد أَراهـا واضـحةً قبـلَ أن أبلغهـا، وأُـي       "إنَّ : وقال الثالث

  .)٤("القصيدةَ فعالً حيثُ كنت أُقدر هلا، وقلَّما أفْعل غري ذلك
وهـو   - منـذُ املطلـعِ حـىت املنتصـف     -وهناك رأي يجمع ما بين االستشرافَني 

االنتصاف يف املوضوع يحدد النهايـة، وقـد يكـون الصـحو     "إنَّ : خليل مردم يف قوله
  .)٥("من نشوة احلال الشعري يحدد النهاية

وهناك حالةٌ أُخرى يمكن أنْ نطلق عليها الترتيـب والتنضـيد، وهـو مـا يفْعلـه      
الشـعراِء ينظمـون األبيـات دون    بعـض  "بعض الشعراء، فقد ذَكَر رضا الرصـايف أنَّ  

رابطة، مث يأخذون بترتيبها كأنما هي عقد أو سـبحة يـأت هلـم حياتهـا، فراحـوا      

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٣٤: ص(السابق،  )١(
 ).٢٢٨: ص(األسس النفسية لإلبداع الفني يف الشعر خاصة، مصطفى سويف،  )٢(
 ).٢٣٩: ص(السابق،  )٣(
 ).٢٢١: ص(السابق،  )٤(
 ).٢١٩: ص(السابق،  )٥(



 

 
٧٦ 

يسلكُوا يف سمطها كيفما شاؤوا، وربما نظَمـوا البيـت األولَ منـها بعـد فـراغهم      
يف قَطْـع القصـائد، ولكـن    كلُّ هذا يبين اخـتالف طرائـقِ الشـعراء    . )١("منها كلها

اجلامع بينهم أنهم يحرِصون علـى وضـع نِهايـة للـنص، وترمجـة اإلرادة يف إبـداعٍ       
      ه يف الزمـان إىل وجـودجـودل وحـوـعري؛ أن يهي غايةُ الوعي الش وتلك ،خاص

عـل زمانيـة اللُّغـة    لُغوي أصيل، وهكذا ترتبط إيقاعيةُ الشعر بإيقاعية املعرفـة بـأنْ جت  
 .)٢(تتكثَّف يف اللحظة اليت يحياها الوعي وخيرب ذاته فيها

 نا تصوراتضرـ وبذلك نكون قد ع دثني للمقطـع الشـعري، وكشـفَهم لـه     احمل
اصطالحا واستعماالً عند الشعراء والنقـاد علـى حـد سـواء، مث التقسـيم احلـديثَ       

رِ البِناء الشـعري بالكامـل، مث ناقشـنا درجـةَ وعـيِ الشـاعر       ألشكالِ اخلامتة باعتبا
  .وإدراكه لعملية القَطْع الشعري يف أثنائها

  

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٢٨: ص(السابق،  )١(
مجاليات الشعر العريب دراسة يف فلسفة اجلمال والوعي الشعري اجلاهلي، هالل جهاد، مركز دراسات : ينظر) ٢(

 ).٨٧: ص(، ١ط م،٢٠٠٧، عام ٦٥الوحدة العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه 
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 عدـعري       املقْطَعيـن أجـزاء البِنـاء الشـا مالعربية جزًءا مهم عري يف القصيدةالش
 املقْطَـع كامل ولبنةً حمفوظةَ املكانة ال تـأتلف القصـيدةُ إالَّ ـا، وقـد اكتسـب      املت

الشعري تلك األمهيةَ الكربى؛ لكونه آخر ما يبقَى يف األمسـاع، كمـا أنَّ املطلـع أول    
علـى مكانـة مرموقـة، فمـع      -يف الذائقة العربية  -ما يقرعها، فالبدء واخلتام حازا 

ة النص تبدأ النفس باالسترجاعِ حبركة عكسـية، فتفتـتح الـنص مـن اخلامتـة إىل      اي
املطلع؛ وذلك ألنهما يشكِّالن نقطتي ارتكازٍ، فمع املطلع تبـدأ رحلـةُ الـروح ومـع     

ـ     املقْطَعتنتهي، كما ال يخفَى أنَّ  املقْطَع ور الشعري يـتحكَّم يف درجـة تقبـل اجلمه
ـ ٤٥٦ ت(ص، فقد ذكر ابن رشيق للن وخامتـة الكـالم أبقَـى يف السـمع،     "): هـ

فكـان  ، )١("وألْصق بالنفْس؛ لقُربِ العهد ا؛ فإنْ حسنت حسـن، وإنْ قبحـت قَـبح   
لزاما على الشاعر أن يدخر جزًءا من طاقته الشـعرِية خلـتم الـنص مبـا يتفـق مـع       

يف نفس الكاتب وتطلُّعـات املتلقِّـي، وكلَّمـا خـالَف األخـريةَ كـان        جتليات املعىن
  .أوقع يف نفْسه، وأثبت يف ذهنه املقْطَع
لعلَّه من املناسب أن نتطرق هنا ملسألة اختالف موضـعِ القَطـع الشـعري بـني     و 

كريح السني وشر٢(ديوان اهلُذلي(  صرِوايـة الـن ـن    ؛ وذلك بسببِ اختالفاهلُـذيلِّ م
وإذا كان الرواة قد اختلفوا يف ايـات بعـضِ القصـائد اهلذليـة، فـإنَّ      "مصدرٍ آلخر، 

هذه القصائد قد ضمنت ايـات كـثرية جـاءت قريبـةً مـن آراء النقَّـاد القُـدامى        
  .)٣("وتوظيفهم

آلخـر ال ينفـي   الشـعري مـن مصـدر     املقْطَع اتومعنى ذلك هو أنَّ تعدد رواي

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٢١٧(العمدة، ابن رشيق،   )١(
- هـ١٣٨٥ديوان اهلذليني، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، الناشر الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة  )٢(

تبة درا ، مك)حممود شاكر/ عبد الستار فراج(شرح أشعار اهلذليني، صنعةُ أيب سعيد احلسن السكري، حتقيق . م١٩٦٠
 .واقع يف ثالثة جملدات العروبة،

، ١م، ط٢٠٠٠بغداد، عام  - البِناء الفني يف شعر اهلذليني، إياد عبد ايد إبراهيم، دار الشؤون الثقافية العامة   )٣(
 ).٩١: ص(
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التزام الشاعر اهلُذيل مبطابقة القَطع الشعري مع مـا يتطلَّبـه املوقـف ويحتمـه السـياق      
هـذه التعدديـةَ يف مواضـع    و . لية ما يعزز هـذه الفكـرة  عليه سابقًا، ويف األمثلة التا

  .القَطع الشعري أثارت إمكانية التغليب أو املناقَشة
أنَّ بعض القصائد مالت إىل القَطع قبـلَ أنْ تسـتكملَ كـلَّ املعـاين     ومن الواضحِ 

املطلوبة، ولعلَّ االختالف يف الرواية، أو عدم وصول املـوروث الشـعري هلُـذيل إلينـا     
يف إبـرازِ  الـرأي   اهـذ أسـهم  فقد ،)١(كامالً، جيعلنا حذرين من أنْ نقطع حبكمٍ تقوميي

  .ل إدراك القرائن واملقامات املتعلِّقة بالقصيدةمن خال ةإبرازِ رؤية الباحث
مـا  ) املقطَـع الشـعري  (فقد سلَّطْنا الضوَء على القصائد خمتلفة الرواية يف موضـع  

 املقْطَـع بين الديوان والشرح، إما بسقوط بعضِ األبيات مـن أصـل الروايـة، ومـن     
 رِدله، فيا قَبة أو ممخاص ـن      املقْطَعالشعريالقصـيدة، وذلـك م ا عن باقي أبيـاتمنبت

  ):الطويل التام( )٢(مثل قولِ ساعدة بن جؤية
ــبلٌ سنِ ميــاجِب ــى احلَ ــنتع أَعلَ صلَـبِ      مثَع ـوفص ـهكَأَن بـرو ٣(لَه( 

قبلـه بيتـا    وظاهر أنه ال ارتباطَ بين هذا البيت وبين ما قبلـه، فلعـلَّ  : "قال احملقِّق
، فإنَّ هذا البيت ال يصـلح أن يكـونَ مقطعـا؛ ألنـه     )٤("أو أكثر قد سقَط من الناسخ

، ال بسـببِ اخـتالف الروايـة فيـه،     قطعه هلامنبت عن جو القصيدة العام؛ لذا ال يقبل 
يـات  بل لسقوط أبيات من رِوايته، أو على صورة أخـرى تتعلَّـق بـاختالف رِوايـة أب    

األبيـات يف زِيـادة   يف هـذه  بزِيادة أو نقصٍ، وتتمثَّل معضلةُ اخـتالف الروايـة    املقْطَع
الشـعري للقصـيدة، ومـا هـو كـذلك يف       املقْطَعبيت وردت رِوايته يف الشرح بأنه 

  ):الكامل التام(ذات املطلع  )٥(الديوان، كما حصل يف قصيدة أيب ذُؤيب
 ـــــــــــــــــ

 ).٩٢: ص(السابق،  )١(
: ينظر[ .بن هذيل بن مدركة ساعدة بن جؤية أخو بين كعب بن كاهل بن احلارث بن متيم بن سعد) ٢(
 )].١٦٧ص/١الديوان،ق(
 ).٢٢١ ص/١الديوان، ق( )٣(
 .)٥(فلية رقم احلاشية الس، )٢٢١ص/١ق، ديوانال()٤(
خويلد بن خالد بن حمرث بن زبيد بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل، أخو مازن بن معاوية بن متيم بن سعد بن ) ٥(

= 
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 ــن ــواملأَم ن ــع جوتــا ت بِهيرو ن  
 

  عـزجي ـنبٍ متعبِم سلَي رهالد١(و(  
  ):الكامل التام(فاملقطع الشعري هلذه القصيدة يف الديوان هو قوله  

   ـةَ ماجِـديشع عـاش ما قدالهكو  
 

   نفـعـيئًا يانَّ ش الَء لَـوى العن٢(وج(  
: الشـعري، نصـه   املقْطَـع ديوان الُهـذليني رأي يف  ذُكر يف حاشية هذا البيت يف  

هذا آخر بيت يف القصـيدة املكتوبـة يف نسـخة املرحـوم الشـنقيطي، ويف نسـخة       "
  :)٣(أخرى ختمت ذا البيت

  فَعفَت ذُيـولُ الـريحِ بعـد علَيهِمـا    
 

   عرـزـا يم ـهيبر دصحي رهالد٤(و( 
أنـه يف  ) عبد السـتار فـراج، وحممـود شـاكر    (قا شرح السكري كما ذكَر حمقِّ 

ديـوان  (الـوارد يف   املقْطَـع قد روِي هذا البيت بعد بيـت  و ، )٥()مجهرة أشعار العرب(
  .)٦()اهلذليني

مـع ثبـوت كـلٍّ مـن     ) املقطـع الشـعري  (ومما ال شك فيه أنَّ اختالف الرواية 
 املقْطَـع يفتح باب املفاضـلة والتـرجيح؛ لـذلك وجـدت أنَّ     ، )٧(الروايتني يف املصادر

؛ ألنَّ احتمـالَ القطـع بالبيـت    )مجهرة أشعار العـرب (الشعري املرجح هو ما ورد يف 

  ـــــــــــــــــ
= 

جاهلي إسالمي، وكان راويةً لساعدة بن جؤية اهلذيل، وقد خرج مع عبد اهللا بن  هذيل بن مدركة بن إلياس بن نزار،
 .])١ص/ ١الديوان، ق(: ينظر[الزبري يف مغزى حنو املغرب فمات؛ 

 ).١: ص(، ١الديوان، ق )١(
 ).٢١: ص(، ١الديوان، ق )٢(
 ).١(، احلاشية رقم )٢١: ص(، ١الديوان، ق )٣(
 ).٤٠: ص(، املنت، الديوان )٤(
مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم، أبو زيد حممد بن اخلطَّاب القُرشي، حقَّقه وضبطه وزاد يف : ينظر )٥(

 ).٥٥٤ -٥٥١: ص(م، ١٩٨١ علي حممد البجاوي، ضة مصر للطباعة والتوزيع، - شرحه 
 ).٤٠ :ص(، ١جملدشرح السكري، : ينظر )٦(
) شرح أشعار اهلذليني(املعتمدة على نسخة الشنقيطي، ) ديوان اهلذليني: (بيت األول يفثبوت رِواية القطع بال )٧(

 ،كريات(للس٤٢٩ - ٤١٩: ص(، ٦عبد السالم هارون، دار املعارف، ط -أمحد حممد شاكر : ، حتقيق)املفضلي .(
 .نسخة أُخرى غري نسخة الشنقيطي) ذلينيديوان اهل(، )مجهرة أشعار العرب: (أما رواية القطع بالبيت الثاين ففي



 

 
٨١ 

األول ال يناقض قطعها ببيت تالٍ، كما ال يقلِّلُ مـن قيمـة الروايـة األوىل؛ ذلـك ألنَّ     
ىل مضمون اخلامتة معاينَ جديدة، فتتسـع دائـرةُ الرؤيـة    وجود الرواية األخرى يضيف إ

  :والشعور، ففي قوله
  ـةَ ماجِـديشع عاش ما قدالهكو  

 
   ـالَء لَـوى العنأوج  نفـعـيئًا ي١(نَّ ش(  

وجد يف مصرعِ هؤالء الفارسـني عـربة للزمـان، فَهـم مـن      "نجِد أنَّ أبا ذُؤيب  
شأنُ ثَور الوحش القوي الـذي حيتمـل قسـوةَ الطبيعـة واحليـوان       رموز القوة، شأم

هـم رمـوز القـوة الـيت     ... واإلنسان، ويكابِد مغالبةَ الليل الصر والكالب والصائدين
، وهـو بـذلك أتـم املعـىن يف نفْـس      )٢("سيطوهلا املوت، وهم ميوتون؛ لينجو العـالء 

إالَّ أنـه حـني أتبعهـا يف اجلَمهـرة ببيـت      . ىل معرفة املصرياملتلقِّي؛ ألنه ال يتطلَّع إالَّ إ
آخر ملسنا فيه توسيعا ألفق الصورة؛ حيث إنه قَـدم صـورةَ احليـاة مـن حوهلمـا ومل      
يكتف برِواية خربِمها كمقاتلني، وهو يف هذا البيت ركَّـز علـى ايـة الصـراعِ مـع      

إليها من هذا املوقف أنَّ الصـراع يف احليـاة بـين األقويـاء،      القَدر، والنتيجة اليت توصل
  .ال يؤثِّر بشكلٍ من األشكال على استمرارِها وال على حركة الزمن الذي ضمهما

الشـعري يف الـديوان، مـا ورد يف قصـيدة      املقْطَعوشاهد آخر لزِيادة بيت على 
  ):الطويل التام()٣(لصخرٍ الغي

ــاتـــ ــوسٍ إِذَا يناطحهـ   )٤(قَرنـــا أَرومـــه نقـــد امليـــ  يس تيـ
فقد ذُكر يف شرح السكري أنَّ القصيدة مقطوعةٌ بغريِ هـذا البيـت، فقـد أنشـد     

  :بعده بيتا تاليا وهو
ــداِء وإِنْ ــكْه فبِالفــ   إِنْ أَمتِســ

 
دـــه قَـــوـــيفي فَإِنـــل بِس٥(أَقت(  

 ـــــــــــــــــ مها

 ).٢١: ص/ ١الديوان، ق( )١(
 - نصرت عبد الرمحن، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان . الواقع واُألسطورة يف شعر أيب ذؤيب اهلذيل اجلاهلي، د )٢(

 ).١٠٠: ص(م، ١٩٨٥األردن، عام  -عمان 
 )٥١: ص/٢الديوان،ق( .احلارثصخر الغي بن عبد اهللا اخلثمي، أحد بين عمرو بن ) ٣(
 ).٦٢: ص/ ٢الديوان، ق( )٤(
 ).٢٦١ :ص(، ١جملدشرح السكري،  )٥(
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متداد القصة يضيف هلا تفاصيلَ جديـدةً، فإنقاصـه مـن قيمـة املـال      وهنا جند ا
املسروق كان مقطعا شعريا، ثُم أضاف السكَّري روايةً أخـرى يـذكُر فيهـا أنَّ األمـر     

  .عنده غدا باخليار؛ إما أن يأخذَ املسروق ويفدي قيمته أو يقتله بِقَود به
ا على األمثلةعقيبد أنَّ  وتإىل      املقْطَعالسابقة جن مفـرد ـن بيـتل ميتحـو الشعري

، وذا البيت يسـدلُ السـتار علـى    )فعفت(مضمن، أوهلما تم تضمينه بالعطف بالفاء 
  .قصتهما

الشـعري إعرابيـا، وذلـك بتقـدميِ فعـلٍ وفاعـل        املقْطَعويف املثال الثاين ضمن 
قدم يف البيت السابقملفعولٍ به ت.  

  ):املتقارب التام( )١(وهذا ما ينطبِق كذلك على قصيدة ُألمية بن أيب عائذ
ــا   ــوم بِأمثَالهـ ــلِّي اهلُمـ   أُسـ

 
  

 
  وأطْــوي الــبِالد وأقْضــي الكَــوالي

  وأَجعـــلُ فُقْرتهـــا عـــدةً   
  

ــالِ  ضــرٍ ع أم ــوت يب ــت  )٢(إِذَا خفْ
الشـعري هـو آخـر بيـت يف رِوايـة       املقْطَعالبيت الثاين من  ففي الشرح ذُكر أنَّ 

يتـان آخـران،   األصمعي، إالَّ أنَّ القصيدة يف شرح السكري قـد أُضـيف ملقطعهـا ب   
  :، ومها)٣(وحده) هـ٢٣٢ ت(روامها اجلُمحي 

ــو  ــيف اهلُم ــد ض هجــأَقْري م ــالِ      فَ ــريس احمل ــا عنت ــلْبا هل م ص  
 )٤(سديف السـنام بوشـك ارحتـالِ      ينــا حيــطُّ فحينــا مسينــا وح 

 ر موضعه قد تغيى ذلك أنح      املقْطَـع وليس معنشـر ـعري؛ ذلـك ألنَّ بـييتالش
السكري متعلِّقان باملقطع الشعري يف ديوان اهلذليني، ويـدخالن حتـت طائلتـه، وهـذا     

ـ  املقْطَععينه هو السبب يف عدم نقْل موضع  ري مـن رِوايـة الـديوان إىل رِوايـة     الشع

 ـــــــــــــــــ

أحد بين عمرو بن احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل، شاعر إسالمي من شعراء الدولة اُألموية، وقد مدح بين ) ١(
 ).)١٧٢/ ٢الديوان، ق. (مروان

 ).١٩٠: ص/ ٢الديوان، ق( )٢(
 ).٥١٤ :ص(، ٢السكري، جملدشرح : ظرين )٣(
 .السابق، الصفحة نفسها )٤(
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الشرح، فاألبيات يف رِواية األخري ال تقدم املعىن كامالً؛ ألنها تشعر املتلقِّـي أـا تتمـةٌ    
موعة اإلجراءات اليت اتخذها الشاعر لدفْع وطأة اهلمـوم، فوجـود البيـتني يف رِوايـة     

الشـعري األول، بـل إنـه يطيـل القطـع       املقْطَـع اجلُمحي يضيف للنص، وال يلغي 
  .بالتضمنيِ إىل أربعة أبيات
الشـعري، فمعنـاه أن تقطـع القصـيدةُ يف الـديوان       املقْطَـع أما حذْف بيت من 

  ):املتقارب التام()١(بِبيتني يحذف أحدمها يف الشرح، ومثاله قول الربيق
  أَروع الَّتـــي الَ تخـــاف الطَّـــال

  
ــمِ  ــقِ اَألفْقَـ ــرَء ذا اخلُلُـ   ق، واملـ

ـــما    ـــتغي قَيـ ــا تبـ   فَأَتركُهـ
   

ــي   مرغـِها م ــ ــي بِصاحبِ أَقْض٢(و( 
ففي الشرح مل يرِد البيت الثاين وقُطعت القصيدة بـأول البيـتني برِوايـة أيب عبـد      

ص ومل يدعم معنـا بـل بتـره؛ لـورود     ، فاختالف الرواية هنا مل خيدمِ الن)٣(اهللا وحده
  .القطع والنفس متطلِّعة للمزيد مترقِّبة آلخر

ـ أو االنفصـال   حتدثُ بسـبب الشعري  املقْطَعاملتعلّقة برِواية الاختالف إن   ذْفاحلَ
،يفإنّ األول و الثاين ي أو اإلضافةيف بنـاء القصـيدة، فـإن      إىل  انؤد إخـاللٍ عضـوي

منـها قبـل   ؛ بسـبب سـقوط بعـضِ األبيـات     القصيدةالشعري عن  قْطَعاملانفصال 
مـن  بعـض األبيـات    حـال حـذف  يف  و. ، يقدم النص مفتقرا ملا يتمم معنـاه املقطع

الشـعري   املقْطَـع بعضِ الروايات، فهي غالبا ما تؤثِّر علـى مكانـة    املقطع الشعري يف
أمـا إذا زادت األبيـات   و  .بعض العيوب الـيت سـنذُكرها الحقًـا   يف النص وتلحق به 

تؤيـد  جديـدة  الشعري، فهذه الزيادة تقـوي املعنـى وتضـيف تفاصـيلَ      املقْطَععلى 
  .القولَ وال تخلُّ مبوضعِ القطع وقيمته

  

 ـــــــــــــــــ

 )٥٤ ص/ ٣الديوان، ق(، اهلذيل عياض بن خويلد اخلُناعي) ١(
 ).٥٧ ص/ ٣الديوان، ق( )٢(
 ).٧٥٣ :ص(، ٢جملد، السكريشرح  )٣(
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يون علـى التـأنق يف صـياغة مقـاطع اخلتـام، وكانـت       لقد حرص الشعراُء اهلُذَل

معاجلتهم الفنية لنهايات القصائد مناسـبةً لغـرضِ القصـيدة وبواعـث التجرِبـة، وإنَّ      
كثريا من قصائد اهلذليني تختتم مبا يشبِه تلخيصا للتجرِبة كلـها، أو ببيـت تكمـن فيـه     

القصيدةُ عندهم رسالةٌ، علـى الشـاعرِ أن يتمهـا، وبعـد     ف. )١(الداللةُ الكُلية للقصيدة
دراسة متأنية للمقاطع الشعرِية يف ديوان اهلذليني وجدت أنَّ براعـةَ الشـاعر اهلُـذيل يف    

  :تتلخص يف أمورٍ ثالثة الشعري املقْطَع
ن، وبـثُّ روح الرغبـة يف   ومعناه حتريض املتلقِّني على أمر معـي : )٢(التحفيز: أوهلا

  .يف الفعل يف نفوسِ السامعني، أو احلثِّ على الرد
مـا يكـون يف قَصـائد الرثـاِء والفَخـر،       -غالبـا  -الشعري  املقْطَعوالتحفيز يف 

ففيها حيفِّز فيه الشاعر ذوي املرثي على األخذ بثأرِه وعـدمِ نسـيانه، أو يحفِّـز عامـةَ     
فباعتبـار  . الشـعري انتـهاجا لسـريته    املقْطَـع اكلة الفعل املختار يف املتلقِّني على مش

الرثاِء صورةً من صور املديح، جند الشاعر اهلُذيلَّ يدخر شـيئًا مـن سـجايا الشـخص     
  ):الطويل التام( )٣(املرثي ليقطع ذه السجية قصيدته، وذلك مثل قول أيب خراش

ـ  بِي احلَاجى طَالرت  ـهابنَ بـوغشي ات  
 

  )٤(سراعا كَما تهوِي إىل أُدمـى النحـلُ  
  ):املتقارب التام(و قول صخر الغي  

 اةزــالغ ــن ب ــاحب داجِ ــي ص عم  
 

  
 

  ولَــم يــك يف القَــومِ وغْــالً ضــعيفَا
 

 ـــــــــــــــــ

 ).٩١: ص(البناء الفني يف شعر اهلذليني، إياد عبد ايد إبراهيم، : ينظر )١(
صيدا  -خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، املكتبة العصرية : ينظر. فّزه دفعه من خلفهح )٢(

 ).١٤٩: ص(م، ٢٠٠٣-١٤٢٣يوسف الشيخ حممد، عام : اعتنى ا -بريوت، طبعة جديدة حمقَّقة مشكولة 
ر بن سعد بن هذيل، ومات يف زمن عم خويلد بن سعد بن مرة أحد بين قرد بن عمرو بن معاوية بن متيم بن) ٣(

 ).١١٦ ص/ ٢الديوان، ق. (اخلطَّاب
 ).١٦٦: ص/ ٢الديوان، ق( )٤(
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ــرى   ت رــد ــدوِ كُ و كَعــد عوي  
  

  )١(بِفَائلـــه ونســـاه نســـوفَا   
  ):الطويل التام(و قول أيب ذؤيب  

   هـيفـالِ بِسجالر امـاتهل وبرض  
 

  
 

  ــرِيج م وشــه ــع بين بن ــن إِذَا ح  
  يقربــه للْمستضــيف إِذَا أَتــى    

  
  

 
ــرِيج ــاحلَرِيقِ ض ــد كَ شاٌء وــر   )٢(جِ

  ):البسيط التام() ٣(وقول أيب املثَلَّم 
ـ    )٤(مــن الــتالد وهــوب غَيــر منــان  اد الـنفْس ترسـلُه  يعطيك ما الَ تكَ

  ):البسيط التام()٥(و قول جنوب أخت عمرو ذو الكلب
ــم ــا لَكُ ا الَ أبــر طَ شــأب وا تزــاج   فَ

 
   ـوبتعم ـراعٍ فَـإِنَّ الشا بِص٦(صاع(  

  :هلذليني، على صورتنيأما التحفيز يف الفخر فنجد أنَّ الفخر يف ديوان ا 
وفيه يحرِص الشـاعر علـى قطْـع القصـيدة ببيـت      : فخر قبلي عشائري: أوالمها

يلهِب فيه أرواح السامعني حليازة املعايل، وميـأل نفوسـهم بـالعزة اجلماعيـة، ويقـدح      
  ):الطويل التام(زناد العصيبة القبلية مثل قولِ أيب ذؤيب 

  رفي وعريــتشــاملعلَونــاهم ب
 

  )٧(نِصالُ السـيوف تعتلـي بِاَألماثـل   
  ):الطويل التام(و قوله  

مهتــا ذَكَــرــانَ إِميحنِــي لفــإنَّ ب  
 

 ــري ــام ظَهِ ــى اللِّئ نإِذَا أَخ مــاه ٨(ثَن( 
 

 ـــــــــــــــــ

 ).٧٦ ص/ ٢ن، قالديوا( )١(
 ).٦٢ ص/ ١الديوان، ق( )٢(
معجم [. املثَلَّمجاهلي كانت بينه وبني صخر الغي مناقضات، ومالحات شعرية، فلما مات صخر رثاه أبو ) ٣(

 ])٢٢٥: ص(، ١، ط٢٠٠١جلاهلني واملخضرمني، حاكم حبيب الكريطي، مكتبة لبنان، ناشرون، عام الشعراء ا
 ).٢٤٠ص/٢الديوان، ق( )٤(
. جارا لبين هذيلأخت عمرو ذو الكلب بن العجالن بن عامر بن برد بن منبه، وهو أحد بين كاهل، وكان ) ٥(
 ).١١٣ ص/ ٣الديوان، ق(
 ).١٢٦ ص/ ٣الديوان، ق( )٦(
 ).٨٥ ص/ ١الديوان، ق( )٧(
 ).١٣٩ ص/ ١الديوان، ق( )٨(
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  ):الطويل التام(مثل قول أيب ذؤيب : الفَخر الذايت الشخصي: وثانيهما
ــاذلُ ــرين  أَع ض يــال م ــالك ارِثي   الَ إهالَ وو-  ري -الُ املإنْ ثُمدام١(ح( 

أما التحفيز يف نصوصِ النقـائض اهلذليـة فيظهـر يف طلـبِ السـائل للجـواب،       )١(
ونلحظ يف ثناياها إهلاب شاعرية الشاعرِ اآلخر علـى ضـرورة الـرد والتربيـر الـوايف،      

 . شأاوسيأيت التفصيلُ يف
فيما يتعلَّق بالصورة الثانية من صـورِ براعـة القطـع الشـعري يف     : اإلدهاش: ثانيا

ديوان اهلذليني هو ما يمكن أن يسـمى باإلدهـاش، ويقصـد بـه مفاجـأة السـامع       
، وذلـك بتقـدميِ املبالغـات أو املفاجـأة     )٢(تابع لتسلسلِ الـنص املوخمالفة توقُّع املتلقِّي 

ابة األمر املنطوي على مفاجئة السامع، وذلك مثـل قـول أيب ذؤيـب علـى لسـان      بغر
  ):الكامل التام(نشيبة بن عنبس 

  ــه بأُحف كُمــب حي ــدو ى العأَرو     ـبسنتي أو ـكنم بسن٣(إِنْ كَانَ ي( 
ـ   ) خثماء(يف حب  تهقصيدفقد قطَع  ذي طَـوى فيـه   واحلنني إليها ـذا البيـت ال

الـوافر  (مبالغةً مقبولة، وتركها كآخر ما يبقَى يف األمساع، وكـذلك قـولُ أيب ذؤيـب    
  ):التام

ــطُّوا  شالَ تو ــي لــوا ع نخوال ت  
 

    ـوبح ـرـرِ إنَّ الفَخلِ الفَخ٤(بِقَو( 
 الفـىت (الشعري لقصيدة الرثـاء، ينقُـلُ وصـيةً علـى لسـان       املقْطَعفهو يف هذا  

مدحه، كما أنه طلب يف البيت السابق أنْ يصـلَ قومـه خـرب بالئـه،      بعد أن، )اخلثمي
  :ومن هنا ملست املخالفةَ وموضع اإلدهاش، وذلك يف قوله

 ـــــــــــــــــ

 ).١٢٣ ص/١الديوان، ق( )١(
معجم املصطلحات األدبية، : ينظر[؛ )النهاية اخلادعة أو امللتوية: (ويتحقَّق اإلدهاش فيما يسمى عند املعاصرين) ٢(

 .])٣٩٥-٣٩٣: ص(العمالية للطباعة والنشر، إبراهيم فتحي، املؤسسة العربية للناشرين املتحدين، طبع التعاضدية 
 ).٦٤ ص/ ١الديوان، ق( )٣(
 ).٩٨ ص/ ١الديوان، ق( )٤(
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ــي  الَئي بــوم ــروا قَ بــن خ لَكو  
 

    ـعوبـي الشعن ـاءلَتا اس١(إِذَا م( 
  ):الطويل التام(يب و هذا ما ينطبِق أيضا على قولِ أيب ذؤ 

ــا    ولَــو عثَــرت عنــدي إذًا مــا لَحيتهــا ــيئَ جوابه ال أُســا و هتثْربِع  
ــا  ـــد نفْره عبــي لي ــا كَلْبِ  )٢(ولَو نبحتنِي بالشـكَاة كالبهـا    وال هره

جمموعـةً مـن    وكلُّ التشبيهات الدائرية تدخل ضمنه؛ وذلـك ألنَّ الشـاعر يـبين   
 املقْطَـع على صورة منفية يثبتـها للمشـبه بـه يف     -الشعري  املقْطَعمبا فيها  -األبيات 

  ):الوافر التام(ه الشعري، ومنها قول
ــوح  بِأطْيـــب مـــن مقَبلهـــا إِذَا مـــا بالن مــت واكْت ــوق يــا الع ن٣(د( 

  ):الطويل التام( -أيضا  -و قوله 
ــاوتهبح القَلْــب حــربــي الَ يالَّت ـلِ      لْــكائح أُم ـتمزا أرا مهكْرالَ ذو  

ــا  مالهك ــان ــؤوب القَارِظَ ــى ي ـلِ    وحتائول بلَى كُلَيي القَتف رشن٤(وي(  
ـ       الشـاعر إىل إدهـاش املتلقِّـي يف آخ نـوحن جتبـيالسابقة ي ر يف هذه الشواهد

فمـن املسـتحيالت غـريِ    . القصيدة، فيقطعها مبستحيالت غري مألوفة عرفًـا وال عقـالً  
املألوفة عرفًا هو أنْ حيب العدو املعادي حلبه حمبوبتـه، وغـري املـألوف عقـالً هـو أنْ      

  .يبعثَ كُليب لوائل بعد أن ثبت موته
سـوية، بـل مبعـىن االسـتقرار     وهو هنا ليس مبعنى التساوي أو الت: االستواء: ثالثًا

، )٥(﴾واسـتوت علَـى الْجـودي   ﴿: بعد احلركة، فهو مصطلح مأخوذ من قوله تعـاىل 
. وإىل الدعـة بعـد االضـطراب   امليلُ خبطِّ األحداث إىل السكون بعد احلركـة،  : ومعناه

وذلك جبمع خيوط األحداث يف آخر القصيدة بطريقـة منطقيـة عقليـة يظهـر فيهـا      
سـيب، وذلـك يتجلَّـى يف القطـع      إىل اجاه بـه  استواُء خطِّ األحداث واالتلثَّبـات الن

 ـــــــــــــــــ

 ).٩٨ ص/ ١الديوان، ق( )١(
 ).٨١ ص/ ١الديوان، ق( )٢(
 ).٧٠ ص/ ١الديوان، ق( )٣(
 ).١٤٥ ص/ ١الديوان، ق( )٤(
 ).٤٤: آية(سورة هود، ) ٥(
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  ):البسيط التام(قول أيب ذؤيب  من مثلباحلكمة أو بطريقة التسليم، 
  انَ مدحةُ حـي أنشـرت أحـدا   لَو ك

 
ّــا أُبو يأح يحــاد ــم األم الش ــك ١(ت( 

ا يذكر الشاعر أبرز مدائح الرجل و حني يصـطدم بالنهايـة، ـدأ سـورة     هو في 
الشعور و فورة الشوق و يستوى اإلحساس و يستقر، بـأن املـدائح مهمـا كثُـرت و     

  .األموات طالت فإنها ال تجدي و ال حتيي
  ):املتقارب التام(قول أمية بن أيب عائذ و 

ــا  ــوم بِأمثَالهـ ــلِّي اهلُمـ ــوالي   أُسـ ــي الكَ وأقْض الدــب ــوِي ال   وأطْ
ــدةً   ــا عـ ــلُ فُقرتهـ ــالِ   وأَجعـ ضــرٍ ع أم ــوت يب ــت  )٢(إذا خفْ

 -صـاحبته -عـدة و فيها يذكر الشاعر مهومه و مؤرقاته متوالية، فيعرض خيـال جل 
يف شكوى اهلم الـذي تسـليه الناقـة العريانـة عنـه، و يقـص        دأم الصيب،  و يستطر

ـ   د الـيت انتـهت  بعدها قصة الثريان اخلمص و احلمر السو ـ ته أُدعلـى فقْ ه، و أخـرياً  ن
ـ  ، و بعدما هاضـت بكـل سـبق   يصف دأب الليل يف احملزون و كره يف املهموم ه مهوم

علـى أنّ اهلمـوم   يف املقطع الشعري علـى درسٍ مسـتفاد   ، استقر حوهلا الفكر و أجالَ
مـن مدامهـة أمـرٍ     خوفـه تسلّى باهلمومِ و يطويها بالسفر على البعري القوي، يف حالـة  

  .شديد
  ):الطويل التام(قول أيب خراش و 

  سيأْتي علَى الباقـنيِ يوم كَمـا أَتـى  
 

  
 

  حتم علَيه مـن الَحـتمِ  علَى من مضى 
    هــدهإِنْ طَـالَ عو ـيهاسبِن تفَلس  

  
  

 
ــيشِ ـومــــا بعــــ ده للْعــ

ـعــــــــــــن نم يد   ):املتقارب التام()٤(قول معقل بن خويلدو 
  فَإِني كَما قَـالَ مملـي الكتــــا   

  
ـ    ه الكَاتــببِ يف الــرق إذْ خطَّـ

 
 ـــــــــــــــــ

 ).١١٣ ص/١الديوان، ق( )١(
 ).١٩٠ ص/ ٢الديوان، ق( )٢(
 ).١٥٣ ص/ ٢الديوان، ق( )٣(
 ).٣٧٢ :ص(، ١، جملدشرح السكري: ينظر .السهمي معقل بن خويلد بن واثلة بن مطحل )٤(
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  ــر احلَاض دــاه ى الشــر املينــئ طْم  
  

    ـبائى الغـرـا ال يـر ماألم ن١(نُ م( 
و قد ذكر يف هذه القصيدة مواقفاً تستحثُّ النجاشي علـى فـك مـن أسـر مـن       

ـ قـال يف   أنَّ مملي الرسـالة قـد  قومه، و ذكر يف آخرها هذينِ البيتني يريد ما  : هكتاب
 حضرت شيئا حني ي صنعتأن  ،فعلمـت      وغبـتم و مل تعلمـوا، و كنـت أنـا أعلـم

  .باألمر

 ـــــــــــــــــ

 ).٧٠ص/ ٣الديوان، ق( )١(
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������������������������ : : : : �	�7 �	�7 �	�7 �	�7))))���������������� ( ( ( (="��>@� A�26� �="��>@� A�26� �="��>@� A�26� �="��>@� A�26� �::::        
 ين به موضععاملقْطَعوهو ما ن     ـر أنَّ الـرازيفقـد ذُك ،صعري يف الـنت( )١(الش 

تشكِّل مقطعـا ينقطـع عنـده الكـالم     يف دراسته للخامتة يتفقَّد اجلملَ اليت ") هـ٦٠٦
وتستقر عنده الداللة، فليست كلُّ مجلة تصلُح أن تكونَ خامتـةً للسـورة، بـل هنـاك     

 يات جلملةـن املقـاطع   املقْطَعخصوصيات وشزها عن غريِها مميـد   . )٢("تّوهـذا يؤك
النقَّـاد يف عـدد   كمـا جنـد أنَّ اخـتالف    القطع خيتلف من نص إىل آخر، أنَّ موضع 

، )٣(اخنفـاض درجـة التـوتر يف الـنص    بد حإالَّ اتفاقُهم يف أنها ت ال جيمعه املقْطَعأبيات 
بعـدد  ذلـك   ومل حيـدد ألبيات األخـرية،  حيث إنَّ اخلامتة تبدأ يف التشكُّلِ من العشرة ا

ـ    ذُ عاطفـةُ الشـاعر يف التالشالقصـيدة،   ثابت، بل تبدأ اخلامتةُ عندما تأخ ايـة ي يف
فاخلامتة تمثِّل مرحلةَ اهلدوء العاطفي، واإلحكام الفنـي حـىت يسـلم الشـاعر قصـيدته      
إىل اية غريِ مفاجِئة؛ يكثِّف فيها ما يريده مـن العطـاء، وهـو لـذلك يهـتم بـآخر       

فمشـكلة  . ")٤(ليـه بيتني؛ ألنهما يبقيان يف النفْس؛ إذ مهُا آخر مـا تنـهى القصـيدة ع   
حتديد خامتة قصيدة ما أمر ليس سهالً دائما، فقلَّما منتلك أداةً علـى مفـاخرة ذاتيـة ال    
ترتبطُ برِسالة، وعلى النقيضِ من هذا ففي بعـضِ القصـائد الـيت ـدف إىل غَـرضٍ      

ـ    ـة؛ مه بعنايـة خاصهدر يبذُلُ جأنَّ الشاع توقَّعستطيع أنْ نحقيقي ن   ـلِ خامتـةن أج
 ـــــــــــــــــ

هو حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي التيمي البكري، أبو عبد ) هـ٦٠٦ - ٥٤٤: (الفخر الرازي )١(
. األوائل، لُقِّب بشيخ اإلسالم اإلمام املفسر املتكلِّم، أوحد زمانه يف املعقول واملنقول وعلوم: ين الرازياهللا، فخر الد

معجم املفسرين من صدرِ اإلسالم حتى العصر احلاضر، عادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف : ينظر[
 .])بتصرف -٥٩٦/ ١(، ١٤٠٩، عام٣، ط١ جملدوالترمجة والنشر، 

التناسب يف تفسريِ اإلمام الرازي دراسة يف أسرارِ االقتران، منال مبطي املسعودي، رِسالة مقدمة لنيل درجة  )٢(
 ).١٧٣: ص(جامعة أم القرى كلية اللغة العربية،  -الدكتوراه 

ودليل الناقد األديب، ). ٣٠٦: ص(األسس النفسية لإلبداع الفني يف الشعر خاصة، مصطفى سويف، : ينظر )٣(
 ).٣١٦: ص(، ٥م، ط٢٠٠٧املغرب، عام-ميجان الرويلي وآخرون، الناشر املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء 

حتليل ونقد وموازنة، عالء أمحد  -لك والبهاء زهري املالصورة الفنية يف قصيدة املدح بين ابن سناء : ينظر )٤(
 ).٩٣: ص(، ١م، ط٢٠٠٨واإلميان للنشر والتوزيع، عامالعلم : الرحيم، الناشر  عبد
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ويذهب بعـض الدارسـني إىل أنَّ اخلامتـة ال تكـون     . )١("مؤثِّرة تبقَى يف أذهان سامعيها
بيتا واحدا قطعا، بل جمموعةً من األبيـات يف آخـرِ القصـيدة، وخالصـة مضـامينها      

واخـتالف   .)٢(وآخر ما أراد الشاعر املبدع أنْ يقولَـه وأنْ يرصـده العمـلُ اإلبـداعي    
حـال  : الدارسني يف حتديد موضعِ القَطْع يف القصيدة العربية العتبـارات كـثرية، منـها   

السامعني والغرض الرئيس من إنشاء الـنص، وكـذلك اخلصوصـيات الشـعرِية الـيت      
متلكها الشاعرن أنَّ   ،ياملقْطَـع جتعلنا نـؤم     ـر يف البيـتنحصال ي ـعرياألخـري  الش

إنَّ للمقطع الشـعري يف ديـوان اهلُـذليني امتـدادات رأسـيةً      و  .األسبابٍ سيرِد ذكره
خمتلفةَ الطول، فقد ورد القطع بالبيت املفرد كثريا، ولكن هنـاك صـورا مـن التضـمني     

لشـرط  أطالت القطع ليصبح بيتين أو أكثر، وذلك بطرائق خمتلقة كأنْ يقـدم جـواب ا  
ويسرد بعد ذلك أفعاالً له، أو بالقَسم فيضـع أسـلوب القسـم يف بيـت وجوابـه يف      
تاليه، وغريها من الصور اليت سأُناقشـها حتـت هـذا العنـوان، وخيتصـرها اجلـدولُ       

  :التايل
 املقْطَعشكل 

الشعري يف 
 ديوان اهلذليني

ــع  املقطـ
ــعري  الش

 املفرد

عري املضمناملقطع الش 

وع
م

ا
ــع   املقطـ

 الثنائي
املقطـــع 

 الثالثي
ــع  املقط

 اخلماسي
 ١١٣ قصيدة ١ قصائد ٧ قصيدة ٣٨ قصيدة ٦٦ عدد القصائد
 ١٦٨ أبيات ٥ بيتا ١٤ بيتا ٧٦ بيتا ٦٦ عدد األبيات

  )١(جدول 
وهو األصلُ يف القَطْع، فـاملقطع الشـعري مـن املفتـرض      :املقطع الشعري املفرد

 ـــــــــــــــــ

دراسات يف شعرية القصيدة العربية اجلاهلية، ريناته ياكويب، ترمجة موسى ربابعة، دار جرير للنشر والتوزيع،  )١(
 ).٨٧: ص(، ٢م، ط٢٠١١-هـ١٤٣٢عام

لفين، سامية محدي صديق موسى، رسالة مقدمة خواتيم القصيدة يف شعر املتنبي دراسة يف األمناط واملعمار ا: ينظر )٢(
 ).٧: ص(م، ٢٠٠٣ -م ٢٠٠٢قسم اللغة العربية، عام -كلية اآلداب  - لنيل درجة الدكتوراه من جامعة املنصورة 
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، وقـد بلَـغ عـدد النصـوص     يكونَ واحدا؛ ألنَّ داللة املصطلح تنص على ذلـك أن 
 .ببيت شعري مفرد مائةً وعشر قصائد املقطوعة

لقد عاب نقَّاد وبالغيـون كـثريون ظـاهرةَ التضـمني     : املقطَع الشعري املضمن
عيبـا، وذلـك مـن مثـل     رأوا أنَّ التضمني لـيس   هم، إالَّ أنَّ هناك نفرا من(١)العروضي

األخفش والسكَّاكي وعبد القاهر اجلُرجاين، الـذي مل يسـتخدم مصـطلح التضـمني،     
لكنه علَّق على أبيات فيها أسلوب التضمني، وذلك يف سـياق حديثـه عـن الـنظْم؛ إذ     

ة التالية عدة يقول معلقًا على أبياتزر ع٢( )الطويل التام(، منها أبيات كُثَي(:  
ــدما   ــزة بع ي بعــام ــي وتهي إِنو  

  
   خلَّــتــا بيننــا وتمم ــتخلَّيت  

ــ  ــا املُلَكَ ــة كلَّم مامــلَّ الغ ي ظجتر  
  

  ــتقلَّت ــلِ اس ــها للمقي ــوأ من   )٣(تب
واعلم أنَّ مما هو أصلٌ يف أن يـدق النظـر ويغمـض املسـلَك يف تـوخي      : "قوله 

أن تت رفْتاملعاين اليت عأجزاء الكالم، ويدخ ارتبـاطُ    حد لَ بعضـها يف بعـض، ويشـتد 
ثان منها بأول، وأن حيتاج يف اجلملة أن تضعها يف النفْس وضـعا واحـدا، وأنْ يكـونَ    

 ،)٤("حالُك فيها حالَ الباين الذي يضع بيمينِه هنـا حـالَ مـا يضـع بيسـاره هنـاك      
رابطها بنظرة تتجاوز النظـرةَ اجلزئيـة الـيت تـؤمن     فالتعليق نص على تالحم األبيات وت

  .)٥(باستقالل البيت
 ـــــــــــــــــ

الكويت، مطبعة حكومة (من مثل املصون يف األدب، أبو أمحد العسكري، حتقيق عبد السالم هارون،  )١(
، حتقيق حممد زغلول سالم )هـ٣٧٣ت(، وجوهر الكَنز، ابن األثري احلليب )١١ - ١٠(م، ١٩٦٠الكويت

والربهان يف وجوه البيان، ابن وهب الكاتب، تقدمي ). ١٧٩: ص(م، ١٩٧٧اإلسكندرية منشأة املعارف، عام (
 وابن سنان اخلفاجي، يف إعجاز). ١٤٦: ص(م، ١٩٦٩مكتبة الشباب، عام -حفين حممد شرف، القاهرة : وحتقيق

ومنهاج البلغاء وسراج األدباء، حازم ). ٢٢٥: ص(السيد أمحد صقر، القاهرة، دار املعارف، : القرآن، الباقالَّين، حتقيق
 ).٢٧٦: ص(القرطاجني، 

 ).٦١: ص(، ١م، ط٢٠١٠-هـ١٤٣١قراءات أسلوبية يف الشعر اجلاهلي، موسى ربابعة، عام: ينظر )٢(
 ).١٠٣: ص(م، ١٣٧١لبنان، عام -إحسان عباس، دار الثقافة بريوت : وشرحه ديوان كثير عزة، مجعه) ٣(
م، ١٩٧٨حممد حمي الدين عبد احلميد، بريوت، دار املعرفة، عام: دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلُرجاين، حتقيق )٤(
 ).٧٤ -  ٧٣: ص(
 ).٦١: ص(قراءات أسلوبية يف الشعر اجلاهلي، موسى ربابعة، : ينظر )٥(



 

 
٩٤ 

 سم هو مااملفالتضمنيامةُ بـن جعفـر    راد يف هذا القإليه قُد ـ ٣٣٧ ت(أشار ) هـ
أن يطولَ املعىن عن أن يحتملَ العروض متَّمه يف بيت واحـد فيقطعـه ويتمـه    : "يف قوله

هـو أن يـبين بيتـا علـى     : ")هـ٦٣٠ ت( قال ابن األثري ، وكذلك)١("يف البيت الثاين
 ت(، والعسـكري  )٢("على كالمٍ يكون معناه يف بيت يتلوه مـن بعـده مقتضـيا لـه    

أنْ يكـونَ الفصـل األول مفتقـرا إىل الفصـلِ الثـاين، والبيـت       : "يف قوله) هـ٣٩٥
لتضـمني حيصـل يف الشـعر    ، وهذه التعريفات تبـين أنَّ ا )٣("األول حمتاجا للبيت األخري

الشعر بدافع تدفُّقِ املعاين مع ضيقِ السـياق العروضـي فيضـطر الشـاعر إىل تقسـيمِ      
الفكرة املترابطة إىل بيتني؛ وذلك ليستويفَ املعىن املـراد، وكلَّمـا ابتعـد التضـمني عـن      

ـ ٤٥٦ ت(عيبا، ويف ذلك قال ابن رشيق موضعِ القافية مل يكُن  مـا كانـت   كُلَّ): "هـ
كمـا  ، )٤("اللفظة املتعلِّقة بالبيت الثاين بعيدةً عن القافية كان أسهلَ عيبا مـن التضـمني  

  ):الوافر التام(كما مثَّل على التضمني املتعلِّق بالقافية بِبيتينِ للنابغة الذُّبياين 
ــيمٍ  ــى تم ــار عل ــم وردوا اجلف هو  

  
  وهــم أصــحاب يــوم عكــاظَ إنــي

ــ   ش ــاحلات ــواطن ص ــم م   هِدت هل
  

  )٥(وثقْــت هلــم حبســنِ الظــن منــي
فمن الواضح أنَّ تضمني القافية هنا حاد عند النقَّاد والبالغـيني، إذ كيـف ينتـهي     

الذي يظلُّ مفتقرا إىل كـالمٍ آخـر يتعلَّـق بـه، يبـدو أنَّ      ) إين(حدود البيت بالضمري 
يفة هلـا فاعليتهـا يف سـياقِ الـنص الشـعري الـذي وردت       التضمني هنا ينهض بوظ

بقـول  ربابعـة  .دأما الوجه اآلخر من التضمني األقل عيبا عنده، فقد مثَّـل لـه   . (٦)فيه
  :كَعب بن زهري

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٠٩: ص(نقْد الشعر، قُدامة بن جعفر،  )١(
 ).٦٢/ ١(املثل السائر، ابن األثري،  )٢(
 ).٣٦: ص(الصناعتني، العسكري،  )٣(
 ).١٧١/ ١(العمدة، ابن رشيق،  )٤(
 ).١٢٧: ص(، ٢حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، ط: ديوان النابغة الذبياين، حتقيق) ٥(
 ).٥٠: ص(يف الشعر اجلاهلي، موسى ربابعة، قراءات أسلوبية : ينظر )٦(



 

 
٩٥ 

    متـرحبـايل وص ـتتالـيت ب يارد  
  

  
 

  وكنت إذا ما احلبلُ من خلَّـة الصـرمِ  
  وجنـاَء حـرف كأنمـا    فَزِعت إىل  

  
  )١(بأقرابِها قـار إذا جِلُـدها اسـحتم    

فالتضمني املقصود هنا ال يعين العيب املتعلِّق بالقافية، إنمـا يقصـد ارتبـاطُ البيـت      
السابِق بالبيت الذي يليه إعرابيا أو معنويا، حبيـث ال يـتم معنـى البيـت السـابق إالَّ      

تضـمني مستحسـن، وتضـمني    : (هذا أنَّ التضمني علـى قسـمني  بالذي يليه، معىن 
، فاملستحسن منهما هو الذي ال يعد عيبا، وهـذا مـا أشـرنا إليـه آنفًـا، فهـو       )قبيح

تضمني يأخذ األبيات بأعناقِ بعضٍ ويربط معانيها، ويترك للشاعرِ مسـاحةً أكـرب مـن    
الشطرين فحسب .  الـذي ي القبـيح ا التضمنيـن عيـوب القافيـة، فهـو      أمف مصـن

كمـا هـو واضـح     -التضمني املتعلِّق بافتقارِ كلمة القافية إىل بيت يسبقها أو يلحقهـا  
  .يف بيت النابغة

الشـعري، فمعنـاه أن يقطـع الشـاعر قصـيدته       املقْطَعأما ما يتعلَّق بالتضمني يف 
أنَّ وجـود  ويف رأيـي   .ضـمني بأكثر من بيت متصلة ببعضـها الـبعض؛ بسـببِ الت   

التضمني يف مقطع القصيدة يثبِت اكتمالَ املوهبة عند الشـاعر، ومتكِّنـه مـن شـاعريته؛     
      جـربهم علـى املتابعـةه إىل آخر القصيدة وهو حمافظٌ على انتباه مجـاهريه، فهـو يألن

كمـا  . ضـمني بـه  حلني اكتمالِ املعىن يف نفوسهم، ومن ثَم يقطَع النص وقد قُطـع الت 
يوضح ترتيب األفكار يف ذهن الشاعر وحرصه علـى إكمـالِ هـذا الترتيـب مبنطقيـة      

  .تقنِع املتلقِّي حبسن املقطع
طلب الشاعر للتركيز الذي يعتمد علـى شـيٍء مـن التفصـيلِ واالسـتطراد      "فإنَّ 

ـ     ث املشـاعر واالنفعـاالت العاطفيشـع ضمنيِ ليلملجِئه إىل التة الطاغيـة، وكـأنَّ   ي
التفصيلَ واالستطراد الواقعينِ يف التضمني نوع من االمتداد الفكـري الـذي ال يمكـن    

ـ يف  تضـمني و قـد بـرز ال  ، )٢("للشاعرِ أن يتخلَّص من أسـره إالَّ بالتضـمني    طَعااملقْ
 ـــــــــــــــــ

- ديوان كعب بن زهري، صنعة أيب سعيد احلسن بن احلسني بن عبد اهللا السكري، طبعة دار الكتب القومية  )١(
 )٦٣: ص(، ٣م، ط٢٠٠٢-ه١٤٢٣القاهرة، عام 

 ).٢٦١: ص(هاب، خامتة القصيدة العربية يف الشعر اجلاهلي، حسني عبد املعطي حسني عبد الو: ينظر )٢(



 

 
٩٦ 

 :ةثالثامتدادات الشعري يف ديوان اهلُذَليني يف 
لقد بلَغ عدد املقاطع الشـعرِية املكونـة مـن بيـتنيِ يف قصـائد      : التضمني الثنائي

وقـد ضـمنت املقـاطع الشـعرِية     . ديوان اهلُذَليني أربعني قصيدة قُطعت مبقطعٍ مزدوج
الثنائية بآليات خمتلفة؛ منها ما ضمن بالشرط أو إنَّ وأخواـا، أو عـن طريـق تـوايل     

، وكـذلك قـد   )الظروف واجلـار واـرور  (شبه واحد أو بأشباه اجلُمل التشبيهات ملُ
وفيما يلي أمثلـة لصـورِ التضـمني الثُّنـائي يف     . يكون التضمني بالقَسم وجواب القَسم

 :الشعري املقْطَع
ومثالـه قـولُ أيب    ،)الشـرط وجوابـه  (بـــ   و )لو وإذا(بـ التضمني الثنائي 

 ):الطويل التام(ذؤيب 
  ولَو عثَرت عنـدي إذًا مـا لَحيتهـا   

 
  بِعثْرتهــا والَ أُســيئَ جوابهــا  

  والَ هـرها كَلْبِـي ليبعــد نفْرهـا    
 

 )١(ولَو نبحتنِـي بِالشـكَاة كالبهـا   
  ):الطويل التام(و قول أيب خراش   

  يولَــوال دراك الشــد قَاظَــت حليلتــ
  

 ــم أَي ــي هــا و طَّاخ ــن م ــر يخت  
ــةً   ــاين خليفَ ــى مك ــد أو ترض قعفت  

  
مــتيذلــك ي مــوي اشــرخ كَــاد٢(و( 

التضمني يف هذين البيتنيِ بالشرط االمتناعي، وهو شرطٌ سـبيب يقـوم علـى عقْـد      
ا لثانيهما، وجيعـل ثانيهمـا مسـببا عـن     جيعل أوهلما سبب: السببية واملسببية بين حدثني

فوجود السببِ يف بيت واملسبب يف بيـت آخـر، يضـمن متـام أداِء فكـرة      . )٣(أوهلما
وال : (ففـي الشـاهد األول جنـد أنَّ قولـه    . القطع الشعرية، وذلك بارتبـاط البيـتني  

د علـى ارتبـاط   ، وهـذا مـا سـاع   )ما حليتـها (معطوف على جوابِ الشرط ) هرها
  .البيتني

 ـــــــــــــــــ

 ).٨١ص/ ١الديوان، ق( )١(
 ).١٤٨ص / ٢الديوان، ق( )٢(
، ١هـ، ط١٤٣٠-م ٢٠٠٩أسلوب الشرط والقسم من خالل القرآن، صبحي عمر شو، دار الفكر : ينظر )٣(
 ).٢٢: ص(



 

 
٩٧ 

  ):الطويل التام( )١(وكذلك قول أسامة بن احلارث
ــه ــواُء فَإِن الس ــع به الرــد إِذَا ش  

  
  

 
 ــاِء وارِد ــتأْنِس امل سم ــه مــى ت   علَ

  لَـهلَى الباب قَبى عسأم قَدو أَناب   دــائ ــةَ ص يمــي الر منال ي رــد ٢(أُقَي(  

بـع مشـادة   تضمني املقطع الشعري هنا، حصل بالربط بـإذا و إنّ، فـإذا أراد الر  فال
يظلُّ على تم ذلـك الربـع مسـتأنس علـى املـاء      و معاسرته، فإنه الفَحل  هذا احلمار

ينظر، مثَّ يلحقها مبعىن آخر متعلق حبالة احلمارِ فيذكر عنصـر املفاجئـة الـيت ادخرهـا     
  . ية القَصيدة وهي خروج شخصية الرامي اُألقيدريف ا

ـ ويف الب": إنَّ وأخواا"التضمني الثُّنائي بـ ت التـايل صـورةٌ الرتبـاط البيـتني     ي
أداءهـا اإلعـرايب، قـول أيب    ) كـأنَّ (بكأنَّ، فالشاعر ربط البيت الثاين باألول ليتم لـ 

  ):الطويل التام(خراش 
 ــب ــأنهم يشـ ــائرٍكـ   ثونَ بِطَـ

  
 يففحـضِ املخذي ن غري هظْماشِ عش  

ــذٌ  ــو مهاب ــل فَه ــرب اللي ــادر ق   يب
  

 )٣(يحثُّ اجلَنـاج بالتبسـط والقَـبضِ   
  ):البسيط التام( )٤(و قول عبد مناف بن ربع  

    ـمحلـه ن فيـيص ـتحت همكَأن  
 

  
 

  مصــرحٍ طَحــرت أســناؤه القَــرِدا
  ةــد يف قُتائ مــلَكُوه ــى إذا أَس تح  

  
 )٥(شال كما تطـرد اجلَمالـةُ الشـردا    

يـة ملشـبه واحـد، ومثالـه قـول أيب      توالبيهات املُشالتعلى سبيل التضمني الثنائي  
  ):الطويل التام(ذُؤيب 

  ضروب هلامـات الرجـالِ بسـيفه   
 

  
 

ــهم    ــع بين بن ــن إذا حــرِيج وش  
  

 ـــــــــــــــــ

)١ (ف حمقق الدقتيبة يف  نقله عنيوان على ترمجة له، إالَّ ما مل يق ابن)ه) الشعر والشعراءلك بن حارث اهلذيلما :أن، 
 ).١٩٥ص /٢الديوان، ق( ،اهلذيل

 ).٢٠٧ص  /٢الديوان، ق( )٢(
 ).١٥٩ص  /٢الديوان، ق(  )٣(
)٤ (عبد مناف بن ربع اجلُريب. )٣٨ص / ٢الديوان، ق.( 
 ).٤٢ - ٤١ص / ٢الديوان، ق(  )٥(



 

 
٩٨ 

ــى إِذَا أَت ــيف ضتسلْمل ــه بقَري  
  

  
 

   ـرِيجكَـاحلَرِيقِ ض ـدشاٌء و١(جِر(  
  ):الوافر التام(وقوله  

  تــات ــت أَص ســا م ــر كُلَّم   وبِك
 

ــقِ   ــرعِ العتي ي الشــمِ ذ غن مــرن ت  
 ــا قَرِيــــنهعــن غريِهــا مــا ملَه  

 
 ةــي عاص ــراح م دـــر ــفوقِي ٢(ص( 

  ):البسيط التام( )٣(وقول املتنخل  
  رمح لنـا كَـانَ مل يفلَـلْ ننـوُء بِـه     

 
  توفَى به احلَـرب والعـزاُء واجلُلَـلُ    

ــا     هلَّتقــأوِي ل اُء ال يــم ــاُء ش بر  
 

 )٤(إالَّ السحاب وإالَّ اَألوب والسـبلُ  
، وذلـك يف قـولِ أيب   )الظـرف واجلـار واجلـرور   (التضمني الثُّنائي بأشباه اجلُمل  

  ):الطويل التام(ذُؤيب 
  بِأَطْيب من فيهـا إِذَا جِئْـت طَارِقًـا   

  
  

 
  لـي اْولَم يتبـين سـاطع اُألفُـقِ    

     ـهأْسر بـوص ابـزعامل فإِذَا اهلَد  
  

  )٥(وأَمكَنه ضفْو مـن الثَّلَّـة اخلُطْـلِ    
  ):الطويل التام(وقوله أيضا  

  وتلْك الَّتي الَ يبرح القَلْـب حبهـا  
 

  
 

  والَ ذكْرها ما أَرزمـت أُم حائـلِ  
  وحتى يـؤوب القَارِظَـان كالهمـا    

  
  )٦(وينشر في القَتلَى كُلَيـب لوائـلِ   

  ):رفَّلالكامل ازوء امل( )٧(وقول حبيب األعلم 
  مـــا شـــئْت مـــن رجـــلٍ إِذَا

 
     ـبائرـضٍ وحم ـنظَّ ما اكْـتم  

 
 ـــــــــــــــــ

 .)٦٢ ص/ ١الديوان، ق() ١(
 ).٩٠ص / ١الديوان، ق( )٢(
بن سويد بن خنيس بن خناعة بن عادية بن صعصعة بن طاخبة بن حليان بن هذيل بن  مالك بن عومير بن عثمان) ٣(

 ).١ص / ٢الديوان، ق(. بن مدركة بن إلياس بن مضر
 ).٣٧ص / ٢الديوان، ق( )٤(
 ).٤٢ص /١الديوان، ق( )٥(
 ).١٤٥ص/ ١الديوان، ق( )٦(
 ).٧٧ص /٢الديوان، ق( .ألعلمحبيب ا:األعلم، ويقال له :ابن عبد اهللا أخو صخر الغي، لقَبه) ٧(
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  حتــــى إِذَا فَقَــــد الصــــبو
 

  ــارِب ــيش ذُو عقَ ــولُ ع  )١(ح يقُ
 ):الرجز التام(القَسم وجوابه، وذلك مثل قول رجلٍ من هذيل  

    ـمالقَس ـتيفَثَن تـمأَقْس ـتكُن قَد  
 

 نلَئ  ـتأَين     ـمأُم ـنم ـتيمر أَو  
 مضٍ بِدعن بم كضعب نبض٢(لَأُخ(  

ولقد وجـدت أنَّ التضـمني يف املقـاطع الشـعرِية يصـل       :التضمني الثُّالثي -ب 
يف مثـان قصـائد، ويكـون التضـمني فيهـا       -كأقصى حد للقطع  -إىل ثالثة أبيات 

مني بالشرط وجوابه، أو تـوايل التشـبيهات ملشـبه واحـد أو     بأساليب متعددة كالتض
  :أو بأشباه اجلُمل، وفيما يلي شواهد على ذلك" إنَّ وأخواا"بـ

  ):املتقارب التام(التضمني الثُّالثي بالشرط وجوابه، ومنها قولُ أيب ذؤيب 
  نبِــذُو بِــأَبِي مــاعزٍ  فَلــو 

 
  

 
  لبصــرحديــد الســنان وشــاهي ا

ــا   كْلَمي ــم ــيسٍ ولَ قُب ينــاب   وبِ
 

  
 

رــحالس ــودمــيَء عضإِلَــى أَنْ ي  
  لَقَـــالَ اَألباعـــد والشـــامتو 

  
 رــز ــلِ اهلُ أه ــة ــت كَلَيل   )٣(نَ كان

ويف بعضِ القصيدة يتقدم جواب الشرط على مجلة فعل الشرط، وذلك من مثل قـول   
  ):الوافر التام(اهلذيل  أيب ذُؤيب

  سبقْت إِذَا ما الشمس كَانـت كَأَنهـا  
  

  
  

  صــالََءةُ طيــبٍ ليطُهــا واصــفرارها
    مهوا كَـأَنمِ كَـانالقَـو اعرا سإِذَا م  

  
  

 
ــا هاراقْوِرــا و هيرــلٍ ج يــلُ خ افقَو  

  لُـوا إِذَا ما اخلَالجِـيم العالجِـيم نكَّ   
  

  )٤(وطالَ علَـيهِم حميهـا وسـعارها    
  ):الطويل التام(وقول ساعدة بن جؤية  

 ةــد ــريِ أَبِي مح ــن م رــد ــاَء كُ جن  
  

  
 

 ـــهبفَائلومنِ كُـــديتـــفْحالصو  
  

 ـــــــــــــــــ

 ).٨٢ص  /٢الديوان، ق( )١(
 ).٩٧ص /٣الديوان، ق( )٢(
 ).١٥١ص/١الديوان، ق( )٣(
 ).٣٢ص/١لديوان، قا( )٤(
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ــا هكَأَن ــون ــرِنُّ علَــى قُــب البطُ ي  
  

  ــن ــارٍ بِهِ ســةُ أَي ابرِب ــوم ش١(و(  
التضمني الثالثي بالتشبيهات املتوالية لشيٍء واحد، ومن ذلك قولُ مالك بـن خالـد    

 ):البسيط التام( )٢(اخلُناعي
هــت يسخ ــد نلٌّ عــد م ــر بزــثٌ ه لَي  

  
  اســر أَعــرٍ و أَج ــه ــالرقْمتينِ لَ   بِ

    ـالِ لَـهجانُ الرـدةَ أَحرِميى الصمأَح  
   

و دــي ص ــاس جــلِ ه بِاللَّي عمــت سم  
 هرــاف ــبوب أَظَ شم ــة يهدالب بــع ص  

  
  )٣(سمواثب أَهـرت الشـدقَينِ هرمـا   

 ):الوافر التام(، وذلك كقولِ أيب خراش "إنَّ وأخواا"التضمني الثُّالثي بـ 
  رو بينــهما إِذَا مــا املــكــأنَّ 

  
 ــثَ م عالو ــاب أَص ــد ــا هبي   نتفقً

    ــاه ســي ن ف عــر فأَش ــه   فأدركَ
   

   يــددح ــرِقح هــدا حــنانس  
   ــه كَترــبِنيِ فأَد ــى اجلَ ــر عل فخ  

  
  ــني ــدهرِ واحلَ ــوف ال تاملحــد   )٤(في

، ومن ذلك قولُ أيب ذؤيـب اهلُـذَيل   )الظرف واجلار وارور(التضمني بأشباه اجلُمل  
 ):ارب التاماملتق(

ـــ ــه فَانطَلَقْـ ــت لإِربتـ   أَرِبـ
   

  ـت أُزجِي لحب اإليـابِ السـنِيحا  
ــا    ــورِ الركَ حقٍ كَنــر ــى طُ   علَ

   
ــروحا   الص ــن هامآر ــب سحبِ ت  

ــا     جــا الر اهنب ــام عن ــن   بِهِ
  

  )٥(لُ تبقــي النفَــائض منهــا الســرِحيا
مث وعـدمِ اكتراثـه بإشـارة السـنيح،      يوضح مالزمتـه للقائـد  األبيات هذه ويف  

و ذلـك بتعليـق اجلـار و اـرور     ، و يصف جبالـه املكان يف البيت الذي يليه يذكْر 
  ):الوافر التام(وقول أيب خراش . باجلملة السابقة

 بيــه ص ــه ــن أَرهقَ حالَ نــو   ولَ
 

  
 

 ــذْر م ــد ــام احلَ ساحــيب شا خوب  
 ـــــــــــــــــ 

 ).٢٣٥ص/١الديوان، ق( )١(
 ).١ص / ٣الديوان، ق( .اخلُناعي، هو ابن سعد بن هذَيلمالك بن خالد ) ٢(
 ).٥ - ٤ ص/٣الديوان، ق )٣(
 ).١٦٤ ص/٢ق الديوان،( )٤(
 ).١٣٦ ص/١الديوان، ق( )٥(
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 ــه يدــى ي ــي علَ الكَم عــد ن ــه   بِ
 

  
 

ــيبا    ا قَشــر سن ــه ــر تخالُ خي   
ــا بنِــي شــجعٍ وولَّــى  عاةَ دغَــد  

  
ــا  جِيبعو مــد ال ي ــم ــؤم اخلَطْ ١(ي( 

بـني   يفصـل يربط أبياته الثالثة برِباط الشـرط بلـوال، ولكنـه مل     املقْطَعويف هذا  
ل واجلواب، بل الفواحد، مثّع أوردمها يف بيت   يف األبيـات مالتاليـة للبيـت الشـرط    قد

  .متعلِّقات باملشهد الذي صور فيه بالء صهيب و جوابه
كان يف شاهد وحيـد لسـاعدةَ بـن جؤيـة، فقـد ضـمن       : والتضمني اخلماسي

 أبيات ثال ذلك  املقْطَعالشاعرط وجوابه، ومرـة     بالشؤيدة بـن جالـوافر  (قـول سـاع
 ):التام

 ــه لَيــى ع ــذي يتقَ ــو أَنَّ الَّ   ولَ
  

  بِضــحيان أَشــم بِــه الوعــولُ   
   ــه لَيع ــد جن هــر ظَه ــذَاة ع  

   
  ضــباب تنتحيــه الــريح ميــلُ   

  ــه لَيــا ع نــامِ د ملُ الغــب إِذَا س  
   

ــزِلُّ  ــاٌءيـ ــده مـ ــ بِريـ   ولُزلُـ
   نــد ب ــات لَب هونــؤ ــأَنَّ ش   كَ

   
ــيلُ   ــبد غَس ــلِ أو س بالو ــالف خ  

ــى    سلَأَم ثُ أَوادــو ــه احلَ تلَآب  
  

  )٢(لُبِـــه فَتـــق روادفُـــه تـــزو
 ط فإنَّ أداةَ الشلو(ر (جلت جملة ع) ـ أنَّ الـذي ي هـي مجلـة فعـل    ) ى عليـه تقَ

ط، والبيت الثاين يرل الضاحي الـذي أشـار إليـه يف البيـت     الشا للجبوصفًا مكاني دع
السابِق، مث يرسم صورةَ األمطار حني تنهمر عليه؛ فـإذا صـبت عليـه الغمـام ماءهـا      

مث إنَّ خطوطَ املـاء علـى هـذا    . انساب من جوانبه وحروفه زلوالً سريعا؛ ملالسة اجلبل
  .كأنها اإلبلُ املنحورةُ اليت يثج منها الدم اجلبلِ ختالف لونه األساسي، فتبدو

    رة، يقـوم الشـاعللصالبة والقـو ياتقوم م فيها الشاعراليت قد هذه الصورة وبعد
فيـذكر أنَّ  . بقَطْع القصيدة مستحضرا البيت الذي استودعه الشرط فيقـدم لـه جوابـا   

انة ال يمكن أن حيجب عـن اإلنسـان قـدر موتـه،     هذا اجلبلَ بكلِّ ما ملَك من قوة مت

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣٦ -  ١٣٥ ص/ ٢لديوان، قا( )١(
 ).٢١٩ -٢١٨ ص/ ١الديوان، ق( )٢(
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  .فلو أنَّ اإلنسان اتخذ اجلبلَ وقايةً عن املوت لَتفَتق اجلبل ووصل إليه
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خيتلـف  ) ديـوان اهلُـذَليني  (الشـعري يف   املقْطَعإنَّ مما يسترعي اهتمام الباحث أنَّ 

مضمونه ومؤداه من نص آلخر، فاملقطع الشـعري يف القصـائد ال يـؤدي بالضـرورة     
الشـعري يف املقطعـات؛ وذلـك الخـتالف مضـامنيِ       املقْطَعذلك الدور الذي يؤديه 

  .القَطع
بعد دراسة متأنية لنصوصِ ديوان اهلُـذَليني وجـدت أنَّ الـديوان يشـتمل علـى      

ما تكتمل فيه مقومات القصيدة ويصـدق عليهـا تسـميتها بالقصـيدة،      نصوصٍ، منها
 ت(قصيدة الذي ضـبط بـه ابـن رشـيق     ومنها غري ذلك؛ تطبيقًا ملقياسِ عدد أبيات ال

  .)١()القصيدة(مصطلح ) هـ٤٥٦
نصوص ديوان (

 أشكالُ ،اهلُذَليني
مقاطععريةها الش( 

 القصيدة
  املقطّعة

تفة )٦-٣(
الن

 

ليتي
ا

وع  م
م

ا
 

  القصرية
)١٠- ٧( 

  الطويلة
)٧٥-١١( 

 ١٧٢ ٣ ٨ ٤٨ ٧٩ ٣٤ عدد النصوص
 ٢٢٢٦ ٣ ١٦ ١٥ ١٣٦٢ ٢٨١ عدد األبيات

  عدد
املقاطع الش١٦٩ - - - ١٣١ ٣٨ ةعري 

  )٢(جدول 
  :املقاطع يف املقطعات: والًأ

أشار ابـن رشـيق إليهـا    لقد بلغَ عدد املقطَّعات يف الديوان ثَماينَ وأربعني مقطَّعة، 
إذا بلغت األبيات سبعةً فهي قصيدة؛ هلذا كـان اإليطـاء بعـد السـبعة غـري      : "بقوله

 ـــــــــــــــــ

شرح املقدمة األدبية لشرح [قطَّعة واملقطوعة فهو مثبت يف ما كان عدد أبياا من ثالثة إىل ستة، أما الفرق بين امل )١(
 .])٥٧: ص(ياسر حامد املطريي، : الطاهر حممد بن عاشور، حتقيق، زوقي على ديوان احلماسة أيب متاماملر
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ومن الناس مـن ال يعـد القصـيدة إالَّ مـا بلَـغ العشـرةَ       .. معيب عند أحد من الناس
واحد ـن ثالثـة إىل    . )١("وجاوزها ولو ببيتـا مأبيا فاملقطعات تتراوح عـدد   ةـتس

حتمل فكرةً معينة تعرِضها يف إطـارٍ حمـدد وعـدد قليـلٍ مـن األبيـات،       وهي أبيات، 
قاطع الشعرِية يف املقطعات يمكن أن نلمس فيهـا ختـام القصـة وايـةَ احلادثـة،      املف

  .وخالصة املوقف
ـ ٤٥٦ ت(ويف منزلتها الشعرِية ذكَر ابن رشيق  عبـد اهللا بـن   قيـل ل : "أنـه ) هـ

ألنَّ القصـار أوجلُ يف املسـامع، وأجـولُ يف    : إنك تقصـر أشـعارك؛ فقـال   : الزبعرى
  .)٢("احملافل

ويف الشعر اهلُذيل الكـثري مـن املقطَّعـات الـيت يبـدو أنَّ السـبب احلقيقـي يف        
أشـعارهم،  شيوعها؛ يرجِع إىل ظروف حيام، فهي املصدر األول الـذي يوضـح لنـا    

     ،وهجـوم ـراعحياةً شـاقَّة، كلُّهـا ص ها كانتنذكُر أن نا إىل تلك الظروففإذا رجع
وسلْب وْب، وقتل ومتزيق، فقـد كانـت تغـزو مجاعـات ووحـدانا وكثُـر فيهـا        

  .)٣(الشذُّاذ، حىت لقد عرِفت بقبيلة الشذَّاذ
احليـاة تلزمهـا سـرعةٌ أخـرى يف      ووجود الذؤبان دفَع احلياةَ إىل السرعة، وسرعةُ

الفن، والسرعةُ الفنية ال حتتاج إىل تلك األناة اليت تسـتلزمها القصـائد الطـوال، فهـذه     
سمة احلياة اآلمنة القريرة اليت جتد دائمـا مـن الوقـت فُسـحةً للـتفكري املسـتطيل،       

ت قصـائد اهلُـذَليني قصـريةً    فالسرعةُ الفنية ال تميل كثريا إىل التطويلِ، ومن هنا جـاء 
وذلك أظهـر مـا يكـون يف العصـر اجلـاهلي      . حىت لقد كثُرت املقطَّعات يف ديوام

حـىت إذا تقـدمت   . باستثناِء بعضِ قصائد للمتنخل وأيب ذُؤيب وسـاعدة بـن جؤيـة   
ـ      ـا وادعاحليـاة سـبيالً آمن اإلسالم يف نفوسِ الناس، وأخـذت نونُ، وقرى  السا متـاد

 ـــــــــــــــــ

 ).١٨٨/ ١(العمدة، ابن رشيق،  )١(
 ).١٨٧/ ١(السابق،  )٢(
- اجلاهلي واإلسالمي، أمحد كمال زكي، دار لكتاب العريب للطباعة والنشر : شعر اهلذليني يف العصرين: ينظر )٣(

 ).٢٣٠: ص(م، ١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩القاهرة، عام 
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واملقطَّعـات تتصـل حبيـاة هـذيل     . الشعراُء يف وقوفهم على القصيدة فجاءت طويلـة 
اتصاالً وثيقًا وتنبع من ظروف حيام، ونستطيع أن نلمس بعـض مظـاهر السـرعة يف    

  .)١(بعضِ ما يروى عنهم
انَ اخلامتـة هـو   أما املقطَّعات فقد عدها بعض البـاحثني بـال خامتـة، وأنَّ ميـد    

، ولكنـا ال نطمـئن   )٢(القصائد الكاملة واألعمال التامة، وبناًء عليه تغيـب املقطَّعـات  
إىل هذا الرأي؛ ألنَّ املقطَّعات هي قصائد مكتملـة ولكنهـا قصـرية، ولكـلِّ قصـيدة      

مفتوحـة؛ ذلـك    كما أنَّ بعض الدارسني عد املقطَّعـات ذات ايـات  . مفتتح ومنتهى
  .)٣(ألنها متثِّل انقطاعا للنص ال ايةً طبيعية له

املقطَّعات عند اهلُذَليني فإنَّ مقاطعهـا الشـعرِية أقفـالٌ هـدفُها إمتـام الـبالغ       و 
وحتقيق الرسالة؛ وذلك ألنَّ املقطَّعات لقصرها ال تحظَـى بدرجـة عاليـة مـن الفنيـة      

ك لغـن        واحلَبـة عليهـا، وقيامهـا علـى أسـاسٍ مـتنيٍ مة أو التبليغيلبة اللُّغة احلواري
اليلِّ واملعنويمعناهـا     . "التكثيف الد ـدفرعة، وذلـك حـني يوالس كما يكتنِفها اإلجياز

إىل مخيلة الشاعر، فيذهب إىل تدوينه دون أن يلح عليـه، أو يتوسـع فيـه أو يشـقِّقه     
  .)٤("منه ما يكونُ قصيدةأو جيعلَ 
  

  :يف القصائداملقاطع : ثانياً
املقاطع الشعرِية تشكِّل وحدةً بنائيةً تقَع يف آخر القصـيدة، هـي ركيـزة أساسـية     

وهي يف ديوان اهلُذَليني ال خترج عن بؤرة األمهية، وكمـا هـو موضـح يف     ،لبناء النص
 ـــــــــــــــــ

أشعار اهلذليني وأثَرها يف حميط األدب العريب، إمساعيل و  ؛)٢٣١: ص(ليني، أمحد كمال زكي، شعر اهلذ: ينظر )١(
والشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهلي، يوسف خليف، دار  ؛)١٧٥/ ٢(مؤسسة الرسالة،  -لبشري النتشة، دار ا
 ).٢٩٥: ص(، ٣م، ط١٩٧٨املعارف، عام 

 ).٨: ص(دراسة يف األمناط واملعمار الفين، سامية محدي صديق املرسي،  -م القصيدة يف شعر املتنيب خواتي: ينظر) ٢(
-هـ ١٤٢٩بناء القصيدة عند علي اجلارم، إبراهيم حممد عبد الرمحن، دار اليقني للنشر والتوزيع، عام: ينظر )٣(

 ).١١٢: ص(، ١م، ط٢٠٠٨
 ).٢٤: ص(اجلاهلي، حسني عبد املعطي حسني عبد الوهاب، خامتة القصيدة العربية يف الشعر ) ٤(



 

 
١٠٦ 

ـ  ون بيتـا يف مائـة وثـالثَ   ئة وتسعة وسـت ما :اجلدول السابق أنَّ عدد املقاطع عشةَر 
الشعري ختتلـف عـدد أبياتـه مـن قصـيدة ألخـرى،        املقْطَع، ومعنى هذا أنَّ قصيدةً

إىل ثالثة أبيـات، وبعضـها تقطَـع ببيـت      املقْطَعفبعض القصائد يصل فيها عدد أبيات 
  .واحد

البسـيطة  : (ته بشـكليها فقد حرص الشاعر اهلُـذيل علـى الفَكـاك مـن قصـيد     
وسلك يف سبيلِ ذلك طرائق متعـددةً يلـتمس فيهـا     ،ص من انسياا، والتخلُّ)واملركَّبة

القطـع الشـعري يف ديـوان     صـور مضامني متنوعة، وأساليب خمتلفـة، ومـن أبـرز    
  :اهلُذَليني
ا ورود إحـدامه : شـاكلتين  هذه الصورة للقَطْع تكـون علـى   :املقطع التشبيهي: أ
ـا   صورةه بـه معه واملشباملشب املقطع، وذلك بوجود والثانيـة أن يـرِد   . كاملة يف بيت

  .الشعري املشبه به فقط يف تشبيه دائري قامت عليه األبيات املقْطَعيف 
الشـعري علـى صـورة     املقْطَـع ومعىن ذلـك أن يشـتملَ   : الصورة املتكاملة. أ

رِدت ثال ذلك قولُ أيب ذؤيب . فيها أركانُ التشبيه كاملة متكاملةالوافر التام(وم:(  
  تــات أَص ــت ســا م كُلَّم ــر   وبِكْ

 
ــقِ  ــرعِ العتي ي الشــمِ ذ غن منــر ت  

  ــرِين ــا قَ هعــا م رِهغَي ــن ــا م لَه  
 

ــفُو   ص ةــي اصع احــر م دــر ١(قِي( 
وقوله .قوس و السهم، و اختارمها مقطعاً للقصيدة برمتهاوهو يف هذين البيتني يصف ال  

  ):الطويل التام(أيضا 
ــه كَأَن ــراب ــانَ الس ــزت إِذَا كَ أَج  

 
 ــيحضاِإلكَــامِ ن لَّــاتئزحلَــى م٢(ع( 

فهو يزين املقطع بصورة السراب على اإلكام الشاخصة حني يغطي األفق يف شدة احلر  
  ):الوافر التام(كما جند ذلك عند املتنخل يف قوله .ئ باملاء باحلوضِ املمتل

  ــاف ــيضٍ خفَ ــة بِ يتبِف تــز أَج  
 

ــبا   ــم سـ ــأَنهم تملُّهـ  )٣(طكَـ
 ـــــــــــــــــ 

 ).٩٠: ص/ ١الديوان، ق( )١(
 ).١٢٠ ص/ ١الديوان، ق( )٢(
 ).٢٩ ص/٢الديوان، ق( )٣(



 

 
١٠٧ 

 البعيدة، بأنهم بيض خفاف كأنَّالفالة اجتياز تشبيه للفتية الذين شاركوه  ويف البيت السابقِ
  .فيها داللة على أنه و من معه جتاوزوها بشق األنفساحلمى مددم فبدوا مسترخني، و

، الـذي عرفـه   ومعناه أن تكونَ القصيدةُ قائمةً علـى التشـبيه الـدائري   : املشبه به. ب
املشاة اليت يحدثها الشاعر بني شـيئني أو أشـياَء يف تركيـبٍ فاحتتـه     : "بأنه الرباعي.د

واسـم التفضـيل علـى وزن    ) البـاء (ثبات حبـرف  خاصة، وخامتته إ) ما(نفي حبرف 
وهـو املشـبه بـه     -وغالبا ما يكون بين الفاحتة واخلامتة وصف لالسـمِ املنفـي   . أفْعل

  .)١("قد يطول وقد يقصر حسب حاجة الشاعر النفسية إىل ذلك -عادة 
يتـا لعبيـد   يلح على ضرورة وجود املقارنة؛ وذلـك ألنـه أَخـرج ب   ه ناوجد وقد

، )٢(علـى املقارنـة  فيـه  األبرص من دائرة التشبيه الدائري؛ ألنَّ النفي واإلثبات مل يقوما 
 :، وهو)٢(املقارنة

 لُكُـهأَم تلَس ني إِلَى منم فا الطَّرم  
 

ـ بدا لي بِبـاغي اللَّحـظ    مما طم٣(اح(  
 ديـوان اهلـذليني،  ي و اإلثبـات يف  التشبيه الدائري القائم على املقارنة بـالنف من و 

  ):الطويل التام(أيب ذُؤيب  قول
ــاطع  بِأَطْيب من فيها إِذَا جِئْـت طَارِقًـا   س نــي بتي ــم ــقِ  ولَ ــاْاُألف يل  
   ـهأْسر بـوص ابـزعامل فاخلُطْـلِ      إِذَا اهلَد الثَّلَّـة ـنم ـفْوض هكَنأَم٤(و(  

  ):الطويل التام(ول ساعدةَ بن جؤية وق
  فَذَلك مـا شـبهت فَـا أُم معمـرٍ    

 
  )٥(إِذَا ما توالى اللَّيلِ غَـارت نجومهـا  

  الطويل التام(وقول صخر الغي:(  
 ـــــــــــــــــ

نسانية، تصدر عن ، عبد القادر الرباعي، جملة العلوم اإل)دراسة يف الصورة(التشبيه الدائري يف الشعر اجلاهلي  )١(
 ).١٢٦: ص(، ١٧م، ع١٩٨٥، شتاء جامعة الكويت

 .)١٢٧:ص(السابق، : ينظر  )٢(
 .)٤٢:ص(، ١م، ط١٩٩٤-ه١٤١٤ديوان عبيد بن األبرص، شرح أشرف أمحد عدرة، دار الكتاب العريب، عام )٣(
 .)٤٢:ص(
 ).٤٢: ص/ ١الديوان، ق( )٤(
 .)٢١١: ص/ ١الديوان، ق() ٥(
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  فذَلك ممـا يحـدثُ الـدهر إنـه    
 

  )١(لَه كُلُّ مطلـوبٍ حثيـث وطَالـبِ   
  ):البسيط التام(وقول أيب خراش  

ــه ترــضِ معــي بف ــدالخ ــهكَأَن  
 

    يـباَألكَاذ مـلُ الْقَـوحنا يم عضب٢(و( 
  ):الوافر التام(وقول البريق  

  بِــأَجرأَ جــرأَةً منــه وأَدهــى   
 

  
 

 ــا كَــارِبااملــإِذَا ماردــت اس تو  
ــناُء أَلْقَــ    ــةُ احلَس ــا الطِّفَلَ إِذَا مت  

  
ـ من الفَـزعِ     )٣(واخلمـارا  دارِعامل

   
القطـعِ الشـعري اسـتعماالً عنـد      صـور يعد من أكثرِ  :املقطع القَصصي: ب

       صنـهي الـنويهـا ويرـة يإىل قطـعِ القصـيدة بقص جهر يتني؛ ذلك ألنَّ الشاعاهلُذَلي
ـ  . بنهايتها ذَليون، خاصـة يف القصـائد الطويلـة    وهذه الطريقة كثريا ما يسـتعملُها اهلُ

اليت أرى أنَّ قطعها أصعب من قطع القصائد القصار، كمـا تبـدو براعـة الشـاعر يف     
 ):املتقارب التام(وذلك كما يف قصيدة أليب ذؤيب . القطعِ أكثر من غريها

ــو  ــاعزٍفَلـ ــأَبِي مـ ــذُو بِـ   حديد السـنان وشـاهي البصـر       نبِـ
ــا    كْلَمي ــم ــيسٍ ولَ قُب ينــاب   إِلَى أَنْ يضـيَء عمـود السـحر       وبِ
ــامتو   ــد والشـ ــالَ اَألباعـ   )٤(نَ كَانت كَلَيلَـة أَهـلِ اهلُـزر      لَقَـ

  ):الوافر التام(وقول عبد مناف بن رِبعٍ 
   مــت ملع ــن ــا م لْنقَت ــد ــا قَ إِنو  

 
متلَسـنيِ     وصح ـي قَـفف ـدع٥(ب( 

  ):الطويل التام( )٦(وقول أيب كَبِري 

 ـــــــــــــــــ

 ).٥١: ص/ ٢الديوان، ق( )١(
 ).١٦١: ص/ ٢الديوان، ق( )٢(
 ).٦٤ - ٦٣: ص/ ٣قان، الديو( )٣(
 ).١٥١: ص/ ١الديوان، ق( )٤(
 ).٤٨: ص/ ٢الديوان، ق( )٥(
 ).٨٨: ص(، ٢الديوان، ق(، ين سعد بن هذيل، مث أحد بين جريبعامر بن احلليس، أحد ب) ٦(
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ــحابِه   ــلْ لص ــه يقُ عطَالي ــن م أم  
 

ــرِ  ــن ذات القَنطَ ــق تجِ  )١(إنَّ الغري
أما أساليب القطع الشعري النادرة يف ديـوان اهلُـذَليني، فقـد وجـدت أنَّ بعـض       

لورود، غري مستهلكة فيـه، ومـن أمههـا القطْـع الشـعري      أساليب القطع تكون قليلةَ ا
     عـدغـريِ االسـتفهام ي باالستفهام أو باحلوار، فالقطع االستفهامي املنطوي على معـان

  .من أندرِ مضامنيِ القطع استعماالً فيه
  

الشـعري،   املقْطَـع يثبت بوجود املعـىن االسـتفهامي يف   : املقطع االستفهامي: ج
ل وذلك مالبسيط التام(ن مثل قول املنتخ:(  

ــكُما  ضــا بِقَر موــا ي كُمنزِيــلْ أَج ه  
 

 )٢(والقَرض بِالقَرضِ مجـزِي ومجلُـوز  
  ):الكامل التام(وقول أيب ذُؤيب  

    ا لَكُـمهـالسفِْسـي بِإِرن ـبطا تلَمو  
 

ـ    هاتأَن كُمفِْسـي إِلَـين نفَعنلْ يه٣(؟او( 
   

استعمالُ احلوار يف القصيدة وجعـل آخـر احلـوار مقطعـا      :املقْطع احلواري: د
  ):الوافر التام(وذلك كقول أيب ذُؤيب . هلا

  )٤(يشـفَى اللَّهِيـف   لَوشفَيت النفْس   إِنــي: وقَــالَ بِعهــده فــي القَــومِ
  ):الطويل التام(وقول ساعدة بن جؤية 

ــا ــلَّموا :لُوافَقَ ــذير فس أو ن ــري   بش
 

 ــات آي ــد ــلِاملَوألْكَ ائــى بِاحلَم٥(ن( 
 دنالوافر التام( )٦(بوقول أيب ج:(  

 ـــــــــــــــــ

 ).١٠٤: ص/ ٢الديوان، ق( )١(
 ).١٧: ص/ ٢الديوان، ق( )٢(
 ).١٦٣: ص/ ١الديوان، ق( )٣(
 ).١٠٤: ص/ ١الديوان، ق( )٤(
 ).٢٢٠: ص/ ٢، قالديوان( )٥(
 ).٨٥ص  /٣الديوان، ق( ،ب بن مرة القرديأبو جند) ٦(
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  مننت على لَيث بنِ سـعد وجنـدعٍ  
 

  
 

  أثيبِي بِها سعد بن ليـث أوِ اكْفُـرِي  
  وقُلْت لَهـم قـد أَدركـتكُم كَتيبـةٌ     

  
 )١(األدبـارِ مـا لَـم تخفِّـرِ     مفسدةُ 

   
ـ املمضـامني  أما  فقـد تنوعـت بتنـوع     ،اهلُـذَليني د صـائ قَيف  ةطع الشـعري اق
ووظَّفهـا يف   ،وذلك نابع من اشتماهلا على معان قصـدها الشـاعر بعينـها    ،مقاصدها

  :الشعري، ومنها املقْطَع
أن يخـرج الشـاعر خبالصـة لتجرِبـة     واملقصود بذلك هـو   :القَطع باحلكمة: أ

ومنـها حكمـة   . جتْرِي يف آخرِ القصيدة جمرى احلكمة كدرسٍ مستفاد مما سـرِد آنفًـا  
خاصة ملوقف خاص، خيرج منه الشاعر بثمـرة يقـدمها للمتلقِّـي يف آخـر القصـيدة،      

  ):املتقارب التام(ومثال ذلك قولُ أيب ذُؤيب 
ــى حــ  ــبر علَ صوــات بائالن ثد  

 
ــيذَك قَلْــبو زِيــنر لْــمح٢(و( 

  ):املتقارب التام(وقوله أيضا  
  وأطْــوِي الــبِالد وأقْضــي الكَــوالي    أُســـلِّي اهلُمـــوم بِأمثَالهـــا  
 )٣(إِذَا خفْــت بيــوت أمــرٍ عضــالِ   وأَجعــــلُ فُقْرتهــــا عــــدةً

  ):التام البسيط(وقول أيب خراش 
ــه   ترــضِ م ــد يف بع ــه خال كَأن    األكاذيـب نحلُ القـومعضِ ما ي٤(وب( 

  ):الوافر التام(وقول حبيب األعلم 
 لَمــاع ــوامِ فـ ــيادةَ األقـ ــلُ    وإنَّ سـ ــا طَوي ــعداُء مطلَعه ــا ص  )٥(هل

مـة املـوت   أما احلكْمة العامة، فإنَّ عمومها على املسـتوى اإلنسـاين، مثـل حك   
ووقوع القدر بال إنذار وما من طاقـة علـى دفْعـه، وذلـك كقـول أيب ذُؤيـب يف       

 ـــــــــــــــــ

 ).٩٤: ص/ ٣الديوان، ق( )١(
  ).٦٨: ص/١الديوان، ق( )٢(
 ).١٩٠: ص/٢الديوان، ق( )٣(
 ).١٦١: ص/٢لديوان، قا( )٤(
 ).٨٧: ص/٢الديوان، ق( )٥(



 

 
١١١ 

  ):البسيط التام(استحالة إحياء األموات باملديح 
ــاديح   لَو كانَ مدحةُ حـي أنشـرت أحـدا    اَألم ــم الش ــك توــا أُب ي١(أَح( 

  ):التام السريع(وقول املتنخل يف املوت أيضا 
   بوصــيلٍ وقَــد ــتيملــيس ل  

 
   فــر ــه طَ ــق في ــلِِاملَعلِّ ص٢(و( 

  ):البسيط التام( )٣(وقول أيب قالَبة 
ــه  ــوف أفْعلُ ــيٍء س شل ــولن   وال تق

 
 )٤(حتى تبين مـا يمنِـي لـك املـانِي    

   
يـه  أن يقطع قصيدةَ رثـاٍء أو فخـر ببيـت يمـدح ف     وهو :القطع باملدح :ب

شخصا بعينه؛ ليتردد يف األمساع ويبقَى يف األذهان وتسري بـه الركبـان، حتـى مـع     
  ):الطويل التام(وذلك كقولِ أيب ذُؤيب . انقطاع اإلنشاد

   هفـيـالِ بِسجالر ـاتامهل وبرض  
 

  
 

  ــرِيج م وشــه ــع بين بن ــن إذا ح  
ـ       ىيقَربــه للْمستضــيف إِذَا أَتـ

  
  

 
ــريج ــاحلَريقِ ض ــد ك ــراٌء وش   )٥(جِ

  ):البسيط التام( )٦( املثلموقول أيب  
  )٧(مــن الــتالد وهــوب غــري منــان  يعطيك ما الَ تكـاد الـنفس ترسـلُه   

 ـــــــــــــــــ

 ).١١٣: ص/١الديوان، ق( )١(
 ).١٤: ص/٢قالديوان، ( )٢(
هو احلارث بن صعصعة بن كعب بن طاخبة بن حليان، عم الشاعر اهلُذيل : وهو عومير بن عمرو، وقيل: جاهلي) ٣(

من قبل ابنته أُميمة، ويقال هلا قالبة بنت أيب قالبة،  - صلَّى اهللا عليه وسلَّم  -اهلُذيل املتنخل، وقد ولد النيب حممد 
معجم الشعراء اجلاهليني [ . صابا باجلذام فضرِب به املثلكان م. شعر من هذيلإنه أول من قال ال: ويقال

 .])١٩٩: ص(واملخضرمني، الكريطي، 
 ).٣٩: ص/ ٣الديوان، ق( )٤(
 ).٦٢: ص/ ١الديوان، ق( )٥(
ية، حيث قتل ، شاعر جاهلي من بين هذيل كان له مع صخر الغي مناقضات شعر)هـ..-(..اهلذيل  املثَلَّمأبو ) ٦(

معجم تراجم الشعراء الكبري، حيىي [. د أن مات صخر الغي رثاه بشعربع املثلَّم، ولكن أبا املثلَّمصخر الغي جارا أليب 
 .])٣٣/ ١(م، ٢٠٠٦-١٤٢٧القاهرة، عام  -مراد، دار احلديث 

 ).٢٤٠: ص/ ٢الديوان، ق( )٧(



 

 
١١٢ 

  ):البسط التام(وقول خالد اخلُناعي 
هــتيسخ ــدنلٌّ عــدم ــربزــثٌ هلَي     ــه ــالرقْمتينِ لَ ــراس  بِ أَعــرٍ و أَج  
   ـالِ لَـهجانُ الرـدةَ أَحرِميى الصمأَح     ــاس جــلِ ه بِاللَّي عمــت سمو دــي ص  
هرأَظَــاف وبــبشم ــةيهدالب بــعنِ     صقَيـدالش تـرأَه باثوم  رمـاس١(ه(  

  
  ):املتقارب التام(ومهناصحاً قكقولِ أسامة احلارث  :القطع بالنصيحة: ج

  مــرِه ــي أَم ف ــارِب ــاك اَألقَ صع  
  

  طــال ــأَمرِك أَو خـ ــلْ بِـ   فَزايِـ
ــوا   ــقُوطَ النـ ــقُطَن سـ   والَ تسـ

  
  ــط ــخٍ الق ضترم ــف ــن كَ م ٢(ة( 

   
 ومعناه أن يقطع الشاعر قصيدته ببيت يفْخر فيه بفعلٍ له أو بالٍء :القطع بالفخر: د

 يف احلـرب  ببالئـه ا رختفْم)٣(وذلك مثل قول أيب العيال. لقبيلته؛ اعتزازا ا وجةً بتارخيها
  ):الكامل التام(

  وتــرى الرمــاح كأنمــا هــي بيننــا
 

 )٤(أَشــطانُ بِئــرٍ يوغلــونَ ونوغــلُ
  ):الطويل التام()٥(حذيفة ابن أنس 

ــلُ دارٍ  إِالَّ أَه ــن حــا ن موــة يمقم  
 

 تـراسِ ضالن نم تادانَ من عمع٦(بِن(  
 فْوفيه يخقَبِ رويف ه م عمان(املقيمنينالذي) ن يضرون من ناصبوهم العاسِداء من الن.  

  
 ـــــــــــــــــ

 ).٥ - ٤: ص/ ٣الديوان، ق( )١(
 ).١٩٦: ص/ ٢الديوان، ق( )٢(
وهو أحد بين خفاجة بن سعد بن هذيل،  -بالثاء املثلَّثة  -ابن عنثرة : وقال أبو عمرٍو الشيباين ،هو ابن أيب عنترة) ٣(

إىل هذيل، كان شاعرا فصيحا مقدما من شعراء هذيل املخضرمة، أدرك اجلاهلية واإلسالم، مث أسلَم فيمن أسلَم، وعمر 
 ).٢٤١: ص، ٢لديوان، قا( ،خالفة معاوية

 ).٢٥٥: ص/ ٢الديوان، ق( )٤(
 ).١٩: ص، ٣الديوان، ق( ،متيم بن سعد بن هذيلحذيفة بن أنس، أحد بين عامر بن عمرو بن احلارث بن ) ٥(
 ).٢٩: ص/ ٣الديوان، ق( )٦(



 

 
١١٣ 
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 :اخلصائص البِنائية

ديوان اهلُذَليني علـى إحـاالت خمتلفـة لبِنـاء القصـيدة       الشعري يف املقْطَعيشتمل 
اليت توفِّر للـنص تناسـقًا كليـا ومتاسـكًا     "كامالً، منها ما تكون اإلحالةُ فيه بالضمائرِ 

، والفعـلِ املـبين للمجهـولِ وأمسـاء     )١("يعد البعد األساسي جلمالية النص وإبداعيتـه 
  ):الكامل التام(ومن ذلك قولُ أيب ذُؤيب . ئرِ النصباإلشارة املتصلة بضما

    ـةَ ماجِـديشع عـاش ما قـدالهكو  
 

    نفـعـيئًا يانَّ ش الَء لَـوى العن٢(وج(  
  ):الطويل التام(وقول صخر الغي  

ــه  إن هرــد ــدثُ ال ــا يح ك ممــذَل   ف
 

  )٣(لَه كُلُّ مطلوبٍ حثيـث وطالـبِ   
  ):مل التامالكا(وقول أيب كَبِري  

ــه   ينــيس إالَّ ح ــك ل ذَلا وــإذ   فَ
 

 )٤(وإذا مضى شيءٌُ كأنْ لَـم يفْعـلِ   
  ):الطويل التام(وقول عبد مناف بن رِبعٍ  

  ــه تعنلَم ــه كْترأَد ــو ــواِهللا لَ  )٥(وإِنْ كَانَ لَم يترك مقَـاالً لقَائـلِ     فَ
  ):الوافر التام(وقوله أيضا 

ــ إِنو مــت ملع ــن ــا م لْنقَت ــد   ا قَ
 

 )٦(ولَستم بعد فـي قَـف حصـنيِ    
أبيـات   النتظـامِ حبرف من حـروف العطـف؛ وذلـك طلبـا      املقْطَعافتتاح بيت  

وذلـك مـن مثـل    . النص وترابطها مع قاعدته واتصاهلا باملقطَع الشعري اتصاالً حسـيا 

 ـــــــــــــــــ

 ).٦٩: ص(، م١٩٩٩، عام ٢يف النص الشعري العريب مقاربات منهجية، سامي سويدان، دار اآلداب، ط )١(
 ).٢١: ص/ ١الديوان، ق( )٢(
 ).٥١: ص/ ٢الديوان، ق( )٣(
 ).١٠٠: ص/٢الديوان، ق( )٤(
 ).٤٧: ص/٢الديوان، ق( )٥(
 ).٤٨: ص/ ٢الديوان، ق( )٦(



 

 
١١٤ 

 ):مالطويل التا(قول أيب ذُؤيب 
همــرت ــا ذَك ــان إم ــي لحي ــإنَّ بنِ ــري  ف ــام ظَهِ ــى اللِّئ نم إذا أَخــاه  )١(ثَن

  ):املتقارب التام(وقول أُسامة بن احلارث 
 ــود ــنا أَنْ تعـ ــكَةٌ أَرضـ   فَموشـ

  
ــا اببــا ي وشحــيسِ و ــالَف اَألنِ خ  

  ولَــم يــدعوا بــين عــرضِ الوتيـــ 
  

 )٢(اقــب إِالَّ الــذِّئَاباناملـــرِ حتــى 
يف صيود وقَتول وضروب، وذلك كقـول  ) فعول(اشتماله على صيغ املبالَغة، كصيغة   

  ):الطويل التام(أيب خراش 
  فَأَهوى هلـا يف اجلَـو فاختـلَّ قَلْبهـا    

 
  )٣(صيود حلبـات القلـوبِ قَتـولُ   

  ):الرجز التام(قول أمية بن أيب عائذ  
فًا    قَدرـيـا صلُوجـا واجرخ تكُن  
 

  )٤(لَم تلْتحصنِي حيص بيص لَحـاصِ 
   

  :اخلصائص اجلمالية
اشتمالُه على معنى التوقُّف واالنتهاء، وهذا إنما يدلُّ على وعـيِ الشـاعر مبوضـعِ    

ـ    . القَطْع وإدراكه لضرورة احلرص على مجالية املقطـع  يف بِري ومـن ذلـك قـولُ أيب كَ
 ):الكامل التام(معرض إبالغه عن انتهاء املهمة و بلوغ الغاية 

    ةزِيـزـرِاشِ عإِلَـى ف ـتيهتى انتح  
 

ــفصخــا كَامل هفــةُ أَن  )٥(ســوداَء روثَ
  ):الوافر ازوء( )٦(قول أيب العيالو  

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣٩: ص/ ١الديوان، ق( )١(
 ).١٩٩: ص/ ٢الديوان، ق( )٢(
 ).١٢٣: ص/ ٢الديوان، ق( )٣(
 ).١٩٢: ص/ ٢الديوان، ق( )٤(
 ).١١٠: ص/ ٢يوان، قالد( )٥(
 كان شاعرا فصيحا مقدما من شعراء هذيلأحد بين خفاجة بن سعد بن هذيل، ..، هو ابن عنترةاهلذيلأبو العيال ) ٦(

 ص/٢الديوان، ق(. اجلاهلية واإلسالم، ثُم أسلم فيمن أسلم من هذيل، وعمر إىل خالفة معاوية خمضرما، أدرك هذيل
٢٤١.( 



 

 
١١٥ 

   ـن جـوم ـنقضا يـ  كم ـالس  
 

  )م(
 

ـــ ــدلُ الـــ ــ   درِبماِء اَألجـ
ــأْ   ــم يـ ــه لَـ ــةُ قَومـ   رزِيـ

  
ــوا    ــا ومل يهبـ ــذوا ثَمنـ  )١(خـ

 ):الطويل التام( )٢(اشتماله على معنى الرجوع، وذلك كقولِ املعطل 
    هكْـرذـالِء والع ـدجم ا لَـهنفَأُب  

 
ــماتها   شــا و فَلُّه هِمــي ــوا علَ آب٣(و( 

  ):التامالسريع (وقول ساعدة بن جؤية  
  فَأَبار جمعهـم السـيوف وأَبـرزوا   

 
  

 
 ــلَب ستو ــر جت ــة ناقــلِّ ر ــن كُ ع  

   مهوجـرئُـونَ عكْفي موهربدتاسو  
  

ــه اَألزيــ   فَتــامِ إِذَا ز اجلَه رــو م٤(ب( 
  ):الطويل التام(وقول أيب ذُؤيب  

   و دـرنِ قـياحلَي ـنم اهمن ـازنم  
 

  
 

    قصـادم ـأسِ بِـيضوثٌ غَـداةَ البلُي  
   دـهش جِ والقَـومروا بالععجر مه  

  
 ــارِق ــاةٌ بطَ ــدوها حم حــوازنَ ت ٥(ه(  

  ):الطويل التام(اشتماله على معنى االنتقال والتغيري، وذلك من مثل قول أيب خراش  
  افَأَصــبح إِخــوانُ الصــفَاِء كَأَنمــ

 
 )٦(أَهالَ علَـيهِم جانِـب التـربِ هائـلُ     

  ):الوافر التام( )٧(وقول ساعدة بن العجالن 
  وهم تركوا الطَّريـق وأسـلَكُوهم  

 
  

 
  ــد ــلَكُها بعي ساَء مــم ــى ش   علَ

   فـرك كـلُّ طونحالَ د نلَكو  
  

   ــد ــو إِذًا ولي وه ــري ــانَ اخلَ  )٨(أَب
  ):الطويل التام(يب ذُؤيب وقول أ 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٥٢ ص/ ٢ن، قالديوا( )١(
 ).٤٠ ص/٣الديوان، ق(. ن سعد بن هذيلأحد بين رهم ب) ٢(
 ).٥٠ ص/ ٣الديوان، ق( )٣(
 ).١٩٠ ص/ ١الديوان، ق( )٤(
 ).١٥٣ ص/ ١الديوان، ق( )٥(
 ).١٥٠ ص/ ٢الديوان، ق( )٦(
واملخضرمني،  اجلاهليني معجم الشعراء[ .شاعر خمضرم من شعراء هذيل، اللذين كانوا يغريون على أرجلهم) ٧(

 ].)١٠٥:ص(، الكريطي
 ).١١٠ ص/ ٣الديوان، ق )٨(



 

 
١١٦ 

  ـهكَأَن ـرابإِذَا كَانَ الس تزأَج  
 

    ـيحضاِإلكَـامِ ن لَّـاتئزحلَى م١(ع( 
 ):الطويل التام(القَطْع ببشارة يزفها للمتلقِّني، وذلك من مثل قول حذيفة بن أنس  

  نجا سـالم والـنفْس منـه بِشـدقه    
 

  
 

ــ ــنج إالَّ جفْ راومل يــز ــيف ومئْ س ن  
  وطاب عـنِ اللَّعـابِ نفْسـا وربـه     

  
ــا يف   سر قَيــزرااملوغــاد  )٢(كَــر وعفْ

  ):املتقارب التام(وقول أسامة بن احلارِث  
ــود   فَموشـــكَةٌ أَرضـــنا أَنْ تعـ

 
  

 
ــا  اببــا ي وشحــيسِ و ــالف اَألنِ خ  

ـ        ولَم يـدعوا بـين عـرضِ الوتيـ
  

ــذِّئابا  ــب إالَّ ال ــى املناق تــرِ ح  )٣(ـ
   قَعوقد يوتلخـيصٍ ألحـداثها    القَطْع للقصـيدة الصةوذلـك كقـول    ؛بتقدميِ خ

 ):الكامل التام(معقل بن خويلد 
  في كُـلِّ معتـرك تغـادر خلْفَهـا    

 
  

 
   ــد ــدينِ تمي ــةَ الي يامــاَء د   زرقَ

ــ  لَه ادــا أَر موــااملا ي هفَادن ــك   لي
  

  ــد ــالمِ يرِي الس ــد عــا ب هفَادن٤(و( 
لقد ختم الشاعر كالمه ببيت يلخص التجرِبـةَ كلَّهـا، فالشـاعر اهلُـذَيل تأسـره       

هذه اللحظةُ الوجودية وال يملُّ من التأمل يف مأسـاة السـالم الـذي يهـدده اهلـالك      
  ):الطويل التام(ومن ذلك قولُ صخر الغي  ،)٥(وحلظة الفَزع

  )٦(لَه كُلُّ مطلـوبٍ حثيـث وطالـبِ      فــذَلك ممــا يحــدثُ الــدهر إنــه
إنَّ البيت األخري يقـدم تلخيصـا للتجرِبـة    : "بريري على هذا البيت بقوله. يعلِّق د

ألنهمـا مجيعـا للـدهرِ     كلِّها، فالطالب واملطلـوب نقيضـان ولكنهمـا يتشـاان؛    

 ـــــــــــــــــ

 ).١٢٠: ص/١الديوان، ق( )١(
 ).٢٢: ص/٣الديوان، ق( )٢(
 ).١٩٩: ص/٢الديوان، ق( )٣(
 ).٧٥: ص/ ٣الديوان، ق( )٤(
للدراسات والبحوث  دراسة يف شعر اهلذليني، حممد أمحد بريري، عني - األسلوبية والتقاليد الشعرِية : ينظر )٥(

 ).٤٥: ص(، ١م، ط١٩٩٥اإلنسانية واالجتماعية، عام 
 ).٥١: ص/ ٢الديوان، ق( )٦(
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فالشاعر بصدد معنى حمدد يوجـه جترِبـةَ القصـيدة كلـها، وهـو معـىن       .. وحوادثه
  .)١("الصراع بين نقيضنيِ يشبه كلٌّ منهما اآلخر

أو انتـهاًء، وذلـك يـدلُّ علـى إحساسـهم       ابتـداءً اشتماله على الزمنِ وكذلك 
  ):الوافر التام(يف تقوميه، ومن أمثلته قولُ أيب ذُؤيب بانصياعهم لنظامه، واخنراطهم 

  خــالف مصــابِ بارِقَــة هطُــولٍ
  

 ــح ــر ورِي صــا خ هائم طــال   مخ
ــا   ــا إِذَا م هلقَبم ــن م ــب بِأَطْي  

 
ــوح بالن مــت اكْتو ــوق يــا الع ن٢(د( 

ـ : والعيوق  ب اـرة األميـن، وينسـب إليهـا، وهـو      جنم يقَع وراء الثُّريا يف جان
كوكب أبيض أزهر منري، وطلوع الثريا يكونُ لثالثَ عشـرةَ ليلـةً ختلـو مـن أيـار،      

      ى الـومسيسـمه يـر، ومطـرن تشـرين اآلخوسقوطها لثالثَ عشرةَ ختلو م)  ربيعـي
عـن  )وخريفي ويسكت الكلب فيهر الربد ا يشتدلَّـة صـربه     ، ومع الثريـن قبـاحِ مالن

على البرد، ونوء الثريا حممود عند العرب غزير مذكور، ومدتـه مـن مخسـة إىل سـبعة     
 .)٣(أيام، أما العيوق فهو كوكب يطلُع إذا طلعت الثُّريا ولكن ليس له نوء

  

 ـــــــــــــــــ

 ).٥٦: ص(األسلوبية والتقاليد الشعرية، حممد بربري،  )١(
 ).٧٠: ص/ ١الديوان، ق(  )٢(
 )١١٦: ص(هرية،يف املكاتب الش األنواء يف مواسم العرب، ابن قُتيبة الدينوري، صحح عن النسخ احملفوظة: ينظر) ٣(
 ).وما بعدها ٢٣: ص( و
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البتر، والعـي، وقلَّـة العنايـة، وعـدم     : (الشعري وأبرزها ملقْطَعامن أشهرِ عيوبِ 

الشعري من ديوان اهلُذَليني بعضا مـن هـذه العيـوب املتفـق      املقْطَع، وجند يف )االهتمام
وأقر ذلك بعض الدارسني لشعرهم فـذَكر أنَّ بعـض القصـائد قـد مالـت إىل      . عليها

أن تستكملَ كلُّ املعاين املطلوبـة، ولعـلَّ اخـتالف الروايـة أو      القطع أو االختتام قبلَ
عدم وصولِ املوروث الشعري هلُذيل إلينا كامالً يجعلُنا حـذرين مـن أن نقطـع حبكـمٍ     

متعلقـةً بـالنص؛    . )١(تقوميي فسا جيعل الـنط، ممرها حمذوفة جواب الشبعض تفقد بد
ع بال مسوـع       . غ للقطعبالنص؛ لكونه قُطنـاف بـني رِبن مثـل قـول عبـد مذلك م

  ):البسيط التام(
ــمحلــه ن ــيفيص هم حتــتكَــأن  

 
  

 
  مصــرحٍ طَحــرت أســناؤه القَــرِدا

 ةــدائــي قُتف مــلَكُوهــى إِذَا أَستح  
  

 )٢(شال كَما تطْرد اجلَمالَـةُ الشـردا   
، وقـد علَّـق   )٣("ليس هلـا جـواب  : "يف البيت الثاين) إذا(فقد ذكَر األصمعي أنَّ  

.. يف البيـت جـواب  ) إذا(لـيس لقولـه   : ليس هلا جواب؛ أي: "احملقِّق على ذلك بقوله
بلغوا أملَهم أو أدركوا مـا أحبـوا أو حنـو    : يعين أنَّ اجلواب حمذوف لتفخيمِ األمر؛ أي

أما بتر النص مـع تعلُّـق الـنفْس    . )٤("ةوهذا هو الصواب من األقوال الثالث: قال. ذلك
النفْس به، فقد جتلَّى يف بعضِ النصوص اهلُذليـة، وذلـك مـن مثـل قـول أيب العيـال       

  ):الكامل التام (
  وترى الرماح كَأَنمـا هـي بيننـا   

 
ــونَ ونوغــ   ــرٍ يوغلُ ــطَانُ بِئْ ٥(لُأَش( 

 
 ـــــــــــــــــ

 ).٩٢: ص(البناء الفني يف شعر اهلذليني، إياد عبد ايد، ) ١(
 ).٤٢ - ٤١ ص/ ٢الديوان، ق( )٢(
 ).٤٢ ص/٢ديوان، قال( )٣(
 ).٤٢ص /٢ديوان، قال( )٤(
 ).٢٥٥ ص/ ٢الديوان، ق( )٥(
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  ):الطويل التام()١(وقول جنادة بن عامر
ــرجٍ  ت ــد أُس ــن ــا م برحــأَنَّ م ــفَاعا   كَ س ــد بع ــي فَارِس عــاف س٢(ي( 

ففي البيت السابقِ نشعر أنه قطع والنفْس متعلِّقة باحلـدث؛ ألنَّ البيـت ورد بعـد    
سرد لقصة قتال، ثُم وجه احلديث إىل احملارب، فوجِـدت يف الـنفْس رغبـةُ اإلكمـال     

  .ملتابعةوا
أما قلَّة العناية والقَطْع كيفما اتفق دون مراعاة حاجـة املتلقِّـي للمتابعـة؛ لكونـه     

  ):املتقارب التام(مل يبلغْ لذةَ اإلشباع، فإنها تتجلَّى يف قول البريق 
  أَروع الَّتـــي الَ تخـــاف الطَّـــال

 
  

 
و ـ ق   رَء ذَا اخلُلُــقِ اَألفْقَــمِ  املـ

  رــــافَأَتمــــي قَيغتبــــا تكُه  
 

  
 

ــي  مرغا مبِهــاح ــي بِص أَقْض٣(و( 
إمساعيل النتشة يف معرِض حديثـه عـن خامتـة القصـيدة يف ديـوان      . وقد ذَكر د 

اهلُذَليني أنَّ هناك ايات تشعر أنها حباجة إىل تكملـة واسـتمرار، فالقـارئ يشـعر أنَّ     
، )٤(والسياق يقتضي ملَء الصـورة الـيت رسـمها الشـاعر    للكالم بقيةً وللوصف تتمة، 

  ):الكامل( )٥(، وذلك كقولِ أيب كَبِري)٤(الشاعر
    ةزِيـزـرِاشِ عإِلَـى ف ـتيهتى انتح  

 
ــفصخــا كَاملهفثَــةُ أَنواَء ردــو٦(س( 

 نرى أنَّ  ناإالَّ أنالش ـن التدفُّقن متكوالذي ي صيف هذا الن وعشـرين    عوري ثالثـة
  :بيتا، يقلُّ تدرجييا منذُ بداية الثالثة األبيات األخرية

    ـةديج ـرِشلَهـا م ـباعي السدهي  
 

 ــف ــر القَرطَ كَج لةــع شواَء مــع ش  
 

 ـــــــــــــــــ

حي من عدوان بن فهم بن عمرو بني قيس بن عيالن، وامسه عدوان : والدرعاءجنادة بن عامر، أحد بين الدرعاء، ) ١(
 ).٣٠ ص/٣الديوان، ق (. هذيلعدوان احلارث، وخلفهم يف بين سهم بن معاوية بن متيم بن سعد بن 

 ).٣١ ص/ ٣الديوان، ق( )٢(
 ).٥٧ ص/ ٣الديوان، ق( )٣(
 ).١٨٥/ ٢(مساعيل داود النتشة، األدب العريب، إ حميطأشعار هذَيل وأثرها يف : ينظر )٤(
)٥ (أحد بين جريب عامر بن احلليس أحد بين سعد بن هذيل، ثُم .)٨٨ ص/٢ديوان، قال.( 
 ).١١٠ ص/٢قالديوان، ( )٦(
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ــاحيب وحشــيةٌ وص ــدوت ــد غَ   ولقَ
 

ــريةٌ ب  ــرداِء بص ــت ال ــرفاملُحت ش  
ــراشِ عز  إىل ف ــهيت ــى انت حتةــز   ي

 
ــفصخهــا كَاملفثَــةُ أنوداَء رــو١(س( 

فالشاعر يف البيتني اُألولني يمهد للنهاية املفاجِئة ملرثيتـه، الـيت اختارهـا أن تكـونَ      
حيثُ األمانُ اُألنثوي؛ ألنه نقَل احلديثَ من بؤرة املوقـف الـدموي إىل صـورٍ جزئيـة     

فة للشعور من الفـورة إىل االسـتواء، حـني انتقَـل مـن      داعمة لسريان النص، وصارِ
أو  ،اليت ذكَـر مـن صـفاا مـا يـدعم ذلـك       ،األنثىذلك املشهد إىل فراش عزيزة 

 :، ومنـهم )بـالفراش (ها وغ أعشاشِ العقبان الـيت وصـفَ  لُعة وبفترالوصول إىل الغاية املُ
ـ  ـ  ،ففراش عزيزة السواء ذات املنقار املدبب كاملخص عـن    وك ـفانكشنـينيِ يال املع

االس صورةتعرِواء يف املقطع الشي.  
الشـعري يف ديـوان    املقْطَـع وبعد، فقد سلَّطْنا الضوَء يف هـذا املبحـث علـى    

اهلُذَليني، وأخضعناه ألكثر من مقيـاسٍ؛ لنسـبر إبـداع الشـاعر وقُدراتـه املقطعيـة،       
ع ومواضع اجلمال فيه، وأبرز مـا راعـاه الشـاعر اهلُـذيل يف هـذا      وصور ذلك اإلبدا

 ن القصيدة، وصورتعلَّـق بـالطولِ أو املضـمون، ثُـم       املقْطَعاجلزِء موأشكاله فيمـا ي
     ـاتـا بـأبرزِ العيـوب واهلننمة اليت حازها، وختة والبنائيفْنا عن اخلصائصِ اجلماليكش

 .اِء اهلُذَليني عند بلوغهاليت وقَع فيها بعض الشعر

 ـــــــــــــــــ

 ).١١٠ ص/ ٢الديوان، ق( )١(
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 لمحر مما تبالدالالت أكْ مل منحي ،زركَّم فكثَّه ميبِكربطبيعة تالشعرِي  النص إنَّ

 ،آخـر أَدبِي  صن أي املألوفة يف تركيبِاللُّغة حىت  ، أوة يف احلاجيات احلياتيةلَمعتاملساللُّغة 
اإلشـارة  و ،الـة يكتفي باللمحة الدالشاعر  إنَّف .قيل فيهال يف القصيدة أكثر مما قي مل ماو

 ه بطريقـة ضرإىل غَ دعمال يو آخر، لشيٍء الًقابجيعله مشيٍء  ب يف وصفهِسة، وقد ييفاخلَ
ما ،باشرةنيف حني أن ظُنا كذلك نبناٌء هيف .أ فني  لكـن  و ،حيمل من اإلشارات الكـثري

ـ   -ن قصيدته م الشاعر ريدما ي اه على كلِّوس الذي ال دليلَ الدليلَ يف  الًهو ما يقولـه فع
ـ تأن ،عينةة ماحملكوم بعالقات حنوي وله هو الكالمقُما يو القصيدة، جت   الالت هـذه الـد

  .)١(فةاملكثَّ
ـ بيو ،املكاشفةو سةدارـُباملالنقَّاد  ل إليهسوتي ،ستقلٌّم معالَ -إذاً-فالقصيدة تونعد 

ـ توالو من هـذه األدوات و ،لوج إليهولْلاألسباب و املداخل الظـواهر  ( :دراسـة الت س
فل منها القصيدةُاليت تتشكَّ ،)ةاألسلوبي ،ـ  الو ،فيهـا ة تدرس التشكيالت اجلمالي سيف ما ي

 ،ينـه يِتزو دورها يف حفظ املعـىن و ،فيه ود هذه الظواهرجة وخصوصيو ،يرِعالش هاعطَمقْ
لبنات هذا اجلمال الـيت   إماطة اللثام عنو ه،مجال تعصنو ترور اليت توافَمك لبيان اُأللذَو
بِتفيه، ني والعالقات اليت تشكَابت لَفأجت اه، مكانتهامإس صيف حتقيق وحدة الن.  

دراسة  :هيو ،ى منها القصيدةُبنت وحدة بأصغريف هذا الفصل  راسةُالد قد بدأتو 
أبرز الظواهر الـيت  و ،ة فيهمجالية املوسيقا الشعريو ي،رِعع الشطَيت يف بناء املقْوالص املستوى
ا اختص  اجلانب الصويت ،املُ هيقَّبشتيف لنيثِّم أبرز و ،املوسيقا اخلارجيةو اخليةاملوسيقا الد

رِي  صوت املقطعيف  ات اليت ملسها البحثُاخلصوصيعوالشممثَّ ،اهيقَوس إىل  راسةُانتقلت الد
ة التعـبري  القصيدة، فتكشف مجالي يف هذا اجلزء منها فيه دائرتسع التركييب اليت تت املستوى

ـ  الشاعر د إليهصقْة استعماهلا فيما يخصوصيو ،واءس على حد ةاالمسيو ةل الفعليماجلُب ن م
معان .لَوقد أسمرِي  نا دراسة املستوى التركييب للمقطعتعإىل الكَالششعـن الصـورة    ف

 ـــــــــــــــــ

 .)٢٩: ص( ،١م، ط١٩٩٢حممد محاسة عبد اللطيف، مكتبة الزهراء، عام ،عراللغة وبناء الش) ١(
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الفن؛ةي تلةًها كُبارِباعت فنةًي يج؛هاكيكُفْدر بالبحث ت ليكشف عن مجالية استها يف هذا ضارِح
اجلزء املتأخن القصيدةر م، اوأخري فقد تعرض هذا املبـ   ثُح ي إىل دراسة املسـتوى التناص

  .هاشتناقَمو ةية على اختيار الصور التناصيوِطَ املناملعاينو ناص فيه،فاعلية التوالشعرِي  للمقطع
 التفكـك الـيت   رؤية الشعرِي، يف املقطع كيل الفينشمجالية التعن أ بالكشف ردنو

ة  عنها القصيدةُ ترتفعبِيراقتحام أسوارِ نَّإف .القدميةُالعها هو املـ ول الذي يكْع ش هاف سـر 
  .ظر إليهارار النكْتو مدارستها،طول ن م ملَوال سبيل إليها أس ،هاموضغُ حيلُّو
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 ١٢٠

يتعية اختصاص نة  اللُّغرِيعالشـ يف لغة الكالم  عن العناية باجلانب الصوالـذي  ي، ت
جوهرِي ال البناء ألنَّ ؛نيالدارس اماتاهتمله  تعذه م حيظَلَش ألداِءالعالية  املكانة ية، عانِم

 الشـعرِية، اللُّغة  فيه لُكَّشتتالرفيع الذي  يوسيقستوى املُبل للم أو لصورة هذا األداء فقط،
فاإليقاع بصورتاخلارجيو الداخلي( :هي (مكَّولٌ بأداء اجلانب التنغيمذيـذ يف السـمع   لال ي

 يزمنِ يف تقسيمٍألصوات ل ياإليقاع التنظيم إنَّف ،الرفيعةالشعرِية  اللُّغة عنم يف صهِسيذي لا
نٍتقَم يصغب صالن فـ، ةبالصبغة الشاعري"للشاملر عووزيطْ ن إيقاعرالفَ بهمـا  و ،هلصوابِ م
رِيد عليه من حاعتدالِو ن تركيبهس فإذا  ،هأجزائاجتمللفَ عهم مع صحة وزعرن الش: ةُصح 

 إنْو ه عليه،اشتمالُو ،ه لهبولُقَ مت ،رمن الكد هولُمعقُو هوعمسا مفَفص ،اللفظ ذوبةُعو ،املعىن
قَنلمن أجزائه اليت  جزٌء صكْما ي، و الوزن، اعتدالُ :هيوو املعىن، صوابحاأللفاظ سن 

- لفَا كان إنكارمِه إياه رِعلى قد ن١("هقصان أجزائ( ،فتأجزاء مام صها يف السمعالفُائتو الن 
 ؛الشـعرِي  ة إيقاعهن منطلق فاعليم وذلك ،اخاص اموسيقي اطابع النص ضفي علىتم هالفَو

 ،خفـة السـمع  و ،املهابةو املتانةو د،تزايِالتأثري املُو ساعد يف إنتاج االنفعال القويه يلكونِ
و رعةوالساالستو ،خاءرإليه الشاعر أي ٢(تأثريٍ آخر يقصد(.  

بإيقـاع  وا اهتمقد  الدارسني نلحظُ أنَّالشعرِية  ية اإليقاعية للمقاطعنالبِيف دراسة و
 ؛ها الصويتتأثري ومركزيةَ ،وسيقياتها مصوصيخ وأبرزوا ،على حد سواء )املقاطعو املطالع(

 ،عماليت يبلغها املستاحملطة  هي هايةُالنو ،د عنهايتولَّو ه ما يتلوهاجوهي اليت ت البدايةَ لكوا
مقامات  راعاةم :لِمثْ نم ،هلما اوطًرش ونوضع املوسيقيهلذا  البهجة،ب يشعرو ،فيهايرتاح و

املستو ،أحواهلمو أوضاعهمو ،عنيمو اللحن قاالهتمام بتناسهانسجام، فْفإذا كان االستتاح 
ـ   يضري تاماالخت فإنَّ، ع ما يأيتقَّوتجيعل املستمع يو ،عمع السرقْما ي لأو  ،عذلـك التوقُّ

 ـــــــــــــــــ

، ) هـ٣٢٢ ت( احلسن، أبو العلوي، احلسين طباطبا، إبراهيم بن أمحد بن حممد بن أمحد بن مدحمل ،الشعرعيار ) ١(
  .)٢١ :ص(، القاهرة - اخلاجني مكتبة: نشر، املانع ناصر بن العزيز عبد: قيقحت
)٢ (إبدا: نظريع الداللة يف الش١م، ط١٩٨٨ ر اجلاهلي، حممد العبد، دار املعارف، عامع ،)٣٣: ص(. 
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ـ  أمهيةًالشعرِي  لإليقاع أنَّ ررقَي مفتاححممد . دذلك جند ل ؛)١(مأفق االنتظا ققِّحيو ى ربكُ
ـ لكن ملاذا تو الشعرِي، عطَاملقْو املطلعيف  مايس وال ،النص يف أداء رسالة  االسـتفتاح  درفَ

أبيـات   م أنَّلْمع الع ،ن أبيات القصيدةورة اإلحسان اإليقاعي دون غريمها مرضبِ اخلتامو
  واحد؟ رٍصيدة الواحدة تكون على حبالق

 مـا هِل جتويد إيقاععجت ،اخلتامو فتاحستاال كُلٌّ من اليت حازها وقةَمرامل املكانةَإنَّ 
ااملوسيق ألنَّذلك و ،من األمهية مبكان - كْبشلٍ عام - أداةً" عتربت مأبرز األدوات الـيت   ن

ن أقوى م إمنا هي وسيلةٌ ،ضافخارجية ت ةًيلْح فليست يف بناء قصيدته، الشاعر يستخدمها
 ا ال يستطيعمم ،يف النفس يفوخ ،ما هو عميق التعبري عن كلِّها على رِدأقْو ،وسائل اإلحياء

أنْ الكالم يعبهذا يو ،)٢("عنه رنعن اإليقاع ي فمجرو اإلطراب دذُ" فهو ،ةالعشوائيو قيمة 
خاصة من حيث املعاين اليت ياوح و ،يإذا كان الفن اتعبري اإحيائي عن معان فُتملعـىن  ا وق

الظاهر، مهمةٌ وسيلةٌ فاإليقاع ألنه لُ ؛برين وسائل هذا التعم و  .)٣("االنفعـال و رغة التـوات
مقامات املتلَقِّني  الفتخجتويد إيقاع املقطع الشعري أَدعى من غريه من املَواضع، و ذلك ال

وأحوالهم، ومدى حساسيهم هلذا الت ياِإليقَاع أو ذلَّوناك، وهذا الغرِي أو غريِ ضِرعه، الش
ضِودرجة ارتباط الغر بالبحر الشرِعالذي وقع عليـه اختيـار الشـاعر، و يف هـذه      ي

ـُراعاةُ ظَفَر بتركيزِ الـمتلقي   .الـم
 يزٍكرتبِالشعرِي  النص معطياتفيه ل جمت )املقطعحسن ( أنَّب ممكن أن نسلِّي وهنا

 ،مـا  بإحداث أثـرٍ  اإيذان ؛م يف النهايةكَحاملُ اعهضوبتمة قات الدالليراعي التالحي ،اعيإيق
ـ  ،ةعاودة الكرإىل م قٍوت داثُحها إِاليت غايت ،مالية للنصة اجللفاعليل الًتفعيو ن خـالل  م

قراءات أخرى استنباطية تكَنشف من خالهلا جوانب ىأخر ةٌداللي، تعد اأساس ـ ن أُم س س

 ـــــــــــــــــ

 ،حممد مفتاح، املركز الثقايف العريب ،)ااملوسيق - احلركة - اللغة( ،عة لنظريات شعريةسومفاهيم م :ينظَر) ١(
  .)٢٣٤: ص(، ) مبادئ ومسارات(١، ج١م، ط٢٠١٠عام

 ،م٢٠٠٤دار احلكمة، عام ،راشد بن محد بن هاشل احلسيين ،دراسة تطبيقية ،يف النص الشعرِية اُألسلوبي ىنبال) ٢(
 .)٣٠: ص(، ١ط
)٣ (د اَألقْمتهيد يف الن١ط ،م١٨٧١ عام ،بغداد ،دار املكشوف ،ي، روز غريببِد ،)١٠٧: ص(.  
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حوِييته املستمالًعامو ة،ر على الترسيخ النصبِو ني،قِّيف أذهان املتلَ يوالعامـل   اطة هـذ اس
اإلثاري تتعدد اإلشارات التاملَإىل  ةُنبيهين املُواطضرِي، رة يف اخلطابمعو الشيستشلَقِّي  فاملُت
الغرض ة  سالةالناشد للررِيعالشبعدما يستويف صالن رِيعـ   الش معانيـه اإليقاعيئـام ة بااللت 

 للمقاطع ذلك ألنَّو ؛)١(ة يف اخلطاب اإلفهامييإىل اإلحساس باللذة الفن نِييدؤاملُ ،كالتماسو
 صـا اخـت  و دة التواصـل، عاوة مهي مفتاح عملي ةًإيقاعي خاصيةً"صوص يف النالشعرِية 
رِي  اخلطابعالشةدواعيه و ،راميه األدبيةيف مفِْسي؛الن ملُ راعاةًملغايـات   تلبيةًو ضى احلال،قت
  .)٢("عرالش امبوسيق االلتذاذُها أساس ،وجدانية

 البنائيـة الوظيفـة   :مها ؛نِيتمركزي نِييفَتظوي يؤدالشعرِي  اإليقاع لذا وجدنا أنَّ
يبين  حبيثُ ،يف نسق اخلطاب همحتكَّإنها تتلخص يف ف :البنائيةا الوظيفة أم الداللية؛والوظيفة 

غريه من اخلطابـات   عن املفرد يستقل ما اخلطاب ترتيبٍو مكوناته ضمن تنظيمو عناصره
اإليقـاع لنسـق    إذ بناُء ؛بة عليهاترتمو الزمة لسابقتهاهذه مو :ةالداللي الوظيفةُو ،األخرى

سابق على تركيبها  قبليى فردات معنفليس للم معناه، إنتاجلطريقة و لداللته، اخلطاب بناٌء
  .)٣(هو املعىن فاإليقاع طاب،ى خارج اخلغة اإليقاع معنلُل ليسته أنكما  ،يف اخلطاب

ةُفالبنائي اإليقاعية تضمللقصيدة االستق نةَاللي ةاملوسيقي، ا الوظيفةُأم فهـي   ةُالداللي
 وحالـر  مقام ييف العمل الفن ومقُتالشعرِي  اإليقاع ايفتظوو ملعىن،ة ايف أدائي تشرِك املوسيقا

ـ ألن ؛اوثيقً اارتباطً ،ى البيتؤدط مببِنة للبيت ترتوكَة املُاملوسيقي فالعناصر ،اجلسدو ها تؤي د
ـ  - السمع ماسي وال - دةن قنواته املتعدم اإلحساسو ط بالشعوربِترت رسالةً مث  ،م اإلدراكثُ

 قدرٍ ه املوسيقية، بل رمبا كان أكربصورت ى إىلعزعر اجلمالية ين قيمة الشم اكبري ازًءج" نَّإ
من هذه القيمة ميجعه إىل هذه الصورة املوسرإذا كاو ،)٤("ةقيثَ نتةم زة ةمسة شعريفإنَّ ،ممي 

 ـــــــــــــــــ

، ١م، ط٢٠٠٢ عام ،أيب قراق للطباعة والنشر عبد الرحيم كنوان، دار ،من مجاليات إيقاع الشعر العريب :ينظَر) ١(
  .)٤١٩: ص(

 .)٤٢٢: ص(السابق، ) ٢(
: ص(، ٢م، ط٢٠٠١إبداالته التقليدية، حممد بنيس، دار توبقال للنشر، عام الشعر العريب احلديث بنياته و :ينظَر) ٣(

١٧٨(.  
 .)٥٦: ص(، ٤ط نشر مكتبة غريب بالفجالة، الدين إمساعيل،عز ، التفسري النفسي لألدب) ٤(



 ١٢٣

 الواحد بدًءا النص ها تتفاضل يفبل إن ،النص تسخريها خلدمةو لون يف ضبطهايتفاض الشعراء
على الشعرِي  يف املقطع مت املوسيقيالر ةأيدينا على خصوصي نضع أن الذا كان لزام؛ اختامو

؛ستقلٍّحنوٍ م ح أكي نوضاة اليت حبرز الظواهر املوسيقي فل.  
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لقد حظية  يف القصيدة اوسيقاملُ تبِيراملالعووثة باهتمامٍر فيه غٍبالَم،  ـا   إىل حـدأ

 ٣٣٧ ت( بن جعفر دامةُقُ هدهوم الذي حدنصف املفْ - القافيةو الوزن - هايرصنبع تاحتلَّ
العرب النقَّاد طويلة من الزمن على اجتاه  ه لفترةبصمات كالذي تر ذلك املفهوم، للشعر )ـه

ل هـذا  حيلِّ، مثّ "على معىن ى يدلُّمقف موزونٌ قَولٌ": بأنهه فَرفقد ع ؛لشعريف حتديد مفهوم ا
)١(ةالقافيو ،الوزنو ،املعىنو ،اللفظ :التعريف إىل عناصره األولية األربعة

ـ متف ،  ال املوسـيق ثِّ
عنصراإليق نَّإ مثَّ ،)٢(ةالقافيو الوزن :مهاو ،ان منهياع العروضي   اخلارجي هو الـذي يلـم 

حيـث   ؛القافيةو من خالل الوزنذلك و ،ةثريالنها من تينافظ على بِحيو ،ةشتات القصيد
ختر٣(يف أحسن تقومي بهالقصيدة  ج(

.
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يرِي  الوزنُ عدعالش"قاس باملعيار الذي يه الشو ،عريعرف سال؛همكسورِه من م ه ألن
اإليقاع الذي يي علىضف الكالم رالًمجاو انقًو، ـ ي حر ـ و ،ك الـنفس فيهـا النشـوة  ريثي  

الشـاعر   ألن ؛افيتعس اطًغدا رب ،ضالغرو وضيرالربط بني البحر الع نَّأكما ، )٤("الطربو
ال الشـعرِية   يف حالتـه فهو  كب فيه روح قصيدته،يف اختيار القالب الذي يس قامامليراعي 

اختيار البحر - ر يف مثل هذه األموركِّفَي - وال يتحيإال ،هان  إذا ارتبط ذلـك مبتقـات  لِّع
  .ضاتاملعارو النقائض ا هو احلال يف فنكم القصيدة،

 هـو و ،يدعم هذه القضية )ـه ٦٨٤ ت( ينطاجرحلازم القَ ارأي البعض مو قد فَهِ

 ـــــــــــــــــ

 .)١٧ -١٣: ص(نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ) ١(
: ص(، ١هـ، ط١٤٢٤ -  م٢٠٠٣عن بناء القصيدة العربية احلديثة، علي عشري زايد، مكتبة الرشد، عام: ينظَر) ٢(

١٥٧(.  
  .)٦٢ :ص(، ١م، ط١٩٨٤قضايا الشعر احلديث، جهاد فاضل، دار الشرق، بريوت، عام: ينظَر) ٣(
 .)٤٣٥ /١(محد مطلوب، أ ،م النقد العريب القدميمعج) ٤(
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قصد وما ي ،الرصانةو قصد به اجلدكان منها ما يو ،ىأغراض الشعر شت ا كانتمولَ" :ولُهق
و لَبه اهلزالرشاقة، ومنها ما يقصد به البمالتفخيو اءه، قْوما يـ ص الـتحقري و رغاد به الص، 

وجأن ب حاكَىت تلك املقاصد مبا يناسفإذا قَ ،للنفوسخييلها و ،ها من األوزانبدص راعالش 
ه باألوزان الفخرحاكى غرض الفخة الباهية امو صينة،لرـ  اإذا قصد يف موضعٍ قصد أو اهزلي 

قَو ،ااستخفافيصد ٍء حتقرييش أو العحاكى ذ - به ثَبلك مبا يناسوزان الطائشـة  ه من األب
  .)١("مقصد كذلك يف كلِّو ،البهاءالقليلة 

ال ينطوي علـى   )ـه ٦٨٤ ت( يه حازم القرطاجندصالربط الذي قَ فإين أرى أنَّ
فإذا  ه،ِسنفْ رِيالت يف البحعالتف نه يقصد عددبل أرى أ ؛نةيعبِ ضٍغرو ،هنِيبع رٍح بالربط بني
إذا كـان  و ،نفسـه  ة من البحرالصورة التام وزنَر له يخت ،اقوي اجديالشاعر  دكان مقص

القصد ء  من هو التحقرييماش، يمزو ةوجهه شطر الصور مأو  ،البحـور  مـن ذات  ةَءا
هنـا   ةالقلَّو ،"األوزان الطائشة القليلة" :ه بداللة قولهذلك ما رأيتو ،أو املشطورة ،املنهوكة
ـ هذا مـا  و ،ار خفيفًحة اليت جتعل من البمدختسة التفعيالت املُقلَّ :معناها قصدبكلمـة   ه

  ).الطائشة(
هو  ،الوزنو طالن العالقة بني الغرضأبرز األدلة على ب نم أنَّ ينبغي أن نذكر"هنا و

رفبينما يذكُ ،د األغراض داخل القصيدة الواحدةتعد راعَءولقا بةَاحلبي الشا، ه يتحث عن د
اإليقاعي هو تركيبةٌ فالشكلُ، )٢("نشوة اخلمرو ،ناقة، ومدح املمدوحعناء الو حلة،قسوة الر 

ةٌنغمي قَيدر  فيها ماعالشمادة هترِيعو ،الشو ،ضال عالقة هلا بالغرقد تتهـذه العالقـة    لُكَّش
البحر يفو ابطة بني الغرضالرمرحلة ب عةدي.  

يف اهلُـذَليني   درجات استعماهلا يف ديوانو ،ةعريور الشحللب إحصائي جدولٌ وهذا
  :على النحو التايل انص سبعنيو واثنني مائةً اليت بلغتو ،)٣(اجبميع أشكاهل مجيع النصوص

 ـــــــــــــــــ

)١ (لغاء، حازم القَمنهاج البطَراجي، ن)٢٦٥: ص(.  
 مدرسة اإلحياء، دراسة يف أثر الشعر العريب القدمي على مدرسة اإلحياء يف مصر، إبراهيم السعافني، دار األندلس،) ٢(

  .)٤٥٩ - ٤٤٤ :ص(، ١م، ط١٩٨١عام  بريوت،
 .صائد، واملقطعات، والنتف، واأليتام، من أشكال النصوص الشعريةيشمل الق) ٣(



 ١٢٦

  
  

  حالة البحر
  البحور البسيطة  البحور املركبة

  اموع
  رالواف  الرجز  لالكام  باملتقارِ  لسريعا  البسيط  الطويل

  ١١٣  ٢٠  ٢  ١٨  ١٠  ٢  ١٦  ٤٦  القصائد
 ماو اتعطقَاملُ

ادو  
٥٩  ١٢  ٦  ١١  ١  ٣  ٥  ٢٠  

  ١٧٢  ٣٢  ٨  ٢٩  ١١  ٥  ٢١  ٦٦  اموع
  ٪١٠٠  ٪١٩  ٪٥  ٪١٧  ٪٦  ٪٣  ٪١٣  ٪٣٨  نسبته املئوية

  )٣( جدول
ن خالل اجلدول السابقم، الأمناط  أنَّد جِنبحور العوضرةي  املسـتعلة يف ديـوان م 
ن وحدة إيقاعه تكو حور اليتيشمل البو )بكَّرالنمط املُ( :أوهلما ؛نيطَتنقسم إىل منَاهلُذَليني 

أـا يف   تفعيالته اليت وجدت ن حيث عددالبيت م شكلُ نبيكما ي، )١(من أكثر من تفعيلة
الديوان على صورتزوء(و )التام( :نيا( ،فالتام هو البيت الذي استزوء ما و ،تفعيالته ىفَوا

حفَذت طْتفعيلة واحدة من كال شرهي.  
ـ  إيقاعه ف فيها وحدةُتتألَّ" :حور اليتالب الذي يشمل ،)النمط البسيط(: ثانيهاو من 
)٢("القصيدةو على امتداد البيت ،احدةتفعيلة و

.  
علـى البحـر    يف الديوان كانـت  أطول قصيدة أنَّ دجِياهلُذَليني  لديوان ارسالدو

  :)املتقارب التام( هامطلعو بن أيب عائذألمية  ؛اسبعني بيتو مخسةً تغلَب حيثُ ؛ارباملتق
ــ الَأَ ــا لَي ــطَل مِوقَ يــاخلَ ف الِي  

  
ــ   يؤرــ ق مــ ن حٍازِن ذ٣(اللِي د( 

  وبعده البعد غَبلَحيث  ؛ر الكاملحأبيات د أطول قصيدة ظنمستنيو تسعة :فيه ت 

 ـــــــــــــــــ

 .)٤٦: ص( ،السابق) ١(
  . )٤٦: ص(، ٤ط ،م٢٠٠٩ عام ،عزة حممد جدوع ،موسيقا الشعر العريب بني القدمي واجلديد) ٢(
 .)١٧٢ص/٢الديوان، ق() ٣(
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الكامل التام( ذلك يف عينية أيب ذؤيب اهلذيلو ،ابيت(:  
ــأَ مــاملَ ن نـون وربِيــا ت ــوته جـع  

  
  والدهر ليبِ سمعـ ت بٍ من ـ ي جز١(ع( 

 رِخصقصيدة  يف ،ا بيتستنيو ةست :أطول قصائده عدد ي بلغتالذ ،فرمث البحر الوا  
الغالوافر التام( ي(:  
ــرِأَ ــت فَقْ ــبِ ــنامل قِذُأَ مت لَ اام  

  
  لَوــي ــي ال أُل حــ س ــان هلَ صر٢(اام( 

 ستنيو اثنتني :فيه تكَأبيات أطول القصائد اليت سبِ عددالذي بلغ  ،البحر السريع مثَّ  
  :)ريع التامالس( مطلعها ساعدة بن جؤيةقصيدة لهي و ،بيتاً
هجرغَ تضوب وحـ  ب من يتـ ح بب  

  
  وعدـ  ت عو ادونَد لْو يِـك ـ ت شع٣(ب( 

بلغ  حيثُ ،القصائد طولُ الذي حاز على املرتبة الرابعة من حيثُ ،البحر البسيط مثَّ  
أبيات أطول القصائد عدد أربعنيو أربعة :هذا البحرومة على ظُاملنال ا بيتـة سيؤة بن جدع 

  :)البسيط التام( كذلك
ا لَييت شالَأَي رِع منجى مـ  ن   مِراهلَ

  
ـ  نم بِيالش دعب شِيى العلَع لْه مأَ   ن٤(مِد( 

 حيث بلغ عـدد  ؛الًعمااستالشعرِية  أكثر البحور دعالذي ي ،ليوآخرها البحر الطو  
  :)الوافر التام( أليب ذؤيب اهلذيل ا بيتالثنيثو تسعة أبيات أطول قصائده

ــ لِه ــد ــيلَ الَّإِ رهال ــارهنو ةٌلَ اه    لُطُ الَّإِوـ  وع الشـ  سِم ـ اريغ مثُ ٥(اه( 
  
  :بكَّرالنمط املُإيقاع  :الًأو

ـ تف - ن إيقاعيتنيينة من وحدتاملكو البحورهي  املُركَّبة العروضية البحور عيلتن ي-
خمتلفتن،ي تكَتواحدة منها أربع مرات يف البيت الواحد التام كلُّ رر، ورن ومحة البكَّبيف  املُر

 ـــــــــــــــــ

 .)١ص/١الديوان، ق() ١(
 .)٦٢ص/٢ق ،الديوان() ٢(
 .)١٦٧ص/١ق ،الديوان() ٣(
 .)١٩١ص/١الديوان، ق() ٤(
 .)٢١ص/١الديوان، ق() ٥(



 ١٢٨

  .)البحر الطويل، البسيط، السريع: (ديوان اهلذليني
رة ركَم" نيلُاعفَم نولُعفَ" :نن وحداته اإليقاعية متتكوالذي  ،البحر الطويل :هلاأوو

 ،)٢(برالضو وضرالع )١(قبوضم اتام إالهذا البحر  بالعر مل يستعملِو شطر، رتني يف كلِّم
كما يعد ورن أكثر محالب ذَعند اهلُ الًعمااستلو ،نييـ يكـون مقْ  ما اغالب بـ  وض العوضر 

ويل الط( مثال ذلك قول أيب ذؤيب يف قصيدة مطلعهاو ،بعض تفعيالت احلشوو ،الضربو
  :)التام

ــعز الَأَ مــأَ ت سأُ أَنْ ال اُءمحــب اه  
  

ـ ي الَولَ ى،لَب :تلْقُفَ   ازِنـ نِع ي شغ٣(يل( 
ـ تنو أكثرهانه أجند نا فإن ،يف الديوان الًاستعما البحور أكثرعن كونه  الًضوفَ   يف  اع

الشاعر  يستوعب ما يسكبهف ،نفسه البحرالشيوع يف االستعمال إىل طول مرد هذا و ،القوايف
  .مشاعر، كما حيتوي طاقاته الشعريةو من أحاسيسفيه 

 الرصـانة و أحفلـها بـاجلالل  و ،البحورمن أطول " :انالبسيط يعدو الطويل حبراو
العـرض  و صيصللبسط القَو رد،إمكانيات للسعطي الطويل ي أن البحر ظُاملالحو مق،العو

 بعض عليه دخلتقد و ،)٤("احتواء األساطريو املالحمو رييف أشعار السهلذا يكثُر و الدرامي،
 من شواهد القبض يف العـروض و ،بهرضو وضهرعو هوِشيف ح العروضيةل لَالعو الزحافات

  ):الطويل التام( قول أيب ذؤيب ب،رالضو
ـ  بيطْأَبِ من ـ ف ـ ا جِذَا إِيه ـ ارِت طَئْ   اقً

  
  لَــوم يــتبيــ نساطاُألفُــقِ ع ــاملُجيل  

ــامل فا اهلَــدذَإِ   عزاب بــوص ــأْر سه  
  

  أَوكَمنـ  ه فْضـ  و مـ الثَّ ن ـ  ةلَّ   )٥(لِاخلُطْ

) نلُاعفَ نلُعفْتسم: (مها نِيتن تفعيلَم فيهن الوحدات اإليقاعية تتكوالذي  )البسيط(البحر  مثَّ  

 ـــــــــــــــــ

 ).نلُاعفَم(إىل ) نيلُاعفَم(ل وبه حتو ،حذف اخلامس الساكن :والقبض) ١(
)٢ (موسيقا الشعر العريب بني القدمي واجلديد، عزة جدوع،  :نظري)٦١ :ص(.  
 .)٣٤ص/١الديوان، ق() ٣(
: ص( ،، عبده بدوي، منشورات دار الرفاعي للنشر والطباعة) العباسي العصر(دراسات يف النص الشعرِي ) ٤(

١١٦(. 
 .)٤٢ص/١الديوان، ق() ٥(



 ١٢٩

كَمررة مرتو ،كل شطرن يف يلَقد استعمه ين واهلُذَلـ و ،فقط اتام فائه ه يكـون باسـتي  متام
 داهشو ،الضربو وضرالع )١(مقطوعو خمبون ،الشعرِي التفعيالت الثمانية يف شطري البيت

  ):البسيط التام( أيب ذؤيب قولُ :)فاعل(إىل ) فاعلن(، الذي حتول به الضربيف  قطعال
ــي الَ ستأَ لُّظــخ اوه ــو هو معــت   رجِ
  

  لريدها مـ  ن سـ  ومِم الصيف ـ لْم ت٢(اح( 
  اخلَا أمبن يف عوضِر و املقطع الشعريضلُفَ(به رعن(، لفشاهده قول املتنخ ) البسيط

  ):التام
ــ ــجبِ مهنأَكَ ــاملَ وبِن بكَرــ نِي ضىح  

  
  نٌأْض ـ ت جزـ  ر في آبـ اط ـ ا ه  )٣(حذَوال

ات الوحدو ،)٤(ةالعذوبو ز بالسالسةياليت تتم البحورمن  دعيالذي  )السريع( البحر وآخرها  
نة للبحر السريع هياإليقاعية املكو: )مسفْتلُعن سمفْتلُعفَ نلُاعن(،  كثر اهلـذليون مـن  ومل ي

  .فقط ااستعملوه تامو لديوان،من ا ٪ ٣قصائد البحر السريع  فقد بلغت ،استعماله
  

نمط البسيطالإيقاع  :اثاني:  
مثان مرات  لبيتر يف حال متام اركَتت ،ة واحدةنة من وحدة إيقاعيوكَاملُ البحورهي 

 ألنَّ ؛علـى التسـارع الـزمين    لُّدياحلركات  ةكثرو تكرار التفعيالتو يف البيت الواحد،
؛احلركي للبيتل من النشاط لِّقَالسكنات ت ـور من و ،الًثقو أكثر فخامةً فيبدو البيتحالب 

البسيطة املستعباملتقارِ ،الوافر ،الكامل: (ذلينيلة يف ديوان اهلُم، الرزج(.  
وهو ،الصرحيةو غراض الواضحةللعديد من األ فيه طواعيةٌ )الكامل( فالبحر ـ م تع ر

نه جيمع بني أكما  نب العاطفية احملتدمة داخل اإلنسان،مع اجلوا بيتجاو هلَعما ج ؛اباملوسيق
أن ن خصائص هذا البحـر  مو ،الفلسفةو للحكمة ختارام احبرهلذا ال نراه و ة،قَّالرو الفخامة

 فيه ظاهرةُ ة إذا ظهرتخاص د جانب اجلزالة،هذا يؤكِّو ،احلركات فيه تغلب على السكنات

 ـــــــــــــــــ

 .حذف ساكن الوتد اموع و تسكني ما قبله: ، و القطعالثاين الساكن فذْح :نباخلَ) ١(
 .)٥٠ص/٢الديوان، ق() ٢(
 .)٣٢ص/٢الديوان، ق() ٣(
  .)١٦٨: ص(السابق، ) ٤(



 ١٣٠

فعـيالت  تو ،)١(سمح بـه يو هذا البحرطبيعة  مع باسنتي فيه مباكثر السكنات فتالتشديد، 
ن واهلُـذَلي  مـا يسـتعمله   اغالبو ،)نلُمتفَاع نلُمتفَاع نلُاعفَتم( :الكامل كما هي يف الدائرة

مض٢(رم( احلشو أو الععمل مرة  ،الضربو وضركما است)اجمزوًء ذلك يف قَو ،)٣()الًرفَّمل و
  ):لفَّروء املُزاْالكامل (علم حبيب األ

  اذَلٍ إِجــر نت مــئْا شــمــ
  

  بائــرو ضٍحــم نمــ ظَّتا اكْــمــ  
  ـــحقَـــا فَذَى إِتـــ دالصوب  

  
  ح ــي ــ ولُقُ عيذُ شــو ع  )٤(بارِقَ

أما اسـتعماله   ،)نتلَاعفَم نتلَاعفَم نتلَاعفَم( :العروضيةالوافر يف الدائرة  تفعيالتو  
 ؛ارواف يمسو ،الضربو وضرالع )٥(وفطُقْم ،)نولُعفَ نتلَاعفَم نتلَاعفَم: (فعلى النحو التايل

 اوافـر  يمس :قيلو ،أكثر حركات من أجزائه البحورألنه ليس يف أجزاء  ر حركاته؛لتوافُ
ه متامو ،اجمزوًءو ااهلذليون تام هلَمعاست ،حلركاتموفور ا رفالواف ،)٦(هئأجزايف وتاد األلتوافر 

ـ فذلك بِ اوًءزجأما استعماله م ،هيرشطْيف تفعيالت للباستيفائه  ـ ف تفعيلَذْح ي الضـرب ت 
  ):الوافر ازوء( مثاله قول أيب العيالو ،وضرالعو
ــكَ ــم ا يقَنــ ض مــ ن جــ و ـ الس  
  

  
  

  برِالـــد لُدجـــاَأل ِءامســـ
  ــزِر ــه ةُيـ ــ قَومـ ــ ملَـ   أْيـ

  
 )٧(وابـــهم يلَـــو انـــموا ثَذُخـــ  

 لُمعستيو ،)نولُعفَ نولُعفَ نولُعفَ نولُعفَ( :العروضيةه يف الدائرة تفعيالتاملتقارب  حبرو  
 ه احلـذف ضربو وضهرعو هوِشكثر يف حو ،اتام إالمل يستعمل يف الديوان و ،ذه الصورة
  ):املتقارب التام( أيب ذؤيب قولُ :مثالهو ،)ولْعفَ( القصرو )لْعفَ(إىل ) فعولن(الذي حيولُ 

 ـــــــــــــــــ

  .)٥٦: ص(بدوي،  ه، عبد) العصر العباسي(اسات يف النص الشعرِي در: ينظر) ١(
 .يف التفعيلة الواحدةاملُتحرك  تسكني الثاين :اإلضمار) ٢(
 .وعمجد متخفيف على ما آخره و بٍزيادة سب :الترفيل) ٣(
 .)٨٢ص/٢الديوان، ق() ٤(
 ).عيلةفْآخر الت نبب اخلفيف مالس حذف( :فذْواحلَ ،) كتسكني اخلامس املتحر( بصالع هو اجتماع :فوالقطْ) ٥(
)٦ (عزة جدوع،  ،عر العريب بني القدمي واحلديثموسيقا الش)١٠٠: ص(. 
 .)٢٥٢ص/٢الديوان، ق() ٧(
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  زٍ اعي مـــبِأَبِـــ اوذُبِـــن ولَـــفَ
  

  
  

حدــد ــ ي السنان ــو شاهــي الب ص١(ر(  
  // o /-// o /-// o / o-// o  

  
  
  

// o / o-// o / o-// o /o-//o  
ـ فَ - ولُعفَ ـ فَ - لُوع ولُعـ فَ - ن لْع  

  
  
  

ولُنفَع -  ـولُنفَع  -  ـولُنـ فَ -  فَع لْع  
ـ  االرجز حبر دعيو ،)نلُعفْتسم نلُعفْتسم نلُعفْتسم( :نٌ منكوز مجالر رحبو    ،اخفيفً

سإىل النفس، ،ل على السمعه قريب ترنم به العرب يف أعماهلم، وحدائبِإِهم لهِلكثُـر  و ،م
واقترابه مـن   ،لسهولة النظم عليه ؛الشعراءة اشتهر بأنه مطيو النظم عليه يف العصر العباسي،

)٢(النثر
عض كب - ما يستعمل يف نصوصٍ ال تتجاوز البيتني اغالباهلُذَليني  الرجز يف ديوانو ،

نقائض صخر الغاملثلَّمأيب و ي - عاستمل يف قصيدتميـة  عة ألمنها مقطَّ فقط من الديوان، نِي
  ):الرجز التام( بن أيب عائذ

ـ كُ دقَ نت خـ ر ااج ـ لُو ـ  اوج صيافًر  
  

ـ  صيي حنِصحتلْت ملَ   بيـ لَ ص ٣(اصِح(  
  ):الرجز التام( ليذَخرى لرجلٍ من هوأُ  

ـ كُ دقَ نـ قْأَ ت سفَم ـ ثَت ينـ القَ ت سم  
  

ــ   ــأَن نئلَ يأَ تو رــم يــ ت مــأُ ن مم  
  .)٤(مدضٍ بِعن بم كضعب نبضخأُلَ  

    
  

 ـــــــــــــــــ

 .)١٥١ص/١الديوان، ق() ١(
  .)١٣٧: ص(موسيقا الشعر العريب بني القدمي واجلديد، عزة جدوع،  :ينظَر) ٢(
 .)١٩٢ص/٢وان، قالدي() ٣(
 .)٩٧ص/٣الديوان، ق() ٤(



 ١٣٢

�������� �$�"% �$�"% �$�"% �$�"%&'()*+,�����&'()*+,�����&'()*+,�����&'()*+,�����    ������ ����� ������� ����� ������� ����� ������� ����� �::::        
 وجودهـا  نَّبـل إ  ،ل يف جمموعة من القصائد بالوجود فقـط الظاهرة ال تتشكَّ إنَّ

ـ و ،قيضفاء يف النلُ ظاهرة اختكِّشي دها يف الضزوملُو ـ و ىن ذلـك أنَّ مع ود الظـاهرة  ج
يف  العروضـية  ظـواهر المن أهـم  و ،الدراسةو إىل البحث حيتاج الًل سؤاكِّشي كاختفائها

 ،التـدوير ظاهرة و ،التصريعظاهرة  :اهلُذَليني يف ديوانالشعرِية  اخلارجية يف املقاطع ااملوسيق
  .هافُال يتكلَّو املطبوع عفو اخلاطرالشاعر  هادورِي ،ةهذه الظواهر اختياريو ،التغيريظاهرة و

  
��������ً�ً�ً�ً� : : : : ��	
� ��	
� ��	
� ��	
� � � � �����������������������������::::        

ع هوالبيت املصر :الذي يعتمد على تقْ البيتفية العو وضرالضو ب،رتغير عوضه؛ ر
ب ضربه زيادةًلتناس اأو نقصوافَ، حبيث تتق عرو هوضضرو ه يف الوزنبوِالراإلعـراب و ي، 

يف غـري   يكونُ اأحيانو من مصراعي الباب، هو مأخوذٌو ،ما يكون يف البيت األول اغالبو
بـذلك   اإخبـار و اتنبيه يكون التصريع من املوضوع إىل غريه؛الشاعر  جإذا خرو االبتداء،

 باإلعـرا و صويتٌّ للتصريع، يف الوزن جانب مسعي العروضفاق الضرب مع فات ،)١(جوراخلُ
حنوي جانب شكلي.  

يف كالم  ذَالقافية ليعلم من أول وهلة أنه أخالشاعر  بادرةم :فهو ريعِصالت سببأما 
موز؛غري منثور ون عما له من طالوة وموقـع يف الـنفس    الًفض ،ع يف أول الشعرقَلذلك و

 العـروض ي تيغهلا بازدواج صل صحت ةبناسمول ،الستدالهلا به على القافية قبل االنتهاء إليها
  .)٢(ع يف أول الشعرقَولذلك و ،والضرب

فالتصريع حد األسس يعد أو ، بل)املطالع(على رأسها و ،نس به فيهايستأ له مواضع
؛ة للمطلع الشعرياجلمالي لذا بدت ر  نايةُعاعاهلذيل بِالشتإنَّ حيثُ ؛ريع املطالعص النوص ص

 ـــــــــــــــــ

  .)٤٢ :ص(موسيقا الشعر العريب بني القدمي واجلديد، عزة جدوع،  :ينظَر) ١(
 .)٢٨٢: ص(القرطاجني، منهاج البلغاء، و ؛)١/١٧٤( ، ابن رشيق،مدةالع :ينظَر) ٢(



 ١٣٣

عة املمصرنيثالثو ةًسبع طلع يف الديوان بلغتـ   ا، نص ه يف مطـالع  معىن ذلك أم عنـوا ب
ـ كاخلروج من ق ؛ع يف مواضع غري االبتداءللشاعر أن يصر اكما كان متاح قصائدهم، صة 

ـ و ،بذلك افيأيت بالتصريع إخبار ؛إىل وصف فصن وأو م ،إىل قصة ـ  اتنبيه ـ ه، علي ن لك
رِي  يف املقطع التصريععلأإليه  غري مشارٍالشبة،ت كَلشكل عند ه نِوقَّاد ال يةو ،أمهيةًالنال مزي 

اء هلم من إغراءختورعا الش، بلكن وإذا توافَ أن له مزيةً ال شكشعري مـن   ر يف أي بيت
)١(كثرة املادةو ،قوة الطبع على ه يدلُّودجو ألنَّ ؛القصيدة

قصـائد  يف رِية الشـع  املقاطعو ،
  .اأبد عةصرمغري اهلُذَليني  ديوان

)٢(يف حروف الوصل قصور التوافُبعض  هناك أنَّ تفلْاملُ نمو
ـ  ،فقط  ني صـدور  ب

ق يقاعي للبيت بالتوافُ، اليت تسهِم يف رفعِ املستوى اإليف املقاطع الشعرية أعجازهاو األبيات
  :)يل التامالطو( منها قول أيب ذؤيبو ،واالنسجام

لَوو ـ ع ـ ع ترثَ نـ ذًي إِد ا لَا محيـ ت اه  
  

  
  

ــترثْعبِ ــأُ الَو اهـ ــابوج يَءسـ   اهـ
  الَو هــر ــلْا كَه ــبيي لبِ عد فْنــر اه  

  
  ــو ــتحبن ولَ ــي بِنِ كَالشاة كــالب ٣(اه( 

ضموم ما قبلها يف آخـر  امل )يبةهاء الغ(يف  لثِّمالوصل املت فجود حرول أنَّ ال شكف  
  ):الطويل التام( - اأيض - هقولُو ،اجلزمو وحي باالستقراري اإيقاع -هما يالبيتني كل

ــأَ عــإِ الَ لُاذ هــ الك مالــ ي ضينِر  
  

  ــي الَو ارِثــ نْإِ و ثُمــ ر ــح الُامل ام٤(يد(  
  قبلها املكسور ما) مياء املتكلِّ( الوصل يف هذا البيت هو وحرف، رمـا قبـل    فكس

  .هي الكسرو ،مناسبة لياء املتكلِّمحبركة  ز اشتغالٌالعجو الصدر
 جـديرةً  ألةًسمصائد القَقاطع متصريع على عدم  الشعراءأن يف تواطؤ  تدجو وقد

الشـعرِية   ملقاطعا ولُخ عنالشعرِية  قاطعللم وتيةُصال راسةُدال ترفَفقد أس ؛البيانو بالتعليل

 ـــــــــــــــــ

  .)١٧٤: ص(السابق،  :ينظَر) ١(
)٢ (مصطلح لروف القافية يشتمل علحى احلروف اليت ال تح أن تكونَلُص وِروهي الًوتكون وص ا،ي: )الواو – األلف 

 .])٢٧٥: ص( ،عزة جدوع ،موسيقا الشعر العريب بني القدمي واحلديث :ينظَر[ ،) اهلاء - والياء -
 .)٨١ص/١ق ،الديوان() ٣(
 .)١٢٣ص /١الديوان، ق() ٤(



 ١٣٤

منها ؛ألسبابٍصريع من الت:  
 نَّأ )ـه ٤٦٣ ت( ر ابن رشيقكَكما ذَالتكَلُّف  علىتدلُّ  يف القصيدةالتصرِيع  كثرة نَّأ .١

عـدم جنـوح   و ،)١("منيدقَتعند املُ إال ف،على التكلُّ ر يف القصيدة دلَّإذا كثُ"التصرِيع 
املتقدمني للفعل،ل هذا اثْم جغلب شعراء الـديوان  فقد عمد أ ،عند املتأخرين افًه تكلُّلَع

 ،استجابة لهو مع الطبع اجامانِس ذلك يف املقطع،وا حراطَّو ،إىل تصريع مطالع النصوص
من قبيلـة هـذيل    فلم ينتمِ شاعر ،اهلُذَليني نعة يف شعرع على الصلطبا وهذا يعين غلبة

الشاعر  هارحال اليت عاشالتو براحلَ حياة ؛و شاعر احلياة القاسيةإمنا ه ،سة الصنعةملدر
؛ اليس ترفًو ،ه رسالةٌ، فشعرفقاملوو يرتبط باملناسبة امن شعره شعر تلَعجو ،)٢(يلذَاهلُ

ـ فيلجأ ملا ت شعره،و ل ذاتهه القاسية من تأمه حياتنكِّمال تالشاعر  ألن همليه عليه طبيعت 
 .األقرب إىل أذواق السامعنيو الصافيةالعربِية 

يبدأ يف البحث عن خمرج إلاء هذا  الشعرية يستويف رسالتهحني الشاعر  يعود إىل أنَّأو  .٢
لغـة  ض علـى االسـتمتاع بال  رحمالتصرِيع  ألن ؛صريعفال يلجأ للت الشعرِي، قالتدفُّ
الشفيقطع ،ةعري صبِ النبيخيلو منه ت. 

ـ  ،ملا سيقال لالتأمو ب االنتباه الداعي إىل اإلنصاتذْجما يكون ل عادةًالتصرِيع  نإ .٣ ا أم
القطع م فهو استكمال األداء ألذهانالًأص نتبهة.  

 لصـعوبة  ماإن ،من ضعف املوهبةنشأ م يلَلتصريع باالشعرِي  ن عدم اختصاص املقطعإ. ٤
باطه ارتو ه فيه،تطويع"نفسي ا اليت تتحو ةبتفاعالتا كَّمضمرابشـكل ال   ،م يف اسـتجاد
ه راكبإداملُتلَقِّي  هارمجالية يستشع صبغةً - املقطع الشعري - األمر الذي أضفى عليه ،إرادي
ه موضـوع  إن ،ف اإليقاعيها يف نظام التآلُتاهيمدومنا رصد دقيق ل ،عها النغميقْول ؛احلسي

ـ املفار لذلك كانـت و دي،قْال موضوع الوضع الن ،إلحساس الشاعريا بـني   كـبريةً  ةُقَ
رغـم إدراك   ،ها الكربىصخصائ دي الذي مل يتقصقْل النالتناوو ،االستجادات يف اخلواتيم

 ـــــــــــــــــ

 .)١٧٤: ص(السابق، ) ١(
 ،أمحد كمال زكي ،يف العصرين اجلاهلي واإلسالمياهلُذَليني  شعر-)نييلذَقليم يف نفوس اهلُبيعة اإلأثر ط( :ينظَر) ٢(
  .)٢٢ -  ٢٠: ص(



 ١٣٥

  .)١("اجلمالية يف إطار التبليغ الشعريهلذه العربِية  األذن
الشعرِي  ا يف املقطعإفصاح عنها من خالل الشطر األول، أمو افية،بالق ةٌشايوِالتصرِيع  نإ. ٥

  .مكشوفة ال حتتاج إىل تشويق أو تلميحفإن القافية 
  

������������������������ : : : :����������������������������::::        
ل كلمة مع أو شتركةًفيه م العروضِ كلمةُ تكونَ أنْ يعينعر وير يف الشدالتول ثُم إنَّ

يف الشطر الثاين يف الوشترِكَةً تكون الكلمةُ :أي ؛نزم طْبني شريغـري قابلـة للتقسـيم     ،ه
و ؛اإنشاديعلى هذا يثِّمعالقةَ ل التدوير اتطْصال بني الشنِري، مكن اإلفْحيث ال يصاح عن 

ـ على التفعيلة األخرية املُ الذي يرتكزاألول الشطْر  اية سـ م ـ  إالَّ - العروضاة ب ق إذا حتقَّ
 يكون التـدوير  من ثَمو ،هذا الفصل رومال ي اإلنشاد ألنَّ الثاين؛الشطْر  طقي معصال النتاال

املـداخل أو املـدمج، أو املوصـول أو     :ىمسيو ،االثاين إنشادالشطْر  انسياح :عن ةًعبار
إيقاعية  هو ظاهرةٌو ،اللة على تدويرللد ؛بني الشطرين) م(: بـرمز له ما ي اغالبو املتداخل،
إنشادية تلَكَّشت عري؛داخل البناء الش ر  لدى فاإليقاعاعم العريب جزٌءالشداع ة اإلبن عملي

يسـبغ علـى   ه ة؛ لكونِإيقاعي شعريةً له فائدةً إذ إنَّ ،)٢(ةخارجية شكلي وليس واجهةً لديه،
لُو ةًالبيت غنائي؛ونةًي و ،هألنه ميدنَّإ مثَّ ،)٣(ل نغماتهطيي ظاهرة التدوير يف الشعر تشبه إىل حد 

 فـإنَّ  ،اوينول للثاين معل حاجة البيت األمثِّي ه إذا كان التضمنيألن ؛)التضمني( ظاهرة كبريٍ
التدوير يطْر  ل حاجةثِّمالشااألول للثاين معنوي.  
لذا  طه،ترابو ل الكالمصواهرتان تقومان بِعر ظالتضمني يف الشو التدوير فإنَّ ،عليهو

  .)٤(عريف الش ق مع وقفات املعىن عادةًاليت ال تتطاب العروضبوقفات الشاعر  يضحي

 ـــــــــــــــــ

 .)٤١٧ - ٤١٦: ص(عبد الرحيم كنوان، ، من مجاليات إيقاع الشعر العريب) ١(
 ،م١٩٨٩ القاهرة، عام - مطبعة املدينةكشك، أمحد  دراسة يف النحو واملعىن واإليقاع، ،التدوير يف الشعر :ينظَر) ٢(

  .)٤٠ -١١ -٥: ص(، ١ط
 .)١١٢: ص(ر، نازك املالئكة، عاصقضايا الشعر املُ: ينظر) ٣(
 .)٩٣: ص(عري، راشد احلسيين، الش صيف الننى اُألسلوبية الب: ينظر) ٤(



 ١٣٦

أن  دب ال ،الشعرِي ها مسعمنو السليم، ظمالن سن مارمم ة،رهف احلاسشاعر م كلُّ"و
يهناك قاعدةً بالفطرة أنَّ درك خفية تتحبيث  ؛م يف التدويركَّحيبدو يف مواضع اناشز ي يؤذ

ـ ولـه ت عند الشاعر، اليت ختَاملوسيقي  احلسدرجة ق بلَّعتي نذَإِ فالتدوير، )١("السمع ريك ش
قسم إىل نصفَنواحدة، ت شطري البيت يف كلمةيلَن ليس بالضرورة أن يكونا متعادو ،نين م

ـ  بأهو سب ،الكلمة ة منالكميالشطْر  حلاجةالشاعر  كإدرا فإنَّ مثَّ أو  ،أو فاصـلة  ،فخفي
  .دن جديم اإليقاعيء دالب من مثَّو ،ف اإليقاعيةمبواضع التوقُّالشاعر  يِيعود إىل وعغريها 

رِي  املقطعالتدوير يف  اأمعني يف ديوانالشيجِد يف  ،اهلُذَلو ،قصائد تسعفقد والتدوير 
شري ي" ماإنه؛ حتقيق منالشاعر شكلية حيصدها  د رغبةأو ر ،اثًثَ عبحدمكن أن يال ي هافي

 ،)٢("انفعاالاو ض مشاعرهايفَف بِدون توقُّ ،ممتدةو لةيف خلق حالة متكامالشاعر  إىل فلسفة
إىل ضـمان  و واضحة يف إيقاع القصيدة، رعةعن إفضائها إىل س الًهي فضو ،)٢("انفعاالاو

تـوفر  كما  ،)٣(كلية نغميةً ق للقصيدة وحدةًفإا حتقِّ وحدة املقاطع أو األجزاء املشكلة هلا،
للناطًص تراب و ،اعضوييشكِّو استجابة حلاجة املقام، ؛الًمتكام اانسيابل تناساب احي دبني التعد 
شـكل النسـيج املوسـيقي هليكـل     ة اليت تبني الوحدة الكليو ،ع اجلزئي للنغماتالتنوو

 الربط العضوي بني اإليقاع واحملتوى الفكري والعاطفي داخل بنية التدوير فإنَّ ،)٤(القصيدة
  .)٥(انسجام تام يف ظلِّ قجيب أن يتحقَّ -

  :)الكامل املرفّل ازوء(قول حبيب األعلم ومن أمثلة التدوير 

 ـــــــــــــــــ

 .)١١٣: ص(نازك املالئكة،  ،قضايا الشعر املعاصر) ١(
: ص( ،١ط ،م١٩٨٨بريوت، عام  - سعيد البحراوي، دار الفكر اجلديد ،املستحيل ةاللؤلؤالبحث عن يف ) ٢(

١٦٥(. 
 .)٥٢: ص(السابق، : ينظر) ٣(
ية اإليقاعية، حممد صابر عبيد، من منشورات احتاد الكتاب نية الداللية والبِنالقصيدة العربية احلديثة بني البِ: ينظر) ٤(

 .)١٦٢ :ص(م، ٢٠٠١ دمشق، عام- العرب
، ١م، ط١٩٨٩بغداد، عام  - حسن الغريف، دار الشؤون الثقافية العامة ،ة يف شعر محيد سعيدالبنية اإليقاعي: ينظر) ٥(

 .)٥٥: ص(، ١ط



 ١٣٧

ـــحقَـــا فَذَى إِتـــ دالصوب  
  

  ح ــي ــ ولُقُ عيذُ شــو ع  )١(بارِقَ
  :)املتقارب التام( وقول أسامة بن احلارث  

ــمفَ ــرأَ ةٌكَوشـ ــت نْا أَنضـ   ودعـ
  

  
  

ــ الَخــاَأل ف ــحو يسِنِ اوش يــب ااب  
  لَــوــ ميدــعوا بيــ نعضِر الويـــت  

  
ــ ـــرِ   املى حتــن اقــذِّ الَّإِ ب  )٢(اابئَال

سـالمة  و ة،على اكتمال منو الذائقة املوسـيقي  لُّدما يت السابقة إنفانقسام التفعيلة يف األبيا  
  :هأن يفالشعرِي  التدوير يف املقطع رة توافُمجالي زتربو ،استمراء اإلنشادو الشعرِي، احلس

 ساكنٍ من الكلمة يفجزء على الشاعر  وقوف ألنَّ ؛متهيد للسامع بالقطع الكلي للقصيدة .١
 .ق الشعريف الكامل عن التدفُّلتوقُّنٌ باذؤإمنا هو مألشطار ا أواخر

٢. ر ي وعاعذَاهلُالشلرِي   حىت يف حال استيفاء القول ،باجلانب املوسيقي يـعبدايـة  والش
ل من االهتمام بالبيت الـذي  لِّقَجاهه للقطع مل يفات ،ةعريالش رالتوتحالة سكون مراحل 

ـ   لكونه ؛على سالمة الطبع لُّدا إمنا يهذو ،ةالقصيد عليهتبىن  يطرة علـى  أحكـم الس
 .امنها املوسيقو قتضاهي مدليت تؤمكونات البيت ا

 لة، يف حالة تغييبٍ عـن الواقـع  يِاألخو قه باملشاعرتعلُّو هعن واقعالشاعر  منانفصال  .٣
فس فتيش يف النينشغلُ بالت، و حيلّ يف املاضيوالشاعر  ريات، فيستغرقكْيف الذِّ اندماجٍو

لِّاملتعقة بأمر ال يتسنو جوده،ى وماملتقارب التام( ذؤيب اهلذيل أيب ها قولُن أمثلت:(  
ــرِأَ ــبرإِت لبـ ــلَطَانفَ هتـ   ـقْـ

  
  
  

أُ ـتجِزي لحـ اِإل نِس ـ  ابِي نِالسايح  
  ــع ــلَ ــنكَ قٍرى طُ ورِح ــالر   اكَ

  
  
  

ــحت بِ سب آرــام هــ ن الصوحار  
  اجـــالر بناهـــا امعـــن نهِـــبِ  

  
ـ ي النقبت لُ   ـ  فيهـا  ضائفَ رِالس٣(احي(  

  فالشاعر حني رافق عبد اهللا ،ةأنشد هذه القصيدة يف إفريقيمات هنـاك،  و بري إليها، بن الز
و التعلق باملاضي فينجلي فيها مسويارالد.  

  
 ـــــــــــــــــ

 .)٨٢ص/٢الديوان، ق() ١(
 .)١٩٩ص/٢الديوان، ق() ٢(
 .)١٣٦ص/١الديوان، ق() ٣(



 ١٣٨

ً����ً����ً����ً�������� : : : :������������������������::::        
دالٌّالتغيري م على  صطلح)وضحاف الزروض العلةو ،يالعرةالعف)ي ،و الزحافاتلُلَالع 

 ،الشـطْر  صيب مجيع تفعيالتي فالزحاف نة للبيت،تلحق التفعيالت املكو الشعريف  ظاهرةٌ
 املطلـع  إذا وجـدت يف و ،لضرباو العروضة بصة خمتلَّالعو ،ة أبيات القصيدةال يلزم كافَّو

القافية و نزإذا كان للو": أنه سليمان أبو صادق .ر دكَقد ذَو ،)١(ةلزمت مجيع أبيات القصيد
و ،بالغة يف تأليف شكل القصيدة ةٌأمهيفإنَّ - ة هلاحتقيق وحدة موسيقي أخرى  هناك عناصر
وكذلك قدرته علـى هندسـة    ،اتهلكلمالشاعر  يارذلك كاختو ،القصيدةموسيقا  ر يفتؤثِّ

كلمات لغته الشةعري، افيبتدع هنا تصريع، اأو جناس، أو توازهو ،انلم كذلك إكثاره و ،اجر
٢("إقالله منهو حافمن الز(، يف البيت الزحافات  راوحة عددفمهي تغيتعتري التفاعيل رات 

 ه الذوقلُبقْي االبيت سليم بل يبقى معها وزنُ ،ريهرٍ أو غسكب ال تنال من إيقاعهاو ،الشعرِية
  .ستقلٍّمن دراستها على حنوٍ م فما الغايةُ التفعيلي،اإليقاع  ال متس دامت وما ،السمعو

القتها الوطيدة حبركـة الـزمن   عذلك لو ؛راسةن جوانب الدم اهلا جانب تدقد أفرو
 ،رعة الزمنية للبيـت ل السلِّقَت السواكن املعروف أنَّ ن، فمن تفعيالتن ماملكو داخل البيت

الـذي ال   كـات رتوايل املتحا رة الوقفات، أمثْذلك لكَو ،ؤ اإلنشاديساعد على التباطُتو
ى األربعةيتعد - اغالب - يو ،االنطالقو السرعةو ةعلى اخلفَّ لُّدهذه العالقة تنبه سينا  هلا ابن

يكـون   الًمـث  زاد زمان،أن ينقص زمان أو ي: من التغيريات اليت تلحق اإليقاعو: "يف قوله
 فرمبا وافق الطبع على وجه ،فينقص زمن السني ،)نلُاعفَم(فريد إىل  ،)نلُعفْتسم(الوزن على 
ـ م نُزيكون الـو و ،السةمل يوافق حيث ال حيسن استعمال املخ أو خفة،و يوهم خمالسة عاد 

تعـىن إمكانيـة    ،به التغيري من خصائص بعينها يرتبطَ أناإلشارة إىل ما ميكن و ،)٣("ةللرزان
عن غريه من  الًز تشكييمي اتلوين الوزن تلوينو للقضاء على الرتابة، ؛امجالي) التغيري(توظيف 

 ـــــــــــــــــ

)١ (عر العريب بني القدمي واحلديث، عزة جدوع، موسيقا الش)٢٥٠: ص(.  
 .)٧٩: ص(، ٢م، ط١٩٩٥ - هـ١٤١٥، صادق أبو سليمان، عام)العروض والقافية(عر الشموسيقا  دروس يف) ٢(
العامة للثقافة،  ، اإلدارةيوسفزكريا  :ابن سينا، حتقيقفاء، ات من الشياضيمن قسم الر -ا وسيقجوامع علم املُ) ٣(

  .)٧٥: ص( ،م١٩٥٦عام 



 ١٣٩

ـ  إذا مل خيلُ - احلذف أنَّ على د ابن سينالذلك يؤكِّو ،التشكيالت يف الوزن الواحد اد بأبع
قرب و إىل رشاقة ، يف إيقاع احلركات اخلفيفةالًمث "الغنج" نقلنا منيف يلون اإليقاع، - الزمن

 استطاع رصة إجيابية إنداخل البيت فُ فالتغيري ،)١(عز ا آخر داخل نفس اإليقايتمي يف الطبع
استطاع راعالش ها خلدمة البيتتسخري، حكـم   ملو ،إذا انفلت زمامها من بني يديـه  اأمي

السعليها طرةَي، ا توقعه يف الكسر الذي متجفإو ،ةه األذن املوسيقية السويقْال تله الذائقـة  ب
  .الصافية

الشعرِية  البحورنّ أ نا ملالحظةدورِت ةًمستقلَّ دراسةًالشعرِي  يف املقطعالتغيري  دراسةو
حافات الز أنَّ إال، يف املطالع - اتقريب - التام اخلالص ما تأخذ شكلها اغالباهلُذَليني  يف ديوان

 تقطيـع املقطـع   إذا التبس علي امما حيدو يب أحيان ،ةالفت بصورةالشعرِية  ر يف املقاطعتكثُ
  .ه أكثرتورص حضحىت تت ؛إىل تقطيع املطلعالشعرِي 

 أولذا فال عالقة هلا بامتـداد الـزمن    ؛بياتيف كل األ رركَتتو ملزت يةالعروض ةُفالعلَّ
ه توافر نا أنَّدجونه ال يلزم وكَلفالزحاف  اأم ،املختار ها جزء من القالب املوسيقيألن ؛قصره
 ساعدة بن جؤيةقول  من أمثلة ذلكو راسة،حتتاج للد مسألةً لشكَّالشعرِية  يف املقاطع بكثرة

  :)البسيط التام( لعهامط قصيدتهيف 
تا لَيـ  ي شالَأَي رِع مـ ن ـ ج ـ ى م   مِرن اهلَ

  
 )٢(مِره نم بِيالش دعب شِيى العلَع لْه مأَ  

يف الشعرِي  املقطعموسيقا أما  م احلشو،الضرب، سالو العروضمخبون  ا البيتهذف  
  :كالتايل لقصيدة فهوهذه ا

ــجفَ ــأُوا بِزلَّ اســر ــي زِى ف مهِامم  
  

  وــج ــلٍ كَام ــ ميِرِح ــتقْم دوالطَّ ٣(مِس(  
ــ   مفْتلُعفَ نــع ــم نلُ سفْتلُعفَ نــع   نلُ

  
ــ   مفْتلُعفَ نــع ــم نلُ سفْتلُعفَ نــع   نلُ

  //o// o- /// o- /o/o// o-/// o    //o//o - ///o- /o/ o// o- /// o  

 ـــــــــــــــــ

  .)٣٩٨: ص(ام، مالد ،عصفور، دار اإلصالحأمحد  قدي، جابرراث الندراسة يف الت ،شعرمفهوم ال :ينظَر) ١(
 .)١٩٩ص/١ق ،الديوان() ٢(
 .)٢٠٧ص/١ق ،الديوان() ٣(



 ١٤٠

ستة سواكن  يابغف ،ت احلشوتفعيالأغلب و الضربو وضالعرمخبون  فهذا البيت
يف التقطيع  ايظهر جليداخل البيت الذي الشعرِي  ر على الزمنثِّؤي الًمن البيت كام) باخلنب(

  .املوسيقي
اليت السواكن من  تفَفقد ختفَّ ؛اهلُذَليني قصائد علىالشعرِية  املقاطعيف ر التغير أثَّقد و

  :ذلك يعينو كات،على املتحر بدورهاعتمد و ،اإلنشادة ل انسيابيقرعتو ،النص قل حركةتثْ
للقطـع  الشاعر  يئهيو الشعرِي، قطعب املقَّرتياملُتلَقِّي  مما جيعل ؛إىل اخلتامالشاعر  حندارا .١

أ به، خصوصااملتنب أنَّ يف القصائد الطويلة اليت أجد ختهام أكثر صوبة مـن القصـائد   ع
ر  ألنَّ صار؛القاعالشموهذا ما  ،نةتقدمي خامتة مقنعة متمكِّو ،م جبمع خيوط األحداثلز

 حني السري حنو املقطـع  ليتضاَءشعرنا به املطلع ن الذي يللزم االنطباع األويل د أنَّيؤكِّ
يبلـغ  حـني  الشاعر  ر اليت يبلغهاتة التووازي حداليت ت ذلك لتوفري السرعةو الشعرِي،

 .زة العاطفةكَّرمو فة املعاينمكثَّ مها بصورةليقد ،اخلتام
ـ ه إذا وصل إىل مرحلة استيفاء املعىن يكونُ مللكنو ،ايفتتح القصيدة خمتارالشاعر  نَّإ .٢ ازم 

كما بدأ من نقطـة،  ف يف نقطة أن يتوقَّ بد اإلنشاد ال ألنَّ على اخلتام؛ اجمربو ،بالقطع
والفرق بني النقطتن هو فَيريف االختيار واإللزام ق. 

مينحها صالحية و ،ر عنهايعبو أحاسيسه،و م مشاعرهجِرتن خالل القصيدة يمالشاعر  نَّإ .٣
الس؛طرة عليهي لتوصله إىل البؤرة الشعوريةة وحد التوتا يضـعف  ر، وتطلب حترا زمنير

  .كاتواسعا لتوايل املتحر الًويفتح جما ،عمل السواكن



 ١٤١

--------    َ���َ���َ���َ���)0�)0�)0�)0��(�(�(�(ُ&ُ&ُ&ُ&    ِ�ِ�ِ�ِ�    �َ��ْ���َ��ْ���َ��ْ���َ��ْ��    ������������������������ِ�ِ�ِ�ِ�����::::        
هـي عنـد   و ،املتحرك قبل أوهلاو ما بينهماو يف البيت نِيآخر ساكن" :القافية هي

ر رعدة أصوات تتكَ" القافية يف األساس من يةُنل بِكَّشتتو ،)١("األخفش آخر كلمة يف البيت
ا مـن املوسـيق   اهام اها هذا يكون جزًءرتكرو األبيات من القصيدة، أور يف أواخر األشطُ

فهي مبثابة الفَ عرية،الشواصل املوسيقيقَّة يتوو ،دهاع السامع ترديستمتع مبثل هذا الترد الذي د
يطرق اآلذان يف فترات زمنية مو ظمة،نتبعد عدد معن من مقاطع يذات نظام خاص يسىم: 

للوزن  اأساسي اصرنع - دها املنتظمبترد القافية يف النقد العريب القدمي تقد عدف ،)٢("الوزن
كتشكل إيقاعي يتمع بقتمن التناس افتوايل القوايف يعـين تسـاوقً   ،االنسجامو بدرٍ كاف 

هذا  يربزو ،رريتكَ ثبات :ة مبعىن آخرمتساوية، كأن القافي حملطات صوتية متشاة عرب أزمنة
 ،اية للبيـت "كوا أمهية القافية يف  ىأخرى تتجلَّ من جهةو ،)٣(يف دورها اإليقاعي املنظم

ا احملطة يف توايل احلركات املتناغمة املتمثِّ ببداية بيت آخر، اوإيذاناألبياتيف لة إ.  
فإا تنطوي على تقـدير لالتصـال    ،نِيبني بيت الًيف الوقت الذي متثل فيه انفصاو

ـ  رٍواملوحدة للقصيدة تقوم بد فالقافيةُ ،)٤("بينهما ل منـها  كَّكبري يف اختيار الصور اليت تتش
 ،ة يف جماالا الدالليـة دمتباعالقصيدة  يوِعلى ر ةُلَكلما كانت الكلمات املشتمو ،القصيدة

إىل حماولـة   رطَضم حينئذالشاعر  ألن ؛ارٍ واحدتباعدات يف إطامل ن ذلك أدعى إىل ضمكا
التآلف اليت تسوغ مجع هذه الصـور  و ،املشاة هأوجالتماس و ،التوفيق بني هذه املتباعدات

 ،)٥(اموسـيق و تعبريو بني عناصر خمتلفة من صور انقيم توازما ي ؛إىل جنب يف القصيدة ابجن
 نـا مكني كمـا  ،)٦(بأسلوا اخلاص هقَقِّحاجليدة أن ت صيدةُتستطيع الق ةٌبن موههذا التوازو

 ـــــــــــــــــ

 .)٢٨٢: ص(، ةجمدي وهب ،معجم املصطلحات العربية يف اللغة واآلداب) ١(
 .)٢٤٦: ص( ،٥م، ط١٩٨١عام ،القاهرة - مكتبة األجنلو ،إبراهيم أنيس ،الشعرموسيقا ) ٢(
 .)١٩٨: ص( ،شكل القصيدة العربية يف النقد العريب حىت القرن الثامن اهلجري، جودت فخر الدين :ينظَر) ٣(
 .)٨٨ - ٨٦: ص(السابق، ) ٤(
 .)٢١٦: ص(اللغة وبناء الشعر، حممد محاسة عبد اللطيف،  :ينظَر) ٥(
 .)٥٠: ص( ،٣جملد، صالح عبد الصبور، )حيايت يف الشعر( ديوان صالح عبد الصبور) ٦(



 ١٤٢

  .هاوفرحني ليالعروضحسب تقسيم اهلُذَليني  دراسة القافية يف ديوان
وِحرف الرصحيحٍ يف البيتو :ي و ،هو آخر حرفعليه تبويلـزم  ،ى القصـيدةُ ن 

 ،هكذاو ...ةينيمهزية أو ميمية أو س :قالفي ،انأحيا بسنإليه تو تكراره حىت ايتها،الشاعر 
 ،)١(يف القصيدة كلهاحركته واحدةً و الروي رط أن يكونَيشتو ،يوِر نر معلكل ش دال بو

وضم ولقد قسرالعيالسـكون و باعتبار احلركة - ون حرف الروي - ـ إىل ق سممهـا  ؛ني: 
  ).يدالروِي املُقَ(و ،)قلَطْالروي املُ(

أحوال 
  الروي

ذَيف ديوان اهلُ وف الرويحرلنيي  
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  قلْطْاملُ

  -  -  ١  ٥  ١١  -  ١  ٣  ٤  -  -  -  ٣  ١  ٧  ٩  ٦  ٢  ٢  ٤  ١٠  ضمة

  ٤  -  ١  ٢  ٣  -  -  ٢  ٣  -  -  -  -  -  ٣  ١  ١  ٢  -  -  ٢  فتحة

  -  -  ١٣  ١٢  ١٦  ١  ٣  ٢  ١  ٢  ١  ١  -  -  ٦  ٥  ١  -  -  ١  ٨  كسرة

  ديقَاملُ

سكو
  ن

١  ١  -  ٢  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  -  -  -  ١  

امــو
  ع

٥  ١  ١٥  ٢١  ٣٠  ١  ٤  ٧  ٨  ٢  ١  ١  ٣  ١  ١٧  ١٥  ٨  ٤  ٢  ٥  ٢١  

  )٤(جدول
ـ الذي هو احلرف الصحيح  - اجلدول السابق يف حضوهو مكما  - املُطْلَق الروِيف يف  عيقَ

 ،أخرى بالضـمة و ،بالفتحة اكًيكون حمر تارةً ،)٢(كةغري ممنوع من احلرآخر كلمة القافية، 
حيرصون على حتريك قـوافيهم أكثـر مـن     الشعراء املعروف أنَّ نوم" ،غريها بالكسرةو

: هـو مـا يسـمى   و ،دفينتج امل ؛احلركة األخريةن وعبِشي اإلنشادأم يف حالة و ،تسكينها
خبـالف   ،اهالكًهو األكثر اسـت اهلُذَليني  يف ديوان املُطْلَق الروِي دعيو ،)٣()"إطالق القافية(

 تلِساهلُذَليني  يف ديوانختري قافيةً اقد و ي الساكن بذاته بال إشباع،وِالروهو  الروِي املُقَيد،
 ـــــــــــــــــ

 .)٢٦٨: ص(عزة جدوع،  ،موسيقا الشعر العريب بني القدمي واجلديد) ١(
  .)٢٦٩: ص( السابق، :ينظَر) ٢(
)٣ (دراسات يف النص عبده بدوي ،عريالش، )١٢٨: ص(. 



 ١٤٣

  .ائد فقطقص



 ١٤٤

  :يف املقطع الشعري القافية عيوب
ني ن خالل دراسة ديوانمياهلُذَل، وبيف بعض القصائد  أنَّ وجدتيـوب مـن   اعيع 

 ق بالرويتعلَّت اليتالشعرِية  بالضروراتيسمى  ما :املعفية عيوبفمن ال، املعيبةو ةاملعفي القافية
ز على كِّرأُ أنْ عيوبيف استخراج ال تصرلقد حو ،نادق بالسلَّا ما يتعمنهو ،ارى وحركة
املقطـع  (يف  القافية اليت ظهرت عيوبالضوء على  تطْسلَّو الشعرِي، ق منها باملقطعما يتعل

و منهاملفرد  )الشعريناملضم.  
يف بـييت  ة إىل الضـمة  من الكسرى ار - يوِهو تغيري حركة الرو :اإلقواء -١

يف و ،)٢("آخر رجو ،بيت عِبرفْ خالف قوافيه ما" :هأنببادي آالفريوز فهويعر ،)١(قصيدة واحد
شذوذ حركة يف  أن غلب الظنأ" :ذكر أنن ة إقواء النابغة املعروفةعلى قصيف تعليق النقاد و

أو بيت بيتيف اجلانـب   نوع احلركة فيه جانب من تأثريو ،من أبياتن عما يليه، أو يسبقه ي
 الرواية استندت أن اخصوص خالفة العرف يف االستعمال،م - بالرغم من ارتباطه ،املوسيقي

 رثَأقد كان لذلك و ،احلركةنوع  اختالف حضترجيعه، ليتو إىل مغنية تقوم بترديد الصوت
ي فكـان  نجِ ابنا مأ ،)٣("العملية اإلصالحية هالحها بعد هذإصو يف استقامة حركة القافية

لَّقَ: "يقولو ،ال تستنكر اإلقواء يرى أن العربيعتل لذلك بأن و فيها اإلقواء،و إالقصيدة  ت
  .)٤("قائم برأسه منها شعر إن كل بيت" :يقول

مثال ما و سواء، على حد نِييرِعالشاملقطع و املطلعاهلُذَليني  اإلقواء يف ديوان قد حلقو
كمـا ال   يف هذا البيـت إقـواءٌ  و" :احملقق يف حاشية القصيدة بقوله عليه نصو منه عيب
  :)الطويل التام( يب ذؤيبقصيدة ألاملطلع ذلك يف و ،)٥("خيفى

قَوــائ ــلَ م ــة ــ انَا كَ ذْحةُو بعــل اه  
  

  
  

ــاتدغَ ــئ م ذــ ن ــ اِءش قرد ــكَو لِاه  
 ـــــــــــــــــ  

 .)٣٤٠- ٣٠٥: ص(عزة جدوع،  ،ينظر، موسيقا الشعر العريب بني القدمي واجلديد) ١(
 .)٤/٣٨١(  ، الفريوز أبادي،القاموس احمليط) ٢(
  .)٨٨: ص(م، ١٩٩٨اإلسكندرية، عام-القيمة الوظيفية للصوائت، ممدوح عبد الرمحن، دار املعرفة اجلامعية) ٣(
 .)٢٤٠: ص(، ١اخلصائص، ابن جين، ج) ٤(
 .)٣( احلاشية ،)٨٢ ص/ ١ق ،الديوان() ٥(



 ١٤٥

ــ تــ ىقَّو ــران افرطْأَبِ الق وعيــن اه  
  

ـ تأَطَخأَى اراحلُب نِيعكَ   ـ اَأل اه ج١(لُاد( 
  رِي  ا اإلقواء يف املقطعأمعاملتقارب التام( فمثاله من شعر الربيقالش(:  

ــو ق    الالطَّـــ افخـــت ي الَتـــالَّ وعرأَ ــا اخلُذَ َءراملـ ــفْاَأل قِلُـ   مِقَـ
 )٢(يمـــرغما هبِاحصـــي بِضـــقْأَو    امــــيي قَغــــتبا تهــــكُرتأَفَ

رِي  فاملقطععالشن هنا مضمأصاب٣(ملقطع جمرامهاا افبيت ،اإلقواء ه( ـ كْم بينمـا   ور،س
 ان خمالفًين األخريياإلقواء وقع يف البيت أنَّمن املالحظ و ،القصيدة مضموم جمرى مجيع أبيات

  .حركة الروي للقصيدة كاملةالشاعر  هفي
ة القَصيدة يذكر بطوالته و إجنازاته مع العدو، و يف معية الصحبة إىل فالبريق منذُ بِداي

و حينمـا أورده  . املاء الوافر يف الَّليلة الظَّلماِء، وقد عرض كلَّ ذلك بقافية مضمومة املَجرى
ضاُء مغرمه منه، فتتـرك  و ق ، بقتله زوجِهااليت ال تخشى الطَّالق-ثُ عن كسرِ املرأةاحلدي

  . قام بكسرِ ارى -حينئذ بال زوجٍ فتبحثُ عن قيمٍ آخر
)٤(التضمني-٢

: وبمن  اباعتباره عيبيـ قافية الب أن تتعلق هوو ،القافية ع ت األول ي
 يتم معىن البيت ال": أن بطريقة أخرى، فريى أن التضمني هو فه البعضرعوي ،)٥(بالبيت الثاين

ال الثـاين  و األول عيب أنَّالنقَّاد و نييالعروضالشائع عند بعض و ،)٦("بالذي بعده إال البيت
عدي رِي  قطعيف املالتضمني و، )٧(اعيبعني  يف نصوص ديوانالشياهلُذَلظهكثرية ر يف مواضع، 

 ـــــــــــــــــ

 .)٨٢ص/١الديوان، ق() ١(
  .)٥٧ص/٣، قالديوان() ٢(
 .قلَطْاملُ يوِحركة الر: ارى) ٣(
)٤ (ياألول من الرسالة،  الفصل: رظَن)٩٤:ص(. 
)٥ (الوايف يف العروض والقوايف، اخلطيب التوفخر الدين قباوة،  ىيعمر حي :ريزي، حتقيقب)دار الفكر، : دمشق

املطبعة العثمانية،  :القاهرة(لدين أبو عبد اهللا الدماميين، بدر ا ،والعيون الفاخرة الغامزة على خبايا الرامزة ،)م١٩٧٩
  .)١٠٣: ص(، )ه١٣٠٣

اللمعة يف صنعة الشعر، كمال : ، وانظر)٢٩٣ -  ٢٩٢: ص(الوايف يف العروض والقوايف، اخلطيب التربيزي، ) ٦(
للغة العربية، بدمشق، عبد اهلادي هاشم، جملة جممع ا: الدين أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد األنباري، حتقيق

 .)٦٠٧: ص( ،١، ج٣٠جملد
  .)٥٧: ص(ة يف الشعر اجلاهلي، موسى ربابعة، سلوبيقراءات أُ) ٧(



 ١٤٦

  :)الطويل التام( قول أسامة بن احلارث منها
ــذَإِ ا شده ــالر بــ ع الســإِفَ اُءو نه  

  
  
  

ــع ــى تلَ مه ــم سنِأْتــ س   دارِو اِءامل
ـ مأَ دقَو ابنأَ   سـ ى ع ـ لَ ابِى الب  لَـهقَب  

  
  رــد ــي الَ أُقَي مني الرــم ــ ةَي صائ١(د( 

  وقول معقل بن خواملتقارب التام(لد ي(:  
ــ ــي كَنإِفَ ــم ــمم الَا قَ لــي الك ات  
  

  
  

ــ بِ فــر ــخ إِذْ قي ال ــالكَ هطَّ اتب  
ــ   يــر ى الشاهــاحلَ د اضــطْاملُ ر مئْن  

  
 )٢(بائــى الغريــ ا الَمــ رِمــاَأل نمــ  

  .فقد تعلَّق املقطع الشعري بالبيت الذي قبله لتمامِ املَعىن، و اكتمالِ الغاية  
٣- سوذْاد احلَن: هو اختالف حركة ما قبل الرالكسر، أو و ت بالفتحف يف األبياد

 حيـث إن  ؛خاصةً كثريةالشعرِي  يف املقطعواهلُذَليني  أمثلة هذا يف ديوانو ،الضمو بالفتح
 احلـذو و ،اع يف الردف أيضصاحب ذلك توسنه يأجند  سناد احلَذْوع يف سوتحني يالشاعر 

إذا كـان  و ،فاحلذو ضـمة  ،اواو فإذا كان الردف حركة احلرف الذي قبل الردف،: "هو
اليـاء  و وقد يأيت قبل الـواو  فاحلذو كسرة، إذا كان الردف ياًءو فاحلذو فتحة، االردف ألفً

الشاعر  أو ألن ،الردف الذي بعدها احاذي غالبألا ت ؛ت هذه احلركة بذلكيمسو فتحة،
)٣("لتوافق الردف ه احلركة أي يتبعها؛حيذو هذ

 بـديوان الشـعرِية   قاطعمثال ذلك يف املو ،
  :)الوافر التام( ول أيب ذؤيبقاهلُذَليني 

ــ خالف ــم ابِص ــارِب ــه ةقَ   ولٍطُ
  

  
  

مم طــال ــائخ هــا خ صو رِرــح   ي
  اا مــذَا إِهــلبقَم نمــ بيــطْأَبِ  

  
  ــد نــا الع يوق ــاكْو تتم ــوح ب٤(الن( 

ر ما قبل اليـاء يف البيـت األول   سألن كَ ؛ركة احلذوح ختلفتا نِيالبيتففي هذين   
يف البيت الثاين فالباء الواقعـة قبـل    أماملناسبتها للحركة اليت قبلها،  ؛استلزم اإلرداف بالياء

ود الـواو كـان   جلذا فو ؛وهي مضمومة احلذو، :ىسمحركتها تو املُطْلَق الروِيو الردف
 ـــــــــــــــــ

 .)٢٠٧ص/٢الديوان، ق() ١(
 .)٧٠ص/٣الديوان، ق() ٢(
 .)٣٠٧: ص( ،موسيقا الشعر العريب بني اجلديد والقدمي، عزة جدوع) ٣(
 .)٧٠ص/١الديوان، ق() ٤(



 ١٤٧

املتقارب التام(ول أيب ذؤيب كذلك قو ،بالضمةحلذوها  امناسب(:  
ــرِأَ ــبرإِت لبـ ــلَطَانفَ هتـ   ـقْـ

  
  
  

أُ ـتجِزي لحـ اِإل نِس ـ  ابِي نِالسايح  
  ــع ــلَ ــنكَ قٍرى طُ ورِح ــالر   اكَ

  
  
  

ــحتبِ  سب آرــام هــ ن الصراوح  
  اجـــالر بناهـــا امعـــن نهِـــبِ  

  
ـ ي النقبت لُ   ـ  فيهـا  ضائفَ رِالس١(احي(  

يف عيـب  الشاعر  وقع -كما هو واضح  - للقصيدةالشعرِي  وهي املقطع يف هذه األبيات  
يف و ،ففـي األول الكسـرة   ،ن بيت آلخررت ميحركة ما قبل الردف تغ ألنَّ ؛سناد احلَذْو

احلرف السابق للـردف جـاء    مع حركة وتناسبا ،ايف الثالث الكسرة أيضو ،الثاين الضمة
  .أخرى ياًءو ادف مرة واوالر
  :)الطويل التام( يف البيت الذي يسبق املقطع الشعري ساعدة بن جؤيةقول منها و
ــفَ شرجهــا ح ــت ى استمبِ رــطْن   ةفَ

  
  ــ انَكَــوــ اًءفَششوباه ــوصميم٢(اه(  

  :ولهفقالشعرِي  أما املقطع  
ــ ــ كلذَفَ ــم ا شبــه ــعم ما أُت فَ رٍم  
  

ـ  لِيى اللَّالوا تا مذَإِ   ـ ومجن تارغَ ٣(اه(  
الشاعر ختري ملا قبـل  ، فع فيما قبل الردفوقَ السابقالشعرِي  يف املقطعالقافية عيب ف  

 ،ويامليم الثانيـة ر و ،)اهيممص(ة ردف يف البيت األول الكسرة حتت امليم األوىل من كلمال
 قبل ردفهـا  حرف مضمومٍ إليرادالشاعر  حنأما يف بيت املقطع فج ،الياء اليت بينهما ردفو
  .مما نتج عنه اختالف أردفها بالواو،ف
أما ما يدخة،ل يف الضرورة الشعري فيإىل مكن أن يشار:  
 ،ساكن :حدمهاأ ؛نيفَرد عبارة عن حدشاحلرف املُ: ختفيف التشديد :احلذف اتضرور .١
 ،اختفيفً يبقي على الساكنو ،كرذف املتححبلضرورة شعرية الشاعر  يقوم ك،رحتم :الثاينو
  :)الوافر التام( ذلك مثل قول أيب ذؤيبو

 ـــــــــــــــــ

 .)١٣٦ص/١الديوان، ق() ١(
 .)٢١٠ص/١الديوان، ق() ٢(
 .)٢١١ص/١الديوان، ق( )٣(



 ١٤٨

ــو صبع ــر ــلَ ى حدث النــائ بات  
  

  وــح ــنزِم رلْ ــقَو ي ــذَ بلْ ك١(.ي( 
مـن  املُتحرك  فحذَالشاعر  أن إالَّ ،)يكذَ(كلمة  يف ياءالتشديد  أن يثبت فاألصلُ  

 يـة، فقْمن جانـب الت  ليستقيم روي القصيدة بالياء الساكنة ؛أبقى على الساكنو احلرفني
ينبو ا عن و ،التفعيلةيطيل  شديدالت فإثبات ،يةالعروضحمافظة على وزن البيت من الناحية و

 اصبح وتـد مع احلذف فت اأمب ثقيل، بسو ،جمموع دتن من ووكَتتها سألن ليم؛ق السوالذَّ
فقط، اجمموع ساعد على سالمة البيت من الكسروهذا ما ي.  

راعاة م مع ،اعلى األبيات التالية ذات العلة املذكورة آنفً قبِطَنالسابق ي ضرهذا العو
  :)يل التامالطو( ، مثل قول أيب خراشاألوزاناختالف 

ـ ى علَي عفهلَفَ ـ رِم ـ  نِو ب ملَ ةَرـ ه   ةًفَ
  

  لَوهفلَي عـ ى م بِي قَتـ و املى سـ ع ٢(لِاق( 
بن  وقول عمرو ،ةيرِعمتحرك الساكنني للضرورة الشحذف  ،)تيم(أصلها ) يتم(فكلمة   

  :)الوافر التام( )٣(الداخل
ــظَفَ ــو تلْ ــأَ لَّظَ صــابِح   مهِيدي لَ

  
ــ   ــاللَّ يضرِغَ ــ مِح ــن ويٌء أَنِ ض٤(يج( 

  .اللحم الذي ال ينضج بعد :يقصد بهو ،)٥()نيأَ( :ها من قوهلملُأص )يءنِ(فكلمة   

  ):الطويل التام( مناف بن الربيع عبدمثال ذلك قول و :حذف التنوين
ـ  انَكَ نْإِو    هتــعنملَ هتــكْردأَ ولَــ اِهللاوفَــ ـ ي ملَ ترك ـ م ـ قَل الًاقَ ٦(لِائ( 

وين يف موضع القافيةنا أمثلة حذف التأم، فمنها قول صخر الغاملتقارب التام( ي(:  
ــم ــع ي صاحد ــب ــاجِ ـ ك في ملَو    اةزالعن بِ ـ مِ ووي القَ ـ  الًغْ ض٧(ايفَع( 

  :)الوافر التام( وقول أيب خراش
 ـــــــــــــــــ

  .)٦٨ص/١الديوان، ق() ١(
 .)١٢٥ص/٢ق ،الديوان() ٢(
 .])١٦٧: ص(الكريطي،  ،نيمرضخاجلاهليني واملُ الشعراءمعجم [ ،شاعر جاهلي) ٣(
 .)١٠٤ص /٣الديوان، ق() ٤(
 .)٣٤٥: ص(، ١٤ب، جملدلسان العر :ينظَر) ٥(
 .)٤٧ص/٢، قالديوان() ٦(
 .)٧٦ص/٢ق ،الديوان() ٧(



 ١٤٩

ــو ــن الَولَ حأَ نرــه ــ هقَ صهيب  
  

  
  

ــح ســ ام ــ داحلَ ذْمراوب ــخ شايب  
ــ   ــ هبِ ندــالكَ ع مي ــع ــدى يلَ يه  

  
  ـــيخر تالُـــخه ـــنســـقَ ارشايب  

ــ   ــد اةَدغَ عــا ب ــنِ ي شعٍج وــو   ىلَّ
  

ــ   يؤــاخلَ م ــ الَ مطْ يدعــجِو م ١(ايب( 
  ):الوافر التام( يصخر الغ وقول  

  مالَا غُـــمـــإِ كالـــه كلَّـــعلَ
  

  ــت بــ أَو من شمــن ريٍ صــقَم ٢(اام( 
    

ألا ناشـئة عـن    ؛مى ألف اإلشباع أو الترنتسمو :أحرف اإلطالق :ضرورة الزيادة.٢
  :)البسيط التام( بن ربع منافمثال ذلك قول عبد و ،)٣(يولرحركة اإشباع 

ــح ــا أَذَى إِت كُلَسوهــ م ي قُفــت ائدة  
  

  شـ كَ ال مـ ا ت ـ ماجلَ درطْ ـ  ةُالَ الشار٤(د( 
  :)الوافر التام(الربيق  وقول  

ــذَإِ ــفْا الطِّا م ــاحلَ ةُلَ ســلْأَ اُءن   تقَ
  

ــ   مــ ن ــ عِزالفَ ــاخلو عارِدامل م٥(اار(  
، )اخلمـارا (و ) الشـردا (ويف املثالني نالحظ إطالق حركة حرف الروي املطلق بـاأللف    

  .يدخالن يف بنية الكلمات إنما وجِدت إشباعاً حلركة الروي فاأللفني ال

 ـــــــــــــــــ

 .)١٣٦ص/٢، قالديوان() ١(
 .)٦٦ص/٢الديوان، ق() ٢(
)٣ (معر العريب بني اجلديد والقدمي، عزة جدوع، وسيقا الش)٢٧٦: ص(. 
 .)٤٢ص/٢الديوان، ق() ٤(
 .)٦٤ص/٣الديوان، ق() ٥(
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 الشعر، اوسيقيف مشيء  ية هي كلّالقافو ة يف الوزنلثِّمتة املُاخلارجي اليست املوسيق

ـ  الصويت الداخلي الذي ينبع من هـذا  االنسجام" :هيو ،الداخلية افهناك املوسيق ق التوافُ
و بني الكلمات املوسيقيا حينـ  و بني الكلمات بعضها أو، ادالال أو آخـر،  ابعـض حين 

فهي ، )١("صفجودة الرو خالل النظمالشعرِي  ق األسلوبقِّحالصويت الذي ي االنسجام :لقُ
  .اخلارجية اعن املوسيق أمهية قلُّبذلك ال ت
 ،يلِّسياق كُ جبميع أجزائه يفالشعرِي  النص انتظام"بـتعىن  الداخلية ااملوسيق إنَّ مثَّ

أو سياقات جزئية تلتجيعل ،جامعٍ يلِّم يف سياق كُئ امنها نظام اأو مدركً ،احمسوس  اظـاهر 
 التنسيقو لالتداخو ،وازيالتو املفارقةو جةاملزاوو كرارل عالقات التكُ :االنتظام يعينو ،فيها

ـ م ،العامة النص على بنية رة قانون خاصطَيسبِ اعطي انطباعمما ي ،سانالتجو فالتآلُو ن وكَ
 اكرار فيها هو األكثر وضوحالت عادة ما يكون عنصرو .من إحدى تلك العالقات أو بعضها

لـيس يعـين تلـك    و ،على التقاطه ابة جيدصل بتجربة األذن املدريت أنو خاصة ،من غريه
العرناص اإليقاعياجلُويناته كْة يف تةزئي الصغرية املبرة يفثَع صم ينتظم ذا بال، إذ هو لَ اشيئً الن

  .)٢("ن خمتلف أطرافهشاملة جتمع مو أساسيةإيقاعية  يف بنية
يكَتنُو اإليقاع الداخلي من جمفُ لةنون بديعيةشكِّلُ ما يسمـ ى ، ت اإليقـاع  : ـب
رتوافُاإليقاع الناشئ عن  :هو واملقصود به البديعي البديعنات املُحسةي، عنى باجلانـب  اليت ت
 ة البيان العريب يفل قمثِّمي عروإذا كان الش" ،باقالطِّو التقسيمو ،ناساجلو كراركالت ؛اللفظي
عة مبا فيها مـن  ال الطبيالستجابته للنوازع الفطرية املتناغمة مع حركة الكون ومج ،اإليقاع

ـ برعناصر اإليقاع ما قَن ا على نثرهم موفَب أضرالع فإنَّ - التوازن والتناسب عره إىل الش، 
ولشدلَة وهِعلَ - باإليقاع وإدراكهم لقيمته اجلمالية والتعبريية مكْم يتعماله يف صياغة فوا باست

 ـــــــــــــــــ

)١ (الشعر اجلاهلي وقضاياه املوضوعية والفنم١٩٨٠بريوت، عام - براهيم عبد الرمحن، دار النهضة العربيةة، إي، )ص :
٢٨٣(. 

 .م١٩٩٠ ، عام١عمران الكبيسي، جملة األقالم، العدد ،)ة جديدة إليقاع الشعر املعاصروبيسلُأُ( :مقال) ٢(
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ـ روا فيه من التوازثَوأكْ ،هم املنثورأصناف كالمن ا منوا به كثرييبل ز ،عرلشا ب ن والتناس
واالزدواج والسجاملُ ع وغري ذلك منحسنات اليت ي١("ها من عناصر اإليقاعمكن اعتبار(.  

  
  :عريالتكْرار يف املقطع الش :أوال

 ،افيبدو مترابطً ،بنائيك اله التماسبكِسيف الشعر، ي هر مجايلٌّظْاملتوازن مالتكْرار  إنّ  
و ،األجزاء متالحمطريق امتداد عنصر ما ذلك عن، ن بدايةم صهـذا  ،آخـره حىت و الن 

 النص يربط بني عناصر تدادهذا االمو أو فقرة، ،أو مجلة ،أو عبارة ،العنصر قد يكون كلمةً
علـى  املُتلَقِّـي   يعنيكْرار الت أنَّكما  ،)٢(التماسكيف عملية األخرى العناصر ع مساعدة م
 إذا أحسـن التكْـرار   رهذلك يوفِّ كلُّ الشعرِي، حني القطعإىل  ،النص الحتفاظ بشيٍء منا

  ).معىنو مبنى( النص تسخريه خلدمةالشاعر 
 وقد ورد يف ،عند العرب من أيام اجلاهلية امعروفً هعالية جعلت على مكانةالتكْرار  حاز فقد
لكَ ؛)٣(اآلخرو العريب بني احلني عرالشنه أداةًو ةًفني يسر  رهاخاعميكـن  و ،خلدمة اإلبداعالش
 ؛)٤(كلمة عامة أو اسم أو أي، شبه مرادفلأو  ،رادفملأو  ،لكلمة نفسهالالتكْرار  كونَيأن 

البعض كْرار  بنية لذا فقد عدالتمن أخطر البنكَ ،ى املستوى الصويتعل لُى اليت تعمعمهـا  ل
  .)٥(على املستوى الداليل

 ـــــــــــــــــ

ؤمتر الدويل الثالث حبث منشور ضمن أعمال امل ،حممد األمني اخلضري ،يةنكسر اإليقاع ودالالته يف الفاصلة القرآ) ١(
: ص(، ٣جملد ،للعلوم اإلسالمية والعربية وقضايا اإلعجاز يف القرآن والسنة بني التراث واملعاصرة جبامعة املنيا

 .وما بعدها )١١٢٩
، ) القاهرة(دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع  ،ي بني النظرية والتطبيق، صبحي إبراهيم الفقيصعلم اللغة الن: ينظر) ٢(

 .)٢٢ :ص(، ٢م، ج٢٠٠٠عام 
)٣ (نازك املالئكة، عاصرعر املُقضايا الش ،)٢٦٣: ص(. 
، ١م، ط١٩٩١ خل إىل انسجام اخلطاب، حممد خطايب، املركز الثقايف العريب، عاممد لسانيات النص،: ينظَر) ٤(

 .)٢٣٧ - ١٧٩ :ص(
، اهليئة ٢١علي جواد، آفاق الترمجة، عدد: مراجعة ،غامسزهري جميد م :قصيدة النثر، سوزان برنار، ترمجة :ينظَر) ٥(

 .)٤١: ص(، ١٩٩٦ العامة لقصور الثقافة، عام
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فالتكرار كأي يبديعية  تقانةم الكثري للنصقدإذا أسرف ا، أم راعيف استعماهلا الش، هـا  فإن
م من عثرته إال لَسال ي ،أسلوب حذر"فهو بال شك  ،الرفضو إىل دائرة القبح النص جتخرِ

احملاذير اليت  بعض"هناك  رار، فإنَّكْة التفاعليله من التنب بد كان ال لذلك ،)١("صادق املوهبة
 لكنه يدلُّ ،رركَتاللفظ قد ي هي أنَّو النصوص،و يف العباراتالتكْرار  جيب مراعاا يف حتليل

ذا ما يدعو هو ،)٢("عليه قبل السياق السابق لُّعلى معنى غري الذي كان يد ديداجليف سياقه 
قُإىل ووع اللبس الذي يلَقِّي  فرِصاملُتعن روعة القصيدة إىل فك   كَالرموز الـيت تشـابت 

خكْرار  قد ذكرت نازك املالئكة أنَّو ،ها يف ذهنهوطُيالتيرتكز على قاعدتن،ي وجدت ها قواعد
  :مهاو ،حقيقية لالستفادة من هذا الفن البديعي

 هامة يف العبارة يعـىن ـا   ن جهةحلاح مإه يف حقيقت"التكْرار  نأ :القاعدة األوىل  
يكشـف  و ،اسة يف العبـارة ط الضوء على نقطة حسسلِّوي ،أكثر من عنايته بسواهاالشاعر 
  ".فيد الناقد األديبمة تذو داللة نفسية قي ذا املعىن ا، وهو املتكلماهتمام 
أحـدها  و ة اليت تتحكم يف العبارة،خيضع للقوانني اخلفي"التكْرار  أنَّ :القاعدة الثانية  

٣("نقانون التواز(، فالتكرار القائم على هاتن القاعتني يكون تكرياار ؛امستحسن ه يراعي ألن
  اًءو الًمجا النص يزيدف ،اإلبداع نفسهو املبدعواملُتلَقِّي  أحوال

رار كْ، فـالت اشـعري استثماره الشاعر  حسنالذي أرار التكْ من اصور توقد رصد  
 ،خدامهم يف استيتحكَّف ،دعبمن جهة املُالشعرِي  ه على الوعيجناح فقَّوتيالذي  هو الناجح

التكْـرار   تـأثري  ألنَّ ؛ميتهايالكلمة أو  يمكن أن حييالتشكيل، في بنصيبٍ وافرٍ من يستأثرو
ينقطة توقُّ ل يف حقيقتهثِّمف تهممـا   ؛االنتباه عيرتتسو ،إذ تنتفخ الكلمة د طغيان اإليقاع،د

ـ  عطي الكلمةَإذ ي ؛ل الوعياآليل الذي يعطِّالتكْرار  يبعث على اخلشية من سيطرة يف  اوزن

 ـــــــــــــــــ

، ٣ السنة ،)كتاب نادي القصيم الدوري(إطاللة على املعاين يف ألوان الطيف، حبث عبد اهللا عليوة املختار، ) ١(
 .)٢٨٧: ص(هـ، ١٤١٧، رمضان ٥:العدد

)٢ (ط النالترابهـ، ١٤٣٠ وء التحليل اللساين، خليل بن ياسر البطاشي، دار جرير للنشر والتوزيع، عامي يف ضص
 .)٢٠١: ص(، ١ط

)٣ (عر املُقضايا الشر، نازك املالئكة، عاص)٢٧٦: ص(. 
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لتعـود   كأا مل تكن، ،ها ما يلبث أن يفقدها وزنمثّ ف عندها،جيعل الوعي يتوقَّو ،البداية
  .)١(للقصيدة مجود احلركة يف الفضاء املوسيقيو إليقاعهيمنة ا
من حيث املدى  اوري دؤدي - حممد صابر عبيد. اه دكما مس - اخلتاميالتكْرار  نَّإو
ة  ه يف صميم تشكيل البنيةالذي يتركُ التأثرييرِيعنهأغري  للقصيدة،الش ى نتجييف  اينحو منح

ذا هو ،اصوتي اقًتوافُ" نه يكوكما أن ،)٢(يتمركز يف خامتة القصيدةإيقاعي و تكثيف داليل
نغمة  إنَّو البيت،موسيقا  باإلضافة إىل ،داخليةموسيقا  حدثالتوافق الصويت من شأنه أن ي

هذه الكلمات املتكررة تفس املنفَربز إيقاع الن؛لةع الطاغي أو املُ فالشعورسير مل يدفعه إىل ط
 ،ل التجربة العميقةقْن ملا استطاع ،رهاركَي ملَإن و رارها،كْبل إىل ت الكلمة فقط، راختيا

رة على تبيان قضية يف الشعر قادالتكْرار  ةليعم كما أنَّ ،يلدى املتلقِّ وإثارة اإلحساس
يف األسلوب  أنَّهي و ،ديبن قضايا األسلوب األأساسية ماالنتقاءذاته قائم على عملية  حد 

 أود كأن يقول الناقد درتعبارة تالنقَّاد  يف كتابات بعضِ صادف املرُءلذلك يو ،االختيارو
 اقًق تعلُّاألمر يتعلَّ إنَّف ،املعىن عن جوهره يرغلت ؛من هذا الًقال هكذا بدالشاعر  لو أن :لاحمللِّ

اختيار إنَّو ،اختيارهاو بالكلمات امباشر اعر الشداخل يف صميم  ،كرار كلمة مالت
  .)٣("موقفه

ء كخامتـة  دإعادة الب هووصورته العربِية  ن أشكال ختام القصيدةم لٍكْكش: رالتكراو
للنكْرار  منأفاد " فقد ،صالتيف وضع خامتات عدد يف القصائد  من قصائدهم وبشكل خاص

هذا الضـرب  ف ،ما جيعلون بداية القصيدة خامتة هلا افهم غالب ،التكْرار علىاليت يقوم بناؤها 
ذا اجتـاه   انفسي أم ،اواقعي ،اسواء أكان حدثً ؛يف القصيدة والنم ي أن يكونَضتمن اخلامتة يقْ
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سلسلة كتب ثقافية شهرية  ،سعد مصلوح :نوفل نيوف، مراجعة: الوعي والفن، غريوغي غاتشف، ترمجة: ينظر) ١(
أمحد مشاري  /بإشراف ،م١٩٧٨ صدرت يف يناير ،الكويت ،س الوطين للثقافة والفنون واآلدابيصدرها ال

 ،حممد صابر عبيد ،القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية عن الًنق ،)٨٧: ص( ،العدواين
 .)١٨٥: ص( ،م٢٠٠١ دمشق ،منشورات احتاد الكتاب العرب

 .)١٨٩: ص( ،ة احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية، حممد صابر عبيديدة العربيالقص :ينظَر) ٢(
 .)٢٦: ص( ،ر اجلاهلي، موسى ربابعةعوبية يف الشلُسقراءات أُ) ٣(



 ١٥٤

مستمر، اخلامتةُ وإال جاءت ١("فتعلةم(.  
كْرار  أنَّن ذلك إىل وخنلص مكْرار  املطبوع الواعي هوالتينهض بإيقاعالذي الت  صإىل  الـن

ذلـك  و ،املعنويةو اإليقاعية النص أما اإليقاع غري الواعي فإنه ينقص من قيمة أمسى درجاته،
و ،عليه وِبسيطرة احلش"الفائدة املوسيقية املتت ،لة بسبب التكراركِّشمماثـل   ضع املرء يف جو

ر  هللجو الذي عاشاعالشيو ،ا أمل له به إطالقًك بشيء الريد التمسحـاول أن  لذلك فهو ي
يعوض عن هذا الفقد باإلحلاح املتل بالتكرارثِّم، كْرار  جيد أسلوب فالشاعروسيلة أساسيةالت 
ـ  املُتلَقِّي  لتحقيقه يفالشاعر  هذا التأثري الذي يسعىو ،جوهرية للتأثريو ن هو األداة الـيت م

خالهلا يتكَّمن أن يت٢("حالتها اليت يعيشهاو هور موقفُلْب(.  
  

  :نيإىل قسمالشعرِية  املقاطعيف التكْرار  أشكال ميكن أن نقسم
  :التكرار الرأسي .أ

مع غريه من أبيـات  الشعرِي  اخلارجي الذي يشترك يف املقطعالتكْرار  واملقصود به  
 الرأسـي فوائـد  التكْرار  هلذا ال شك أنَّو ،يف بناء القصيدة ارأسيالتكْرار  فيكون القصيدة،

و ،داثاألحو فالشاعر يربط به األبيات ،ةًمجيو أفكاره ل بهِسلْسكما يصبغ ،ؤاهر  صالـن 
ة بصبغة توكيديو االنتباه، للفتو عض على التوقُّحيريؤ من جهة املتلقِّالتنب.  

  كْرار  ا إيقاعأمفهو استجابة التر  أراد ،اجة شعوريةة حلنغمياعهـا يف ثنايـا   بثَّالش
فهـو ال   اهلـذيل، الشاعر  عند ارر ال شعوريما تتك اغالب ،رةركَفهذه الفونيمات املُ ،النص
نـة ال  كِّمتاألفقية مو تكرارام الرأسية جاءتلذا  ؛ورده عفو اخلاطربل ي ،التكْرار فيتكلَّ
  ):الكامل التام( يب ذؤيبأ من أمثلته قولو ،ها الذائقة السليمةضترفُ
والَكهـ م ـ  دا قَ عاش ـ ع ةَيش ـ م   داجِ

  
  وــج ــالَءى ن انَّ الع ــو ــ لَ شائًي يــن   )٣(عفَ

  
 ـــــــــــــــــ

)١ (اب ،دارسة نقدية ،يوسف الصانع ،م١٩٥٨ر يف العراق منذ نشأته حىت عام عر احلُالشمن منشورات احتاد الكت 
 .م٢٠٠٦ العرب دمشق

 .)٣١: ص(السابق، ) ٢(
 .)٢١ص /١، قالديوان() ٣(



 ١٥٥

 )ةٌينِزي هفِّي كَا فمهالَكو: (ذلك يف قولهو الشعرِي، ن قبل املقطعيتمر درو) كالمها: (فقوله
اجلزم على أمر، لذلك و للرغبة يف التوكيد ودعي التكْرار وهذا ،)قٍنوا رح ذَشوتا ممهالَك(و

  .اإلقدامو ةروسيعان تتصل بالفُالرأسي لتوكيد مالتكْرار  ورد
  ):الوافر التام( كذلك يف قول أيب ذؤيبو
سإِقْب ذَتا ما الشمـ كَ س انأَكَ تـ ن اه  
  

ــ   ةَُءالَص ــبٍط ــيطُل ي اه ــو اصفراراه  
ـ ا مذَإِ   ا سـ ر ـ واع القَ ـ انمِ كَ   مهنأَوا كَ

  
ــوقَ   افــلُ خ يلٍ جــر هيوِاقْا ورــار اه  

  والُــكَّيم نالجِــيم العالجِــا اخلَا مــذَإِ  
  

  طَــولَــالَ عهِيم حمــيهــا وسعار١(اه(  
ـ  النافية، )ام(بعدها و )اذَإِ( ألداةت ارالسابق تكرالشعرِي  ففي املقطع   ويف هذه نومـن  ع 

 بـالتكرار، عليه الشاعر  يلح ،اشرطي ان أسلوبوكَوي لتاألداة مع التركيب اللغ رتتآزالتكْرار 
٢(رطوذلك لتيقنه من حدوث الش(، كْرار  دكما ورالتاالرأسي يف قصيدة له أيض )  الطويـل

  ):التام
ــأَ عــإِ الَ لُاذ هــ الك مالــ ي ضينِر  

  
  ــي الَو ارِثــ نْإِ و ثُمــ ر ــح الُامل ام٣(يد(  

  أَ: (يف قوله داُءفالنعلُاذ(، ورد يف القصيدة مرترِي ن قبل املقطعيعيف املطلـع   :إحدامها ؛الش
 ةمالَملْي لقبأَ لُاذعأَ( :قوله يف يدةاألخرى يف ثنايا القصو ،)كالم نِاب لُثْم َءزالر نَّإِ لُاذعأَ(
ظَّحو ،)اهتهنا  البداية كرار"صورةً دجيس من صونـه  إإذ  بـني األبيـات،   ط القائمر التراب
هِظْيا بناٌءأها على ر متراكب مكما أنَّ واشج،ت هذه األبيات تكْرار ر من خاللظهالروح  ت

رؤية الشاعر، همع ىتتجلَّالذي  ،ةالغنائي عيد يف كل مرة مجلة النداء املشكلة للنقطـة  فهو ي
 عن موقف جديد مغاير للموقف السابق ارينطلق منها معبو إليها،الشاعر  املركزية اليت يعود

 ـــــــــــــــــ

حرها  :جبنوا، سعارها :لواكَّالطوال، ن :يمالجِجيم العالضمورها، اخلَ :اهارروِلوا حني تصفر، اقْ :ليطها( )١(
  .)٣٢ص/  ١قالديوان، ( ).والتهاا

)٢ (بنائية اللغة الشذَة عند اهلُعريل١هـ، ط١٤٢٥ أربد ،األردن ،حممد خليل اخلاليلة، عامل الكتب احلديث ،نيي. 
  .)٤٤: ص(

 .)١٢٣ص /١الديوان، ق() ٣(
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  .)١("الالحقو
  ):البسيط التام( يكذلك يف قصيدة لصخر الغو
  ةهــادبو مي ذُنــإِ املُــثَلَّمِا بــأَ

  
  مى اهلَلَاضٍ علِو ـ م ـ ب الـوغَى  امدقْ   )٢(لُطَ

يف  - منـذ املطلـع   ،ياا مشتملة على النداءأب فكلُّ ،على تكرار النداء القصيدة قائمةٌ هذه  
غـري  و ،كـد ؤأو إخبار م ،بعد هذا النداء إما أمر، أو يو وحتى املقطع، - شطره الثاين

  .ه على استيعاب املرادوحثِّ ،نتباههالسترعاء ا ؛السم املخاطب هنا ترديدالتكْرار و ،دمؤكَّ
كْرار  مناذجا أماملعيب الرأسيالتة يف املقاطع الشة،عري فتتل يفثَّم ر  راركْتاعكلمة يف أواخر الش

اصدور أبيات املقطع تكرار ةذلك مثل قول و ،امرفوضيؤة بن جداعالوافر التام( س:(  
ــو ــ نَّأَ ولَ ــتي يذالَّ ــلَى عقَ يـــبِ    هضحيـــأَ انبِـــش مه ـــالوولُع  

ــ ذَعــظَ اةهره ــن جد ــلَعيــ    هضباب يــهحتنت الــريح لُـيــم  
ــذَإِ ا سلُب ــالغ امِم ــد نــلَا ع يــزِلُّ    ه ــربِ  يـ ــ هديـ ــز  اٌءمـ   ولُلُـ

ــ ــ نَّأَكَ شؤونــلَ ه ــب ب اتدــ    ن خــلِ الف بأَ الوــ و سبــغَ د   يلُِس
ــ    ىســـمأَلَ وأَ ثُادوه احلَـــتـــآبلَ ــفَ هبِـ ــادوق رتـ ــ هفُـ  )٣(ولُزتـ
ر  راركْفتاعرورو للجارالشا )لَعيلَ -يف الثالث األبيات األوىل من املقطع ) هان موفقًكُم ي، 
قول عمـرو ذو   امنها أيضو ،ها بتلك الصورةررفكَ ؛غلب على صنعتهالشاعر  طبع أنَّ إال

  ):الكامل التام( )٤(الكلب
ــلَفَ سل تــح ــ نْإِنٍ اص ــورت ملَ   ينِ

  
ــ   ــ نِطْببِـ ــالن اتذَ ةحيرِصـ   الِجـ

  
 ـــــــــــــــــ

 .)٤٢: ص(عر اجلاهلي، موسى ربابعة، ة يف الشوبيسلُقراءات أُ) ١(
 .)٢٢٩ص/٢، قالديوان() ٢(
 .)٢١٩ص/١الديوان، ق() ٣(
منهم : قال ،لبين هذيل احد بين كاهل، وكان جارأه، وهو رد بن منبعمرو ذو الكلب بن العجالن بن عامر بن ب) ٤(

 ،بذلك ألنه كان معه كلب ال يفارقه يمس ؛عمرو الكلب :عمرو ذو الكلب، ومنهم من يقول: منهم من يقول
هذا  عمرو مع سرية من قومه، وفيهم رجل يدعى عمرا، وكان يف سمي بذلك ألنه خرجإمنا : وقال ابن حبيب

 ).١١٣ص/٣الديوان، ق( ؛ي ذا الكلبب، فسمكل
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ــأُوي قَمــيلَــ نْإِ ةٌنم ترينِــو  
  

  )١(الِوا الطِّــهــرِعرع تحــت شروعــبِ  
الشـاعر   ألنَّ ؛اإليقاعيةو من قيمة البيت املعنوية أنقصت) ينِورت ملَ نْإِ(فال خيفى أن تكرار   

وذلك  ،ببس هبعدو وتد مثَّ ،نيخفيفَ نِيبمن سب نةوكَم يف الوزن بتفعيلة فراغًا ليمألها رركَ
  .بال حاجة تقيم صلب املعىن

  
  :رار األفقيكْلتا .ب

  يكْرار  د بهقصي يف  املنطوي على البيتالتاألفُق كرارا التننا هاملقطـع املفرد، و خيص 
 املقطـع الشـعري  رار بعض الكلمـات يف  كْيلجأ إىل تالشاعر  بيانه أنَّو ،اصةخبالشعرِي 

ـ و ،ةها أو وحدة صوتينِيعبِ إىل تكرار كلمةالشاعر  فيلجأ ،ألغراض خمتلفة حبسب املقام ن م
الوافر التام( أيب ذؤيب قولُ ار بعض الكلماتركْشواهد ت:(  

الَو تـــخنلَـــوا عى الَو ـــتواطُّش  
  

ــبِ   ــالفَ لِوقَ ــالفَ نَّإِ رِخ خــ ر ح٢(وب( 
  الفَ(هنا أورد كلمة  فالشاعررخ (مرتاسم :الثانيةو ،جمرورة باإلضافة :األوىل ؛ني )هو و ،)إن

 اإلخبار بـأنَّ  وهي ،أخرى غري الطلب بفائدةاملُتلَقِّي  ليفيد ههنا يستأنف الكالم بعد أن أمتَّ
  ):البسيط التام(ل املتنخ وكذلك قول ،)وبح رخالفَ(

ــ أَ لْهزِجــكُين ما يــو قَبِ امــر كُضام  
  

  قْالَوالقَض بِرضِر ـ م زِجي ومـ ج  )٣(وزلُ
؛ ليقرر حقيقة دوران الزمن، و اختالف أدواره على الناس، ففعل )القرض(رر كلمة فقد ك  

  ):الطويل التام(نس أحذيفة بن  وقول. اإلنسان مبثابة القرض الذي يعاد إِليه يف يومٍ ما
بـ ن ـ رأُ بِرو احلَ ضعـ ا بِن هقْا مـ م طةًر  

  
  
  

ـ ي نمفَ ـ لْ من قـ ا ي ـ لْ س ـ ق م يددرب  
  هابِـــن لُثْـــم هارفَـــظْأَ ةٌرافـــرفُ  

  
  نْإِو يوِش ناللَّ ابيالَ ث يوِش مـ خ  )٤(بلَ

الذي إذا حصل يف الناب فال يمكن أن حيدثَ مع خملب هذا املقاتل ) يشو(ويف تكرار الفعل   
 ـــــــــــــــــ

 .)١١٩ص/٣الديوان، ق() ١(
 .)٩٨ص/١الديوان، ق() ٢(
 .)١٧ص/٢، قالديوان() ٣(
 .)٢٥ص/٣، قالديوان() ٤(
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  . الفذ، و فيه تقريع و ختويف للسامع
أممعنيٍ على هفمعنا رار بعض الوحدات الصوتيةكْا ت يكـون  ل ؛البيتموسيقا  إحلاح حرف

  ):الوافر التام(ه قول أيب ذؤيب دواهشن وم يف موسيقاه، ااألكثر حظو األبرز فيه
ــبِو ــلَّر كُكْ ــم سا مــأَ ت صاتت  

  
  
  

ــ ترنم ــن مِغ ــذ ي الشعِر العــقِت   ي
ــلَ   ــ اه مغَ نــرِي اه مــع ــ اه   ينرِقَ

  
ــ   يرــ د مراح ــع اصيــ ة ١(وقِفُص( 

  ففي البيت الثاين تكرر الضمري اً للمقطـعِ )يبةاء الغه(صل املته أحدثَ إيقاعاً ممتداركْرو ت ، ،
 -احللق-فاهلاء اليت تكررت للداللة السهم البكر، هي حرف جويفٌّ خيرج من أقصى املخارج

-و بني القرين و هو القوس، فما بني اهلاء و القافويف تكراره بيانٌ للمسافة القصرية بينها 
  .هي تلك املسافة اليت تفصل القوس عن السهم -أقصى اللسان

  ):الرجز التام(أمية بن أيب عائذ رار حرف الصاد يف قول كْت ويف 
ـ كُ دقَ نت خر ـا وـ  لُاج ـا صوجيفًار  

  
ـ  صيي حنِصحتلْت ملَ   بيـ لَ ص ٢(اصِح(  

يقابل خمرج احلاء البعيد، بين نسبة اختالط األمـور  الذي جديدة فإنّ خمرجها املتقدم  اللةد  
  .املتباعدة و تراكبها
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 .)٩٠ص/١، قالديوان() ١(
 .)١٩٢ص/٢الديوان، ق() ٢(
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اجلناس :اثاني عرييف املقطع الش:   

  بني اللفظَ اجلناسيهما يف اللفظ" :فه القزويين هون كما عرأن  :التام منـه و ،)١(تشا
ترتيبهاو هيئتهاو عددهاو ع احلروففقا يف أنوايت، فإن كان مكاالمسني ن نوعٍ واحد، سي م

   .)٢("ىي مستوفًمفعل سو وإن كانا من نوعني كاسم ،الًمماث
 ،تنسـيقها و براعة يف ترتيبهاو ،مهارة يف مسج الكلمات" :بأنه إبراهيم أنيس .عرفه د وقد

 ،ووقع األلفاظ يف الـنفس  ،عناية حبسن اجلرسال :هوو ،واحدشيء  جيمعها مهما اختلفتو
استعمال كلمة  اجلناس فن أنَّ :معىن ذلكو ،)٣("فاظاألل ااس اللفظي وثيق الصلة مبوسيقفاجلن

واحدة مرتني مبعنين خمتلفَيفهو ،ني فن لفظي بالدرجة األوىل، موسيقي ر  ربز حرفيةياعيف الش
وا علـى  تافَ الشعراء بعضن، فنجد ين خمتلفَيمعنيألداء  يف موضعنيِواحدة  كلمةاستخدام 

 ةعريهذه املهارة الشو عة تعابريهم،سو درمقُو ،خمتلف صور اجلناس لبيان أصالة شاعريتهم
ـ  ،مسارب الغموض النص كي ال تدخل ؛اتزانو حتتاج إىل ضبط - كغريها- ال يكـون  ف

سالمة در عن طبعٍ سليم إال إذا ص ،الًمقبو اجلناستتب قَّقحأمربه القائل من غري  أن ينبذَ" :ني
حبيـث إذا   ؛اجة إليـه حوأن يكون الكالم يف  ،كما ينبذ بكالم التخاطب ،ال تفكريو لمته

 ـــــــــــــــــ

أي يف النطق  - ظأي يف التلفُّ" :ه، نصعلى هذا التعريف اهام احممد عبد املنعم خفاجي تعليقً/ ق الشارح دلقد علَّ) ١(
إن  مثَّ ،الم الكلمة أو عينها أوفائها: ـك اا ال بعضوجل كال ،د اجلنسيةحمنهما مت املسموع بأن يكونَ -ما 

 ،وسبع ،أسد :حنو ،فخرج ما إذا تشاا من جهة املعىن فقط ،فيه من اختالف يف املعىن دب التشابه املذكور ال
قام زيد فال جناس بينهما، وكذلك  :حنو ،وكذلك إذا تشابه اللفظ واملعىن كالتأكيد اللفظي ،فليس بينهما جناس

: حنو ،)يف العدد التشابهويلزمه (جمرد الوزن، أو يف  ،ضرب وعلم :حنو ،خيرج ما إذا تشاا يف عدد احلروف
 .احلاشية ،)٩٠: ص(ضرب وقتل، 

 .)٢ ٩ - ٩٠/ ٢:ص(للخطيب القزويين،  ،اإليضاح يف علوم البالغة) ٢(
 .)٣٩: ص(الشعر، إبراهيم أنيس، موسيقا ) ٣(



 ١٦٠

للجنـاس   أنَّ :معىن ذلـك  ،)١("ما كان له من قبل ءالبهاو حذف منه مل يكن له من الرونق
يف وظائف صالن بأدائها، لخمو فاجلناس "اباإلضافة إىل كونه يعين جرس يف البيت اموسيقي، 

فإنه يعطي وظـائف أخـرى    - الكونه هام ؛إىل ذلك اللفظ املتجانساملُتلَقِّي  يلفت نظرو
و ف احلقيقيكالتراداالزو واجيده .)٢("التضادو لالتكامو من وظائف:  "بالتعبري عن التقار: 
إنَّ :بالتقار إ ؛بني مدلول املتجانسني يعتمد على تناسبهما بالتقارمف احلقيقيا إىل التراد، 

هذا ما يشري إىل النوع التام مـن  و ،"فهما يف األصلعلى تراد ينِاملب أو الترادف االزدواجي
اجلناس، فاجلناس التام  أيبدو ألول وهلةـ   ،ف لفظينه تراد درك وبعد ذلـك يأن  قِّـي لَاملت

ـ و ل التكامو قد يؤدي وظيفة  .يلكْف الشخلف هذا التراد عاين كانتاختالف امل ه أساس
التناسب بني املتجانستصنيفه إىل ثالثة مستوياتو ،ني: 

 .فعل متجانسني اسمو أو علم ،صفة و يقصد به اجلمع بني علم: املعنويو بني املادي - أ
 مشـتق و اجلمع بني كلمةهو و،يقصد به اجلناس االشتقاقي:الفعلالتكامل بني القوة و -  ب

 .منها
واحـد   قات أمرٍيقصد به اجلمع بني متعلِّ :ننة لنظام معيبني العناصر املكول التكام -  ت

 .بينهما جناس
ـ ه التنافُالتضاد أساسو:التضادو لالتقاب -  ث ر بني املتجانسالـربد (كما هـو بـني   ،ني 

 .)٣(")البحرو
 ،جلناس الناقصأكثرها االشعرِية  يف املقاطع من اجلناس الًاأشك يلذَاهلُالشاعر  قد استخدمو 
  ):الوافر التام( أيب ذؤيب قول ن أمثلة اجلناس الناقصمو ،يقاقكذلك اجلناس االشتو
  والُــكَّن يمالجِــالع يمالجِــا اخلَا مــذَإِ

  
  الَطَــو لَــعهِيم حمــيهــا وسعار٤(اه( 

  ):الكامل التام(له قوو). العالجيم(و ) جيماخلال(و اجلناس هنا بني   

 ـــــــــــــــــ

 .)٤٨: ص( ،ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العريب ،علي اجلندي ،فن اجلناس :ينظَر) ١(
 .)٨٢: ص(عري، راشد احلسيين، الش صيف الننى اُألسلوبية الب) ٢(
 .)٨٤: ص( ،السابق :ينظَر) ٣(
 .)٣٢ص/١، قالديوان() ٤(



 ١٦١

أَوـــرى العدو ـــيحكُبأُفَ مـــحبه  
  

ـ ني انَكَ نْإِ   سب ـ م نأَ كو يتـ ن س١(ب( 
  ):الطويل التام( يب خراشأ وقول ،)يتنسب(و ) ينسب(و يف بيت إيب ذؤيب بني   

ــأَفَ صبــإِ ح خــ انُو ــا اِءفَالص مكَأَن  
  

ـ ج مهِيلَع الَهأَ   ـ  بانِ الترـ بِ ه ٢(لُائ( 
   بني كلميت الطويل التام( املثَلَّمأيب  وقول). هائل(و ) أهالَ(و اجلناس واقع:(  

ــو جدتهــأَ م ــى لَه نــ الق   مهتينتاقْفَ
  

ــتعوأَ   ــ فَفْ يهِفم ــم سترياد وطْمــع يم  
  مصالـ  يت ـ ف ي يمِو ـ اهل اجِي ـ م   ماعطَ

  
  مارِضـ  يب ـ ف ي يـ القَ مِو ـ  مِات  )٣(مِزراملُ

البسـيط  ( املتنخـل  وقول ).مضاريب(و ) مصاليت(ويف البيت السابق جانس الشاعر بني   
  ):التام

رلَم حـ ن ـ  انَا كَ ـ فْي ملَ ـ ن لْلَ ـ  وُءن   هبِ
  

  
  

  لُلَــاجلُو اُءزالعــو براحلَــ هبِــ ىوفَتــ
  ــر ــ اُءب شــ الَ اُءم وِأْيلَّقُي لــت اه  

  
ــ الَّإِ   السحاب اَأل الَّإِووب ــو الس٤(لُب( 

   اء(و اجلناس يف الشاهد السابق بني كلميتمشَّاء(و ) رب.(  

 ـــــــــــــــــ

 .)٦٤ص/١الديوان، ق() ١(
 .)١٥٠ص/٢، قالديوان() ٢(
 .)٢٢٨ص/٢، قالديوان() ٣(
  .)٣٧ص/٢، قالديوان() ٤(



 ١٦٢

  :يف املقطع الشعري لةاملقابو باقالطِّ:اثالثً
  و بني الشيِء وهو اجلمعضه يف كالمد، النـهار، و يل، كاجلمع بني اللشعرٍ أو يف بيت 

كـاجلمع بـني    ؛نين متضاديوكذلك بني حرفَ ،حبالقُو نسبني احلُو ،السوادو بني البياضو
معـىن   )الالم(ففي  ،)١(﴿لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت﴾ :يف قوله تعاىل) علىو الالم(

فَاملنعلى(يف و ،ةع( معىن املضةر)٢(، اأم لة فهياملقاب: "أن يؤتى مبعنين متوافقَيني،   أو معـان
  .)٣("لالتقاب ق خالفاملراد بالتوافُو مثّ يقابلهما أو يقابلها على الترتيب، ،متوافقة

نـه  ولكَ ؛الشـعرِي  اللة يف البناءسهمان إىل حد كبريٍ يف تكثيف الداملقابلة يو باقوالطِّ  
ن متثيـل التبـاي  و إثارة االنفعال،و ،واسعا لإلحياء اقًفُح أُفهي تفت ،بلغته ارتباطًا وثيقًا امرتبطً

احلدثو العميق يف الصورةو طحيالس، ن خالل اجلمع الفُمجائي املباش  ر بـني الوحـدتن ي
املتقابلت٤(ني(.  

ـ  ابعيعين تتو ،التجاور: منهما األول ؛نيخذ شكلَيتني يعند البالغباق الطِّو الطبـاق   يِلفظَ
ه علـى  من هذه احلروف أثر حرف لكلِّو رورها،جم و كالواو أو الباء ؛صل حريف فقطبفا

ـ  ( :- اأيض - باق املشهورةن أنواع الطِّمو ،)٥(املستوى الداليل للطباق طبـاق االمسني(، 
  ).نيطباق احلرفَ(و ،)الفعلو االسم طباق(و ،)نيطباق الفعلَ(و

  و باق املعنويا الطِّأميسق بهما يتعلَّو اجلمع بني أمرٍ(هو و ،الطباق اخلفي :ىم(، اوأخري 
  .)٦(الذي يقع بني األلوان ،طباق التدبيج

على  لُميع ،يعين وجود فاصلٍ لفظي تركييب بني لفظي الطباقو :دالتباع :الشكل الثاين  
 ـــــــــــــــــ

 .)٢٨٦ :آية(، سورة البقرة) ١(
)٢ (٢دار املعامل الثقافية األحساء، ط بسيوين فيود،ة ألصول البالغة ومسائل البديع، علم البديع دراسة تارخيي ،)ص :

 .)١٣٥: ص(
 .)١٦: ص(، ٦، قسم٢اإليضاح يف علوم البالغة، اخلطيب القزويين، جملد) ٣(
 .)٦٩: ص(إبداع الداللة يف الشعر اجلاهلي، حممد العبد، : ينظر) ٤(
 - مر عبد اهلادي قاسم، رسالة ماجستري، جامعة النجاح الوطنيةة يف شعر األخطل، عتيق عوبيسلُدراسة أُ: ينظر) ٥(

 .)١٣٥: ص(م، ٢٠٠١ فلسطني، -
 .)١٤٧-١٣٨: ص(السابق  :ينظَر) ٦(



 ١٦٣

إثراء الب١(ة الداللية للفظي الطباقؤر(.  

يف قول  )طباق االمسني( :منها ؛دة من الطباقدعأشكال مت علىالشعرِي  اشتمل املقطعقد و
  ):الرجز التام( مية بن أيب عائذأ
ـ كُ دقَ نت خر ـا وـ  لُاج ـا صوجيفًار  
  

ـ  صيي حنِصحتلْت ملَ   بيـ لَ ص ٢(اصِح(  
  ):الطويل التام( وقول، )ولوج(و ) خراج(و الطباق هنا بني   

ــالُوا ــب :فَقَ شأَ ريو ــذير ــفَ ن لَّسوام  
  

  ــألْو ــ دكَ آيــامل ات احلَى بِنــم ٣(لِائ( 
  ):الطويل التام( أيب خراش وقول، )نذير(و ) بشري(و الطباق يف هذا البيت بني كلميت   

  رٍائطَـــبِ ونَثُبشـــي مهنأَكَـــ
  

  
  

خفاملُ يفاشِش ظْعمـ غَ ه ير ذـ ي ن ضِح  
  ــي بادــ ر ــاللَّ برقُ ــفَ لِي هو مــه   ذٌابِ

  
  يـ اجلَ ثُّح نبِ احالتـ ب سط ـ و  )٤(ضِبالقَ

  ):الوافر التام( بن الداخلعمرو وقول ، )القبض(و ) التبسط(و الطباق فيه بني كلمة   
ــظَفَ ــو تلْ ــأَ لَّظَ صــابِح   مهِيدي لَ

  
ــ   ــاللَّ يضرِغَ ــ مِح ــن ويٌء أَنِ ض٥(يج( 

وهو اللحم ) نضيج(اليت تعين اللحم الغري ، و كلمة) ينء(يف البيت يظهر يف كلمة و الطباق   
  ):املتقارب التام(معقل بن خويلد  وقولالناضج، 

ــ ــي كَنإِفَ ــم ــمم الَا قَ لــي الك ات  
  

  
  

ــ بِ فــر ــخ ذْإِ قي ال ــالكَ هطَّ اتب  
ــ   يــر ى الشاهــاحلَ د اضــطْاملُ ر مئْن  

  
 )٦(بائــى الغريــ ا الَمــ رِمــاَأل نمــ  

  .طباق الختالفهما) الغائب(و ) الشاهد(فإنّ بني   
  :)املتقارب التام( أسامة بن احلارثومثاله قول  ،نيلَعطباق الفوكذلك 

ــع صــاَأل اك ــ بارِقَ ــي أَف رِمهم  
  

  
  

ــزفَ ــ لْايِـ ــ وك أَرِمأَبِـ   طالخـ
  

 ـــــــــــــــــ

 .)١٣٥: ص(السابق، ) ١(
 .)١٩٢ص/٢الديوان، ق() ٢(
 .)٢٢٠ص/٢الديوان، ق() ٣(
 .)١٥٩ص /  ٢قالديوان، () ٤(
 .)١٠٤ص/٣الديوان، ق() ٥(
 .)٧٠ص/٣الديوان، ق() ٦(



 ١٦٤

ــت والَ ــ نطَقُسـ ــ وطَقُسـ   واالنـ
  

  ــ ة مــ ن ــترم فكَ ــض خٍ الق١(ط( 
  والطباق بني الفلَعين املنفزوء(قول أيب العيال يف ) مل يهبوا(و ،)مل يأخذوا( :نيِيالوافر ا:(  

ــكَ ــم ا يقَنــ ض مــ ن جــ و ـالس  
  

  
  

ــما ــاَأل ِءسـ   برِالـــد لُدجـ
  ــزِر ــه ةُيـ ــ قَومـ ــ ملَـ   أْيـ

  
 )٢(وابــهي ملَــو انــموا ثَذُخــ  

  وبني الفلَع(و) جنا( :نيالطويل التام( قول حذيفة بن أنسيف  ،)مل ينج:(  
ـ ن ـ ج ا سالم و فْالـنس ـ م نـ بِ ه شدقه  

  
  لَوم يإِن الَّج ـ ج ـ  نفْ سيا  فرئْـزم٣(و( 

  ):الطويل التام( املعطّل ها قولفمثالُ :لةقابأما املُ  
ــبأُفَ ــن ــم ها لَ جــ د الِءالع وــذ   هركْ

  
  ــو آبــوا ع ــلُّفَ مهِيلَ اه ــو شمات٤(اه( 

قد رجعوا حيملون معهم اـد و   -بين رهم من هذيل-فإنّ املقصود هنا هو أنّ قوم الشاعرِ  
  .العالء، و اآلخرين رجعوا إىل ديارهم خائبني، حيملونَ اهلزمية و الشمات

  
  

 ـــــــــــــــــ

 .)١٩٦ص/٢، قالديوان() ١(
 .)٢٥٢ص/٢الديوان، ق() ٢(
 .)٢٢ص/٣، قالديوان() ٣(
 .)٥٠ص/٣الديوان، ق() ٤(



 ١٦٥

ارابع :يف املق يوازِالتطع الشعري:  
أن يتوخى فيه تصـيري مقـاطع   " :هو عندهمو ،ادماء ترصيعيه البالغيون القُمسيو

هـو أن  و ،)١("أو من جنسٍ واحد يف التصـريف  أو شبيه به، األجزاء يف البيت على سجعٍ
ـ و ،ن عيب االشتباهسليمة م ،متفقة االنتهاء ،متساوية البناء تكون األلفاظُ" فشني التعس 
يوافقاما  ن متقابالن،آأن يكون هلما جز ،منها متواليني نيجزأَ ى يف كلِّخستكراه، يتواالو

  .)٢("فال تعسو فقان يف مقاطع السجع من غري استكراهيتو يف الوزن،

 أوتطابقـة الكلمـات   ل املباين أو املعاين يف سـطور م ل أو تعادمتاثُ" فالتوازي هو
باملتطابقة أو املتعادلة  عندئذى مستو ،ترتبط ببعضهماو ،دواج الفينالعبارات القائمة على االز

يوجد و ،النثر الفين أو ،ىخاصة املعروف بالنثر املقفَّ سواء يف الشعر أو يف النثر، ،أو املتوازية
  .)٣("آخرو آخر أو بيت شعريو فينشأ بني مقطعٍ شعري ،التوازي بشكل واضحٍ يف الشعر

ـ  ةسلوبياُألراسات عرِف يف الد اجديد امفهوم) التوازي(ويأيت  والداللية والصة وتي
أو  اة سلبيتنمية لنواة معنوي" :ويعرف بأنه ،لالتشاكُ: ـبيسمى  مفتاح. فهو عند د ،احلديثة

وتداولية  ،وتركيبية، ومعنوية ،ومعجمية ،لعناصر صوتية اختياري أو بأركام قسري، اإجيابي
٤("النسجام الرسالة اضمان(.  

  ):املتقارب التام( منه قول أيب ذؤيبو
ــو صبع ــر ــلَ ى حدث النــائ بات  

  
  وــح ــنزِم رلْ ــقَو ي ــذَ بلْ ك٥(ي( 

، حفظت للمقطع رنة )قلب(و ) حلم(و ) صرب(و التوازي بني اجلُمل فيه واضح، فإن كلمة   

 ـــــــــــــــــ

 .)٣٨: ص(نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ) ١(
م، ١٩٧٩ ،عامدار الكتب العلمية ،ي الدين عبد احلميد، بريوتيحممد حم: قدامة بن جعفر، حتقيق ،جواهر األلفاظ) ٢(

 .)٣: ص(م، ١٩٧٩
 .)٧: ص( ،١ط ،م١٩٩٩ عام ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،البديع والتوازي، عبد الواحد حسن الشيخ) ٣(
 .)٢٥: ص(، ٣م، ط١٩٩٢، عاماملركز الثقايف العريب ،حممد مفتاح ،)ناصة التسترتيجيإ(حتليل اخلطاب الشعرِي ) ٤(

٢٥(. 
  .)٦٨ص/١الديوان، ق() ٥(
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  :نييلذَالتوازي يف ديوان اهلُومن أشكال  .موسيقية، و تواصالً نغمياً
دمجع "وهو : سن التقسيمحدعأو تقسيمه مثَّ ،تقسيمه حتت حكم مثَّ مت جومعـىن   ،)١("عهم

بـن   ذلـك كمـا يف بيـت حلسـان    و ،)٢("يستويف أقسامهو بشيٍءالشاعر  أن يأيتَ"هذا 
  ):السريع(ثابت
ــ ــذَم إِوقَ ا حارــب وا ضــر وا عدوهم  
  

  
  

ـ  عفْوا النلُاوح وأَ ـ ي أَف شيهِاعم ـ فَن واع  
  ةثَــدحم ريــغَ مهنك مــلْــت ةٌيجِســ  

  
  )٣(عدا البِــهرشــ ملَاعفَــ قئــالَاخلَ نَّإِ  

    ر  مقساعالشمجـع   مثَّ ،نفع األوليـاء و األعداء يف البيت األول صفة املمدوحني إىل ضر
)٤(ل سجية تلكالبيت الثاين حيث قا

يف رفع املستوى اإليقـاعي   سهِميفحسن التقسيم هنا  ،
البيت املكـون مـن   ها يف راد تقسيميستويف الفكرة املُالشاعر  ذلك ألنَّو ؛للبيت الشعري

فيكون البيـت   ،عروفامل يالعروضعن اإلطار  خارجايكون  ا، مثّ إن التقسيم غالبشطرين
الداخليـة   ااملوسيقبكذلك و ،املُختار بالوزن التفعيلي ةاخلاص، وةاخلارجي اباملوسيق مزخرفًا

  .التقسيمالناشئة عن حسن 
  ):الطويل التام( قول أيب خراش هشاهدو
ـ و ـ قَ دالشــ اكرد الَولَ   يتــيلَلح تاظَ

  
  
  

تــخ يــ ر مأَ نزــاجِو اه ــو ــأَ يِه يم  
ــقْتفَ   أَع دو تــر ضــى م ــلي خانِكَ   ةًيفَ

  
   كَـادــ وخرـ  اش يوــذَ ملك ــييت٥(م( 

و التقسيم جري بني حالتني متضادتني ختص املرأة ويقابلها ثبات حالة االبـن يف كليهمـا،     
. فالزوجة إما أن تتزوج أو ترفض األزواج بعده، أما االبن فهو يف كال احلالتني سوف ييتم

  ):املتقارب التام( ارثأسامة بن احل وقول
ــع صــاَأل اك ــ بارِقَ ــي أَف رِمهم  

  
  
  

ــزفَ ــ لْايِـ ــ وك أَرِمأَبِـ   طالخـ
  

 ـــــــــــــــــ

 .)٤٨: ص(، ٦، القسم٢جملد ،اإليضاح يف علوم البالغة، للخطيب القزويين: ينظر) ١(
 .)٢/٢٠( ،البن رشيق ،العمدة) ٢(
 ).١/١٠٢(م، ٢٠٠٦بريوت، عام–وليد عرفات، دار صادر : ديوان حسان بن ثابت، حققه و علّق عليه  )٣(
 .)٥٠: ص(، ٦، القسم٢اإليضاح يف علوم البالغة، اخلطيب القزويين، جملد) ٤(
 .)١٤٨ص/٢الديوان، ق() ٥(
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ــت والَ ــ نطَقُسـ ــ وطَقُسـ   اوالنـ
  

  ــ ة مــ ن ــترم فكَ ــخٍ الَض ق١(ط( 
 .لقد بدت جرمية قومه يف عصيانه الذي ترتب عليه خيارين، إما أن يتجنبهم أو خيـالطهم   

  ):الطويل التام(الربيق  وقول
ـ  اضرعاَألو روا الغنلَ ـ ف ـ  لِّي كُ صفَية  

  
ـ خ در قَصع كلذَفَ   االه ذَوـ ا ع ص٢(ر(  

ظهر حسن التقسم يف األعصر، فقد عرض أجمادهم و تارخيهم التليد، و زيادم اجلديدة، مع   
  ):الوافر التام( بن الداخلعمرو  وقول.  فواحدةاليقني التام بأن العصرين خمتلفني وأما هذيل 

ــ ــر نَّأَكَ ــو شيال ــم نِيوقَالفُ نه  
  

  
  

  يجشــم هبِــ يطَســ لِصــالن فالَخــ
ــظَفَ   ــو تلْ ــأَ لَّظَ صــابِح   مهِيدي لَ

  
ــ   ــيض اللَّرِغَ ــ مِح ــن ويٌء أَنِ ض٣(يج( 

املتقـارب  (وقول جنوبغريه النيء،  فصورة اللحم مل تكن واحدة، فهناك اللحم الناضج و  
  ):التام
ــو حأَ يبو ــت ــح حــ ي صبحــ    ت ــاهل اةَدغَ اجِي مــن ايــا ع االَج  
يــلٍبِقَ لُّكُــو لَــ نْإِوم كُــتأَ    نردــت هم ــم ــن ب كــات ٤(االوا وِج( 

يصبح غريه يف إغارة صباحية، و  و تأبط شرا يف رثائية أخته جنوب، يبيح حيا و يغري عليه و
  .كلُّ هذا يف يومِ اهلياجِ فيعجِل هلم باملنايا

املستوى الصـويت يف  (نكون قد وصلنا إىل اية مبحث  ،الشعرِي بدراسة التوازي يف املقطع
ما فشا فيه من ظواهر و خارجية،و ةروافدها الداخليو موسيقاه ج، الذي عالَ)املقطع الشعري

قَحقَّ ،ةصوتيرِي، استقاللية البناء الصويت للمقطع تعأبرز األساليب اليت و الشصباملقطع تغ 
  .عنها لكنه ال يشذُّو ،عن القصيدة ستقلٍّم بلونالشعرِي 

 ـــــــــــــــــ

 .)١٩٦ص/٢، قالديوان() ١(
 .)٦٠ص/٣الديوان، ق() ٢(
 .)١٠٤ص/٣الديوان، ق() ٣(
 .)١٢٣ص/٣الديوان، ق() ٤(



 ١٦٨

��	
�א��(#�ل�א�-�	�������ط%�א�(��2:�א���ل�א� �
  

  
  
  

    

��	
�:א�����א� �

 ).א���#�"(و���,��+



 ١٦٩

بقصد أو بدون  ،الشاعر إليهاجينح  ةًخصوصيالشعرِي  لتركيب اجلملة يف البيت إنَّ
لـذا   ،ة امللتزم ـا ة من االستعماالت وفق الضوابط النحوين له منظومة خاصوكَلي ؛قصد
م بتقدمي املعىن املراد زلْمالشعرِي  يف البيتالشاعر  ألنَّ دة األطراف؛دحة مه حريحنمت فاللغةُ

 وكذلك تفعيالت البحر غة البيت،قواعد النحو اليت تضبط لُب املتزم تأديته، على أن يكونَ
تلك احلدود يف بيت حمكم  كلَّ  تضبطان موسيقاه، لتنسكبنياللت ،قافيتهو املختارالشعرِي 

و االصياغة حنويو اموسيقيو ،اداللياملختلف للجملة الصحيحة داخل البيـت  هذا التكوين 
 بمبا يتناس النص قدرته على تلوينو ،الناضجةالشاعر  بةهوز ما إلبرايعترب موضع الشعرِي

ضاف إليها ظالل املعـاين يف  يو تلك األمور، ى، فليس من السهولة مبكان أن تراعاملقامو
مساحة ال تتجاوز الشطرني، ـ   وهذه اخلصوصية ي  االنزيـاح ( :ادجليها مـا يسـميه النقَّ
الربط بـني الـدوال   "الذي حيدث يف  ة،صيالنزياحات النكشكل من أشكال ا ،)التركييب

العبـارة   ر أن تركيـب رمن املقَو ،بعضها ببعض يف العبارة الواحدة أو التركيب أو الفقرة
يبها يف الكالم العادي أو كرخيتلف عن ت - خاص عرية منها على حنوٍالشو - عامةاألدبية 

ميـزة أو   من كلِّ اتركيبو ان األخريين إفراديمات هذَفعلى حني ختلو كل ،يف النثر العلمي
عالقـة مـن    حيمل يف كـلِّ  ألنْ لٌقابِ دبِية أو التركيب اَألاألدبي العبارةَ فإنَّ ،قيمة مجالية

مجالية اعالقاته قيمة أو قيم، فاملبدع ة هو من ميتلك القدرة على تشكيل مجاليات احلقاللُّغ، 
ومن شأن هذا  ،غري ممكن اؤ بالذي سيسلكه أمرمبا جيعل التنبو املألوفات، مبا يتجاوز إطار

  .)١("ي الشعر يف انتظام دائمٍ لتشكيل جديدقِّأن جيعل متلَ نْذَإِ

 ـــــــــــــــــ

)١ (راسات اُألاالنزياح يف منظور الدعىن باألدب والثقافة  ،الرياض حممد ويس، كتابأمحد  ،ةسلوبيكتاب شهري ي
 .١م، ط٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ عام ويصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية بالرياض، ،والفكر
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 ز االيت مي يف بناء العالقات بني الكلمات، سليمةجتاوزات  زياح التركييب إالَّوما االن
سواء كانـت هـذه    ،لة يف املبدأ القاعدي النحوياملتشكِّ ه عن الصورة املثال،نصالشاعر 

هذا مـا  "و ،)١(الذايتالشعرِي  أو اإلبداع ،ل يف اللهجةالتجاوزات بفعل العامل القبلي املتمثِّ
ل ا ثَّمتي ة،ة داللييف شكل اجلملة داخل السياق تصاحبه خصوصي تغيريٍ أي ن أنَّنا نؤمجيعلُ

٢("يه املستقل ملعاين النحو العريباملبدع يف توخ(.  
للخلـق املتجـدد    ن البيت، لذا كان يف مدى طواعيتهاأبسط عنصر يكو الكلمةُو

ملة ويف ج ،لة يف إحياءااثِّص، متمجديدة يف الن سفر عن جوانبي اطريقً بالتنوع التركييب
نسب املستويات اللغوية اليت تسـمح  من أ يعد" صفاملستوى التركييب للن ،النفِْسيةه ئأجوا

اللمرسل بتوظيفه إلبراز إستراتيجية اخلطاب تداولي، ويع٤٧١ ت( عبد القاهر اجلرجاين د 
 ،)٣("اه املرسلخوتن خالل توظيفه للتعبري عن القصد اليت يم ،ر ذلكولْن بن أبرز مم )ـه

 ،)اإلسناد( :ىتسم ،ةها عالقات حنويمظتنت ،الشعرِي كما أن هذه الكلمات املكونة للبيت
و سق به عالقات الكلمات يف اجلملة االمسيةالذي تتهذه العالقات و سواء، الفعلية على حد

  .م يف ضبط أواخر الكلماتتتحكَّ
واجلملة اليت هي عبارة عن تركيب مكوإليه،و ن من مسند مسند يع يف راوح املبد

ر بـني الكلمـات يف   ينتج عن التجاو"و ،قاعدة الصوابو به املقامبما يتطلَّاستعماهلا حس
لٌاجلملة الواحدة تفاع ـ  ي لَفضي إىل فقدان الكلمات خصائصـها األوىل قب خوهلـا يف  د

  .)٤("ها اللغويياقيعود ذلك إىل طرائق ترتيب الكلمات يف سو ،التركيب الشعري

 ـــــــــــــــــ

 روق، عامحو العريب، اد املوسى، دار الشة النة ونظريحويوال الظاهرة النبصائر يف أح ،ورةريالصورة والص :ينظَر) ١(
 .)١٥: ص(، ١م، ط٢٠٠٣

م، ٢٠٠٤عامة، عبد اهلادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب اجلديد، لية تداوغويلُ مقاربةإستراتيجية اخلطاب  :ينظَر) ٢(
  .)٧٠: ص(، ١ط
 .)٧١: ص(السابق، ) ٣(
 ،ـ ه١٤٢١ة للنشر والتوزيع، عام عر العريب، عدنان حسن قاسم، الدار العربيوي يف نقد الشينجتاه األسلويب البِاال) ٤(

 .)١٧٦: ص(م، ٢٠٠٠
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لتركييب جتلِّللمستوى ا ذلك نستنتج أنَّ ن كلِّميات و ،ةًشعرياأسرار دالليمكـن  ة، ي
  ).اخلصوصيةو ،اإلبداع( :مها ؛ص يف أمرينتتلخأن 

 ة املرعية يف نسـج ى يف التعامل مع هذه القواعد النحويالذي يتجلَّ اإلبداع :أوهلما
صالن، وهو ما الصواب،دائرة لكن ال خيرجه من و ،ه عن املألوفبتصرف خيرج ى يـمس: 

أو منوذج  ر، فهناك نظاماملتغي) ألداءا(و ،الثابت) النظام(الذي يربط بني  ،)اإلبداع النحوي"(
ي به دؤي مكن أنْمنوذج ي كلُّو ال يظهر للواقع إالّ عن طريق االستعمال،و فكري ال يتحقق

عالقـة   ادائم مع ذلك تظلُّو حد منوذجها،يتو آالف اآلآلف من اجلمل اليت خيتلف مظهرها
  اجلملةالٍ يف تفسريالذي يقوم بدورٍ فع ر،السطح املتغيو تفاعل قوي بني هذا النموذج العميق

  .)١("إعطائها معناها األولو
ا مظاهر أمـ  يف التعامل م ةاخلصوصي توض ثـالث  هحع تركيب اجلملة، فإنه أمـر 

اليت بـىن عليهـا   ) االختيار التركييب قاعدة(منظومات، ميكن أن نعتربها الغاية القصوى من 
املبدع النرئيس يف حتديـد   فالزمن عاملٌ ؛)لياإلخراج الك املعىن املفرد، الزمن،: (، هيص

 ضي زمن اسـتغراقها، قتيجند أن تركيب اجلملة يف السياق  ناذلك ألن خصوصية التركيب،
لذلك فاملبدع يتحيالنهايـة و البدايـة  - ركانهلذا الزمن غري حمدد األ ان حتديد - قـة بالد 

وكَانَ اللَّه ﴿: أن حنو وال شك"، ن خالل السياق التركييبم ،اشار إليه ضمنييإمنا  الضبط،و
املسـتقبل  و احلالو يشمل املاضي ازماني افيد حبكم املعىن املقصود امتدادي )٢(﴾غَفُورا رحيما

 هللا سـبحانه ) كـان (وهي إسـناد   ،من القرائن الدينيةإنما استفيد ذلك و ،الذي ال ينقطع
  .)٣("تعاىلو

أم ص،ا املعىن املفرد فاملقصود به تلك اللبنة اليت تكون معمار الـن  يصـنع   فاملبـدع
التركيب حسب ما متليه عليه املعاين اليت يريد سكبها يف شطرهذا يفرض على املبـدع  و ه،ي

 ـــــــــــــــــ

-هـ١٤٠٣النحو والداللة مدخل لدراسة املعىن النحوي الداليل، حممد محاسة عبد اللطيف، القاهرة، عام ) ١(
 .)١٩: ص(، ١م، ط١٩٨٣

 .)٥:آية( ،زابسورة األح) ٢(
 .)٣٢: ص(، ١الزمن يف النحو العريب، كمال إبراهيم بدري، دار أمية للنشر والتوزيع، ط) ٣(
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حترتركيب ارخرجه عن صواب البناءو قصود،م املعىن امليقد ايكسر "وحيصلُ عن طريق  ،ال ي
عالقـة  و ليضعها يف سياق جديد املسند إليه يف اجلملة؛و ة املألوفة بني املسندالعالقة الطبيعي

  .)١("متميزة
م فيه ق بالسياق الكامل، الذي يتحكَّتعلَّيهو ما إمنا  )ياإلخراج الكلِّ( واحلديثُ عن

الغراألساسي، ض ـ  فهو من جانبه التركييب يكتسب خصوصي ي ة يكسبه إياها املعـىن الكلِّ
 - أشار العلمـاء " وقد ص كافة،الن - ملاجلُ - اتنبِة للَن به عالقات خاصوكَتفت للسياق،
منذ القالًبه مقالُّتطَو ،إىل أمهية السياق أو املقام - مد م  و م معه،يتالَء اخمصوصقالوا عبـار
 مقامٍ لِّلكُ( :وهي ،زة الدالة اليت يصفها الدكتور متام حسان بأا قفزة من قفزات الفكراملوج
ال و ال للكلمات املختارة ميزة يف ذاـا، و ال تكون للعالقة النحوية ميزة يف ذاا،و ،)مقالٌ

مل يكن ذلك كله يف سياق  ما - لوضع الكلمات املختارة يف موضعها الصحيح ميزة يف ذاا
 متيط اللثام عـن سـر   ل تراكيبها النحوية،حني تتفاع هذه املنظومات الثالثو ،)٢("ئممال

مزية اختياراتهو ة فيهاخلصوصي.  
 األمور - عينها - هي ،)اخلصوصيةو اإلبداع( :لة يفة املتمثِّاألسرار الدالليتلك  إنَّ

و ،)املقطع الشعري(ها اليت استنطقتذلك ،استخراجها منه حاولت ن غـري املـأمون   ألنه م
 بنيـةٌ و مجلة واحدة طويلة صمبعزلٍ عن النص، فالنالشعرِي  للمقطع ةيالتركيبية نالبِ دراسةُ
ر ن من مجلٍ قصار تتآزتتكو حىت اخلتام،و منذ االفتتاح حتتوي على وحدات صغرية، كربى،

من  فيه،الشعرِية  أحوال اجلملة :ا علىالتركييب هن الدرس هلذا قصرت ،)٣(يألداء املعىن الكلِّ
البارز يف أداء املعىن اخلاص الـذي   الظواهر اليت كان هلا األثر أبرزِو اإلخبار،و حيث اإلنشاُء

ختيخلتام ره املبدع صو النله كانت اكتشاف أسرار التراكيب " ذلك ألنَّو ،ة فيهداللة خاص
ن خالل حتديد صلتها ببعضها من أعظم الوظـائف الـيت   الوقوف على داللتها مو اللغوية،

 ـــــــــــــــــ

 .)٢٣٣: ص(يف النص الشعرِي دراسة تطبيقية، راشد محد احلسيين، البِنى اُألسلوبية ) ١(
 .)٩٨: ص(النحو والداللة، حممد محاسة، ) ٢(
: ص(، ١م، ط٢٠٠١عفيفي، مكتبة زهراء الشرق، عامأمحد  حوي،رس النه جديد يف الداجتا صحنو الن: ينظر) ٣(

٢٣(. 



 ١٧٣

ة اليت ترفعها فوق مسـتوى الكـالم   يحتديد اخلصائص الفنو يضطلع ا التحليل األسلويب،
الشاعر  األسباب اليت دفعتو كما يكشف كذلك عن القوانني اجلمالية اليت ولدا، العادي،

تـدور يف  و تشترك معها يف هالة داللية واحـدة كيب اليت اتفضيلها على الترو هاإىل اختيارِ
الشاعر العظيم هو الذي يبدأ " ، فإنَّطاقاته الشعريةوالشاعر  من قدرات اتأسيس ؛)١("هاكفلَ

تنبع  جديدةً وعالقات وتراكيب مث يبين شكالً ،بتحطيم الشكل والعالقات والتراكيب العامة
ةمباشرة من التجربة احلي، ر  معاين النحو عند ونَلن تك وعندئذاعالعظيم إال وسيلة لنقل الش

  .)٢("اإلحساس واستغالل األلفاظ بإمكاناا غري احملدودة
  

����� � &��3� 4�"5������ � &��3� 4�"5������ � &��3� 4�"5������ � &��3� 4�"5�     �ِ������� �ِ������� �ِ������� �ِ�������ُ6�  �"�7 �ُ6�  �"�7 �ُ6�  �"�7 �ُ6�  �"�7 �َ8َ8َ8َ8)�)�)�)��(�(�(�(9999::::        
اجلملة هي الصورة اللفظيوهـي   غرى للكالم املفيد يف أية لغة من اللغـات، ة الص

مثّ هي  ،قد تألفت أجزاؤها يف ذهنه م به أن الصورة الذهنية كانت املتكلِّبنيب الذي ياملركَّ
 )فـونيم ( ميكن أن نعترب اجلملـة و ،)٣(م إىل السامعجال يف ذهن املتكلِّ الوسيلة اليت تنقل ما

أي الوحدة األساسية يف بنية ص،الن صرِي، النعالكلمةو الش - ن قـيم  بكل ما يشكلها م
تتجـاور  و ل لتصـنع كليتـه  من جمل تتجد النص نوكَتوي ،هي أساس اجلملة - صوتية

ـ  لتؤلِّ يف أشكال عديدة الكلمات ة املختلفـة، ف اجلملة من خالل تفاعل حقوهلـا الداللي 
ر بني الكلمـات يف  وينتج عن التجاو ،ة بينها عالقات حتدد دالاللتهاتفريغها يف أبنية حنويو

تفاعل يفضي إىل فقدان الكلمات خصائصها األوىل قبل دخوهلا يف التركيب اجلملة الواحدة 
  .)٤(ها اللغويويعود ذلك إىل طرائق ترتيب الكلمات يف سياق ،الشعري

 ـــــــــــــــــ

  .)١٧٨: ص(، عدنان حسني قاسم، يف نقد الشعر العريب االجتاه األسلويب البنيوي) ١(
بريوت، -قضايا النقد األديب بني القدمي واحلديث، حممد زكي العشماوي، دار النهضة العربية، لبنان) ٢(

 .)٣٣١: ص(م، ١٩٨٤-ـه١٤٠٤امع
 .)٣١: ص(يف النحو العريب نقد وتوجيه، مهدي املخزومي،  :ينظَر) ٣(
  .)١٧٦: ص(االجتاه األسلويب البنيوي يف نقد الشعر العريب، عدنان حسني قاسم، : ينظر) ٤(
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ـ اجلملـة خرب  صيغة(ا ن، إميمن صيغت اواحد هذه اجلُمل ال ختلو أن تكونَو أو  ،)ةي
ر عن النظَ الكذب يف ذاا بغضو دقتمل الصهي اليت حت :أوالمهاو ،)صيغة اجلملة إنشائية(

 يلتزم فيه ،احني يراوح بينها إمنا هو يصنع نسيج بدعواملُ ،)١(واإلنشائية عكس ذلك قائلها،
اخللـق  و ف مينحه إياه مفهوم اإلبداعهذا التصرو ف يف هذه املزاوجة،به املقام بتصرا يتطلَّمب

  .الشعري
طريقـة  و لربطها بالغرض الرئيس، إالَّالشعرِي  يف املقطعما حبثنا يف شكل اجلملة و

 ل املقطـع حيم ،)اجلملة االمسية أو اجلملة الفعلية( :هيذلك ألن اإلخبار بصورت ؛نفسها القطع
  ).غري الطليبو ،الطليب( :هاياجلملة اإلنشائية بشقَّيف غري ما هي عليه  ،معاينالشعرِي 

ا مقد راوح بينهالشاعر  جند أنَّ الشعرِي يف املقطع) ةاالمسيو ةالفعلي(ية فاجلملة اخلرب
ـ  ة الباحث أمام اجلملة بعد حتديد معاملها،مهم"و يقتضيه املقام، احبسب م ل يف شـرح  تتمثَّ

حتديد الوظيفة اليت يشـغلها كـل   و إيضاح العالقات بني عناصر هذا البناء،و طريقة بنائها،
تعيني النموذج التركييب  مثَّ العالمات اللغوية اخلاصة بكل وظيفة منها،و عنصر من عناصرها،
من أمسى األهداف اليت تسعى إليها األسلوبية و ،نوع من أنواع اجلمل الذي ينتمي إليه كلُّ

من إطار اجلملـة ودراسـة    التوسيعهي  ،إىل حتقيقها - على اختالف مدارسها - احلديثة
ذلك قصد و ،الًتكامو امقًأكثر ع اجزئياته وخالياه تشرحي وذلك بتشريح التركيب اللغوي؛

  .)٢("ااملضمون معو ،مالمسة عناصر الشكل
  

 ـــــــــــــــــ

م، ١٩٩٧-هـ١٤١٨، عاماجلملة اخلربية واإلنشائية، فاضل السامرائي، جملة امع العلمي العراقي: ينظر) ١(
 .)١٢٨ - ١١٨: ص(، ٤، ج٤٤جملد

 .)١٩٩: ص(يف النص الشعرِي دراسة تطبيقية، راشد احلسيين، البِنى اُألسلوبية ) ٢(
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+�+�+�+�ً;ً;ً;ً;::::<� &=(><� &=(><� &=(><� &=(>::::        
فإننا  ة يف املقاطع قصائده،يل للجملة الفعليذَاهلُالشاعر  استعمال إنَّ :ةاجلملة الفعلي-أ

 بطض الـر رة لغمن اإلحاالت الضمريي دة أو مشتملة على صورٍمؤكَّإيرادها ى يتحره جند
 ،أو ضمري يعود على أبيات تسبقه داتبأحد املؤكَّ بال توكيد اخبارما جند إفقلَّ التسلسل،و
ا نونو ،القسمو ،وأن ،إن :اإلنكاري من أضرب اخلرب هيو يف الضربني الطليب" داتاملؤكو

 ة،أما الشـرطي و ، وتكرير اجلملة،أكيد اة اجلملة عن قصد التمسياو ،والم االبتداء التوكيد،
حممـد   :حنـو  ؛عنويضمري الفصل، وتقدمي الفاعل املو حروف الزيادة،و حروف التنبيه،و

الوعيد حبصـول  و ألا تفيد الوعد ؛السني إذا دخلت على فعل حمبوب أو مكروهو ،يكتب
  .)١(كرير النفيتو ولعلّ، ليت،و ما،إنو ،لكنو ،وكأن د اليت للتحقيق،الفعل، وق
  

ل للتوكيد اتني النونني بـبعض  ثِّميمكن أنْ ن :اخلفيفةو لتوكيد الثقيلةا بنوين التوكيد �
لحق ة،املقاطع الشعرير  فياعمتكينه و ،حدى النونني بالفعل املضارع لغرض توكيدهإالش

هذا و فس،يف النيالكامل التام( قول أيب ذؤيب لهثِّم:(  
لَومـ ا ت طب ـ فْن ـ رإِي بِِس سالـ ا لَه   مكُ

  
  ولْه يفَنعن ـ فْن ـ ي إِِس ـ اتنأَ مكُيلَ ٢(ا؟ه( 

ورد بيت يف  قبل هذا البيتو ،)٣(ذات البين إصالحوهذا البيت وارد يف قصيدة موضوعها   
  :هقول وهو يف شرح السكري مل يثبت يف ديوان اهلذليني،

ــإِفَ ننْإِ ك ــفْت ــإِفَ لْع نــ ك سالم  
  

  نْإِو فْتـ اُأل لِع خرـ ى ت صأَب ذَكـ ات ٤(اه( 
 ـــــــــــــــــ  

 .)٤٥: ص(، ١معجم البالغة العربية، بدوي طبانة، جملد) ١(
 .)١٦٣ ص/١الديوان، ق() ٢(
هي يف األصل  ،وأمها ال بنتخالَ اخالد ، والسبب يف ذلك أنَّحصلت فرقة بني معقل بن خويلد وخالد بن زهري) ٣(

يف قومه، واجى الرجالن يف هذا الشأن، وخشي  ادوقد كان سي ،األصل صديقة أليب ذؤيب، وبلغ هذا األمر معقالً
ص(، ١؛ شرح السكري، جملد١/١٦٣الديوان، ق: ينظر[ .فأنشد هذه القصيدة ،ة بينهماأبو ذؤيب أن تتسع اهلو: 

٢٢٤([. 
 .)٢٢٤: ص(، ١، جملدالسكريشرح ) ٤(
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رِي، ن املقصود من بيت املقطعوهذا البيت يبيعالش بنير سيد قومه معقل بن خويلد فهو خيي 
يقطع القصـيدة   مثَّ ،يف ذلك األذى احملققو أو يشعلها فيه السالمة،و نار العداوة يطفئأن 

بيان ملوقفه جتاه و ،ويف هذا البيت عودةٌ إىل نفسه ،)مكُا لَهالسرإِي بِِسفْن بطا تولَم( :بقوله
ل باستنكار ءمثّ يتسا ،فيه إشارة إىل أنه مل يرتض خيانتها له مع خالد منذ البدءو ما حصل،

ه فعلُ مؤكد)يفَنعفيه إشارة إىل أنَّو ،)ن و بل هو احللم ،اضعفً سكوته ال يعدـ  ،لالتمه اأم 
  ):املتقارب التام( أسامة احلارث قول

ــع صــاَأل اك ــ بارِقَ ــي أَف رِمهم  
  

  
  

ــزفَ ــ لْايِـ ــ وك أَرِمأَبِـ   طالخـ
ــت والَ   ــ نطَقُسـ ــ وطَقُسـ   اوالنـ

  
  ــ ة مــ ن ــترم فكَ ــخٍ الَض ق١(ط( 

لسري يف املهالك، حني انعدام مباالته باو ،بنفي اكتراثه القصيدةهذه الشاعر  لقد بدأ  
ليس ممن يحمـل   ، فهو خمتار)بالذّكر الضابط يعبر(مثّ قال  ،)السري يف متلفو ما أنا( :قال

ويف  شـدة نفـس،  و كمثل البعري العظيم الذي تعجزه الناقة اليت ا اعتراض على ما يكْره،
 الناقةو ض مشهد البعريدة، من عراالنتقال يف القصيو يكمن موضع االلتفاتالشعرِي  املقطع

 ؛ر أحد األمرينمما جعله يتخي وعصيام له، فيستدعي صورته مع قومه، إىل احلديث نفسه،
و خمالطتهم أو مزايلتهمو ا العودة هلمإمـ ويو ،بهمجتن ر يف رد الفعلني بال مؤكدات ألنه متحي

االنضـمام إىل  و عـودة هلـم  لكنه يف البيت األخري يؤكّد الو وملّا يرجح أحدمها بعد، أمره،
واة الـيت  فينصح نفسه بأال يكون كـالن  توكيد املضارع،و يؤكّد ذلك بالصورةو اجلماعة

اهلـذيل  الشـاعر   يف هذا إشارة إىل تفضيلو ،الرجل املوكل بدقّها للعلف فسقطت من ك
البسيط ( قول أيب قالبةمنه و ،األحوال اجلماعة على الذات يف كلِّو االجتماع على الفرقة،

  ):التام
الَو ــت ــل نولَقُ شــي ٍء سوفْأَ فــع   هلُ

  
  حتى تبيـ  ن ما يـ م ـ نِ ـ  كي لَ  )٢(يانِامل

  يقدد فيهايؤكِّ بعد جمموعة من النصائح، ةصيحة األخريم هذه الن - عدم القـول  - امناصح 
  .لك القدرحىت يقدرها  اجلزم عليه،و هئيف أدا وبالرغبة ،ظ باألمرلتلفُّاو

 ـــــــــــــــــ

 .)١٩٦ص/٢، قالديوان() ١(
 .)٣٩ص/٣ق ،الديوان() ٢(
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حملض التوكيـد   )إنَّ(الشاعر  استعمال يف البيت التايل جند أنَّ ):أنَّ(و )إنَّ( بـ التوكيد �

 استعملها لغرض اجلواب الذي يتضمن التوكيدالشاعر  ومعناه أنَّ ال خرب،و فال اسم هلا
مثّ ينتقل  األمر،د هذا يؤكِّو فهو ينفي إقامته بدار اهلوان، تصديق اخلرب الوارد يف النص،و

 ساعدة بن جؤيةقول  ذلك يفو إىل ترفّعه عن مواقعة الفساد الذي يلحق به سوء الثناء،
  ):البسيط التام(

ــأُ الَو ــق ــون ارِديم بِ   الَو )١(نَّإِ اهلُ
  

  لَي إِآتى الغأَ رِدخشـ ى د اخلَون هـ م ٢(اج( 
  تاماملتقارب ال( ا قول أسامة بن احلارثأم:(  

ــمفَ ــرأَ ةٌكَوشـ ــت نْا أَنضـ   ودعـ
  

  
  

ــ خــاَأل الف ــحو يسِنِ اوش يــب ااب  
  لَــوــ ميدــعوا بيــ نعضِر الويـــت  

  
ــرِ   ــح ـ املى تــن اقــذِّ الَّإِ ب  )٣(اابئَال

نا تأكيد اخلرب ه ألنَّ ؛على مصدرها املؤول) ودعت نْأَ(ال ل استعمفضالشاعر  جند أنَّ  
بصريورته، جزم ه ينفي فاعليفَ( االحتمال الواردة يف بداية الشطرو ة التوشكوكأنمةٌكَوش.(  

  
حتقيق اخلرب صورة مـن  و إذا سبقت الفعل املاضي تكون للتحقيق، )قد(و :بقد التوكيد �

 :بفعل ماض متبوعة )قد(اشتملت على حرف التحقيق  وهذه جملةُ أمثلة ،صور توكيده
ي يفيد هنا شكلٌ من أشكال التحقيق بقد، الذ ويف قول املتنخل ،)وكنت تلنا،وق ق،علَّ(

  :يقول )السريع التام( حتقّقهو ثبوت الوقوع
سلَــي لــميبِ تصــيلٍو قَــود  

  
  لِّـــعق فطَـــ يـــهرامل فـــولِص  

ــبا انذَإِ  ىدوأَ   ــ تتـ ــفَ اهوقُـ   ملَـ
  

  يــر ــذَإِ بكَ ا سواار ــو ــي ملَ ٤(لِزِن(  
  

 ـــــــــــــــــ

 .])٢١٠ص/٢ديوان ، قال( :ينظَر[ ،)جلأنعم أو ( :هنا مبعىن )إنَّ() ١(
 .)٢١٠ص/٢الديوان، ق() ٢(
 .)١٩٩ص/٢الديوان، ق() ٣(
 .)١٥ص/٢الديوان، ق() ٤(
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فيه سبب  قد علَّ احلي غم من أنَّعلى الر ت،صلٍ بامليليس مبت احلي فهنا يشري إىل أنَّ
منـه  و ،قد فارقه يف احلقيقةو بهق ه متعلِّفكأن صار إليه هذا امليت السابق، الصريورة إىل ما

  ):الوافر التام( قول عبد مناف بن ربيع
ــإِو ــن ــلْتقَ دا قَ ــن ا من عــل متم  

  
  ــلَوستم ــبــعف ــي قَــدصح ١(نيِف( 

أمية بن أيب عائـذ   وقول. ترمجته إىل أفعالو ق القتلوإمضاء القتل يف البيت السابق يعين حتقُّ  
  :)الرجز التام(
ـ كُ دقَ نت خـ ر ااج ـ لُو ـ  اوج صيافًر  

  
ـ  صيي حنِصحتلْت ملَ   بيـ لَ ص ٢(اصِح(  

ـ و لوجكالو موعة من األفعال اليت حتقق فعلها فيما مضى،يذكر جم   ف يف صـر التّو روجاخلُ
ب يف أمراألمور دون أن يتنش.  

  
ـا  ق بأدوات، يتحقَّ حلَّالشعرِي  يف املقطع أسلوب الشرط :جوابهو بالشرط التوكيد �

الشرط، ذَفِّاجلواب إذا ن أن  مكنويالشرط الـيت   تللتوكيد بأدوا بعض األمثلة نعرض
الطويل التام(قول أيب ذؤيب  ذلك من مثلو ،فيده بال عملت:(  
لَوو ثَعرت ـ ع نـ ذَي إِد ا لَا محيـ ت اه  

  
ــترثْعبِ   ــأُ الَو اهـ ــابوج َءيسـ   اهـ

  الَو هــر ــلْا كَه ــبيي لبِ عد فْنــر اه  
  

  ــو ــتحبن ولَ ــي بِنِ كَالشاة كــالب ٣(اه( 
مـن الشـاعر    ترتب عليه ؛منهاو الوقوع يف الزللِ عثرا ال تلحى، فلو حصل العثار   فإنَّ  

  ):الوافر التام(أيب ذؤيب وقول  .السكون و عدم املنازعة
ـ و ـ عبِ الَقَ هدــ هـ ف ـ  سفْالن تيفَش    ينــإِ: مِوي القَ ـ ي ولَ هِى اللَّفَش ٤(يـف(  

  ):الطويل التام(أيب خراش  وقول
ـ  اكرد والولَ الشـ قَ د ـ ح تاظَ يليلت  
  

  
  

تــخ يــ ر من طَّخــا و ــا هــأَ ي يم  
 ـــــــــــــــــ  

  .)٤٨ص/٢الديوان، ق() ١(
 .)١٩٢ص/ ٢الديوان، ق() ٢(
 .)٨١ص/ ١، قالديوان() ٣(
 .)١٠٤ص/ ١الديوان، ق() ٤(
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ـ رت وأَ دعقْتفَ ضـ ى م ـ لي خانِكَ   ةًيفَ
  

  كَوـ  اد خرـ  اش يوـ ذَ م لك ـ ي يت١(م( 
  يتبعـىن  احتفظت مب ازمة،اجلغري ) لوالو لو،(أدوات الشرط  أنَّ ن مما سبق من األمثلةي

ففي املثال األول و ،لكن بال عملو ةالشرطيالثاين يتاع الشـرط، نمتاجلواب ال ضح امتناع 
 فعلها ما فامتناع أفاد توكيد األفعال اليت اشتملت عليها، ،بني جزئي اجلملة ترابط شرطيو

امتناع اشتفاء نفس املكروب احلـزين، و ،)٢(اللوم ى إىل امتناع وقوعال يصلح أد إىل ى أد
 أفـادت ف ،يف البيت الثالـث  )لوال(ا أم ،)٣(من مقتل رئيس القومالشاعر  امتناع شفاء نفس

امتناع الشرط لوب،نقلت صورة املغالبة حىت التغلُّ ود اجلواب،ج د فقد حصلت مدراكة الش
مـا    عائل،بال ابقاء احلليلة صيفًحدوثه الذي يترتب عليه واء موته انتف عليها إمااليت يترتب 

  .الزواجو جيعلها عرضة للخطبة
بإذا(ا الشرط أم( هفإن شرطٌ ملا يقْستل من الزمان،ب اجلواب بـال  و فيد معىن الشرطي

  ):الطويل التام(قول أسامة بن احلارث منه و عمل،
ــ اذَإِ شده ــالر بــ ع الســإِفَ اُءو نه  

  
  
  

ــع ــى تلَ مه ــم سنِأْتــ س   درِاو اِءامل
ـ ى عسمأَ دقَو ابنأَ   ـ لَ قَ ابِى البـ ب   هلَ

  
ــقَأُ   يدالَ ر نــي مي الرــم ــ ةَي صائ٤(د( 

  ):الكامل التام( )٥(بن عامر قول بدرو  
ــ اذَإِو عددــي الثِّوِذَ ت ــإِفَ اتقَ نه  
  

  ــم ــولُا م صــ ت ــإِ هبِ ــمي يلَ  )٦(يينِ
  ا أدوات الشرط اجلازمأمة لفلَعفإنَّ ،نِي الطويل التام( أمية بن أيب عائذ قولُ ن أمثلتهام:(  

  بِقَفْــرة تانــكَ اُءنــذْاَأل ةُجــعا النذَإِ
  

ـ لَ لُدعا تم انَيأَفَ   ه ا الـدهر ـ ت ٧(لِزِن(  

  
 ـــــــــــــــــ

 .)١٤٨ص/ ٢الديوان، ق() ١(
 .)٥٥-٥٤: ص(، ١شرح السكري، جملد:ينظَر) ٢(
  .)١٨٨: ص(، ١، جملدالسابق:ينظَر) ٣(
 .)٢٠٧ص/٢الديوان، ق() ٤(
 .مل أتوصل لترمجته) ٥(
 .)٢٥٨ص/٢الديوان، ق() ٦(
 .)١٩٤ص/٢ق ،الديوان() ٧(
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  .هو شرط نزوهلا ذلك ألن عدول دلو النعجة؛ ؛جوابهو استوجب الشرط) أيان(فإنّ 
الوافر التام(املثَلَّم ول أيب ا قأم:(  
ــومــ نيع لُــقْكــ هــ الَا قَــمصخر  

  
  ــي صبــ ه من ــع شريته ــثُبِخ   )١(ي

جوابه إصابة العـيش  و املشورة هي ما قاله صخر،و اجلازمة هو كون العقل) من(فعل  فإنَّ  
  .ره صخبع ما قالَتي فساد الرأي أنن م أنَّ :املستخلص من هذا البيت هو املعىنو ،باخلبث

  
  :االمسية اجلملة - ب

و أو مبتدأ خرب،و مبتدأ :االمسية عند النحاة من اجلملةُ"ن تتكو مرفوع سـد  مسـد 
يف  يضم ابذلك تكون اجلملة االمسية عند النحاة إطارو ،اخلربو ما كان أصله املبتدأ أو اخلرب،

ـ  ،العالقاتو خمتلفة الروابط ت،نااملكوو ياغةالص عةَمتنو احقيقته أمناطً ظَوقد الح  بعـض 
حاة أن من أهم مسات اجلملة االمسية صالحيتها للنسخالن، قَ ن مثَّومسموها قسممجلـة   :ني

ـ األوىل  ن يصطلح على اجلملةأمكن يو سخ،أخرى دخلها النو ،غري منسوخة اجلملـة  "بـ
كما ميكن  ي وظيفتها دون قيود عليها،ة فيها تؤديسنادة اإللإلشارة إىل أن العملي ،"لقةاملط

ـ  اث تـأثري أحد اقيد ةَمثَّ للداللة على أنَّ ؛)دةاجلملة املقي(بـ أن يصطلح على الثانية الفظي 
 التقييـد  :أي ؛حديدبالت ه سوى تعبريٍسخ يف جوهرِوليس الن ،ةسنادية اإلعمليا يف المعنويو

وفـق   ل االمسيةاجلُم لذلك جرى تقسيم ،)٢("روابط القائمة بني أطرافهاالو لبعض العالقات
شكلٍ من  ة غري املنسوخة بأيج حتت طائلتها اجلُمل االمسيرِدنة تقَاملطلَ فاجلملةُ هذا التقسيم،

سخ،أشكال الن واجلملة املقيسخت  دة تضماو إن(بـمجيع اجلمل اليت نكان(أو  ،)٣()أخوا 

 ـــــــــــــــــ

 .)٢٢٦ص/٢ق ،الديوان() ١(
 .)٢١: ص(، ١م، ط٢٠٠٧/هـ١٤٢٨عاماجلملة االمسية، علي أبو املكارم، مؤسسة املختار للنشر والطباعة،  )٢(
  ).إنّ، أنّ، لكن، كأنّ، ليت، لعلّ: (تدخل على اجلملة االمسية فتنصب املبتدأ، وأخواا) إن وأخواا() ٣(
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)٢()أخوااو كاد(و ،)١()خوااأو كان(
 ر معناهافتغي ،)٤()أرىو علمأ(و ،)٣()أخوااو ظن(و ،

و زمنهاو ر معناهافتغيكذلك وضعها اإلعرايب.  
  

  :ةقَلَطْاجلملة املُ �
  ):الطويل التام( ها قول أيب ذؤيبن أمثلتمو 

ضروب لـ ه امات ـ الر ـ بِ الِج سيفه  
  

  
  
  وشـــرِيج مهنيـــب نبـــع نا حـــذَإِ

  قَيــربه لْلمســتضــا أَذَإِ يفىت  
  

  
  

ــ ــو اٌءرجِ شــ د ــ يقِرِاحلَكَ رِض٥(يج(  
جوازاً لتعين اخلرب و حمذوف ومبتدأها ) ضروب(، خربها ةمسياملة وقد ابتدأ املقطع جب  

قـق يف  وهذا عينه ما حت ،ناسخها ينسخ ، و اجلملة االمسية مل)هو(اختصاصه به، و تقديره 
  ):املتقارب التام(يف قول جنوب أخت عمرو ذو الكلب  )حي( االبتداء بكلمة

ــو حأَ يــب حت ــو حــ ي صبحت  
  

  
  

ــ ــ اةَدغَ ياجِاهل مــن ايــا ع االَج  
  ــو ــلٍبِقَ لُّكُ ــ وإِنْ ي ــت ملَ   نكُ

  
  ــم هتدأَر ــم نــ ك بــات ٦(الًاوا وِج( 

على البيت  أضفت ،ةة أسلوبيص مجاليه يف آخر النمعت أطرافُالذي ج التقسيم أضفىكما   
واسعة خلَّ اأبعادطْر  ةُصتها مشوليالثاين من البيتنيالش.  

  ):املتقارب التام( أما قول أيب ذؤيب
ــو صبع ــر ــلَ ى حدث النــائ بات  

  
  وــح ــنزِم رلْ ــقَو ي ــذَ بلْ ك٧(ي( 

 ـــــــــــــــــ  

مسى، صار، أصبح، ليس، مادام، أأضحى، : (تدخل على اجلملة االمسية فتنصب اخلرب، وأخواا) كان وأخواا() ١(
 ).مادام، مازال، مابرح

طفق، جعلَ، أنشأ، أخذ، علّق، هب، أوشك، : (أفعال الشروع، واملقاربة، والرجاء، وتعمل عمل كان، ومنها) ٢(
 ).حرى، اخلولق

)٣ (تنصب املبتدأ واخلرب مع ،ا، وماأخوات ظنن أخوا) :حجا ،ر، خال، رأى، عدحسب، صي.( 
 .هي أفعال التعدية اليت تنصب مفعولني) ٤(
 .)١٢٣ص/٣الديوان، ق()٥(
 .)١٩٠ص/٢الديوان، ق() ٦(
  .)٦٨ص/١الديوان، ق() ٧(
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كـذلك يف  و ،)ائبـات الن ثدعلى ح ربي صرِبص( :هتقدير ،تدأ حمذوفخرب ملب )ربص(فـ
  ).ي قلببِلْقَ(القلب و ،)ملْي حملْح(احللم 

  
� دةاجلملة املقي:  
  تترِي، ى فائدة تقييد اجلملة يف املقطعلَّجعاديد يف حت الشصص فيتخ ،زمنها و حصر مد

منها معىن  ولكلٍّ-على إحدى أخوات كانالشعرِي  قطعفإن اشتمل امل فيه، موضع االنتقال
صاحبها ياليت  ،القصيدةيف الشعرِي  يةنتقالة الزمنيتيح ذلك فرصة حتديد اتساع اال -مستقلٌّ

ـ أ .أحدثه التحول الذي أنشأته كان و أخواا انفعايلو تغيري نفسي ـا فإنـه   و ا إنَّمأخوا
ـ  لعـلَّ و الشعرِي، ا يف املقطع ختتص معان ةاألصلي يضاف إىل معانيها ن أبـرز تلـك   م
ةاإلضافات املعنوي ،االحتمال قطع كالش إنَّ(ـفالتوكيد ب ،و رفع( غيفر  لَقِّي ـالالذّهنتم

ا، ،من أي احتمال للشكسخ بكان وأخواومن أمثلة الن ضح فيه االنتقال الـزمين الذي يت 
  ):الطويل التام( قول أيب خراش

ــ فَأَصحــإِ ب خــ انُو ــا اِءفَالص مكَأَن  
  

ـ ج مهِيلَع الَهأَ   ـ بِ هالتـر  بانِ ١(لُائ( 
افتتحها أبو خراش باسـم القاتـل    ل املقطع الشعرِي لقصيدة رثائية،وهذا البيت ميثِّ  

أنهم قـد   قطع الشعرِييذكر يف البيت الذي يسبق املو املسلم صرحيا يهجوه ويؤبن املقتول،
 :مثَّ بعد ذلك قـال  أحاط م اإلسالم حىت عاد الفىت كالكهل، ال يقول إالَّ احلق والصدق،

ألن إخوان الصفاء والدعة واألمن  ؛احلال قد تغيرت وتبدلت أنإىل  إشارةهنا و ،)فأصبح(
   .التراب على رؤوسهم حثافضلوا الصمت، فكأنه قد 

 ):املتقارب التام( قول أيب ذؤيب اهلذيل وأخواا، خ بظنسالن من أمثلةو
ــرِأَ ــبرإِت لبـ ــلَطَانفَ هتـ   ـقْـ

  
  
  

أُ ـتـ ز ـ اِإل لحـب ي جِ ـ  ابِي نِالسايح  
ــرقٍ    ــى طُ ــنكَ علَ ورِح ــالر   اكَ

  
  
  

ــحت بِ سب آرــام هــ ن الصراوح  
  اجـــالر بناهـــا امعـــن نهِـــبِ  

  
ـ ي النقبت لُ   ـ نم ضائفَ ـ ه رِا الس١(احي(  

  
 ـــــــــــــــــ

 .)١٥٠ص/٢، قالديوان() ١(
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ى يف تقدمي صورة الشك على طريقـة  يف هذا املقطع الشعرِي يتجلَّ )بسح( ومفاد
  .فاآلرام تراها صروحا رأي احلسبان واخليال اليقني،

  ):الوافر التام( قول حبيب األعلم أخوااو )إن(ـسخ بمن أمثلة النو
ــ نَّإِو ــاَأل ةَاديسـ ــ امِوقْـ   ملَاعفَـ

  
ــلَ   اُءا هدــع ص لَطْمــع ــلُوِا طَه  )٢(ي

  .األنفس بشق لها ال يكون إالَّينف ،الرفعة ليست سهلةو يادةالس ن أنَّفيه يتبيو   
  
  

  ـــــــــــــــــ
= 
 .)١٣٦ص/١الديوان، ق() ١(
 .)٨٧/  ٢ق الديوان،() ٢(



 ١٨٤

?(@�A?(@�A?(@�A?(@�A����::::B��@�� &=(>B��@�� &=(>B��@�� &=(>B��@�� &=(>::::        
لفصل الـذي حددتـه   ا أنَّ ايدرك متام العربية،اللُّغة  ع ألساليب اإلنشاء يفاملتتب إنَّ

 ،معانيـه و الـنص  وتعاوما ألداء رسـالة ال ينفي متازجهما  اإلنشاءو التعريفات بني اخلرب
: يف قوله تعاىلام أو أسلوب االستفه ،)١(رِك﴾مثالً ﴿ال تشيف قولنا هي النأو ب األمر فأسلو

يف  على مجلة كانتفيها تفهام االسو النهيكال من دخلَ ، فقد )٢(ك﴾قَلَي خذالَّت بِرفَكَأَ﴿
يف األصل خربيالفصـل بـني    هذا يعين أنَّو ،منه إىل اإلنشاء يبفعل النهانتقلت  مثَّ ة،ة فعلي

متكاملٌ يصنع نسـيج   فهي كلٌّ الداللة،و ال ميكن أن يكون يف املعاين ااخلرب قاعديو اإلنشاء
  .غري طليبو طليب :وهو بطبيعته ينقسم إىل قسمني ،النص

 والنـهي،  األمـر،  :ة هيلإلنشاء الطليب أساليب عد :ةبية الطلَاجلملة اإلنشائي :أ
و ،العرضو النداء،و ي،واالستفهام، والتمنالتحالدعاء، غري أن و اإلغراء،و التحذيرو يض،ض

العربيف لغة  ااألنواع اخلمسة األوىل من هذه األساليب أكثرها حضور،  اوأوسعها انتشـار 
  .)٣(استعماالميف 

و األمر أسلوبهيالن: افق يتلُوبيف  - من أساليب اإلنشاء الطليب - النهيو األمر أُس
واحد منـهما   كلَّخيتلفان يف أن و ،قهما بغريمهاتعلُّو ن اعتبار االستعالء،فيهما م دب ال أما

وإرادة األمـر إرادة   ملنع،االنهي على و داللة األمر على الطلبف خمتص بصيغة ختالف اآلخر،
واألمر ليس  ،التكرارو هي يقتضي الفوروالن ة،فيه من كراهية منهي دب الفا النهي مأ ،مأمورة
  ):الكامل التام(قول أيب ذؤيب  من ذلكو ،)٤(كذلك

ــإِ يالَ اك ــأْت ذُخم ــك ــن ي سحةٌاب  
  

ــا    ــني خريره ــاء املقلع ــر ش   )٥(ينفّ
 ـــــــــــــــــ  

 .)١٣: يةآ(سورة لقمان،   )١(
 .)٣٧: آية(سورة الكهف،   )٢(
-هـ١٤٢٩ ائي، دار املناهج للنشر والتوزيع، عامرة، إبراهيم عبود السامة يف العربياألساليب اإلنشائي: ينظر) ٣(

 .)٢١: ص(، ١م، ط٢٠٠٨
 .)٣١: ص(السابق، ) ٤(
 .)١٥٩ص /١الديوان، ق() ٥(



 ١٨٥

 - يقصد اهلجـاء  - ره من استمطار سحابتهفهو حيذِّ ذا البيت بالتحذير،فقد بدأ ه
  .التوبيخو ي هنا خرج إىل معىن التهديدهفالن ل اليت تستوجب اهلجاء،ينهاه عن األخذ بالسبو

من أساليب اإلنشاء الطليب، وهو توجيه الـدعوة إىل   النداء أسلوب :أسلوب النداء
أو  "يـا "طلب اإلقبال باحلرف  :أو هو م،ريده املتكلِّاع ما يومس ه لإلصغاء،هتنبيو املخاطب

  ):الطويل التام(مثل قول أيب ذؤيب  ،)١(إحدى أخواا
ــأَ عــإِ الَ لُاذ هــاَ الك ــ يلم ضينِر  

  
  الَو ارِوثُ نْإِ - يثماملالُ ر - حام٢(يد( 

ــح ام بصبغة رسائلية جيتمع فيهـا املُرسـلة   مزة النداء، ليصبغ املق) العاذل(فقد قصد إىل نداء  )٢(يدامـــــــــــ
، و الرسالة هي خالصـة خربتـه يف احليـاة    )العاذل(الذي ميثِّل الشاعر، و الـمتلقي وهو

  .أنّ الكرم ال يضر الكرام، و لن حيمدين الوارث، إن مثرت له مايل: ونصها
أو حال من  مكانه، أوزمانه  ما،شيء  وهو أسلوب يسأل عن :أسلوب االستفهام

 أدوات االسـتفهام،  :ىذلك بأدوات خاصة تسمو أو يسأل به عن مضمون مجلة، أحواله،
بعد  االستبعادو ؤيب يف مقام اإلنكارقول أيب ذ أمثلتهمن و ،)٣(ايتطلب كل استفهام جوابو
  ):الكامل التام( يانة من خالد مع صاحبة أيب ذؤيبحدثت اخل أنْ
لَوما تطب ـ فْن ـ رإِي بِِس سالـ ا لَه   مكُ

  
  ولْه يفَنعن ـ فْن ـ ي إِِس ـ اتنأَ مكُيلَ ٤(ا؟ه( 

وفيه استفهام املستنكر و ذهولُ املفجوع، بأنه ال ميكن أن ينفعه احللم و األناة مـع خالـد     
  ):البسيط التام( خلتنامل قولأما . والصاحبة؛ بسبب فعلتهما

  امكُضــرقَبِ امــوا يمــكُنيزِجأَ لْهــ
  

  القَورالقَبِ ضضِر ـ م زِجي ومـ ج  )٥(وزلُ
  .، فهو حيقِّر فعلهم بترفُّعه عنهخرج إىل معىن التحقري )لْ(واالستفهام   

ةا قول أميؤة بن جداعالطويل التام( س:(  

 ـــــــــــــــــ

)١ (األساليب اإلنشائية يف العربية، إبراهيم السامائي، ر)٦١: ص(. 
 .)١٢٣ ص /١الديوان، ق() ٢(
)٣ (األساليب اإلنشائيائي، ة يف العربية، إبراهيم السامر)٣٤: ص(. 
 .)١٦٣ص/١الديوان، ق() ٤(
 .)١٧ص/٢، قالديوان() ٥(



 ١٨٦

ـ ن ملَأَ رِشهـ  م فْشاع وـ ي ترـ  ك منهم  
  

ـ رِ العـروضِ  بِنجبِ   ةٌم ومـ ز اح١(ف( 
فهـو   ة إىل معىن التقرير،ج من دائرة االستفهاميرخ االستفهام يف البيت السابق باهلمزة إنَّف  

قَيرنشرهم( باع منهم، الذي قصده من كلمةر حدوث اإلت.(  
  ):الطويل التام( قول مالك بن خالد اخلناعي معىنو

لَ انَكَوهم فـ  سِأْي ر شعبٍ رق يـبهم    ولْه توحشن من ـ الر امل الِجـ ر اق٢(ب( 
ـ  البيت السـابق  ألنَّ ؛ال :اإلجابة بالطبعو ،)هل ختلو أماكن املراقبة من الرجال(هو  م ديق
ـ ، فميف مجاعات كالغربان همروجِكخ ؛هلؤالء الرجال اوافي اوصفً ع أن ختلـو  ن غري املتوقَّ

  .مراقبهم من الرجال
  ):الكامل ازوء املرفل(األعلم  قول حبيبو

  اذَلٍ إِجــر نت مــئْا شــمــ
  

  بائــرو ضٍحــم نمــ ظَّتا اكْــمــ  
  ـــحقَـــا فَذَى إِتـــ دالصوب  

  
  ح ــي ــ :ولُقُ عيذُ شــو ع  )٣(بارِقَ

 وما يف هـذا ؟ لعيفْو لُعيفْ ما أنت فاعلٌ مع رجلٍ: السابقالشعرِي  املقطعوخالصة معىن   
البيت استفهاميو ها االستنكارة مفادالتعجب من سوء تصـ "فهو  ،فهر ال  ،ةرجلٌ ساقط اهلم

ي٤("ن البهيمةأشأنه ش ،التغذية أمر احلياة إالَّ يه مننِع(.  
 :ا التحضيض فهـو أم ،نيٍالشيء بل بهو طلَ ضرالع :التحضيضو أسلوب العرض

  ):الوافر التام(قول أيب خراش  يف الديوان،الشعرِية   املقاطعيف ه الوحيدومثالُ  .)٥(طلب حبثٍّ
  ):التام
ـ خ نَّأَبِ اشرخ ملَاعفَ الَأَ يـ  ر   ـالْ

  
  
  

ــم رِاجِه ــب عد هجــر ته زهــد   ي
ــإِفَ   نك وابــت ــ اَءغ ــب رالبِ عيد  

  
ــخمكَ   ــاللَّ وبِض بان الَو ــي ص١(يد( 

  
 ـــــــــــــــــ

 .)٢٢٧ص/١الديوان، ق() ١(
 .)١٢ص/ ٣الديوان، ق() ٢(
 .)٨٢ص/٢الديوان، ق() ٣(
 .)٧٥: ص(دراسة يف شعر اهلذليني، حممد بريري، - عريةالش والتقاليداُألسلوبية ) ٤(
 .)٩٢: ص(ة، إبراهيم السامرائي، ة يف العربياألساليب اإلنشائي: ينظر) ٥(



 ١٨٧

فهو يف مقامٍ يح؛فيه ترك اهلجرةض ض القليل مـن اخلـري   صيبألنه يف هجرته ي، 
و ،ببقائهقارنة ملُه يف ذلك مثَلُثَم أيعتقد الناس و ،مالكلب الذي يلطخ نفسه بالد نه صـاد 

  .م يفعلْهو يف احلقيقة لَو ،فريسةً
جودوأال( و( يقَ يف بيتاية ع يف صو ،النفق يف وضاتشرح و وانديال- ناه املصدرع

بالعودة إىل املقصد و ،تنبيهو شتمل على أداة استفتاحٍألنه ا ؛اه فريدنا نعتربلُعجي - السكري
الذي أُسس عليه النص جِند أنابنه الذي طلب اهلجرة مع عمر بـن اخلطـاب،  ه ي خاطب 

ممـا   على إذن اهلجـرة، ة اإلبقاء ح كفَّه يرججعلت النص واملشاعر األبوية اليت سيطرت على
مها بألفـاظ  فطع- خراش – ان يف ذهن االبنلعلهما يستقر ؛نيببيت النص دعاه إىل أن يقطع

ـ  - اعلم - أال( :هيو ،القلبو استرعاء السمعو ،التحضيضو لالتوس ةالتضاد بني اخلريي 
  .وى اهلجرةابنه بعدم جد حشدها ليقنع الطرقهذه  كلُّ ،)صورة الكلب - الزهادةو

  
  :ةة غري الطلبياجلملة اإلنشائي: ب

من أنواع اإلنشاء الطليب :يأسلوب التمن هو نوع، ال يرجى ، مرٍ حمبوبأ وهو طلب
ذلك قول أيب مثاله و ،)٢(لهيغري مطموعٍ يف ن اا لكونه ممكنوإم ،الًا لكونه مستحيإم حصوله،

  ):البسيط التام( ذؤيب
ـ  ةُحدم انَكَ ولَ أَح يـ ن شرـ أَ ت حاد  

  
ـ وبا أُيحأَ   تـ  ك الشـ اَأل م ماد٣(يح( 

الشـاعر   مع قناعة أحلق ا أمر مستحيل احلدوث، ي،ة للتمنهنا أداة غري أصلي )وفل(  
لكن إن و يف هذا املقام، إحياء املدح للميت حاصلٌ فامتناع ى ما استحال،فهو يتمن بذلك،

  .ل الكرميجما مدح به هذا الر لكثرة ،يناهلمسيكون ممن  - والد ليلى - املرثي حدث فإنَّ

  ـــــــــــــــــ
= 
 .)١٧١ص/٢الديوان، ق() ١(
 .)٥٧: ص(األساليب اإلنشائية يف العربية، إبراهيم السامرائي، : ينظر) ٢(
 .)١١٣ص/١الديوان، ق() ٣(



 ١٨٨

ل تقدمي احملال ه فضولكن - قدرة املدحو ،تحياة املي - وحدوث كال األمرين حمال
  .)عودة املفقود( :هوو العتبار أقصى ما يراد حني الفقد ؛نكماملُ بِويف ثَ

ومن ذلك قول  ،)١(كإزالة الشو م للتوكيديلجأ إليه املتكلِّأسلوب  :أسلوب القسم
  ):الطويل التام( قول عبد مناف بن الربيع

  هتـــعنملَ هتـــكْردأَ ولَـــ اِهللاوفَـــ
  

  ـ  انَكَ نْإِو ـ ي ملَ ترك ـ م ـ قَل الًاقَ ٢(لِائ( 
علـى طريقـة    إن حصل اإلدراك قبله، ،القتل عِة منهنا أقسم على إمكاني لشاعرفا  

و ،رالتحسطْر  ه يفلكنالثاينالش، ذلـك  و ؛ن خماطبة اآلخر إىل اسـتنطاق الـذات  ينتقل م
 ):الرجز التام(ل يذَرجلٍ من ه كقول بعد الواو الثاينالشطْر  باستئناف مجلة

ـ قْأَ تنكُ دقَ سفَم ـ ثَت ينـ القَ ت سم  
  

ـ أَن نئلَ   يأَ تو رـ م يـ  ت مـ أُ ن مم  
  )٣(مدضٍ بِعب نم كضعب نبضخأَلَ  

  .دالتوعو معىن التهديد لُمحيف هذا املوضع ي القسمو  
  

 ـــــــــــــــــ

 .)١٣٥: ص(األساليب اإلنشائية يف العربية، إبراهيم السامرائي،  :ينظَر) ١(
 .)٤٧ص/٢الديوان، ق() ٢(
 .)٩٧ص/٣الديوان، ق() ٣(



 ١٨٩

 !�C� !�C� !�C� !�C��������� �$�"% �$�"% �$�"% �$�"%��������'(D(EF'(D(EF'(D(EF'(D(EF����� � &����� � &����� � &����� � &    �ِ��������ِ��������ِ��������ِ�������::::        
بشيء بطريـق  شيء  ختصيص" :القصر يف اصطالح البالغيني هو :تركيب القصر

ومل يستعمال ليكونا مبنزلـة   مبنزلة واحدة، )إالَّو ما(و) إنما(بـ روليس القص ،)١("خمصوص
 ،)إالّو ،مـا (بطريقة الشعرِي  ر يف املقطعصويف األمثلة التالية ورد أسلوب القَ ،)٢(املترادفني
الطويل التام( أيب ذؤيب قولُ هومن أمثلت:(  

ــو ا أَمــن ــتالف سفُ يــ الَّإِ ان   نائرقَ
  

ــ   بِتني ويــب ــامى هقَ اه قُوبــور ٣(اه( 
  ):الطويل التام( بن أنسحذيفة وقول   

ــو مــا ن حــأَ الَّإِ ن لُه ارٍد مــق يمة  
  

ـ  اسِالن نم تادمن ع انَمعنبِ   ضر٤(ت(  
فهي مقترنة  ؛س الفتيانأنفُعلى  حال االقتران يف طريق املوت قصر :ففي املثال األول  

نا عن القصـيدة يف  شإذا فتو ،ة اليت تطلبهم ثأرهاهلام وال يبقى إالَّ ببعضها البعض إىل الفناء،
علـى روايـة    يف القصـيدة  اشعري اطعمقْ هذا البيت ال يعد نا جند أنَّي، فإنرِكَّرح السش

  :وبيت املقطع فيها هو ،ايف قصيدة تبلغ سبعة عشر بيت اتاسع عبل يقَ ،ريالسكَّ
ــ ــرح نَّإِفَ ــنْ أَأَ اام أَ ونَخــم ةًان  
  

  وآمن فْنلَ اسيس ـ ع نـ د ي ضمري٥(اه(  
  فوحتتاج إىل تدقيق، ل مسألةًبيت املقطع يف غري موضعه يشكِّ جود خصحـني   اوص

 علـى الفخـر  تدلُّ  يف الديوان ةُتبثْالرواية املُو ،اغ سبعة عشر بيتتبلُ القصيدةُو ،اتاسع وضع
  .على احلكمةتدلُّ  فإا شرح السكريا الرواية املثبتة يف أم ،االعتزازو

 ـــــــــــــــــ

 عامة وبالغية ملسائل علم املعاين، بسيوين فيود، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، دراسة نقدي ،علم املعاين) ١(
 .)٦: ص(، ٢، ج١م، ط١٩٩٨/هـ١٤١٩

ة عند عبد القاهر اجلرجاين، عبد الفتاح الشني، دار املريخ للنشر هة البالغيجالوِ نة ملتراكيب النحويا: ينظر) ٢(
 .)١١٢: ص(الرياض،  ،والتوزيع، اململكة العربية السعودية

 .)١٥٦ص/١الديوان، ق() ٣(
  .)٢٩ص/٣الديوان، ق() ٤(
)٥ (١ري، جملدكَّشرح الس ،)٢١٠: ص(.  



 ١٩٠

واية الر نا أنَّدجوفَ ؛إحدامها ألسباب نرجحميكن أن  نيوايتالربوت ثُبِ وبعد التسليم
يف القصـيدة  الشاعر  ألنَّ ؛أتقن آللية اخلتموالشعرِي  ملقطعتة يف الديوان أقرب ملفهوم اباملُثْ
 بسالتهم واستمرائهم للحـروب و ر فيها بقومخفهو يف مقام يفْ ته على حكمته،محي بتغل
اقـة إىل  ي حاجـة السـامع التو  ببيت يلب أن يكون القطع فكان األنسب خوض غمارها،و

 أن :هـو و ،تأويـلٍ  هري وجكَّح السللبيت املثبت يف شرأن  إالَّ ،استكمال سلسلة املفاخر
يف إصابة قومٍ مل يكونـوا   أوقَعهميف مطلع القصيدة كان يشرح اخلطأ احلريب الذي الشاعر 

؛يف هذه احلرب مقصودين مما سر أغضب بعضهاو ،قبائل هذيل بعض.  
  

 - ا املسند أو املسند إليـه إم - اجلملة يِفَألحد طر يكون احلذف :تركيب احلذف
قـد كـان   و - يت أيب خراشلك كما ورد يف بذو حدود احلذف لذاته، جتاوزت راضٍألغْ

  ):الوافر التام( حني قال - يفخر بقومه
بـ ن ـ رأَ بِرو احلَ ضعـ ا بِن هقْا مـ م طةًر  

  
  
  

ـ ي نمفَ ـ م قلْ نـ ا ي ـ  قلْ ـ س م يددرب  
  هابِـــلُ نثْـــم هارفَـــظْأَرةٌ افـــرفُ  

  
  نْإِو يوِش ناللَّ ابيالَ ث يوِش مـ خ  )١(بلَ

حنـن بنـو   ( :وتقدير الكـالم  يف املثال السابق خرب ملبتدأ حمذوف، )بنو( نجد أنَّف  
إىل هـذا  الشـاعر   ال جيـنح و ،املدح لوكما فحذف املبتدأ لتأكيد االختصاص، ،)احلرب

 معهو يغرض إىل تعزيز الساو إالَّ -ة يف مقام الفخر وخاص -الشعرِي  األسلوب يف املقطع
م أـم  يزعو ،نواع احلربأأشد  ففهو يص ،نفس األعداءأاالضطراب يف و ة اخلوفإشاعو

  .ورهارشا لوؤيو ،رضعوا اقد أُ
املتقارب التام( ا قول أيب ذؤيبأم:(  

ــو صبع ــر ــلَ ى حدث النــائ بات  
  

  وــح ــنزِم رلْ ــقَو ي ــذَ بلْ ك٢(ي( 
  

 ـــــــــــــــــ

 .)٢٥ص/٣، قالديوان() ١(
   .)٦٨ص/١الديوان، ق() ٢(



 ١٩١

و :املبتدأ فإننا نلمس حذف)صرب، لْملْقَو ،وحـ   )ب  :تقـديرها  ،ةأخبار ملبتـدئات حمذوف
 عٍيف مقام توج هألن ؛)فعل(باخلرب على صيغة الشاعر  ىقد اكتفو ،)قليبو حلمي،و صربي،(

شيبة(ه ذكرى أثارتال يف غةٌمبالَاملبتدأ  ذفويف ح ،)نتأسأننه يأمل أكو تقوية،الو ةي  جيتمـع 
كلّ الصرب أمام الصرب حدث أمجعهو احللم كلهو ائبات،الن القلب.  

  
ول يف التركيب در العمن أبرز مظاه اواحد التأخريو ل التقدميميثِّ" :التأخريو التقدمي

ـ ملْه مباعتبارِ ؛ةويقوم بوظيفة مجالي ،اا داللينفسي اق غرضقِّحوهو ي اللغوي، اح  اأسـلوبي 
و ،اخاصة املألوفة بني املسندعن طريق كس يتماملسند إليـه يف اجلملـة؛  و ر العالقة الطبيعي 

)١("عالقة متميزةو ليضعها يف سياق جديد
، ركب منها اجلُملـة  اليت تت ة تأليف العناصرفعملي

 العناصر من جملة اإلمكانات اهلائلة اليت تتيحهـا اللغـة،   اختيار :أوالمها تقع يف مرحلتني،
هذا اختيـار حنـوي يف   و ،عادة ترتيب عناصر اجلملةإ :والثانيةحمض،  أسلويب وهذا عملٌ

ظام النحويا الن كما حيـدث التقـدمي يف اجلملـة     ،)٢(التركييب للغةو احلدود اليت يسمح
إلحدى غايت؛ني أو تقوية احلكم ،ا التخصيصإم.  

ـ  ضحما يتالشعرِي  يف املقطع التأخريو ن أبرز وظائف التقدميمو ة التـرابط يف عملي 
  ):الوافر التام( قول أيب ذؤيب اهلذيلففي  ،ب االنتباه إىل حلظة متام الغايةذْجو االنسجامو

سإِقْب ذَتـ ا م ا الشمـ كَ س انأَكَ تـ ن اه  
  

  اهاررفاصــا وهــيطُيــبٍ لط ةَُءالَصــ  
ـ ا مذَإِ   ا سـ ر ـ واع القَ ـ انمِ كَ   مهنأَوا كَ

  
ــوقَ   افــلُ خ يلٍ جــر هيوِاقْا ورــار اه  

ــذَإِ   ــا اخلَا م ــيم العالجِ ــكَّيم نالجِ   والُ
  

  طَوـ الَ ع ـ يمح مهِيلَ هـ ا و سعار٣(اه(  
  

 ـــــــــــــــــ

 .)٢٣٣: ص(يف النص الشعرِي دراسة تطبيقية، راشد محد احلسيين، البِنى اُألسلوبية ) ١(
هـ، ١٤٢٧ - م٢٠٠٧ العدوس، دار املسرية للطباعة والنشر، عام األسلوبية الرؤية والتطبيق، يوسف أبو:ينظَر) ٢(

 .)٢٧٦: ص(، ١هـ، ط١٤٢٧
 .)٣٢ص/١ق، الديوان() ٣(



 ١٩٢

أنمكن ي نعد الشاهد السابق مأَ نى شواهد التقدمي،فَو فقد تقدالشـرط   م جواب
  بعد ذلك استرفد من الزمـان مث عزيز كمال الفخر،تو ه أراد تقدمي البشارةألن ؛على أفعاله

  .قبالسو مالقوى ما يثبت هذا التقدو املكانو
قوافـل   تتعبحني و كان السابق حينما انزوت الشمس للمغيب، )نشيبة(فاملمدوح 
طال عليهم سعار و حني جبن الرجال الطوالو س،اليبو إىل حد الضمور املسرعني من القوم

بتعزيز السـبق يف   ألنه مهتم ؛من وصف األوضاع أهمالشاعر  عند كانت جةُفالنتي احلرب،
  .تهأوجه خصوصيو دمث تتابع مالبسات هذا التفر ،ذهن املتلقي

  ):الكامل التام( أما يف قول أيب ذؤيب
والَكها قَمـ  د عاش ـ ع ةَيش ـ م ـ  العـالَءَ ى نجو    داجِ ـ  نَّا ولَ شائًي يـ ن   )١(عفَ

د فهو يؤكِّ ،)عاش(د يف مجلة م على األمر املؤكَّقد تقد) كالمها( التوكيد املعنوي فإنَّ
على الرغم  كسب العيش املاجد يف آخر الصراع، استويا يفا اد قد ن اللذين طلبيالبطلَ نأ

توكيـد  لـذلك كـان ال   ؛القـدر و ة النجاة املطلقة مـن املـوت  انعدام إمكانيإميانه ب من
الـيت جـرى عليهـا    ) عاش( بينما مجلة ،مة البيتالتابعة يف مقد) مهاكال(بــــــ 

التوكيد تأخراملتقارب التام( أيب ذؤيبقول  وكذلك ،عنه ت:( 
ــفَ ــن ولَـ ــ اوذُبِـ ــبِأَبِـ   زٍاعي مـ

  
  
  

حدــد ــ ي السنان ــو شاهــي الب صر  
  ــو ــقُ يناببِ بسٍي ــو ــلَكْي ملَ ام  

  
  
  

ــإِ ــي نْأَى لَ يئَض ــع مــ ود السحر  
ــلَ   ــباَأل الَقَـ ــو داعـ   وتامالشـ

  
ــكَنَ    انلَكَ تــي ــأَ ةلَ ــ لِه   )٢(رزاهلُ

  ح الشاهد السابق يوضالتأخري كذلك، ةمجالي فالشاعر أخاجلواب عـن شـرطه   ر، 
كما جـرت   ،)لقال - نبذوا( :هجوابر تأخو الشرط فعلُم قد تقدف ؛ل بينهما بفاصلٍصفَو

  .بباحلدث من قري مبجموعة من الشخصيات اليت اتصلت فُصل بينهماو ،الشرط ةقاعد
إذا  اخصوص ي،ة املتلقِّأملفاجيف جواب الشرط ن تأخري العاقبة ن متتبي مجالية ذلكو

علمنا أنه قد أخر ناسبةم  صـ القطع يف القصيدة إىل موضعِالن د توجيـه املقـام   ، وهذا يؤي
 ـــــــــــــــــ

 .)٢١ص/١الديوان، ق() ١(
 .)١٥١ص/١الديوان، ق() ٢(
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 رت يف مقطعهـا مناسبة القصيدة تكـو  ما يثبت أنَّ يف الديوان فقد ذُكر .لتركيب الكالم
 الًمن هذيل فقتلوهم تلك الليلة قت اتوا أناسحيا من بين سليم بي ذلك أنَّ" :نصه هناالشعرِي 

من هذيو ،اشديد فسمع اهلاتفة يف آخر  ل،كان أبو ماعز أسفل من الدار اليت أصيبت يف حد
  :فلذلك قال أبو ذؤيب تلوا؛فأتاهم فوجد القوم قد قُ الليل فيمن معه،

ــفَ ــن ولَـ ــ اوذُبِـ ــبِأَبِـ   زٍاعي مـ
  

  
  

حدـ  يد السنان ـ و شاهـ ي الب ص١(ر(  
أداء املعـىن  ح قدرة اجلملة على يار اليت توضة االختهذا املبحث فاعلي لقد ناقشنا يف  

ـ و يف مقام القول،الشاعر  بيان شعورو ،ةخبصوصية تاماملراد  دور النسيج الفنللجملـة   ي
كـذلك  و ،التحامه بالقصيدة اليت ينتمي هلاوالشعرِي  الطويلة أو القصرية يف متاسك املقطع

  .دون غريهاالشعرِي  خيص ا املقطعو ،األساليب اليت يقصدها الشعر

 ـــــــــــــــــ

 .)١٤٥ص/١الديوان، ق() ١(
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       ة  ورةُالصرِيعلَقِّي  ترمسه لذهن ما" :هيالشاملُتة كلماتاللُّغ أو اشعر مالمـح  من انثر 
 ترسـم  ة،تقريري ةنقلي فكرة إما تكونو األخيلة،و األحاسيسو دشاهاملو، األشياءو األفكار
ـ و، بالواقع وحيي امجالي افني معادالً إماو اقعية،الو خصائصه أخص يف احلقيقي معادهلا يئوم 

 البالغي اإلمياء روبض سائرو اإليقاعي دشاحلَ طريق عن اللوحاتو سومالر نم بأشباهه إليه
 هنـا  ورةفللص .)١("املختلفة ةاللغويو ةسلوبياُأل التقنياتو، ةالتشكيلي الصياغاتو البديعيو

 ودجو هو اللبس من للتعريف صاملخلِّ لكنو ،عدة أمورٍ على تعريفها الشتمال واسعة داللةٌ
 أو - الوزن أنَّ يرى إليوت كان وإذا" ،التعريف يشمله ال صورة بال الًمث فاإليقاع الصورة،
 نِيدعـامت  الوزن مقابل يف الصورةَ عيض كلوديل الشاعر فإنَّ ،اأحيان الصورة دلي - اإليقاع

 - العـدد و الصورة مبوهبيت زيتمي الشعرِي اإلهلام إنَّ: هتأثري لجما منهما لٍّلكُ فرديو، عرللش
 الشـاعر  فأصـبح ؛ مرتفع مكان إىل صعد رجلٍ مبثابة الشاعر صبحي فبالصورة - الوزن أي

فيه، أوسع اقًفُأُ حوله من شاهدي تقَتاألشياِء بني رر عأو بـاملنطق  حـدد تت ال جديدة القات 
 الظـروف  مـن  اللُّغـة  تتخلص بالعددو ،املعىن لتكوين مٍجِسنم بارتباط بل، العلية بقانون

 العقـل  يلـذ  مبـا  حافل هوو، باألذن العقل إىل املعىن ينفذو، فاتصاداملُ منو ،ساتاملالبو
  .)٢("امع اجلسمو

ويترتأنَّ ذلك على ب ورةَالص الفنةي عةالشأمرين على ترتكز رِي هاماإليقاع( :مها نِي( 
االنسجام يف لثِّاملتم النغيم النيص املتع؛)اخليال( هي الثانية الركيزةو د،د يرفد هألن  صالـن 

، افاترو امقفر العام اخليالُ كان فإذا" ،العادي التقريري الكالم إطار من خرجهت ةفني بروافد
 والفكرة النفعي املنظار إالَّ يبقى الو، صتتقلَّو تنقرض ةاحلي الصورة أو ةالشاعري ظرةنال فإنَّ

ـ  أنَّ جند لذلك ؛ةيالفن ورةالص نتجي اخليال مع الوزن فتضافر ،)٣("اخلالصة ورةالص ـ الفن ةي 
 املتضـمنة  التراكيب تشمل هيف؛ ةالبياني ورةالص على مةقائ ةسلوبياُأل راساتالد يف املخيلة

 ـــــــــــــــــ

 ،م١٩٨٧، عاملبنان-بريوت ،علم للمالينيدار ال، وآخرون أمييل يعقوب ،وية و األدبيةقاموس املصطلحات اللغ )١(
 .)٢٤٧: ص( ،١ط
)٢ (الصالقاهرة،  ،فدار املعار ،عري، حممد حسن عبد اهللاورة والبناء الش)١٠: ص(. 
)٣ (ذُبم، ٢٠٠٤ جاه اجلمايل يف النقد العريب القدمي، رمضان كريب، دار الغرب للنشر والتوزيعور االت)٩٣: ص(. 
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اجهد التصوير هذا كان سواء ؛اتصويري أو ااستعاري أو اكنائي أو اتشبيهي هذه فكلُّ ،)١(اجمازي 
  .اخليالو الوزن :مها ؛أساسيني نيركن ائتالف على تقوم ةصوري التراكيب

  

G�"H��G�"H��G�"H��G�"H��     &'(�IَJ�� &'(�IَJ�� &'(�IَJ�� &'(�IَJ������    ��������������������    ������������������������::::        
 التفاعـل  ةلعملي دهمي مما، االنتباه جذب يف املستقلة طريقتها يف رةوالص ةأمهي لتتمثَّ

 هـذه  ألداء دةمتعـد  الًسـب  بالصورة املبدع يسلكو ،به رالتأثُّ مثَ نمو، املصور املعىن مع
 مـن  بطابع تطبعه الشعرِي النص يف والصورة ،)٢(التمثيلو التوضيحو الشرح منها؛ الوظيفة

التقدمي" أنَّ كما، اجلمالو ةاخلصوصي مـن  يـأيت  الصـورة  به متتاز الذي لألشياء كليالش 
 هـو  هـذا و - بالتايلو، بالعاطفة املشحون هفكرِ طريق عن، للكون اخلاص الشاعر تشكيل

 أن بعـد  اآلخرون منها يدخلَ حىت، امكانو ازمان؛ اجلديدة الكون منافذ فتحي - اآلن املهم
 يكون هذا يف فاملرُء ،عقُّالتوو الرؤيا يف - إياهو واقُفَات: أقول وال - معه دواتوح قد يكونوا

أو، امستغرقً الًفاع اإم ألن ذلك ،الًمتفاع اشاهد تدفع اليت هي ؤياالر الفالشـاعر،  عند لع 
ـ  قلُخي وريالص لالتفاع هذاو ،)٣("الناقدواملُتلَقِّي  عند الرؤيا ققِّحي لالتفاعو الـيت  ورةالص 

 يتكامـل  نسيج إىل ينتهي مثَّ، املعنويةو احملسوسة البيئة معطيات مع الذات مشاعر فيها متتزج
 بيلالس ولعلَّ" ،)ةيالفن الصورة( :ىمسي مكَحاملُ النسيج هذاو، األشياء مع ؤيةُالرو القصد فيه

ة  الصور حتليل إىل ياملؤديالفَنالقصيدة بناء اسةبدر يتم صـورة  القصـيدة  ففي ورة؛بالص 
جة،زئي يتقلَّع مثَّ منو ببعض، هابعض تتصورة لكَّش ةكلي بعـدما  للقصيدة، يلِّالكُ البناء من 

  .)٤("املفردة للصورة فين بناء لتشك

 ـــــــــــــــــ

م، ١٩٨٩-هـ١٤٠٥عري، عبد القادر الرباعي، دار العلوم للطباعة والنشر، عامة يف النقد الشيورة الفنالص :ينظَر) ١(
 .)٥٥ - ٤٢: ص(، ١ط
- ٣٢٧: ص(قدي والبالغي عند العرب، جابر عصفور، املركز الثقايف العريب، راث النة يف التيالصورة الفن :ينظَر) ٢(

٣٣٧(. 
)٣ (الصورة الفنيعري، عبد القادر الرباعي، ة يف النقد الش)١٢٠: ص(. 
)٤ (ورة الفنية أُالصم، ٢٠٠٦ - هـ١٤٢٦ والتوزيع، عام اخلطيب، جهينة للنشر ي، عماد علاسطوري)٣٤: ص(. 



 ١٩٧

 تختم أن عجبهمياد النقَّف بارز، ورود اهلُذَليني ديوان يف الشعرِي املقطع يف ورةللصو
 حفلوالنقَّاد،  إليها هبنت ةًمزيو مكانةًالفَنية  بالصور لقطعل أنَّ دؤكِّي ما هذا بالتشبيه، القصيدةُ

 مـن  كـان  لـذلك  ،قوي حضور هلا كانو ني،يلذَاهلُ ديوان مقاطع من قليل غري عدد ا
أنْ الضروري فَنة ا الصورة يف القول لصية املقاطع يفلفَنرِيعني ديوان يف الشيوفاعليـة  اهلُذَل 

 وظيفة اأخريو ،لصورةا هذه تعابري و فيه،الفَنية  الصورة منازع بدراسة وذلك ،استحضارها
 خيتم حيث العريب، الشاعر إبداع من حالة لثِّمتالنقَّاد  عند" اخلامتة ألنَّ ذلك ؛الصورة هذه

يف  كمـا  ،التعـبري  حبالوة اانطباع القارئ عند يترك فيما ها،وعوضم مع يتالءم مبا هقصيدت
 اوكثري ،القارئو السامع نفس يف رمؤثِّ عقْوو ،همم رأثَ اخلامتة فلهذه مثَ منو الغزل، موضوع

  .)١("باحلياة خربتهو جتربته خالصة هيو باحلكمة، هقصيدت اجلاهلي الشاعر خيتم ما
 ،)٢(كـثرية  مجاليـةً  وظـائف  الشعرِي النص يفالفَنية  للصورة أنَّ على يدلُّ ما هذا

صورةً يورد ال فالشاعر و إال ةفنيو املعاين، من الكثري لهاحيماملهـام  من الكثري عليها ليعو، 
 ،الشـاعر  إليهـا  قسبي مل وحيةالر التجربة من آفاقٍ عن فتكش اجليدة القصيدة" أنَّ كما

كَ فالشاعر٣("الروح دولة يف رائد افش(، ة  الصورة مزية اأميرِي املقطع يفالفَنعخاصة الش، 
ا هلمنها ما كان و ،القصيدة باقي مع فيه شتركي ما منها ؛ةهام مبهامٍ مكلَّفة اأ توجد فقد
ـ املُتلَقِّـي  به  فاجئتو ..  هفرزت حدث"؛ ألنَّ الصورةَ يف املقطع الشعري خصوصيةفيه  اإم 
  "(٤).ياملتلقِّ زيهت - الصدمة هذهو احلدث هذا اءجر منو هشة،الد عرب أو ،تعةباملُ
  

 ـــــــــــــــــ

)١ (دراسات يف عم، ٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧ خوارزم العلمية للنشر والتوزيع ،فشوان وور األدب العريب، أنور محيدص
 .)٢٣: ص(، ١ط
– مسانتل – بلحسين نصرية، رسالة ماجستري من جامعة أيب بكر بلقايد ،ة القرآنيةالصورة الفنية يف القص :ينظَر) ٢(

 .)٣٦: ص( ،هـ١٤٢٧ - هـ١٤٢٦ السنة اجلامعية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية - اجلزائر
)٣ (الصورة الفنة يف شعر أيب متام، عبد القادر الرباعي، ي)٢٥٤: ص(. 
 .)٢٥٥: ص(املرجع السابق، ) ٤(



 ١٩٨

+�+�+�+�ً;ً;ً;ً;::::    �7�H��7�H��7�H��7�H�    KH��KH��KH��KH��G�"G�"G�"G�"     &'(�IَJ�� &'(�IَJ�� &'(�IَJ�� &'(�IَJ������    ��������������������    ����������������������������::::        
 ،موجودة ملواد دجدي تأليف ورةُالصف ة،لبتأ صورة يربأ ال الشاعر أنَّ يف شك نم ما

 جديد شكلٍ يف لتخرج ؛مزجها أو هاأجزائ ضم أو ،تركيبِها دهج إال هاعنص يف هإبداع وما
ـ  يف وجود من هلا دب ال اجلديدة الصورة منها فتتألَّ اليت املواد هذهو ،نهالذِّ هيألفْ مل زاحلي 

ـ الب العقـلُ  دركـه ي ممـا  الطبيعة اءور ما أو ،للمبدع - واملعنوي املادي - احليايت شري، 
 مـع  لهاتعام يف )الروحية اإلستراتيجية( ذات اجلاهلية ةالعقلي ابنةُ ةاجلاهلي الشعرِية فالصورةُ"

ـ  األصنام شكلت اليت ةاجلاهلي املنابع هي منابعها كانت لذلك األشياء، ـ و ةالوثني عائرالش 
الدتاملمارسا مث ،ةيني الس١("اخلرافية احلكاياتو ةحري(.  

ـ  من فيدن فنحن ،الصورة صنع يف زهحي نم أفاد إذا الشاعر أن ذلك معىن يف عرهش 
 إىل - الصـورة  – املتكامل املنتج فيها ليتحو ةعكسي ةبعملي ذلكو ،هصورِ مصادر معرفة
مواد منفصلة تتفيها لثَّم فال ،اخليال لبابة الشعر كان إذا" هأن كما الصورة، مصادر أن شك 

ا يستعني اليت املصادر راعشيئًا قختلُ ال إبداعه يف الش كانـت  اليت يتهاأرد ختلع إمنا ،اجديد 
ترتالفين العمل ميدان اهلدخو قبل يهاد، لترتأخرى أرديةً يد الشـعوري  املوقف يف مبا مِستت 

 عملية ذلك بعد لتصبح أخرى، جهة من هفن ألدوات مٍفه نم املبدع به عيتمت ماو ناحية، من
 يغلب اهلُذَليني شعر يفالفَنية  ورةالص أنَّ جند لذلك ؛)٢("اللغة على الشاعر سيطرة نهر اخللق
 اقتطعـوا  يتال البداوة بصبغة مهرعش صبغت ةيوِالبد احلياة عطياتفم ،البدوي الطابع عليها
  .)٣(ةيالفن رالصو منها

 ـــــــــــــــــ

)١ (الصورة الفنية يف الندر الرباعي، عري، عبد القاقد الش)١٥٨: ص(. 
)٢ (البنية التكوينية للصورة الفنيف ضوء علم األسلوب، حممد دسوقي، دار العلم واإلميان للنشر  - ة درس تطبيقيي

 .)١٣: ص(، ١م، ط٢٠٠٨ ، عاموالتوزيع
  .)١٨٩: ص(الشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه، حيي اجلبوري،  :ينظَر) ٣(

والصورة  ،وما بعدها )٢٠/١٤٩: ص(كمال زكي، أمحد  يف العصرين اجلاهلي واإلسالمي،ني اهلُذَلي شعر: وكذلك
كلية اللغة  - دراسة وحتليل ومقارنة، حممد احلسن علي األمني، رسالة دكتوراه جامعة أم القرىاهلُذَليني  البيانية يف شعر

 .)١٢٢: ص(هـ، ١٤١٠فرع البالغة والنقد،  ،قسم الدراسات العليا ،العربية
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بل هو االرتكاز الذي  ا،أمرا ضروري دعي - الذي –البحث عن مصادر التصوير "إنَّ 
ا يكْية لدى شاعر ما على أساسه تفسرييمكن تفسري الصورة الفَنش ف مجاليات هذا الفـن، 
من  ه يف ميدان اإلبداع العام، وغفلة كثريٍإسهامومدى  ة،عريمدى استغالله لطبيعة اللُّغة الشو

ـ    فاتتالدارسني عن االلْ ا ومعانيهـا اخللفي١("ةإىل مصادر التصوير واستقراء خصوصـيا(
 

فمصادر ة  ورةالصيني شعر يفالفَنياهلُذَل بالطبيعة رتبطةٌم احلسةي الطبيعـة  مظاهر يف لةثِّاملتم 
ـ و اارتباطً التقاليد،و العاداتو املعتقد يف لةثِّماملت ةاملعنوي كذلكو ،احلضارةو  فأمهيـةُ  ،اثيقً

 الصـورة  أجزاء بني فألَّ الذي الشعوري التكوين من نابع املصادر هذه على وءالض تسليط
 شـكل  علـى  يةالصـور  صـادر هذه امل ندرس أن املمكن من فكان ،ةباخلصوصي هاغصبو
منظومات متضادة يتمعها ققَّح االخـتالف  أن أسـاس  على املختلفة املصادر اختالف مجع 

اائتالفً يصنع صاوري.  
  

  :اآلخرو الذات منظومة :أ
 اخـتالف  علـى  - الصورة تكوين يف ظاهر رود القبيلة يف الذائبة للذات كان لقد

 كـان  لـذلك  ،األم لقبيلةا عن تنفصل ال ةهلذليا فالذات الفخر، مقام يف اصةًخو -أشكاهلا
 بـن  حذيفـة  قـول  مثل نم اجلماعة، عن احلديث سياق يف اوكًبمس الذات عن احلديث

  ):التام الطويل(أنس
باحلَ ونأَ بِرـ ر ضعـ بِ ان اه قْمـ م طةًر  

  
  
  

  بردمــ يدســ قلْــي انــم قلْــي نمــفَ
ــرفُ   ــظْأَ رةٌاف ــم هارفَ ــن لُثْ   هابِ

  
  نْإِو يوِش ناللَّ ابيالَ ث ـ ي وِش مـ خ  )٢(بلَ

 فلِّؤيو ،بالقبيلة عيتدر عداملب نَّأ الصورة يف الذات دراسة يف نتباهاال يسترعي ومما  
 مشـاعره  لتصـوير  قصيدة يفرد الشاعر يكاد فال اجلماعي، الشعور هذا على بناًء ؛الصور

 ـــــــــــــــــ

 .)١٥: ص( ،السابق  )١(
 .)٢٥ص/٣الديوان، ق() ٢(



 ٢٠٠

 ماإن القبيلة جنازاتإف ،)١(القبيلة عن حديثه معرض يف ذلك يذكر بل الفردية، نزعاتهو رؤاهو
الذات صورةُ هي ماإن القبتزئة ةليال اليت ا فَتنكلِّ عن لصايا.  

عاقلة غري أو عاقلة روحٍ ذات كلُّ هوو :اآلخر اأم بدعـن  منفصـلةً  الصورة يف ت 
 ،العاقل اآلخر منها ؛خمتلفة قوالب يفالفَنية  الصورة يف احاضر كان اآلخر وهذا ،املبدع ذات

 الشـعرِي  املقطع يفالفَنية  الصورة يف حضور )العاقل( آلخرل كان وقد ،العاقل غري اآلخرو
 على هو إمناالفَنية  الصورة يف همحضور كان قدف األفراد اأم ،)القبائلو األفراد( :نيمنطَ على

  ):التام الطويل( ذؤيب أيب قول ذلك مثالو ،بكلمة املعاين فرألو اتقدمي ذلكو ،مزالر سبيل
ولْتـ الَّ ك الَ يت ـ ي برـ القَ ح ـ بح بلْ اه  

  
  
  

الَو كْذــر ــ اه أَ امرــز مأُ تم ــح لِائ  
  وــحىت وبــؤظَــارِالقَ يان كــالهام  

  
  وينشـ  ر القَ يفـ ت ـ لَكُ ىلَ يب لـ و ٢(لِائ(  

 حـني  الشاعر ألن ؛اعبثً ليست النص يف ذكرمها الوارد القارظانو ليبك فشخصيةُ  
 مقتل ةلقصو املنال، بعدو االستحالة درجة نيبلي هساقَ إمنا - كليب - الرجل هذا اسم ساق

 قام مثَّ ،)والقوة الفتنة،و العناد،و كاجلسارة،( ؛كثرية أبعاد ربيعة بن املهلهل أخيه ثأرو كليب
رالشاع عودته هيو رؤاه، يدعمو ،فكرته خيدم ما منها روختي احي.  

 حـدوث  اسـتحالة  أحداثها من الشاعر استخلص قصةً هلما فإنَّ القارظان كذلكو
  .املستحيلة القارظني بعودة حلبها تركه قلَّعو ،العودة

ـ  اتبشخصي ذَلينياهلُ ديوان يف الشعرِية املقاطع يفالفَنية  ورةالص حفلت كما عة،د 
 الفـىت  شخصية :مثل من ذلكو ،املعىن فيكثِّو ،ياقالس مخيد ما معانيها من الشاعر استثمر
  ):التام البسيط( قال حيث ؛قصيدته يف خراش أبو استلهمها اليت خالد
ــأَكَ نه ــخالــ د يف ــب ضِع رــم ته  
  

  وبعض ام ينـ الْ لُح   )٣(يـب اذكَاَأل موقَ
 انفتالـه  ويف ته،مر بعض يف اخالد يشبه هذا" :هنص ما البيت هذا نثر يف ذُكر وقد  

 لـبعض  تضتعر اليت الصورِ بعض وهناك ،الشجاعةو لإلقبال صورة هنا فخالد ،)١("إقبالهو
 ـــــــــــــــــ

 .)١٦٧: ص(دراسات يف الشعر اجلاهلي، يوسف خليف، دار غريب للطباعة والتوزيع،  :ينظَر) ١(
 .)١٤٥ص/١الديوان، ق() ٢(
 .)١٦١ص/٢قالديوان، () ٣(



 ٢٠١

ـ ( :بقولـه  عنـه  رعب الذي الثقيل كالوخم ؛بعينهم بأشخاص ترتبط اليت الصفات  فداهلَ
املعزالتام الطويل( ذؤيب أيب قول يف ذلكو ،)اب:(  

ـ ف نم بيطْأَبِ ـ جِ اذَإِ ايه ـ ارِطَ تئْ   اقً
  

  
  

لَوم يـ ت بيـ  ن ساطـ اُأل ع ـ اْ قِفُ يل  
ـ امل فداهلَ اذَإِ   عزـ  اب صوب ـ أْر سه  

  
  أَوكَمنه فْضـ  و مـ الثَّ ن ـ اخلُ ةلَّ   )٢(لِطْ

  ):املرفّل ازوء الكامل( األعلم حبيب النعمة كرنا وشخصية  
  اذَإِ لٍجــر نمــ تئْشــ امــ

  
ــ امــ     بائــرو ضٍحــم نمــ ظَّتاكْ

  ـــحقَـــفَ اذَإِ ىتـــ دالصوب  
  

  ح ــي ــ :ولُقُ عيوذُ ش ــع  )٣(بارِقَ
 عقـارب  وذو ،الشبع يكظّه حىت بطنه امتأل إذا" :هنص ما نيالبيت حرش يف ذُكر فقد  

عقرب ذنب" فيه :يكره ما بعض فيه الذي لألمر يقالو ،مكروه عيش."  
ـ  - كانت فقد ،الشعرِي املقطع يفالفَنية  الصورة يف األنثى حضور أما يف - اغالب 

 ذلـك و ،الشعرِي املقطع يف اإلثباتو املقطع قبل النفي على ةاملبني الدائرية، التشبيهات مقام
  ):التام الوافر( اهلذيل ذؤيب أيب كقول

ــطْأَبِ يــ ب من قَمبــل ــ اذَإِ اه ام    ــد ان ــالع يوق ــاكْو تتم ــالن ب٤(وح( 
 املتقارب( ذؤيب أيب قول ذلك ومثال ،)اجلماعات( :هوف العاقل اآلخر من الثاين النمط أما

  ):التام
ــو ــن فَلَـ ــ وذُبِـ ــ يبِأَبِـ    زٍاعمـ

  
  
  

حدــد ــ ي السنان ــو شياه ــالب صر  
  بِــوابنــقُ يبسٍي لَــوم ــلَكْيام  

  
  
  

ــإِ ــي نْأَ ىلَ يَءض ــع مــ ود السحر  
ــلَ   ــباَأل الَقَـ ــو داعـ   وتامالشـ

  
ــكَ نَ   انلَكَ تــي ــأَ ةلَ ــ لِه  )٥(زراهلُ

  أَواهلُ لُهرز: ١(هلذيل قدمية وقعة هيو ،املثل به يضرب يوم(.  
  ـــــــــــــــــ

= 
 .السابق، الصفحة نفسها) ١(
 .)٤٢ص/١الديوان، ق() ٢(
 .)٨٢ص/٢الديوان، ق() ٣(
 .)٧٠ص/١، قالديوان() ٤(
 .)١٥١ص/١الديوان، ق() ٥(



 ٢٠٢

 احليـوان  ركَذُ فقد ة،يالفن ورةالص يف احليوانات ورود به فيقصد )العاقل غري( خراآل أما
 احتواها اليتالفَنية  الصورة إمنا الوصف ليس هنا املقصودو ،اكثري اهلُذَليني شعر يف صراعاتهو

رِي املقطععاو احليوانات بعض صفات على القائمة الشأبدع فقد ،هيئا عاءالشني  رياهلُـذَل 
 ةيفن لوحات الشعرِية رسومهم لتعد حىت ؛احليوان وفنلص تصويرهم يف اعةرالب أشد برعواو

 بطباع الواسعة معرفتهم كذلك فيها تظهرو ،الصناعةو الفن مقومات كلُّ هلا رتفَّتو رائعة،
 ،امليـدان  هذا يف عةاملتنو درباتهمو اسعة،الو خربامو دة،دعاملت جتارمو فاته،تصرو احليوان

 األصـباغ  اسـتخدام  يف فائقة مهارةو اجلزئيات،و بالتفاصيل ملحوظة عناية يف ذلك كل
 إشاعة على باإلعجاب جديرة رةدقْمو األضواء،و الظالل توزيع يف ممتازة براعةو األلوان،و

  .)٢(منها حةلو كلِّ يف احلياة بثِّو ،احلركة
 صور ميقست متكّنا من الشعرِي، املقام مع املتواشجةالفَنية  الروابط بعض شف عنو للك

  :فئات ثالث إىل املقطع يف الواردة احليوان
ـ ت الو ،اللحـوم  على ىذَّتتغ ال اليت احليوانات ا املقصود :الداجنة احليوانات .١ لكِّش 
النعجـة،  الضأن، التيس، اخليل، ل،الوع( :كـ ؛بعامة حياته سريو نساناإل أمن على اخطر 

 حىت ،نويلذَاهلُ به اعتىن مقام الداجنة اناحليو هذه نم حيوان لكلِّو ،)الطائر ،النعام اجلمل،
م يف استقرأذها يف الغمزِو اهلجاء مقام يف التيس ردو فقد ،صورةو ارمز ال منقصة عدمن ت 

  ):ازوء بسيطال( الغي صخر قول مثل ذلكو العرب، أخالق
ــ ــت سيتـ ــاطني إِذَا وسٍيـ   احهـ

  
  )٣(نقـــد هومـــرأَ قَرنـــا ملَأَيِـــ  

 قومه عليه ضحر الذي املثَلَّم أيب على فيها يرد لصخر قصيدة يف البيت هذا ورد وقد  
ـ و أنعام من عنده ما على صخر ا ودزت اليت ممتلكاته سلبو املزين جاره تلق ألنه  افهاأض
 الًفض ،يسرق أن يستحق ال املسلوب املال هذا أنَّ له حليوض البيت هذا ركَفذَ ميلك، ما على

  ـــــــــــــــــ
= 
 .السابق، الصفحة نفسها) ١(
م، ١٩٨٢ -ـ ه١٤٠٢ي، إمساعيل داود النتشة، نادي أا ألوان ثقافية، عاملذَوصف احليوان يف الشعر اهلُ :ينظَر) ٢(

 .)٦٤: ص(، ١ط
 .)٦٢ص/٢الديوان، ق() ٣(



 ٢٠٣

 صورا درِفت )الضأنو النعجة( اأم .القرن ضعيف أصله التيس ألنَّ ذلكو ،به ينتفع ال هأن عن
قول مثل من ذلكو اهلجاء، مقامات يف اغالب التام البسيط( لاملتنخ:(  
  ىحضــ نِيكَربــامل وبِنــجبِ مهنأَكَــ
  

  نٌ أْض رـزجـ  ت في آبـ اط ه ذَا الـو١(ح(  
  ه وقوع األعداء يف أيديهم بالضبشعف والوداعةأوهو هنا يا النعجة  ،ن، وذلك جبامع الضأم

  ):الطويل التام( وردت يف قصيدة أمية بن أيب عائذ فقد
ــعا النذَإِ ــذْاَأل ةُج ــكَ اُءن انــبِ ت   ةرقَفْ

  
ـ لَ لْدعا تم انَيأَفَ   ه ا الـدهر ـ ت ٢(لِزِن(  

 .و النعجة رمز لالنقياد و الطاعة احملضة، و طلب اهلني و السهل من األمور  
 هي احليوانات القوية اليت تشكِّل خطرا على حياة اإلنسـان، و :احليوانات اجلارحة .٢

، النسرو األسد،و الثعلب،و الكلب،: (شعرِية من الديوان مخسةمنها قي املقاطع ال قد وردو
يف معرض احلديث عن اإليـذاء املباشـر أو احلمايـة و    د الكلب ومواضع ورف ،)العقابو

مثال و وف الثعلب يف مقام اهلجاء،صاختص باملفاخرة و املديح، و  الصراع، أما األسد فقد
 ):الطويل التام( ذلك قول أيب ذؤيب

لَوو ـ ع ـ ع ترثَ نـ ذًي إِد ا لَا محيـ ت اه  
  

  اهـــابوج يَءســـأُ الَا وهـــترثْعبِ  
  الَو هــر ــلْا كَه ــبيي لبِ عد فْنــر اه  

  
  لَــوو نبحــي بِنِــتكَالشاة الَكــب٣(اه( 

ذي متكِّن من منعه ال معىن اإليذاء،براز يف هذا البيت إل )الكلب(قد أفاد الشاعر من إدخال ف  
أبا ذؤيب يذم " نَّإ :نصرت عبد الرمحن يف نثر هذا البيت ما نصه. فقد ذكر دعنِ الصاحبة، 

على ذلك  هتالمو ه،ها منظرأمساء رأته أشعث بقران من أثر اخلمر فساَءو اخلمر اليت تغنى ا،
ه،من غري جتاوز عن زلت وهو يتجاوعناه األذى ولو آذاه صحبها بقبـيح  ها ويدفع ز عن زلت

الكلب هنا يدلُّ على القبيح من الكالم الصادر منه، الذي قدر عليه و منعه نباح ف .)٤("القول
  .منعه عنها

 ـــــــــــــــــ

 .)٣٢ص/٢ق ،الديوان() ١(
 .)١٩٤ص/٢ق ،نالديوا() ٢(
 .)٨١ص/ ١، قالديوان() ٣(
 .)١٧٦: ص(لي، نصرت عبد الرمحن، يل اجلاهذَعر أيب ذؤيب اهلُسطورة يف شالواقع واُأل) ٤(
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أمالبسيط التام(فقد ورد يف قول مالك بن خالد اخلناعي  ا األسد:(  
  هتيســخ دنــلٌّ عدر مــبــزه ثٌيــلَ

  
  
  

  اسرعــأَرٍ وجــأَ هلَــ نِيتمقْالربِــ
ـ أَ ةَميرِى الصمحأَ   حانُد ـ الر ـ  الِج   هلَ

  
  
  

ــ صيو دــم ستمــاللَّبِ ع لِي ــه جاس  
  هرافظَــأَ وببشــم ةيهــدالب بعصــ  

  
  مــواثــأَ ب هرــ تالشقَدنِي هــرم١(اس(  

  األداةن يف هذا التشبيه اخلايل م، صورة األبناء الذي فقَ فيهز تربذلك لكونه يقصد أن  هم؛د
الـذي عـدد   ذلك الليث اهلزبر، من مثلِ  األقوياء، هشخص وال يعجز أيغادر املوت ال ي

الطويـل  (وكذلك قول جنادة بن عـامر  . فقوته و منعته ال ترد عنه املوتصفاته وإثباا، 
  ):التام
ــ ــرحم نَّأَكَ ــا م بــأُ ن ســ د تجٍر    ــي سافــارِفَ ع سي ــع بــ د افَس٢(اع( 

  .فهو يف هذا املقامِ يشبه املقاتلَ بضراوة األسد الذي يعيش يف مأسدة ترجٍ
يف هجاء امرأة هذلية، و ذلك لإليغال يف تشنيع الصورة املشوهة، ) الثعلب(ذكر ورد قد  و

  ):الطويل التام( يف قول ساعدة بن جؤيةو ذلك 
ــم صتأَن عــع ــلَ ــم نِيباجِى احلَ لٌسب  

  
ــأَر كَبــو هلَــ   نــ ه صثَ وفــع  )٣(بِلَ

  ا النأمسة ميتا بفعل القشيب املسموم، فقد كـان صـفة للعـدو    ر الذي محلته الصورة الفني
الساقط بيد املقاتل يف مقام املن الـوافر  ( ومثال ذلك قول أيب خـراش  ،)٤(والتهديد الكمي

  :)التام
ــ ــ هبِ ندــالكَ ع مي ــع ــدى يلَ يه    ــي خر تــخ ــن هالُ ا قَســر ش٥(ايب(  

 والرعاية واالهتمام واملسـؤولية، الضارية رض األمومة عالعقاب يف م ذكروقد ورد 
  ):الكامل التام( ذلك يف قول ساعدة بن عجالنو

 ـــــــــــــــــ

 .)٥ص/٣الديوان، ق() ١(
  .)٣١ص/٣الديوان، ق() ٢(
 .)٢٢١ص/١، قالديوان() ٣(
 .)١٣٦ص/٢الديوان، ق( :ينظَر) ٤(
 .)١٣٥ص/٢ق الديوان،() ٥(



 ٢٠٥

ــأَ يوِه ــع ــى أَلَ شرافا الَه ــأت يق  
  

ــ   ــتفَ يففذَكَ ــ اِءخ ــادوالقَ عِفَلْم س  
  ــتغو فَــدطْتعم نــاهــا فضــي عشاه  

  
ــ   صبا يحــقُرِؤ ــذَا إِه ــي ما لَ ش١(عِب(  

  .املسترخية اجلناح و الفتخاء هنا تعين العقاب  
 

ن أسطوريني يلقد اشتملت بعض املقاطع الشعرِية على حيوان :الكائنات األسطورية .٣
ة تسـتند إىل الرمزيـة   هـذه الرمزيـة احليوانيـة األسـطوري    و ،)واهلامة ،السنيح( :ومها

لكن و ات البشرية،الكلي: ـاألنثروبويلوجية املشتركة بني البشر، وتدخل يف باب ما يسمى ب
ل وظيفة تلك الرمزية ثَّمتتو هلا أيضا خصوصيتها النابعة من اإلطار احلضاري الذي تتنزل فيه،

ة احليوانييف إرساء املقوالت والقوانني والسو ن واألعراف والنواميس،نتكِّشا مل إطارا جِرعي
لإلنسان يحادا وإجيابالسانح، ":املقصود به و )السنيح(فقد ورد  ،)٢(د منزلته هو وقيمته سلب

 ،)٣("السانح، وهو الطائر امليمون أو احملمود الذي يطري إىل اليمني، وهو الذي يتفاءل بـه ":
موا، وإذا اجته إىل الـيمني  ه إىل الشمال تشاَءجفإذا ات قد حتددت قيمة هذا الطائر باجتاهه،ف

  ):املتقارب التام( ذلك يف قول أيب ذؤيب اهلذيلو قبلوا؛أتفاءلوا و
ــرِأَ ــبرإِت لبـ ــلَطَانفَ هتـ   ـقْـ

  
  
  

أُ ـتجِزي لحـ اِإل نِس ـ  ابِي نِالسايح  
  ــع ــى لَ ــنكَ قٍرطُ ورِح ــالر   اكَ

  
  
  

ــحتبِ  سب آرــام هــ ن الصوحار  
  اجـــالر بناهـــا امعـــن نهِـــبِ  

  
ـ ي النقبت لُ   ـ  فيهـا  ضائفَ رِالس٤(احي(  

ه خيرج من رأس القتيل الذي مل يؤخذ بثأره، فيزقو طائر يزعمون أن :وهو) اهلامة(وكذلك   
يف قول أيب ذؤيب  وردقد و ،)١(طارفإذا أُخذ بثأره  اسقوين من دم قاتلي، :عند قربه ويقول

  ):الطويل التام( ذؤيب اهلذيل

 ـــــــــــــــــ

 .)١٠٧ص/٣، قيوانالد() ١(
)٢ (ا، حممد عجينة، دار الفارايبموسوعة أساطري العرب عن اجلاهلي١م، ط١٩٩٤ لبنان، عام ،بريوت ،ة ودالال ،
)٣٤٥ /١(. 
 .)٢/١٨٤(السابق، ) ٣(
 .)١٣٦ص/١الديوان، ق() ٤(



 ٢٠٦

ــو ا أَمنــس ــتالف فُ يــ الَّإِ ان   نائرِقَ
  

ــ   بِتني ويــب ــامى هقَ هقُا وبــور ٢(اه(  
من صـور بعـث    فتعبري الشاعر عن هذه املخلوقات واستلهامها يف املقطع الشعرِي صورةٌ  

فالشاعر يدلِّل ا على اتصاله بعامل األحياء واألشياء حىت يف نقطة اخلتام  ،احلركة واحلياة فيه
  .الشعور وتأزم احلالة الشعورية بؤرةاليت تشكِّل 

  
  :منظومة الضوء والعتمة: ب

ة يف الديوان، وكذل لقد تعددترِيعك مسارب العتمة،مصادر الضوء يف املقاطع الش 
مضـاٍء   فال يوجد مصدر ضوء أو أي ارتباط مصادر الضوء والعتمة بالزمن، بدايةً نالحظف

 عتمته احلضارة بقناديلـها،  وي الذي مل تشعلْعلى غلبة الطابع البد هذا يدلُّو غري طبيعي،
األلـوان يف   أنَّكمـا   أضواء النجوم، مرتبطٌ بالنهار والعتمة بالليل، وما بينهما إالَّ فالضوُء

  .العتمة تلغي وجود األلوان والضوء يظهره ألنَّ ؛املقاطع تدرج يف مضمار الضوء
ة أما مزيرِيعفإة وجود ألفاظ الضوء يف الصورة الفنية يف املقاطع الشا - هانما  - غالب

  ):التامالوافر (حتمل معىن الوضوح والتأكيد والقوة، وذلك كقول املتنخل يف البياض 
ــأَ جزبِ تفــت ــي ــيضٍ خة بِ   اففَ

  
  
  

ــ ــلُّمت مهنأَكَـ ــهـ   )٣(اطبم سـ
جند  فبناًء على ارتباط اللون بالضوء الذي يلغي التساوي اللوين الذي تحدثه الظلمة،  

رِي حفل ببعض األلوان اليت أدعأن املقطع الشرِي وظيفـةً    تـعـ  يف املقطـع الش ةًمجالي، 
ـ رِأكثر قربا من التج وجنح ا الشاعر إىل معان رمزية الغاياتمع  سجمتفان بة الشعة،وري 
كما ترمـي إىل جـذب انتبـاه     ة الشاعر ومشاعره واجتاهاته،لتكشف عن نفسي وردتو

يف را ة اليت تحـدث تـوت  ألوان األشياء وأشكاهلا هي مظاهرها احلسي" ذلك ألنَّ ؛)٤(ياملتلقِّ
  ـــــــــــــــــ

= 
)١ (موسوعة أساطري العرا، حممد عجينه،ب عن اجلاهلية ودالال)٣٣٥ -٣٣٤ / ١(. 
 .)١٥٦ص/١الديوان، ق() ٢(
 .)٢٩ص/٢الديوان، ق() ٣(
، حممد ماجد الدخيل، دار اهـ أمنوذج٥٢٥ شعر األعمى التطيلي-ة يف الشعر األندلسيورة الفنيالص :ينظَر) ٤(

 .)٥٠إىل  ٣٩: ص(م، ٢٠٠٦الكندي، عام
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 ها يف الناس، واملعـروف أنَّ ة يتفاوت تأثريإا مثريات حسي حركة املشاعر،يف األعصاب و
د نه ليس لعبا رأغري  اللعب ا، هذه األلوان واألشكال، وحيب حيب - فلكالطِّ - الشاعر
 لقـارئ أو إثـارة ا  إنما هو لعب تدفع إليه احلاجة إىل استكشاف الصورة أوالً مثَّو اللعب،
 ل جزًءا أساسيا من نسيج الـنص كِّشه يعر من أنوتنبع أمهية اللون يف الش" ،)١("ثانيااملُتلَقِّي 

رِي، فاللون على الرعغم من أنه عنصر أقرب ما يكون إىل عامل الرسم،الش فإنة ه ميتلك فاعلي
بصرية تذا يتحو عور،خاطب الوجدان والش هوووضع ضـمن  ل إىل مؤشر أو دال حني ي

  .)٢("، وهذا ميتلك داللة يف إطار بناء اجلملة الشعرِيةيوِغسياق لُ
رِي عالمةٌوإذا كان لعوداللة سيميائية يلْ لون يف املطلع الشما القارئ الدفقـة   س

ا،الشعورياة اليت محلتها التجربة يف طي لون معىن نف لِّكُفلر إىل    ،سيـاعغرض منـه الشي
يأيت يف اية القصيدة ليساعد "اللون  فإنَّ اختزال الشعور وصبغ االنفعال بلون يتناسب معه،

  .)٣("يكون مدى الشاعر أوسعو يف ختم القصيدة،
وهذا التوسمن  همنحع الذي ي ةنعكاسات اإلاللون للشاعر ينبعفِْسياملختلفة الـيت   الن

من أكثـر األلـوان    هفاللون األزرق مثالً جند أن من وجهات خمتلفة؛ لتفسري النصتتضافر 
ا، فقد أطلق على أشياء متناقضة، كالنزرق تـارة،  : صال وأسنة الرماح اليت يقال هلاغموض

 دة منها ما يدخل يف معىن املوت والعداوة،دعخيرج لدالالت مت"فهو  ،)٤(وبيض تارة أخرى
قد ورد يف قول قيس بـن  و ،)٥("يدخل يف عامل احلزن والكآبة والضياع منها ماو والعداوة،

  ):الكامل التام( )١(عيزارة

 ـــــــــــــــــ

 .)٥٩: ص(التفسري النفسي لألدب، مصطفى سويف، ) ١(
: ص(، ٢، طـه ١٤٢٦ دراسات يف الشعر اجلاهلي، موسى ربابعة، دار جرير للنشر ،يتشكيل اخلطاب الشعرِ) ٢(

 .)٤٦: ص(
)٣ (الشعر -عرفضاءات اللون يف الشم، ٢٠٠٠ ، عامدمشق ،، هدى الصنحاوي، دار احلصاد، سوريةاالسوري منوذج

 .)١٣٤: ص(، ١م، ط٢٠٠٠
 هـ١٤٢٩ عامدار جمدالوي للنشر والتوزيع،  يف لغة األدب وأدب اللغة حبوث ودراسات، إبراهيم خليل، :ينظَر) ٤(

 .)٢٠: ص(، ١م، ط٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩
م، ٢٠٠٧ عمان، عام ،األردن ،اللون وداللته يف الشعر، ظاهر حممد هزاع الزواهرة، دار احلامد للنشر والتوزيع) ٥(

= 



 ٢٠٨

  اهــفَلْخ رادغــك ترتــعم لِّي كُــفــ
  

  
  

زــر ــامد اَءقَ ــ ةَي اليدنِي تمــد   ي
  يــا أَو مرــلَ اد املا هلــك ــادفَن ي اه  

  
  وفَنــاد هــا ب عــ د السرِالمِ يــد  )٢(ي

وهو كاألمحر من األلـوان   ت عيناها،ازرقَّ هنا يقصد ا الكلبة أو البقرة إذا ماتت فالزرقاُء 
ب مع مقام الرثاء الذي اشتمل على وصـف هولـه   ، هذا ما يتناس)٣(املشؤومة عند العرب

لَأَه الذي وفجيعته بوفاة أخيه من أمقَّت عيناه: ويقال" به مرض يف بطنه، مدليالً علـى   ازر
ا اللون األصفر فقد استحضره الشاعر اهلذيل يف معـرِضِ العزميـة   أم ،)٤("االحتضار واملوت

  ):الوافر التام( أبو ذؤيب يقولواإلقدام، حينما مدح شخصية جسورة حماربة 
سإِقْب ذَتـ ا م ا الشمـ كَ س انأَكَ تـ ن اه  
  

  اهاررفاصــا وهــيطُيــبٍ لط ةَُءالَصــ  
ميتدح نشـيبة بسـبق    فالشاعر فاالصفرار هنا مرتبطٌ بضوء الشمس حال غروا،  

حني تكون الغارة أخفى، وهذا اخلفاُء الشمس للمغيب، العادين حني مالت من متاهي  نابع
  .ري والتستفِّالذي نشأ عنه هذا التخ اصفرار األفق مع اصفرار األرض الصحراوية،

ا يف الداللـة  ا انتشار الضوأمة من الديوان يكون غالبرِيعء يف العتمة يف الصورة الش
الطويل التام( د الرغبة واالستتار، وذلك من مثل قول أيب ذؤيبعلى انبعاث األمل وجتد:(  

ـ  بيطْأَبِ من ـ ف ـ ا جِذَا إِيه   قًـا ارِت طَئْ
  

  لَــوم يــتبيــ نساطاُألفُــقِ ع ــاملُجيل  
ــامل فهلَــدا اذَإِ   عزاب بــوص ــأْر سه  

  
  أَوكَمنـ  ه فْضـ  و مـ الثَّ ن ـ  ةلَّ   )٥(لِاخلُطْ

مة بطريقـة التنـاثر   لْل شيوع النور يف الظُّالذي ميثِّ وكذلك صورة عمود السحر،  
  ):املتقارب التام( أيضا - قوله وذلك مثلُ واالنتشار،
ــو ــن فَلَـ ــذُبِـ ــبِأَو بِـ   زٍ اعي مـ

  
  
  

حدــد ــ ي السنان ــو شاهــي الب صر  
  ـــــــــــــــــ  

= 
 .)٦٠: ص(، ١م، ط٢٠٠٧

 ).٧٢ص/٣، قالديوان( .والعيزارة أمه، وهو قيس بن خويلد ،قيس بن العيزارة من شعراء هذيل) ١(
 .)٧٥ص/٣الديوان، ق() ٢(
 .)٢٠١ /١(ة وداللتها، حممد عجينة، ب عن اجلاهليموسوعة أساطري العر: ينظر) ٣(
 .)٣٩: ص(حبوث ودراسات، إبراهيم خليل،  ،غة األدب وأدب اللغةيف لُ) ٤(
 .)٤٢ص/١الديوان، ق() ٥(



 ٢٠٩

بِــوابنــقُ يبسٍي لَــوم ــلَكْيام  
  

  
  

ــإِ ــي نْى أَلَ يَءض ــع مــ ود السحر  
ــلَ   ــباَأل الَقَـ ــو داعـ   وتامالشـ

  
ــكَنَ    انلَكَ تــي ــأَ ةلَ ــه  )١(زرلِ اهلُ

  والعتمة وردت الطويـل  ( قول أيب ذؤيبوذلك يف  جوم،يف ذكر الليل أو بداللة اختفاء الن
  ):التام
ــ ــ كلذَفَ ــم ا شبــه ــعم ما أُت فَ ذَإِ    رٍما ما توى اللَّالـ  لِي ـ ومجن تارغَ ٢(اه(  

  ):الكامل التام( كبري أيبوكذلك السواد ورد يف قول 
ـ ح تى انتـ ه يـ لَــإِ ت اشِرِى ف زِعيــزة  
  

ـ    سواَءد رـ و ـ فنأَ ةُثَ ا كَهاملــخص٣(ف( 
كما أبدع  ،هذا يدلُّ على أنَّ الشاعر اهلذيل ميتلك فنيات مسرحية هائلة يف توزيع األضواءو  

ا   يف تصوير حركة هذا الضوء ودرجاته، حبسب احلالة الشعورية اليت يقبع حتـت سـطو
  .الشاعر

  
  :منظومة احلركة والثبات :ج

ة النزعة اإلنسانية يف إشكالية فاعلي على حنو رمزي دتؤكِّحركية التعبري الشعرِي "إنَّ 
حبيـث   املعىن الشعرِي وقوة االنعكاس املضاعف حلركة األشياء ودميومتها يف مرايا الصورة،

ى يف التماعات املرايـا  يتراَءو يا شفافًا وراء الضباب اخلادع للغة،يتجلى القول الشعرِي جتلِّ
لكنها يف الوقت  سر يف مساق املتاح واملرئي،رية ترشح شكلها لآلاإليهامية يئة ظالل صو

  .)٤("وقريبة يف بعدها تبقى بعيدة يف قرا، أنذاته تستخدم كل أساليب التمنع من أجل 

 ـــــــــــــــــ

 .)١٥١ص/١الديوان، ق() ١(
 .)٢١١ص/١الديوان، ق() ٢(
 .)١١٠ص/٢، قديوانال() ٣(
رذاذ اللغة ومرايا الصورة يف شعر عز الدين املناصرة، حممد صابر عبيد، دار جمدالوي ،حركية التعبري الشعرِي ) ٤(

 .)٦: ص(، ١، ط٢٠٠٦ - ١٤٢٦للنشر والتوزيع، عام



 ٢١٠

ة جاءترِيعةُ للصورة الفنية يف املقاطع الشوثيقة االرتباط باحليـاة   فاملصادر احلركي
ميكن أن نصـنف  و ضمن النظام احلي يف احليز اإلدراكي للشاعر، هاونتنتيجة كين والطبيعة،

  :نيهذه املصادر اليت بعثت احلياة واحلركة والتغير يف املقاطع إىل صنفَ
لقد اقتنص الشاعر اهلذيل من بني املظاهر الطبيعية ما ينتاسب : حركة الطبيعة :أوهلما

إىل منابع املياه ومساقطها وحركـة اإلنسـان كالعـدو    واملقام الشعرِي؛ ذلك ألنه تطرق 
وكـذلك االنقضـاض والطـرد     ،واإلدبـار  اجلمودواالنصراف واحليوان أيضا كاجلري و

فواعلها جمموعة و ة يف املقاطع الشعرِية،لَععلى احلركة املفت تكل هذه األلفاظ دلَّ السريعني،
  .من البشر واحليوانات

قد وردت متمثِّلَـةً يف   باحلياة والتجدد والدميومة، تية اليت ارتبطاملظاهر الطبيعفإنّ 
الـيت مثّلـت    ،)النارو الصوت،و السحاب،و الروائح،و السراب،و املاء،و الريح،(صورة 

إما تفاعالً مباشرا أو استدعاًء يف مقام  الشاعر اهلذيل على درجة التفاعل مع الطبيعة، ةحمافظ
الصـوت  (لنمثل على مصادر احلركة وسرياا بأمثلـة  و  هو ما يعنينا هنا،التصوير، والثاين

  ):الطويل التام(وذلك يف قول ساعدة بن جؤية  ،)وبالروائح
يــخ ــير ضفِّ انَع ــع الســأَكَ اة نه  

  
  
  

ــذَإِ ــىا ا م حنت لــلن ــظَ اِءج ليم  
  ــن ــ اَءج م رــد ــح نكُ بِأَ ريِمــد   ةي

  
  
  

ــه ــو بِفَائلـ ــ نِيتحفْالصـ   ومدكُـ
ــ   نُّرِي ــع ــالب ى قُــبلَ ــنأَكَ ونطُ اه  

  
ــبرِ   ةُ أَابــي ــارٍ بِس ــو نهِ ش١(وم(  

التصويت، وسريان الصوت هنا مرتبط باحلياة؛ ألنَّ اهلواء هو : فالرنني يف البيت األخري معناه  
كأنهم تحت صيفي لَه نحم، والنحيم هو : هيف قول) النحم(ناقل هلذا الصوت، وكذلك ورد 

  ):البسيط التام(يف قول عبد مناف بن ربع  ، و ذلكصوت الدابة
    ـمحلـه ن فيـيص ـتحت همكَأن  

 
  
 

  مصــرحٍ طَحــرت أســناؤه القَــرِدا
  ةــد يف قُتائ مــلَكُوه ــى إذا أَس تح  

  
  اجلَم دطـركما ت الا  شدـر٢(الـةُ الش( 

 
 ـــــــــــــــــ

 .)٢٣٥ص/١الديوان، ق() ١(
 .)٤١ص/٢الديوان، ق() ٢(



 ٢١١

الطويل التام( ا الروائح فقد وردت يف قول قيس بن عيزارةأم:(  
ــ ــا وجنلَي نَّأَكَ وجــم سكًا وعــن بــأَبِ    ار شرافــطَ ه ــلَع تلَّ يامل هــر   )١(عابِ

 وقـد وقد ورد هذا البيت مقطعا لقصيدة أنشدها قيس بن عيزارة وهو يف األسـر،  
ومنـها الـروائح    معرضا ألبرز ما تذكَّره من شأن أرضه وأهله وبناته، صيدةهذه الق جعل

الزكية املتمثِّلة يف العود واملسك والعنبر اليت ضوها ذاكرة املشمومات يف عت أرضه، فاستدعت
ـ مع فائح العـود وامل  بت واملرابع،بداعي املشاة بني طيب رائحة الن الصورة السابقة، ك س

  .والعنرب
يبدو "اليت  لة يف حركة الزمن،ثِّمتم ا املقاطع الشعرِية، أخرى حفلت وهناك حركةٌ

ووسط هذه احلركة يظهر الصـباح وتبـدأ احليـاة     عة،حركة دائمة ومتنويف فيها الشاعر 
فتكون حركة  لتغرب وتزول مع انتشار الليل، وت،فُالشمس باخلُ أشعةُ وتستمر إىل أن تبدأَ

ر داخل حركة الزمن،الشلكن حركة الزمن دائبة اجلريان؛  ف،احلركة األوىل تتوقَّ أنَّ إالَّ اع
ا نفسيف حركة اليوم يعين أنه انتهى، ويف املستقبل توقُّو ،)٢("ا يف قلب الشاعرفيترك ذلك أثر

لـذلك   ،تنتهية دائبة ال يدمرس - عند اجلاهليني - املستقبل يوم آخر، ولكن حركة الدهر
يف  ه يدلُّ؛ فإن)االنتقال(هي حالة   ةأبرز ما يسترعي االنتباه يف مصادر الصورة الزمني جند أنَّ

ر لألبيات الشاعر يتخي ألنَّ قة بالزمن على اجلدة واالنتقالية؛أغلب مواضع الصورة الفنية املتعلِّ
 ،)غارت جنومها الصيف، ،قرب الليل الغداة، الصبح،(زمن اليت تسبق املقطع وقتا قريبا من 

أو يكون ارتدادا للماضي واستدعاء  والتغيري، االنتقاليكون يف املقطع الشعرِي خصوصية و
املتقـارب  ( الكلـب  يلبعض أحداثه؛ وذلك من مثل قول جنوب يف رثاء أخيها عمرو ذ

  ):التام
ــو ــع دقَ لــ م الضيف واملُرــم   ونَلُ

  
  
  

ــغْاا ذَإِ بــأُ ر ــهو قفْ بــ ت شاالَم  
  ولَّــخــ تعا نالَوــدا املُهــر ضعات  

  
ــفَ   ــ ملَ تــ ر عيل ــن مــز   الَالَن بِ

 ـــــــــــــــــ  

 .)٨٠ص/٣الديوان، ق() ١(
إحسان الديك، جامعة النجاح : إشراف ،سلمان، رسالة ماجستريأمحد  كمال فواز ،عر اجلاهليالشمس يف الش) ٢(

 .)١٥٠: ص(م، ٢٠٠٤ ، عامفلسطني ،النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس



 ٢١٢

ــأَبِ نــكُ ك نت بِالرــع ــعرِامل ي   ي
  

  ــكُو نت ــل من يعتفــك ــ ي االَالثِّم  
  ـــوخرـــقٍ تجاوز تولَـــههجم  

  
ــجوبِ   ــ اَءن حرت ــف ــش   الَالَكَّى الكَ

  ــكُو نت ــالن هــ ار ــمش هبِ سه  
  

  ـ كُو نت ـ د ـ ى اللَّج لِي ف ـالَالَ  يـهاهل  
ــلٍ   يخــ و سرــ ت ــرفُ كلَ ساناه  

  
ــوفَ   ــا وولَّ ــي ملَ ستــوا قُلُّق االَب  

      :ويف املقطع الشعرِي قالت  
ــو حأَ يبو ــت ــح حــ ي صبحت  

  
  
  

ــ ــاهل اةَدغَ اجِي مــن ااي ــع االَج  
  ــو ــلٍبِقَ لُّكُ ــ نْإِو ي ــت ملَ   نكُ

  
ــتدرأَ   هم ــم ــن ب كــات ١(االَوا وِج( 

  وإذا استخرة،جرِيعنا مصادر الثبات يف الصورة الش يف معطيات البيئـة   جند أنه كائن
جبل ( :منهاو ،)هولاجلبال واألودية والس(ة لة يف األماكن الواردة يف الصور الفنياحمليطة املتمثِّ

مـن ناحيـة    )مأسدة ترج( هات من مثل صورةعقد املشاب ضِرغ، بِ)مشنصري وجبل العلداة
  ):الطويل التام(بأحدها يف قوله  )سامل(جنادة بن عامر ممدوحة ا الشاعر ه اليت شب الغور،
ــ ــرحم نَّأَكَ ــا م بــ ن ــأُس ت دجٍر  

  
  ــي سافــارِفَ ع سع ــي ــب س فَد٢(ااع(  

ثباـا  و )القوسوالصاع، والسباط، والسنان، والسيف، املشريف، : (األدوات مثلو   
يف حركتها جلب للحياة و تتحرك بإرادة الشخص، وإمنايف اعتبارها أدوات ال متلك احلركة 

ة، وسنعرض لطرف منها كثريا يف الصور الفني قد وردتو الكرمية، وهي يف األصل جامدة،
الوشم من الثوابت اليت و ،)كالوشم(اط الصور الفنية، وكذلك بعض العادات اجلاهلية يف أمن

  :ينعت ا الشاعر درجة الثبات واالستقرار واستحالة الزوال
ــبرِ    اهــنأَكَ ونطُــالب ى قُــبلَــع نُّرِيــ ةُ أَابــي ــارٍ بِس ــو نهِ ش٣(وم(  

فالشاعر اهلذيل قـدم   ،)املوت والفناء(رت حول وحأما صورة الثبات األخرية فقد متَ
املوت يف املقطع الشعرِي؛ باعتباره عزالً عن احلياة، وتوقفًا عن احلركة، وانسداالً للسـتار  

 ـــــــــــــــــ

 .)١٢٣ص/٣الديوان، ق() ١(
 .)٣١ص/٣الديوان، ق() ٢(
 .)٢٣٥ص/١الديوان، ق() ٣(



 ٢١٣

تسليم باألقدار، وإميان بعدم إمكانية العـودة   دفعةالتحويل على ذلك املشهد الشعرِي، مع 
وت اليت تتوقَّف عندها حركة القصيدة مبثابة اهلدف الذي شدت للحياة، فقد كانت صور امل

 فقـدان التواصـل،   خلو احلياة من الطعم، احلتم،: (له رحال املطلع، وذلك مبرادفات عدة
  ):البسيط التام(، ويمكن أن نستشهد عليه بقول أيب ذؤيب )احلني

ـ  ةُحدم انَكَ ولَ أَح يـ ن شرـ أَ ت احد  
  

ــحأَ   أُ ايبــو تــ ك الشــاَأل م ماد١(يح( 
  ):السريع التام(وقول املتنخل   

سلَــي لــميبِ تصــيلٍو قَــود  
  

  لِّـــعق فطَـــ يـــهرامل فـــولِص  
ــبا انذَى  إِدوأَ   ــ تتـ ــفَ اهوقُـ   ملَـ

  
  يــر ــذَإِ بكَ ا سارــوا و ــي ملَ ٢(لِزِن(  

أبرز مصادر التصوير الفني عند الشعراء اهلُـذَليني  ذا نكون قد سلَّطنا الضوء على و  
بامنتزعة من البيئة احمليطة  يف مقاطع القصائد، ومجيعها كانتن أحداث حياتـه  لشاعر، وم
ةوخالصة ثقافته االجتماعية واحلربي.  

 ـــــــــــــــــ

 .)١١٣ص/١، قالديوان() ١(
 .)١٥ص/٢، قالديوان() ٢(



 ٢١٤

�?(@�A�?(@�A�?(@�A�?(@�A::::    ������� ����� � &'(�IJ�� G�"KH�� �(L�M������� ����� � &'(�IJ�� G�"KH�� �(L�M������� ����� � &'(�IJ�� G�"KH�� �(L�M������� ����� � &'(�IJ�� G�"KH�� �(L�M::::        
، ورسائلهم إىل املتلقِّني مبؤثِّرات فنية عـدة  يف إيصال غايام، لقد استعان الشعراء"

تساعد على إبراز صورة احلياة الفكرية، واملعنوية اليت  التصوير بطرق وأساليب عدة، :منها
وهذا الغالب على شعراء  ،إحياءات من البيئة والطبيعة والناسو يعيشها الشاعر بواسطة مناذج

ولكـن   ،يكونوا يقصدون التصوير يف حد ذاته من حيث هو تصـوير  م ملفإاجلاهليني؛ 
ومواقف حياتية بصورة مجاليـة   وضرورات معنوية، هدفهم هو التعبري عن حاجات نفسية،

ينال الشاعر منـها متعـة   و املفاجأة،و واملقارنة، شاف،منها متعةَ االكتاملُتلَقِّي  جيين أكثر،
كلُّ ذلك غُذِّي بعاطفة دافقة، وخيال  قَّة الرمز، ومجال التصوير،اإلبداع، وحسن النسق، ود

واسع، استطاع من خالله املبدعون أن يصلُوا بأفكارهم ورؤاهم إىل املتلقِّني يف أي وقـت  
وهلذا فإنَّ الصورة الفنية يف الشعر اجلاهلي مل تكن مجرد نوع من الصنعة املتوارثـة   وزمن،

سـواء يف نفسـها أو يف    ،والتعقيـد  فنا على قدر من العمق، والدقة" انتبل ك ،)١("فقط
أو تـدل عليـه يف    وسواء فيما تعطيه من الظاهر، ارتباطها مبا حوهلا من عناصر القصيدة،

  .)٢("الباطن، أو فيما وراء النص
قائمـا   والصورةُ الفنية يف الشعر تفترق حبسب ما تقوم عليه؛ فمنها ما يكون بصريا

 ،)التـداعي (منها ما يكون إدراكيا يقوم على عالقة هي ضرب من و ،)املشاة(على عالقة 
فالتعبري البصري للصورة يقصد به التأليف واالقتران الصوري بني خمتلف املشاهدات، ومـن  

ا صوريخيلق مركب ا حتافظ مكوناته ثَما السـابقة،  - املشاهدات -ا جديدمـع   على صفا

 ـــــــــــــــــ

: ص(، ١م، ط٢٠٠٨أكتوبر،  ٧ حممد الصادق اخلازمي، منشورات جامعة ،أثر الثقافة يف بناء القصيدة اجلاهلية) ١(
٢٥٥(. 

 .)٦٧: ص(م، ١٩٨٤ القاهرة، عام ،سطوري، رمضان عبد الشايف الشوريب، دار املعارفالشعر اجلاهلي تفسري أُ) ٢(



 ٢١٥

إضفاء اجلد١(قهة والتوافُة واإلبداع عليها عن طريق تعزيز العالقة القائمة بينهما على املشاب( ،
  .)٢(ر عالقتهماهوتعترب ج هةُفاملشاب االستعارة والتشبيه، يِيف فن ةٌمهة قائاملشاب"هذه 

التركيب يف األول طريف مبعىن أنَّ ،)التداعي(ا التعبري اإلدراكي القائم على عالقة أم 
يكون الرابط بني و ا يف الثاين فتغيب هذه العالقة،أم زم وجود عالقة التشابه،لْي - البصري -

التقارب الذي يولد بينهما؛ بسـبب ارتباطهمـا    - حينئذ - اللفظ احلاضر والصورة الغائبة
ا، وهو ما يقصد بهعضوي )عملخيلق العالقـة املتبادلـة   وهذا التداعي هو الذي  )ة التداعيي

، وذلك )٣(مما بينهما من تالز بسببأحدمها مكان اآلخر قائمة حلول حيث يصبح إمكانية 
از،متيف الكناية وا وافر باعتبارمها فرعين هامين فُن موع الصورة الفنية يف الشعر العريبر.  

  
� NO��NO��NO��NO����������ِDِDِDِD,P,P,P,P    �D���D���D���D���H�H�H�Hِ�ِ�ِ�ِ�K�K�K�K�    َ���َ���َ���َ���)Q�)Q�)Q�)Q�,R,R,R,R    �S�S�S�Sَ�َ�َ�َ��S T�S T�S T�S TَUVَUVَUVَUV)&)&)&)&    ُ��ُ��ُ��ُ�����������C��C��C��C��W�W�W�W)&)&)&)&::::        

فلسفة اجلمال يف البالغة العربِية حىت القرن الرابع اهلجري  إنَّ :ةالصورة التشبيهي .أ
فلسفةً كانت ةًعقلي ا أو مبعىن أدقتنظيميال تفـرض االسـتخدام    ة ال جتنح إىل اخليال كثري

ـ  ة،لخيال، إا كانت تنسج األلوان البديعة واألمناط البيانيلاجلامح  ة يف واألساليب التعبريي
ة، تربز القيمة من خالهلا بشواهد متفَسالسل وعقود عقليقة حمافظة على املراتب اجلماليـة  ر

العقلية، ومن األدلة أيضا اختذتا أ مالً لضمان التواصل ن جزئيات الشكل احلسي للفن سب
بل  تأكيدهاهو مالية يف البالغة العربِية ح هذا االجتاه يف الفلسفة اجلوأبرز ما يوض ،يمع املتلقِّ

حريالتشبيه صها على الفن ومذهب التوسلُط واالعتدال الذي خيلو من الغواإلفـراط يف   و
رغم معرفتهم بالوسـائط   الوحشي، البدويو الصياغة واملعىن، ويرتفع عن الساقط السوقي

ن مـن  ِسا يستحجاه البالغة اتجاها عقليوعلى ذلك فقد كان ات واألطراف ملذاهب الشعر،
حلرص هذا االجتاه على  ة التشبيه،ومن الفنون البياني ،أوسطهامن األساليب و ده،صالشعر أقْ

 ـــــــــــــــــ

 .)١٤٤: ص(ة، حممد الدسوقي، الفنية للصورة البنية التكويني: ينظر) ١(
)٢ (فلسفة اجلمال يف البالغة العربية، عبد الرحيم حممد اهلبيل، الدار العربي١م، ط٢٠٠٤ شر والتوزيع، عامة للن ،)ص :

٢٣٨(. 
 .)٢٠١: ص(ة، حممد الدسوقي، ية للصورة الفنالبنية التكويني: ينظر) ٣(



 ٢١٦

ا لطريقة التفكري العربيـة  أنَّ يعين الذي ه أو احملاكاة،مبدأ التشاب١(فن التشبيه كان جتسيم(، 
ل يف هذه القدرة الذهنية اليت جتعله يرى شاعر احلاذق يتمثَّفالفارق بيننا كبشر عاديني وبني ال

، )٢(يدرك العالقات بني األشياء بقدرة متميـزة ه عر احلاذق فإناالش أما ،أدقأبعد مما نرى و
ة القدمية كلها؛ ذلك ألنه ينسجم إ :جمل القولومرِيعشبيه عمود الصورة يف النظرية الشنَّ الت

إا فلسفة تقوم على حب اجلمال السهل الواضح، والتشبيه قادر  ،جلمالية عموماوفلسفتهم ا
منها باجتاه يلتقي فيه مع اآلخر،  على حتقيق هذا اجلمال بإبرازه حدين متناظرين، يعمل كُلٌّ

ا تامحدان احتادلكنهما ال يتا، وإندوء وبال تصاد ـ ما ينسجمان ا علـى  م، وهو قادر أيض
حتقيق طرف آخر مة، وهو اهتمامهم بتفررِيعد األجزاء، وعدم انصهارها فيه ن نظريتهم الش
  .)٣()عبالوحدة يف التنو( عرف عند األوربيني

من  فيه كثريو يقوم على اخليال املنتزع من حيام،"فإنه  اهلذليني، شعريف  التشبيهأما 
إا صورة متس أصـول فـن اهلـذليني،     والواقعية،فيه كثري من االتزان و اجلمال والصدق،

ـ ا يحق وتفصح عن تكوينهم النفسي، وتتحدث عن فطرم اليت فطروا عليها، عالتشـبيه   د
ا أساسيأ إالَّ - جاهلي أو إسالمي - ا يف كل شعرركنذَنه عند هل معرض لذوات أفرادها،ي 

ن ثَومم اخلَتتشبيهنه عن أي ف يف معد ٤("ضاف إىل غري اهلذلينيي(.  
رهم؛ لذلك عددنا لـوروده يف  عا يف شركنا أساسي دعه يف قصائد اهلُذَليني ييفالتشب

املقطع الشعرِي أمهيته؛ باعتباره طريقة فنية من طرائق التعبري وإيصال األفكـار، فنجـد أن   
ألا آخر مـا يبقـى يف    ؛ملقطع الشعريالشاعر يحافظ على مجالية الصورة التشبيهية يف ا

ـ واد يعجبهم القطع باحلكمة واملثل النقَّ"وذلك ألن  األمساع، و التشـبيه  ، )٥("دالتشبيه اجلي
الشاعر سلك لبنـاء   كما أنَّأشكال استثمار الصورة الفنية يف املقطع الشعري، شكل من  

 ـــــــــــــــــ

 .)١٢٦: ص(البالغة العربية، عبد الرحيم حممد اهلبيل،  فلسفة اجلمال يف :ينظَر) ١(
 .)١٨٧: ص(قدي والبالغي، جابر عصفور، ة يف التراث النيالصورة الفن: ينظر) ٢(
 .)٥٢: ص(عبد القادر الرباعي،  ،القدمي ية يف النقديالصورة الفن: ينظر) ٣(
 .)٢٨٠: ص(كمال زكي، أمحد  ،مييف العصرين اجلاهلي و اإلسال نييلذَشعر اهلُ) ٤(
 .)٣١٤: ص(بدوي، دار ضة مصر للطبع والنشر، أمحد  س النقد األديب عن العرب،سأُ :ينظَر) ٥(



 ٢١٧

 ،وكـأنّ  ،الكـاف (ات بأدوات التشـبيه  فقد عقد التشبيه الصورة التشبيهية طرقًا خمتلفة،
  .قد يورده حبذف أداتهو ،)وخال

ن فقط، أو يكـون حكايـة   يفقد جند التشبيه يسكب يف شطر أما من حيث الطولُ
أو جمموعة تشبيهات منفصـلة تتـابع يف    ينسج تفاصيلها يف أبيات املقطع الشعرِي مجيعها،

يدينا على قيمة الصورة الشعرِية يف املقطع الشعرِي أ يمكن أن نضعو أبيات املقطع الشعري،
من خالل بيان أهم مستة الواقعة يف املقطع الشعرييرِيعن يف الصورة الش:  

عالقة بـني الصـورة    نتاجما هي الكثافة املنشودة إن إنَّ :والتركيز التكثيف :أوهلا
فتحيل فاعلية الصورة الشعرِية إىل فيض مـن   ر،وتالكثافة والت اليت تبلغ فيها حد والسياق،

هنا تستحيل الصورة إىل احنالل العامل املألوف لألشـياء  و ف ال حدود هلا،شاإلضاءة والكَ
ن ثَوالترابطات والتداعيات، ومم ا لعالقات جديدة مل نألفْإعادة تركيبها تبهاع لنـا  يف تعام

ورة الشعرِية يف ره الصفِّوه الشاعر يف اخلامتة، وهو عينه ما تشدهذا ما ينو ،)١(اليومي لألشياء
ر النص الذي بـدأ  على توت حاول السيطرةَيف ختام القصيدة ي فالشاعر يف املقطع الشعري،

 وهـذه  فجنح لتقدمي خالصة احلالة الشعورية يف قالبٍ أكثر كثافة وإحياًء، شيئًا فشيئًا، يقلُّ
ـ  رادة وظالهلا يف آن معـا، ع من تقدمي املعاين املُدبن املُكِّم املقطع الشعرِي تالكثافة يف ا أم

التركيز فيتبين مواحد، ن خالل تقدمي صورة متكاملة يف بيت ا بطريقة التشبيه املُإمل يف تكام
  .يف املقطع الشعري -املشبه-يتمركز نصفهشطرين أو التشبيه الدائري الذي 

أصداء املُتلَقِّي  يف الشاعر ينشد يف خامتة القصيدة أن يترك إنَّ :سياألثر النفْ :انيهاث
الصورة تبقى  الصورة، ألنَّ وال أقصر طريق إىل هذه الغاية إالَّ ،رفس أكرب األثيبقى هلا يف الن

 ر على عاطفةثِّؤيكة ومتباعدة األلوان، وهذا ما خصوصا إذا كانت متحر يف الذهن خياالا،
رود لـو  - على سبيل املثال وليس احلصر -نماذج الببعض  وميوله وذوقه، ومنثّل هنااملُتلَقِّي 

  ):الوافر التام( قولُ أيب ذؤيبومنها  التشبيهات يف املقطع الشعرِي،
سإِقْب ذَتا ما الشمـ كَ س انأَكَ تـ ن اه  
  

ــ   ةَُءالَص طــبٍ ل ــيطُي هــاا و صفراراه  
 ـــــــــــــــــ  

، ٤م، ط١٩٩٥ ة يف الشعر، كمال أبو ديب، دار العلم للماليني، عامي دراسات بنيوية اخلفاء والتجلِّيلجد: ينظر) ١(
 .)٤٥: ص(، ٤ط



 ٢١٨

ـ ا مذَإِ ا سـ ر ـ واع القَ ـ انمِ كَ   مهنأَوا كَ
  

ــوقَ   افــلُ خ يلٍ جــر هيوِاقْا ورــار اه  
  والُــكَّيم نالجِــيم العالجِــا اخلَا مــذَإِ  

  
  طَــولَــالَ عهِيم حمــيهــا وسعار١(اه(  

  فهو يشه صورة حمسوسةًب املمدوح – نشيبة فإنّ، بأخرى حمسوسة – يف العـدو   هو السابق
ه لون غروب الشمس بصالءة الطيـب  وقت الغروب وقد شباليت حصلت يف حني اإلغارة، 

وكان مشهد عدو القـوم   خفى وأستر،أالغارة تكون  ألنَّر هذا الوقت حني تصفر، وقد ختي
  .)٢(كاخليل السريعة اليت قفلت من بالد إىل بالد

امالطويل الت(قوله  اأم:(  
  هنــأَكَ رابالســ انَا كَــذَت إِزجــأَ

  
  لَعى محزـ ئ ـ ات اِإللَّ ـ ن امِكَ ض٣(يح(  

جسارة مـن اجتيـاز    ن وبكلِّه يتمكَّبأن - نشيبة - فهو يف هذا البيت شبه املؤبن  
ه احلوض النضيح الـذي   الظمأ،احلر و شدةة اليت ينشأ فيها السراب من األماكن احلاركأن

يف  ما خصوصية هذه الصورة يف املقطع الشعرِي إالَّو كام اتمعة الشاخصة باملاء،يغدق األ
للطريق األغرب، كما وصـفه   هذه احلياة كانتو ربط املمدوح باملاء الذي حتيا به الكائنات،

  :هلذه الصورة يف بيت سابقٍ
غْأَوبـ  ر ما يـ ج تازه متو ـحـ  ض   ـالْ

  
  ـرـ  كَ الِج قِ العفَـررِامي ـ ي   )٤(وحلُ

  ن باحلوض،فعندما شبه املؤب ة الأبرز اتى،عطشساع دوره يف تغيري هذه الصورة الشاحبة املغرب 
ا هلـذه  اختارها مقطعا شـعري  ذلك لترتبط صورة النضيح بنشيبة، مثَّو يف السلم واحلرب،

  .القصيدة
املُشبه بِه  ملقطع الشعرِي اليت تسلك طريقة تقدميهناك صورة أخرى من طرائق التشبيه يف او

وتأخري املشبه يف بيتن منفصلَيزوء( ن، وذلك يف قول أيب العياليالوافر ا:(  
ــ ــا ي كَمقَنــ ض مــ ن جــ و ـالس  

  
  
  

ــما ــاَأل ِءسـ ــد لُدجـ   برِالـ
 ـــــــــــــــــ  

 .)٣٢ص/١، قالديوان() ١(
 .)٨٦: ص(، ١جملدالسكري،  شرح:ينظَر) ٢(
 .)١٢٠ص/١الديوان، ق() ٣(
 .)١١٨ص/١الديوان، ق() ٤(



 ٢١٩

ــزِر ــه ةُيـ ــ قَومـ ــ ملَـ   أْيـ
  

 )١(وابــهي ملَــنــا وموا ثَذُخــ  
ه الذي قتل يف زمـن  عم بنايرثي ا أبو العيال  ينتمي هذا املقطع الشعرِي لقصيدة رثائية،  

مقتله شابه منظر انقضاض الصقر اجلـريء  فإنَّ  ،ه رزأ قومهيصف مقتله بأنو معاوية بالروم،
السماِء إىل باملدر األرض، من جو.  

ه به وبنـاء  يف املقاطع الشعرِية اختصاصها باملشب ن أبدع التشبيهاتم كذلك جند أنَّ
رِي على ذمعقصد به األبيات السابقة للمقطع الش٢()التشبيه الدائري(ة التشبيه، وهذا ما ي( ،

بِأَطْيب من مقَبلهـا   ،)٣(ايهف نم بيطْأَبِ( :، الذي يفتتح فيه الشاعر مقطعه بقوله)٢()الدائري
كما أنه هناك طريقة أخـرى   ،))٦(ىهدأَو هنم ةًأَرج أَرجأَبِ ،)٥(ينم دالش عرسأَبِ ،)٤(مقَبلها 

 كلذَفَ ،)٧(اهبح بلْقَالْ حربي ي الَتالَّ كلْتفَ: (أخرى للتشبيه الدائري كانت على النحو التايل
يف  من ذلك قـول الربيـق  و ،))٩(رهالد ثُدحا يمم كلذَفَ ،)٨(رٍمعم ما أُت فَهبا شم كلذَفَ

  :)الوافر التام(املقطع الشعري
ــ ــ أَرجأَبِ جةًأَر ــم نه أَوــد ىه  

  
ــذَإِ   ــا م ــ بارِا كَ ــ توامل استداار  

ــذَإِ   ــفَا الطِّا م ــاحلَ ةُلَ ســلْأَ اُءن   تقَ
  

ــ   مــ ن ــ عِزالفَ ــاخلو عارِدامل م١٠(اار(  
  :وقال يف بيت قبلَ املقطع  

 ـــــــــــــــــ

 .)٢٥٢ص/٢الديوان، ق() ١(
ة، من ورة، عبد القادر الرباعي، الة العربية للعلوم اإلنسانيعر اجلاهلي دراسة يف الصالتشبيه الدائري يف الش :ينظَر) ٢(

 .)١٥٢ إىل ١٢٤: ص(من 
 .)٤٢ص/١ق ،الديوان() ٣(
 .)٧٠ص/١ق ،الديوان() ٤(
 .)١٥ص/٣ق ،الديوان() ٥(
 .)٦٣ص/٣ق ،الديوان() ٦(
 .)١٤٥ص/١ق ،الديوان() ٧(
 .)٢١١ص/١ق ،الديوان() ٨(
 .)٥١ص/٢ق ،الديوان() ٩(
 .)٦٤ص/٣ق ،الديوان() ١٠(



 ٢٢٠

ــرجٍو ــد ت ــن أُس ــابِك م ــا إنْ ش م  
  

ــدارا    اخل ــع نــد م ــبلَنيِ ق ــو ش   )١(أب
الربيق هنـا يرثـي أخـاه    " ويف بيان هذه الصورة الفنية يف املقطع الشعرِي جند أنَّ  
صـورة  : أي وهلذا شبهه ذه الصورة؛ فيمدحه بالشجاعة واملهابة وشدة البأس يف احلرب،

نه شرس أوكونه متشابك األنياب فهذا يعين ) شبالن(وله  به،اشتبكت أنيا ،)شابك(األسد 
مهابة  أشدو واملرثي أجرأ جرأة، شبلني هذا يزيده شراسة ومهابة، اوكونه أب الطباع خموف،

-جرأة األسدأفضلية أي نفي  ،)التفضيل(و) النفي(ه هنا قائم على يوالتشب من ذلك األسد،
)٢("فهذا األسد بصفاته ليس أجرأة و أهيب من املرثي، على املرثي-الذي له شبالن حيميها

.  

)٢("املرثي
.  

ـ فقـال   رة،على حكاية مصو تشبيهاًالشاعر قد أقام  جند أنَّالتايل  يف املوضع و  وأب
  ):الطويل التام(يف املقطع الشعريذؤيب 

ـ ا جِذَا إِيهف نم بيطْأَبِ   قًـا ارِت طَئْ
  

  ــو ــتي ملَ بيــ ن ساطــقِ ع ــجاملُ اُألفُ يل  
ـ أْر صـوب  ابزعامل فا اهلَدذَإِ   سه  

  
  أَوــكَمنــ هفْضــ وملَّــالثَّ ن٣(لِاخلُطْــ ة(  

  :هقولب و قد بدأ القصيدة  
ـ ) اتعرِذْأَ( نم ةٌلَضا فَمفَ هوـ  ت   هبِ

  
  
  

ــ كَّذَمــر ةٌ عسكَ نهــاد يــ ة الضلِح  
ــ   ــ احٍر ةُفَالَسـ   )٤(لِحـــالر ةرف آلخـــدرِ ةٌريـــقَم    ةٌاودا إِتهنمضـ

ممث تسترِي،أحكاية هذا التشبيه اليت تستغرق  رعا، باإلضافة إىل بييت املقطع الشحد عشر بيت 
جيمعهما يف بيت يقـع   مثَّ ،منهما على حدة يستطرد الشاعر يف وصف اخلمر والعسل، كلٌّ

  ):الطويل التام(أيب ذؤيب  لُوقَ ي، وهوقبل املقطع الشعرِ

 ـــــــــــــــــ

 .)٦٣ص/٣ق ،الديوان() ١(
 أميف البالغة جامعة  الدكتوراهدراسة وحتليل ومقارنة، رسالة مقدمة لنيل درجة  اهلُذَليني الصورة البيانية يف شعر) ٢(
 .٤٨صهـ، ١٤١٠كلية اللغة العربية، حممد احلسن علي األمني، -القرى أم
 .)٤٢ص/١الديوان، ق() ٣(
 .)٤٠ - ٣٩ص/١الديوان، ق() ٤(



 ٢٢١

ـ ه نْا إِمفَ ـ م ـ ا ف فْي صحة ارِبـ ق ية  
  

  جأُد ـ رِيد ـ بِ تقَّ ـ بِو ومِدالقَ ١(لِقْالص(  
  حىت إذا ما اجتمع اخلمر والعسل ضربه مثالً لفا حني يطرقها آخر الليل، ويف املقابل حيتقر يه

 - واملال والنـوم  جتتمع فيه اخلمر - إىل نوعٍ من احلياة الرجل الوخم الثقيل الذي استكان
  .)٢(عنه حني النظر إىل األفق الي يف السماء ه من املرأة اليت ال تنفكلَع على ما تأمم يتطلَّولَ

  .)٢(السماء
  ):الطويل التام( ه أيضاوقولُ

  رٍمــعم ما أُت فَــهبا شــمــ كلذَفَــ
  

ـ  لِيى اللَّالوا تا مذَإِ   ـ ومجن تارغَ ٣(اه(  
يف  والتشبيهويسبقها ببيتني يبين عليهما التشبيه ويدخر اإلفصاح باملشبه به يف املقطع الشعرِي   

  :قوله
ـ ى فَلَإِ ضـ  الت من ـ ح ـ لْجي مبِ   لٍجِ

  
  
  

ــأَ ضرــ ت ــأَ هبِ ضواجها وــه ضوماه  
ــفَ   شرجهــا ح ــت ى استمبِ رــطْن   ةفَ

  
  ــو ــ انَكَ ــ اًءفَش شوبهــا و صميم٤(اه(  

وإنما ماء  هذا العسل ال خيلط بأي ماء كان،" أنَّ :ر يف تعبري هذه الصورةو قد ذُكَ  
عد إال تعبريا عمـا يشـبه   ليس الرو الرعد،بسحاب مصحوب : أي ؛)لٍجِلْجم يبِح(من 

بـة يف  الَّتأيت االنعطافـة اخلَ  مثُ ،)٥("ماء السماء اإلعالن الكوين عن ميالد هذا املاء الطاهر،
ر الذي يوحي به ماء السماء هد بني الصفاء والطُّأن يوح يدي الشعرِي يرعالو وكأنَّ ،املقطع

ـ   ه واملرأة اليت يقترن ذكرها بالنجوم والكواكب الدائرة يف أفالكها كي خيلق من هـذا كلِّ
  .)٦(ومتعايل والسال نم مٍإحساسا بأشواق عميقة إىل عالَ

 

 ـــــــــــــــــ

 .)٤٣ص/١الديوان، ق() ١(
 .)١٢٨-١٢٧: ص(بريري، أمحد  ني، حممديلذَدراسة يف شعر اهلُ الشعرِيةاألسلوبية والتقاليد :ينظَر) ٢(
 .)٢١١ص/١الديوان، ق() ٣(
 .)٢١٠ص/١الديوان، ق() ٤(
 .)١١٥: ص(بريري، أمحد  ، حممداهلُذَلينيدراسة يف شعر  الشعرِيةوالتقاليد اُألسلوبية ) ٥(
 .)١١٧: ص(السابق، ) ٦(



 ٢٢٢

 تفصـح  أن فتدع بالشيء، الشيء تشبيه تريد أن:" هي االستعارة :ةعارياالست ورةالص. ب
 ،التشبيه من برض" :اأيض وهي ،)١("عليه جتريهواملُشبه بِه  باسم جيءتو ،ظهرهتو بالتشبيه

ونو ،بالقلو تعيه فيما جيري قياس التشبيهو ،التمثيل من طٌمدركهت قولُالع، وتفْستفيـه  ىت 
٢("اآلذانو األمساع ال األذهانُ،و األفهام(.  
ـ  إنَّ :قلنا إذا غايلن ال إننا حىت األوىل، عالمته الشعر لفن بالنسبة االستعارة دعتو عرالش 

ـ بتم ةحي عالقات لينسج املألوفة العالقات لبنائها ىيتخطَّ الشاعرف كربى، استعارة هو  ةركَ
 طاقة باعتبارها اكبري ادور الشعرِية اللُّغة فيه يتؤد جديدة، صياغة الواقع وغُصي فهو ،خصبة

 ليصبح ،النفِْسية احلاالت معجم من مستمدة ةغلُ املعاين، من بوافر مثقلة ،احلركةو احلياة من
 تقـوم  وسيلةٌ - منها البعيدة السيما - ةاالستعار أنَّ كما ،)٣(اكشفًو رؤيةً الشعرِي التعبري
 علـى  عملُت اهألن ؛فسالن يف التعقيد من انوع لقخت الذي املتباينات أو املتنافرات مجع على
 يـدلُّ  ماإن هذاو ،)٤(ةاملاملس العواطفو الواضحة احلقائق زجاوتي عنيف داخلي صراعٍ إجياد
 حتويل مرحلة مثُ ،الًأو التشبيه مرحلة :نيمرحلت يف ا مير الشاعر ألنَّ ؛هاجِسن صعوبة على

التأكثر فاالستعارةُ استعارة، إىل بيهش ٥(التشبيه من اتعقيد(.  
ـ  عـن  يبتعد شعري أسلوب هاأن على االستعارة يلذَاهلُ الشاعر استعمل وقد ة،التقريري 

 حتمل اليت اجلديدة التراكيب إىلو الغرابة، إىل وفاملأل عن بذلك فيخرج ؛التعبري يف املباشرةو
عالو ،)٦(الداللة يف اقًم رِي املقطع يف االستعارة أنَّ شكعلَقِّي  جتعل الشبكـالم  يـرتبط املُت 

 الـيت  املبتكرة العالقات ينسجو سملَتياملُتلَقِّي  نَّأل ذلكو ؛بالقصرية ليست فترة يف الشاعر
 أمـام  لسـنا  )االستعارية( الصورة أمام ناأن الدسوقي .د ركَذَ وقد كالمه، يف عدباملُ صنعها
لوحتني ظاهرتيف كما ما، رابط بينهما ني ورةالص اهرالظ يف واحدة لوحة أمام بل ة،التشبيهي 

 ـــــــــــــــــ

 .)٦٧: ص(اجلرجاين،  دالئل اإلعجاز، عبد القاهر) ١(
 .)٢٠: ص(أسرار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين، ) ٢(
 .)١٨٠: ص(ة للصورة الفنية، حممد دسوقي، ة التكوينيينالبِ) ٣(
 .)٥٢: ص(ري، عبد القادر الرباعي، عة يف النقد الشيورة الفنالص: ينظر) ٤(
 .)٨٧: ص( ،يفر اجلاهلي، يوسف خلعدراسات يف الش: ينظر) ٥(
 .)١٥١: ص( ، حممد خليل اخلاليلة،اهلُذَلينية عند عرية اللغة الشبنائي: ينظر) ٦(



 ٢٢٣

إىل لتتحو لوحتو غةاملبالَ على تقوم فهي لذا ،الباطن يف نيأن ءعااد هاملشب ـ م نحتـت  جرِد 
ذا وهي ،به هاملشب تتمو املعىن توكيد حيث ؛التشبيه عن زيلَقِّي  ويقوم ويته،قْتاملُت- حينئذ -

بدالصورة وجود يف كبري رٍو لذا وإحيائها، ةاالستعاري تتماالستعارة زي  مبيـزتمهـا أوال ؛ني: 
 التعـبري  إنَّ" :بقولـه  جلرجـاين ا القـادر  عبد هذا إىل أشار قدو ،اإلحيائيو الداليل العمق

  .)١(اللفظ من باليسري املعاين من الكثري عطيكي االستعاري
لَقِّي  مشاركة فهي :ىخراأل اأمتتميـز  الـيت  ، تلـك  الصورة مجاليات كشف يفاملُت 

 البناء طبيعة إىل ليصل ؛ققِّديو ليتأم هلُجيع مما القريبة، ظةاملالح عن عدالبو الدورانو بالتحوير
 الطويـل ( ذؤيب أيب قول الشعرِي املقطع يف االستعارة على الشواهد أبرز منو ،)٢(عالقتهو

  ):التام
ــبِو ــلَّر كُكْ ــم سا مــأَ ت صاتت  

  
  
  

ــ ترنم ــن مِغ ــذ ي الشعِر العــقِت   ي
ــلَ   ــه ا مغَ نــرِي ها مــع ــه   ينرِا قَ

  
ــ   يــر م دراح ــع اصيــ ة ٣(وقِفُص( 

  هبر شاعمـن  الصـورة  أوردو ،القائم التشبيه هذا تناسىو البكر، بالفتاة القوس الش 
 أوردواملُشبه بِه  حذفو الًمث البكر الفتاة للقوس ضرب هألن ذلكو ؛اليقنيو التسليم منطلق
 من أول أنه يعين بكر أا فذكر احملذوف؛ به املشبه مع الصفات هذه يطابق اخنرطو ،صفاته

 أوتـار  عـزف  صوت يشبه صواو صوتت :أي ؛تأصات تمس حينما أا مثَّ عنها، مير
 اليت اللينة الصفوقو تعصي،و تتمنع هيو الصورة يف هلا املرافق الوتر، هو هنا قرينهاو العود،

 منـه و. ليدل على اا مشدودة وليست مسترخية من كثرة االستعمال يشاء، كيف بهايقلِّ
  ):التام الطويل( أنس بن يفةحذ قول
بو احلَنأُ بِررضعـ ا بِن هقْا مـ م طفَ    ةًرمن ـ ي ـ لْ من قـ ا ي ـ لْ س ـ ق م يددرب  
ــرفُ افــظْأَ ةٌر ــم هارفَ ــن لُثْ ـ خم وِشي الَ ثياللَّ ابن وِشي نْإِو    هابِ  )٤(بلَ

 ـــــــــــــــــ

 .)٢١: ص(، هر اجلرجايناالبالغة، عبد القأسرار ) ١(
 .)١٨٠: ص(ة للصورة الفنية، حممد الدسوقي، يالبنية التكوين: ينظر) ٢(
 .)٩٠ص/١ق الديوان،() ٣(
 .)٢٥ص/٣الديوان، ق() ٤(



 ٢٢٤

 همبسـالت  الشـاعر  فيها كرذْي ،املفاخرة مقام يف وردتاالستعارِية  ورةالص هذهو
 ةقوو االرتباط ةدش على للداللة ؛الًأو البنوة لفظ باستعارة ذلكو ،الفرو الكر على همدتعوو
النثُ ،بسم ليدلَّ ،اإلرضاع لفظ ملفُ إتقاسـاحاته  إدارة ألساليب كهمإدراو احلرب ونن 
 لغـة  يف دالسيو ،)ادسي( هذيل من فرد كل جعلت ربيةاحل لنشأةا هذهو ،لشروره همئيو

  .األسد مبعىن هذيل
 اسـتعار  الذي الفىت الشجاع هذا أنَّ فيذكر ،التايل البيت يف الصورة هذه يكمل مثَّ

ويستأنف األمر ليذكر أنه إذا حصل  أظفاره،و بأنيابه شيء كلّ يفري. ليهع اللةللد) األسد(
 ،)املقتـل ( على للداللة الشواء لفظ ستعاراالليث فإنّ شواء املخلب مستحيل، فشواء ناب 

 أو للنـاب  فالشـواء  ع،اهللَو اخلوف دواعي بثِّو ،اآلخر إرهاب و الصورة لتشنيع وذلك
 قاتـل،  هـو  :أي ؛ييشو ال خملبه فإن ،ضري ال يشوي الليث ناب كان إن" :أي ؛املخلب

 غـري  القـوائم و ،القوائم وهي ى،والش من هأصلُو ن،اهلي ألمرا منه أصاب إذا هأشوا :يقال
قْمثُ ،لتمل إذا هاأشو :قالوا حىت ألسنتهم على رثُكَ م ـ  غري يف أصابه هو إنَّو ه،لْيقت الشىو، 
  .)١("لتقْامل أصاب إذا ،هوِشي مل:يقالو
 

 ـــــــــــــــــ

 .)٢٥ص/٣ق ،الديوان() ١(



 ٢٢٥

� NO��NO��NO��NO����������ِDِDِDِD,P,P,P,P    ِ��ِ��ِ��ِ���7�7�7�7��������)E�)E�)E�)E�K	K	K	K	    َ���َ���َ���َ���)Q�)Q�)Q�)Q�,R,R,R,R    �S�S�S�Sَ�َ�َ�َ�TTTT    �S�S�S�SَUVَUVَUVَUV)X�)X�)X�)X�    ��������NONONONO��������)S�)S�)S�)S�				:::: 
 الزمو ،حينئذ معناه إرادة جواز مع ،معناه الزم به أريد لفظ هي  :ةالكنائي الصورة. أ
 إىل بالنظر الكناية يف حقيقي معىن :له قالي :هزوملْمو كنائي، معىن :يقال ،املقصود هو املعىن
 الشعرِي املقطع يف مالزالت هذا قيمةُو ،)١(إرادته من مينع لعارض فيها إرادته متتنع وقد ذاا،

ـ  كما ،اتدرجيي خيتفيو احلقيقي وتالص بعد يبقى الذي دىالص ثابةمب هو إمنا يشـترك  هأن 
 حـي  طبرابِ ورةالص ميقد ال عاملبد ألن ة؛عريالش ورةالص أجزاء مجع يف املبدع معاملُتلَقِّي 
  .مهاتالزو األشياء تداعي بطريقةاملُتلَقِّي  فهشيكت برابط مهادقَي بل كاملشاة،
 النفِْسـية  حالتـه  الشاعر من ختطف داللية ةإشاري وظيفة يدؤت" الكنائية الصورةو 

 وقفاته رهشاعمو هأفكارو هأحاسيس شاركي هلُجتع ةفني ةبلذَّاملُتلَقِّي  ينعمو املقصودة، معانيةو
الشو ة،عوريكْيامل املعاين فشساحصـيفً  اقارئً بلَّيتطَ الذي اإلحيائي اللفظ يف ورةت  لـدق 

ـ متوي النفسي، التأثري على الكنائي التعبري ينطويو ،ةًبالغي قيمةً للكناية إنَّ" ،)٢("أبواا  لثَّ
البالدالة اللمحة يف الكناية يف الغيبال عد، الـذي  ياحلقيق املعىن على يسدل عندما فالشاعر 

 وراء املتـواري  احلقيقي املعىن اكتشاف إىل يلمياملُتلَقِّي  لعجي اشفافً الفظي استار إليه يقصد
  ):التام الكامل( ذؤيب يبأ قول هاتلَثمأَ ومن ،)٣("اازي املعىن

أَوــ ىرالعدو ــيحكُبأُفَ مــحبانَكَ نْإِ    ه نيسب ـ م نأَ كو يتـ ن س٤(ب( 
 احلـادث،  الواقع ليثبت املستحيل مقد ألنه ؛العقل ذهولو ،احلب ةشد عن كناية هذا ويف

  .يانسالن هييطوِ أن مكني ال الذي ال حبه هو الواقعو ،العدو حب هو املستحيلو
  ):التام الطويل( خراش أيب قولو 

 ـــــــــــــــــ

 .)١٥٠: ص(لوم البالغة، عبد املتعال الصعيدي، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف ع :ينظَر) ١(
)٢ (الصورة الفني٥٢٥ سي شعر األعمى التطيليعر األندلُة يف الش حممد ماجد الدخيل، اهـ أمنوذج ،)١٢٨: ص(. 

١٢٨(. 
، ١م، ط١٩٩٨ ة واجلمالية، يوسف أبو العدوس، منشورات دار األهلية، عامألبعاد املعرفيا ااز املرسل والكناية) ٣(

 .)٢٠١: ص(، ١ط
 .)٦٤ص/١الديوان، ق() ٤(



 ٢٢٦

تطَ ىرـ احلَ يبِال اجات يـ غ شنَو ـ ب ابه  
  

  رسكَ ااعام تأُ ىلَإِ يوِهـ د ىم ـ الن ١(لُح(  
 بابـه  على دونيتوافَ احلاجات فأصحاب اإليثار،و الكرم عن كنايةٌ البيت هذا فيف  

كما سرعني،م يتهافت األدمى على حلالن.  
  

ـ ي فإنه ،االصطالحي هحدو ازا معىن مهفْي لكي"  :ةاازي الصورة .ب يف عوض 
 جمموعـة  بني أو وياللغ العرف يف تشيع كما للكلمة، احلقيقة داللة فهناك ،)احلقيقة( بلمقا
 اازية الداللة هذه ألنَّو ،نمعي هلدف الفرد هاعنِطَصي اليت اخلاصة الداللة وهناك ،الناس من

 حاجـة  ما قصد نيبشرطَ أحيطت فقد االستثناء، هي إمناو ،االستعمال يف األصل ليست
 العالقـة  فكانت باللغة، اللعب يف حريته بتحديد ،الفردي االبتكار عقالو ،األصلية الداللة

 املوضوعيو الذايت بني رالتناح ميدان اعتبارمها مكني امع ومها ،ااز لصحة نيشرطَ القرينةُو
ـ  اخلاصـية  هذه فإنَّ امليدان هذا يف الغلبة موقع كان وأينما اازي، التعبري يف  مـن  ىقَبتس

  .غريه دون أسطورةو ارمز منه عريتفَ ماو ،ااز إمكانيات
 ضـاف وست ،العـادي  ماملتكلِّ إليه يلجأ حني ةميلْع دوافعو ،ةٌفطري دواعٍ جازللمو

طبيعية غةلُ الفين التعبري دعامة من لتجعل عديدةٌ أسباب قدو ،خباصة عرللش القاضـي  فعر 
 شـاف اكت إىل حاجتـهم و املسبوقني حمنة عن - نيثاحملد عن هدفاع ضرِمع يف - اجلرجاين

 راتهربم له أمر هوو ،التعبريية للتقاليد املطلق االنصياع :مكروهني بني مبضي م خاصٍ طريقٍ
 هـذا  لكنو ،خاصة ةًفردي صناعةً ليستو ،اجتماعي عرف اللُّغة إذ ؛العام للمتكلم بالنسبة

 ،انتباهـه  إثارةواملُتلَقِّي  تنشيط على قدرته من ينالو ،املبدع األديب امتياز يغيل االنصياع
 اخلـاص  مالعالَ - عن ربعت وليس - على تدلُّ أن باستطاعتها سيكون خاصة لغة اكتشافو

ـ  أن - ةاخلصوصي سرفةم غةلُ أا مبا - هاطاعتتباس يكونَ لن لكنو ع،بداملُ لتجربة يف رؤثِّت 
 الـدالالت و املشـتركةُ  األصول غابت حيث ؛الفنان طموح يرضي الذي بالقدر آلخرينا

 ـــــــــــــــــ

 .)١٦٦ص/٢الديوان، ق() ١(



 ٢٢٧

 املقـاطع  يف اللغوي ازا أمثلةن مو ،)١("التوصيل استحال مثَ نمو ،أكثرها غاب أو األليفة
الشالتام الكامل( عيزارة بن قيس قول ،ةعري:(  
ـ  يف ـ عم لِّكُ ترك ـ ت غادر ـ فَلْخ اه  

  
  
  

زــر ــامد اَءقَ ــ ةَي اليدنِي تمــد   )٢(ي
 هلـا  العني فزرقة العني، زرقة يفاحليوان  تظهر  موت مسة ألنَّ ؛املوت عن بالزرقاء رعب فقد  

من امليت  جزء واللون األزرق ،و تصوير حالة املوت تاملي على الداللة يف خصوصية مزيد
 .هفصول قالطر أقصرو عليه أدلُّ هألن ؛الكلِّ عن جلزءبا رعبوقد  ،اشتملَ عليها كلّ تامليو

 الشـاعر  استثمارو باإلقناع، الصورة ارتباط نتيجة إىل لُنص املبحث هذا اية ويف
 يف مكانتـه و بأمهيتـه  الكامـل  بوعيه نؤمن نالُعجت - الشعرِي املقطع يف التقانة هلذا اهلذيل

 ـا ولكَ ؛فشالكَو للتأويل أوسع جماالت يفتحو هاكَمتاس للقصيدة حيفظ أنه كما القصيدة،
 ،األداء كثافةو ،الصورة روعةَ للقصيدة فتوفر الة،الد العالماتو اإلشارات من الكثري حتمل

  .التركيز ةمجاليو

 ـــــــــــــــــ

)١ (الصعري، حممد حسن عبد اهللا، ورة والبناء الش)١١٩: ص(. 
 .)٧٥ص/٣ق ،الديوان() ٢(



 ٢٢٨
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 ٢٢٩

 كـان  ما عرب غريه؛ نصوص نم اكثري أو الًقلي هإنتاج عدباملُ تضمني" هو )١(التناص
عرالقدماء لدى في ٢("واالستشـهاد  التلميحو االقتباسو ،التضمنيو رقةبالس(،  والقاسـم 

املشتعمل من اللفظ أو املعىن انتقال فكرة هو التناص وبني املصطلحات هذه بني كر بِيأَد 
 املـدلول ( الـنص  حيلي اإذً يصالن لفالتداخ ،)٣(والغاية املقصد يف الفاخت مع ،آخر إىل
الشمدلوالت إىل )ريع ةخطابي لٍبشكْ ،غايرةم داخـل  عديدة خطابات قراءة معه مكني 

 هعناصر تكون ،عريالش املدلول حول ددعتم يصن فضاٍء خلق يتم هكذاو ،ريعالش القول
 الًمتـداخ  فضـاء  يهمسسن يصالن الفضاُء هذاو ،امللموس عرِيالش النص يف للتطبيق لةًبقا

عالقة يف الدخول( قتعالُ :هو التناص أنّ ذلك معىن ،)٤(انصي( مع صوصن  حـدث  نـص 
  .)٥()املناقضاتو ،السرقاتو ،رضاتااملع( منها خمتلفة بكيفيات
 ،الحقهـا  نم النصوص سابق نيبي الذي التارخيي التدقيق" مبثابة التناص دراسة إنَّ

 - التناص - يكون بذلك ،)٦("امجيعه سريوراو صريورا لرصد بينها املوازنة تقتضي كما
 عةسواملُتلَقِّي  ثقافة على زهامتي يعتمد إذ ؛التقننيو الضبط على يصعتست دةقَّعم ةغويلُ ظاهرة
 عـن  فشيكْ التناص جتعل اليت املؤشرات بعض هناك أنَّ على ،الترجيح على قدرتهو معرفته
 ،املعارضةو التصريحو ،الكلمة بأصوات بالتالع :منهاو به، لإلمساك القارئ هجويو نفسه

  .برمته خطايب جنس على اإلحالةو ،وسط لغة استعمالو
ـ و ،ياملتلقِّ ذاكرة على دراسته يف يعتمد ااعتباطي يكونَ أن اإم هوو يكـون  أن اإم 

 ـــــــــــــــــ

)١ (ومرادفاته ن م)ي، النص الغائبالتداخل النص، يالتعالق النص(. 
)٢ (م، ٢٠٠٢ ديسمرب/هـ١٤٢٣شوال ،٤٦ج ،١٢املختار حسين، جملة عالمات يف النقد، جملد ،ة التناصإستراتيجي
 .)٣١٥: ص(
مة مطبوعات وزارة الثقافة اهليئة العا ،طعمة احلليبا، أمحد شعر البيايت منوذج ،ة والتطبيقالتناص بني النظري: ينظر) ٣(

 .)٥: ص( ،م٢٠٠٧ ، عامالسورية للكتاب
  .)٧٩: ص(جوليا كريستفطيا،  ،علم النص :ينظَر) ٤(
: ص( ،٣ م، ط١٩٩٢ ة التناص، حممد مفتاح، املركز الثقايف العريب، عامإستراتيجي ،عريحتليل اخلطاب الش :ينظَر) ٥(

١٢١(. 
 .)١٢٤: ص( ،السابق) ٦(



 ٢٣٠

 امزجي أو ساخرة أو نقدية معارضة يكونَ أن مكني نهأ كما ،همظان حنواملُتلَقِّي  يوجه ابواج
ـ  ألغـراض  البعض بعضهامع  النصوص تقاطع التناص أنَّ :ذلك معىن ،)١(بينهما أو ةمعنوي 
 نقلـه  يعين ال" التراث معاحلذر  عاملالت هذاو ،للنص املختلفة التناص صور قهاقِّحت مجالية،

 الشاعر يقوم أن يعين ماإن له، قيمة ال هذا أنَّ ريب فال تقليده، أو صياغته إعادة أو ،هو كما
ـ  جتربتـه  عن اإلفصاح على هيعين أن شأنه نم ،افني اتوظيفً راثالت هذا بتوظيف رة،املعاص 
 له أتيح اليت لنصوصا من تشكيله يف اأساس تتجلى الشاعر فمقدرة ...اجلديدة رؤيته وجتسيد

 حياكتـه  أو به، اخلاصة بصماته لمحي اجديد انص الثقايف تكوينه من سابقة أطوار يف متثلها
 على إالَّ - بيصع ،اإلحكام غاية احمكم انسيج الثقايف خمزونه له رهاوفَّ اليت اخليوط تلك من

  .)٢("له نةاملكو خيوطه ييزمت -  اخلبري القارئ
 معرفـة  إىل دف ني،يلذَاهلُ ديوان يف الشعرِي للمقطع التناصي املستوى دراسة إنَّو

 الثقـايف  اإلرث هذا توظيف وكيفية التارخيية،و ةبيداألو ينيةالد يلذَاهلُ الشاعر ثقافة مصادر
 ءةالقراو لعةاملطا حبجم لإلنسان الثقايف خزونامل" ألنَّ ؛خاصةً القصيدة خامتة يف النص خلدمة

 يف الشـعرِي  فاملقطع ،)٣("اموسيقي الو اشاعر يولد ال نساناإل ألن ؛موهبته يصقل الذي هو
 الـيت  الشعرِية التقاليد ومن الشعرِي، التناص نم خمتلفة أشكال على لماشت اهلُذَليني ديوان

ا وجدتاأ ،غريه من التناص مبحث يف أدخلُ أ ر ثقافة مع التقاطعية بعاداأل ترسماعالش 
ةالشعري.  

  

        
        

 ـــــــــــــــــ

 .)١٣١-١٣٠: ص( ،املرجع السابق: ينظر) ١(
)٢ (حمنة املبدع دراسة يف صياغة اللغة الشم، ٢٠٠٧ة، إبراهيم حممد الكوفحي، منشورات أمانة عمان، عامعري)ص :

٤٤ - ٤٣(. 
)٣ (االتناص بني التراث واملعاصرة، نور اهلدى لوشن، جملة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية واللغة العربية وآدا، 

 .)١٠٢٣: ص( هـ،١٤٢٤، صفر٢٦، ع١٥ج



 ٢٣١

4�LZ�4�LZ�4�LZ�4�LZ�    NO��NO��NO��NO��[�I[�I[�I[�I    ����    ��������������������    ����������������������������::::        
 االقتباس ضمنه ويدخل ،الشعوري التناص :مها أساسيني نينوع إىل مِسينقَ التناص نَّإ

 .به اواعي يكون فاملؤلِّ نَّأل ؛املقصودو الظاهر أو الواعي االقتباس :اأيض ويسمى ،والتضمني
 تنـاص ما يسـمى ب  أو )عوريالالش( التناص هوالتناص من أنواع  الثاينالنوع  أنَّ حني يف

 ،يكتبه الذي نصه يف األخرى صوصالن أو النص حبضور واعٍ غري املؤلف يكون وفيه ،اخلفاء
 ،)١(النصي والتفاعل والتحويل والتذويب االمتصاص على هإستراتيجيت يف التناص هذا ويقوم
 أثـر  بيان إىل يهدف النحو هذا على الشعرِي املقطع يف التناص أشكال تصنيفو ،)١(النصي
 تفَصـن  لذا ،واعٍ غري أو اواعي اأثر الشعرِي القطع حلظة يف املختلفة رهاوصبِ الشاعر ثقافة
 غري الالشعوري التناص أو املقصود، ريعوالش التناص إىل الشعرِي املقطع يف التأثريات هذه

  .قصودملا
  

+�+�+�+�ً;ً;ً;ً;::::[�IO��[�IO��[�IO��[�IO��    K���K���K���K�����"���"���"���"�::::        
���� أو االقتبـاس،  طريـق  عن ختارةم ةديني وصصن لتداخ" وهو :الديين التناص. . . . 
 األصـلي  الـنص  مع ةينيالد األخبار أو الشريف، احلديث أو الكرمي، القرآن من التضمني
 أو افني أو افكري اغرض يدؤتو ،الشعرِي ياقالس مع صوصالن هذه تنسجم حبيث ؛للقصيدة
        .)٢("امع كليهما

 ديـوان  يف الشـعرِية  املقـاطع  يف يينالد التناص شواهد رهأظْ نم ربالقد اإلميان دعيو  

 ـــــــــــــــــ

، ٥٥التناص بني االقتباس والتضمني والوعي والالشعور، مفيد جنم، جريدة اخلليج، ملحق بيان الثقافة، ع : ينظر) ١(
 .٢٠٠١، يناير٥٥

)٢ (االتناص نظري ٢مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، ط ،الزعيب، عمانأمحد  ،اوتطبيقي ،)١١: ص(نظر أيضا، وي :
اللغويات  ،الزعيب، جملة أحباث الريموك، سلسلة اآلدابأمحد  هلاشم غرايبة،» رؤيا«يف رواية  التناص الديين والتارخيي

 .)١٨٣: ص(م، ١٩٩٥عام ،١٣جملد 



 ٢٣٢

 كَانَو﴿ :تعاىل قولهو ،)١(﴾اللَّه يشاَء أَنْ اإلَّ ونَؤتشا وما﴿ :- وجل عز - قولهمع  ،نييلذَاهلُ
 إِالَّ ،اغَد ذَلك فَاعلٌ إِني لشيٍء تقُولَن وال﴿ :تعاىل قولهو ،)٢(﴾مقْدورا قَدرا هاللَّ أَمر كَانَو﴿
 ﴾ارشـد  هذَا من لأَقْرب ربي يهدينِ أَنْ عسى وقُلْ نِسيت إِذَا ربك واذْكُر اللَّه يشاَء أَنْ إِالَّ

)٣(.  
  ):التام يطالبس( قالبة أيب قول ذلك منو
الَو ــت ــل نولَقُ شــ ٍءي سوفْأَ فــع ـ  نيبت ىتح    هلُ ام يـ م ـ  ينِ ـ  كلَ  )٤(يانِامل

  :الشاعر قال ،ردالقَ :بالياء ىنامل" :اللسان يف جاء فقد
دريت أَ الَويرِد ماحلَ ىنثَدان  

مناهللا اه ييهنِم: رهقد، لاقوي: ماهللا ىن ما لك ـ  ما لك اهللا قدر :أي ؛كيسر يسوقـول  ،كر 
  :الغي صخر

ـ ي عبِأَ رمعلَ ـ و لَرٍم ـ  دقَ اقَسـ امل ه ـ لَإِ    ىن ى جدـ  ث يـ وز ـ هاَألبِ هى لَ بِاض 
 ،ينِمي املوت له اهللا ىنم وقد ،علينا ردقُ ألنه ؛املوت :ةينِاملو واملىن ،ردالقَ هساقَ :أي

قُ أي له ينِومالبسيط التام(اهلذيل قالبة أبو قال ،رد(:  
الَو ــت ــل نولَقُ شــ ٍءي سوفْأَ فــع ـ مي ام تالقي ىتح    هلُ ـ  ينِ ـ  كلَ  )٥(يانِامل

  :التهذيب ويف
حتى تبين ما يي لَنِميانِامل ك  

  :بيت زجع اجلوهري درووأَ ،رالقاد لك ردقَي ما :أي
حىت التقي ام يلَ ينِميانِامل ك  

  :وهو ،املصطلقي عامر بن لسويد الشعر :فيه يرب ابن وقال
ـ  توامل نِمأْت الَ ـ  يف لٍّح ـ و ـ  الَ حامل نَّإِ    مٍرــن ــ ااي توــ ياف ــنإِ لَّكُ سان 

 ـــــــــــــــــ

 .)٣٠ :آية(، سورة اإلنسان) ١(
 .)٢ :آية(، سورة الفرقان) ٢(
 .)٢٤ :آية(سورة الكهف،) ٣(
 .)٣٩ص/٣الديوان، ق() ٤(
 .)٣٩ص/٣الديوان، ق() ٥(



 ٢٣٣

ولُاسيقَرِطَ كك ـ ف ـ غَ ايه ير محـ ت مٍش    حىت تالقـ  ي ام يـ م ـ  ينِ ـ  كلَ   يانِامل
  :- سلمو عليه اهللا صلى - النيب أنشد انشدم أنَّ احلديث ويف

ـ  لَـك  يمنِـي  مـا  يالقت حتى    لَــا تــأْمنن وإِنْ أَمســيت فــي حــرمٍ   انِيامل
ـ و رياخلَفَ الشر قْمـ ر ونـ  ان ـ  يف ــبِ    نرقَ ــذَ لِّكُ لك أْيتــك ــدداجلَ ي   اني

  .))اإلسالم هذا أدرك لو(( :- سلمو عليه اهللا صلى - النيب فقال
 ينِمي اريخ عليك اهللا ىنم :قالي .جلو عز - اهللا وهو ،املقدر لك ردقَي ما تالقي حىت :معناه

منوبه ،اي سمينِامل تا ؛املنايا ومجعها ،املوت وهي ،ةيأل قَم١("خمصوص بوقت رةٌد(.  
  ):التام الطويل(املعطّل قول كذلكو

ـ لُ امفَ مت ـ فْن ـ  يِس يف داِءو خوـ ي لد  
  

  لَوكأَ نوخ ـ الع ـ  اةدلْ ضاع ـ و ضي٢(اع( 
 عاجلهو فداواه مكة به أتى كانو ،عليه غلبين القدر لكنو ،إياه ي على نفسي مألُ ملَ :يقول  

  .)٣(ا
 خمتـارة  تارخيية نصوص لتداخ" بأنه التارخيي لتناصا عرفي :التارخيي التناص. ب

 ذؤيب وأب قال ،)٤("فاملؤلِّ لدى ومنسجمة مناسبة تبدو ،للقصيدة األصلي النص مع ومنتقاة
  ):التام الطويل( ذؤيب

ولْتالَّ كالَ يت ـ ي برـ القَ ح ـ بح بلْ اه  
  

  
  

الَو كْذــرــ اه أَ امرــزمأُ تم ــحلِائ  
  وــحــ ىتيوؤظَــارِالقَ بان كــالهام  

  
  وينشر القَ يفـ ت ـ لَكُ ىلَ يب لـ و ٥(لِائ(  

 بن يذكر نهإ :يقال القارظ" :نصه سعيد، أليب قولٌ الديوان يف البيت اذه نثر يف ورد  
 فاطمةَ قشع دهن بن خزميةُ وكان ،يرجع فلم القرظ، يطلب خرج ربيعة، بن أسد بن عنزة
 إىل فرجعت ارحتلت التربيع مجتر فلما مربع، يف فاجعوا عليها، يقدر فلم فطلبها ر،كُذْي بنت

 ـــــــــــــــــ

 .)٢٠٢: ص(، ١٣عرب، جملد لسان ال) ١(
 .)٤٢ص/٣الديوان، ق() ٢(
 .الصفحة نفسها :املنت) ٣(
)٤ (االتناص نظري الزعيب، أمحد  ،اوتطبيقي)٢٩: ص(. 
 .)١٤٥ص/١الديوان، ق() ٥(



 ٢٣٤

 أنشـأ و طمع،أ ففيها ةحي كانت إذا اأم :قال ،فاطمة ارحتلت لقد خزمية، يا :فقيل ،منازهلا
  :يقول

ــ اذَإِ ــدرأَ اُءزواجلَـ ــرالثُّ تفَـ   ايـ
  

  
  

ــنظَ نــ ت ــاطفَ آلِبِ الظُّ ةَمــن اون  
  وــح ــذَ ونَد تالَ لــ ك من ــه ومٍم   

  
  ــه موم ــت رِخج ــد ــد اَءال   اينفال

 فنزل الدلو، فسقطت فاستقياها، بقليبٍ افمر القرظ، يطلبان خزميةو ركُذْي خرج مث  
 علـى  :قال ،فاطمة ينجوز :قالو شاء،الر خزميةُ منعه البئر إىل صار افلم ليخرجها، ريذكُ
  .)١(القارظان فهما فيها، مات حتى فتركه ،أفعل ال :قال ،أفعل أخرجين ؟ااقتسار احلال هذه

  .)١(القارظان
بني املسافة ليشسع التارخيي احلدث هذا من استفاد فالشاعر و هاحببـني و هـا رِكْذ 

  .مسبقة عزميةو ةبني حصوله عدمو ،ذلك باستحالة يوحي التشسيع هذاو ،براحهما فكرة
 كانت اليت كليب لقت ةقص هفموضوع الثاين، الشطْر يف التارخيي بالتناص قيتعلَّ ماوفي

 استحالة ليعزز القصة من أفاد فقد ،البسوس حرب يف تغلبو بكر نيب للقتال األوىل الشرارة
  ):التام البسيط( املثَلَّم أيب قولو ،احي لوائل كليب بعودة ربطه ألنه ؛احلب براح حصول

ــكُ ــنِه والُ ــ ايئً ــفَنأَ نْإِفَ ــب متقْ   الًكَ
  

  مام ـ جِت ـ ب زي ون ـ الر مـ  اِءد  )٢(والُكتابفَ
 مزينة أن ذلكو ،الًرج فيهم أصاب الذين الرمداء بين صخر على ليحرض م يهزأ  

  .)٣(عليه أولئك حيضض ذلك املثَلَّم أبو فقال ماله، فأكل صخر عليه فوثب ،الًرج خفروا
 انثر أو اشعر حديثة أو قدمية خمتارة أدبية نصوص لتداخ" ومعناه :األديب ناصالت. ج

 الفكرة على اإلمكان قدر ودالة ،ةفَوموظَّ مةجِمنس تكون حبيث ؛األصلي القصيدة نص مع
 لكذو ،العربِية األمثال توظيف يف تجتلَّ اهلُذَليني ديوان يف وصورته ،)٤("الشاعر هاحريطْ اليت

  ):الكامل التام(ول خالد بن حمرثق مثل لكذو

 ـــــــــــــــــ

 .)١٤٥ص/١ديوان، قال(: املنت) ١(
 .)٢٣٥ص/٢الديوان، ق() ٢(
 .الصفحة نفسها السابق،) ٣(
)٤ (االتناص نظري الزعيبأمحد  ،اوتطبيقي، )٥٠: ص(. 



 ٢٣٥

ــحابة  ــي س نم ــذْك ــاك ال تاخ عــ     و إيــاَء املُقل ــر ش ــايِينفِّ  )١(ن خريره
ـ  :يقول ثلما هذا موإن هم الذين أقلعت عنهم السحابة؛" شاء املقلعني" ي يأخذك من

إبالغُ الـمتلقِّي بصعوبة  و املقصود من ذلك .)٢(أي أهجوك قولٌ مثل املطر يتدارك عليك،
 إذا ملبصعوبة اآليت من أمرِ اهلجاء من لدن خالد ابن حمرث، فالشاعر حيذِّر أيب ذؤيبٍ بأنـه  
  .يكف عن مهاجاته فسينهالُ عليه باهلجاِء املتواصلٌ  الذي يتدارك عليه كاملطر املُفاجِئ

  ):املرفل ازوء الكامل( األعلم حبيب قولو
  اذَإِ لٍجـــر نمـــ تئْشـــ امـــ

  
ــ   ــ ام ــ ظَّتاكْ من ــم ضٍح وــر ائب  

  ــــىحقَــــفَ اذَإِ تد ــــبوالص  
  

  ح ــ ولُقُــيعيوذُ ش ارِقَــع٣(ب(  
  شيذو وع قارِبفيه :وقيل ،الًسه يكن مل إِذا ع رونة شش٤(وخ(.   بـذلك و يقصد)  نـاكر

عيش : إذا فقد شيئاً يسرياً ال يتذكّر الكثري، فيقول الذي يأكلُ من الطَّعامِ الطَّيب مث) النعمة
  .ذو عقارب

  ):التام الرجز( عائذ أيب بن أمية قولو
ـ كُ دقَ نت خـا راج ـا لُوـ  وج صيفًار  

  
ـ  صيح ينِصحتلْت ملَ   بيـ لَ ص ٥(اصِح(  

 وشـدة،  ضـيق  يف" :القـوم  وقوع معناه )بيص احليص( أنَّ اللسان صاحب ذكر  
 اختالط يف أَي :وقيل يحاص، مث فيه كانَ وما ،مكْنه فيخرج يبعج الضب بطن فيه واَألصل

  .)٦("منه هلم خمرج ال أَمر من
ـ معي أسـطورة  أو خرافـة  استحضار عن عبارة هو و :األسطوري تناصال .د  ةن

 التناص يتم اليت األساطريو املستدعاة، األسطورية األمساء"منها و ،الشعري النص يف توظيفهاو

 ـــــــــــــــــ

 .)١٥٩ص/١الديوان، ق() ١(
 .، الصفحة نفسهاالسابق) ٢(
 .)٨٢ص/٢الديوان، ق() ٣(
 .)٣١٨: ص(، ٩لسان العرب، جملد ) ٤(
 .)١٩٢ص/٢الديوان، ق() ٥(
 .)٤١٨: ص(، ٣جملد ،لسان العرب) ٦(



 ٢٣٦

 الوجودية التجربة معاين من معىن، على دالٌّ نوع مها األساطري، من نوعني على زكَّتتر معها،
 ومـرارة  قسوة من روالتحر لقهره، اخللود عن والبحث املوت يف يتمثل األساسية، اإلنسانية
 تلـك  يف تـوترة، امل الدرامية ةالعالق عن رةاملعب الثنائيات تلك على يدلُّ ونوع به، الشعور
 عرب وقيامتها، احلياة تجددف )واخللود املوت(و )واحلرب احلب( كثنائييت الوجودية، التجربة
  .السفلي األموات عامل من رموزها صعود

 الدالة ورمزيتها األسطورية، الشخصيات تلك استدعاء آلية استخدام كثافة تربز وهنا
 توظيـف  أو األسطورة توظيف قيمة نأ كما ،ومتوز ناناإو عشتار كرموز ،املعىن هذا على

ـ الب إىل تتجاوزه وإمنا عليه، تنطوي الذي الداليل بعدها يف لتتمثَّ ال ااوشخصي رموزها دع 
 اللـذين  الـدرامي  روالتوت الكثافة نوم اجلمعي، ورعش الال يف حضورها نم ياملتأت اجلمايل

  .)١("معها تستدعيه ذيال التخييلي والفضاء متتلكهما،
  ):التام املتقارب( اهلذيل ذؤيب أيب قول من ذلكو

ــرِأَ ــبرإِت لبـ ــلَطَانفَ هتـ   ـقْـ
  

  
  

أُ ـتـ ز ـ اِإل لحـب ي جِ ـ  ابِي نِالسايح  
ــرقٍ    ــى طُ ــنكَ علَ ورِح ــالر   اكَ

  
  
  

ــحتبِ  سب آرــام هــ ن الصراوح  
  اجـــرال بناهـــا امعـــن نهِـــبِ  

  
ـ ي النقبت لُ   ـ نم ضائفَ ـ ه رِا الس٢(احي(  

 ظيب من ميينك عن أَتاك ما :السانِحو ،)السنيح( كلمة املقطع هذا يف الشاهد موضع  
 يـونس  سأَل :عبيدة أَبو قال يسارك؛ عن ذلك من أَتاك ما :والبارح ذلك، غري أَو طائر أَو

 والَّك مـا  والبارح ميامنه، والَّك ما السانح :فقال بارح،وال السانح عن شاهد، وأَنا رؤبةَ،
 :الشيباين عمرو أَبو قال مياسرك؛ مياسره فتلي ميينك عن جييء الذي السانح :وقيل مياسره؛

 جاء وما سانح، فهو إِنِسيه، وهو اَأليسر جانبه والَّك إِذا وهو يسارك إِىل ميينك عن جاء ما

 ـــــــــــــــــ

عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر،  التناص األسطوري يف شعر حممود درويش، مفيد جنم، جملة نزوى، تصدر) ١(
 . م٢٠٠٩، يوليو٥٩العدد

 .)١٣٦ص/١الديوان، ق() ٢(



 ٢٣٧

 أَحسـن  والسانح :قال بارح؛ فهو وحشيه، وهو اَألمين جانبه ووالَّك ميينك ىلإِ يسارك عن
  .بالسنيح تتشاءم هذيل" :أنَّ ذكر كما .)١(البارح من التيمن يف عندهم الًحا

 عـين  أدفع يجِزأُ معه، فمضيت حاجته يف حاجة يل كانت أي ؛هتبرإِت لبرِأَ :قوله
 الغزو يف إربة ذا كنت :يقول إزجاؤه، فذاك السنيح من أتطري ال معه ضيتم :يقول الطري،
  .)٢("احلاجة واإلربة صاحيب كإربة

  .بارح وال سانح من يتطَير ال هأن هنا فاملقصود إذن

  ):التام الطويل( اأيض قولهو
ــو ا أَمنــس ــتالف فُ يــ الَّإِ ان   نائرِقَ

  
ــ   بِتني ويــب ــامى هقَ هقُا وبــور ٣(اه(  

 يف فليسـت  ،الطَّـري  يف اهلامة"و ،)هاامه( كلمة يف البيت هذا يف التناص وموضع  
 ال الذي القَتيل روح إنَّ :يقولون كانوا تقوله، العرب كانت كما شيء هو إمنا ،اطري احلقيقة
  .)٤("طارت ثأرهب أُدرِك فإذا !اسقُوين ين،اسقو :تقول فتزقُو هامةً تصري بثأره يدرك

 الـيت  املعاين ذات قصائدهم يف حتمل للعريب، اليومية باحلياة املتعلّقة األساطري هذهو
 املعـىن  عن عبر ألنه ؛اقًفَّمو اتوظيفً القصيدة يف توظيفها عليها زيادةو أذهام، يف ترسبت
  .الشاعرة النفس يف يهجتلِّ مع يتوافق بصدق

 ـــــــــــــــــ

 .)٣٨٥: ص(، ٦لسان العرب، جملد) ١(
دار النهضة  ،صححه املستشرق الكبري سامل الكرنكوي ،البن قتيبة الدنيوري ،املعاين الكبري يف أبيات املعاين) ٢(

 .)٢٧٢: ص( ،٤ج ،لبنان-بريوت، احلديثة
 .)١٥٦ص/١الديوان، ق() ٣(
عبد السالم هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، : بن فارس، حتقيقأمحد  معجم مقاييس اللغة،) ٤(

 ).هام( ، مادة)٢٧: ص(، ٦م، جملد١٩٧٩/هـ١٣٩٩



 ٢٣٨

?(@�A?(@�A?(@�A?(@�A����::::    [�IO��[�IO��[�IO��[�IO��    ��"�ZV����"�ZV����"�ZV����"�ZV��::::        
 طالعها و الشعرِيةاملبدعِ  و هو الذي يكشف عن ثقافة ،املقصود غري التناص اهمعنو

 يقـع  الشاعر أن الواضح منو ا، امللتزمو عليها املتعارف الشعرِية التقاليد غالبية من متكنهو
  .راخلاط عفو لسانه على جتري بل ،شعره يف نهايتحي ال ألنه ؛وعي الو قصد بال ذلك يف

 علـى  يبقـي  ال والـدهر ( زمةالال تكرار" من اهلُذَليني الشعراء إكثار ذلك مثالو
ـ نبِو ،خاص إيقاع هلاو ،يةشعر رؤية :رؤيتان التكْرار هذا عن ينبثقو ،)حدثانه خاصـة  ةي 

كَمترةر تؤني رؤية تأكيد إىل تلجأ اليت الثانية الرؤية إىل يدياملوتو للحياة اهلُذَل.  
ـ  اشـعري  اتقليد صبحتأ ،لالزمة املتكررة االستعماالت ههلذ نتيجةو ـم  اخاص، 

  .غريهم دون اهلذليون ا دوتفر ،الظاهرة هذه يستعملوا مل فاجلاهليون
 ،الـدهر  دوران لفكرة اتعميقً ؛)هانِحدثَ ىلَع يقبي الَ رهوالد( اهلذلية الصياغة حتمل

 اافتتاح جعلوها موحدة صياغة خالل اهلذليون الشعراء هارركَ ،أساسيةو جوهرية فكرة هيو
 فاعليتـها  حتقـق  حىت بإحلاح الرؤية هذه رركَوي ،التقليب هذا شؤون يف تفاصيل إىل تقود

  .)١(التأثريية
 تليسو ،واعية غري بصورة الشعرِي التناص يف وقع هنا يلذَاهلُ الشاعر أنَّ يعين هذا

 الوقت ذات يفو ،الًوامتد اشعري ادتقلي فغدت ،غريه اهمهواستل غريه مع فيها اتفق مقصودة،
املوهبة( :الشهري مقاله يف إليوت يرى" كما اخاص و ةالفرديحني الفرد الشاعر" :أنَّ )راثالت 
 يف ريؤثِّ نفسه الوقت يف نهأ كما ،الشعرِية تراثه تقاليد تأثري حتت اواقع يكون قصيدته يبدع
 بـني  العالقـة  تنظم اليت التفاعل فكرة إىل بذلك امشري ،إليه نظرتنا من رغييو ،التراث هذا

 إذ الشـاعر  أنّ ذلك ومعىن...ياملاض احلضورو احلاضر املضي عن فيحدثنا ،احلاضرو املاضي
 بل وحده، قصيدته يصنع ال الشعرِي تراثه تقاليد مع قاخلالَّ احلوار خالل من قصيدته يبتكر

 القطع صورة الشعرية قاطعامل يف الشعرِي التقليد صور أبرز نم ولعلَّ ،)٢("أسالفه مع يصنعها
 ـــــــــــــــــ

 .)٥٥: ص(، حممد اخلاليلة، اهلُذَلينيبنائية اللغة الشعرية عند : ينظر) ١(
 .)٢٠- ١٩: ص(بريري، أمحد  ، حممداهلُذَلينيرية دراسة يف شعر والتقاليد الشعاُألسلوبية ) ٢(



 ٢٣٩

لتشكَّ التشبيه هذا من اخلتامي باجلزء القطع فصيغة ،الدائري التشبيه من به هباملشب  اتقليـد 
 يثبتها مثَّ نةمعي منفية صورة وصف يف يستغرق رالشاع ألن ؛الديوان يف الشعراء عليه تيتهافَ
 إدراج أو ،)بأجرأ ،بأسرع ،بأطيب( :ثلم خمتلفة صيغٍ باستعمال ،األخري البيت يف ذلك بعد

  .القطع يف به االستعانةو التشبيه بيت بعد مباشرة به املشبه
  

&�(U&�(U&�(U&�(U    [�IO��[�IO��[�IO��[�IO��    ����    ��������������������    ������������������������::::        
 يتغلغلو ،الكتابة فذمنا أغلب يف يتسرب فهو ؛هسفَّنتن الذي اهلواء"يشبه  التناصإنّ 

 عـن  حديثه يف )ـه ٤٦٣ ت( رشيق ابن تعبري حد على منه السالمة يدعي حدأ الو ،فيها
 الشـعرِي  الـنص  بنية يف همتناغُ مدى يف تتجلّى عامةال التناص فقيمة ،)١("األدبية السرقات

و توفيق الشاعر يف إدراجـه يف   للفكرة مدى تكثيفه، و القصيدة تشكيل يف متازجه مدىو
يف  اعالقً الوقت نفس يف يكونو ،ثنايا النص دون إحداث ثغرة فيه أو نقلة أسلوبية يف سياقه

 ،و صاحب محولة فكرية تارخيية أو أدبية أو على أي صعيد من أصعدة الثقافـة املُتلَقِّي  ذهن
بـني القصـيدة وبـني     لتتشكَّ اليتاطعات و التق العالقات من امتداد بوجدانه يعلق حىت

 داخـل  موجهـة و ،واعية تشكيليةو مجالية بنية بوصفه و التناص. املكونات الثّقافية للشاعر
ـ  موازية مناإو ،هلا تابع ال أا اأساس على نصوصال تلك مع تتعاملو النص، فضاء  ةومتكافئ
 يتؤد إذ ؛القصيدة يف الثابت املرجعي طاراإل لتشكِّ اليت حركااو إمكانااو بقدراا تتعانق
 الذي اجلديد النص تشكيل يف اهلام هادور أدواتهو الشعرِية بتهرِجتو إمكاناتهو الشاعر قدرة

قَيانسقً مد لتجربة اجديد البِ عن ختتلف جديدةيةن النيف تندمجو السابقة، ةصي صاجلديد، الن 
 ينصـرف  الأو لـه،  نةاملكو امللفوظاتو العالقات وشبكة ة،األسلوبي بنياتهو اهؤيبر ختتلطو

 ـــــــــــــــــ

)١ (ا، التناص بني التراث واملعاصرة، نور اهلدى لوشن، جملة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية واللغة العربية وآدا
 .)١٠٢٤: ص(، ـه١٢٤٢، صفر٢٦، ع١٥ج



 ٢٤٠

 اكتشـاف  إىل ماإنو النصوص، بني العالقات هذه عن فالكش إىل آخرو نص بني التناص
  .)١(معه املتعالق السابق النص أضافها اليت اجلديدة اإلبداعية الرؤية

 ال الشعرِي النص يف قيمته تتضح وى،صقُ ةدالليو ةتكثيفي أمهيةً للنتاص أن شك الو
 حني الشاعر ألنَّ ؛املعاين من الكثري إليه يضيفو النص يثري فيه ناصالتإنّ ف ،املقطعيف  سيما

  .منها ذَيأخو عليها ليضيف ةاخلاص هئأجواو هبتارخي يستدعيه فهو ،غريه كالم يستدعي

 ـــــــــــــــــ

لعريب احلديث، حممود جابر عباس، جملة عالمات يف النقد، إستراتيجية التناص يف اخلطاب الشعرِي ا :ينظَر) ١(
 .)٢٦٧: ص(هـ، ١٤٢٣، شوال٤٦، ج١٢جملد
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 ٢٤١ 

����������������::::        
دعت رِيعة داخل البِناء الشيصفى أنَّ العالقات النخـ  ال ي الَّـة علـى    مر الدالظَّـواه ن

حدة القَصيدة العربِية القدمية، وهي ليست الوحيدةَ يف هـذا املضـمار، بـل تؤازِرهـا     و
أدلَّة ليست بالقليلة، ولكن العالقات النصية متتـاز بإمكانيـة التأويـل، وتفْـتح جمالًـا      

الـذي تنـتظم فيـه أبيـات القَصـيدة، وال       ملحاولة اكتشاف اخليط الدارسرحبا أمام 
ينقطع إالَّ عند ختامها؛ ذلك ألنَّ اكتشاف العالقـات داخـل الـنص الواحـد تعـزز      
فكرة ترابطه الشكلي من جهة، واملعنوي من جهة أخرى يف القَصـيدة القدميـة ترابطًـا    

  .)١(نفاه بعض الباحثني، وأثبته زمرةٌ منهم
عنا هنا هدم ذرائـع األولـني أو املتـأخرين، وال تعزيـز أو مناقشـة      وليس موضو

، إنما نقصد إىل تمكـني التناسـب مكانتـه يف    )٢(أو املعارضني توجهات املؤيدين منهم
النصـية يف  لألعـني، وبيـان دور العالقـات     القدمي، واإلسهام يف جتلية وحدتـه النص 
قَصيدة العربِية القدميـة بعامـة، ويف ديـوان اهلُـذَليني علـى وجـه       التكامل يف الدعم 

  .)٣(اخلصوص؛ انطالقًا من قاعدة ثابتة تؤيد مثُول الوحدة يف قصائد اهلُذَليني خباصة
إنَّ بيان وجه االرتباط بني األبيات والفُصول يف القَصـيدة الواحـدة يعـد نتيجـةً     

البحث يف العالقات النصية داخل القَصيدة؛ وذلك ألمانـة أركـان القَصـيدة    من نتائج 
يف إحداث األثر الواحـد، ودفْـع دفَّـة العاطفـة،      - املقْطَعاملطلع والتخلُّص و -الثالثة 

                           

 -  ٣٧٣: ص(م، ١٩٩٧النقد األديب احلديث، حممد غنيمي هالل، ضة مصر للطباعة والنشر، أكتوبر : ينظر) ١(
، ودراسات يف الشعر )٣١ - ٣٠: ص(، ١٥، ط١ث األربعاء، طه حسني، دار املعارف، ج، وحدي)٣٨٦

 .)٩ :ص(م، ١٩٦٠واملسرح، حممد مصطفى بدوي، دار املعرفة، عام
، )٢٩٤ :ص(، م١٩٨٦حممد زكي العشماوي، دراسات يف النقد األديب املعاصر، دار النهضة العربِية، بريوت : كتايبو

  .)٢١٥: ص(، ١ مع دراسة للقصيدة العربِية يف اجلاهلية، دار الشروق، طوالنابغة الذُّبياين
الشعراء (مطلع القَصيدة العربِية وداللته النفِْسية، عبد احلليم حفين، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مبحثي : ينظَر) ٢(

دراسة وحتليل ونقد، ، هلية ومعانيها املتجددة، وخصوبة القَصيدة اجلا)احملدثون والوحدة(و) القدماء والوحدة
  ).معضلة وحدة القَصيدة(حممد صادق حسن عبد اهللا، دار الفكر العريب، 

  .)٤٣٨:ص(بكار، يوسف بناء القَصيدة العربِية، ) ٣(



 ٢٤٢ 

وتناقُل الشعور وسريانه يف النص، واالحتفاظ بِديمومتـه إىل حـني انقطاعـه، ويعـزى     
عالقَة إبراز الترابط احملسوس والتأويلي يف الـنص، فـالترابطُ احملْسـوس يتجلَّـى يف     هلذه ال

اإلسـناد  ا وارتباطهـا باحلـدث أو الغـرض أو ب   وضعِ العالقَة نفِسها، ومدى وضـوحه 
لـى  النحوي الظاهر، أما الترابط التأويلي فهو تلك العالقَـة السـيميائية الـيت يتعـين ع    

ـ     مستقلِّ، ـالباحث اكتشافها من خالل العالمات والقَرائنِ الـيت تتبـدى يف البيـت ال
  .ووصف عالقته بِغيرِه من أبيات القَصيدة

وطريقةُ الربط بني أجزاء القَصـيدة لتحقيـق وحـدتها ومتاسـكها، إنمـا هـي        
   ةٌ حديثـةٌ يف تنـاول الـننقدي هاتتوج ـعالقـدمي و احلـديث  ص الش اسـترفدها  رِي ،

الباحثون من كُتب التفاسري وعلوم القُرآن اليت كـان هلـا قَصـب السـبقِ يف تباحـث      
، الـذي أبـدع فيـه    )التناسـب علـم  (العالقات، ولكوا تعتمد يف الرؤية األوىل على 

ت () ٢(اإلمـام البقـاعي  ، وهذا العلْم يعرفُـه  )١(عدد غري قليل من مفسري القُرآن الكرمي
هو علْم تعرف منه علَل الترتيب، ومثرتـه االطِّـالع علـى الرتبـة     " :بقوله) هـ ٨٨٥

اليت يستحقُّها اجلزُء بسبب ما له مبا وراءه، وما أمامه من االرتباط والتعلُّـق الـذي هـو    
ـ   لُ ترتيـب أجزائـه، وهـو    كلُحمة النسب، فعلْم مناسبات القُرآن علْم تعرف منـه عل

الفخـر  ، وقـال  )٣("سر البالغة ألدائه إىل حتقيق مطابقـة املعـاين ملـا اقتضـاه احلـال     
، )١("أكثر لطائف القُـرآن مودعـة يف الترتيبـات والـروابط    "):هـ ٦٠٦ت ( )٤(الرازي

                           

، لإلمام برهان اآليات والسورونظْم الدرر يف تناسب  ، لإلمام ابن الزبري الغرناطي؛البرهان يف تناسب سور القُرآن )١(
ومناسبات اآليات والسور؛ على  طع واملطالع؛ جالل الدين السيوطي؛ومراصد املطالع يف تناسب املقا الدين البقاعي؛

عبد العزيز سيور، وعلم املُناسبات بني املانعني وايزين؛ إبراهيم بن سليمان اهلوميل؛ دراسات يف علوم القُرآن الكرمي، 
  .فهد الرومي

، هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي اخلرباوي البقاعي، أبو )هـ ٨٨٥ - ٨٠٩: (اإلمام البقاعي) ٢(
معجم املُفَسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، عادل [ ،مؤرخ مفَسر محدث أديب: احلسن، برهان الدين

 .])بتصرف، ١٧: ص(نويهض، 
)٣ (ظْم الدة، نين أيب احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي، دار الكتب العلمير، برهان الدوب اآليات والسر يف تناسر

  ).  ٥: ص(، ١، جملد٣ط
  ).٨٢:ص(، سبقت ترمجته، )هـ ٦٠٦ - ٥٤٤(الفخر الرازي ) ٤(



 ٢٤٣ 

 عند اإلمام البقاعي مـن ع زِليهلَّى يف تنجتلْم تة هذا العيمزلـةَ علـم     وأَهنلْـم التفسـري م
يف تصـنيف   ، وما ال يمكن أن يغفَلَ يف هذا املضـمار هـو جهـدهم   )٢(البيان من النحو

هذا العلْم، وبيان مكانته وقيمته وأنواعه يف القُرآن الكرمي، اليت يمكن ـا وضـع اليـد    
  .على مجالية تلك العالقات

مـن أشـكال التناسـب    واعتربوها شـكلًا   -ا ومن بني املوضوعات اليت نبهوا إليه
تناسب اخلامتة مـع أجـزاء السـورة يف القُـرآن     : (موضوع: اهتماما خاصا اوأَولَوه –

هـذا النـوعِ مـن التناسـب     أنَّ أول من فطن إىل  )٣(حسني نصار.، وقد ذكر د)الكرمي
 ت( )٥(آخـر أنَّ الطَّبـرِي   ، وقد ذُكـر يف موضـعٍ  )هـ٥٠٠ت بعد ( )٤(الكَرماين: هو

  .)٦(هو السابق إىل كشف مجالية ارتباط مطلع السورة خباتمتها) هـ ٣١٠
نصار جملةً مـن األوائـل الـذين خاضـوا يف هـذا البـاب       . كما استعرض د 

   ـة٧(وخرجوا منـه بفرائـد مج(  ؛ مـن مثـل :  ازِيالفخـر الـر)ـ  ٦٠٦ت () ٨ ، )هـ
ــيكَشرهـــ ٧٩٤ت () ٩(والز (يوطــي وكــذلك ســيد )هـــ ٩١١ت () ١(والس ،

                                                                             

  .)١/٣٦ (الرازي، ،الربهان يف علُوم القُرآن) ١(
  .) ٥:ص(اسب اآليات والسور، البقاعي، نظْم الدرر يف تن: ينظَر) ٢(
  .)٢١٤:ص(، ١ر، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، طفواتح سور القُرآن، حسني نصا) ٣(
، برهان الدين، أبو القاسم، ويعرف ، هو حممود بن محزة بن نصر الكرماين)هـ ٥٠٠بعد  -: (... الكرماين) ٤(

معجم املُفَسرين من صدر اإلسالم : ينظَر[ ،ر، من أهل كرمانتاج القراء، عامل بالقراءات والنحو، مفَس: بـ
  ].)٦٦٢:ص(، ٢جملدحىت العصر احلاضر، عادل نويهض، 

حممد بن جرير بن يزيد الطربي، أبوجعفر، من مشاهري املؤرخني واملُفَسرين : ، هو)هـ ٣١٠ - ٢٤٤: (الطربي) ٥(
معجم املُفَسرين من : ينظَر. [، ويعرف بتفسري الطربي)تفسري القُرآنجامع البيان يف : (وأئمة العلماء، من مؤلفاته

  ].)٥٠٧: ص(، ١ جملدصدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، عادل نويهض، 
صور ومناذج من ربط فواتح السور وخوامتها، يف حتقيق جانب مشكلة الربط بني اآليات والسور يف تفسري : ينظَر) ٦(

الكُلِّية  -سرحان جوهر سرحان، جامعة البنجاب : لنيل درجة الدكتوراه من إعداد الطربي، رسالة مقدمة
  .٢١٩: م، ص١٩٩٦الشرقية، عام 

 تقان يف علوم القُرآن؛ السيوطي؛ يف ظالل القُرآن،الرازي، اإل ، الزركشي؛ مفاتيح الغيب،البرهان يف علوم القُرآن )٧(
  .سيد قطب

 .سبقت ترمجته) ٨(
فقيه شافعي، : ، حممد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشي، أبوعبد اهللا، بدر الدين)هـ ٧٩٤ - ٧٤٥: (شيالزركَ) ٩(



 ٢٤٤ 

  ). هـ ١٤٢٤ت () ٢(قُطْب
ـ     . وقد ذَكَر د  : رسـالة السـيوطي  ل هعبـد املُحِسـن العسـكر يف مقَدمـة حتقيق

هنـاك تناسـبا آخـر عجيبـا يف     : "، أنَّ)مراصد املطالع يف تناسب املقـاطع واملطـالع  (
والتعانق بني مطلع السـورة وخاتمتهـا يف جمهـور سـور      القُرآن، وهو ما يرى التآلُف

القُرآن، تآلُفًا وتعانقًا يأخذُ األلباب، وينبِئ على سـبيل مـن سـبل اإلعجـاز البيـاين      
للقرآن، بينما تجِد سورةً تتناولُ موضـوعات شـتى، وتطـوف بقضـايا خمتلفـة مـن       

ـ   امالت واجلهـاد، وتنظـيم األسـرة واتمـع،     معـأحاديث العقيدة والعبـادات، وال
فإِنك ال تعدم يف اية املطاف وآخر السورة أنْ تجِـد آصـرةً قويـةً، ووشـيجةً متينـةً      

واملطلع يعـد وجهـا مـن وجـوه      املقْطَع، فالترابطُ بني )٣("بني مطلع السورة وخامتتها
  .العالقات القُرآنية يف سور كتاب اهللا

ولقد توسع بعض املفسرين يف هذا الشـأن حـىت علَّلُـوا وبينـوا ارتبـاط خامتـة       
السورة السابقة بفاحتة السورة اليت تليها، وكـان اَألخفَـش أولَ مـن فَطـن إىل هـذه      

 -مطلقًـا   -، وهذا الشكْل من أشكال الترابط ال ميكـن تطبيقُـه يف الشـعر    )٤(الرابطة
ـ     طبيعة الشعر عن سور القُـرآن الكـرمي،  الختالف  لٌ، فـالقُرآنُ كتـاب منـزلٌ مكتم

                                                                             

البرهان يف علوم القُرآن، وتفسري القُرآن : أصويل مفَسر، تركي األصل، مصري املولد والوفاة، من مؤلفاته
  .])٥٠٥: ص(، ٢جملداحلاضر، عادل نويهض،  معجم املُفَسرين من صدر اإلسالم حىت العصر: ينظَر[ ،العظيم

، عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين بن عثمان اخلضريي )هـ ٩١١ - ٨٤٩: (السيوطي) ١(
اإلتقان يف علوم القُرآن، اإلكليل : إمام حافظ مؤرخ محدث مفَسر أديب؛ من مؤلفاته: السيوطي، جالل الدين

معجم املُفَسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، عادل : ينظَر[ ،زيل، التحبري لعلم التفسرييف استنباط التن
  ])٢٦٤: ص(، ٢جملدنويهض، 

، هو سيد قُطب بن إبراهيم، كاتب، عامل بالتفسري، من كبار املفَكِّرين )هـ ١٤٢٤ - ١٣٧٨: (سيد قطب) ٢(
ثة، من  من القرن العشرين، من شهداء النهضة اإلسالمية احلدياإلسالميني واألدباء يف مصر يف الثلُث الثاين

معجم املُفَسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، عادل نويهض، : ينظَر[ يف ظالل القُرآن،: مؤلفاته
  ].)٢١٩: ص(، ١جملد

د احملسن العسكر، دار املنهاج للنشر عب: حتقيق لع واملقاطع، جالل الدين السيوطي،مراصد املطالع يف تناسب املطا) ٣(
  .)١٤: ص(هـ، ١٤٢٦والتوزيع، عام 

  ).٢١٤:ص(فواتح سور القُرآن، حسني نصار، ) ٤(



 ٢٤٥ 

فكلُّ قصـيدة تحمـل داللـةً خمتلفَـةً،     : مكتوب حمفوظ من الفاحتة إىل الناس، أما الشعر
ترتيبِهـا يف  ثابتـا يف   حمـددا أو وموضوعا منفصلًا، فهي ال تنهج منهجاً وعاطفة خاصةً 

  .الديوان
ما كان تطبيق هذا العلْم اجلليل يف الشعر وتتبع التناسـب فيـه، إالَّ صـورةً مـن     و

صور التالقُح العلمي والفكري بني علُوم التفسري واللغـة والنقْـد؛ لكَونِهـا تشـترك يف     
مادة اإلبداع، وتفْترق يف مستوياته، ويؤكـد واحديـة املـادة اإلبداعيـة، واخـتالف      

الـذين   -ق ومراتبه بني اخلالق واملخلوق؛ لذلك جند أنَّ عـددا مـن النقَّـاد    طرائق اخلل
تنبهـوا إىل فَضـله   قـد   -املعاصـرين   فتح اُهللا عليهم ذا العلْم يف الشعر من القدماء أو

  .سمة مشتركة بني اخلطاب الشعرِي واخلطاب القُرآينِّ لكونه ومكانته؛
حني أشاروا لـه بسـبلٍ متفرقـة، ودعـوا إليـه يف معـرض       ه البالغيون تبينكما 

، تلـك املزايـا   )تناسـب اَألطْـراف  (، و)االلْتحام وااللتئـام (و) االتساق(حديثهم عن 
املرعية اليت ال تتحقَّق إالَّ إذا كان املبدع على وعـي بأَهميـة حتقيـق العالقـات بـني      

مصطَلحات تدلُّ داللـة واضـحةً علـى أَهميـة اعتمـاد      ـكلُّ تلك الأجزاء النص، ف
؛ كي يبدو الـنص متسـقًا مـتالحم    هاالتناسب يف البِناء الشعرِي؛ باعتباره وسيلةَ حتقيق

األجزاء، أما إلغاء التناسب ونبذُ العالقات فإنها حتدو بـالنص إىل اخـتالف مرفـوض،    
جيعـلُ القَصـيدة الواحـدة كاالختيـار العشـوائي       بني أجزاء الـنظْم؛  جموجٍواختالل 

  .ألبيات من قصائد متفرقة ال جيمع بينها إالَّ البحر والقافية
فاتساق النظم يقتضي ترتيب أجـزاٍء شـتى؛ مـن أجـل احلُصـول علـى كـلٍّ        

واتسـاق   .خمتلفهـا  ويحقِّـق االنسـجام بـني   متماسك مترابط يكفل حسن سـريها،  
كما أشاروا إىل معنـى قريـبٍ مـن هـذا يف بيـانِهم       .)١(النظْم من صفات الشعر اجليد

ـ  ٤٢١ت (رزوقـي  امل، فقـد ذكـر   )االلْتحام وااللْتئام: (يملُصطَلح عيـار  : "أنَّ) هـ
فمـا مل  بـع واللسـان،   الْتحام أجزاء النظْم والتئامه على ختيرٍ من لذيـذ الـوزن، والطَّ  

يتعثَّر الطبع بأبنيته وعقوده، ومل يتحبس اللسان عن فُصوله ووصوله، بـل اسـتمرا فيـه    

                           

  ) ٢٦:ص(املعجم املُفَصل يف علُوم البالغة، إنعام فوال، ) ١(



 ٢٤٦ 

يكـونَ القَصـيدة منـه كالبيـت،      واستسهاله، بال ماللٍ وال كاللٍ، فذاك يوشـك أن 
ي جيـب أن يتسـم   ، وهذا االلْتحـام الـذ  )١("والبيت كالكلمة تسالُما ألجزائه وتقارنا

أن : "، الـذي يقصـد بـه   )تناسـب األطـراف  (به النص يوردنا إىل حوض القولِ يف 
، )٢("يبتدئ املتكَلِّم كالمه مبعنى، مث خيتتمه مبا يناسب ذلـك املعـىن الـذي ابتـدأ بـه     

مـن مراعـاة   : "، فقـال )مراعاة الـنظري (من ) هـ ١١٢٠ت (وهذا النوع جعله املدين 
همالنيه بعضمسري ما يلَـه يف     : ظـب أوناسـه مبـا يكالم ه األطراف، وهو أن خيتمتشاب

، فمراعاة التناسب بني أجزاء النص أمر وصى به القـدماُء، فمنـهم مـن يـرى     )٣("املعىن
أجزاء النص كاجلسـد يف حسـنِ تقوميـه، وتناسـق أجزائـه، وكالعقْـد يف انتظامـه        

لهوتسلْس.  
أما جهود املعاصرين يف جمال العالقـات النصـية، فنجـد أنهـا كانـت جهـودا       

عند بعـض البـاحثني الَّـذين أحلُّـوا علـى       طبيقِالتالتفْعيلِ وتتجاوز مرحلةَ التنظري إىل 
نتمثَّـل  وهنـا يمكـن أن   . قضية التالحم الشعرِي والترابط البنـائي يف املنجـز األديب  

، حيـث ذَكَـر أنَّ التناسـب    )التناسـب والوحـدة  (جابر عصفور يف فصل  .جبهود د
قرين الوحدة، وهو خاصية مهمة من خصائص الشعر، فهـو حالـة مـن التنـاغُم بـني      

املسـتوى  : ، كما جعل التناسب يف النص علـى ثالثـة مسـتويات، أوهلمـا    )٤(عناصره
ن تآلُفع مللكلمـات، مثَّ املسـتوى املعنـوي     ـال اللفظي، الذي ينب ـةياللفْظ عطياتم

معطيات الداللية للمعاين اجلُزئية، واملستوى الثالث هـو املسـتوى النـاتج    ـالنابع من ال
عن جتاوب املستويين اللذين يشكِّالن شكْلَه النـهائي، فتتناسـب القَصـيدة ووحـدا     

ـ ٦٨٤ ت(تطبيـق رؤيـة القَرطَـاجني    يعلِّق تعليقًا جيدا على  ، مثَّ جنده)٥(التركيبية ) هـ

                           

  .)١٠:ص(، ١رزوقي، جاملشرح ديوان احلَماسة، ) ١(
  .)٤٣١:ص(بالغة، إنعام فوال ، املُعجم املُفَصل يف علوم ال) ٢(
  .)١٩٥:ص(، ٤الدين بن معصوم املدين، ج أنوار الربيع يف أنواع البديع، السيد علي صدر) ٣(
  .)٣٣٧: ص(، مفهوم الشعر دراسة يف التراث النقدي، جابر عصفور) ٤(
  .)٣٤١:ص(السابق، ) ٥(



 ٢٤٧ 

) التسـومي (يعـين بطـريقيت    -وبـذلك  : "، فقال)١()التسومي والتحجيل( فيما أمساه بـ
تتحد للقصيدة وحدةٌ شديدة اإلحكـام مـن الزاويـة املنطقيـة علـى       -) التحجيل(و

سـموع واملفهـوم،   املب أن تكون جزلةً، حسـنة  وجي -) املبادئ(األقل، نبدأ معها من 
وننتقل فيها من حيـزٍ إىل حيـزٍ، أو خنـرج مـن      -دالَّة على غرضِ الكالم، وجيزة تامة 

، "فال خيتلُّ نسـق الكـالم وال يظهـر التبـاين يف أجـزاء النظـام      "غرضٍ إىل غرض، 
ستطْراد، حـىت ينتـهي بنـا األمـر إىل     ويتحقَّق ذلك مبا يسمى اإلبداع يف التخلُّص واال

أن يكونَ مبعان سارة فيما يقصـد بـه التـهاين واملـديح، ومبعـان      "، وينبغي )االختتام(
مؤسية فيما يقصد به التعازي والرثاء، وكذلك يكـون االختتـام يف كـلِّ غـرضٍ مبـا      

ايـة القَصـيدة إىل بدايتـها،    ، وإذا تحقَّقت الوحدةُ على هذا النحو ردتنـا  )٢("يناسبه
علـى   الضـايف كما تردنا النتائج للمقدمات، والتقَت البدايـة مـع النهايـة يف التـأنق     

املبادئ واخلواتيم، وجعلَتنا نشعر بقيمـة التركيـب، بقـدر تعـدد أغراضـها وكيفيـة       
، ثُـم بعـد ذلـك    )٣(تناسبِها، وما يصاحب التركيب من انتقال مـن حـالٍ إىل حـال   

ـ : يلخص فكرة وحدة القَصيدة العربِية علـى رأي القَرطـاجني يف قولـه    حيصـر  " هأَن
فيما ينطوي عليه مفهـوم التسلَسـل مـن تسـليمٍ      -إن جاز التعبري  -مجاهلا يف البنائي 

  .)٤("بالتدرج، والنقلة املنطقية بني األجزاء الثابتة ثبات حبات العقد
قـد انتقلـت مـن دائـرة     ) اللسـانيات (مث إنَّ جهود الدراسات احلديثة املتمثِّلة يف 

بـذلك قـد أسـهمت يف الكشـف     فتكون  ،)٥(التركيب يف النحو إىل التركيب يف البِناء
عن مجالية بيان العالقات النصية داخل الـنص، فالدراسـات اُألسـلُوبية تتعامـل مـع      

اعتباره نظاما يتكون مـن عناصـر، وهـو جمموعـة مـن العناصـر املتناسـقة        النص ب

                           

  .)٢٩٥:ص(منهاج البلَغاء، حازم القَرطاجني، ) ١(
  .) ٣٠٦:ص(، السابق )٢(
  .)٣٧٤ - ٣٧٣: ص(مفهوم الشعر دراسة يف التراث النقدي، جابر عصفور، : ينظر) ٣(
  .)٣٧٧: ص(السابق، ) ٤(
  .)٩: ص(، ١م، ط٢٠٠٢اُألسلُوبية وحتليل اخلطاب، منذر عياش، مركز اإلمناء احلضاري، عام) ٥(



 ٢٤٨ 

، فالنظام جمموعةٌ من العناصر تتشكَّل بينها جمموعـةٌ مـن العالقـات الـيت     )١(واملتداخلة
تقيمها فيما بينها، إذا كان ذلك هو النظام فهو ينطَبِق علـى اُألسـلوب أيضـا؛ ذلـك     

 ة علملُوبيفـة للكـالم وتداخلـها، كمـا يـدرس      ألنَّ اُألسلق العناصر املؤتيدرس تناس
العالقات القائمة بني هذه العناصر لتحديد وظائفهـا والوقـوف علَيهـا، ويـدلُّ هـذا      
داللةً واضحةً على أنَّ األسلوب ليس فوضى تنتظمه اللغـة، ولكنـه نظـام بـه تنـتظم      

صر يف اعتبار اللغة نظامـا، فـإنَّ معـىن ذلـك أنَّ     ة ينح، وإذا كان دور اُألسلُوبي)٢(اللغةُ
اعتبـار   -هلا قصب السبق يف الكَشف عن الصورة احلقيقية للنص؛ ألنَّ هـذا االعتبـار   

يمكِّننا من الوصول إىل طبيعة العالقات اليت تكونـت بـني أجـزاِء هـذا      -النص نظاما 
لف املكوة إىل     النظام املُؤتـلُوبيراسـات اُألسـن اجتـاه الدن للنص األديب، وعلى الرغم م

الرؤيـة النظاميـة بيانـا لوجـود      اللغة ومتظهراا املختلفة يف النص، إالَّ أننا نعد تلـك 
ـ     .لفاعليتها يف ترابط النص العالقات وحتْقيقًا ـه يفإن ـوييا االجتـاه البِنص  أمبطُ الـنر

ويف مقـدمتهم ديسوسـري،    -ذلـك ألنَّ البِنيـويني   "برباط ممتد من العالقات املتداخلة، 
الذي يعد أولَ من نبه إىل فكرة العالقات ودورِهـا يف الـربط بـني عناصـر الظـاهرة،      

تـه مـع العناصـر    بل إنَّ كُلَّ عنصر من عناصرها ال يربز خصائصه إالَّ بـالنظر إىل عالق 
يف القَصيدة وخيتلـف ترتيبـها ويعـود ذلـك إىل     ) البِنيوِية(األخرى، وتتعدد الوظائف 

أنَّ ترتيـب الوظـائف يف القَصـيدة    : وقد ذَكر البنيويـون الرؤية اليت تبىن على أرضيتها؛ 
الشـرائح هـي    املكونة هلا، والعالقَـة بـني هـذه   خيلُق شبكة من العالقات بني الشرائح 

بالضبط مصدر خصوصية الرؤيا واليت تنبع منها قصيدةٌ وـا تفـيض، وقـد كشـفت     
املقارنةُ بني معلَّقيت امرئ القيس ولبيد من هذا املنظـور عـن التضـاد اجلَـوهرِي بـني      

، وكـلٌّ  )٣("ترتيب الشرائح املكونة لكـل منـهما   بتباينرؤيامها للوجود املرتبط جذريا 
البِنيـة  هـي  -إىل أكربهـا  بدًءا من أصغرها ووصـولًا -من العناصر املكونة للنصصرٍ عن

تقوم بينه وبني فكرة النظام البنيوية وشائج قوية؛ علـى أن يكـون لكـلِّ    اليت املتكاملة، 
                           

  .)٩٣: ص(السابق، : ينظَر) ١(
  .)٩٤ - ٩٣: ص(سابق، ال: ينظَر )٢(
  .)٢٥: ص(ديب،  الرؤى املقنعة، كمال أبو) ٣(
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وحدة وظيفةٌ متميزة عن غريها من الوظائف، لكـن إي تبـدل يصـيب بنيـة الوحـدة      
دورِه على الوحدات األخرى، على الرغم مـن أن بنيـةَ الـنص ال تعـين تكوميـا      يؤثِّر ب

فوضويا ساذجا؛ ألن الوحدات تأخذ مستا معينـا يف الـنص تفْقـده يف حالـة عزلتـها      
  .)١(عنه، وهذه فكرة جوهرية يف النظرية البنيوية

وباشرةً إىل عـرض رأي د وهذا ما يهنا ميف معـرض دراسـته    صـالح فضـل  .ج
يعتمد تفكيك النص إىل الوحدات املكونـة لـه، علـى    : "فقد ذكر أنه، )لألبنية النصية(

اإلدراك السليم لبنيته العليا مما يعد شرطًا ضروريا لتحليـل عالقاتـه وضـبط خواصـه،     
لطَّبِيعيـة ليسـت مؤلَّفـة    وإذا كان النص يتكَون عادةً من كلمات وجملٍ، فإن أجزاَءه ا

من تلك الكلمات أو مركبة مـن جمموعـة مـن اجلمـل؛ ألنَّ الوقُـوف عنـد هـذه        
الوحدات مبستواها اللغوي الصرف لـن يسـهِم يف الكشـف عـن اخلـواص النوعيـة       

صزة للنة املتميالبنيوي.  
لجـأ إىل اعتبـار   كما أننا عندما نعمد إىل الكَشف عـن بنيـة مدينـة مـا، ال ن    

هـي وحـدات هـذه املدينـة،     فاألشخاص القاطنني فيها وال احلجرات اليت يسـكُنونها  
مع أنَّ ذلك صحيح من الوِجهة املادية املباشرة، إالَّ أن التقْسـيم املناسـب مـن الناحيـة     

موقعـه ومبانيـه   الوظيفية والعمرانية للمدينة باعتبارها كذلك، ال بد أن يبـدأ بـاحلي و  
وسكَّانِه وخدماته وشبكاته اتصاله بغريه من املنـاطق ودرجـات كثافتـه، وبوسـعنا أن     

أمناطه املعماريـة وأنشـطته الصـناعية واإلداريـة ونسـيجه       نتدرج يف التحليل لندرس
 نحـدد الطبقي، وغري ذلك من اخلواص الوظيفية املكونـة لبنيتـه، عندئـذ نسـتطيع أن     

األحياء وشخصياا واملدن وهياكلها العمرانية، كـذلك األمـر يف النصـوص األدبيـة     
فيعد التعرف على األجزاء املكونة هلا وظيفيا وبنيويا شرطًا ضـروريا إلمكانيـة حبثهـا،    

عـدد أبيـات    واكتشاف هيكَلها؛ مما جيعل االعتداد بالوحدات املادية املباشرة هلـا مثْـل  
القَصيدة الشعرِية وصفحات الرواية، أو إجراء حتليل عليها انطالقًـا مـن هـذا التصـور     
الفقري فحسب؛ تعمية لخواصها النوعيـة، وإلغـاًء لوظائفهـا الفَنيـة، ووقوفًـا علـى       

                           

  .)٢٠٠ - ١٩٨: ص(االتجاه اُألسلويب البِنيوي يف نقد الشعر العريب، عدنان حسني قاسم، ) ١(
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رِها املادي األوظْهيمل.  
الكُـربى املتحقِّقـة بالفعـل، وهـي تتِسـم      فالتحليلُ النصي إذن يبدأ من البِنيـة  

بدرجة قُصوى من االنسجام والتماسك، ويشرح لنـا علمـاُء الـنص الشـروط الـيت      
تتيح لنا أن نعرف ما إذا كانت املتوالية النصـية متماسـكَةً أم ال، علـى اعتبـار هـذه      

بـه، فيـرون أن التماسـك الـالزم      اليت يتوقَّف عليها وجود النص واالعتـداد  الشروط
 -للنص ذو طبيعة داللية، مهما تدخلت فيـه العمليـات التداوليـة، وهـذا التماسـك      

فإنه يتصـل بعالقـات بـني الوحـدات التعبرييـة       -باإلضافة إىل متيزِه باخلاصية خطية 
كة، فالتماسيصد علـى مسـتوى الـدالالت عنـدما       املتجاورة داخل املتتالية النـدحتي

تكون العالقات قائمةً بـني املفـاهيم والـذوات واملتشـاات واملفارقـات يف اـال       
التصوِيري، وتصبح املتتالية متماسكَةً دالليا عنـدما تقبـل كُـلُّ مجلـة فيهـا التفسـري       

هـا مـن العبـارات املاثلـة يف     والتأويل يف خط داخلي يعترب امتدادا بالنسبة لتفسري غري
والبِنيةُ الكربى هنـا تعـين هيمنـة املوضـوع      .)١("املتتالية أو اجلملة احملددة املتضمنة فيها

وبنيته الداللية؛ إذْ إنَّ البِنية الكربى يف الـنص تـرتبط بالقضـايا املعبـر عنـها، والـيت       
  )٢(تشكل املوضوع الرئيس فيها

                           

والفنون  بالغة اخلطاب وعلم النص، صالح فضل، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الوطين للثقافة) ١(
  .)٢٣٦ - ٢٣٥: ص(الكويت، عامل املعرفة،  -واآلداب 

، املغرب –العالماتية وعلم النص، إعداد وترمجة منذر عياش، املركز الثقايف العريب الدار البيضاء : ينظَر) ٢(
  .)١٦٠ - ١٥٩: ص(، ١، طم، ٢٠٠٤عام



 ٢٥١ 
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يشري مصطَلح التماسك إىل األدوات الكالميـة الـيت تسـوس العالقـات املتبادلـة      
بني التراكيبِ الضمنِية للجملـة الواحـدة أو بـني اجلُمـل، ال سـيما االسـتبداالت       

ـ      وازي، أو التركيبية اليت تحافظ على هوية املرجع، ولكنـها تحـافظ أيضـا علـى الت
 علـى تضـافُر املسـتويات   تقوم جمالية الـنص الشـعرِي   "، كما )١(التكْرار، أو احلشو

املكتوب فيه مبا يتناسب مـع الوجهـة العامـة للتعـبري الـذي      / املختلفة املكونة للقول 
  د يف مسـتويات تكوينِـه املتده العامة تترا يف بنيتا عامدة، تـتم   تأيت به، فتقيم تكافؤـدع

يف هذا التضافُر أو التكافؤ جملةُ عمليات معقَّدة مـن التطـابق واالخـتالف، تسـمح     
بتشكيل مجلة من عالقات الترابط والتراسـل بـني هـذه املسـتويات، حبيـث يبـدو       
التجانس أو التناسب غرضها الرئيسي، باعتباره الصـيغة الـيت يتمثَّـل فيهـا التكـافُؤ      

لبِنيوي للنص، يحكُم هذه العمليـات والعالقـات مجيعهـا االنتظـام البنيـوي العـام       ا
للتعبري؛ حبيث ال تأيت بنية النص الدالليـة منفَصـلة عـن بنيتـه اإليقاعيـة أو النحويـة       

  .)٢("واُألسلُوبية
وبنـاء  ) يالشـعرِ  املقْطَـع (من هنا ينبغي أن نستعرض آليات التماسك النصي بني 

القَصيدة الكلِّي اليت استخدمها الشاعر اهلُـذَلي يف الـديوان، ومـن ثَـم نبـين صـور       
عالقَـة  : "العالقات النصية اليت أسهمت يف حتقيق التماسـك، الـذي يعبـر عنـه بأنـه     

هـذا   معنوية بني عنصر يف النص وعنصر آخر يكون ضـروريا لتفسـري هـذا الـنص،    
العنصر اآلخر يوجد يف النص، غري أنه ال ميكن حتديـد مكانـه إالَّ عـن طريـق هـذه      

وذا يكون السبك مرتبِطًـا بـاللفظ، واحلبـك مرتبطًـا بـاملعىن      "العالقَة التماسكية، 
  .)٣("دائما

القَصيدة القدمية وخيوطها املتعـددة لَـم تكـن مضـمومةً إىل بعضـها       فإنّ نسيج

                           

  .)١٣٢: ص(العالماتية وعلم النص، منذر عياش، : ينظَر) ١(
  .)٦١: ص(يف النص الشعرِي العريب، سامي سويدان،  )٢(
  .)٩٠: ص(حنو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي، حممد عفيفي، ) ٣(



 ٢٥٢ 

واحـد يرتسـم علـى املالمـح      ضم ا، بل كان يؤلِّف بينها موقـفتنافرا أو ما عشوائي
     ـا ملـا يصـدركـان واعي رِيعأثناء ممارسة املخاض الش العامة لكافَّة شرائحها، فالشاعر

القَصـيدة فيقرـا إىل    واملشاهدات، فكـان جيمـع أطـراف   عنه من الصور واملواقف 
يها وحتوم حوهلا مجيـع بِنـى الـنص دون نفـورٍ أو تفلُّـت،      سارية واحدة تنجذب إل

فتتحد املشاهد والصور يف بناء شعرِي متجانسٍ يتركَّـز علـى قاعـدة واحـدة تنتمـي      
؛ وقد وجدت أنَّ هناك جمموعـةً مـن األدوات الـيت يلجـأ     )١("إليها كلُّ وحدات النص

ـ  يف سبيل حتقيق التماس ـيدة وتعـزو   إليها املبدعك يف القَص)  رِيـعا ) للمقطـع الشدور
. كبريا يف إحداث العالقات بينه وبني بقية أبيـات القَصـيدة؛ فُصـوهلا والتئامـه معهـا     

فإذا كان املبدع إبان حلظة اإلبداع يدخل حالةً مـن الفوضـى الشـعورية والتعبِرييـة،     
ها، فيضـبط كـلَّ تلـك الفوضـى يف نظـام لُغـوِي       فإنه ينبغي عليه أنْ ميِسك بزِمام

متماسك يأخذ بعضه حبجزِ بعض، ومن أبرز تلـك األدوات الـيت ربـط ـا الشـاعر      
وبناء القَصيدة، مـا ميكـن أن نشـري إليـه علـى النحـو       ) الشعرِي املقْطَع(اهلُذَلي بني 

  :التايل
  

لنحوية يف النص الشـعرِي، كـالربط بالشـرط    نعين به اعتبار اآللة ا :اإلسناد: أولًا
بني جمموعة من األبيات، أو بتقدمي اخلرب وتأخري مبتدئه، أو تلـوين اسـتعمال إحـاالت    

 املقْطَـع الضمري، كلُّ ذلك يعد من الوسائل الـيت احترفَهـا الشـعراُء يف الـربط بـني      
االرتباط بطريقة اإلسـناد هـي بـؤرة اجلملـة      وعالقَة"الشعرِي وأجزاء النص األخرى، 

أو نواا، بل هي وحدها كافية لتكوين اجلملة يف صـورا البسـيطة، وتكـون توسـعة     
اجلملة البسيطة بإنشاء عالقات ارتباط أخـرى، واصـطناع عالقـات ربـط، وذلـك      

كَلِّم عالقـات  خاضع لسياق املقام، ولغرض املتكلِّم من نظم اجلملة، وكلمـا أنشـأ املـت   
كـان ذلـك زيـادةً يف     -ارتباط وعالقات الربط يف اجلملة زيادة على نـواة اإلسـناد   

                           

  .)٢٣: ص(، ١م، ط٢٠١١نسيج القَصيدة اجلاهلية، سعيد العريفي، االنتشار العريب، عام) ١(



 ٢٥٣ 

، كما يعد الربطُ الضمريي شـكلًا مـن أشـكال التـرابط اإلسـنادي الـيت       )١("الفائدة
ي يف الربط بني فعاهلُذَل ـيدة، و   املقْطَعلها الشاعروالقَص رِيـعالضـمري  "الش مـن  يعـد 

أقوى عناصر الربط يف الكالم؛ لصعوبة االسـتغناء عنـه أو حذْفـه إال بـدليلٍ عليـه،      
والضمائر تشري إىل سابقٍ يف النص أو تحيل إىل العامل اخلارجي، ومـن ثَـم فهـي مـن     

، فالضمري مادة اإليصـال بـني األلفـاظ، لتخلـق منـها بنيـةً       )٢("عناصر الربط النصي
ةً، ويرفع عن املبـدع مؤونـةَ التكـرار، كمـا يـدفع اللـبس عـن الكـالم         متماسك

  .)٣(واختالطه
  

واسطة التحـام اإلنسـان مـع الكـون لتشـكيل      " اليت تعد  :الصورة الفَنية: ثانيا
نوعٍ من الوجود اإلنسـاينِّ اخلـاص، ونظـرا للعالقـات املُتشـابِكة الـيت تتـدخل يف        

اعر، فإنَّ االهتمام بدراستها للكشـف عـن هـذه العالقـات     الش تركيب الصورة عند
، وهـذا يعـين أن الصـورة    )٤("يعىن ا النقـد احلـديث  غدا من املوضوعات اهلامة اليت 

الفَنية يف القَصيدة تسفر عن جانب من جوانب العالقات املتشـابكة، وهـذا عينـه مـا     
فَنية فيه إما أن تكون لبنـة تتضـافر مـع غريهـا     ورة الالشعرِي، فالص املقْطَعحيدث يف 

به، حني يسـتقر يف ختـام الـنص، فهـي أداةٌ      من صور النص، أو أنه أا متكني للمشبه
الشعرِي مع أجزاء الـنص األخـرى لينـال متابعـةَ السـامع       املقْطَعفعلها الشاعر لربط 

  .والذي يعلم أن املبدع يقوده إىل اخلتام
  
تشتمل علـى حـدث حيتـاج     -كما هومعلوم  -إنَّ القصة  :القصة الشعرِية:الثًاث

املبدع أن يقدم له ايةً مقنعة، تستقر يف ذهن املتلَقِّي، وكـان اسـتثمار خـتم القصـة     

                           

  .)١٦١: ص(، ١م، ط١٩٩٧محيدة، مكتبة لبنان، عام نظام الربط واالرتباط يف اجلملة العربِية، مصطفى) ١(
الربط يف اللفظ واملعىن تأصيل وتطبيق يف ضوء علم اللغة النصي، حممود عكاشة، األكادميية احلديثة للكتاب ) ٢(

 .)٢٢٤: ص(، ١م، ط٢٠١٠القاهرة، عام -اجلامعي 
  .وما بعدها )٢٢٣: ص(السابق، : ينظَر) ٣(
)٤ (ي١ة يف شعر زهري بن أيب سلمى، عبد القادر الرباعي، دار العلوم للطباعة والنشر، طالصورة الفَن ،)٣٩: ص(.  



 ٢٥٤ 

ص صورة من صور آليات التماسص     املقْطَـع ك بني يف بنهاية النوأجـزاء الـن رِيـعالش
ة، فالشاعر يعمد إىل قصة يرويها وينتهي منها بنهاية الـنص، فيكـون بـذلك قـد     كافَّ

وتتفاعل عناصر القصـة مجيعـا، حـىت تصـبح     "ختلَّص من النص والقصة يف آن واحد، 
القصة شبكة متماسكَةً من العالقات فتبـدو بِنيـةً واحـدة، وتتعمـق مظـاهر شـعرية       

ة بتحسصس اخليط الدقيق الذي يربط عناصر القصة، وبانقطاع هـذا اخلـيط تفقـد    الق
القصة رونقَهـا ومجاليتـها، فاملكـانُ متـداخل بالزمـان، وكالمهـا علـى اتصـال         
بالشخوص، وهؤالء مجيعا يجسدون رؤيـة الشـاعر احملـوري، الـيت تشـكل فضـاء       

  .)١("القصة

  
الشـعرِي   املقْطَـع عر اهلُذَلي ليحقق التماسـك بـني   األدوات اليت جلأ إليها الشا فإنَّ

تجعلُنا نفكِّر يف طبيعة الرابطة والعالقَـة النصـية بـني طريقـة      -وأجزاء النص األخرى 
وتلك العالقات اليت تنتظم النص غالبـا مـا تكـون غـري ظـاهرة      "اخلتام وبناء النص، 

، )٢("وة إدراك ونفـوذ إىل الـنص مـن مسـالك عـدة     على سطحه، وإنما حتتاج إىل ق
خصـها بنظريـة مسـتقلَّة،     لعلَّ اجلُرجاين أَبرز من تناول قضية الربط من القـدماء، إذ "و

هي نظرية التعليق أو النظم اليت يرد إعجاز القُرآن الكـرمي إليهـا، فهـو جيعـل الـنظم      
إنك تقتفي يف نظمهـا آثـار املعـاين، وترتبـها     : "نظم الكلمملعىن، فيقول عن منوطًا با

املعاين يف النفس، فهو إذن نظْم يعترب فيه حـال املنظـوم بعضـه مـع      على حسب ترتب
، )٣("بعض، وليس هو النظم الذي معناه ضم الشـيء إىل الشـيء كيـف جـاء واتفـق     

النحـو أيضـا؛ حيـث جيعـل الـنظْم       ولكنه ال يغفل النحو يف نظريته اليت تقوم علـى 
، وشـبيه  )٤("توخي معاين النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيمـا بـني معـاين الكلـم    "

ـ ٦٨٤ ت(خبطوة عبد القاهر اجلرجاين خطـوة حـازم القَرطـاجني     يف متاسـك   )هـ

                           

  .)٢٢٥ - ٢٢٢: ص(بنائية اللغة الشعرِية عند اهلُذَليني، حممد خليل اخلاليلة، ) ١(
  .)١٥٨: ص(لسانيات النص مدخل إىل انسجام النص، حممد اخلطايب، ) ٢(
  .)٤٩: ص(از، عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعج) ٣(
  .)٥٢٥: ص(السابق، ) ٤(



 ٢٥٥ 

ـ    ق بعـض  القَصيدة الشعرِية واعتماده على تقسيم القَصيدة إىل فُصول تتـرابط عـن طري
، فالتئـام املعـىن واملـبىن    )١(العالقات املعنوية كاجلُزء والكل، والعام واخلاص وغري ذلـك 

     ـا مـنص نوعفس، يـورث الـني معاين النحو على طريقة تشكُّله يف النالنصيني وتوخ
الترابط التدرجيي، واالنسياب املعتـدل حسـب سـرعة التـدفُّق الشـعوري، ويمكـن       

النحـوي  : لة الترابط والعالقـات يف الـنص الشـعرِي علـي الصـعيدين     مناقشة مسأ
تنشأ عالقـات االرتبـاط املنطقـي بـني     "، وفيما يتعلَّق بالترابط الداليل فإنها )٢(والداليلِّ

معاين األلفاظ داخل اجلملة الواحدة، وتنشأ أيضا بني معاين اجلُمـل املتعـددة، وتعتمـد    
يف الـتفكري  ) تـداعي املعـاين  (تباط املنطقي بـني املعـاين علـى عمليـة     عالقات االر

  .)٣("البشري
إنَّ إدراك العالقات اجلمالية يف العمل األديب تفي بدرجتـه وتفصـح عـن جودتـه،     

يت بلغتها تلك العالقات إالَّ ألنها جـزء وافـر الداللـة يف الكشـف     وما هذه الدرجة ال
   ـن العالقـات       عن مجالياته، وكمـا هـو معلـومم ـيدة يف شـبكة معقَّـدةأن القَص

املتمثِّلة يف مناصاته املختلفـة وزمانـه وبيئتـه، والداخليـة الـيت تتمثَّـل يف        )٤(اخلارجية
، أو مـا  )٥(عالقَة احلروف وانسياب الكلمات، وعالقـات اجلُمـل اُألفُقيـة والرأسـية    

صول النص وأجزائـه، وهـذا عينـه مـا     ، وأخريا عالقات فُ)٦(يسمى بالعالقات السياقية
مـن عالقـات بـني أركاـا،     ) املقْطَع/التخلص/املطلع(حتفل به أجزاء القَصيدة مجيعها 

ـ  ٣٩٥ت (ينشده النقَّاد من الشعراء، فقد ذكـر العسـكَري   وما  أنَّ الشـاعر  ): "هـ
ـ    هالل والتخلُّص وبعـدمها اخلامتـة، فإا املواقـف الـيت   احلاذق جيتهد يف حتسني االست

تستعطف أمساع احلضور، وتستميلهم إىل اإلصغاء، ومل تكُـن األوائـل ختصـها بفَضـل     
                           

  .)٢٥٦: ص(إشكالية النص، دراسة لسانِية نصية، مجعان عبد الكرمي، النادي األديب بالرياض، ) ١(
  .)١: ص(يدة، نظام الربط واالرتباط يف اجلملة العربِية، مصطفى مح) ٢(
  .)٨٣: ص(السابق، ) ٣(
)٤ (نة، عبد اهللا الغذامي، : ظَرية إىل التشرحيياخلطيئة والتكفري من البنيوي)١٦: ص(.  
عالقَة اجلمل مجيعها ببعضها منذ بداية النص حىت : ربط اجلُمل ببعضها يف البيت، والرأسية: املقصود باألفقية) ٥(

  .املقطع
  .)٢٦: ص(النظرية البنائية يف النقد األديب، صالح فضل، : ينظَر )٦(



 ٢٥٦ 

     فَقَـتنِـي بـه فاتهم إالَّ يف االستهالل، فإنـه عحتري على مثالمراعاة، وقد احتذى الب
ـ     ملُّص كـل مـذهب، واهتا بـه  له فيه حماسن، فأما أبو متام واملتنيب فقد ذهبا يف الـتخ

، يـدلُّ ذلـك   )١("كل اهتمام، واتفَق للمتنيب فيه خاصة ما بلـغ املـراد، وأحسـن وزاد   
      فضـي إىل حكـمٍ واحـد، واإلخـالل بشـروطعلى أنَّ جتويد هذه األركان الثالثة ي
مجالية أي منها ينقص من قيمة النص، وال يـؤثِّر علـى الـركنين املتبقـيني؛ بـدليل أن      

البحتري قد متي راعـةزا ببـ   ز برباعة استهالله، واملتنيب وأبو متام متي م كـلّ  يالـتخلُّص، فتقي
ركنٍ على حدة ال يناقض انصياع األركان الثالثة يف باب واحـد، تكـون مـا ميكـن     

ـ  ٤٦٣ت (، وقد أضاف ابن رشيق )وحدة البِناء النصي: (أن يسمى علـى هـذا    )هـ
كـثري؛ لكثـرة    -يقصـد البحتـري    -د االبتـداء  وله من جي: "الرأي وفصله يف قوله

، غري أن القاضي اجلرجـاين فضـله جبـودة االسـتهالل،     والغالب عليه ما قدمتشعره، 
، وذلـك  )٢("وهو االبتداء على أيب متام وأيب الطيب، وفضلهما عليه بـاخلروج واخلامتـة  
يهـا ترتيـب   يعين تكونُ جمموعة من العالقات بني أركان الوحـدة الثالثـة يـتحكم ف   

صها يف ختام النها إىل انقطاعللْسساألبيات وت.  
لذلك كانت العالقات النصية هي اليت تمكِّن املُبدع مـن بنـاء املعـىن، وتمكِّـن      

فـإنَّ  "املتلَقِّي أيضا من تفكيك ذلك البِناء؛ للخروج مبعـىن متكامـلٍ متكتـلٍ خمتـزل،     
غوي اليت حتدث بني املتلَقِّي واملبـدع تقـوم علـى اجتـاه عكسـي،      عملية االتصال الل

  .)٣("فاملبدع حيول املعىن إىل مبنى، أما املتلقي فبالعكس؛ ألنه حيول املبىن إىل معىن
يجدر بنا التعرف على الرؤيـة املنهجيـة الداعمـة للعالقـات النصـية، والـيت        و

هو ما ينـتج مـن عمليـة الـربط، وفيـه      : فالترابط"، )لداليلمنهجية الربط ا(تتمثَّل يف 
يتمثَّل التماسك الشكلي والتماسك الداليل؛ تمهيـدا للوصـول إىل التماسـك الكلِّـي     
الذي حيتاج ليتحقَّق إىل عوامل أخرى خارج النص، وأحيانـا داخـل الـنص، فـالترابطُ     

ص، أمي ليس كل شيء يف النصـة  : ا الـربط النالـيت بواسـطتها يكـون     فهـو العملي
                           

  ).١/٤٨( ، القاضي اجلرجاين،الوساطة بني املتنبي وخصومه) ١(
  .)٢٣٣ - ٢٣٢: ص(العمدة، ابن رشيق، ) ٢(
  .)١٩: ص(الربط واالرتباط يف اجلملة العربِية، مصطفى محيدة، ) ٣(



 ٢٥٧ 

هـي األدوات، أو  : اتصال مجل النص من أجلِ قيام عالقَـة دالليـة بينـها، والـروابط    
، يـدلُّ ذلـك علـى أنَّ عمليـة     )١(الوسائل اليت يتم الربطُ ا للوصول إىل الترابط النصي

م الباحث بـالنص مـن الـداخل واخلـارج؛ كـي      استظهار العالقات النصية تتطلَّب إملا
يلم خيوط األحداث عند ختام النص، ويضع يده على تلك الرابطـة الـيت تأخـذ بعنـق     

لـذا  "الشعرِي، وتضمه ألبيات القَصيدة األخرى، بشكل متماسـك متجـانس؛    املقْطَع
بطًـا فنيـا حمكمـا يف ثالثـة     ينبغي على املتكلِّم أن يتأنق ويبدع يف أسلوبه، ويربطـه ر 

الفين الـدقيق، والتسلْسـل املعنـوي يف بنـاء العبـارة يف وحـدة        لتحقُّق البِناءمواضع 
عضوية، وترابط فين يف بناء النص األديب منـذ بدايتـه، وحسـن اسـتهالله واسـتهوائه      

مـه؛ ليسـتقر   للنفوس، وحسن التخلُّص من غَرضٍ آلخر، ومجال عرضـه، وحسـن ختا  
  .)٢("يف النفوس ويعمرها، ويؤثر يف أعماقها

وذلك ألنَّ العالقات غالبا يف النص القدمي ال تكون واضـحة ظـاهرة؛ فهنـاك مـا     
أن عالقـات  "، والـيت تعـين   )عالقات االرتباط العرفية النفِْسية بني املعـاين : (يسمى بـ

إا ال تتـأثَّر باللغـة الـيت تـتكلم ـا       :عن اللغة؛ أي ليست مستقلةاالرتباط العرفية 
اجلماعة اللغوية، أو يتلكم ا الفرد، وال تؤثر فيها، ونالحـظ فيمـا يتعلَّـق بالعالقـات     
العرفية مثلًا، قيام عالقَة بني األسود واحلـزن يف الـبالد العربِيـة، وكـذلك يف بعـض      

اللغـات بينـهما، يف حـني     البالد واألوروبية واألمريكية، على الرغم مـن اخـتالف  
أمـا  ... تنعدم تلك العالقَة يف بعض الـبالد العربِيـة األخـرى وبـالد الصـني مثلًـا      

جنـده عنـد   ) القلـق (مبعـىن  ) الليل(العالقات النفِْسية فلعلَّ من الواضح أنَّ ارتباط معىن 
ـ   وحيتـاج الكَش ،ة خمتلفةويلُغ إىل مجاعات نيمة يف    أفراد منتفِْسـيف عـن العالقـات الن

  .)٣("للمتكلِّم) املقام النفْسي(الكالم إىل تفهم 
قـد  يقَـدمها الشـاعر يف قصـيدته، الـيت      وجيب أالَّ نغفلَ التداعيات املختلفَة اليت

ا مفَكَّكة غري مترابطة األجـزاء، إالَّ أ تبدو لنا وكأـدة     نحهـا يف احلقيقـة مترابِطـة مت
                           

  .)٢٥١: ص(، إشكاالت النص املتداخلة أمنوذجا دراسة لسانية نصية، مجعان بن عبد الكرمي) ١(
  .)٢٢٣: ص(م، ٢٠٠١مالطا، عام -دراسة حتليلية لعلم البديع، حممد رمضان اجلريب، فاليتا  -البالغة التطبيقية ) ٢(
  .)١٠٤ إىل ٩٤: ص(الربط واالرتباط يف اجلُملة العربِية، مصطفى محيدة، ) ٣(
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لكَشـف عـن هـذا التـرابط، فليسـت      بذلَ شيئًا كثريا من اجلهد لتآلفة، وعلينا أن نم
القَصائد قضايا منطقية تسلِّم مقدماا لنتائج محددة، ولكـن القَصـيدة إثـارة شـعورية     

  .لُغوي معياروعاطفية وفنية وفكرية معا قائمة على 
ى أا بناٌء فني معـادل ملعنـى أكـرب مـن تلـك      وأخريا جيب أن ننظر للقصيدة عل

، )١(املعاين السطْحية القريبة اليت يمكن أن تفهم من نثر األبيـات نثـرا مشـوها عـاجزا    
الشعرِي يف خلق العالقـات الفَنيـة الـيت تـوفِّر التماسـك للبنـاء        املقْطَعوبيان دور 

أوضـاعه املختلفـة، وتشـابكاته الكـثرية مـع أجـزاء       الشعرِي، تكشف عنه دراسةُ 
الشـعرِي يف القَصـيدة مبطلعهـا، وعالقتـه      املقْطَـع القصيدة األخرى، فندرس عالقَـة  

�.بالفصل الذي يشتمل عليه، وعالقته بالداللة الكُلِّية للقصيدة �

                           

  .)١٠٢: ص(حممد محاسة عبد اللطيف، اللغة وبناء الشعر، ) ١(
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إنَّ استعمال املُصطَلح الواحد ألكثر من مدلول، وداللة أكثر مـن مصـطَلح علـى    

، وتعتـرب مـن الصـعوبات    الـدارس تعد من أبرز املشكالت اليت تواجه  -مدلولٍ واحد 
علمـي؛ وذلـك ألنهـا تفـتح بوابـة اخللـط       البحثية اليت تعترض طريـق البحـث ال  

االصطالحي من جهة، وفوضى االستعمال من جهـة أخـرى، ولَـم يكـن مصـطَلح      
على الرغم مـن اهتمـام النقَّـاد ـذا     "مبعزل عن إشكاالت االصطالح بعامة، ) املطلع(

على حتديـد مصـطَلح قـاطع     اجلزء الرئيس من بنية القَصيدة الشعرِية، إالَّ أم مل يتفقوا
الداللة على بدء القَصيدة، بل وجدنا تعـددا للمسـميات املشـرية إليـه يف مؤلَّفـام؛      
كاالستهالل واملطلع واالبتداء، وهذا التداخل وتعـدد املسـميات، يكشـف لنـا عـن      

يعـود إىل   نزعة فردية نقدية يف تناول املُصطَلح وشيوعه، وأعتقـد أن السـبب يف ذلـك   
إدراك هؤالء النقَّاد أن هذه التسميات بالرغم من تعددها اللفظـي تعـين شـيئًا واحـدا     

وذلك يؤكِّد وجود أكثر من مصـطَلح يـدلُّ علـى     ،)٢("على مستوى التلقِّي وهو البدء
  ).املطلع(

ـ    ) املطلع(فنجد أنَّ مصطَلح  ل كان له نصيب من هذا االتسـاع الـداليل، فقـد مح
، فقـد  رؤيتـه عند الدارسني معاينَ متعددة، تضيق وتتسع حبسـب حاجـة الباحـث و   

، وعند غريهـم يـدلُّ علـى مقدمـة القَصـيدة      )٣(يدلُّ على األبيات األوىل عند بعضهم
األول مـن القَصـيدة   البيـت  على ) املطلع(، إالَّ أننا منيل إىل داللة كامالً وفصلها األول

إذا تتبعنا داللته يف املعاجم األدبيـة والبالغيـة جنـده يـدلُّ     ضمنا؛ ألننا فردا كان أو مم
الشـعرِي يف الطـرف    املقْطَـع على البيت األول من القَصيدة، وهو البيت الذي يقابـل  

اآلخر منها، وقد نسبت معاجم املُصطَلحات األدبية والبالغيـة ملُصـطَلح املطلـع هـذه     

                           

  ).االبتداء، املطالع، املبادئ ،االفتتاح، االستهالل: (هاللمطلع مرادفات كثرية من )١(
)٢ (ب الن١صي، حسن إمساعيل، دار فرحة للنشر والتوزيع، طشعرية االستهالل عند أيب نواس دراسة يف بنية التناس ،

  .)١٤ -  ١٣: ص(
  .)٢١٠: ص(لي، حسني عطوان، دار املعارف املصرية، مقدمة القَصيدة العربِية يف العصر اجلاه: ينظَر) ٣(
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تعددة كتقدمي مفهـومٍ توضـيحي لـه، وإدراج اقتباسـات مـن كتـبِ       الداللة بسبلٍ م
التراث األدبية والبالغية الدالَّة على معناه، وكذلك بعـض الشـواهد الشـعرِية املختـارة     
اليت تعزز داللة املُصطَلح على البيت األول من القَصيدة، فكلُّهـا كانـت تـدور حـول     

، عن طريق استعمال بعضها لبيان الـبعض علـى صـورة التـرادف،     نفسهاحمور الداللة 
فحني يقدم تعريفًا لالبتداء يذكر أنه مطلع الكالم شـعرا ونثـرا، وكـذلك االسـتهالل     

  .)١(هو االبتداء، واملطلع هو االبتداء وهكذا
من  ت األولللداللة على البي) املطلع(وهذا االتفاق جيعلنا ال نتحرج من استعمال 

نسقطُ داللته هنا على مقدمة القَصيدة أو الفصل األول من  ، ومن ناحية أخرى)٢(النص
على ذكر مقدمات القَصائد فُصوهلا، كما أنَّ ما اطَّرد يف كُتب النقاد األوائل حني عرجوا 

قد أورد ) هـ٣٢٢ ت(وجدنا أنَّ ابن قُتيبة أن ينعتوها باالستهالل أو املطلع، فقد دون 
: هتفصيلًا لنظام القَصيدة، ومل يصطلح على تسمية فصلها األول باالستهالل، وذلك يف قول

القصيدة إمنا هو ابتداء بِوصف الديار والدمن  )مقصد(ومسعت أهل األدب يذكر أنَّ "
ا واآلثار، فبكى وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سببا لذكر أهله

هذا اخللط بتخصيص  فنجد أنهم جتاوزوا )٤(، أما الباحثون املعاصرون)٣("الظاعنني عنها
على االمتداد الغرضي يف الفصل األول من القَصيدة، أو البسط التمهيدي ) املقدمة(مصطَلح 

ال للغرض الرئيس، وبذلك ميكن أن نعترب املطلع جزٌء من مقدمة القَصيدة وليس العكس، إ

                           

، )١٩٦: ص(، )االستهالل(، )٣٠: ص(، )االبتداء(ة وتطورها، أمحد مطلوب، معجم املُصطَلحات البالغي: ينظَر) ١(
يان ، واملعجم املفَصل يف علوم البالغة البديع والب)٤٠٠: ص(، )براعة املطلع( ،)٣٨٨: ص(، )براعة االستهالل(

، )براعة االستهالل(، )١٨٨: ص(، )افتتاحات الكالم(، )١٧: ص(، )االبتداء(واملعاين، إنعام الفوال عكاوي، 
، )٥٣٥: ص(، )حسن االفتتاح(، )٥٣٣: ص(، )حسن االبتداء(، )٢٦٦: ص(، )براعة املطلع(، )٢٦١: ص(
 .)٥٣٩: ص(، )حسن املطالع واملبادئ(

  ).شعرية االستهالل(يف كتابه ) االستهالل(ن إمساعيل ملُصطَلح حس.هذا املعىن الذي اختاره د) ٢(
  .)٧٤: ص(أمحد حممد شاكر، : الشعر والشعراء، ابن قتيبة الدنيوري، شرح وحتقيق) ٣(
مقدمة القَصيدة العربِية يف الشعر اجلاهلي، حسني عطوان، ومقاالت يف الشعر اجلاهلي، يوسف : من مثل) ٤(

ات سيفيات املتنيب، أمحد عبد احملسن عبداهللا، دار العلوم، والبِناء الفني يف شعر اهلُذَليني دراسة اليوسف، ومقدم
  .)٨٥ - ١٤: ص(حتليلية، إياد عبد ايد إبراهيم، 
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مطلع القَصيدة : (حفين يف كتابه. على مقدمة القَصيدة، ومنهم د أنَّ البعض اصطَلَحوا به
ليدلَّ به على أنه مقدمة القَصيدة ) املطلع(، فقد استعمل مصطَلح )العربِية وداللته النفِْسية

  .)١(وفصلُها األول
 املقْطَـع ومفتتحهـا، الـذي يقابـل     مستهلُّ القَصـيدة وبدايتـها  : فاملطلع إذن هو

يف مقامٍ حيصران فيه الوسط، ويـدالن عليـه ألجـل ارتبـاط      املوضع، فهماالشعرِي يف 
الشـعرِي واملطلـع    املقْطَـع ، وهذا يفْضي بنا إىل القول بـأن العالقَـة بـني    )٢(التناسب

الـرئيس، وتخـتم باكتمـال     ضمن الوزن والقافية، ومتر بـالغر  عالقَة اتصال قوية، تبدأ
آخـر مـا يبقـى يف     املقْطَـع واالبتداء أول ما يقع يف السمع من كالمـك، و "الرسالة، 

الـنص ومقطعـه    ابتـداء ، ألنّ )٣("النفَس من قولك، فينبغي أن يكونا مجيعـا مـونقني  
مـن يتفقَّـد   : سئل بعضهم عن أحـذق الشـعراء، فقـال   "نقطتا ارتكاز يف بنائه، وقد 

ـ  ٣٩٥ت ( وذَهب أبو هالل العسـكري ، )٤("املقْطَعاء واالبتد ينبغـي  : "إىل أنـه  )هـ
أن جتعل كالمك مشتبها أوله بآخره، ومطابقًا هاديـة لعجـزه، وال تتخـالف أطرافـه،     
وال تتنافر أطراره، وتكون الكلمة منه موضوعة مـن أُختهـا، ومقرونـة بلفقهـا، فـإنَّ      

الم، وال يكون ما بـني ذلـك حشـو يسـتغىن عنـه      تنافُر األلفاظ من أكرب عيوب الك
، فالتئام أطراف الكالم وجه من وجوه حتسـينه، ومؤشـر لقَبولـه    )٥("ويتم الكالم دونه

لدى السامعني، وقد بين بعض الدارسني أنه ينبغي أن يتضـمن املطلـع الشـعرِي معـىن     
ه ليكون االبتداُء داللألج الكالم يقـ    ما س براعـة  : ا على االنتـهاء، ويسـمى هـذا بـ

 - املقْطَـع املطلـع و  -، ما دلَّ على أنَّ التماس العالقات النصـية بينـهما   )٦(االستهالل

                           

  .م١٩٧٨مطلع القَصيدة وداللته النفِْسية، عبد احلليم حفين، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ) ١(
الدار  -رضوان بشقرون، دار النشر املغريبة : الروض املريع يف صناعة البديع، ابن البِناء املراكشي، حتقيق: ينظَر) ٢(

  .)٦٩: ص(م، ١٩٨٥البيضاء، 
  .)٣٤٥: ص(الصناعتني، أبو هالل العسكري، ) ٣(
  .)٤٣٤: ص(السابق، ) ٤(
   ).٨٩:ص(السابق،  )٥(
هادي عطية مطر اهلالل، عامل : شرف الدين حسن بن حممد الطييب، حتقيقالتبيان يف علوم املعاين والبديع والبيان، ) ٦(

 .)٤٥٦: ص(، ١هـ، ط١٤٠٧بريوت، عام  -الكتب 
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ال يعد أمرا جديدا بالنسبة للمبدع فهو موكلٌ بذلك، وحـري بـه، ولكـن الفريـد يف     
مواضـعها مـن    وحبـثُ  هذا الباب هو وضع اليد على تلـك العالقـات واكتشـافها،   

  . النص، وتتبع خيوطها فيه
فقد تنبه بعض النقَّاد إىل أَهمية العالقَة بني مقطـع القَصـيدة ومطلعهـا، وارتبـاط     
أحد الطرفَين باآلخر، واعتربوه أساسا من أُسس التماسك النصـي؛ ألـم يـرونَ أنـه     

مون واجبـا، فـإنَّ الـربط بينـه وبـني اخلامتـة       إذا كان الربط بني االستهالل واملض"
، فمـن عـرف   )١("أوجب؛ حتى حيدث التناغم املضموين للنص من أوله حتـى آخـره  

موضعها من الباحثني، والتمس أثرها يف القَصيدة مل يبخسـها حقَّهـا، فهـم يعتـربون     
نـي للقصـيدة؛ لكثـرة    أنَّ ربط اخلامتة باملطلع هو من أبرز ظواهر التجديد يف البِناء الف"

الكتـاب إذا  مبنزلـة دفَّتـي    -واملطلـع   املقْطَـع  -، وبذلك يكونا )٢("عناية اددين به
  .)٣(ةفكري دةًحوو ،ةًمجالي ميزةً القصيدةُ اكتسبت متناسبتين متوافقَتينتا ءجا

وهذا يد احلديثَمه عن العالقات النصيـ  املقْطَـع وئة بـني املطلـع   ة الناش الشعري 
ـ توت ،صن األحيان يطولُ الـن م ففي كثريٍ" ني،يلذَيف ديوان اهلُ عدـ  د ل والفقـرات  اجلُم

املكونِسي معها أوله، نة له بصورةو قد ي   يـأيت الـن حينئـذص  ـ  خبامتـة كِّذَتـ مبطْ ر ه،لع 
ـ تو بِأ ،صالـن  مطلـعِ  يف قنياملعىن املـتحقِّ ورار اللفظ كْون بتكذلك قد يو املعـىن   ارِركْ

دون اللفظ أو باإلتيان جبملة فَتر املطلعس،      أو غـري ذلـك مـن العالقـات الـيت ت ن بـي
التماسوص ك بني مطلع الن٤("هخامتت(.  

دوره يف توجيـه القـراءة   وهاليل عنـد الشـاعر   ك قيمة املفتتح االستارإد" كما أنَّ
عرب طرح األسئلة النصو ة،يحريض على اإلمسـاك مبفـاتيح االسـتهالل الـيت تقـود      الت

                           

  .)٣٢: ص(شعرية االستهالل عند أيب نواس، دراسة يف بنية التناسب النصي، حسن إمساعيل، ) ١(
)٢ (اء الدين األمريي، خالد بالبِناء الفن ن سعود احللييب، ي يف شعر عمر)٨٥: ص(.  
م، ١٩٩٧بريوت، عام  -املراثي الشعرية يف عصر صدر اإلسالم، مقبول علي بشري النعمة، دار صادر : ينظر )٣(

 .)١٨١: ص(، ١ط
)٤ (ة والتظريي بني النصعلم اللغة النة على السة،طبيق، دراسة تطبيقي٢ج، صبحي إبراهيم الفقي ور املكي، )ص: 

١٢٤(. 



 ٢٦٤ 

إىل املنطقة النصيـ  هـا، جِة الساخنة يف أعلى درجات توه مـئ عالقـةَ    ننششـأنه أن ي 
ــتــوتر مثالية ة بــوضــروريني القــراءة والــنــ صعري منــذ اللحظــات األول الش

إ والذي أوصل الباحثة ،)١("واجهةللماملقطـع  و املطلـع تلـوح بـني    ىل استنتاج عالقات
تلك اليت متَّ - نيِعريالش حـ ص  تنـدرج حتتـها عالقـات    ربى،ر أبرزها يف ثالث صورٍ كُ

ـ  ةباعتبـار خصوصـي   ،ةدقصيدة على ح تنفرد ا كلُّ ةٌمستقلَّ األداء الشيف كـلٍّ  عري 
 يف عـني االعتبـار  البسـيطة  وبـة  صـائد املركَّ ة للقماريات املعصوصياخلُ ذمع أخ منها،

  :هذه العالقات هيو ،عريالش واملقطع حني استظهار العالقات بني املطلعِ
  

ً2�3ً2�3ً2�3ً2�3::::    �/�&��� ���!�/�&��� ���!�/�&��� ���!�/�&��� ���!����::::  
  لَ  مكن أنْيجمعالقة يف  القولن)لالتقاب( هامنطقـة وسـط بـني     بأن)  التضـاد

ـ  مـة يف كِّحاملتالعالقـة  هـذه  م مع تتواَءال  احملضةُ ةُيدفالض ،)و املقابلة الطباقو ة عملي
املقاربة السياقية بني املقطع الشهي و املطلع،وري ع يف ذات الوقـت أو مـن معـىن    سـع

ـ  يده يف نشوء الضتالذي تنحصر مجالي) الطباق( ٢(ة بـني كلمـتني  ة املعنويـة أو اللفظي(، 
فَه عالقة ناشئة بني طرل باعتبارِفالتقابيف بناء ن ي الـنالشـعري كـامالً   ص - مكـن أن  ي
  .ا لهبسة نحمن أقرب املفاهيم املقتر) املقابلة البديعية(مفهوم  يكونَ

ـ أن يـؤتى مبعن " :ة معناهاالبديعي ةُلَقابفاملُ ين متـوافقَ يي متواف ـ ن أو معـان ة مث مبـا  قَ
ق خالف ااملراد بالتوافُو قابلها على الترتيب،يـ قد تتركَّو ،للتقاب ـ  ةُب املقابلَ ن طبـاقٍ م 
ـ نالـيت   ،معىن املقابلة يف علم البـديع  هذا فيما خيص .)٣("به لحقٍمو ى ها ال تتعـد دجِ

 اشـئةَ ل الذي ننعـت بـه العالقـة الن   ا التقابيف القصيدة، أم نِريطْالشن أو ياجلملتحدود 
بني املقطع الشقٍتوافُوالقة ارتباط ع فهو - املطلعو عري  بـني طـريف القصـيدة     نشـأت

                           

 ،١ط م،٢٠١٠ - ـ ه١٤٣١ األردن - إربد م الكتب احلديث،عالَ مد صابر عبيد،حم تأويل النص الشعري،) ١(
 .)٢٢٩ :ص(

 .)٢: ص(، ٤بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة، عبد املتعال الصعيدي، ج: ينظَر )٢(
 .)١٤ - ١١ :ص( ،٤ج ،السابق) ٣(



 ٢٦٥ 

عن طريق اختالف خالَالفكرة أو اعتماد م املقطـع   - خـذ يف أحـدمها  فة اإلجـراء املت
معنيـي  بـني  ينـاقض ـا   ل ة يقصدها املبـدع يبطريقة فن مع اآلخر، - املطلعوالشعري 

  .نياملقطع الشعريو املطلع
يديف ديوان اهلذليني ل فالتقابرس فن   ـ يـة اسـتثمار املخالفـة الد املطلـع ة بـني  اللي 

ـ ممـدى ت وص القـدمي،  تها يف الـن توظيف مجاليوع طَاملقْو ـ ن الشـاع كُّ مـن   يلذَر اهلُ
ـ ها حني الوفُخالتقدمي ما يو املطلعاستحضار معاين  ـ  ص ول إىل املقطـع الشرِعخمالفـةً   ي

فْتضي بالنو لص إىل التكامتر له االنسجام الكليفِّو.  
الطويـل  ( أيب ذؤيـب  قـولُ أظهـر وأقـوى،    قابلالت فيها كانالشواهد اليت  نمو

  ):التام
ــعز الَأَ م ــأَ"ت سأُ الَّأَ" اُءمــح هاب  

 
ـ  الَولى، لَب :تلْقُفَ  نازِينِع لـغ١(يي ش(  

مـن  و ،سـترعاء االنتبـاه  ذلـك ال و ،ةهذه القصيدة بأال االستفتاحي الشاعر لقد بدأ 
ثَم عم الذي يقْأحلقها بفعل الزتـ    دعاَءاي ض اسـتخدامه  وه هلـا،  هـا عليـه بانعـدام حب
للزـ  ما جنحت إليه باطلٌ شري إىل أنَّعم ي ال أساس له من الصمث يـدفع يف الشـطر    ،ةح

إليه يف االد أُ الَّأَ( :عاء املنفي يف قولهالثاين ما جنحتحـ ب بلـى ( :ذلـك بقولـه  و ،)اه(، 
ـ  ص اإلجابة من اللبس؛دون أن يرجح ما خيلِّ  م،عه ابتـدأ القصـيدة بفعـل الـز    لكونِ

فيفقدمث جنده أحلق هـذا اال  ،م الترجيح على اإلجابة القاطعة بالنعـاء الباطـل ببيـان    د
ـ  ،ههو انشـغاله بـأمور  و ،أن تزعم بانقضاء الودا إىل هطرضاالسبب الذي  يف جنـده  م ثُ
غل ض ألطراف منالقصيدة يتعرـ  ،هذا الش كما أن   ـ ه يف البيـت التـايل للمطلـع ي عز ز

  :ذلك يف قولهو ،ىهأنه انت عتالذي اد ه على عهد احلبئفكرة بقا
جزيض كتفع  الـوـ لَ د ـ م كَا شيهت  
  

ونْا إِم جزاك الضعف مأَ نقَح د٢(لـي ب(  
ـ مييف مقـام   نصـفه،  ل ضعفه حني اشـتكت الذي حتم يه بيانٌ للودوف   ـ ه اجلَؤلَ د لَ

ـ    بعض مـا شـغله،   مث استغرق يف عرض ،لحمالتواملصابرة و ة مسـري  فسـرد هلـا قص

                           

 .)٣٤ص/١الديوان، ق( )١(
 .)٣٥ - ٣٤ ص/١الديوان، ق( )٢(



 ٢٦٦ 

النتـأيت   مثَّ ،طلباً للعسل الـذي متـزج بـه اخلمـر     احلج،وع اقة باخلمر يف أماكن التجم
١(عسلقصرية الشتيار ال ةٌقص(:  
ـ بِ اَءجفَ مـ  جٍز ـ  ملَ ـ ي الن راس ثْم لَـه  

  
هـ  و الضحإِ ك ـهالَّ أن ـ ع لُم ـ الن لِح  

 "يــانِميأَ "ةــحــا لَيــهظَّا م "بِــأْمد"  
  

قَ آلِ"وـ " اسٍر صأَو ـ ب سقـ ي كُح لِة  
ـ فَ  نْا إِم ـ ه ـ م ـ ا ف ي صفَحب ارِةـ ق ية  

  
جأُد قَّــرِيــدالقَــبِ تومِد ــبِو لِقْالص  
ـ  نم بيطْأَبِ  يهـ ا جِذَا إِف ـ ارِت طَئْ   اقً

 
لَوم يتبيـ  ن ساُألاط ـ ع ـ املُج قِفُ ٢(يل(  

 هِوبعد أن جد واألصـلُ   مـن حيـث الشـكلُ    والعسـل،  يف وصف اخلمرِ الشاعر
وآل  ي زرع يف مأبـد ه النحل مـن الرمـان الـذ   وقد صنعت كالثَّغر بياضا، واملظهر فهو

مان، وسقي بأعذب مـاء مـن مـزن سـوداء حمملـة      أكرم موضع للر ومها من قراس،
ـ  يف صـحفة ) اخلمـر والعسـل  (مان قدأما تقدميهما فإنهما ي باخلري، ة خمصوصـة  بارقي

: بقولـه  تلك اخليوط اليت نسج منها وصـف اخلمـر والعسـل،    مع كلُّجي ممصقولة، ثُ
ـ  كلُّ ،)قًاارِت طَئْا جِذَا إِفيه نم بيطْأَبِ( ألذلك الوصف الذي م   فس مل يكـن  بـه الـن

بأطيب من فاهـا  تلـك الصـفات، وزيـادة عليهـا أنَّ      فيه كلُّ ثغرها الذي اجتمعت
ـ قَه حني التر طعميغاخلمر والعسل مل يتب املشبه ـ  حر،اها يف الس ـ  والس تتغي ر حر وقـت

  .هفيه األفوا
   :ق بقولهفُّدبعد ذلك يقطع هذا الت مثُ

ــامل فا اهلَــدذَإِ عزــ ابصوب ــأْر سه  
  

أَوكَمـ ن ض فْهـ  و مـ الثُّ ن ـ اخلُ ةلَّ   )٣(لِطْ
اتسـاع مالـه   و ،غنمـه  قيل قد أهلاه كثـرةُ الرجل الوخم الثَّأنَّ  يف حني ايطرقها ليلً  

أي رجـلٍّ   وأ ال يكتـرث هلـا،   ،وم وخم ثقيـل ؤه نيقصد زوجها بأنأنه ا مإ وفه عنها،
 أيباسـتنكار   ان يف آنيـة املعنيـان كالمهـا يصـب   و أشغله اتساع ماله عن مجال أهلـه، 

                           

اشتيار العسل عند الشعراء اهلُذَليني، عايل سرحان القرشي، جملة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية اللغة : ينظَر )١(
 .)٣٧٠: ص(هـ، ١٤٢٦، ربيع األول ٣٦، ع١٨العربِية وآداا، ج

: سود، بارقية: املطر، كُحل: موضع، الصوب: الرماَن، مأبِد: لعسل، املظّا: الثغر، ميانية: العسل، الضحك: املزج )٢(
 .إذا انكشف: عملت ببارق، الي

 .)الغنم طوال اآلذان: لِطْاخلُ ةلَّالثُّالذي يرعى أبله مبعزل عن الناس، : ابزقيل الوخم، املعالرجل الثَّ: اهلدف() ٣(



 ٢٦٧ 

ذُؤيب لفف،عجل اهلَدل ذلك الر  م األنعـام ورعايتـها علـى تلـك املـرأة      الذي يقـد
  .احلسناء
أبـا  علـى التقابـل بـني مـا يشـغل      قَائمة  عاملطلو الشعرِي املقْطَعوالعالقَة بني  

يف املطلـع ينكـر   ذؤيـب   وفـأب ، يشغل الرجل اهلَدف من أمـور دنيـاهم   ذؤيب وما
ادها، بقوله صراحةعائها عليه بإحجامه عن حب: )ـ ب  :واجلـواب حمـذوف تقـديره    ،)ىلَ
)ى أُلَبحبو، )اهلكن نازِأشغاله تـ  و اخلمـر حضـار  إأشـغله  ه، فقد ع اس االجتمـاع بالن
 الشـعرِي  املقْطَـع يف املقابل جنـده يف آخـر   و ،اشتيار العسل من مثَّو ،حيازة الفضائلو

 مل يلمـس مـن مجـال   و رعاية األنعام،باملُنعزل  مشغولٌ ا حني اشتغل الرجلأنه  يذكر
ـ  االتقابـل حتديـد  و ،السكون هلـا ووم عليها النورعايتها إالَّ  احلياة تالف شـغلي  يف اخ

  .)الرجل اهلدفوأيب ذؤيب ( ؛الرجلني
  ):امالطويل الت( قول أيب ذؤيب اأيضعالقَة التقابل واهد من شو

ــذْ ــانَ ح ــا كَ م ــة ــاوقَائلَ هلعوةُ ب  
 

ـ ئاتدغَ  م ذـ  ن ـ  اِءش قر دـ كَو ١(لِاه( 
ـ أغاروا على ح اقومأنَّ : القَصيدةناسبة هذه م قد ذُكر يفو  يـ  ي ذَن مـن همهـا  ؛لي: 

 إالَّ  وما كان نصيبهم كاهل،وقردـه   فـذكر يف مطلـع    ،كراءاهلزمية النـيدة أنالقَصرب 
م هكُّما نصيب زوجها من الغنائم علـى طريقـة الـت    :امرأة من ذوي اجليش املغري تسأل

ها عـن  الُمـا كـان سـؤ   و !زوجها قد قُتـل  أنَّوهي ال تعلم أم هزِموا واالستهزاء، و
ـ  ألن ؛اخلـروج بالغنـائم  ومتام الغارة إ منها تقَلثإالَّ  الغنائم ـ  ،هزميتـهم ع هـا مل تتوقَّ  مثُ

 ،الشـعرِي  املقْطَـع والعشرة األبيات اليت تقع بني بيت املطلع اآلنف الـذكر   يف استغرق
ـ  ،السـيوف وصوت القسي ووصف املعركة  مثُ أرملته،و اء املقتولأبنيف ذكر  بعـد   مثُ
  :بقوله القَصيدةع طَذلك يقْ

لَعـــوناهـــاملبِ مشرفي ورعـــتي  
 

  )٢(لِاثــماَألي بِلــتعوف تيالُ الســصــنِ 
 أنَّ  ركُذْفياكاهلًو اقرد ل  نمذَيهوعليهم  ارتفعت بقو ـا اعتلـت، ـ  و  ىهنـا يتجلَّ

                           

 .)٨٢ص/١الديوان، ق() ١(
 .)٨٥ص/١ديوان، قال() ٢(



 ٢٦٨ 

ـ   فاملهزوم رِيين،الشع املقْطَعو املطلعبني معنيي التقابل  ه صـورة املنتصـر   يف البدايـة قابلت
ـ  ؛ الشعرِي املقْطَعيف  لكـن  و ،ريح يف مقطعـه ألن السائلة يف املطلع لقيت اجلـواب الص

قـة الـيت منحتـها قومهـا     الثِّوعها يف قومهـا،  تتوقَّ ة اليت كانتوفالقُ ،املقصود خمتلف
أصبحت ذَة هلُيف احلقيقة قوف ،ليل عقاباملقْطَـع هنا بني القَة الت  رِيـعو تبـد  املطلـع و الش

 ،املوثـوق بـه  غـري  املهـزوم املُ  املطلع ذُكرففي  ؛املعركة يف انطوائهما على وصف طريفِ
  .ان بينهماوشتما يتوقع من غريها  اليت أجنزتل يذَف هلُوص الشعرِي املقْطَعيف و

فالتالقَةله صورة ل باعتبارِقابع يدةة يف بناء رأسيالقَص،  ـه   جنـدال حيمـل قيمـة   أن
الفَنيـة  إذا أدخل يف بنيتـها ليخلـق قيمتـه    القَصيدة إالَّ يف  افاعلً اي دوروال يؤد جمالية

 عن طريق اإلبانة اخلاطفة عـن وجهـي احليـاة،   الشعور  لة يف قدرته على استنطاقاملتمثِّ
ـ كْالفو النفِْسـية حـاكي صـراعاته   ي وة فهبنيته التضادي اعرفحينما ينسج الش ة علـى  ري

ليحفِّ" ؛سواء حدز وعوي املتلقّ يجيعله متنباه ة ثريات للمـلُوبيـ  اُألس مـا جعـل    ؛ةاخلاص
الوقـوف علـى   و املعـىن،  ليبِالقارئ على تقْ يستحثُّ اسلوبيأُ امثري اهلُذَلينيشكله عند 

  .)١("رهكْفومهومه وية الشاعر رؤ
  ):امالبسيط الت(يف مطلع القصيدة املثَلَّم ومن شواهد ذلك قول أيب  

ـ  ولَ ـ  رِهلـد ل انَكَ مـ الٌ ع نم دت ـدله  
 

ـ لـده انَ لكَلَ رِ صـ خ م قُ الَرـ ن ي٢(ان(  
ـ نـه  إ: يذكر يف مطلعهـا  و ،يالغ رخص ملَّثَامل أبوثي فيها ري ةٌرثائي وهي قصيدةٌ   ول

كان الدهر مدو اخر؛امالً احمتسب لكان قد ختيله امالً ار صخر.  
  :بقوله القَصيدةع طَقْه يجند مثُ

يعـ ط م الَ ايك ـ ت   ترسـلُه  سفْاد الـن كَ
 

  )٣(انر منــيــوب غَهــو الــتالد نمــ
ـ و ال معنويتتقاب شعرِيالللمقطع  احتفظ االيت  فالكنايةُ  املطلـع مـع بيـت    الفظي ،

فالدهويقتين  رو ،جيمعوخر يد أنَّ  يف املقابل جنـد ـ  - اصـخر املرثيهـب  وميـنح   - ي
ـ  ،ل املعنويق بالتقابهذا فيما يتعلَّ بعد العطاء، ال مينوويعطي  ـ  أم ـ ا مـا يتعلَّ ل ق بالتقاب

                           

)١ (ني، حممد خليل اخلاليلة، بنائيية عند اهلُذَلرِيعة اللغة الش)١١٢ - ١٠٩: ص(. 
 .)٢٨٣ص/٢الديوان، ق() ٢(
 .)٢٤٠ص/٢الديوان، ق() ٣(
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ـ قابِهر يحبسـه مـن الـد   وإتـالد املـال   و ،ال صخرقابِالدهر يأنَّ  فإنا جند ظي،اللفْ ه لُ
الصـخري  العطـاء   الدهريـة يقابلـها  عدم املقارفة واالقتناء و من صخر، البذلُوالعطاء 
بال من.  
املقْطَعوق بالتقابل السياقي بني املطلع ا فيما يتعلَّأم  رِيـعإف ،الشـ نـا نقصـد   ن ذلك ب

ـ  قطعها علىو - امثلً - باهلجاء القَصيدة بدء حـني يصـل    فالشـاعر  الفخـار، ودح امل
مـا  فيحـرص علـى تقـدمي     ،فاتمن الص املطلعل عليه ميستعيد ما اشتالنص  إىل اية

ح امل على وجه قابلهايـ فيجمع يف ذهن املتلَ ،اهلجاء وأد حمببـة   :إحـدامها  ؛نيي صـورت قِّ
ها تناسـب ذلـك قصـيدةٌ أليب خـراش م    وشاهد ،مستنكرة مرفوضة :األخرىو ،مقبولة

ـ غاسل بـن قم  :قال لهي هذَيل، بين حريث بن سعد بن من قصة رجل حـني أقبـل    ة،يئَ
ـ  وفقام أب ،)١(عليه غالم من بين حنظلة فقتله ينكـر  وغاسـل بـن قميئـة     وخراش يهج

  ):الطويل التام( مطلعها يةيف الم فعله،
ــ ــ نَّأَكَ الَالغاحلَ مــظَن لــأَ ي جهار  

 
عــانِم ــي ــ دةٌ قَ عم ــرِقَفْم ــا القَه لُم  

ــأَ  بات ــع ــى ملَ ــرقْ ــهلْتقَ ماك ثُ ت  
 

لَعرِ ذَى غَيـ بٍ ذَن ج ـ اك  )٢(كْـلُ الثُّ كد بِ
ـ    - غاسل بن قميئـة  - جري هذا الغالم احلنظليمأنَّ  ركَذَو  ةيشـبه امـرأة عماني، 

عم ها القُشعر؛لُم ـ احلنظلـي  أنَّ  مثّ يـذكر  ،يف ضيافته بال ذنب اقتل ضيفً هألن نـزل  و ل
 رياح بن سعد بـن زليفـة ذلـك الرجـل الكهـل،     و على سلمى بن معقل بن صاهلة،

حـل علـى   كتـهافت الن  بابـه،  احلاجاتألنه رجل يغشى أصحاب  ؛أكرموهوألجاروه 
  :ذلك يف قولهو، املكان

تى طَرـ ي احلَبِال اجات يـ غ شنَو ـ ب ابه   
 

ى مــدى أُلَــى إِوهــا تمــكَ ااعرســ
ــــــــــــــالناملقْطَعهذا بيت   )٣(لُح رِيعيدةيف  الشـل   يظهر فيـه و ،القَصقاببـني  وبينـه   كيالـذَّ الت

ـ لَعها غاسـل بفَ قَّحالقبيحة اليت است فالصورةُ ،املطلعبيت  ه،ت  اسـتحق  ها سـلمى  ضـد

                           

 .)١٦٤ص/٢،قالديوان() ١(
 .)١٦٤ص/٢الديوان، ق() ٢(
 .)١٦٦ص/٢الديوان، ق() ٣(
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 يف املطلـع  لقـذارة كتعـبري عـن ا  ة رأس العمانيل يف مجتماع القُا إنَّف ،نييرياح اهلذلو
لُقابِت    إال طـاهر حـل الـذي ال يطعـمو ،اه صورة الن إالَّ  ال ميـج املقْطَـع يف  اطـاهر 

رِيعل  كذلكو ،الشقابالتكلمة ن بني البي) الـيت هـي    املطلـع يف  )يعـم ـ مـن الع ومم 
ـ رار العمكْي معىن ت تؤداليت) يغشى(كلمة و ،االشتمالو فعـلٌ  فالغشـيان   ،ةليـ مت  ،رركَ
  .حاالختالف بينهما واضو، نامي متكاثر وم مستقرمالعو

، املطلـع و الشـعرِي  املقْطَـع سي العـام بـني   فْالن ويف اجلعالقَة التقابل تنشأ  كما
 القَصـيدة؛ بـني طـريف   القَة التقابل عن وكَتلت ن شعور إىل شعورٍ مضادم الشاعرفينتقل 

  ):املتقارب التام(مثال ذلك قولُ أيب ذؤيب
عــر ــدفْ ــ اريت ال أُلم الرـــه   ي

 
ــ ـــنِ بيــ ن ــ اِءالظُّب ــي عادوفَ شر  

  ةًيمــخ تنــتابو هت بِــامــقَأَ 
 

ــع ــى قَلَ بٍ صــو ــات النرفُ ه١(ر(  
 يقلٍذؤيب على طل وأب ف ألم  ـ و )بـاء الظِّ(بـني   هني واقـعٍ الـر  ،واد بتهامـة  وه

أوتادهـا يف هـذا    تاخليمـة الـيت امتـد    يستعيد صـورةَ و واد هلذيل، وهو )عشر(و
 تنضـح  يف صـورة ، املاء الفـرات العـذب  والرهني بني الركايا  أم افيه أقامتو املكان،
شـخص غلـب علـى    إالَّ  علـى الركايـا  كئ فال يت ،فسقرار الناستوف التروباألمن 

يف س حاله األمنـ  ،ه والرضى يف إقامتـه ئبه والعافية يف ماله واالختيار يف بنار يبـدع   مثُ
يف وصف مظاهر الن هني    عيم اليت عاشـتإذا تراجـع مرتبـة السـالفة    وفيهـا أم الـر

ب قورنتثُلهاطيب مقب ،سـرد حـال األيـام    خيرج من هذه األجواء املترفة اآلمنـة إىل  م 
  :صخلُّبيت التب استعينم ائبات،النو

ــ ــع عدفَ ــن ه ا ذَكالَو تــغ طْبِت  
 

لــخ ــتت الَورٍ يـ ــرْل ساَءبـ   )٢(ضـ
ـ  و ،ائلاترك هذا النعيم وال تفرح باخلري الز :هبيانو  ر الـذي  ال يضيق صـدرك بالض

ـ نيا املتمبني خـري الـد   اليكون وسطً اصره ختلُّقد ختيو ال يدوم، ـ ل يف لـذَّ ثِّ ا الوقتية، 
ـ  ا،احلادثات الذي ال يدوم أيضوها املاثل يف الفقد ضرو أنشـأ حيكـي غـارة بـين      مثُ

                           

 .)١٤٦ص/١الديوان، ق() ١(
 .)١٤٩ص/١وان، قالدي() ٢(
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ـ وفأتـاهم   ؛ماعز آخر الليـل  ومسع هاتفهم أب هذَيل، سليم على أناسٍ من ه وجـد  لكن
  :بتمن القَصيدةقد ختم و القوم قد قُتلوا،

 فَلَـــو ـــبِأَو بِـــذُبِـــني مزٍ اع  
    

حدــد ــ ي السنان ــو شاهــي الب صر  
  ــو ــقُ يناببِ بسٍي ــو ــلَكْي ملَ ام  

    
ــإِ ــي نْى أَلَ يَءض ــع مــ ود السحر  

ــلَ   ــباَأل الَقَـ ــو داعـ   وتامالشـ
  

ــكَنَ  انلَكَ تــي ــأَ ةلَ ــه  )١(زرلِ اهلُ
  ا،  الثالثة اليت وهذه األبياتمجع الشرط شـتا  ـه   جنـدـ أن ـ يتمن هـؤالء   أنَّ وى ل

تلـك   ألنّ إدراكهـم سـيحول   ؛الغـارة قد أدركـوا   -بيسقُ ابينوأيب ماعز  -الرجال
يف سـجل االنتصـارات ومل يـدخل     فظه التـاريخ حي يومٍإىل  )أهل اهلزر(املسماة الغارة 

املقصـود مـن هـذا أن    و ،هذيل تفخر اوقعة و يضرب به املثل اًيومولغدا  ،يف اهلزائم
  و ،ل القـول يف هـذا اليـوم   مشاركة الرجال املـذكورين سـتبدتـ دخ ه يف قائمـة  لُ

  .عن إدراجه يف قائمة اهلزائم ابدلً اهلُذَلينيانتصارات 
ـ    كـان ي  ايلًذَه"أنَّ  ة هذا اليوم يذكر فيهاقصو  ال و ،ةغـار عليهـا ألسـباب مادي

تـارة  و ،تنتصـر فيهـا  هـذَيل   تـارة كانـت   ابلنا أيام كثرية،وتق ،االنتقامودخل للثأر 
غارة ليليـة يـوم اهلـزر، وذلـك أن      اأول ما يلقانا مصورو ،أخرى تدور عليها الدائرة

حيل  من اا من سليم بيتوا ناسذَيافقتلوا قتلًه ل   كـان يف و، اشديدـذَيرجـل يقـال   ه
ع اهلاتفة آخـر الليـل فلمـا أتـاهم وجـد      فسم ماعز يف أسفل الدار اليت بيتت، وأب :له

ذؤيب هلذه الليلة ويرثي ابن عجـرة أحـد القتلـى وكـانوا      وويعرض أب ،القوم قد ماتوا
 واكـان  ومـن معـه   أنّ أبا ماعزو ستنتصر ل هذَيالً فالشاعر كان على ثقة بأنّ ،)٢("سبعة

ـ ن(و) لو(داللة ممن صد هذه الغارة النكراء ف ـ صـبغت   )ذواب بصـبغة   الشـعرِي  عاملقْطَ
ـ  االستشـراف، وك التوش ييدت معنسواملستحيل، كما ي منتال حصـل أن رمـوا    وفل

ـ    بباوبأيب ماعز الشجاع  والعد سـليم   وين قبيس لكانت تلك الليلة الـيت غـار فيهـا بن
ـ كَ( :الشـامتون، فيقولـون  واألعـداء  حيفظها ليلة  ،ةهذليانتصار ليلة هذَيل  على انت 

                           

 .)١٥١ص/١الديوان، ق() ١(
 .)٣٥: ص(شعر اهلُذَليني يف العصرين اجلاهلي واإلسالمي، أمحد كمال زكي، ) ٢(
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 وقـد ، )١(يضـرب بـه املثـل    ايومهلذيل  الوقعةوتصبح هذه الغارة و ،)زرلِ اهلُهأَ ةلَيلَكَ
خالد" :ري حيث قالكَّذُكر يف شرح الس:    فيهـا مثـود هي الليلة اليت هلكـت،   خالـد

  .الصباح لقال األباعد إىل لنيِجنبِذُوا ذين الر ول :يقول :قال
كليلـة أهـل    كانـت:  مشعر  وهم حىت يقول منلُتقَ ينإذن لغلبوا الذ :قال خالد

ـ  لـو  :ونيقول ،"واانكَو ونَتامالش دعأال ب" :ىوريو ،رزاهلُ إىل الصـبح   وا ـم ليلـةً  متُّ
الليلة :لقالَ األباعد لَكوا يف تلكحيث ه ها مثلًا .كانوا كأولئكب٢("ضر(.  

وأسـرف يف بنـاء    ،ميـة عـن وجههـا القبـيح    معىن ذلك أنَّ الشاعر صرف اهلز
  .وديدا لألعداء والشامتني ،تعزيةً للنفس ؛)لو(األحداث على قاعدة 

ا فيما يتعلَّأمسر ل بـني   ق بالكشف عنقابواملطلـع،   املقْطَـع الت رِيـعفإننـا   الش
ة العامفِْسيـ  املقْطَـع املطلع و ملوضعية نلمسه يف األجواء الن الش فـاألمن ،رِيع ضـى  والر

الذي ساد املطلع استطاع الشاعر ـا يف   أن يقد؛ حيـثُ    املقْطَـع م نقيضـه متامرِيـعالش
ورِي  ضالتناقُ وهذا، اوانعدام الرض ةُاألجواء احلربيـعالش  عليهـا    قـو ة هائلـة يسـيطر

عـن لـذة الـدنيا    أحد طرفيهـا   قطيب املغناطيس،كيصنع منها قصيدة واحدة و ،الشاعر
ـ ال ،فجائعهـا واآلخر عن حوادثها و ،نعيمهاو  ذين جيتمعـان يف كومـا ال يـدومان،   ل
  .ااحلياة مزيج منهما معو

ـ    التقابـل   :الشعورِيالتقابل  ن أشكالمو ة عنـد  الـذي حفظتـه املراثـي الغزلي
الفقـد، فيمـا   واحلـب   :ومهـا  ،نين متباينياليت جتمع بني شعورالقَصائد  ، تلكاهلُذَليني
ـ  ،اتشـبيب و أ االشاعر قصيدته بـالغزل نسـيب   حت، فيفت)٣()املرثاة الغزلية( :بـيسمى   مثُ

                           

 .)١٥١ص/١الديوان، ق(: ينظَر) ١(
 .)١١٩ :ص(، ١، جملدالسكريشرح ) ٢(
عبد / ، وقد وجدنا أن د)الغزلية املرثاة(عناد غزوان هو السابق إىل تأسيس مفهوم /حسني مجعة أنَّ د/ ذكر د) ٣(

سرحان مطبوع يف عام .هو األسبق، فكتاب د عنهإمساعيل النتشة على النقْل / السالم سرحان الذي اعتمد د
عناد غزوان فقد طُبع كتابه يف / م، وقد ناقش امتزاج الرثاء بالغزل يف شعر أيب ذؤيب اهلذيل، أما د١٩٧٠
  .ذه الظاهرةم وهو دراسة ممتدة هل١٩٧٤

دراسة فَنية شاملة يف اللغة واألدب والنقد والتاريخ  ،قطوف من مثار األدب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم: ينظَر[
واملرثاة الغزلية  ،وما بعدها )١١٤: ص(، ٢م، ج١٩٧٠واالجتماع، عبد السالم سرحان، مطبعة الفجالة، عام
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ـ    و ينتقل إىل رثاء عزيزٍ أ بـذلك بـني غرض قريب، فيجمـعي فيمـا  إالَّ  ن ال جيتمعـان
ـ يف التعبري عن معـىن األَ الغزل  رك معشتي ثاُءفالر" ،)١(ندر األسـى، سـواء كـان    وم لَ

حبيـبٍ مفقـود، والرثـاء يف رمسـه الصـورة الباكيـة       و أ ،على عزيز غالٍ ذلك بكاًء
ـ    وأاحلزينة منتزع تشبيهاته  ة، فـال  خيلته من واقع األحـداث املرتبطـة بصـاحب املرثي

مشـاعره عـن طريـق    ور عن مهوم الشـاعر  عبو ،غرابة إذا ما تفاعل الرثاء بواقع احلياة
ـ والبكـاء،  ور سالتحو ،الفراقواللوعة  أن يتغز بعـده عنـها   ويف حمبوبتـه   ل الشـاعر

شـعر   عـن مظهـره يف   االباكي احلـزين ال خيتلـف كـثري   الغزل  حرمانه منها، فهذاو
مـن شـواهد ذلـك    و، )٢("الرثـاء الغـزل و  بني ن جيمع الشاعرأفال غرابة إذن  ،الرثاء

  ):الوافر التام(قول أيب ذؤيب 
ــلِ ــا  ه هارهنــةٌ و ــدهر إالَّ لَيلَ   ال

  
ــوعوإِالَّ  ــا طُلُ هاريغ ــم ــمسِ ثُ الش  

ــا  وأَصبحت" أُم عمرٍو"أَبى القَلْب إِالَّ    هارنو ــكَاة ــارِي بِالش ن قــر ح٣(ت(  
طلـع الـذي   ويف باقي أبيات املقدمة كاملة فصل الشعور الذي اختزلـه يف بـييت امل  

ـ وهـار،  النوالليـل   :وهي ؛ذكر فيه جمموعةً من األشياء املُتضادة ـ وروق الش الغوب، ر
 نارهاوناره، هذه األمور اليت أورـ  د ؤها يف املطلـع ت   ن ببسـط القـولِ يف املوضـوعذن ي
املتناقضاجلديدين هي و ن، فتعاقبـاس، السبب الرئيس يف تغييـلُ فالل ر أحوال الن ـ قابِي ه لُ

و ،هارالنالشلُقابِروق ي ه الغروب، هذه املعـاين انـ كَع ست   علـى التجـربتفاللقـاءُ  ،ني 
قَأعبواهلجر مع الصاحب و ،الفراق هالصاحبة، فالصديق ـ غي ب املـوت ـ و ،بـالفراق  ه و ه

قس فراقو ،ريالصاحبة غيها الوشاةب،   اختيـاري ـ   ،فـاهلجر لنفسـه   اعرمث يطلـق الش
ـ زمـة الغ عليـه يف هـذه املقد   ما انطـوت وريات كْالعنان يف عرض الذِّ بعـدها  وة، لي

                                                                             

، ٢وأشعار هذَيل وأثرها يف حميط األدب العريب، إمساعيل النتشة، ج ،)١: ص(يف الشعر العريب، عناد غزوان، 
م، ١٩٩٨وقصيدة الرثاء جذور وأطوار، حسني مجعة، دار النمري للطباعة والنشر والتوزيع، عام. )٢٢٢: ص(

 .])٣٠١: ص(، ١ط
 .)١٥١: ص(، ٢العمدة، ابن رشيق، ج: ينظَر) ١(
 .)٢٢١: ص(، ٢ا يف حميط األدب العريب، إساعيل النتشة، جاهلُذَليني وأثرهأَشعار ) ٢(
 .)٢١ص/١الديوان، ق() ٣(
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  :إىل الرثاء بقولهالغزل  ص منيتخلَّ
ــ ــت نْإِفَ رِصمي حــب ي لنْإِو تــت بديل  
  

خــل ــإِو، ايلً حاكُدــ ن ــوٌء قُس صاراه  
ــ   ــذَي إِنإِفَ ا مــا خ ــو ثَّر ةٌلَّ لُصاه  

  
ــو جدبِ تــر صــمٍ و استمــ ر ذَعاراه  

  وــح ــكَ تالَ حــ لِو ــتوالقَ  سِ طُلَّ
طِّوــع   تلَــــــــــــ

ــثَ ــ االثً ــجاغَ عزفَ سا هظُوهــار اه  
  اهدهــع عدوأُ نْير أَدي جــنإِفَــ  

  
ـ ود محبِ ـ ري ملَ ـ  عفَ ـ نيدلَ ا شنار١(اه(

 

  نشـيبة بـن   (ابـن العـم   وللولوج إىل رثـاء الصـاحب    بوابةً خذ هذا املشهدفات
  :، حيث قال)عنبس

إِوني صبرالن فْتب سعـ  د ابع ـ ن نسٍب  
  

ــن شيةَب ــلْاهلَو ــاركَيج ادهِــى يكَ ٢(اه(  
ـ ه للريف افتتاحو   ـ  والوحـدة  والفقـد  وم ثاء تزاحم ملشاعر األلَ  وفس دة الـن جمالَ

  :بقوله القَصيدةما جعله يقطع مصابرا، 
سإِقْب ذَتا ما الشمـ كَ س انأَكَ تـ ن اه  
  

ــ ةُالَءص طــبٍ ل ــيطُي ا هــو اصفراراه  
ـ ا مذَإِ   ا سـ ر ـ واع القَ ـ انمِ كَ   مهنأَوا كَ

  
ــوقَ افــلُ خ يلٍ جــر هيوِاقْا ورــار اه  

  والُــكَّيم نالجِــيم العالجِــا اخلَا مــذَإِ  
  

طَــولَــالَ عهِيم حمــيهــا وسعار٣(اه(  
تكـون الغـارة يف   و ،السابق حني متيلُ الشـمس إىل مغرـا   املغري املقدامو فنشيبة ه  

وضـمروا   ،ائنييبسـت أرجـلُ العـد   والسابق إذا قفلت وأستر، ووقت الغروب أخفى 
، يف ة احلـر تراجعـوا يف شـد  والسابق إذا الرجال الطّـوال جبنـوا   وعن متابعة اجلري، 

ـ و ،املبادرواق السبو هذه األحوال القاسية كان نشيبة ه كلِّ  اـذا يصـف شـعور   و ه
لغـائرة الـيت سـلبت منـه الصـاحب يف املقطـع       هر اطعنة الدو يشكوبالفقد  اعميقً

قابـلُ احلاصـل بـني املطلـع     فالت ،الصاحبة يف املطلـع يف آن واحـد  فقد  و، الشعري
هـار، فاإلصـباح املـؤذنُ بالبدايـة     ن يف مجع الشاعر بني طريف النييتب الشعرِيين ملقْطَعاو

                           

 ).العب وقبيح الكالم: انقلبت كالقوس، شنارها: إذا عصى، حالت: خلق، لوى عين عذاره: رثّ() ١(
 .)٢٩ص/١الديوان، ق( )٢(
حرها  :جبنوا، سعارها :لواكَّالطوال، ن :يمالجِجيم العالضمورها، اخلَ :اهارروِلوا حني تصفر، اقْ :ليطها) (٣(

  .)٣٢ :ص/  ١ق( ).والتهاا



 ٢٧٥ 

الشـمس   فيها بدايـة احليـاة، فهـي إشـراق     التفاؤل قد ارتبط بالصاحبة اليت متثلتو
ـ طلوع النو ر عـن الـزمن   هار، فقد عب رِيـعأصـبحت ( :يف املطلـع يف قولـه   الش( ،

ـ  ره الشاعحياة عقدبداية  فاإلصباح ـ بناصية الص املقْطَـع ا يف احبة، أم  رِيـعـ  الش هفإن 
ـ غروب الشمس الذي آمله واجتاح قلْ حنيمشهد بداية الليل  تلـك الشـمس   فـإنَّ  ه، ب

ـ   رهفإذا كان الـد  ،بالرحيل الطويل تطَبرتاالغاربة  ـ  وـار   إالَّو مـا ه ه يف ليـل، فإن
لُ التجمغالنهار يفـاؤل و اإلشـراق    أحواله يأيت بالبشائر يف كلِّور يـ و يـرتبطُ بالت ا ، أم

ـ ت والدواهي كما أنَّ هدأتهالطوارق  نمزو الليل فه ح بـاألمور الناجتـة عـن هـذا     ولَ
التغور الصباحي يرىكْج الذِّتؤج.  

ـ   الفكـرة الـيت   م أمقد القَصيدةيف مطلع  الشاعرأنَّ  معىن ذلكو ة اسـتوفاها باألدلَّ
رها يف التعـبري عـن   سـطَّ  ةالقَصيدة بفكْرة مضـاد قطع و القَصيدةالرباهني على امتداد و

حالة الفقد السه ة الرمدينشيبةبن عم.  
كما يقولُ يف قصيدة أخرى يفتتحالطويل التام(سيب ها بالن:(  

صـ ب ا صـ ب ـ  لْوةً ب ـ لَوهـو  ج لَ جوج  
    

وــز ــلَ تالَ ــ"ا ه ــد" نِيمعناَألبِ وحج  
  مــمكَم" اقِرالعبِــ"لٌ خــن الَا زمــكَ  

  
ـ  هأُمر لَ من "ـ ذ ـ خ" اتري الفُ ل١(يج( 

    :من قوله هاؤيبد اأحد عشر بيتقيا يف هلا بالسو مثّ يدع  
أُ"ى قَسم ـ ع ـ  "ورٍم ـ  لَّكُ لَ رِآخـ ي   ةلَ
  

ــح ناتــ م ــس م وداؤهــثَ ن   )٢(يججِ
  :ل بتلك احملبوبة الفريدة يف قولهزغتي مثَّ  

ــ ــ كلذَفَ قْسأُ"ا يم ــع ورٍم"إِوــن   ينِ
    

ــل ــم ــلَذَا ب م تــ ن سبِيا لَهــب   يجهِ
ــ   ــاب نَّأَكَ ــ ةَن السهمي دــ ةُر   سٍامقَ

  
ــلَ هــا ب عت قْدطــعِ الن ــي بــوحِ و هيج  

ــكَبِ   ــر يفَّ ــي ياحقَ حب نــاَءم اه  
  

  يجرِفَــ يهــعِ فَيــبلْا لهــزرِبيفَ
ــأَ   جلَإِ ازــي ــا لُه ةًج ــب لُع ــد جة  

  
ــرغكَ الَزأَ ــن وقِ الضولِح ــع موج  

  
                           

النخل الذي أخرج أكمامه، شبه اهلودج : اهلودج، املكمم: واديان، احلدوج: األنعمان( ،)٥٠ص/١الديوان، ق() ١(
 ).اهلودج املرفوع على الرواحل بنخلٍ أخرج أكمام

 .)٥١ص/١الديوان، ق() ٢(



 ٢٧٦ 

ـ بِ اَءجفَ ـ ه ـ ا م ـ ئْا ش م تطَلَ نـ م ية  
  

ــ يــد ــقَوفَ اتروم الفُ ا هوــي موج  
ــفَ   ــبِ اَءج اه ــب عــ د ــأَكَ اللِالكَ نه   

  
ــاَأل نمــ يــنِ م حرــأَ اس ــقَ ذُّ سميج  
  ــع شّــقَ ةَي امــالفَبِ ت أَكَ اِءنــن اه  

    
 ــوج غتــطَفَى و صــبٍ ت هــةُ ن   عقيلَ

  وصب علَيهـا الطِّيـب حتـى كَأَنهـا      
  

 ــيج ــدماغِ حج ــى أم ال ــي عل أس  
  ةًيـــمطَلَ ةًلَـــاا بِهـــيلَع نَّأَكَـــ  

  
ــلَ ــه ا مــ ن اللِخ ــد ــجرِنِ أَيتيأْال   ي

ــ   ــاب نَّأَكَ ــ ةَن السهمــ ي يولَ مقــيت اه  
  

مــو ــ ةٌحشـ ــه نِيترالطُّبِـ   يجمـ
ــأَبِ   ذَ لِفَسات ــد ــ رِبال ــرِد خأُفْ فُشاه  

  
ـ و دقَفَ ي تهلومـ نِ فَي هي ـ خ   )١(وج لُ

  يدة فقد افتتحالقَص سيب الذي بالنولـواعج املفارقـة وآالمهـا،    عـن ظالفيـه   ذكر 
 الستحضـار  طبيعيـة،  وبعده وصف السحاب واحليا كظـاهرة   قـدمي   بـدايات حـب

  .قطع حبل الوصالوته معها بالفراق قص تمتخ؛ "ابنة السهمي"قصته  ةبطل تكان
أن دعا ألم وعمر فبعد-ابنة السهمي-وا قيبالسمـن اليـأس حـني أيقـن      ابلغ حد

أنتها شد للسفر رحاهلا، عادت     ـ القـدمي   بـه الـذكرى إىل حيـث احلـب لٍ يف تناس
ـ جـة الو ة املتوهرالـد  فهـي   ،هاشأنه مع دذلك يف سروبات القلب، عجيبٍ لتقلُّ اءة،ض 

اليت وصلت إىل يد تاجرٍ رقاحي يجِربزها ليتر ا ويتكسفقـد أجـاز ألجلـها املـاء      ،ب
علـى رفاهيتـها    العطـور داللـةً  والفتاة الكرمية اليت جعـل املسـك    إذنْ فهي الكثري،

ـ رقيقِ إىل غَالرالغزل  ص منختلَّ مثَّ ها،عزو ئيس  ضـ وه الـر  ،)ابـن عنـبس  (رثـاء   وه
ـ وفراق األحياء أنَّ  يذكرف م أهون من فراق مالقطيعة يف حياـ ل القَشـكِّ ن ي ـ ر ب  احائلً

بينهما، فمه لقاًءن يصرب على الفراق الذي ال يؤمل بعد، يمك ـ   نه أن يصـرب راقٍعلـى ف 
بالت جلُّد ألنَّ ؛القييسمحالفَو ه التييف هذا الشأن لُص.  

ـ  القَصيدةأجواء  يصبغهذا ما و برنـ     ة س ظهـرحزينـة باكيـة تالشـاعر   داويةَو

                           

: التارج الذي يريد إصالح معيشته، فريج: أصوات الناس، الرقاحي: الغائص، النبوح: قامسالفرح، ال: البهيج() ١(
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  :ذلك يف قولهو ؛)١(اجلمالومه يف نظرته للمرأة شاؤتو
ــ ــت نْإِفَ رِصمي حــب ي لنْإِو تــت بدي ل  
  

خــل ــو ايلً منهــ م صال حــو سميج  
ـ "د عب سفْت النربي صنإِفَ   نِاب ـ ع نسٍب"  

  
قَولَ دـ  ج مـ  ن ـ  اِءم لَالش ـ ؤون جوج  

  لج ــب ســأُح ــنيل وأَ ادلْ ــ أَب شامت  
  

وــل لشر ــب عــارِالقَ د عــ ات   روجفُ
ــ   ــعأَ كلذَفَ ــى ملَ نــفَ ك ــأَل ادقْ نه  

  
ــ ــطْبومي رِكَ ــنِ ــب امِرالكي بِ عيج  

  ــذَو لك ــم شــذِّب ــلْخ نِيعاروح ال جم  
  

ــخ ــش ــد اضِرعأَوف بِ ــد ارِيال   وجلُ
ــ   ضرل وبــه امالر ــات ــبِ الِج سيفه  

  
ــذَإِ ا حن ــن بب ــع ينهم ــو رِشيج  

  قَيــر ــتسلمل هبـ ــا أَذَإِ يفضـ   ىتـ
  

ــ ــو اٌءرجِ ــش ــ يقِرِاحلَد كَ رِض٢(يج(  
  وفيدة طعِقْي مـ    القَص يشـهد للمرثـي بأنـ ه الر ج ـ  ل القـوي الشامل ـ جاع غوار ،

ـ رِكْي اوكرمي ،م الرؤوسملق اروبيذكره ضو فيمـا بـني   التقابـل   منـاطُ و ،يافم األض
 مـةُ عفْمـة املُ ر يف مجـع األضـداد، فاملقد  ي مهارة الشـاع املطلع جيلِّو ،الشعرِي املقْطَع
والشوق و باحلباللقيا، اختارها الشاعر مـ  وق، حـرِ مة للرثاء املُقد قـد فسر ها بعـض 

الدفس أارسني بأنرثاء التجربة ذاو ها رثاء النا، فالتالشـاعر إىل مـا    وج ع الذي أخـره
ـ التواحلـزن  وم جواء األلَأكاملة  القَصيدةأضفى على الغزل  بعد وع، فج ـ ذلـك الن دام ع

ـ  املقدو إنّ  ،)٣(ط القلقتسلُّواالستقرار  تـها احلزينـة   " ةمـة الغزليصـرخة ألَ وبرنهـا  م
الواضحة يف مأنَّ علـى  تدلُّ ،عها الكثريةقاط   الشـاعر اجلـاهلي إن  ل لريثـي  مـا يتغـز

  .)٤("ةق حيثُ جيد يف ذلك التصوير راحة نفسيلَيصور بعض وجوه القَونفسه، 
  ):املتقارب التام(ا يقول أيضو

عــر ــدفْ ــيت ال ــدقْرار كَ   اومِ ال
  

 ةيبِزــر ــهـ ــب احلما الكاتـ   رييـ
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ــ ــومٍ وقْربِ كَش ــي ــم   تا زخرِفَ
  

دها املزـــمـــبِميشهي١(اةُ اهلَـــد(  
يار الـيت  اآلثـار، فيـذكر الـد   ووف على األطـالل  قُها بالوحتيفت القَصيدةُوهذه   

أصبحت ا من اآلهلني، فبدتـ   ،آثارهم كنقش الكتابـة  خلو رة يف ثـوبِ  وتـزيني اإلب
ـ  حني يشبع سـورة احلـنني للـراحلني   و ،ةيهالعروس احلسناء املزد ة عـن هـذه   الطاغي

ويار الدالتشيف رثاء نشيبة بقولهو ق هلم، يلج:  
أَوــنى س"ــنشيةَب "ــاجلَوــــلُ الْاه  

  
مــغ مي رــح أَس ــب نــي ن   )٢(يِس
ـ    الشـعرِي  املقْطَعذكر اجلامع بني احلادثني يف و   اجلـابر  و ، فقـد وجـد الصـرب ه

  :فيقول ؛املوتويف احلياة  لمنكوب بفراق األحبةللكسر الذي حيدث ل
ــو صبع ــر ــلَ ى حدث النــائ بات  

  
وــح ــنزِم رلْ ــقَو ي ــذَ بلْ ك٣(ي( 

مـه  بـه علَّ  مـا حـلَّ   املقويات على تدافعِ املصائب، فكلُّومِ فيها سيلٌ من احلكَو   
سوى الصربِأن الن من اإلنسان ـذا و ،ذكـاء القلـبِ  و احللـمِ و وائب ال حتتاج   البيـت

ـ  الشعرِيربط بني املطلعِ  الذي اشتكى فيه م  ويار ن فعـلِ الـد   ره الرثـاء الـذي سـخ
ـ  الصـةُ اخلُ الشعرِي املقْطَعيف لنشيبة، و عرض  م  ـ ن هـذه الـد ة، و فـإنّ  روس احلياتي

الصـرب و احللـم و ذكـاء    : (التعامل األجدى مع نوائب الدهر يتطلّب ثالثة أمور، هـي 
  ).القلب
ى ، مـا تبـد  الشـعرِي  املقْطَـع فسي بني املطلع والن الشعورِي التقابل هذامثل ن مو

ط أخـذ سـالحه تـأب   و ،)فهـم (حني أسـرته   أنشدهايف قصيدة قيس بن عيزارة اليت 
ثُ ،اشره  حيأنـ واخلـوف   الـذي مـأله  النفسي  وم يف املطلع اجلقد ـ  ب،الترقُّ يف  ووه

ـ الرواألمـن   يشيع أجواَء رِيالشع املقْطَع ـ املن السـعادة و اض ذلـك يف قولـه  و ،ودةش 
  ):الطويل التام(
  دتــقْم أَوي يــتــعوى رســنأَ كرمــعلَ

 
وـ ه تل تن كنـ ر ـ س اَألفْ سريِ الرـ و ائع  

 
                           

 .)٦٤ص/١الديوان، ق() ١(
 .)٦٧ص/١الديوان، ق() ٢(
   .)٦٨ص/١الديوان، ق() ٣(



 ٢٧٩ 

فالشاعر يف هذا املطلع يه  دكِّؤأنال ينسى روعقضـاه   يف اليـوم الـذي  خوفـه  وه ت
األسري ال و ،)بأقتد( اأسري نفستخـ و فانعـدام األمـنِ   ملروعـات، ا هائُط ع درجـة  تراج

ـ  اوبريسرد ض مثَّ ،ةحفسي يف هذا املطلع واضستقرار الناال ن هـذه املروعـات الـيت    م
ـ اجتماعهم على قت :منهاو ،رساها يف اَألتلقَّ ـه   :وقـوهلم  ه،لوعـد إن ـ م رف فـيهم، س 
  :من أسره يف قوله يذكر حال أهل مثُ ،محقاطع للر هاجٍو
ــو ــنِ الَقَ ــس ــ واٌء لَ لَأُس تــر اَءسان  

 
وذس ج واكنـ  والش ـ ي أَذالَّ ـ ن   عاجِا فَ
ــرِ  الٌ جوــن ســكْأَانٌ بِو نر ــاف اية  

 
ــإِ ــم العلَ ــثنٍ ثَ ــى ح يــد   امعوون ال

ـ  الذِّ بعدها مباشرة جنده يستحثُّ مثُ  صـوراً حيـة    رتكريات على اهلطـول فتمطّ
  :يف قوله )ذات الغمر(وذلك حني ذكر  ،يف الذاكرة

ــ ذَ ى اُهللاقَســ ات مرِالغ وــب ــةًو الً   دمي
 

ــو جادت لَعــي هــارِا الب ــواللَّ اتقَ امع  
ـ هذَيل؛  ا أحياء من ذات الغمرِ مرابع نزلت أنَّ ويبدو   سـابقٍ   ألن هلـذا  ه يف بيـت

  :يقول يوان،ساقط يف رواية الد ت يف شرح السكري،بثْم البيت،
ستــن صــفْي أَنِر نــر ــكَود اء ق لٍاه  
 

ـ ا مذَإِ ـ زا غَ ا منهـ م م طي ـ و اوِع١(ع(  
ـ مث يصف هذه الـد و ذكره حليني من هذيل رجح عنايته مبرابعهم،   ى يبلـغَ  يار حت

  :قولهيف  الشعرِي املقْطَع
  اربــنعكًا وســمو )٢(وجــاجنلَي نَّأَكَــ
  

ــأَبِ شرافــطَ ه ــلَع تلَّ يامل هــر   )٣(عابِ
حـني   مـن روائحهـا  تضـوع  ، ومجيـل مـا ي  ذات الغمـر هنا يصف طيب  وفه  

العنربواملسك وكالعود ، فهي حائبأمطرت عليه الس.   
ـ يلت املقْطَعول هنا بني املطلع التقابو ي يف اق ة الف األجـواء  خـتفِْسـيالسـائدة،  الن 

يرسـم   الشـعرِي  املقْطَـع يف  مثَّ األسـر، وب رقُّالتو ،فواخلَووع س الرمففي املطلع نلْ
 ،األجـواء املـاطرة اآلمنـة اهلادئـة    والروائح  فبلغ ا األمن إىل وص ةًطمئنم آمنةً لوحةً

                           

 .)٥٩٢: ص(، ٢لدجم، شرح السكري )١(
 .بت بهالعود شبه طيب الن: يلنجوج) ٢(
 .)٨٠ص/٣الديوان، ق() ٣(



 ٢٨٠ 

املطلع  إنَّى األلوان فحتبال  اكان شاحب ألنَّ ؛ال رائحـة ولون  الـروـ ع م سير عليـه ط. 
املقْطَعا يف أم رِيعالش أالطموعلى الراحة  الُّفاألخضر الد  جوانـب   يف كـلِّ  نينـة سـائد

و ،ورةالصاحلالـة الـيت   إالَّ  ال تشـغله ون أسره كذلك يف املكان فاألسري ال يرى أبعد م
ـ    اممتد اقًفُر لنا أُوصه يفإن يالشعرِ املقْطَعا يف أم ،فيهاو ه لـيعكس لنـا ضدن ييـ ت الن ثَّم
 الصـورة األوىل،  ه الذي وصـفه يف املطلـع وهـي   عيف واق )احلبسوالضيق ب(الشعور  يف
 .الصـورة الثانيـة   ذكريـات يف اليت عبر عنـها  ) و الرضى احلُرية واالنطالق واألمن( و

املتعلّقة باملرابع و األهل و بـني اجلسـد الـذي ضـاقت     و هو بذلك يفصل بني الروح 
  .عليه القضبان

ـ وة السـلمي  يرثي دبي ناف بن الربع،عبد م ن قبيل ذلك قولُمو ه أمهـ ذل يف ، )١(ةي
يف قصيدة واجلماعة والقُرىب  ختتلط فيها مشاعرـ    ،سبالن البـأس وة مـع مشـاعر احلمي 

  ):الطويل التام( القبيلة، فيقولو
ـ يلَ الَأَ ج تـ ي الع ـ  ريِش ـ تا كَوالقَ ةًيب  

 
  )٢(لِائــفَات احلَذَ رعا صــنــم نيالثــثَ

ـ  ريِش العيت جيلَ الَأَ: (فيقول بتمنته مرثي يستهلُّ  ـ تا كَوالقَ ـ )ةًيب ـ متي و، فه ى أن ن
يلقى جيش ل،  من اة ثالثني رجلًالعري الذي قتل فيه دبيـذَيـ  ه ـ و ،)احلفائـل (ة ناحي  وه

موهلذيلض ؛ع ألنعلى ظن ه قُه غلَبمو،   ـ كْفهـذه الكتيبـة ت ويهم لينتصـروا  فـ ي هم ز
يف هجاء املغريين عليهم ،همعدو إىل رثـاء ابـن   مـن اهلجـاء   ينتقل  وبعدها ،مث يشرع

ويقول فقُتل، أعمامه من بين سليمجليش  أخته اهلذلية الذي انضم:  
ـ فَها لَيفَ تـ ا ع ـ لَ أُ نِى ابـ خ تلَ يـ ه   ةًفَ

 
ـ ناملطَ قَا سمكَ ـ  وسفُ بيالقَ نـ و   )٣(لِابِ
هـن ال  و ،مل يشعروا كما يهلك املولـود يف يـد القوابـل   و ،هلك بينهمأنه  فيذكُر 

ـ قْأخـرى ي  يـة نِمهـا بأُ مخت حصـوله،  متنىبفعلٍ  القَصيدةكما افتتح و ،)٤(يشعرن  مِس
ذلك يف قولهو ا،عليها أيض:  

                           

 .)٤٣ص/٢الديوان، ق() ١(
 .بقالسا) ٢(
 .)٤٥ص/٢الديوان، ق() ٣(
 .)٤٥ص/٢الديوان، ق(: ينظَر) ٤(
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  هتــعنملَ تــهكْردأَ ولَــ اِهللاوفَــ
 

ـ  انَكَ نْإِو ـ ي ملَ ترك ـ قَم ـ قَل االً ١(لِائ(  
ـ  ة قبل اإلغارة على أخواله ملنعه، ولكـن شاعر لقي دبيال أنَّ وفل  ة فعـل مـا ال   دبي

ـ مع ذلك متنويف مقامِ املغرر به،  هيفسح جمالًا للكالم؛ ألن ـ   أن وى ل  مـن  االـثالثني رجلً
قد لقوا جيش العري من بين ظفر الذين أغاروا على حـي قـرد بـن كاهـل مـن      هذَيل 

ذيله.  
ـ   من هنا نتبين التقابل، فهو الـذين  ملغرييـن علـيهم   و ايفخر بإجناز هـذَيل، ويهج

  .الشعرة من العجني لُّسكما تفيسلُّه منهم برثائه كان دبية منهم، 
  

�4�5�6�4�5�6�4�5�6�4�5�6 : : : : ! ! ! !ُ8�&��� �َ��ُ8�&��� �َ��ُ8�&��� �َ��ُ8�&��� �َ��####::::  
 ؛الشـعرِي  املقْطَـع مـع   املطلـع فكـرة   قـاء التو ه التقاطع عالقَةباملقصود  إنَّ  

ـ مقوو ،الـذي محلـه املطلـع   لمعىن ل اداعم الشعرِي املقْطَعيكون ف ـ و اي لقناعـة   امثبت
ص الـن  داخـل  يف رصـد حركـة املعـىن   التقابـل   خيتلف عن اع إذًفالتقاطُ ،الشاعر ا

ل  ففي ،ارأسيقاباملقْطَـع يكون معىن الت  رِيـعالش ـ م ـ  ،للمطلـع  اخالفً القَـة ا يف أمع 
  .شتركةم ان يف سبيل إثبات فكرةريتآزو ،واضحة يان يف نقطةقع فإما يلتالتقاطُ
 :منـها  ؛خمتلفـة  أشـكالٌ  املطلـع و الشـعرِي  املقْطَـع ع بني التقاطُ عالقَةلنشوء و

ةورة الصياو ،الفَناملقْطَع يشتملَأن  بيا رِيعوأ الش املطلع  ـ  على صـورة فنيتبـدأ يف   ،ة
 ، فيقـوى بـذلك  مكَملَـين لبعضـهما   صطرفا الـن فيكون  ،تكتمل باآلخرو ،أحدمها

ـ تكاـا م الـنص   يصـبح و ي إىل آخر الـنص، قِّتستدرج املتلَوه، الذي محلتالشعور   املً
الطويـل  (ل على ذلك بقول سـاعدة بـن جؤيـة   ثِّمميكن أنْ نو ،ز بعضجحببعضه  يأخذ
  ):التام

وم ب بـرا ضـ ي ضـ اُء ي سقوببـ ي د اه  
 

  )٢(ايمهضــوانُ الكَــراث فَرعــدفَــاق فَ
 

                           

 )٤٧ص/ ٢الديوان، ق(  )١(
 .)٢٠٧ص/١الديوان، ق() ٢(
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 ؛)١(بوبحـلُ الـد  من العسل الـذي يسـقي بـه الن    اي نوعمسينراه يف املطلع    
ـ (و )٢()دفاق(وادي  جانيب ألأغوار األودية، فيم :أي عر وان الكَـرـ و ،)اث ـ  هجرش  مثُ

 ،يف وصـف مشـتار العسـل    الشاعر قرِغتسبعد هذا البيت يو ا،أيض )يمالض(وادي  مثُ
ثُ ،من وصف وعورة املشتار اًءبدم  اخلمـر  آخرهـا  و ،حـل للعسـل  رحلة اشـتيار الن

 املقْطَـع مثّ يقطـع انسـياب هـذا الوصـف بقولـه يف       ،العسلو مزجها باملاءو املعتقة
رِيعالش:  

ــ ــ كلذَفَ ــم ا شبــه ــعم ما أُت فَ رٍم  
  

ـ  لِيى اللَّالوا تا مذَإِ  ـ ومجن تارغَ ٣( اه(  
ـ  الشـعرِي  املقْطَـع و املطلـع ع بني التقاطُ عالقَة معىن هذا أنَّ  )٣( صـاص  يف اخت تجتلَّ

ـ وه ثانيهما باملشـب و ،)العسل(و وه ،ملشبه بهأوهلما با ـ ( :وه ه املشـب و ،)أم معمـرٍ و ف
ـ كمالصورة اللذان ي نامكوه به املشبو  حـني يعمـد الشـاعر   ف ،االن بعضهما إلخراجه

إىل اسم احملبوبة الذي صد  ـذكر      ،ار به مقالتـه صـرحيمث تتـوارى خلـف الضـمري لي
اصرحي يدةمات ة أخرى يف آخر كلمرـ  و ،القَص ـيدة ه يضـع  ذلـك كأنجبميـع   القَص

ا بني قوسأبيا٤(ني(.  

                           

)١ (بيدة يف الديوان أنَّ الدر يف حاشية القَصمن كلِّ شيء -معناه يف اللسان موضع، و: وبذُك ظَر[ ،السمنينلسان : ي
  .)]٢٧٨: ص(، ٤جملدلسان العرب، 

ا يفأم أرى فالغار القعري، والقعري مبعىن السمني، : الغور، وشرحه يف احلاشية هو هو: بوباملنت فقد ورد أن الد
وهي بِدورِها ئ، لتمحل بالعسل يسقي هذه األغوار إىل أن تالن ل ذاا، فكأنَّحة النأغوار خلي أنَّ املقصود هو

 .تسقي الوديان املذكورة
وان أن عروان الكَراث والضيم هي وديان، وأما دفاق فقد ذكر أنه موضع قرب مكة، وقد ذكر ذُكر يف الدي) ٢(

املطر : فاقميأل جانيب الوادي، والد  -بالضم  - سيلٌ دفاق: "صاحب اللسان أنه واد أيضا، وقد يكون معناها 
  .])٣٧٣: ص(، ٤جملدلسان العرب، : ينظَر[ ،"الكثري الواسع

 -العسل  -دفاق صفة لبيضاء أنَّ : ي النحل الدبوب هذه األودية املذكورة، وقد يكون املعىن هوفقد يسق
والدناسبه سقيا واديي عروان الكراث وضيمافق ي.  

رأيي أنسب؛ ألنَّ توايل املواضع على فعلٍ يف وهذا املعىن لدفاق  ،فاق يسقي الوادينيها فاعلٌ ليسقي، فالدأن أو
 .ياقْالدفق أقوى من جمرد الس ، فإنَّال يتناسب) يسقي دبوا(السقيا  هوواحد و

 .)٢١١ص/١الديوان، ق() ٣(
ة، سعد مصلوح، جملة فُصول، جملد العاشر، دراسة يف قصيدة جاهلي الشعرِي أجرومية للنص حنو: ينظَر حبث) ٤(



 ٢٨٣ 

ن وجـه  مكن ويبيالقَـة أن نقـاطع هـذه    علَ، مطْخـراش  يببقصـيدة أل التهـا ع 
  ):الطويل التام(

حمإِد هِلَتـ ي ب ع ـرع دـ وة إذْ ن اج  
  

خر اشوبعالش ضأَ رهـ و نُ من ـ ب ١(ضِع( 
 ابنه خراش غارا علـى بطـنني مـن مثالـة،    وأخاه عروة القَصيدة أنَّ هذه  ةُبناسمو 

اطمع يف الظفر منهم بشو ،ٍءيم  لكن وأَالثماليني ظفرواـ قَو وحـني   ،األسـر وهم يف ع
ـ   ،فقتلوا عروة، يف قتلهما شرعواأسرومها  وا بِقَتـل خـراش وجـدوه قـد     وحـني مهُّ

 :قـال لـه  و ،على خراش حني شغل القوم بقتـل عـروة   رداًء ألقى أحدهمألنَّ  ؛هرب
ـ بِ اشارباست القَصيدةفأنشد هذه  ه،دلْنفذ جبوفهرب  ،نجا عمثَّ ،ثـاء ألخيـه  رِودة ابنـه  و 

  :يف قوله ر فيها ابنه الذي جنا منهما،يذكُ الشعرِي املقْطَعيف فَنية  يورد صورةً
ــ ــم يهنأَكَـ ــبِ ثُونَبشـ   رٍ ائطَـ

 
خف ــامليــفاشِش ــظْعمــغَ هيذ ي ر
ـــــــــــــــنضِح  ــيبقُــاد راللَّر ــبــفَ لِيهذٌمهابِــ و  

 
ــيــاجلَ ثُّحناح بالتــبسط القَــوضِب  

منـهما عنـدما    مـن جنـا   وفخراش ه نسب الصورة يعود البنه خراش،أنَّ  ال خيفى 
  :خراش يف قوله وأب مدحهو ،عليه هبورجل جمهول كرمي األصل ثَ ىألق
ــو ــدأَ ملَ رِ ملْأَ نــى ع ــلَقَ يرِ هاَءده  

 
لَوكنقَ هـ  د ـ  لَّس من ـ م ـ د ماجِ ضِح  

ـ و هرب،وأطلق ساقيه للريح وقام خراش فقد    عليـه   القـبض  م يسـتطع القـوم  لَ
ـ  ختففه من اللحـم، و ،ة العظماء يشبه الطائر يف دقَّألنه عد؛ مرة أخرى مهابـذٌ أي   وفه
ـ  يم جبنـاح ن املتناوبة علـى التقـد  يحركة القدم روقد صو جاد ناجٍ، ائر الـذي ال  الطَّ

ال خيفـى  و ،جناحيـه حبركـة دائبـة    حـثَّ إالَّ إذا حفظ مكانه يف الفضاء  منمكن يت
ـ وهما وسيلة احلركة يف كونِ-القدمني و اجلناحني-اجتماعهما ع املاثـل  التقـاطُ و .لالتنقُّ

ـ  ،صايـة الـن   ر إىلعها الشارخاداليت  ورةى يف الصتجلَّتذا البيت يف ه د صـفة  ليؤكِّ
ـ يف خ اسـبب  كانـت و ،الناجي اهلـارب  ع ايتمتسرعة العدو اليت  ألن بعـض  و .هالص

الشأهون من بعضِ، ر أنَّ  جندحياة خراش هود عروة أخيهقْفَت الرزء الكائد بِن.  

                                                                             

 .)١٥٧: ص(م، ١٩٩١عامالعددان األول والثاين، 
 .)١٥٧ص/٢ديوان، قال() ١(
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ومالتقاطُ ن شواهدالطويل التام( قولُ جنادة بن عامر :اع الصوري أيض:(  
ـ معلَ م كرـ  ا و ـى ابنـ أَ ن ـ بِ ي أُنسٍي  

 
ــوــما خالق ــام الَ تــوــا أَم ض١(ااع(  

 )اببِأَ ني أُنل، رجل من وه) سٍيذَي؛كان له يف حربِ بكـر شـأنٌ   ه كَلـ و ـ ه نِ م لَ
تلـك الـيت    ،مث يذكُر أداءه يف تلـك احلـربِ الطاحنـة    ،م يتقاعسلَويعدل عن القتال 

أشار املصنف إىل مـا،   )٢(ها يف قصيدة قبلها حلذيفة بن أنـس ناسبت كـان  و الرتباطهـا
  :هاكان مطلعو
ـ ب برح تلَغَ ـ ورٍ كْ اسطَتأَ ارـ دمي اه  

 
لَوأَ ونذَا إِه ـبا شـ  ت ـ راحلَ ب بر٣(ت(  

ـ   أأداء ابـن أيب   صف الشاعرو ماوبعد  نـيس يف املعركـة جند ه خيـتـيدة  مالقَص 
  ):الطويل التام(بقوله
ــ ــحمر نَّأَكَ ــ اب مــ ن أُســر   جٍد ت

 
ــ سفَي عارِافــي ع ــس ــب س فَد٤(ااع(  

 فالتاملاثل  صريحيدة عِيف مطلالقَص لَقابه املقْطَـع يف  تلميح  رِيـعفقـد اكتفـى    ؛الش
املقْطَعن يكون أثر آو ،ملطلعصريح يف ابالت رِيعـ  صورةً الش ـ  علـى املمـدوح،   ةًدالَّ ه بأن

  .يضرب بالعصاوقاتلُ ي أسد من مأسدة ترجٍ اليت هي بناحية الغور،
قاطعاملقْطَـع وبني املطلـع   فالت  رِيـعالش أمكـن  يلْن نـ م سههمـا يف  ما يف التقائ

 املقْطَـع يف الصـورة  و ،باشـرة عليـه م  دلَّ يف املطلـع  فالتصـريح  ،الذات املمدوحـة 
رِيعدلَّ الشت يف كليهما املمدوح حاضرو التشبيه على املمدوح بطريقة.  

ـ يبتمكـن أن ن ي الشـعرِي  املقْطَـع ع بـني  قاطُالت عالقَةآخر ل وهناك شكلٌ ه مـن  ن
ر  من ض هذا الشاهد،خالل عرعام( أيب ذؤيبشالبسيط الت:(  

                           

 .)٣٠ص/٣الديوان، ق() ١(
)٢ (املصن بعد أن أوردقصيدة حذيفة بن أنس مدعومةً ف مبناسبتها، أرفَدم هلا بقولهها بقصيدة جنادة بن عامر وقد :

حي من : يقولُ جنادة بن عامر أحد بين الدرعاء، والدرعاء -يقصد حرب بكر  -يف هذه احلرب : "بقوله
بن عمر بن قيس عيالن، واسم عدوان احلارث، وخلفهم يف بين سهم معاوية بن متيم بن سعد عدوان بن فهم 

 ".بن هذيل
 .)٢٦ص/٣الديوان، ق() ٣(
 ).٣١ص/ ٣الديوان، ق(  )٤(



 ٢٨٥ 

  راجِتشــم لَيــاللَّ تبِــو يلــاخلَ امنــ
 

ـ ي فنِيع نَّأَكَ ـ يه ـ ا الص م ذْابب١(وح(  
   فالنوم كان من نا أب ،من اهلموم خالٍ كلِّ يبِصوأم    لَ ذؤيـب فقـد بـاتـ ي  هلَ

ماشتجريده على ما ا، أي واضع   عينيـه   كـأنَّ  ،)٢(رأسـه و بني حلييه من خـارج الفـم
منـه العـني إذا أصـاا،     له لنب تبـيض  رشجر م وهو، ابفيهما الص  قد شقنيفتوحتامل

ـ  إالَّ حـني فَقْـد   ما تكالبت عليـه اهلمـوم  و ،بٍجانِ موم من كلِّومعناه أنه أتته اهلُ  اأب
  :بقوله ليلى املرثي الذي نعته

ـ ا ذَلَم ـ ت أَركَ خا العـ م ـ قَ أَى توينِب  
 

هي مفْأَورظَ دـ غْي اَألرِه ـ لَ الش ب٣(يح(  
ــ ـ   )٣(يحالشــــــــــــ هفقد ذكر يف شرح هذا البيت يف الديوان ما نص: " أخـا العـ م يريـد هـذا    :ىقَ

الذي يريهث، والعيريد بلد، :ىقَم: صاحب العـ : وقولـه  ...قىم ـ ظَ درأفْ يقـول  ري،ه: 
ـ  حة؛يح من املشـاي والش وكان مينعين، تركين مفردا للعدو، ـ  :يحوالش د املاضـي يف  اجلَلْ

وابـن عمـه يف الوقـت    للشـاعر   صديق - أبا ليلى - فيظهر أنَّ املرثي ،)٤("ليذَغة هلُ
القَصـيدة   يقطـع  مثَّ يف مدحه وبكائـه يف األبيـات التاليـة للمطلـع،     زاد فقدنفِْسه، 

  :بقوله
ـ  ةُحدم انَكَ ولَ حأَ يـ ن شرـ أَ ت احد  

  
ــحأَ ا أُيبــو تــ ك الشــاَأل م م٥(يحِاد( 

ـ  كان وألنه ل ؛ن مدحهم جدوى أنه الر رقَهنا ي وهو   ـ دح امل  لكانـت  اأحـد  اباعثً
 الشـعرِي  املقْطَـع هنـا بـني    عالتقاطُو ،ه العاليةملدائح ؛ليلى أبا تيقد أحدح امل قصائد

ينـتج عنـه   الـذي   يجـة؛ بالنت :اآلخـر و ،بالسـبب  :أحدمها ؛ثارئاست يربز يفاملطلع و
"ـ      داليل، كالتماس ب فيـه املسـبب علـى    إذ يـربط بينـهما رابـطٌ منطقـي؛ يترت

ـ  ،وم جافاه حني جثم على صدره اهلمألن الن ؛)٦("املسبب كيـلِ املـدائح    شـرع يف  مثُ

                           

 .)١٠٤ص/١الديوان، ق() ١(
 .)١٢٠، ص١لدجم، شرح السكري(: ينظر) ٢(
 .)١٠٥ص/١الديوان، ق() ٣(
 .)١٠٥ص/١الديوان، ق() ٤(
 .)١١٣ص/١وان، قالدي() ٥(
 .)١٤٩: ص(، دراسة تطبيقية على السور املكية، صبحي إبراهيم الفقي ،علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق) ٦(



 ٢٨٦ 

قليـلُ  وال ميلـك   ل إىل السبب الذي جفي ألجلـه النـوم،  صه يلكنو ،املدائح للمفقود
  .اأحد يال ميكن أن يحيالذي دح امل اإلَّملوقف احليلة يف هذا ا

   وقد يتاملقْطَعع بني ل التقاطُكَّش  رِيـعيف بيـان فلسـفة خاصـة     املطلـع و الش
بالشأمر ااعر فيما خيص معيـ   و ،املطلـع ، فيشـري إليـه يف   ان ة يقودنـا إىل رؤيـاه اخلاص

الشـعرِي   املقْطَـع  ذلـك ألنَّ  الشـعرِي؛  طَـع املقْالرباهني اليت يفصح عنها يف وباألدلة 
يؤدافاعلً اي دور يف الداملالبسـات احمليطـة بـنظمِ     و ،ة القائلاللة على شخصي يتـرجم

ـ اجلوكما يتجـاوز التعـبري عـن الفـرد      ،بارزةً ترمجةً القَصيدة ة إىل األحاسـيس  ماع
وة اإلنسانيهم١(حيبومها يف جماهلا الر(.  
  ):البسيط التام( ؤيةمن ذلك قول ساعدة بن جو

يا نعـ إِ م ي نـ أَو ييهِد مـ و مـ ا ن حوار  
 

ـ ق املُهافالـد  سـح ثُ ييف حياخلَبِ اج  
ـ اك حوهأَلَ ينإِ  ـ غَ اق يـ  ر ـ م   ذبٍا كَ

 
لَوو أَنيس توـ انا ف ي النجـ وى ح ٢(اج(  

 قَيقصد أنه يهدم حب  اإلبـل  وأيـدي احلجـيج   و -يشـهد   وفه مواثيق،وهلا بعهود
ـ وى حت ،أنه يهواها بال كذبٍ - اليت حنروها يف املشعر مثّ  ،جهتـها سـنني   بعـدت  ول

يدةم يف يقدةفلسف القَص خاصؤية به تـيدة مطلـع   ق لـه يف د ما تطرذلـك يف  و ،القَص
  :قوله

ــ ــيم بِ وال أُقإنَّد ــون ــو ارِ اهلُ ـ مونه اخلَى دشخرِ أَدى الغلَآيت إِ  الَ ٣(اج(  
 ،ه كـرمي األصـل ال يرضـى اهلـوان    ألن ؛مان بهإن طال الزوها حيفظ عهد حب وفه

ـ ال يو ،ال يرتكب مفسدة الغدرو قبـه وال يسـتمرئه   ر،  ـ  فالشـاعر هـا  بر حلُال يتنكَّ
ـ القَصيدةا يف مهقدقيمه اليت ومبادئه بشهادة  ـ و ، فه لٌرج صـف  يت محيـدة  بصـفات، 

ودهاولديه قناعات خاصحها ة متنعه من جونكران حب.  
 نـزل بقـومٍ فجفـي،   أنـه   :له مناسبتها خل يف قصيدةناصة للمتاخلرؤية الوكذلك 

                                                                             

١٤٩(. 
 .)١٢٣: ص(خامتة القَصيدة العربِية يف العصر اجلاهلي، حسني عبد املعطي حسني عبد الوهاب، : ينظَر) ١(
 .)٢٠٨ص/٢الديوان، ق() ٢(
 .)٢١٠ص/٢الديوان، ق() ٣(



 ٢٨٧ 

وكان قعندهم احل راهووه ،يتالبسيط التام( )١(لِيق املُقْوِس:(  
ــطْأَ نْإِ يرد رد الَ ــت نـ   مكُلَازِعمـ
  

قاحلَر فتي وـ ع نـ د ي البر ـ كْم ن٢(وز( 
ـ  ال رزقت الد :ايقول هازئًف  أن أطعمـه   ،ار إن كان فعلي إذا نزل يب أحـدكم يوم

أنا أكْو ،قْليق املُوِسنِتأكَور عندي ز البسهد، م ـه   إىل اشـريأن  ـ زالال يبخـل علـى ن هئ، 
  .القليلكان و لوميلك حىت  مام هلم يقدور بالفقر ظاهتال يو عنده، م هلم ماقديو

فإنالفقري البائن  رجلَم منهم الرِكْه سيبؤانقطـاع أسـباب حياتـه    و ،ه وحاجتـه س
  :يف قوله ل بداره،زنإذا 
  كلــتهم انُعــوي جنَِءاجــ هنــأَ ولَــ
  

من بؤاسِسِ الن ـ ع اخلَن ـ ه ي رمـ ح جوز  
ــعأَ  ا يــقَو صــ ر ــا فَمـلَ نِات ــه عم  

  
ــي اللّب ــادر لَ بِيــلْالع اِءي مــح   وزفُ

 ــحجِــتى يجِــيَء وــاللَّ نلِي لُــيوغه  
 

والشوك فـ ي و حِض  جلَالـرينِ مـ ر   وزكُ
ــ  ــ دقَ الَح ــد ونــ ه رِيســةٌد   يه مؤوب

 
ــنِ لَس ــع ــاة اَأله ــز ضِرا بعض   زي

  هتـــلبوييـــه حن لَيا بـــمـــنأَكَ 
 

من ـ لْج بـ  ة ـ اجلُ وعِ جي ارإِوزِر ٣(يـز(  
 بائس حمبـوس عنـه اخلـري،    املهلكة، جائع حد ه،إذا جاءه منهم ضيف هذه صفتف 

 إذا بلغ العلياءتدفعه الريح عيي، دفع من خلفه خلفَّه وكأنـ   قـد   تـه، ي ه نـال مـن قدمي
ى ؛أصابته أزمة اجلوعو وك،الشهنإ حت ـ جوفـه   سمع مني مـا   ،ةٌرارة اجلـوع رعـد  حل

ذلك من قولهو ،املبالغة يف اإلكرامواإلكرام إالَّ  ل معهيكون فعل املتنخ:  
ــاجٍ   ــوة حج ــات أس ــهولب   إخوت

 
ــدنا أ  ــز ويف جه ــف ومتري ــه ش   ل

ـ  ،رى أفضـل ممـا لغـريه   قو فوق فضل فالن ابن فالن، لقضى ليلته فينا له فضلٌ   مثُ
  :الشعرِي املقْطَعجنده يقول يف 

ــ أَ لْهزِجــكُين ام يــو قَبِ امــر كُضام  
  

قْالَوالقَض بِرضِر مزِجي ومـ ج  )٤(وزلُ
ومــج  )٤(وزلُـــــــــــ

                           

 .)١٢٦٣:ص(، ٣، جملدشرح السكري) ١(
 .)٢/١٥الديوان، ق() ٢(
 .)١٦ - ٢/١٥الديوان، ق() ٣(
 .)١٧ص/٢الديوان، ق() ٤(
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م مبثلـها  هفعلـت  ع منه أن يـرد يذكر أنه ال يتوقَّ هاميفْاالست الشعرِي املقْطَعيف هذا 
صـبح الضـيف   وي ،ل أدوار الواقـع بادتوه معي حني نمفهل أفعل ما فعلت ،ما قدبدليل م

ـ  يكونُ بـالنفيِ فاجلواب حينها ؟ اضيفً املضيفو امضيفً السـياق  بتعزيـزٍ مـن    د،املؤكَّ
  .واقع احلالو

االسـتفهامي الـذي    املقْطَـع مـع   الوصفي املطلعاعر اليت ربط ا الش هذه رؤيةُو
  .هالثْمب - لخالب - قابل اإلساءةَمثلهم ي ن يكونَيستنكر فيه أ

  ):املتقارب التام( منه كذلك قول أسامة بن احلارثو
ــ ــا أَم ا نــو السيــ ر في مــت   فلَ

 
ــي ــذَّر بِعبـ ــكَالـ   )١(طابِرِ الضـ

لف الـيت حيمـلُ فيهـا الـبعري العظـيم      مهاوي التوري يف املهالك السويذكر حاله  
  :يف هذه األبيات ينخرط يف عرض الصور املشاة هلذا اإلكراه، مثُ ،ما يكرهعلى 
ــو ــزالببِـ ــمد دلِ قَـ ــيا نهـ   اهـ

  
ــذَو ــ ةأَاردات املُــ   طائالعــ

 ــو ــا يمـ ــيوقَّتـ ــ نن مـ   ةرحـ
  

ــو ا ميــت جاوــ نَز مــ ن   طائغَ
 ـــومأَ نـــنِيهـــا بعـــإِ دبادانِه  

 
ــو مــ ن شثْأَ مِحــاجِب ــه   طابِا اهلَ

 ــــتصج يحنــــادبه اكَّــــرد  
 

ــ صيــامل اح ســ ريِام فــي الو اسط  
  زٍفوتســـم لِّى كُـــلَـــع نهـــفَ 

  
قُــووع ــد ــلَــع اجِجال   طائى احلَ

  وحفَّانـــــه النعـــــام وإِالَّ 
  

ــو يــطَغ ا مــاللَّ ن هــقِ الن اشط  
ــلَبا ذَإِ  ــوا مغـ ــوجِع مهرصـ   والُـ

 
ــ مــ ن ــ توامل ــذَّ غِيماهلبِ   طاعال
  لٍآزِ نمـــو نيعبراملُـــ نمـــ 

 
  طاحكالنـــ لُيـــاللَّ ها جنـــذَإِ

فس البدينة اليت محلـها الـبعري الكـبري علـى     اقة شديدة النالنوه كصورة البزل فحالُ 
ـ  ،ى احلجارة الغليظـة يف سـريها  تتوقَّفهي  ة،املشقَّوة ما تكره من الشد ى إذا بلغـوا  حت

امرتفع  خشـية أن يقعـوا كمـا تقـع      ؛حـل صاحوا بصوت كصوت املسـامري يف الر
عام مع حفَّو جاج من احلائط،الدمـن البقـر     وانه الصـغار،  كذلك حال الن ـذبحـال ن

أمرها ثور يعر البقـر يتبعونـه يف   و خيـرج مـن أرضٍ إىل أرض،   وضها للمهلكة فهيأمتر
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 ٢٨٩ 

ـ   فيهربون من املوت ليصلوا ملوت معج األخطار، مهمكان حتفُّ كلِّ  ،عل مـن محـاة املرب
ويف هذه الص   اية من ترك االنقيـاد لصـاحب الـرأي الر ؛شـيد ور بيان   م حيـثُ قـد

مناذج من حياة األنعام، علـى توليـة جمموعـة مـن األنعـام أمـرهم مـن ال حيفـظ         
ـ    يف الو سالمتهم، اس تفاف إناث البقر على الذكر املتهور تعبري عـن إهـالك حيـاة الن

و أي،التابعة بسبب عدم سالمة الروهم تبعوه فقط لفحولتـه  لكنشـجاعته بـال   وتـه  قو
ـ  ،دة بـاخلطر دهيف كال احلالتني تكون حيام مورشد،  بفلسـفته   القَصـيدة خيـتم   مثُ
ناوجـد  عصيان األقارب على فكـره،  حني عرض ة ملثل هذه األحوال،اخلاص ح ه يـرج

ه  غم منالبقاء مع اجلماعة على الرأنور نفسـه بـني خمالطتـهم    كان قد خيجانبتـهم، م 
كـي ال   ه اهلـالك، إن كان مصـري وحىت  ،ه اختار البقاء معهم كي يسلم من النبذلكنو

واة املفردة اليت سقطتيكون حاله كالن  رتضـخ الـذي يـدقها    يف يـد امل  من جمموعـة
  :ذلك يف قولهو ليعلف ا املاشية،

ــع صــاَأل اك ــ بارِقَ ــي أَف رِمهم  
    

ــزفَ ــ لْايِـ ــ وك أَرِمأَبِـ   طالخـ
ــت وال   ــ نطَقُسـ ــ وطَقُسـ   واالنـ

  
ــ ة مــ ن ــترم فكَ ــض خٍ الق١(ط( 

فسـه ومجاعتـه   تعـريض ن و ،ع هنا يظهر يف فكرة محل البعري على ما يكـره فالتقاطُ  
رحوا فـاطَّ  ،حني تبعـوا فاسـد الـرأي    ضوا للخطرن الذي تعرواألقربكذلك و للخطر،

بصدورهم استقبلوا اهلالكو ا،السالمة جانب، ار مث يتخيباع اجلماعـة وجهـةً لـه علـى     ت
غم من رفضه ملا يفعلوهالر.  
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ـ   الشعرِي قْطَعاملارتباط  عالقَةنقصد ذه الو ـ تيقْ امع املطلـع ارتباطً ي التنفيـذ  ض

سـبق  ابتـدأها بيـت املطلـع، وقـد     ري يف نفس طريق األحداث الـيت  السو ،اإلجراءو
على هذا الشكل مـن التـرابط، وعـرف     االستدارةإىل إطالق مصطَلح  حممد حسني.د
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 ٢٩٠ 

املقصـود  و ،بـني األبيـات   الـذي يقـوم  التـرابط   روصورة من ص" :بأا هذه العالقة
يقـوم فيـه    سـق، تالمحة من األبيات جتري علـى نظـام مت  توايل جمموعة م: باالستدارة

اسـتعرض   وقـد  ،)١("األخري منـها إال بالبيت  املعىن العام ال يتم لكنو ،بنفسه بيت كلُّ
استعرض جمموعة م  ر األعشى، يتجلَّى فيهـا تـأخريعن األمثلة من ش  الشـرط   جـواب

كل بيت من هـذه اموعـة يقـوم بنفسـه يف تصـوير      "فإنَّ  ،رب املبتدأ إىل اخلتامخ أو
معىن جزئي، اللبنـة إىل اللبنـة، ليتكـون منـها يف      وقد شد البيت إىل البيت،كما تشد
جمموعها بناء مالقَـة فاالسـتدارة صـورة ل   ،)٢("املعىن اإلمجـايل  وه ك،تماسـ  ع ة حنوي
 أن يكـونَ  :مبعـىن آخـر هـي    عالقَـة هـذه ال و الشعرِيين، املقْطَعوع بني املطل وداللية
ـ بوعلى صـورة إـاء الغايـة     املطلعملشروعٍ بدأ من  اإمتامو إجراًء الشعرِي املقْطَع وغ لُ
علـى   تسـري  فاألحـداثُ  ،املطلـع  بلغها مشـروع  جديدة فينتقل بنا إىل مرحلة ؛املرام
ـ  تسلسلةًفتكون م، هايةلنا إىل النوصي خطٍّ وازي يطَمقْ هـا مطلعهـا  ع رِيـعـ  الش اترتيب 

 املقْطَـع يف ومنتـهاها  د بداية الفكـرة عـن منجزهـا    فال تقاطع بينهما لتباع ا،تكاملًو
رِيعما تقْو ،الشتمعاين يه ضالنـ ن اإلمتـام  هايات م ـ مل  ،البـدايات مشـاريع  ت بـه  ا مهَّ

 - كـذلك - ال تقابـل و، ر إليـه البـدايات  قتتفْو ااالبتداء شاغر كان قبل ااإلحالل ملو
ألنها أحداث تتلْسوهلل سة  ا حىتفُصهايخالصـة يستخلصـها الشـاعر     وأ املختـارة، الن

  ):الكامل التام( أيب ذؤيب لمن شواهدها قوو ؛ة عايشهابمن جتر
  الـذي يتحبـب   " مـاء ثْخ" بيـت  يا

 
  ـبابالش وذهب  هـا ال يـذهب٣(حب(  

ـ   الشاعر على أطالل بيت الص ذكريـات   ايسـتعيد عنـده  و ،)خثمـاء (احبة يقف
ـ   ها مل يتزحـزح حبإالَّ أنَّ  أقبل دونه املشيب،والشباب الذي ذهب  مـع مور األيـام  ر

ـ  التاليـة  يف معرض األبيات  د الشاعربعد أن عد ،ب السننيتعاقُو ذكـر   ،هذكريـات حب
ـ   اجلانب األصعب من قص الشعرِي عاملقْطَيف   ها درجـةً ته مع خثماء، فقد بلـغ بـه حب
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 ٢٩١ 

جعلته حيب عدوا نسبه أه إن كان يت قال وصلمن أهلها وه :حىت ي.  
فَفما وصيف األبيات السابقة للمقطـع   ه رِيـعـ     الش عراء،غلـب علـى مجيـع الش 

ل كتحممشاق حـب أر ومصابرته، و احلب   ها،ضـها الـيت تسـكن ـ وم طيفهـا   ةدافع
ومو ،الًصانعة الواشني جتمه اختار األصعب لكناملقْطَـع بـه   نليزي  رِيـعفيثبـت يف   الش

ـ و ،تستبقيه األمساعواألذهان   ،مـن أهلـها   وإن كـان قريبـها أ   والعـد  حـب  وه
دارةُفاالست هنا تبييدةبني مقطع  نتـ مطلعها من عرضه ملـا  و القَص ترت ـ ب علـى حب ا،ه 

يصـف لنـا    الشـعرِي  املقْطَـع يف وعرب السـنني   ثبات هذا احلب فيف املطلع يص وفه
الدرفيقولة اليت بلغها حبهاجة احلالي ،:  
أَوـــ رىالعدو يـــبكُحأُفَ مـــحبه  

 
ـ ينسـب م  انَنْ كَإِ أن وك  ـبنست١(ي(  

، و املرحلـة اجلديـدة الـيت    آلَ والعاقبة اليت أسلمه حبهـا هلـا  ويف هذا البيت نلمس امل 
   .بلغها هذا احلب

  ):الوافر التام( أيب ذؤيب قولُ اأيض االستدارة عالقَةأمثلة  نمو
تــؤ ــ نْلُ أَمـ ــو مأُ يتالقـ   بٍهـ

  
ــلَخمبِ ــمتا اجذَة إِفَ ثَع تقــف  )٢(ي

ـ  ن يلتقـي يأمل أأنه  ريذكُ املطلعيف  وفه  احبة أم وهـبٍ علـى طريـقٍ وراء    الص
باملَخلَفـة علـى طريـق    ابتنـت قباـا   إذا  يف سوق عكاظ، ثقيف إذا اجتمعت اجلبل،

  :هذا مدار قولهو ،وراء اجلبل
ــي القبــ ذَإِ ــع ابا بنِ ــى علَ   اظكَ

 
ــو ــام البقَ يو عاجــت مــاُأل ع   وفلُ

ــ  ــنا عدتواعـ ــلَزِننلَ اظُكَـ   هنـ
 

لَــوم تلَــعــأَ اذًإِ مني خليــف  
 وسوت ـ ف ـ  نْإِ ولُقُ ـ ه ـ ت مي لَ   ينِدجِ

 
ــأَ خــانَ الع أَه داحلَأَ م ــم ثلــف   ي

ـ ولن يفي بِأنه -رد الشعور-يصف حاهلا إذا شعرت مثُ  عخـان   وهـا أ ئه يف لقاد
ـ وبـالبيع   اجلُمـوع  ه يف ذلك اليوم الذي تنشغل فيهنكثَ حلفَوعهده  كحـال   راء،الش

  :لها يف قولهفص طويلة عرض حالة الفقد يف صورةو من فقدت وحيدها،
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 ٢٩٢ 

ــو ا إِمنْ وم ــد جــوِع ــة رلَ   وبٍقُ
    

ــدهوبِ ــا يذَا إِاحـ ــيف وزغـ   تضـ
  ــنتم ــفِّضهده ــوذُتع ــبنه  

  
ــو مــي الت ــا تغنِ مائم وــالع   فوكُ

 ــت ــه ولُقُ ــيفَكَ :ل ــك كُ ــ لَّت شٍءي  
 

ــهأَ مــ ك ما تطَّخــت ــنِ ي احلُتوف  
 ــيح ــ أُت ــ هلَ من الفــت يقــر خ ان  

 
ــأَ وخ ــث ـ خة وقَ ــق خشـ   وفري

ــيبفَ  نا يــم شيــر ج انــ ت   ابعقَ
 

  وفدفُــ ةٌتــائبــان خقْالع نمــ
ــفَ  ــقَ ــو هالَ لَ ــوأَ دقَ إِح ــلَت يه:  

 
ــهل الَأَ ــأُ لـ ــمـ ــفعا تك مـ   يـ

ــ  ــأَ ضٍ الَرأَبِ ــبِ يسنِ هــا ي ابٍب  
 

أَوــم ــلَِسـ ــا خلهعافدة مـ   فيِـ
ــفَ  ــ الَقَ ــى طَرأَ :هلَ يا ثــاقَر   الً

 
بــت ــنِالغر بِشـ ــف وأَ ةيمـ   تخيـ

ــفَ  ــلَ ي غَم ــر ير عــاد ية لــاز ام  
 

ــكَ ما يــت هدــ م ــفقاللَّ ضواحلَ   ي
ــ  ــ اتوه ذَدوزاغَ ورفَــ   غٍرفَــ

 
ــلَ هــذٌ كَا ن ــفَ احلَم ــد ــا قُ شيف  

 غَــوادــ رالقَــ ي رئــيسِفــأُ مِوخىر  
 

مــلْش ــلةً كَش مــد ــالن ا قُ صيف  
ــفَ  ــأَ :الَقَ مــا خ شيت - ولْلمــان اي  

 
ــم ارِصأنْ - ع تخــر ــوفقَ احلُت ك  

ــفَ  ــلَ الَقَ ــخ دقَ ش يتأَوــن أَبي نِت  
 

ــ ــقْالع هبِ ــب ــ وانُ لَ ي أَأنعــف   ي
 ــو ــعبِ الَقَ هــد ف ــه ــإِ مِوي القَ ي ن  

 
فَشيالن ـ فْت ـ ي وس لَ هِى اللَّفَش ١(يـف(  
 ؛هايـد حو ه إن أخلـف عهـدها كحـال أم فقـدت    حال صـاحبت أنَّ  ر فيهاكَذَ 

 اإلشفاق،و أبقى له الوجدوفذهب   وتـنفض فراشـه    ذلك الولد الـذي كانـت فَتـدع 
ـ ع القـدر املُ فَال املكوثَ حوله وال التمائم تـد وال البقاء عنده  ولكن ،عنه األذى حق د

ـ تقضي حوائو ،هيفها أن تكْتقاعلى ع ا محلتأغم من على الر به، ـا    ج ه مـا طـال
ـ وصـاحب متخـرق يف اخلـري     ر هلذا االبنمثّ قُد .توفتباعدت عنها احلُو ،العمر عة الس

 العقبـان  أصـاتت ا يسـريان يف فـج يبـابٍ    فبينا مه هناك،ويسرع السري هنا  من املال،
ـ  هذه نبوءةٌوت من فوقهما، حني مر مـا  :فسـأل صـاحبه   بوقـوع مكـروه،   ةٌجاهلي 

إ :عليه تعيف؟ فردنـ  ،ختيـف  ور بالغنيمة أها العقبان تبش ـ   مثُ يتهامسـون  اوجـد قوم 
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 ٢٩٣ 

ـ    اعـدو و فعد ،محلوا عليهمووا م فهم، م وا عليهمـا كمـا   بأرجلـهم حـىت انقض
وض حوض املاء يتقويتهدجانبٍ ن كلِّم م،  م،   فأصابوه بطعنة خـرـ و منـها الـد ه لكن
يستلك الطعنة يف رئ رد القوم الذين وجدهم على املاء فطعنطعنةً ه  منـها  يـرش  مالـد، 

عند احلـوض تعـرف عليـه واحـد     ط على األرض قَفلما س ،األسود كالشق يف اخلمار
ـ  :وفقال له منهم، وخترقك الس املوت تتوقَّع يصرعك ـا أما كنتأنَّفـذكر   ،يوف يوم 

ـ أَبخشي ذلـك ألن العقبـان قـد أن   نه إ: قالو ،صدقت العيافة قد هت،   وقـد صـدقت 
ثُ ،)١(هاإشارتاملقْطَعر يف كَذَ م رِيعـ     - ابن املـرأة  - أنَّ الش ل شـفى نفسـه حـني قت

ـ   :السؤال هنا رئيسهم كما تشفى نفس املكروب احلزين، ملـاذا ختي ـ  ر الشـاعر ل التمثُّ
ذه القةة صرِيعوما هو !؟الش الشه من خالهلا؟فَعور الذي أراد كش  

لقد ختير عرقيه بتشبعورِض ش اسـتخدام   :أوهلـا " :صصي يقـوم علـى دعـامتني   ه
األسطورة – ة املوروثةالقص - استخادام مـ وج ـ  ا؛ه لدعؤم ر حتقيـق   والشـاعر أ  يـة
أرضية فكرية ت ة، ف املقصـود مـن جتربتـه    عني على القناعة باهلـدفِْسـيوثانيهمـا  الن: 

ـ ذاتي - الشعرِيةتطويع التجربة  وة أة فردي مو ـ ضـوعي للسـرد القَ  - ةة مجاعيـ ص يص، 
ووضــع تفاصــيل احلــدث ــيف إطــار القــوة صإخضــاعها لضرنــامي بٍ مــن الت

ـ  لبيـان حقيقـة  ومن جهة  صك للنماسلتوفري التو ،)٢("لسسلْالتو أاملفاجالـيت قـد    ة
حتد ـ ذلـك  و ه،ث للصاحبة إذا أخلف وعـد ـ     وخلل ي األفـق مـن أي إشـارات تش

  .اإلخالف
ور  اأمعـ أراد أن يبلِّ الذيالش غناه يف وصـ    ف  رت البنـها كـلَّ  شـعور امـرأة وفَّ
ـ   و ها عليه،بلَر غَالقد لكنو ،السالمة أسبابِ ل هـذا الفقـد املريـر    تـرك لنـا أن نتخي

لفْم لَالذي قودم يدر يه أن يصيف خلد أمبه أي عوامـل   ألنَّ فضـلًا عـن قتلـه؛    ،روهكْم
األمن يف القصة كانت ق املُ ن بـوادر اخلطـر  أكثر كثافةً محـاك    الـيت  ،حـدبـدأت ت

خالعقابي ـ    وكما ه ،وطه مع صوت  ؛ع إخالفـه وعـده  حالُ أم وهبٍ الـيت لـن تتوقَّ
                           

 .)١٣٨: ص(الواقع واألسطورة يف شعر أيب ذؤيب اهلُذَلي اجلاهلي، نصرت عبد الرمحن، ) ١(
)٢( املغرب،  -بط يف الشعر اجلاهلي، سعيد األيويب، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرباط عناصر الوحدة والر

 .)١٨٨: ص(م، ١٩٨٦عام
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ألنها أخذت باحللف، اقًموثَّ امنه عهد ـ  - ها مؤمنـة وفوق هذا أن م تشـعر إذن أنـي   ولَ
وقـع منـه لكـان حاهلـا      وفل ،له تاطمأنو هفأمنت، ع منه فعلُ اإلخالفأال يق - خليف
ن فقد ولدها حني استبعدت فقدهحال م، ـيدة ه خيتم لكنالقَص   ـ  مبقطـع شـعري وازي ي

ألنـه شـفى نفسـه بلقائهـا      ؛عاتلكل التوقُّ ادحروله  اوتنفيذً كان إجراًءواملطلع فيه 
  .كما تشفى نفس املكروب احلزين

 املقْطَـع و ة بـني املطلـع  ف عن الرابطة املعنويشيف الكَجراء االستدارة هنا يظهر إو
رِيعالشاألولففي  ؛نِي: املقْطَعيف  وهول اللقاء كان يؤم  رِيـعيقـول بإقامـة عهـده     الش

  .إجناز الوعدوغها املراد بلقاء الصاحبة فس حني بلَّأنه شفى النو ،تنفيذه يف القومو
ـ تقحـم املتلَ فَنية  استعمل أداةً القَصيدةيف هذه  لشاعراو ي يف صـناعة الصـورة،   قِّ

وأسـدل السـتار دون   ها خليـال املتلقـي،   ل صناعتكَوب التفاصيل اليت أَذلك ألنه غيو
ـ املتلقي وأحداث اللقاء،  ـ حتوذكـر الوعـد    الشـعرِي يف املطلـع  و فه ة اللقـاء مي، 

ـ الشـعور   استغرق يف نسـج  مثُ ،املكانوالزمان وف حالة اإلخالاستو ع يف حـال  املتوقَّ
اإلخالف املست؛ ليـواري بـذلك تفاصـيل اللقـاء    الوحيدواالبن ويف صورة األم  يلِح، 

  .املرادحصول ووهي شفاء النفس يف املقطع النهاية  هنا نواجِلَجع مثَّ
ـ ميفيد منها شاعر كأيب ذؤيـب ل ة فَني تقانةٌ وهذه املسرحة الشعرِية  تفاصـيل  و ح

  .يما ألسرار حبهماوتكم ،حفاظًا على عالقته ا ؛اللقاء مبرأة ذات زوج
 لرسـالة  الشـعرِي  املقْطَـع االستدارة يف عرض الشـاعر يف   تظهر املشهد التايلويف 

  :)الطويل التام( ذلك يف قول حذيفة بن أنسو ،املطلعنوه إليها يف 
ــلبأَ الَأَ ــغ ــ لَّا ج ي وارِالســو ابِجار   

 
أَوبغْل نِبي ذي السـ ه ا مِ عنويـ ع م١(ار(  

 جِنأن الشاعر د يللمطلعض يف البيتني التاليني رِع امقالت ه اليت صدح:  
ــوالَو ــلَ قُ هم ــع نــقَي م ــ ةَالَ شرٍاع  

 
ــأَ ــبِ ملَ ــوقَ ــاوِي ملٍ لَ ــفْيل لْح خار  

  تمركَـــذَ تملْـــتملّـــا قَ مكُـــلَّعلَ 
 

لَوـ   ن ـ وا مـن ت تتركـوا أن تقتلُ عمار  
كر الرسالة احلقيقـة الـيت أرادهـا أن تبلـغ الفئـات اآلنفـة الـذِّ       أنَّ  نا جندلكنو 
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ـ الشعرِي املقْطَعها عدوقد است األشخاصو وذلـك   ؛لـى ته أن يـذكر القَ ، فلم يكن مهُّ
مقـام النجـاة الـذي    هم إىل ن مقام ذكـرِ ماالهتمام  فقد صر الشعرِي املقْطَعه يف نأل
  :ذلك يف قولهو ،)سامل( ل يفمتثَّ
ــنــجا سالم وفْالــنس ــمنــبِ هشدقه  

 
لَوـ  م يإِن الَّج ـ ج ـ  نفْ سيا  فرئْـزمو  

 ــطَــوع ــ نِابــابِ نفسو االلعــهرب  
 

غَوادها قَرـ ي اس  ـ يف املكِّـر وع   )١(ارزفْ
 وسالل  رجل من مذَيهكان قد استوداللعـاب (ه عمـارة بـن الوليـد فرسـه     ع(، 

 ركبـه فرسـه،  أوقـام  كنانـة   يطلبون رهطهذَيل  ه حني خرج على رأس نفرٍ منلكنو
 سـالةُ فالر ،)٢()نيشـق  وذ( :الكنانيني، تسمى يـوم و اهلُذَلينييف وقعة دارت بني ذلك و

احلقيق سالةُفالريجنـاة سـاملٍ  (واجلماعـات هـي   اليت أرادها أن تبلغ األفـراد   ةةُ املهم( ،
  :قولهمن مثْل  ،ا يف هذه القَصيدة وغريهار عن سعادته عباليت 

ــفْأَو ــت ملَ ــن س هالب ــم ــع كُرب دة  
 

ــو ــف ــهقْبِ حوي ثَ وي دي مــت صب٣(ب(  
 ا -جنادة بن عامرروقد عبيف قوله عن هذه السعادة واالستبشار - أيض:  

ــفْأَو ــلَ س تالم ــم ن ــيرِجه اض  
 

ــو ــم الذُّ دقَ ــؤكَلَ ةَاب ــذِّو   )٤(ااعرال
ـ األهم الذي مجع له حذيفـة األشـهاد، وأراد نقْ   اخلرب على أنَّ هذا ما دلَّ  ه هنـا  لَ

رجـلٌ امسـه    الكنـانيني ففـي  ته، ه ومحيترين غَة معذلك نابِأَهمية  جناة ساملٍ، ولعلَّ هو
فـأراد حذيفـة أن    ،قد قتله جنـدب اهلـذيل  وابن عامر بن عريب الكناين،  وهو) سامل(

يرفع لبنسب املقتول، اس ي فذكر أن ساملً قد يلحققـد جنـا مـن املـوت حـني      ا اهلُذَل

                           

 .)٢٢ص/٣الديوان، ق() ١(
بن  بين عمرو أخو وهي أمه، وهو ،الواقعةبن ا ،ذيفة بن نسوقال ح: "يف مقدمة القَصيدة يف شرح السكري جاء) ٢(

 دبنل جيل، يوم قتبن هذَيل، وبين عبد عدي بن الد بن سعد بن احلارث بن متيم بن احلارث، يف يومٍ بني عمرو
ا وساملًا ابين عامر بن عريب الكنانيني، وقتلَ ساملٌ جندبقيسا، اختلفا ضربتينظر[ ؛..."ني :ص(، ٢لدا :

٥٥٤([.  
شعر : ينظَر[، )شقّني يوم ذو: (ىسمي هأنوي، يف أيام هذَيل وصراعاا اخلارجية، وقد ذكرها أمحد كمال زك

 .])٤٠: ص(اهلُذَليني يف العصرين اجلاهلي واإلسالمي، أمحد كمال زكي، 
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  .الكناين سامل هعواقَ
 خـالف فيهـا حذيفـة بـن أنـس،     ي غها بطريقةلعيال رسالة يبلِّكما جند عند أيب ا

يصـرف   مثَّ ،القَصـيدة أوئل األبيات مـن  ينجز الرسالة إىل املرسل إليهم يف ه ذلك ألنو
املعـاين السـاميات الـيت    سالة إذا مجعنا فحوى الرأنه  يومهنا كبريٍ ي إىل أمرٍقِّاهتمام املتلَ

قْطَعاملو ر عنها يف املطلععب رِيعالكامل التام( ذلك يف قولهو ،الش:(  
مبِأَ نـ يالِ أَي الع ـ  هـذَيلٍ  يبِ   وافُرِاعفَ

 
ـ جمجتال توي لوقَ ـ م ا أُوا مـ ر ١(لُس(  

ـ حني حصر بـالر  القَصيدةالعيال هذه  ود أبشنأ  نِوم يف زم فكتـب إىل   عاويـة، م
فقرأه معاوية على ال ،امعاوية كتابـيدة بالتصـريح باسـم املُرسـلِ،     بدأ اس،نيف  مثَّ القَص

 معاويـة بـن صـخر،   " :األبيات الثالثة التالية ذكر جمموعة من املُرسـلِ إلـيهم وهـم   
  ."السرحسعد بن أيب  وعبد اهللا بن بن العاص، وعمرو

ــغْبأَ ل مــاوِع ــ ةَي بــ ن صــ رٍخ ةًآي  
  

ــيــلَي إِوِهــك بِيهرِا الباملُعجــلُ يــد  
  ــو ــع ُءرامل مــأَفَ ار بِت ــه صحيفة  

 
ــمنبِلُــي ي ــوحهــا الك تــلُ ابماملُن  

  دقَــره فَخــؤأُ نْد إِعســ نِى ابــلَــإِو 
 

ــى بِرزأَ ــن ا فــم ي قَسذْإِ ه ــي علُد  
 ـ ف مِ يسي القـ  و ـ كْرت مم القَسـمِ ثُ ته  

 
ــركْإِ امه ــلَو ــرأَ دقَ ى مــفْا ي لُع  

 املقْطَـع وه األبيـات الكائنـة بـني مـا ذكـرت      تنكما تضم -سالة مضمون الرو 
رِيعالش- نـد  كانتفقـد أعطـى بعضـهم     ،تدور حول قسمة سعد بن أيب السرح للج

 لم يشـكه ومل يهجـه إكرامـا لـه،    فويلفت انتباهه بلطف،  ،عاتبهه يكأنو ،اترك بعضو
  :يف قوله ،)األحالمو أول(وهم  مبلغا رابعارسالته لذكر بعد عرضه  مثُ

ـ  وإِلَى ـ ي اَألأُول حـ المِ ح ثُ لَيق يـتهم  
 

ــح يثُ البــق ةُي ــوالك تاب ــز لُاملُن  
يار تاليـة يف وصـف حـاهلم يف تلـك الـد     البيات األوبعد هذا البيت يستغرق يف  

واملعارك اليت دارت ـيدة حبسـب   - رقارب األربعـة أشـه  فيما ياجلماديـان  ( - القَص
  :بقوله القَصيدةجنده خيتم  مثُ ،)شعبانورجب و
ــوترــى الرمكَ احــأنــما هي بيــنان  

 
ــأَ ــانُ بِطَش ــوغرٍ يئْ ــوونَ لُ لُنوغ  
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الـروم،  و املسـلمني  اجلـذب بـني  و الشـد  اليت تصف حالةَ البديعةُ وهذه الصورةُ
ـ  شيهم عبارة عن حبال البئـر الـيت متتـد   يائرة بني جالد ماحالر وكأنَّ ه حـني  إىل قاع

ـ يكونُ  يرتفعحني ألنه  ؛ةجتذب بقوو فيه، ويسقُط الدل  ،البئـر  باملـاء مـن بطـن    اممتلئً
ذه احلالة يطلبون الد لكـن هنـاك نكتـة بـني     و هم يطلبونه كذلك،و ،خول فيهمفهم

 خول يففالـد  ؛احلـال واملذكورة من ناحيـة الترتيـب    على الصورة ااستناد ؛نيالدخولَ
هـا فارغـة   ألن ؛سـريعةً و يف البئر حينما تكون خفيفـةً  ودخول الدلأنه  عيتوقَّ) يوغلون(
يقبلـون  فهـم   ،وم يف العـرب الـر  توغُّـل هذا حـال  و احندار،وهي يف حالة سقوط و

قـل املمتلـئ كحـال    ثاملإقبـالُ  و فه ،)نوغلُ( :ا إيغال العربِ يف قوله، أمفارغني اخفافً
من البئر هجوحني خر ولالد، كون أثقلَ يف اجلذبيباملاء ف الًحمم.  

التكـوين  روعـة  يف  ضتـتمخ هنـا   الشـعرِيين  املقْطَـع واملطلع االستدارة بني و
حينمـا سـرد    هـا انتـهت  ي أنقِّع املتلَقَّوتة اليت ية اإلرساليالتجانس بني أطراف العمليو

ـ و ،ن أجـواء العتـاب إىل سـاحة القتـال    لكونه خرج م؛ حادثة القسمة د قطـع  تعم
كانـت الرسـالة    إذاو ،الـذي وصـفه   ببيت يف صميم احلدث احلـريب النص  انسياب

يف قصيدة حذيفة بن أنس هي يف احلقيقـة   األهم املقْطَـع يف  تكمـن  رِيـعـ  ،الش  إنَّف
يف ذلـك اخـتالف    املرجـع ويف قصيدة أيب العيـال ليسـت كـذلك     ةسالة احلقيقيلرا

ـ  ةالقسـم  أن يعـدلَ منه ب عاتب سعدا وطلَالعيال  وفأب ؛األحوالواملقامات  خـرج   مثُ
ـ   أراد أن يصـرف أنـه   وهي ذلك ألسباب؛وإىل وصف املعركة   ي إىل أنَّتفكـري املتلقِّ

الـذي   - مـن أيب العيـال أيب هـذيل    - ذيلما اهلسي ال ،ر فيه املقاتلاملال آخر ما يفكِّ
ـ  ،الدينوة ءمه حلسنِ املروم ما يقدقديويطلب اآلخرة،  ينسـه   ملإن طلبـه لآلخـرة    مثُ

ـ أثْعنـد اهللا  ما ينتظـر ااهـدين    ألنَّ ؛كمقاتلٍ يف اجليش ه الشرعيحقَّ مث يـذكر   ،نم
 مـن مشـاهد   يف سـاحة القتـال   ونقاتلاملالقاه  مث يصف ماضيقه من جورٍ يف القسمة، 

 دورالص اتضيق: 
ـ إِ ـ قا لَنـ ـ ا بينـ ـ  مكُدعـ   انيارِدبِـ

 
ـ  من ـ ج ـ بِ اَألانِ مراجِ يـ و ســألُ امي  
ــأَ  مار ــت بِــض يقــ ه الصدور وــد ونه  

 
 ـ م هالن ـ ج ـ ع سيوسِ ولَــفُ نلُ هــدمع  

سـالة الـيت ظلـل    يكتشـف أن الر  ،عرِيالش املقْطَعو املطلعي بني قِّحني جيمع املتلَف 
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ا الن ا الشاعر امللتقي هي اليت ختمو ،ص ـ  لكـن الر سـالة احلقيقي يف ثنايـا   ة كانـت
  .األبيات
أنَّ  االسـتدارة، جنـد   عالقَـة مـع  اهلُذَلي  ل الشاعرن أشكال تعاميف شكلٍ آخرٍ مو

يدخر عربة اعتبا من مواقعة احلد راملطلع القائم منذ  ث رِيـعـ   وأ ،الش ل حكمـة توص
ج القصصـي املـدروس يف   التـدر القَصـائد   فنلمس يف هذه ،نعيرٍ مأم جتريبِمن إليها 

ـ عرض األحداث حىت يبلغ إىل الدروس املستفاد ن جتربتـه ة م، ـ في خـا  ت ـيدة، مالقَص 
  ):الطويل التام( ها قول صخر الغيثالُمو
ـ ي عبِأَر معلَ ـ لَ ورٍم ـ  دقَ اقَس نـا امله  

 
ـ دى جلَإِ ي ثـ  ىوز ـ هاَألبِ هلَ ١(بِاض(  

ه حـني شـت   بـن عبـد اهللا   وذا البيت قصيدة طويلة يرثي فيها أخاه أبا عمر بدأ 
ذكر ذلك يف قوله دقو ،ة فماتحي:  

لــح ية ــج ــ رٍح ــف ي وِجارٍ مــق يمة  
 

  بِالــواجلَا ونــاملا ســوق هــبِ تنمــى
ـ  ومكانته يف أبياته، ومث يفسح اال ملآثر عمر  ان مشـهد الفقـد املريـع،   وحاله إب 

مثّ استأنس إىل وصف موقف الفتخاء اليت انقض؛عليهـا ظبيـة   ت ـ كَفان سهـا، ر جناح 
مثّ يسـوقنا حـىت يبلـغ     ،فتسمع هلا صرصرة، وقد تركت فـرخني خلفهـا يصـيحان   

  :إذ يقول القَصيدة؛ال مهرب يف مقطع وى منها جمن اليت ال احلقيقةَ
ــ ــم كلذَفَ ــم ا حيــد ــأ رهدثُ ال هن  
 

ـ طْلُّ مله كُ ـ طَويـث  ثوبٍ حلُ ٢(بِال(  
ـ نوفقد   ـ  ه بفاعلي مثَّ ،املطلـع   ة القـدر يف ة األسـباب وحتمي ـ ن  املقْطَـع يف  دهجِ

رِيعو ،موعظةً، يستثمر هذه الصدمة ليصنع منها الشيوـ  ص ة أعمـق لنا إىل قناعـة عقلي، 
ر األحـداث  جديـدة يف تطـو   ينقلنا إىل مرحلـة  وفه ،هأسباببتكَرر رار املوت كْت وهي

حاذي صـورة الظبيـة الـيت    ت ةُفاحلي حىت أوصله إميانه باملوت إىل مجع القصص املُشاة،
ـ لـذي شـت  العقاب حياذي أخاه او على جناح العقاب، تضانق كمـا يـربط    ة،ه احلي

ـ و ،إخوتـه وه ئأبناو بأهل أخيه نيصورة الفرخ ـيدة ه إن خـتم  لكنعلـى هـذا    القَص

                           

 .)٥١ص/٢الديوان، ق() ١(
 ).٥٧ص/ ٢وان، قالدي(  )٢(
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ـ و ن،يقـاء الصـورت  بسـبب الت  الشعرِي املقْطَعو املطلعبني  اعتقاطُ عالقَةلكانت ال ه لكن
أل فضص  ن خيتمالنخبالصة استنتجفهـذا   بـات األبطـال،  ثو ،رار األحـداث كْها من ت

دينُد اية املخلوقات ببعضها البعضهر يعلِّالد و، ق أسبابهنا تزدي الفكرةُه.  
خالـد   فيهـا جة بالوصايا يرثـي  ى مدبمبآثر املتوفَّحافلة بديعة  قصيدةٌيب خراش ألو

  ):الطويل التام( حيث يقول ؛بن زهري
  ةعــجد هعــي بنِافَم ضــهــت لقْــرِأَ

 
لَعـ ى خ ـ ائن ديالعالد فَ ـ م ةُ الس١(مج(  

 يصاهلم ـ ومـن  األنوم وال حالٍ من الذي جثم عليه بعد ف خالـد   بسـبب المة، الس
مـا اهلـم الـذي    يتبـادر، ف  ايترك سؤالًو ،بن زهريٍ الذي مهلت ألجله العني بدمع سجِم

ـ جعله يذرف الدموع  ذه الص ـ   عـن جييـب  وجنـده  ورة؟  املقْطَـع  يفؤال هـذا الس
رِيعالش خبالصة أنَّ  يعرفنـا حينـها   ،الذي سرى إليه أفادها من هذا اهلم اهلـم ـ حت مي 

فوا صـن وممـن مضـوا    امعىن ذلك أن خالـد و ن بقي،ه سيأيت على مألن ؛ال مناص منهو
ذلك يف قولهوكريات، الذِّ يف مصاف:  

سأْيتلَي عى الباقني يـ و ـ كَ ام ـ ا أَم ىت  
 

لَعن مى مضى حتع ـ لَم يـ  ه مـ  ن   مِتاحلَ
ــلَفَ  بِس تــن اسيه ــ نْإِو ــع الَطَ هده  

 
وما بعده لْلعشِي ـ ع ندـ  ي مـ  ن ٢(مِطَع(  

   ضِبعد عر النإىل  مكن أن نصلَماذج يـ  خالصة وصبـني املطلـع    العالقـات  ف
ـ تيالذي  ،الشعرِي املقْطَعو بـيدة ى يف تـأطري صـورة   دـ  القَص ة الـيت اسـتطاع   اهلذلي

شاعرـ ها إحكام السيطرة على طرفيها وت ـ لَدميها للمتقْ ـ  كـلٍّ كي قِّ متماس،متكـني  و ك
ـ املطلـع سـر   دون أن يفضـح  ،الشعرِين استرجاع املطلع ي مقِّاملتلَ  عالقَـة فال ،اه كاملً

كما عرضنا تطَعاملقْم قد رِيعـ  ،غايـة املـرام  ويف صورة املنتهى  الش ـ  أم  وا املطلـع فه
ـ  و ول إليـه، صمنها اخلتام دون الو يتراءىالشرارة األوىل اليت  ـة ة هـذه التقنييالـيت   الفَن

اعتمدي  ها الشاعروفَّاهلُذَلـ وللقصيدة عنصـر التشـويق    رت ن جيـربان  ية اللـذ أاملفاج
  .هايةبعة إىل الني على املتااملتلقِّ

                           

 .)١٥١ص/٢الديوان، ق() ١(
 ).١٥٣ص/ ٢الديوان، ق(  )٢(
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ـ النوالـداليل  التـرابط   أبرز صـور  نم تعد هذه العالقات الثالثُو   وي بـني  ح
تكشف عن مجاليـة التعاقـد بينـهما، وهـذا     والقدمي، الشعر  املطلع يفو الشعرِي املقْطَع

حصـرنا   مينـع  وال .القدميـة  العربِيـة  القَصـيدة يف  الفَنيـة يفضي إىل حقيقة الوحـدة  
الزيـادة عليهـا، فـإن    ) االسـتدارة والتقاطع، والتقابل، : (للعالقات يف األشكال الثالثة

ظْالتمهرات املختلفة لوالقَةه الجاملقْطَعبني  ع  رِيـعو الش ـ فْاملطلـع، ي ح اـال أمـام   ِس
يـذبل مـن   ال وس رالقوي ال يبلى مـع كثـرة الـد   الشعر  فإنَّ ،الباحثني للزيادة عليها

  .تكرار املدارسة
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ـ األبيات داخل الفَترابط  إنَّ ص ـ ل الواحـد، ي بِشط   هـرابـ ت روف يف الكلمـة،  احلُ

 تقدمي على حرف أفكما ال جيوز علـى      حذفه،و حرف بيـت كذلك ال جيـوز تقـدمي
ـ   و ،من لبنات الفصـل  فالبيت لبنةٌ ؛)١(حذفهو بيت داخل الفصل أ م ن الفصـل ركـن

 والفُصـول فتنسج العالقـات بـني األبيـات     ،لكلٌّ متكام القَصيدة، والقَصيدةأركان 
ـ   يشد اقوي امتماسكً اطًترابِمو فيبد ؛من الروابط اأشكالً ـ  ،ابعضـها بعض ن أشـكال  وم

 الشـعرِي  املقْطَـع الكائنـة بـني    ل داخل الفصل الواحد، الرابطةتلك الروابط اليت تتشكَّ
القَصـائد   يف الـيت حتتويـه،   األخـرية اللوحـة   وأ ،ل عليـه متشالفصل األخري الذي يو

  .اديدحت املُركَّبة
معىن ذلك أنقْنا يف هذا الفصل سند  يصائ؛البسيطةالقَص كَلـ  نِو ة البنيـة، هـا أحادي 

ة  تتحقق فيها ،دة املوضوعمتفرـدحد   ط الضـوء علـى  نسـلِّ و، وضـوع امل وـائالقَص
املتعدة الشرائحد.  

ـ تتل والفصب الشعرِي املقْطَععالقات و د   ل يفكَّشـائـ القَص املتعدة املوضـوعات  د
ـ  ٦٨٤ت ( يك على رأي القرطاجنذلو ،فُصولاملتجاورة الو  بـني ق فـر  حـني  )هـ

ـ  االـيت تكـون مـدح   القَصائد  مثل :البسيطة" :يف قوله البسيطةو القَصائد املُركَّبة صافًر 
ـ   هي اليت يشتمل الكالم املُركَّبةو ا،فًرص رثاًء وأ فيها علـى غرضمثـل أن تكـونَ   ؛ني 
مشوهـذا أ  ،ومديح ملة على نسيبٍت للنفـوس الصـحيحة األذواق ملـا     قـةً وافَشـد م
ـ  و ،)٢("تان يف أحناء الكالم وأنواع القصـائد النفوس باالفت عِناه من ولَركَذَ ة هـذه احلرفي
ـ    "نابعـةٌ   على األخص؛ املُركَّبة القَصيدةة يف نسج نائيالبِ ة مـن اخـتالط التجربـة الذاتي

وة، بالتجربة اجلماعيـيدة وقـد وقعـت    ،الشاعر حبياة القبيلـة  ةمن امتزاج شخصيالقَص 
ـ بت فاتسـمت  ؛الفـين املتـداول   البِناءة حتت سحر اجلاهلي اهلذليةُ ع٣("د املوضـوعات د(، 

                           

 .)١٦٦: ص(تقريب منهاج البلغاء حلازم القرطاجين، حممد حممد أبو موسى، : ينظَر) ١(
)٢ (ي، لَمنهاج البراج األدباء، حازم القرطاجنغاء وس)٣٠٣: ص(. 
)٣ (ني، إياالبِناء الفنير اهلُذَلعيد إبراهيم، ي يف شد عبد ا)٢١: ص(. 
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وليس مـيدة يف التفريـق بـني    القـول  ن وكدي يف هذا املقام أن أفيضـة  القَصكَّباملُر 
مـا  إن و ،مات الـيت ال جـدال فيهـا   سلَّاملُ من ها أصبحتذلك ألنو ؛البسيطة والقَصيدة

مكن أن نسعى جاهدينـ    ي  املقْطَـع  عالقَـة آراء الدارسـني يف   ولنميط اللثـام عنـه ه
رِيعالفصلب الش الذي يشتـة   يف عليه لمكَّبد املُرـائاملعاصـرين وعنـد القـدماء    القَص، 

ـ حتمن أداء رسالة الفصل الذي ا الشعرِي املقْطَع نكُّمتو ضنبيـان و ه  ة الـيت  اخلصوصـي
ا املعىن املختار للمقطع تفر درِيعو عالقته أيضاً بفصول القصيدة األخرىالش ،.  

أما فيما يتلَّعق باملبسط فيه القول عن آراء الدارسـني لطبيعـة ال  حالقَـة ور الذي يع 
ـ اء النأبرز اآلر جند أنَّ - لوالفصو الشعرِي املقْطَعبني  قدي هـا لنـا املكتبـةُ   ة الـيت محلت 

ـ ٦٨٤( يرأي حـازم القرطـاجن   وهالقَدمية  العربِية ـ إإذ  ؛)هـ ن  ة ه تنـاول خصوصـي
ـ  القَصـيدة عالقاته يف هذا املوضع مـن  و الشعرِي املقْطَع ذلـك يف معـرض   وة، خاص
طَلحه عن حديثصم )التجيلح(، فقد وجـ د انا حازم ـ ت املقْطَـع ل مـع  عام  رِيـعيف الش 

 املقْطَـع كونـه   :أوهلمـا  ؛نظر إليـه مـن زاويـتني   و، خاص وعلى حن القَصائد املُركَّبة
رِيعالش  الذي يقابلُ املطلع يف اجلهة املقابلة من الـنـ  و، ص نا القـول يف رأيـه   لْقـد فص

 ،القَصـيدة  فُصـول ر فصـلٍ مـن   ع يف آخبيت يقَأنه  :ثانيهماو ،)١(هذا يف فصلٍ سابق
 الـذي قصـد بـه    ،)التحجيـل (: بـق ما مساه قَح، ليتفيه توجب على الشاعر أن جييدي
يـده علـى   أكمث نلمـس ت  ،)٢("القَصـيدة ومـن   بآخر بيت يف الفصل، لشديدةُاالعنايةُ "

ترفع م ص  ن قدرمعانالنوفيـه   إذا توافرت ـ  أجـاد ـ ب قيـده و ،ا الشـاعر فيه شروط 
ا هذا البيتمن اجليد أن يتحلَّ وأركان يكـون معـىن بيـت     أنْ :ومنـها  ،بالـذات  ى

التحجيل متض  ما من وجـوه التضـم ا ملعاين الفصل على وجهويكفـي أن تترامـى    ن،من
معانيه إىل اجلا تؤكد هذه املعاين،ه هـة االسـتدالل،  أكثرها، سـواء علـى جِ   أو ة اليت 

ة معىن هذا البيت من املعاين الـيت لألعـراض اإلنسـاني    وأن يكونَ مثيل،التعلى جهة أو 
ورود البيـت  فيكـون يف  " :القرطـاجين يقـول   عر،هذا أصل يف معاين الشو ا، عالقة

                           

 .)٢٤:ص(األول من الرسالة،  الفصل: ينظَر) ١(
 .)١٧٤: ص(حممد حممد أبو موسى،  ،تقريب منهاج البلغاء حلازم القرطاجني) ٢(
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 نبـي إثـر املعـاين الـيت ألجلـها      استداللًا على حكم، األخري الذي يتضمن حكما أو
إعانة هلا على ما يـراد مـن تـأثر    و ،جناد للمعاين اُألولاالستدالل عليه إ وأ ذلك احلكم

ـول فكان ذلك من أحسـن مـا يعتمـد يف ال    فوس ملقتضاها،الننـه هلـا  و فُصي١("أز(، 
شـري حـازم إىل   ي مثَّ ...إعانة على مـا يـراد منـها   و ،هاتوكيد :معىن إجناد للمعاينو"

ـ  أن يكونَو ،ضرورة العناية ببناء هذا البيت سعـذ  الًهاب  مـتمكن القافيـة،  اواضـح ، 
ـ  ،هالألبيات كلِّ اإن كان واجبوهذا و و تبـد ف ،)٢("ه يف بيـت التحجيـل أوجـب   فإن

املقْطَعب )هـ ٦٨٤( يعناية القرطاجن رِيعيدةيف  الشـة  القَصكَّبـ  واضـحةً  املُر  ؛زةًمركَّ
كَليدة،نه آخر بيت يف وتهغايومنتهاه ومبلغ الفصلِ األخري و القَص.  

املقْطَعل مع معىن هذا أن التعام  رِيـعـيدة يف  الشـة  القَصكَّبخيتلـف عنـه يف    املُر
يف كـال   يؤديـه املقطـع  مدار االختالف يف الدور الوظيفي الـذي  و البسيطة، القَصيدة

النوعيدةذلك ألن و ن،يالبسيطة، القَص تب مـن مقطعهـا   طلَّت رِيـعـ أن  الش  اي دورؤدي
ـ  فحسـب،  القَصيدةيف  آخر بيت باعتباره ااديأح املقْطَـع ا أم  رِيـعـيدة يف  الشالقَص 

ـ حـافظ علـى تكام  يو ص،بناء الن يشد يه تعزيزيور الذي يؤدفالد املُركَّبة ؛هل كَلنـه  و
  .بالكلية القَصيدةآخر و ،آخر بيت يف الفصل

ـ  املقْطَـع  أنَّ :والفارق الثاين هو الشرِيـيدة يف  عالبسـيطة يعتـرب الضـلع     القَص
صورة ر به ؤطتفلي الذي السـ و ،الكاملـة  صالن القَـة مـا تكـون ال   اغالبظـاهرة،   ع
ـ ذَاهلُالقَصـائد   فـإنَّ  ،مزيد مراجعةوال حيتاج إىل جهد  بط جليالرو ة ذات املوضـوع  لي

مكـن أن تسـع   األبيات القليلـة ال ي  نَّألذلك  ؛أظهروأوضح " اهلُذَلينيشعر  الواحد يف
ـ  القَصائد املُركَّبـة  ا يفأم ،)٣("أكثر من موضوع فإن  ضـلع ـ  اه يعتـرب سللفصـلِ  افلي، 

  .هاتا للقصيدة برمجنوبي احائطًو
هـذا الـربط بـني تقنـييت      ىلإ اإلشـارة  ن كان له فضـلُ جند من الباحثني م فإننا

 فـذُكر  فيهـا،  الشـعرِي  املقْطَـع بني و القَصيدة فُصولر يف التحجيل يف األبيات األواخ
                           

 .)٣٠٠: ص(منهاج البلغاء وسراج األدباء، حازم القرطاجين، ) ١(
 .)١٧٨: ص(حممد أبوموسى، تقريب منهاج البلغاء حلازم القرطاجني، حممد ) ٢(
 .)١٩: ص(البِناء الفين يف شعر اهلُذَليني دراسة حتليلية، إياد عبد ايد إبراهيم، ) ٣(
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 الشـعرِي  املقْطَـع  حتجيـل و ،)الداخلية زئيةاخلواتيم اجلُ( :هي فُصولحتجيل أواخر الأنَّ 
اخلـواتيم الداخليـة   أنَّ ": سـامية موسـى  . فقد ذكرت د ،)لخامتة األخريةجيلٌ لحت(و ه
 عـرب موقـف فكـري    اليت يأيت ـا الشـاعر  و القَصيدة،نتشرة يف امل زئيةاخلواتيم اجلُ وأ
يوال يؤجل هذه احلكمة أو مه،ظِّن يؤاية القولخ رها إىل.  

ةاجلُ والداخلية أ هذه اخلواتيميئطبيعـة ختتلف يف  ز    نـا  دراسـتها عـن طبيعـة حبث
تق الباحثةمعىن هذا أن  ،)١("باخلامتة األخرية الذي يهتمطبيعـةً  صِألبيـات الـتخلُّ   بأنَّ ر 

ـ لـذلك متخ  ،يف معمـار الـنص   جزئية وة أق عليها خامتة داخليلَطْنه أَأإالَّ  ،خمتلفةً ت ض
ولحتجيل ال بني فنص و  داخل فُصاملقْطَـع الـن  رِيـعالش  تبقيهمـا يف دائـرة    وشـائج
  .منهما راعاة اختالف طبيعة كلٍّمع م ،اخلتام

اأم ةع العالقات تتبيصة يف النكَّبد املُرائـ  القَص واستتاجها،ن فإن    هـا حتتـاج إىل تـأن
 لكون الشـاعر حـني يرمـي إىل قطـع     ؛املراجعةول التأووط بعلى الر درةقُونظر  ةقَّدو

ـ للقصـيدة بالكُ و ،للفصلِ األخـري منـها   اناسبره مأن يتخي بد الالنص  ةلي،  فالشـاعر 
اجلاهلي اكان حريص مات قصائده بِعلى أن توحي مقدغـ ر ض فقـد كـان    ،)٢(ئيسه الـر

ال بد أن يتحي ـ ن ذلك حينمـا يت ـ ص إىل مقطَه بـالن جِ ه ع رِيـعالبِنـاء يكـون  و ،الش 
رِيعاكاملً الش ـ  لهر يف ذهنه ليوفِّ احاضر االنسـجام وك التماس،  كمـا تتيـه  سـل ف لْس

الًاملوضوعات تسلس فنو، اييتدرـة يف عـرض الفكـرة حـني االنتقـال مـن       جيئزج 
ـ تـرابط و  تسلّم القياد إىل ما بعـدها يف  رى،خُأل تالح م يـؤد ـ ي إىل حتقيـق الو دة ح

  .)٣(ة للنصكَماساملت العضوِية
ـ شوء تلك اله لنبنن تارسني املعاصرين من الدمو دورهـا  ون فاعليتـها  تبـي و ةعالقَ

ـ  و املُركَّبـة ة اجلاهلي القَصيدةيف معمار  ـ كه، يف حـني أطْ إسـهامها يف متاس ق بعـض  لَ
املشـهد  ( :مصـطَلح القَدميـة   القَصـيدة الدارسني املعاصرين على الفصل األخـري مـن   

ـ وهـذه الن  ،)األخـري  املقْطَع( :مصطَلحاحلديثة  القَصيدةيف و ،)اخلتامي  ةُالشـمولي  ةُرظْ
                           

)١ (ر املتنبعيدة يف شواملعمار الفين، سامية محديدراسة يف األمناط  ،يخواتيم القَص ،)٢٢: ص(. 
 .)٢٩٨: ص(يد األيويب، عناصر الوحدة والربط يف الشعر اجلاهلي، سع) ٢(
 .)٨٤: ص(بناء القَصيدة يف شعر الناشئ األكرب، علي إبراهيم أبو زيد، ) ٣(
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 عالقَـة د إحسـاس الـدارس بتلـك ال   تؤي مع الفصل األخري، الشعرِي املقْطَعاليت مجعت 
ـ  هاعتبـار و الفصل الذي يشتمل عليه،و الشعرِي املقْطَعالناشئة بني  زًءا مـن الفصـل   ج

يدةر يف املتأخة القَصكَّبا  املُر ـ ويلتحم نَّ التمهيـد للمقطـع   يف حـني أ  ها،ال ينفك عن
رِيعالش ال" ألنه ؛األخري يها الفصلُأصبح من املهام اليت يؤد ـ    ي امكـن القـول بـأن بيت 

اواحد خامتة مفاجئةً يأيت به الشاعر ـا،  وفاجئ القارئ أي و السامع   مـاه لكنـه قائـدر 
يف من سرعته قبل لَفِّخظَحـ    ئيومو الوصول، ة ه إىل مـن حولـه بأن ـة   بقـارهايالن

ـ  فقد تكون اخلامتةُ ،قطة اخلتامووصل إىل ن يسـتغرق املعـىن    أكثـر،  وأ بيـتني  وأ ابيت
و..فيها اخلتامياألبيات اليت مهمكن إغفاهلا، دتعلـى      للختام ال ي سـاعدفهـي الـيت ت

ـ  عةًة متوقَّطبيعي فةًوقْ األخريةُ الوقفةُ تكونَ أنْ يدخ ل الشـاعخطـوة فخطـوة  إليهـا   ر، 
ـ  تلك األبيات اليت تأيت قبل اخلامتة خالصة جزئي ـ وات األفكـار  جيمع ات املعـاين  فرعي

وقـد بلـغ بـبعض     ،)١("ةًسـتقر م ،رتقبةًم ،عةًإىل أن تأيت اخلامتة يف مكاا الطبيعي متوقَّ
تعامـل معـه أثنـاء    و ،ه خامتة هلـا كلَّ املُركَّبة القَصيدةالفصل األخري من  عديالباحثني أن 

 إنَّ :هـا ذلـك يف قول و ،سـامية . احلال عند د وكما ه من هذا املنطلق، القَصيدةدراسة 
"األفكار داخل اخلامتة الواحدة تحاول التوئـة  يِه إىل القـول األخـري،   اصـولً التركيـز و 

ـ   أو كـة، باحلَ أو واحدة إعالنا للـذروة،  مرةً فيه الصوت والذي قد يعل  ام،نقطـة اخلت
قـد  وينه الكـربى،  ضـام مواألديب الـنص   ألفكـار  وزا ودالالتمر وقد حتمل اخلامتةُ

وموز يف آليـات املعمـار يف اللفظـة أ   تكون الر    يف الفكـرة   الصـورة كمـا كانـت
  .)٢("املضمونو

وجاملقْطَعبه  ملة ما خيتص  رِيـعـة   يف الشكَّبد املُرـائالشـا  يف أنَّ وتبـد  ،القَصعر 
"وصف ناقَون مقدمته ما إن ينتهي موه تبء رحلته مييـل إىل التركيـزِ  د   وأ ضٍعلـى غـر 

غرضكالفَ ؛نيواالعتذار أ واملديح أ ور أخ يف حـني تسـتقلُّ   ،جاءاهل  األغـراض   بعـض
علـى اخـتالف    ،قد تنتهي ايـة طبيعيـةً  القَصائد  كما أن بعض ا،بذاا عموم الشعرِية

                           

  .)١٠١: ص(السابق، ) ١(
 .)٧: ص(، واملعمار الفين، سامية محديدراسة يف األمناط  ،خواتيم القَصيدة يف شعر املتنيب) ٢(
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ـ      ؛ضهاأغرا ل املنطقـي  حيث يتحقق للقصيدة مـا يكـون االصـطالح عليـه بالتسلس
ائي هلـا االنسـجام الـذي     جزٍءختتم يف  وط الفين بني أجزائها املختلفة لتنتهي أالترابو

اسـتقرار  النهايـة   وحيث حتقـق اخلامتـة أ   اأسلوبيو افني الشعرِيها ل نسيجِف تكاميؤلِّ
  .)١("الفَنيةها تكَرح استقرارو القَصيدة
ق أمجـع مـا تفـر    أن ارتأيـت  ،القَصائد املُركَّبة يف الشعرِيةللمقاطع  بعد استقراٍءو

ج مـا  رِأُدو الفصـل، و الشـعرِي  املقْطَـع يف العالقات بني  النتائج اليت بدتومن الرؤى 
إليه من نتائجتوص لت ـ  ،مناذجـه  مـن خـالل   ،ليها البحثُإل توص بـني   عالقَـة ال نَّإف

ـ ميف ن لُكَّشتتالفصل و الشعرِي املقْطَع ـ و ،نيِأساسـي  نِيطَ  ينيِتـوازِ م بعـدينِ يف ل تتمثَّ
ي يـؤد و ،القَصـيدة يف  يف مكانـه  الشـعرِي  املقْطَـع ن ما ، يتمكَّنيتمتالزِن ميتمسو

  .دوره املنوط به
القَةأمناط األول من  مطُفالناملقْطَع ع  رِيـعالش   ـ  بالفصـل ميكـن أن نطلعليـه  ق: 

ـ  اامتـداد  الشـعرِي  املقْطَـع  الذي يقصد به أن يكـونَ  )االمتداد( ا للموضـوعِ طبيعي 
ـ واإلنشـاد   يتبـني حـال  الفاصل  احلدي دور ؤديو، األخريِ يف الفصلِ روحِاملطْ ة أمفاج
و مت،الصـيدة نات الفصل األخري مـن  ن لبيشكل لبنة مالقَص  سـتال يغى عنـه حبـالٍ   ن

 ف للفصـل األخـري تفصـيلًا جديـدا؛    يضيو ،حملتواه اممتم اروي دؤدإذ ي ؛من األحوال
 دور االمتـداد املقنـع   مؤديـا يف القَصـائد املُركَّبـة    الشعرِي املقْطَع أن يكونَ بد إذ ال

ـ  ؛ية املختارة لهالنهاوللفصل األخري  ـ  الشـعرِي  املقْطَـع نـا  عزن وحبيث ل مص   نالـن
ـ ويف جمريات الفصل حقيقـة   الًنلمس حتو ره؛يغلناه بِدبتاسو ، وهـذا مـا عنـاه    اتأويلً

آخـر بيـت قصـيدتك     ينبغـي أن يكـونَ  "أنه  القدماء من الدارسني حني أشاروا إىل
لـه يف نظمهـا   فيها، وأدخل يف املعىن ا أجود بيت ـ  ،)٢("لذي قصـدت امتـداد  إن  مثُ

 القَصـيدة يقـع يف آخـر   أنـه   مباو ،الشعرِيق يهدي إىل وضع حد للتدفُّ الشعرِي املقْطَع
يشالَّأ رطُ فيهت ال تتطلَّو فس بعده زيادة،تطلب الن  ـ   وأ ع إلشـباع رغبـة ختفيـف حدة 

                           

)١ (عر اجلاهلي، عناد غزوان، دراسات يف الش)٥٣: ص(. 
 .)٥٠٣: ص(الصناعتين، أليب هالل العسكري،  )٢(
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ص  ر أثارهاتوته  كما ،البدايةمن مرحلة النأن   املقْطَـع  مـن املطلـوب أن ميـر  رِيـعالش 
مبرحلة التاملقْطَـع األثـر الـذي يتركـه     مثَّ ،نفسـه  مث القطع ،ل يف الفصليئة اليت تتمثَّه 
رِيعهذه املراحلُو ،الش البنائي ة اليت حـدد ـ ها املعاصـرون ت أالَّ  جيـب  املقْطَـع ن أن يبِ

  .)١(اكاملً ة للنصالبنائيالنهاية الطَّبِيعية  بل ،ألبيات فحسبل ايةً يكونَ
: أوهلـا  :الشـعرِي  املقْطَـع المتـداد   أشـكالٍ  ثالثةَ اهلُذَلينينا يف ديوان دصقد رو

املقْطَعي فيه االمتداد املوضوعي الذي يؤد  رِيـعالش ؛التمـام يف موضـوع الفصـل    دور 
مـا  متم الشـعرِي  املقْطَـع ، حبيث يكـون  الفخرو املديح أو اهلجاء أو اء أالرثو كالغزل أ

لتلك الصفات اليت حشد ـه قابـلٌ للتطويـل إىل أن       ها الشـاعرللشـخص، وميزتـه أن
حيـث يكـون    ؛صصـي القَ الثاين فهـو االمتـداد   ا الشكلُأم ،تنقضي الصفات املرادة

الـيت ينسـجها    حدث أو وصف يكمل القصـة الشـعرِية  على  شتمالًم الشعرِي املقْطَع
و ،يف هذا الفصل الشاعرـ  لُكْالش ـ الـذي يعت  االمتـداد الصـوري  و األخري ه د فيـه  م
الشاعيدةقطع  رالقَص على تشبيه مو أ لٍتكامعلى املشبه يف التائريشبيه الد.  

ها الثانية ميكن أن  مةُوالسيـا ونعـين   ،)٢()الرتـداد ا( نسـم ـ ر املقْطَـع وع ج 
رِيعال وحن الشول األخرى املكواو نة للقصيدة،فُص حبيـث حيفـظ للقصـيدة     ؛ارتباطه

التـ  املقْطَعالوحدة، فريجع معىن وك ماس األخـرى علـى    فُصـول ال ويف حالة ارتداده حن
  .اتأويلً واملتاح حقيقةً أ يكلالشالترابط  مستوى

اوالتماس للتكاماملقْطَـع بـني دوري   ل الفين  رِيـعيف) االرتـداد واالمتـداد  ( الش 
أليب ذؤيـب   بتحليـل قصـيدة مركبـة   نفصل القول فيهما، مكن أن ، يالقَصائد املُركَّبة

  ):يل التاموالط( هامطلع اهلذيل،
صـ ب ا صـ وةً ب ـ  لْب ـ لَوهـو  ج لَ جوج  
    

وــز ــلَ تالَ ــ"ا ه ــد" نِيمعناَألبِ وحج  
  مــمكَم" اقِرالعبِــ"لٌ خــن الَا زمــكَ  

  
ـ  هأُمر لَ من "ـ ذ ـ خ" اتري الفُ ل٣(يج( 

  
                           

 .)٤٥١: ص(، ١م، ط١٩٨٣ي دراسة نقدية، صالح حافظ، دار املعارف، عامالصنعة الفَنية يف شعر املتنب: ينظَر) ١(
٤٥١(. 

 .])١٨٤: ص(، ٥جملدلسان العرب، : ينظَر[مبعىن الرجوع، ) ٢(
 .)٥٠ص/١الديوان، ق() ٣(
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كَّتتريدةُهذه  بة فصـولٍ من  القَصعد  عـائن الـيت   ظَّال فصـل  :أوهلـا  ؛متسلسـلة
ـ شديد ألَوه يصف لوعة فراقو عمرو، أم يذكر فيها رحيلَ ـ م ـ ه ح ت الركائـب  ني زم

ـ   جنده يتخلَّ مثَّ للسفر، مـا  ول باملـاء  ص منه إىل لوحة جديدة يصـف السـحاب احملم
انصـبابه   مثلت منـه املـزن ماءهـا    ق ذا املشهد من تبيان ملصدره األول الذي حتميتعلَّ

  :قولهب) ابن عنبس(يرثي  مثَّ ،الشديد على األرض
ــ ــت نْإِفَ رِصمي حــب ي لنْإِو تــت بدي ل  
  

خــل ــو ايلً منهــ م صال حــو سميج  
ـ "دعب سفْت النربي صنإِفَ   نِاب ـ ع نسٍب"  

  
قَولَ دـ  ج مـ  ن ـ  اِءم لَالش ـ ؤون جوج  

  لج ــب ســأُح ــنيل وأَ ادلْ ــ أَب شامت  
  

وــل لشر ــب عــارِالقَ د عــ ات   روجفُ
ــ   ــعأَ كلذَفَ ــى ملَ نــفَ ك ــأَل ادقْ نه  

  
ــ ــطْبومي رِكَ ــنِ ــب امِرالكي بِ عيج  

  ــذَو لك ــم شــذِّب ــلْخ نِيعاروح ال جم  
  

ــخ ــش ــد اضِرعأَوف بِ ــد ارِيال   وجلُ
ــ   ضرل وبــه امالر ــات ــبِ الِج سيفه  

  
ــذَإِ ا حن ــن بب ــع ينهم ــو رِشيج  

  قَيــر ــتسلمل هبـ ــا أَذَإِ يفضـ   ىتـ
  

ــ ــو اٌءرجِ ــش ــ يقِرِاحلَد كَ رِض١(يج(  
ـ حن "ابـن عنـبس  "يصف صربه بعد أن قضى القَصيدةيف هذه اللوحة من  وهو   ه،ب 

ـ و موع،الذي مل مينعه من البكاء وتسكابِ الد الشـامتون مسـلِّ    لكن ـراهه يتجلّـد ليام 
هذا املعىن من املعاين العميقة او ،اثابت  ـ  لـيت تطـر ذؤيـب يف غـري هـذه     وق إليهـا أب

  :ه الشهريةته يف عينيمن مثل قول ،القَصيدة
وــت ــي لدجلَّـ ــرِأَ نيتاملشـ   ميهِـ

  
ــ أني لــر يــد ــعضتأَ الَ رِهبِ ال ض٢(ع(  
يف ره كُامسـه نشـيبة يـذْ   و - ابـن عنـبس  ومث يلج إىل موازنة بني ابنة السـهمي    

نا بعـيج بطنـه   رشـاع  لكـن و ،ألنـه كـرمي   ة األخري،فيها كفَّ ترجح - قصائد أخرى
معىن ذلك أن موت الكرام الذين اسـتعان ـم علـى أمـور احليـاة يشـق       و ،بالكرام

طْبه،ن خليل فال تزال تصيب حبيبوه باعجة مبوت،   ـ ذلك الرجـل الـذي يت بـأنَّ ص ف 
مشيـ  يف احلـرب،  اعنـه  تلفختم لْه يف الس مشـية   لسـلم ميشـي يف احلـي   يف او فه
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  .اسريع ايكون خفيفًفا يف احلربِ أم املستأنس الثقيل من الفتيان،
ضـروب للـرؤوس   أنـه   فقـد ذكـر   ،ق ثانيهما باألوليتعلَّ نِيبيتب القَصيدةيقطع و

بالسترامىف إذا ي مـن املسـتغيث    واملشـقوقة مث يـدن   غريه بالقسي فيغيثـه   ،املرثـي
  .بسرعة
االمتـداد   رود الشـعرِي  املقْطَـع أداء  يف نلمـس أن  مكنهذا الفصل األخري ي يفو

ن يبصـفت  ذلـك الفصـل الرثـائي    م الشـاعر فقد خـت  ملوضوع الفصل الذي احتواه،
ـ  قْم وفهالشجاعة  هيو ،الن يف املرثيتتمثَّ يف احلـربِ حت املقـاتلني إذا ترامـوا   نَّ إ ىدام

هام من بـ   بالس ، اإلقـدام ورأة عد، ضرب رؤوسهم بالسيف من قرب يف داللـة علـى اجلُ
  .إلنقاذ املستغيث ويصفه بالسرعة يف العد الشعرِي املقْطَعيف البيت الثاين من و

ـ أل( :من التعليل ملـا أسـلف ذكـره يف قولـه     ابرنا نلمس يف هذا االمتداد ضإنف ه ن
ـ  ذلـك الشـخص   وفالكرمي ه ،)يجعامِ برالكي بِنِطْبومي رِكَ الشـ   جاع السـريع العوِد 

ـ    القَصيدة الشاعر أن يقطع هم فلم يكن ،إلنقاذ املستغيث وق بـني  رعلـى وصـف الفُ
ه؛السلمويف احلرب  مشيتي ألن هذا االختالف سـواء   ؛الحظ يف مجيع أفـراد اجلـيش  م

ـ  ؛اإلقـدام والبسـالة   وأ ،اإلحجاموبسبب اخلوف  ـ   هلكن ه إىل تقريـر  صـرف اهتمام
بالش صاف املرثيوجاعة اتأصـبحت  و ،مرتبـةً  وه يعلاإلغاثة اليت جعلت  ـفتن اتلـك الص

ضـرب  و ،اإلنقـاذ ( :مهـا  نيفاإلقدام لغايت د الوسيلة،اختالف الغاية مع تفر ان علىتدلَّ
املقْطَعف ،)جالهامات الر رِيعشكَّ الشـ سبة للفصـل  ل بالن ، لرثـاء ل اموضـوعي  ادادامت

  .من القصيدة هذا الفصل وهو املوضوع الذي خصص له
املقْطَعق بارتداد ا فيما يتعلَّأم رِيعالش فإن نا نتبـياملقْطَـع التواشـجِ بـني    قيمـةَ  ن 

رِيعو الشما اشتملت يدةاألخرى يف  عليه اللوحاتمـن خـالل اجلـدول    ، هاعينِ القَص
  :القدمية القَصيدةاالرتداد يف ول االمتداد ا لتشكُّتوضيحي الذي جعلته منوذج، االتايل

  :منوذج
عالقات ل

 املقْطَع

 مسةُ
  العالقَة

  القَصيدة فصولُ
عدد 
  األبيات

ا
الر داد

ت
  أبيات٥  .عائنظالاألطالل و :الفصل األول  
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  )٥(جدول             
ـ  عميـقٍ  علـى ضـربٍ   القَصيدةقيام  :هي ها هنانيبالحظة ميكن أن نأول م إنَّ من 

التـرادف  وعلـى التوكيـد    تارةًو ،على التضاد ة اليت تقوم تارةًالثنائيوواجة ضروب املز
ـ  والـدالالت،   ما يفتح أمام القارئ فضاًء واسـع  التقسيم،وأخرى للتفصيل و  ممـن ثَ

يدعـة االلتحام من الناحية الوك م رؤية التماسـ  و ،داللي ـ كال الثُّمـن أش ات الـيت  نائي
يدةرد على طول املف اشتمل عليها البيتعليهـا فيهـا قولـه   و القَص صـبا  ( :بان اإلحلاح

 خـروج، وفأعقـب نـشٌء بعـدها     نظرت عاشقٍ وقدس، صبوة بل جلّ جلوج، األنعمني،
يـدوم الفـرات    شـامة، وتضـارع   ،وهيدب مِسفالشراج  وهيدب يعل ة،ميانيوجندية 
ُألحسـب   ج،مسـي وصـاحل   تتبـديل، وتصـرمي   تغـوج، وتصـطفي   ميـوج، وفوقها 

ـ هـذه الثُّ  لَّكُ ،)شدوجراٌء  شريج،ونبع  ،بعيج بطين بالكرامولينبأ،كرمي و ات الـيت  نائي
عرضنا هلا فيما بني القوسأن يسهمكبريٍ ت ـ  إىل حد ص و  كيف متاساحملافظـة علـى   الـن

ور  ِءدفعى آخرهالشحت، القارئ يت المـةً خـذ مـن تلـك املزاوجـات ع    كما جعلت 
 افاصـلً  اهـا حـد  كلِّ الثنائياتقد وضع من بني هذه  الشاعرأنَّ  يدركويهتدي ا إليه، 

ـ وبني اللقاء و الفناء،وبني البقاء  و راق،الف  ـ والزائـف   بـني احلـب  ؛احلقيقـي  باحلُ
كنتيجة يقينية وصل إليها الشاعر م  ـ  ن خالل التجربـة الشخصـي ة مـع اجلنسن مـن  ي
ـ  كلّها أثبتـت فة؛ مع مظاهر الطبيعة الكونيو البشر، ـ وة السـعادة  حمدودي ـ أزلي ة الشة د

ـ و ،)١(﴾خلَقْنا الْإِنسانَ في كَبـد  لَقَد﴿: قال اهللا تعاىل املكابدة،و م ر السـعادة  ن مظـاه
  ).تاملي وأ مفارقة احلي(املكابدة و ةدمن صور الشو ،)السقياواللقاء ( القَصيدةيف 

ـ م أصبحالنص  مفاتح فتتكش ماحينو ن اليسري الببيـان االرتـداد الـداليل    يف ء د

                           

 ).٤: آية(سورة البلد، ) ١(

رِيعالش 
يف بالفصول 

القَصيدة 
  املُركَّبة

  بيتا١١  .السحاب واملطر :الفصل الثاين
  بيتا١١  ."ابنة السهمي" الغزل :الفصل الثالث

  االمتداد
  أبيات٥  ."ابن عنبس" الرثاء :الفصل الرابع

  نتابي  .الشعرِي املقْطَع
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به الالذي جتم القَةلتاملقْطَعبني  ع رِيععـائن الـيت مل يطـل الشـاعر     ظلوحـة ال و الش
ـ سـريعة حجـم األَ   ر يف حملةه قدلكنو مل ينهمك يف تفصيل تفاصيلها،وفيها  م الـذي  لَ
رمسته قٍنظرة عاش و تلك املسافات جتاوزتاجلبال الشم،  يف مشـهد ـ ي سود  ه الصـمت

إىل صوت واحل اليت مل تشعرالر القَـةُ ال فتنبلج ،هارِمبن فوق ظهبـني هـذا املشـهد     ع
ـ والسـرعة  وباحلركة  الذي يضج الشعرِي املقْطَعبني و ظـة  يف احملافَ اإلقـدام، ورب الض

أن الـنص   ص منـذ بدايـة  ض الذي حري احلياة، ذلك التناقُهض املاثل يف وجعلى التناقُ
يصدفإذا كانت احلياةُ نا به،م واحـد،  جلبـةً و اصمت أن تكـون     يف آن سـتغربفـال ي

التعـريج عليـه بـال    وه األخري بإملاحه للفـراق  لنراه يقودنا إىل فص مثَّ ،اأيض افراقًولقاء 
ـ  هذا الفصل حفظ لنا غايـةً  وحن الشعرِي قْطَعاملفارتداد  ،لتوغُّ د عليهـا يف اللوحـة   أكَّ

 باملـاء،  لـةً حمما سـود  ه من البحر فغـدت ت سحائباملطر الذي ترووفاخلصب  الثانية،
 ر منـها املـاءُ  مسـحائب مـثقالت ينـه    يف العدم أصبحت ترعد بعد أن كانتوتربق 

بقوفت ةإليـه وينشأ من العدمِ شيٍء  ، فكلُّاكة فقـد أحلَّ  ،يعود  يف ربطـه بـني    الشـاعر
ـ   هذا الفصلُ على معىن السعادة الوقتيو الشعرِي املقْطَع ة الـيت تبـهج النر يف موسـم  اظ

 ال يلبـث أن يشـب   مثَّ ،اإلنسان النبيل الذي ينسل مـن الكـرام   هي رسالةُف اخلصب،
 مـر  ميـر  مثَّ هـا، الـيت يرتـوي ـا تارخيُ    رفاخليحقق لقبيلته امل ؛يضرب يف األرضو

  .يقضي عليه حكم الفناءو السحاب،
ل  فصلا أمزاملقْطَعفارتداد  :الثالثالغ رِيعصـرحية القارنـة  امليف  ظهـر  حنـوه  الش 
ـ ت الفصـول تلـك   األخوي الصادق، كـلُّ  احلبو ،الزائف املُغرض ببني احلُ افَضرت 

ـ  و ،فيهـا الفضـيلة   لـت الذي متثَّ "ابن عنبس" إىل أن يذكر لتفضي بالشاعر لكـن سن ن
  .ط يف نظامهارِخون أقوى من رغبة اإلنسان الذي ينالكَ

ـ ة ييؤيف قصيدة ساعدة بن ج الشعرِي املقْطَعو عـ  صـورةً  د م ر االمتـداد  ن صـو
ـول مكونة من ثالثـة   ، فهي قصيدةٌاملوضوعيمث قصـة   ،الشـيب ذكـر   :هلـا أو ؛فُص

  ):البسيط التام( ذلك يف قولهو ،إىل الرثاء اوانتهى أخري ،الوعل
ا لَييعش الَي أَرِت منـ ج ى ممِ   ناهلَـر  

  
ـ يالش شِ بعديى العلَع لْه مأَ بِ مـ  ن مِند  

  



 ٣١٣ 

ال د ــيس ــيب داٌء جن والشــه   واَء ل
  

لْلمِء كَرانَ صحـ  ايح صـ ائ القُح ١(مِب(  
ويف هذا الفصل األول يذكر الشـاعر الشـيب يف سـبعة أبيـات، يصـف اهلـرم         

ـ وحيثُ يرى  ؛ة كالضعفه اجلسميرمظاهو ـ   كأن وسـنانٌ مـن الن ـ  و  ،ومه و إنمـا ه
 و العجز،والضعفياملفاصل ووهنها،ب وس   عـد يف صـيفه ة شـتائه لفـرط الـربد    جيمع

فإـا تـربز    النفِْسـية ا مظـاهره  أم رقّة العظم،والكفّني  كذلك رعشةو ،الذي يشعر به
بعـد   مثَّ ،ف عن مشاركة الشباب إذا سـار احلـي  م اهلرم حني التخلتأزويف لوم النفس 

 طرقامـي،  ويف ذكر الوعل ويسترسلُ ذلك يشأنه مـع الر ـ يف ع ـ ش يبـد  ارين بيتها ؤ
  :بقوله
  حيــدو اِهللا يبقَــى علــى اَأليــامِ ذُتــ
  

ـ  م لودأدىف صمِ و األوعـال ذُ  نـدخ  
ــمخر    ــأوي إىل مش ــعدةي   ات مص

  
 بِهـن مش    ـمِ وفـروغُ القـانش٢(الن(  

  ويف هذه األبيات  يقصـ   ،ة الوعلما تالها قص ـ  اه وصـفً فيبدأ بوصـف هيأت  ادقيقً
ـ ي ن مثَّيأبيض اليد وفه احلجم،ومن حيث اللون  ـ ة املكارسم اخللفي الـيت  ة للمشـهد  ني

شـمِ، ففوقـه رؤوس اجلبـال    النويف املرتفعات العالية حيـث شـجرتا القـان     رهااختا
مـن   اس حـذر الزيتون الـربي، يتـوج  وأسفله مناقع املاء املمتلئة بشجرٍ يشبه النسرين و

ـ  ألنه يشبه هيئة الن ؛)الصوم(شجرٍ امسه  حـذره مل  إالَّ أنَّ  ،ااس، فيتـوارى فزِع  سـلمهي
كورقِ الزيتون، ترقَّمن رامٍ قُد نصله له معه قوس ـى اخـتلط    لب الصـائد  رلفريسـة حت

ِسج على السماء غبس الليل ومة لْور بالظُّالنونهـار إىل الـزوال،  مال الن   ل حينـها تنـاو
ـ وخرجـت مـن األخـرى،    وسهمه فرمى الوعل رمية أصابته فشقته من ناحيـة   ه لكن

هـا فريـدة قـد    مثّ كبا على سهمٍ ختلـل الضـلوع، كأن   ،السهم فيهوبل راغ ناحية اجل
اظم خرجتمن اخليط الن، بِ وبعد مشهد القتل قام الشاعرسرقبـل   الوعـلُ  عانيـه د ما ي

رائحـة املـاء يف أي ناحيـة     يشـتم  ،امنِع املاء فأمسى طاويأنه  ،ايردى قتيلًوأن يصرع 
                           

 )١٩١: ص/ ١الديوان، ق(  )١(
أي أعصم وهو من : يضرب الصخر برجله، ذو خدم: الذي يف قرنه دىف وهو احلدب، صلود: القرن، أدىف: احليد() ٢(

اتشممرتفعات، القان وال: من الوعول يف يديه أو يف إدامهما بياض، مشمخرن : شجران تتخذ منهما القسي
 . )العربِية



 ٣١٤ 

يصب ق لالئحة الربيتشوـ    ،بعد وهنٍ مـن الليـل   ق الذي صب طراب افباتـت البقـر، 
بعـد هـدوء    الصادر عـن سـحابٍ نشـأ يف السـماء     بات ليلته مل ينم، وهذا الربقو
ـ  ون يف السـماء  سكون كما تشتعلُ النار يف الضـرم، فتكـو  و ـ و اأخـذ ميين  مثَّ ،امشالً

ي يسـتثري تـراب   ، فهـو النبـاش املتخفـي الـذ    مل حتبس ما محلتهوأسقطت محولتها 
ـ  ،و اخلطر يف وقـت واحـد   احلياة باملطرفكان  ،القبور الفـزع مـن    ر عمليـةُ رمثّ تتكَ

 يـربز دور الـذكر يف محايتـها    حينـها  ،عاودها املخاوفتف ؛الصيادين بانقشاع الظلمة
ـ و ا األرض اليت ال جتري فيها اخليول، شقوفقام  - البقر - ـ  لكن م ه مل يـنج  ن صـائد
و حصـل   فأدركهـا كـر اجلديـدينِ   ، اأرداه صريع اطويلً ارحمبص به فقد محل عليه يتر

ـ  الشعرِيةة ص من هذه القصيتخلَّ مثَّ ،املوت مبقدارٍ ـ ورض األصـلي  إىل الغ الرثـاء،  و ه
  :لهوقَبِ هأَدتاب ار بيتشع الذي بلغ تسعةَ

  هل اقتنى حـدثانُ الـدهر مـن أنـسٍ    
  

ــانوا ــشٍ  كَ ــيطَ ال وخ ومبعــز   مِال ق
  ــد ــو اكَي عمــ اج ــبآن   م هأناسٍ كَ

  
  اخلَـزمِ وأفناد كبكـب ذات الشـثِّ   

  األنبـاء حنـوهم   )١(يهدى ابن جعشـمٍ   
  

اال منت  احلُمـم وى عن حياضِ املـوت  
ـ    القَصـيدة ة يف هذا القسم من يؤساعدة بن جأنَّ  ققَّحن املُمو   يب يرثـي مـن أص

كـان حينئـذ   و ،كان منهم سراقة بن مالـك بـن جشـعم   و ،)٢(من املشركني يف معيط
حـني أقبـل عليـه    إالَّ أنـه   ،�يب ص أخبار الـن صلَتي اخذته قريش جاسوسات امشركً

ـ   فكتب له الـنيب  فطلب اخلالص، ؛ساخت رجال فرسه يف األرض أمان علـى  االكـرمي 
  .ففعل يدلّ عليه،أالَّ 

                           

)١ (م بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدجل بن مرة بن عبد مناة بن كنانة الكناينّ املدجليشعسراقة بن مالك بن ج، 
 عليه حتى ساخت رجال فرسه مثّ �ملّا هاجر إىل املدينة، ودعا النيب  �روى البخاري قصته يف إدراكه النيب 

مات يف خالفة عثمان سنة أربعة  ،وأالَّ يدلَّ عليه، ففعل وكتب له أمانا، وأسلم يوم الفتح ،أنه طلب منه اخلالص
للحافظ أيب الفضل أمحد بن حجر العسقالين،  ،اإلصابة يف متييز الصحابة: ينظَر[ ،وعشرين وقيل بعد عثمان

  .])٢٣٨: ص(، ٤م، ج٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، عام ١عبد اهللا التركي، ط: حتقيق
حي من قريش معروفون، : بين معيطموضع، و )امعيطً(ويف لسان العرب أنَّ  ،مكان: ذكر يف حاشية الديوان أنه) ٢(

 .])١٤٢: ص(، ١٣ جملدلسان العرب، : ينظَر[معروفون، 



 ٣١٥ 

ـ شعره حمف ،اوضمنا نلمس فيها غُفإن القَصيدةق بوفيما يتعلَّ شبالغريـب واملعـاين    و
ـ  "، )١(ه شاعر حمسن جاهليكر أنذُ وقد ؛الغامضة إالّ أننـا إذا أمعنظـر يف الـديوان   ا الن

وجدـ  ساعدة قد أسـلم، أنَّ  على واحد يدلُّ نا أنه ال يوجد بيت فشعـ ر  مـن أي و ه خيل
مل وأدرك اإلسـالم   أنين أميل إىل القول بأنّ سـاعدة شـاعر خمضـرم،    إالَّ أثرٍ لإلسالم،
يكُن إسالماه قوي اظاهر، أالَّ  فكان من الطبيعيفقـد   ،)٢("أثر اإلسـالم يف شـعره   يظهر
املـوت  أنَّ  ذكـر يف البـدء  و ،)٣(يف رثاء من أصيبوا يف يوم معـيط  القَصيدةأنشد هذه 
، مثّ يصـف  ال لئـامٍ وليسـوا بأنـذالٍ   ) مبعـيط (كانوا  األبقى أناس اأحد انتقيإن كان م

ر بعد ذلك شـأن سـراقة بـن مالـك     يذكوعنهم حتفهم،  هم اليت ال تردتركثْومجعهم 
لكـن ال ينتئـي أحـد عـن ورد     و ،الذي كان يهدي هلـم األخبـار  و فه ،يف املسلمني

ـ   حوض املوت، فقد كان خيشى عليهم من الدو يء، الـذي  رِاهي كاألسـد اخلـادر اجلَ
سقط احلباىل أمحاهلا إذا مسعتض القول يف حـال قـريش قبـل املعركـة     يمثّ يف ،)٤(به ت

يتقَـون ومـن   وآمـنني ال يرتـاعون   و ،دين يف دينـهم دشتفيذكر أنهم كانوا م ،بعدهاو
غزون العزال ي:  

مسونَ حعداي لَو   هلـم فـزع م يرتـع  
  

  الـنعمِ ورأوهم خـاللَ السـيبِ   حتى 
  

                           

 .)٥٧١: ص(، ٤اإلصابة يف متييز الصحابة، احلافظ العسقالين، ج: ينظَر) ١(
مة لنيل درجة املاجستري يف اآلداب، جامعة ة مقدجؤية دراسة وحتقيق، ميساء قتالن، رسالة علميساعدة بن شعر ) ٢(

 .)١٩: ص(م، ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربِية، /دمشق
. ول الكرمي مهاجرا من مكّةنقلت املصادر أنَّ هذه حادثة تتبع سراقة خلرب النيب الكرمي وقعت حني خرج الرس) ٣(

   .])١٣١-١٣٠:ص(االسكندرية، - صفي الرمحن املباركفوري، دار ابن خلدون،الرحيق املختوم: ينظَر[
كما  - إالَّ أن املقصد من القَصيدة  ،الفصل شأن ابن جعشم قبل معركة بدر ومدح شجاعته اذكر يف هذقد ف

 ه ) الرثاء(هو  -ذُكرة  - إالَّ أندأصيبوا  -غموض عبارة الشاعر والشارح لش اختلط على الباحثة معرفة الذين
  يف بدر هل يقصد املشركني أم املسلمني؟

وعندما تتبعنا القرائن وجدناه يرثي املسلمني لكونه يف ثنايا األبيات يذكر انقالب احلال يف قريش حني بين قوم 
ملؤزر للنيب الكرمي واملسلمني، كما أنَّ هرمه وذكره للشيب يعترب داللة ومنعتهم مثّ ما آل إليه مجعهم بعد النصر ا

 .كما أنَّ إسالم سراقة بن مالك كان يف يوم الفتح ،أخرى رجحت كفَّة إدراكه لإلسالم يف تلك احلقبة
وري محودي القيسي ن: أمساء خيل العرب وفرساا، حتقيق[: ذكره ابن األعرايب يف كتابه ،)العود(واسم فرسه ) ٤(

 .])٣٩: ص(م، ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧، عام ١وحامت صاحل الضامن، عامل الكتب، ط



 ٣١٦ 

ــا  ــديهم أعنتهـ ــات بأيـ   مبقربـ
  

  خوصٍ إذا فَزِعوا أُدغمـن يف اللُّجـمِ  
هم حني رأوا املسلمني يوم الفزع بني ظهرانيهم ميسـكون أعنـة اخليـل الـيت     إن مثَّ  

الفرسـان جهـدهم    وبـذلَ أعينها حني اللّجة إذا دخل الناس بعضهم يف بعض،  ضاقت
والسـيوف   ،ن السـم ن بعضهم البعض كأنهم يتسـاقو ط، يطعياالس مشهرين اجلري يف

  .يصرعوم يف نواحي املكانوجيدلون امللوك تراهم ف ،الوقع بينهم البصرية ال ختطئ
الواسـع   رسـول اهللا الرجـل  بينهم و رجلٍ حزينٍ مكتئبٍ عطش  فيهم فهل يوجد

ؤوي اليتياخلُلُقِ الشريف الذي ييف ذم مطويـل ل به أحـد،  ه إذا مل يتكفَّت حـر الـذي   الن
يعتكـر  وينادي يف أصحابه كالنسر املنتحم، الـمطَرف الـذي يـرد أوائـل الشـيء     

  :ة يف ثالثة أبياتيذكر اخليل احلر مثَّ ،يدبرووسط اخليل يقبل ا 
ــرو ــور وارِح ــن وراء الك ــة م   ة كَ

  
لــى شــي عمتو الكُــره أ يف مركــبِ

ــ ـ علـى األَ  ايذرين دمع  مِجشـــــــــــــ فَشار مـ ن حادر  
  

  يرفلن بعـد ثيـاب اخلـال يف الـردمِ    
ــ   فاستدب ــأن ــوهم ك   مهروهم فهاض

  
ــثلمِ  ــيم من ــاه ال ــارٍ زفَ ــاُء ه   أرج

  ا خيل قريش اليت أمست يقصد املشي على كره، دامعـة ترفـلُ بـالثوب    تتجش م
ـ  اهلـزوم  أصـبح اجلـيش  لبس الربود احلمر، فقد كسروهم، ت ع بعد أن كانتاملرقَّ  اجرفً

  :للقصيدة يذكر اية املعركة فيقول الشعرِي املقْطَعيف و ،حبر اجليش املنتصربفعل 
  مهِزوا بأُســـارى يف زمـــامفجلَّـــ

  
ــو ــجام ــرميِ الطَّ ــمِود ملٍ كح   قتِس

ـ  هم يف احلبائل مثَّشدويصف طي األسرى و   ـ  ارمرهم م ، جبمـاهلم احملتزمـة   اخفيفً
كاقتسام اجلبال الشم، املقْطَع فامتداد رِيعـ   الش للفصل األخري بـدا متناسمـع سـرد    اب

مـن  إالَّ  فسـوق األسـرى ال يكـون    ،مع الزمن األحداث اليت بدت منتظمة متسلسلةً
  .الظافر يف اية املعركة

و اللَّـي و االسـتدارة    فعـل الطّـي   يتمركـز حـول   فُصولالو حن املقْطَعوارتداد 
اهلـرم يطـوي   و ،، فإن الشيب يف الفصل األول يطـوي الشـباب  )١( )جلّز(املستفاد من 

يف الفصـل   روح الطـي ماثلـةٌ  أنَّ  كما ،اإلقداموالعوز يطويان القدرة واحلاجة و ،القوة

                           

 .)٣٢٦: ص(، ٢ جملدلسان العرب، : ينظَر) ١(



 ٣١٧ 

  .الثاين حني طوى املوت حياة ذلك الوعل القوي
ـ  فصـوهلا يت وشـى  ال )١(يف طائية املتنخلو ة الـيت ال  مبفـاخره الشخصـي   ةالثالث

ـ فاخلُ ،القَصـيدة  فُصـول علـى  كرمية ال خالله وزعفقد  ،اتنفصل عن اجلماعة مطلقً ة لَّ
ـ والطلل  فصلياألوىل كانت يف  ـ  النسيب اليت أثبت فيه مثَّ ،فات الكرميـة ا بعـض الص 

وف الترو اخلمـر،  لوحـة م فقد ذكرمها يف الكر ة   صـفة  اأخـرياعـجاإلقـدام يف  والش
  ):الوافر التام( هامطلع ذلك يف قصيدة كلُّ ،لوحة احلربِ األخرية

عــر ــاف عــ ت بأَفْ فنِع ثــد   قٍرج
  

ــع ــتات كَالمـ ــاطري النبِحـ   )٢(مـ
ــوكَ   شمِ املــع صــمِ املُغ الِت ــع   تلَّ

  
نــو ــوه بِراشـ ــتسمٍ مشـ   )٣(اطشـ

كـبريٍ   إىل حـد  مسـامهةً  يف أبيات متباعـدة ) أميم(ار ذكر الصاحبة لتكرأنَّ  كما  
ص و كيف متاسالنتسلسسيب يف قوله فصلفقد ذكرها يف  ؛هلالن:  

ـ فَ   ينـــع ميمـــأُ نيضـــعرِا تإمـ
  

ويــزِن عالو ــك ــأُ اةُش ــاطالن وولُ   ب
  يدحــن وهِــوت بِهــلَ دور قَــحــفَ  

  
ــ نــو ــو وطراعم يف املُ فــي الر ياط  
  اويف قوله أيض:  

وــوقَــج هطَ دأُقْــر ــتميــ مصاف  
  

ــأَ ــيلٍ غَس رِي ــج همٍ ذــي ح   )٤(اططَ
ذلـك يف قولـه   و يف عرضـه أخـرى،  ويف الفصل األخري ذكرها يف بدايته مـرة  و  

اأيض:  
ــاَو ــم ــت أُدرو دٍء قَ مــ يم   امٍطَ

  
ــع ــجرى أَلَ ائز ــه لُج ــالغ   اططَ

                             

مجهرة : ينظَر[ ،، بعد املعلّقات وامهرات"املتقيات"ذكرها أبو زيد القُرشي يف مجهرة أَشعار العرب يف قسم ) ١(
: ص(، ٣جملدوحاشية شرح السكري،  ؛)٢١٤: ص(يب زيد حممد بن أيب اخلطاب القرشي، أَشعار العرب، أ

  : وهو ،الشعرِي بيتا تاليا نقله عنه السكري يف الشرح املقْطَعوقد أثبت القرشي يف روايته على . ])١٢٧٦
 . )كأمثال العصي من احلماط*** فآبوا بالسيوف ا فُلُولٌ 

 ).١٨ص/ ٢ق الديوان،(  )٢(
 .السريع: ضرب من البسط، املستشاط: ماطالن ،)١٨ص/٢الديوان، ق() ٣(
ترجح الباحثةُ أن يكونَ يف هذه القَصيدة خلل يف ترتيب األبيات، ألنه من املرشح أن يكون هذا البيت يف لوحة ) ٤(

ألنَّ وجود هذا البيت  ؛وعيلتناسب املوضذكر سلمى وشأنه معها ومع احلور مراعاة للوحة النسيب، بعد أن 
 . وضوعي يف األبياتاملبني لوحيت اخلمر واحلرب، شكَّل فاصلًا ال حيتمله التسلسل الفكري والترتيب 



 ٣١٨ 

ــلٍ ولقَ ــالَّ إِ هدريـــ   ااعبســـ
  

خــي ــامل نطْ كَش يــالن ــب لِ املراط  
ــفَ   ــهنت أُبِ ــنِ الس هرــ انَح يعن  

  
ــك ــ دارِا والنـ ــ انَرحـ   ياطسـ
ــ   ــو نَّأَكَ ــى اخلَغَ بِ وشِمانِجــب هي  

  
ــو ــى رغَ ــبٍ أُكْ ميوِذَ مــي ه ياط  

ــ   ــزم نَّأَكَ احــ ف احليات فــه   ي
  

ــقُب ــي لَ الصــ حِب ــآثَ الس ارياط  
ــ   رِشبِب تــج ه مــو صدرع ــت نه  

  
ــأَو ــب ص ــرٍ إِ مٍارِيض ــذَكَ بياط  

  ريبِه هــتبرضــ حِلْــامل نولَــكَ  
  

الع ــر تــي ــظْ س ــ اطٌقَّم سرياط  
  ــه ــي املُأح ب ــم ضذَإِ افــا د يانِع  

  
وــفْن ــي ِس ســ ةَاع ــ عِزالفَ الفالط  

  عٍبــن عرفَــ ةايــاَء البررفْوصــ  
  

ــوكَ ــقْ الع فاجِ عــات ــاللِّ ةكَ ياط  
ــ   شبِقْن ــت ها مــع ــهرلَ مابِ   اتفَ

  
ــم ــراَأل االتسـ ــالق ةغـ   اطركـ

ــ   ــد بِأَوكَ ــرِ غامبال ضة لَوــي ست  
  

  الطال ســـوة النصـــال فَـــهرمبِ
ــ   ــواظ يف اجلَخـ ــاتخوريِ مفـ   يـ

  
ــ ــكُِس ظُه ــني أص ارحر ــكاخل ياط  

  ومقَرن ــة ــمبـ ــرت إىل ذُيـ   ااهـ
  

  ياطولِ القَــجــارج احلَود لُّتــزِ
  ــو خرقٍ تــح ــانُكْر الرِس ــهف ب   ي

  
بــد ــ عي الغــغْأَ لِو بر ي نِذــاط   ي

ــ   ــع نَّأَكَ ــحى صلَ اصحــالًء ه م  
  

مــن شـ  ةًر ــزِعن مـ نن ــاخل ي١(اط(  
  :ها بقولهكلَّ القَصيدةع طَقَ مثَّ  

ــأُ ـ تفت بِزجِ ــة بِـ ــيضٍ خي   اففَ
  

  اطبهــــم ســــلُّمم تهأنكَــــ
  ـيدة هذا البيت الذي قطع به  نا جند أنَّفإنكاملـة أدخـل يف معـىن الفصـل      القَص

األخري الذي خصصه الشاعر لـ و شـجاعته ص ـ  ،إقدامـه يف احلـرب  و ف امتـداد   وفه
له موضوعي،  املقْطَـع وحني نعاجل امتداد  رِيـعـ فإن الش ا نواجـه موقعـه يف الفصـل    ن

 بضـربٍ للجمـاجم،   شجاعته يف لقاء الكتيبـة العاديـة،   :أوهلا ؛األخري من ثالثة أركان
ـ  ال امثّ وروده ماء قليلً قبيحة، اطعنٍ ترك آثارو يالَّ إ فـال تـرده   ،دور يف أرضٍ  السـباع

ـ إذا أيو ،آخرها موقفه القيادي مع جمموعـة مـن الفتيـان   و موحشة، الـركنني  أنَّ  اقن
                           

ما اجتمع من املاء يف البئر، : اجللبة والصوت، جبمة: البعوض، هياط: ذوسطوة، اخلموش: طري، ساطي: الغطاط() ١(
 .)احلمى: الطوال، سباط: القشر األعلى، سالط: يأيت فجأة، اللياطالذي : يلتهمه، الفالط: سراطي
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الـنص   قطـع وكن الثالـث  ا جند أن احلاجة إىل زيادة الرفإن األولني أبرزا بسالة الشاعر،
فكـان   ،من أبعاد شخصـية الفـارس   اديتفر ابعدوصفة جديدة النص  به قد أضاف إىل

ـ و حيسن أن يقف الشاعر على تفصيل الركنني األولـني،  ـى يكشـف    لكنه أطـال حت
إالَّ  ال يؤتى اأمر   اجلمـاعي، مـا محلـه علـى     و لألقوياء علـى الصـعيدين الشخصـي

ومـاٍء  : (فنجـده يف أوهلـا يقـول    املراوحة يف استعمال ضمائر الرفع يف أوائل املفاخر،
  :يقول مثَّ ،)رقبة منيت إىل ذراهامو( :مث ذكر ،)وردت أميم طامٍ

ــو خرقٍ تــح ــانُكْر الرِس ــهف ب   ي
  

بــد ــ عي الغــغْأَ لِو بر ي نِذــاط   ي
ــ   ــع نَّأَكَ ــحى صلَ اصحــالًء ه م  

  
مــنشـ  ةًر   اطيــاخل ننــزِعن مـ

ــأُ   ـ تفت بِزجِ ــة بِـ ــيضٍ خي   اففَ
  

ـ  ــ لُّمم تهأنكَــ   اطبهـــم ســ
يف  د كـذلك تفـر و يف ورود املـاء يف املكـان املُسـبِع،    استقلَّأنه  ذلك نلمس من  

وصـف الصـحراء   أنـه   إالَّ ،اليت تـزلّ يف صـعودها القطـا    إىل املرقبة العاليةاالرتفاع 
ـ لي ن عبورهـا؛ البعيدة مثّ ذكر متكنه مع جمموعة من الفتيان م بـر أنَّ  نيالفَخ صـل ال يت 

 فشـجاعة الشـاعر ال تقـلُّ    ،اها إىل روح اجلماعـة تعدبل ي ،حديدات على وجه التبالذَّ
  .الطاعة من جانبهمو ،لكنها تزيدهم بروح القيادة من جانبهو ،اهولنيعن الفتيان 

فاجلماعـة   ين،نا نواجـه ضـد  لُسيب جيعأبيات الن وحن الشعرِي املقْطَعارتداد  إنَّ مثَّ
ها تتالشـى بـل ختتفـي يف    جنـد  إقدامـه، وره بشـجاعته  اليت سعى إىل إبرازها يف فخ

يف مواجهـة املاضـي الـذي     اه على األطالل كان مفـرد فوقوفُ النسيب،ولوحيت الطلل 
ة الشـاعر يـؤمن خبصوصـي    ألنَّو ذلـك   ؛ترك فيه عالمة حمربة كالوشـمِ يف املعصـم  

ـ  ،خاصـة  استحضارها تظلُّيه إن صعب علو حمتوى الذاكرة، احلـب  أنَّ  علـى  زمثّ يركِّ
ـ    و يظهر ذلك يف ؛التعاونووحده ال يقبل الشركة  ة مـن جهتـه   مـن ضـمائر الفاعلي

)،عرفت ،إذ أنا يف املخيلة هلوت(، وة مـن جهـة الصـاحبة،   املفعولي )عرضـني عـين،  ت 
ينزعك(، كما يصرد، اح أحيانذا التفر كقوله) :    وحـدي ـن قـد هلـوت وحور(، 

م صورة الوفـاء للقبيلـة حبفاظـه علـى روح     الشاعر اجلاهلي يقدأنَّ  لنا حهذا ما يوضو
ـ   دقَفي ،ا الوفاء للصاحبةالتآزر، أموالتعاون واجلماعة  ة عـن طريـق   مـه بصـورة فردي

وهـذه   ،قبـل الـذيوع  تمن األسـرار ال   احملافظة عليه كسر وأ تكذيبهم،وإقصاء الوشاة 
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الضدعاملقْطَه السائغة بني ي رِيعهذا الفصل و الشدعصورة مـن صـور الفخـر الـيت      ت
سـكوا  وها ءيف اللوحة الثانيـة يصـف اخلمـر وصـفا     وهو .عمد الشاعر إىل كشفها

سـعة  وإثبـات الغـىن    :مهـا  ؛نيليصل بنا إىل أمـر  اخلمر، ه يف جملسءندماويف اإلناء 
ـ    ملة من الصـفات احل ذلك مع جو ،التواضعوالكرم و املال، اميـدة الـيت ذكرهـا تباع 

  :يف ثالثة أبيات
أُوــع ــي غَط ير ــم نــز ورٍ تيالد  

  
ــذَإِ ـ  تا التطَّ ــل لطَـ ــدى خب   اطل

  يضــرونُ عأصــوي بِصــأحفــظُ منو  
  

وبـ ع ـ ض القَ ـ  سيومِ لَ ـ ي خذبِ ياط  
  ــكْأَو ــاحلُ وس ــو ةَلَّ ــدنِكَالش ياء خ  

  
وــب عــاخلَ ض ــ رِي فنــز وِ ي حاط١(ر(  

   يدةيف هذه  فالشاعرالقَص    ى بصـورة الرجـل   أوصل ذاته إىل مـا ميكـن أن يسـم
 جمموعـةً  القَصـيدة  فُصـول مـن   فصـلٍ  فقد كالَ لذاته يف كلِّ ،"الكامل" وأ" املثال"

و اكبرية من الصفات اليت كانت األبرز عربياإنساني.   
كما تعد أيب خراش ةالمي ـ مـن   امنوذج  القَصـيدة اذج االمتـداد القصصـي يف   من

  ):الطويل التام( اليت يقول يف مطلعها ،املُركَّبة
ـ ي لَرِمعلَ ـ ر دقَ أُاع تمـ ي لْطَ ةَمـ ع يت  

  
ــ نَّإِو ــي عوائثَـ ــلُلقَا لَهدنـ   يـ

  الَو تــح ــبِس ي أني تــن اسيع ــت هده  
  

ــلَو ــك ص نــرِب ــا أُي ي ميم جــلُم   ي
ــأَ   ــلَعت ملَ ــ نْي أَم ــت دقَ ــلَبقَ قرفَ ان  

  
ــخ ــ يالَل فَصــاٍء م ال كوــلُع   قي
ـ ى بأَ   الصبـي  رأَن  ال يـزالُ يـ هيج   ينِ

  
لنـا م فيمـا خـال   - بيت - وميـلُ ق  

ـ ذَي إِنأَ   ـ ا م ا الصبآن ـ ح ـ س ض تَءوه  
  

ــي اوِعــنِد ــع عي قطْ ــلُقثَ يلَ   )٢(ي
  هذه ال تعدمن املراثي اليتة رثائي  ـ  البِناءخالفت ـة ي املطّـرد للقصـائد   الفنكَّباملُر 

ل واُأل فُصـول تكـون ال و األخـري  القَصـيدة  هالغرض الرئيس يف فصليعمد الشاعر لاليت 
ـ   فصـل أحزانـه يف أول   جنده يبـثُّ إننا بل حلة، الروللغزل  ف إحساسـه  حيـث يكثِّ
 ؛الشـعرِي  إىل القـص  الرثـاء  مـن ص يـتخلَّ واجللد وعلى الصرب ي نفسه يقوو بالفقد،

                           

 .)١٨ص/٢الديوان، ق(  )١(
 .)ة من الليلبقي: املقام، قطْع: الثواء( ،)١١٦ص /٢الديوان، ق() ٢(



 ٣٢١ 

مثَّ ا،أولً ة احلمار الوحشيفيسرد قص قـ  ههـذ و ،ة الصـقر ص ة املقلوبـة لبنـاء   املعماري
 ؛ابني جـد املقـر  يف رثـاء  اهلُـذَليني بع عنـد  سنن متو لة،ة طريقة متداوالرثائي القَصيدة

  :اليت مطلعهااهلُذَلي  ل عليه بعينية أيب ذؤيبمنثِّو ،ةخباصخوة األواألبناء ك
ــأَ م ــاملن ن ونوربِيــا ت ــوته جع  

  
ولَالد هربِي سـ مع ت ـ بٍ مـن ي جز١(ع(  

ختلـص مـن هـذا الغـرض      عن مشاعر الفقد والرثـاء، مثَّ  األولالفصل  فقد عرب  
تـه هـذه   ذؤيـب يف مرثي  أيب بـداع إو" الصـراعات، ومن القصص  مجلة إىل األساسي

متعدبكثـرة  و - علـى الترتيـب   - طوهلـا ود مشاهد احليـوان  د االجتاهات سواء بتعد
 وأ ،بتمثيلـها ملـذهب الرثـاء وغايتـه     وأ اإلنسان،والقصص املعروضة من عامل احليوان 

  .األمثال اليت أطلقها فيهاوبإحكام احلكم 
ه  صحيحأنمل يكن مفَتريدةيف مطلع  ادالقَص   بـني  وبينـه   االذي أجرى فيـه حـوار

إبداعـه يف تركيـز حالـة القلـق      لكـن و هذا املذهب املعروف يف املراثي، ألنَّ؛ امرأته
و فسي،النلـذلك احلـوار الـذي     ، بوساطة األداء التعبريي التصـويري  د،اهلم املتصاع

لقاتـل و الوحـدة املوحشـة، و    فاحلالة الشعورية حالة من اجلـزع ا ...تآلف مع اإليقاع
ميضي إىل ذكر القصص املتتاليـة مـن عـامل احليـوان      مثَّ، )٢(احلياة املرة بعد فقد أوالده

دهمقْي نفسه عن فَليعز.  
نعرض هنا لالميـة أيب خـراش يف رثـاء أخيـه عمـر بـن مـرة         ٍءدعود على بو

ـ   صها للرثاء الصريحيف هذه األبيات اخلمسة اليت خص إخوته،و ملشـاعر   انلمـس تكثيفً
ـ     مثَّ ،جيمل صربهاوفس ي النا يؤسعم احبثًو ،األمل ينتقلُ الشـاعر مـن الرثـاء إىل قص ة
شعريفيها أمنوذج وللصرب  اة يعرض   الصـابر تعزيـةً   اجللد تتمثّـل يف احلمـار الوحشـي 

  :للفكر تسليةًولروح لتقوية و
ــدرأَ ــبال ي رهى ال ــثَدال ح ىقَ   هانِ

  
ــأَ ــهارِتب بقَ ـ دج ي ــد حـ   )٣(ولُائ

  
                           

 ).١، ص١الديوان، ق(  )١(
 .)٢٠٩: ص(م، حسني مجعة، دراسة حتليلية يف مراثي اجلاهلية وصدر اإلسال ،قصيدة الرثاء جذور وأطوار: ينظر) ٢(

٢٠٩(. 
 .(وهي اليت مل حتمل من عامها ،مجع حائل: محار مخيص البطن، حول: أقب() ٣(
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األجـواء امللتهبـة   والوحشي الذي صـرب علـى هجـر األتـنِ احلوامـل       احلمارف
فثقبـوا فـؤاده    حبائل الرماة الذين أجهزوا عليـه يف آخـر األمـر،   والغبار والسموم و

  :ها بقولهؤة الصقر فيبدقص يقص مثَّ ،يهتوقِّوبالنبل على حرصه 
أَال وــم ــرُ ع اقَالســي ــأَكَ لَّنِ ظَ نه  

  
ــع ــى ملَ حزاِإلالَّئ كــاَتــمِ ن ١(يلُص(  

 الحقـه مـن بـني األشـجار،    ي ظلَّوفاقترب منه  االذي رأى أرنباجلسور  الصقرو  
ن مـن األرنـب   فينتهي به األمـر أن يـتمكَّ   ة،دأخرى لسرعة املطار ويبدوفيغيب تارة 

  .يصيدهو
  :ذلك يف قولهو

ـ هى لَوهأَفَ ـ ا ف ـ اخفَ وي اجلَ لْقَ لَّتـ ب اه  
  

ــ صيل ودــح القُب ــات ــقَ وبِلُ ٢(ولُت(  
 ،اقصصـي  اللفصل األخـري يعتـرب امتـداد    الشعرِي املقْطَعظ أن امتداد ن املالحمو  

ـ  ،)٣(األرنبوة صراع البقاء بني الصقر صخامتة لق الشعرِي املقْطَعف يهـا عـن   ر فاليت عب
عن فاعليا،وة يف الطبيعة ة القوفالقُ سيادو و ،البقـاء  ة هي سـر ال ينحصـر يف   امتـداد
وضعِ حد للتطوة ر الدراميـه  إ بل ،يف أحداث القصني ـ  - سـهم يف الكشـف   - اأيض

اليت متثَّ - الصقر– ة البطلعن بعض الصفات يف شخصي ـ   لـت دة عـن  يف املهـارة املتولِّ
ـ الـيت ال خي  ة يف مقاومـة الفنـاء،  الوحشيوكذلك القسوة و رار،التك منـها عـاملُ    ول

أول مـا نلمحـه يف    فـإنَّ  ،السـابقة  فُصـول ال وحن الشعرِي املقْطَعا ارتداد أم ،احليوان
الفصل الذي يسـبقه مباشـرة يتمثّـل يف معـىن     و الشعرِي املقْطَعبني الترابط  بيان طبيعة

ف مشهد مقتل احلمار الوحشي علـى يـد الصـائد كلمـة     صوقد استخدم لف ،)القتل(
ليصـف مشـهد قـنصِ     ؛)فاختـلّ قلبـها  (استخدم  الشعرِي املقْطَعويف  ،)فخلّ فؤاده(

ـ  يف موقف الشاعر مـن كـال املشـهدين،    ووالرابط بينهما يبد ،الصقر لألرنب يف  وفه
ـ ق على الضـحي مشهد احلمار الوحشي يعلِّ جنـده يف مشـهد   و جنايـة الصـائد،   مة ثُ

                           

 .)املشرف واتمع: ال ريش عليهما، احملزئل: أمعر() ١(
 )١٢٣ص/٢الديوان،ق(  )٢(
: ؤنثباملبينما األرنب  ،"أمعر الساقني، ورأى، يضم جناحيه: "كقولهر املذكَّ الضمرييستخدم للتعبري عن الصقر ) ٣(

 .، وال يصرح بأي منهما"توائلُ، كأنها، اختلّ قلبها: "ؤنثبامل
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  .ةحيال يأبه بالضوز على البطل الصقر يركِّ
أن حيـاة الكائنـات   و ،من هذه الرؤى نتأكد أن الشاعر يؤمن بنـواميس الكـون  

يف افتراس بعضها البعض مبا أوتيت من مات،مقو ـ ليتح  لكـن و ،ن الطبيعـي ق التـواز قَّ
ـ رجيين علـى حيـاة اآلخـرين مبـا اخت     وظام فهلناإلنسان الشرير ال ينخرط يف هذا ا ه ع

 الفصـل مـا ورد يف   فـإنَّ  ،ن تسـلية للشـاعر  يتإذا كان إيراد هاتني القصو ،من آالت
أىب الصـرب أين ال يـزالُ    - الصرب مـا عـاد جيـدي    ألنَّ ؛هاض على قصاحملر وه األول

  .الذكرى مؤرقة فاتكةو - يهيجين
الـيت  ) احلـارث بـن خويلـد   (يف رثـاء شـقيقه    عيزارةكذلك قصيدة قيس بن و

يدةهج املقلوب يف بناء تنتهج النالكامل التام( ، فيقولالقَص:(  
يـ ا ح ـ ارِ إن ـ ي ي نِا اب  عميـد أم  

  
ــكَ   مــأن ــدد ك ــؤاد هلي   ي يف الف

  اجمي حــِســفْن ي ذاتفشــي واِهللا  
  

  
  

ــ أباد الَو ــم ــا إِم ــ الُخ   وددلَ
ـ  باحيك صبِأَبِ   ـ لْت مك الـذي لَ   هقَ

  
  

  
ــب عامل دــو مِاس ــاللِّو ــدعب اِءقَ   ي

  فَسقَى الغوادي بطْن مكَّـةَ كُلَّهـا    
  

      ـودجبـه كـلَّ النـهار ت تسرو  
     لـديوخ وأبيك إِنَّ احلَـارِثَ بـن  

  
    ــود ــه مجلُ ــة لَ ــأَخو مدافَع   لَ

ــت وال   ــيةًوإِذَا تروح شع ــاح   لق
  

  ــد ــن زهي ــورِ ودره ــدب الظُّه ح  
  فحبسـ  ن يف هـ  مِز يعِرِالض لُّهـا كُو  

  
ــ   حدباُء بــاد ــ ةُي ــلُالض وع حرود  

  ـ ذَإِو ـ وا اجلبانُ القَ م صدق رـ و هع  
  

ــ   حِســ بضالقي ــو ضــبةٌ أُر خودد  
ــيفَألْ   ته يــح ــي املُم كَض ــأَاف نه  

  
ــ   صباُءح تــح لها مــب وي شتحــد   ي

  ــدرميــةُ واحمــةٌ جلْححاُء مــبص  
  

     هـا اللَّحـام أُسـودعوناز دت١(أَس(  
    ،يدة برثاء أخيه احلارث بن خويلد يف عشـرة أبيـاتفيهـا   تتجلّـى  فقد بدأ القَص

؛ننجده يف املطلع يستعمل الكلمات الـيت تصـف مبلـغ احلـز    فة، أمسى املعاين األخوي 
دعا ألخيه الذي أصيب بـاملرض فمـات مبكـة     ، مثَّ)عميد، كَمد، الفؤاد هليد: (كقوله

                           

: ال تكاد، حبض: عصره احلمل حتى انفسخ حلمه، حرود: املتبت املوجع، هليد: عميد( ،)٧٢ص/٣الديوان، ق(  )١(
 ).كسب واحد: اللبؤة، جرمية واحد: وقع الوتر، صبحاء: حبض
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يف ذكر خالل أخيه، فهوقيا، بالس و بعدها استطردإذا هزلـت األنعـام     م مـدافع جالـد
وقع أوتـار القسـي اجلبـان فهـرب تلقـاه      أإذا أفزع و هوبدت أضالعها، وت وأحدب

كأن و ،ة اليت حتمي شبلهاوبه اللحيمي املنهزم  وتستأسـد    لـه كسـب شـخصٍ  تلحـم
الـيت  ، إىل قصـة البقـر الوحشـي    بتقليد شعريختلص  مثَّ ،واحد فينازعها عليه اآلساد

  :ذلك يف قولهو ،اختار هلا اية مأساوية على يد الصياد
ــيب الَ واِهللا ــى عقَـ ــثَدى حلَـ    هانِـ
  

ــب ــنر بِقَ فَاصــو اجل اِءة رــود   ك
ــ   ــقَلْبب تظلَّ ـ وة ع ــت سـ بخقٍلَم  

  
فيــه كُــيونُ مهــا وــبيتترود  

  يــونَّأَكَــ ام ــمااوذًش ــرةًبعي  
  

ـ و أَ ــطَ كتـ لَري ــان هن ــج   ودلُ
  انهــوورك لَبــوتـب البيــاض هلـا   كُ  

  
ــونيعفَ ــا حت ــه ــى احلواجِ س بود  

ــى أُ   ــحت لَش ــب غَا أُهــي ــن ربِ   لٌابِ
  

ــي ــرِغ ي ضوــا فَلْارٍ خ ــيوه صيد  
ــلِّ   ــرعم يف ك ــادر خت ــفَلْك تغ اه  

  
زــر ــامد اَءقَ ــي ة اليدنِي تمــد   )١(ي

  ـ    وعنا حركة األحداث حني تتب إحـاالت الضـمائر داخـل القص ن لنـا أن  ة، تبـي
ـ   عن املقتول، فقد ترك لنا وجهني لفهـم القص ة الـيت كـان مـدارها    الشاعر مل يفصح

البقـر  ورقاء تطلـق علـى الكـالب حـني احتضـارها،      ، فالز)مصرع الزرقاء الدامية(
ـ    مبا يرتضي مثَّ القَصيدةالشاعر قطع أنَّ  وهذا يعين ،)٢(كذلك ة أقحـم القـارئ يف عملي

عمليفهناك من قرأ القصة على الوجه الطبيعـي الـذي يقضـي بغلبـة      ،ةة تفكيك القص
ـ  ٢٥٥ت ( كر اجلـاحظ األقوى، فقد ذ ـ   أنـه  ) هـ عراء إذا كانـت  مـن عـادة الش

يشـبه ناقتـه    اإذا كانَ مـدحي و ،موعظة أن تقْتلَ الكالب بقر الوحشو ة أمرثي القَصيدة
 كمـا ذكـر ابـن    ،)٣(اجلاهليالشعر  يذكر قتلها للكالب على وجه العموم يفو ،بالبقر

                           

بقرة قد ازرقّت عيناها  :ويقال ،كلبة: أتيح هلا، زرقاء: العمائم، أشب: ، املشاوذما استوى من األرض: مسلق() ١(
 .)للموت

، ٢ جملدالسكري، : ينظَر[ ،)بقرةٌ قد ازرقّت عيناها للموت :ويقالُ ،الزرقاء كلبةٌ(ذُكر يف نثر هذا البيت أنَّ ) ٢(
، )ة قد غُشي عليها فهي متيد من الطّعنكلب: البقرةُ تغارد خلفها زرقاء: (ورأي آخر يقول ،])٦٠٠: ص(
 .])٧٥: ص/٣ديوان ، قال(: ينظَر[

 .)٢٠: ص(، ٢م، ج١٩٦٥ - ه ١٣٨٥، عام٢عبد السالم هارون، ط: احليوان، اجلاحظ، حتقيق وشرح: ينظر) ٣(
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ـ ر هلا أنَّ البقر الوحشي قد قد تيبةقُ ابن قانص الكـالبِ زرقـاء،      اأقيدر خلـف يغـادر
بريـري فـذكر أنـه    .تبعه يف هذه القـراءة د و ،)١(يعين البقرة غشي عليها فانقلبت عينها

كالمـه   ، وقـد خـتم الشـاعر   ساعة إحساسها بـاألمن  ،أن لك ةقدر هلذه البقر"قد 
يلخ اجلاحظ يف رأيو، )٢("هاص التجربة كلَّببيت هكالمها يتبعان.  

ذلـك لتراتـبِ   و ،ح غلبـة البقـر وهـالك الكـالب    هناك قراءة أخرى تـرج و
يعبـر   - بعامـة  - الشـاعر اجلـاهلي  أنَّ  كما لتصوير الشاعر، االضمائر وفقًواألحداث 

بالثور الوحشي وقطيعه من البقر، حبـال االجتمـاع القبلـي الـذي يظفـر بـالكالب       
إذا كان طعن الكـالب بأنياـا مـا ينـتج     أنه  واألمر اآلخر ،)٣(ال تظفر بهوالضاريات 
فقد ذُكـر يف معلّقـة لبيـد بـن ربيعـة       ،ينفإنّ البقرة تطعن بقرنيها احلاد ،عنه النهش

بالطّعن بالقرون احلاد الكامل التام( ذلك يف قولهوة، العامري أن البقر تغلب:(  
ــىت إذا ح ســئ ي ــاةُ،الر ــلُوا م سوأَر  

  
ــفً ــن اغُض ــافالً ،دواجِ ــامها قَ صأَع  

  ــن ــرت فَلَحقْ ــا واعتك ــة هل رِيدم  
  

ــمهرية ا ِ كالسهــد ح ــه امم٤(وت(  
بال، أرسلوا هلـا الكـالب املسـترخية    سوا من إصابتها بالنماة حني يئاملراد أن الرو  

عبـر عنـها   ت هلا القـرون احلـادة الـيت    كرواآلذان املدربة على الصيد، فقامت البقر 
ـ على هـذا الن و ،)٥(ةهها بالرماح السمهريشبو باحلربة،  املقْطَـع يف  يكـون اهلالـك  و ح
رِيعو ه الشالكالب:  

يــو أَ امرــلَ اد املا هلن ــك ــفَي ااده  
  

ـ  فَنو ــد السـ ــا بع ــدالمِ ياده   ري
    فالشاعر اد و ،ة البقـر الوحشـي القـوي   يف هذا الفصل حيكي قصالـذي   الصـي

                                                                             

٢٠(. 
 .)٦٩٦: ص(، ٢داملعاين الكبري يف أبيات املعاين، أليب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدنيوري، جمل: ينظر) ١(
 .)٤٥: ص(اُألسلُوبية والتقاليد الشعرِية، حممد بريري، ) ٢(
 .)١٣٥: ص(نسيج القَصيدة اجلاهلية، سعد العريفي، ) ٣(
سلسلة تصدرها وزارة  -إحسان عباس، التراث العريب : شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، حققه وقدم له) ٤(

 .)٣١١: ص(ت، الكوي -اإلرشاد واألنباء 
 .)٣١٢ - ٣١١: ص(، السابق: ينظَر) ٥(



 ٣٢٦ 

ة، فيـذكر أن الزمـان ال يبقـي علـى صـروفه      ته مفاجئة يف اية القصشخصيظهرت 
 ذلـك اخل خصـب يف ناصـفة الـوادي، يف    ودعـة   يف عاشونوائبه ومراراته بقر  بـت

وقد سخر الشـاعر للصـورة كـل هـذه     . تروح وتذهبومن األرض تبيت فيه وٍ ستامل
ـ  حريـة  هلـا  حصـلت عليـه، و هيـأ   ذي ال األميناملستوى لنا  املقومات لينقل ل التنقُّ

يف ذلـك املكـان   الرخـاء  وممارسة حياا واهلدوء يف بعـدها عـن اخللـق    واحلركة و
الكـالم يف وصـف املكـان، قـام بسـرد       ىبعدما وفَّ مثَّ اخلصيب البعيد عن األخطار،

ـ رواظر معتمـرة عمامـة   الن يراه هكأنقد وجد بياضها اخللقي ف ،صفات البقر مـن   ايطً
 هـذه البقـر الـيت نالـت احلـظَّ     و ،ى احلاجبانا ما حول عيوا فأسود حتأم ،الكتان

الرخاء قد قُدر هلـا صـائد قـدير صـاحب نبـل، يغـري       واألمن واألوفر من اجلمال 
مكـان الصـيد    البقـر الوحشـي  تغـادر   ه عند صـيدها، مثَّ الكالب اجلوارح مبا سينالُ

  . الطعن نالعينني للموت تتمايل متترك خلفها البقر زرقاء و
ـ  وقد كان الختالف رواية البيتيـ  ن دور وة التـرجيح  يف عملي د القـراءات تعـد، 

الشرح، الذي فـتح بـاب اإلقـرار بـدور     ويوان بني الد) غادر خلفهات(ذلك يف مجلة و
وه تنحيو ته أالصائد وفاعلي   قـد  وان يوتواريه خلف األحداث، فأوهلمـا مـا ورد يف الـد

بيااه آنفًن، أنَّ  هومفاد ـا  ة طعنـه لكـالب الصـيد    البقر الوحشي جنا بفضل قـوبقرو
  .الكالب حتى نفقت
ــى أُ ــحت لَش ــب غَا أُهــي ــن ربِ   لٌابِ

  
ــي ــرِغ ي ضوــا فَلْارٍ خ ــيوه صيد  

ــلٍّ   ــرعم يف ك ــادر خت ــفَلْك تغ اه  
  

زاَءقَــر دــامــية اليدنِي تميــد  
ـ   يعـي ) تغادر خلفهـا (هاء الضمري يف مجلة و   البقـر  و ن أن الفاعـل يف املـوت ه

ل يف قرين البقـر، وهـي الـيت غـادرت الكـالب      تتمثَّ ةأداته يف الصيد ذاتيوالوحشي 
حـىت  (الصياد قد ظهـر علـى البقـر    أنَّ  ألنه يف بداية املفاجأة يذكر ؛تتمايلُ من الطعن

  :ذلك يف قولهوعلى الصائد،  فقد عادت واية السكريا رأم ،)أشب هلا أغيرب
ــى أُ ــحت لَش ــب غَا أُهــي ــن ربِ   لٌابِ

  
ــي ــرِغ ي ضوــا فَلْارٍ خ ــيوه صيد  
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ــلٍّ ــرعم يف ك ــادر خك يت ــلْغ   هفَ
  

زــر ــامد اَءقَ ــي ة اليدنِي تمــد   )١(ي
ـ و ،ألصـلي الصـائد ا و حت أن املقصود هرج )هيغادر خلف(ومجلة      النابـل  و ه

ااألغيرب، اليت غلب  الكـالب فيحسـم   وته متـأخرة يف مشـهد الثـور    ما تظهر شخصـي
املُـراد اختلـف كـثريا خصوصـا لقصـده إىل       لكـن و ،أداته يف الصيد النبالواألمر، 

 ة املتمثِّلَة يف البقر الوحشية اجلماعياتصوير قانون القواد بنبالـه، في   بقروـر  والصـيتغي
وسـري القَصـيدة علـى السـنن      ،بذلك خطُّ سري األحداث إىل هالك البقر وبقاء الصائد

  .)٢(والفخردح امل وعبرت عن عكسه قصائد ،الذي درجت عليه قصائد الرثاء
مفـر مـن    أنـه ال مثَّ قطع القَصيدة خبالصة أفادها من هذه التجربـة تـتلخص يف   

  :لك يف قوله، وذقضاء اهللا إليه
يــو أَ امرــلَ اد املا هلن ــك ــفَي ااده  

  
ــد الســ فَنو ــا بع ــدي المِاده   )٣(ري

املليك أراد يف هـذا املوقـف أن لـك الكـالب     أنَّ  نبيهنا ي الشعرِي املقْطَعو    
طول سالم، فالسالم بعد الذي متتـ  عت ابه ال مينحها أمن  ؛اسـرمدي إن سـلم وهـا  ألنت 

فهالكُ يف معتركـ ها بعد هذه السالمة مؤ املـوت مـاضٍ يف    ألنَّ ؛ال منـاص منـه  ود كَّ
أو هالك البقر الوحشي ألن الكـالب حثّـت اخلطـى حنوهـا حتـى       .املخلوقات كلِّ

  .أردا
القَ فاالمتدادصصي هنا يلخـ   ص الغاية القصوى م احلكمـة  وة ن سـرد هـذه القص

ـ  ،ة املـوت حتميوة القدر فاعلي هي الوصول إىلواملبتغاة  ـ  الشـعرِي  املقْطَعف ح أن يوض
واالجتمـاع  والضعف ور ألمر القوة الفاعل احلقيقي املدبالت ـ فـر مالكهـا الـذي   و ق ه

ف األمور حبكمةيصر، املقْطَعا ارتداد أم رِيعـ  الش نـا نضـع   الفصـل السـابق فإن  و حن
املقْطَعشج فيها ة يتواأيدينا على أمورٍ عد رِيعمعه، أوهلـا  الش: والسـالمة الـيت   عـة  الد

 ،يف بدايـة حيامـا   -البقر الوحشـي وأخـوه    -عاشها بطال القصتين يف ظلِّ اجلماعة 
ـ   مثَّ انتهت ما األمور إىل البقاء الكرمي، فسرية أخيـه القتالي ـ  ة غـدت للكرامـة   امثالً

                           

 .)٦٠٠: ص( ، ٢شرح السكري، جملد) ١(
 .)٤٥٣: ص(عناصر الوحدة والربط يف الشعر اجلاهلي، سعد األيويب، : ينظر) ٢(
 .)السالمة: اهللا، السالم: موا وهالكها، املليك: نفادها() ٣(
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ـ و ،يف ساحة املعركة لكان غالبـه ال حمالـة   ابشر كان املقاتلو ة، فلالعزو ه املـرض  لكن
  .فقضى عليه بال سيف وال مقاتلة ؛ك أركان أخيهالذي متلَّ
بفصـل الرثـاء، الـذي     الشعرِي املقْطَعأخرى تربطُ  من جهة أخرى جند وشيجةًو

ل علـى الغـذاء   كذلك احلصـو و ،ل يف البقر الوحشيربطَ فيه الكرامة باالجتماع املتمثِّ
  .لة يف الكالببالقوة املتمثِّ

مـا دام القـدر مـاضٍ يف     ار أن القوة ال تبقي أحـد رقَي الشعرِي املقْطَعمث جنده يف 
 و، اآلسـاد يف موضـعها  مـع  ة احلامية املُلحمة وعن اية اللب سكت هأن فنجد ،اخلالئق

 املقْطَعإىل مباشرة نقلنا آثر رِيعا الشحد بإرادة اهللا لكلِّ الذي يضع حياة.  
  ):التام الطويل( خالدا فيهايذكر  مرثيةوقال أسامة بن احلارث يف 

  داقــر مي اهلَــلُ ذيــلَ لْا هــنــتجارأَ
    

ــأَ ــم الن ــوم عن ــي م م راوِا أُانعد  
ــتارجأَ   ــرأً نَّا إِنـ ــلَ امـ   هوديعـ

  
ما نيسمم أُ ر ا بـت خفـي العو ١(ائـد(  

 البكـاء يف  بلـغ سـبعة أبيـات    :أوهلمـا  ؛نيفصـلَ من  القَصيدةهذه  تنقد تكوو  
  :حال دومو ،املوت بهمغي نة الذيذكر األحبو

ــ كَّذَتــر ــواين فبِ ــهت إخ   ادت مس
  

 ـ  اكما ذكرت بـو من   الليـلِ فاقـد  
ـ أي لقـد  رِمعلَ     ت يف ـي خالـد  مهلْ

  
ــعــن ال شــامِ إما يعصــينــد   ك خال

 بتقليـد شـعري   اسـتعين م ،ة احلمار الوحشـي ذكر فيها قصفقد  الثاين الفصل أما  
ـ  الشعرِية،ة ص من الرثاء إىل سرد القصللتخلُّ الـذي التزمـه    ،)هرحـدثان الـد  ( ووه
الشنيلياهلذَ راُءعيف غرض الر رف"و ،ةثاء خاصهذا الع الـذي ربـطَ فيـه ذكـر     ي اهلُذَل

قـد انشـغلوا    أنَّ اهلُـذَليني  علـى  ما يدلُّإن ،األياموهر الثريان بذكر حدثان الدواحلمار 
بفكرة م إىل هذا التكرار الواضح،مشتركة حفز    الـذي   وهي فكـرة املصـري احلتمـي

  :ذلك يف قولهو ،)٢("جيلبه الزمن
ــ واِهللا ــى عال يبقَـ ــثَدى حلَـ   هانِـ
  

ــد بأَرِطَ ــوي ـ طَ ــة فَـ   دارِان العالي
  

                           

 .)٢٠١ص/٢الديوان، ق() ١(
)٢ (لُوبيةاُألسرِيعني، حممد أمحد بريري،  ،ة والتقاليد الشير اهلُذَلعدراسة يف ش)٤٠: ص(. 
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يف عشـرين   أخطارهـا وبات الطبيعـة  يستطرد يف بيان شأن احلمار مع أتنِه وتقلُّ مثَّ
يدةقطع  حيث ،ابيتالقَص كاملة ببيتني:  

ــد ــه  إذا ش ــواء فإن الس ــع   ه الرب
  

 ــاِء وارد ــتأنس امل ــه مس مــى ت   عل
   وأناب    لـهقد أمسـى علـى البـاب قب  

  
ــي الر ــدر ال ينم ــأقي ميــائد   )١(ة ص

  وشأن احلمار الوحشي يف األبيات السابقة للمقطع تبن أنه فحلٌ عـاش مـع أتنـه    ي
طـاق، مث  قع حىت بلـغ مـن اجلَهـد مـا ال ي    يثور فيه النوفيه املاء  تشحيف مكان حار 
له مشرب اوجد فيـه    يف موضع عطـشٍ ال يـزال   قد هجرته الوحوش، اموحش يطلـب

لكـن طـول   و غري قليـل مـن الرمـاة،    اعددوحوله مفازة ال منجى منها إالَّ أنَّ  املاء،
ـ  ،م متطر السماءلَوه لَالصيف قد ماطَ حلياتـه علـى الـرغمِ مـن      افورد هذا املاء حفظً

ر مـع ربعـه السـواء    هذا الفحل قد تـآز أنَّ  الشعرِي املقْطَعمثّ يذكر يف بييت  ،أخطاره
رجـع وجـد علـى    ووحـني شـرب    ذلك الربع مستأنس ينظـر،  تم وعلىاملاء رد فو

االباب صائد مية فيصميها حني يصيدهاقصري القامة ال ينمي الر.  
ـ  ا؛قصصـي  اامتـداد  يعد الشعرِي املقْطَعف ألن ـ ه يكـون مكم ـ   الً ة ألحـداث قص

ـ  وتبـد فالقصـة   ،ينسجها الشاعر، كقصة احلمار الوحشي هنا متسلسـلة، وكة متماس 
هـة املشـهد   تركنـا يف مواج  مثَّ ،القَصيدةة إىل آخر شطر يف أخر عنصر املفاجادإالَّ أنه 

ـ   فيه بني الصائد األقيدر قصري القامة الذي ال ينمـي الرمي ة حـني يصـيدها،  الذي جيمع 
يف  فقـد مجعهمـا   ،ثاحلـد من معـه دون حتديـد ملنتـهى    واحلمار الوحشي الفحل و
مواجهة مفتوحة اللةالد.  

والقارئ أسامة بن احلارث(يف ديوان  لُاملتأم(،  ـه   يـدركرجـلٌ حكـيم بـالغ    أن
احلكمة يستشايات األمور م ا،رفو ن بداياه سـيُء احلـظِّ  لكن  مـات  ال ميلـك مقو

الشخصيا، فهون رشده ة اليت متكِّة القيادي وحكمته مكانة تليق يف شـعره مـن    ي ـركث
الشـعر إالَّ   وليست اإلشـارة إىل عصـيان األقـارب يف هـذا    " ذكر عصيان اآلخر له،

                           

 ).٢٠٧ص/٢الديوان، ق(  )١(
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اتعبري عن الوعي بنوعٍ من اخلطر يهـيدة كقولـه يف غـري    ،)١("تمـاء ند معـىن اال دالقَص 
  ):املتقارب التام( السابقة )٢(الدالية

ــع الْص ــأَاك ــارِقَ ف ــي أَب رِمهم  
  

ــزفَ ــ لْايِـ ــ وك أَرِمأَبِـ   )٣(طالخـ
  وقوله يف بائيهت - املتقارب التام( - اأيض:(  

ــأَ ــب ــكم قَذْى جِ ــذَالَّ إِ وم اهاب  
  

ــأَ نوا ابــو ــع انَكَ ــتك مهِيلَ ٤(ااب( 
  ):الطويل التام( اأويس فيها يذكراليت ته نييف عي يقولو  

عانِصي أويـ  س ـ كَ هابِي الـذَّ ف ا م
ــع   تصــــــــــــ

ـ ع ـ س ف ـ وس رِي ضــ عها الغ م ـرانِبع  
  عي انِصـ و ـ  ملَ يردد ـ ع ـ طَبِ يلَ اعة  

  
   كثمللَوم ـ ض عليـه األَ بِقْت اجِش٥(ع(  

  فالشاعر ه  على نفسه يف مجيع قصائده يقررأيٍ أن صـاحب  ـ  ،سـديد ه غـري  ولكن
ال مأخوذ مبشورته،وطاع ممن حوله م ه فنجديرـ    د ـ د هـذه اخلُّلـة الـيت يتحلَّ  اى - 

ـ  ره ليكونَاملعىن الذي ختي وهو يف ديوانه كلّه، - سداد الرأي امقطع  للقصـيدة   اشـعري
البالغة تتطلَّ فاحلكمةُ ،راسةموضوع الداب عزم  الـرأي السـديد الـذي ال     يفتقـده رب

يتوم يف جمريات األحداث كَّحهـذا املعـىن الـذي    و ،املشـورة وصح يكتفي بإسداء الن
تمثله الشاعر يف ذاته يتناس  مع الصورة الـيت قـد املقْطَـع مها يف ب  ،رِيـعـ  الش ه فتقدمي

للنصيحة دون أن ميلك احلق جيعله يشـبِه ذلـك الصـائد الـذي     يف حتو هلا إىل أمر نافذ
 ،بل الصـائب مـع الـيقني   ع املسـتق توقُّ وووجه املشاة ه ال حيسن قتلها،وينمي رميته 

ـ و ،ثيعلم مـا سـيحد   وفه دون امتالك القدرة على تغيري احلال الراهنة، ه ال ميلـك  لكن
 الشـعرِي  املقْطَـع فارتـداد   د الذي يصيد لكن ال يريح ذبيحته،الصائ لُه مثَلُثَفم ،تغيريه

ـ     ويبد – الرثاء - األول الفصل وحن فقـد   د،يف موقفه القبلي الـذي سـبق مـوت خال
ـ وخـرج  وه عصاه لكنو ،قد اه عن الذهاب إىل الشامأنه  ذكر ـ  كأن نعام ال  اه ناصـح

                           

 .)٧٩: ص(السابق، ) ١(
 )٣٣٧ص: يراجع.(أم النوم عين مانع ما أرواد  أجارتنا هل ليل ذي اهلم راقد  )٢(
 .)١٩٦ص/٢الديوان، ق() ٣(
 .)١٩٧ص/٢الديوان، ق() ٤(
 .)٢٠١ص/٢الديوان، ق() ٥(



 ٣٣١ 

،أن قال لهإالَّ  فما كان منه يسمع:  
ــقُفَ ــلْ ــُء ماملــر الَ هت لَ الن ســهفْك  

  
ــ ــمِ العيف جــذْ ووال ه شيــة ع ائ١(د(  

  مقطعها  فانفتاحرِيعو ،ها العامم خيرجها من إطارلَ الش مل يقـدبـل   كـة، كَّفَمها م
ارتباطـه بغـريه مـن    والواحـد  فُصـول الـنص   أعان القارئ على إدراك الروابط بني 

التفسـري ضـمن   ويبـيح التأويـل   "املفتـوح   صفالن ا،أيض هشخصيتونصوص الشاعر 
حدود نصية م٢("نة مفروضةعي(.  
 )٣(بـن الـداخل  و ، قصـيدة عمـر  املُركَّبة القَصيدةن أمثلة االمتداد القصصي يف مو
ـ  ون، يعلى فصلَ اليت اشتملت )٣(الداخل ـ  مثَّ ،أم عبـد اهللا أوهلا التشـبيب ب ة البقـر  قص

الـوافر  (ها بقولـه  النبـل، يسـتهلُّ  والسـهم  وفيه احلديث صيد البقر  نثرالوحشي الذي 
  ):التام

  ملّــــا ر أم عبــــد اِهللاتــــذكَّ
  

  وججــوى منــها لَالنــوه نأتــ
ـ        وما إن أحور العيـننيِ رخـص الـ

  
ــع ــروده أم هـــ ــ   وجدظامِ تـ

    ــها و ــة من ــن مقل ــدجِبأحس   اي
  

ــعــداةَ احلجــرِ مضــحكها ب ل٤(يج(  
  يتلـك الـيت تفضـلُ     االبتعاد،وت يف املضي جلَّو البعيدة اليت أمعنتر الصاحبة كَّذَت

ـ  ،مبسمها على الغزالة احلوراءوجيدها وجبمال عينيها  حديثـة املـيالد   ،ة العظـام غض، 
  .مشيتها كالنعامة تقودها أم ،ذات الصوت

  :قصة البقر الوحشي مع الصائد املدجج يقص مثَّ
ــبٍ   ــلَّ غي ــوجس ك ــة ت   وهادي

  
  ــيج ــامت نش ــس إذا س ــا نف   هل

  
                           

 ).٢٠٢ص/٢الديوان، ق(  )١(
)٢ (طَلحصا وما، ميجان الرويلي دليل الناقد األديب إضاءة ألكثر من سبعني تيارا معاصرسعد البازعي،  -ا نقدي)ص :

 .)٢٧٣: ص(
يذكر  ،ألصمعي، إال أنه يف الشرح نقلت رواية ل)عمرو بن الداخل(السكري هذه القَصيدة ويف الديوان إىل  نسب) ٣(

، ٢السكري، جملدشرح / ينظَر[، )زهري بن حرام( :امسه ،)الداخل( :يذكر فيها أا لرجل من هذَيل يقال له
 .])٦١١: ص(

 .)٩٨ص/  ٣الديوان، ق() ٤(
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إىل دوي ــيخ ــوِى تصـ   األرضِ تهـ
  

 ــجيج ــف الش ظــا ن ــمعها كم   مبس
  عزــا ز ــتوناهـ ــامٍ كانـ   يف مصـ

  
ــأنَّ ــح  ك ــراا س ــيجس   لٌ نس

ــها    ــه إنْ مل ينلـ ــك نفسـ   ويهلـ
  

  بعــيج و حــق لــه ســحري أ  و
  ا وركتــــهأمهلــــها فلمّــــو  

  
  وهــي معرضــةٌ ــيج   امشالًــ

ــرب ذ     ــا أغي ــيح هل ــيفوأت   حش
  

  ــوج ــاجته زلـ ــيب يف نشـ   غـ
ـ  ،سـة إذا وقعـت يف مكـان ال يواريهـا    متوج البقرة كانـت أنَّ  فيذكر   ذا ا إأم

تقتلعه من جوفها لع سرحت فلها نفسمقذَه، أخو ها الشاعر    مـن معـه علـى غـريف  ة
وقـد اختـار    ،افتعل األسباب للحصـول عليهـا  ويف صيدها  الصائد حثَّ ألنَّ ؛مكاا

ـ  أمهلها إىل أنْوفقام  ،لنفسه اهلالك دوا الـريح،   مـر  متـر  اجعلته حيال وركيها مشالً
  .مت تقدأبقاها حىت ولكنه

 ،مث أُتيح هلا صائد أغيرب خلق الثيـاب متخـف بـني الصـخور، سـريع القـنص      
ألنـه ينسـب الفعـل     ؛وهذا الصائد هـو الشـاعر نفسـه    ،فكانت قدره الذي ينشده

  :همفيقول يف وصف الس ؛لنفسه يف البيت التايل
  دلَفـــت هلـــا أوانئـــذ بســـهمٍ

  
وخــيضٍ مل ت ــروجحنـ ــه الشـ   نـ

ـ         سديد العـري مل يـدحض عليـه الـ
  

ـــه زعـــلٌ دروجدحــــغرار فق  
  ــات ــاهر لينـ ــن أبـ ــه مـ   عليـ

  
   ــوج ــرانٌ دم ــدح ظه ــرنُّ الق   ي

   ــري ــس قص ــذئبِ ال نك ــنتِ ال   كم
  

 ــوج ــس عمـ ــه ال جلـ   فأغرقـ
    ــوف ــا هتـ ــا ملطعمهـ   يقرـ

  
  ــيج ــها وث ــف معقل ــالع الك   ط

ــى      ــان ثكل ــدادها إرن ــانّ ع   ك
  

 ــد ــلوعها وج ــاللَ ض ــيج خ   وه
  فقد هم ٍءطْبب   عليـه ريـش طـريٍ    لصيدها بسهمٍ دقيقٍ ساملٍ من الشـقوق، مسـد د

كمنت الذئب، لـيس بقصـريٍ يغـرق    وٍ ال اخلوايف، مستومن األر يعين ليس من القوادم 
 وج حني انتزاعه وال طويل يتعـو يتلـو   القـوس الـذي يرمـى    - ى فينـثين، يتسـبب

بواسطته السمهـا، فصـوت القـوس حـني يعـاوِ      يف ت - همطْعقريبِ البقرة مـن مه د
  :صل يقولويف وصف الن ،كلى الذي يلتهب يف صدرهاالسهم كرنني الثَّ
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  بــيض كالســالجمِ مرهفـــات  و
  

بعـــيج قُـــرـــا عكـــأنّ ظبا  
    ــاءت ــا فج  ــان ــاطَ الناجش   أح

  
ــ ــروغُ  امكانـ ــوجوال تـ   ال تعـ

ــاها    ــه حش ــت ب ــت فالتمس   فراغ
  

  ر كأنـــه خـــوطٌ مـــريجخـــو
    ــريش ــأنّ ال ــه وك ــوقني من   الف

  
صــل ســيطَ بــه مشــيجخــالص الن  

   ــت ــديهم وفظل ــحايب ل ــلّ أص   ظ
  

ــيٌء أ ــم نِ ــريض اللح ــيجوغ   )١(نض
ها أصـل  يحـد  فهي بيضاء كـأنَّ  نصال، :مجعهو ،يقصد بالبيضِ نصل السهمو    

ار، أصاب به حشا البقرة بعد أن أوقعها الصـائدان يف الن  فيـه بـني     كمـني حوصـرت
حـىت أصـبح ريـش     السهم قد نال احلشـا،  لكنو واضطربت ،ن، فراغت البقرةُيجبلَ
اهم خمتلطًالس مبالد، ـ و وه فظلَّ ،ه مشيجكأن امن صاد معه ميلكون حلم  ـ  اجديـد اطري 

  .ومنه الناضج ،منه النيئ
ـ    بالنسبة للفصل الشعرِي املقْطَعيعترب امتداد  ة األخري الذي خصصـه الشـاعر لقص

و البقر الوحشياالصائد امتداد اقصصي ـيدة  قصد فيه أن يقطعايـة     القَص مـع وضـع
للقاملقْطَعة، فص رِيعالش بتمامهارتبطٌ م وفيـه يصـوغُ الشـاعر الغايـة      ،بنهايتها ملتحم

ـ   الـيت   ه وبـني البقـر الوحشـي   املنشودة من نشوب معركة تأمني الغذاء الطَّبِيعيـة بين
متضـي بـذلك دورة احليـاة يف    و ،حيـاة القـوي   لتسـتمر  ؛تقضي باهلالك للضعيف

ـ  ال تطلب الن القَصيدةفهي اية متمكنة يف آخر  ،الكون افس بعـدها مطلب  ثغـرة   لسـد
ـ رتمبعـىن أـا ت   ؛فاألحداث يف عامل الواقع تكـون مترابطـةً  " ،يف الشعور ب علـى  ت

ـ  و تترابطُ مع األحداث السابقة عليها، فالنتيجةُ بعضها؛ تكـون األفكـار الـيت     ممـن ثَ
ط  النتائج مترابطةور عن املقدمات تعبرابص  يتوسلواألحداث، تللتعـبري عـن هـذا   الن 

  .)٢("ةليكْشو داللية ؛بوسائل كثريةالترابط 
أم املقْطَعا ارتداد رِيعـ الفصل السابو حن الش ـ  ق، فإن ا يف العالقـات  ا وجـدناه جلي
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)٢ (علم اللغة النصإبراهيم الفقي، دراسة تطبيقية على السور املكية، صبحي  ،ة والتطبيقي بني النظري)١٤٥: ص(. 
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وتفاصيل بني مشهد الصراع الاشئة يف النمشهد التشبيب، فمكو   امي نـات املشـهد الـد
الصائد، البقر، القوس(ة الفصل األخري هي يف قص (ت   كـبري مكو نـات  طـابق إىل حـد

سيبِمشهد الن كَالذي يتـ   - الشـاعر  -الصـاحبة  (ن مـن  و منـاط  و، )نينظـرة الع
ـ  الشـاعر  هالَمعلة األدوار اليت اسـت بادن يف مماالرتباط يكْ كتقني    لـه جتـاوز ة تتـيح

 سـة الـيت حـثَّ   تقابـلُ البقـرة املتوج   فالصاحبةُ ،احملظور الواقعي إىل مستهلَك خيايل
إىل  ا نظـرة العـني الـيت وصـلت    ف، أميف مقام الصائد املثقَّ الشاعرولصيدها،  ىاخلط

تقابـل صـورة السـهم ذي     فإنهـا مبسـمها  وجيدها وحجرها يف البيت لتبلغ مقلتها 
القوس املوتوروصل احلاد الن.  

ـ  ؛ه مـن التفصـيل مـن املشـهد احلقيقـي     حرم نفس الشاعرأنَّ  ومعىن هذا ه ألن
 احملفوظـة يف حجـر ذلـك البيـت مل ينـلْ      فالصاحبةُ ،استعان بقناعٍ يقفز أسوار الواقع

ـ ماحلت النهايـةُ و ،املخالطـة والنفس تطمح إىل اللقاء ونظرة ثاقبة، إالَّ  نهام ـ ي ة ة يف قص
  .ة يف حاله مع الصاحبةاملرجوالنهاية  البقر هي
يكْو ا االمتداد الصوري فهأم امتدادعـن ال ش القَـة فالتجربـة  وبـني الصـورة    ع
ـ   ومن الكثافة  االيت تبلغُ حد ،الشعرِية ر حتيـلُ فاعليـوتـ  الت ة مـن  ة الصـورة إىل عملي
للعـامل   الصـورة إىل احنـاللٍ   تـتغري هنـا  و ،الكشف ال حدود هلـا واإلضاءة والفيض 

ـ   و ،فسثريها يف الـن التداعيات اليت توطات الترابواملألوف لألشياء  اإعـادة تركيبـها نبع 
جديدة اغريب ١(لعالقات(.  

فنجـد  ، املُركَّبـة  القَصـيدة يف  الصـوري لالمتداد كثرية  أمثلةٌأيب ذؤيب  ديوانويف 
 فيـؤخر  سـه باعتبـاره،  سويؤ ،فصل قصيدته األخري على التشبيه الـدائري  بىني اعرالش

األبعاد اجلَاملشب ـة ه إىل آخر الفصل بعد أن رسميالـ  م اةاملتوخ   ه منـذ  يف صـورة املشـب
 عتاـا، و، "أمسـاء "بنسيبٍ يـذكر فيـه الصـاحبة     هاهلَّاست اليت و منها الميته. بدايته
  ):الطويل التام( فيقول

ــعز أَالَ م ــأَ"ت سأُ الَّأَ" اُءمــح هاب 
 

ـ  ب :تلْقُفَ ـ  الَولـى، لَ نازِينِع لـغيي ش  
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جزـ ي ض كتفع  الـوـ لَ د ـ م كَا شيهت  
  

ونْا إِم جزاك الضعف مـ أَ ن قَح د١(لـي ب(  
اعتـدال  والبيـاض   :منـها  ؛ةمن حسنها جوانب عـد  يجيلِّويذكر ظبية بيضاء  مثَّ  

  :أتصرم حبلي أم تدوم على الوصلِ :تشبه الصاحبة حني قالت له القوام،
ــادن ــع ش ــا عيســاء تتب   الَعمــرك م

  
  النجـلِ  "نخـبِ "من " باجلزعِ"يعن هلا 

ــواتها    ــعر ش ــت تقش ــي قام   إذا ه
  

  ق بني اللّيت منـها إىل الصـقلِ  يشرِو
ــ   ــرى محش ــدرها ات ــا  يف ص   مثّ إنه

  
ــل أإذا  ــزٍ عب ــت مبكتن ــرت ولّ   دب
  ترتعــي" بالعاليــة"م خشــف أمــا و  

  
ــق و ــأترم ــلِ  احيان ــة احلب   خماتل

  بأحســن منــها يــوم قالــت كليمــة  
  

  أتصرم حبلي أم تدوم علـى الوصـل؟  
يـذكر حلمـه الـذي ضـاع     و يف البيت األول، عتليت اده اترير فعلَبيعود إىل ت مثُ  

بالغنب بعد حبها حىت أمسى يستنيلقَ ن كان الكلُّإر كـ  ى ما ي ـ القيه حـىت تغي أم  هر لون
  :ال

    أجهـل فـيكم فإن تـزعميين كنـت  
  

  فإني شـريت احللـم بعـدك باجلهـل    
  خلّـتين وقـد غُبنـت    :وقال صـحايب   

  
،تنشـكلي؟  دري أفـال   غَب أشـكلهم  

  كرميــة" معــد"فــإن تــك أنثــى يف   
  

  علينــا فقــد أعطيــت نافلــة الفضــلِ
      ـا قالـت رأيـتا "على أخويلـد"  

  
  تنكّــر حتــى عــاد أســود كاجلــذلِ

  تلك خطـوب قـد متلّـت شـبابنا    و  
  

  اخلطــوب ومــا نبلــي بلينــاتفَزمانــا 
  وتبلي األوىل يسـتلئمون علـى األوىل    

  
  وع كاحلـدأ القُبـل  تراهن يـوم الـر  

   كعقبــان الشــريف"فهــن "جــوانح  
  

  وهــم فوقهــا مســتلئموحلق اجلــدل
ــها     ــوف ألهل ــربن احلت ــا يق   مناي

  
ــل س اجلَبــاَألن ــارا ويســتمتعن ب   جه

ـ أو ،فـرادى الناقة الـيت تلـد أوالدهـا     صاحب ويف فصل القَصيدة الثاين يذكر   ه ن
ـ  وأيقـدمها لنفـرٍ جيـاع     مثَّ ،ئـه ايذحبها إذا أجدب الناس لكرمه وبذله وعط يفللض 

سابقٍ مل يرضه، الًالذي أقبل متحو وفه عن مكان ـ  ي ـ   ابادر باحلسـنة قبلً اليـذكر كرمي، 
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 مكانـه، وليصلوا إىل ما بلغـه مـن شـرف     احملبوبة األمر حاول فعله أبناء عمكلّ هذا و
  :هل عن حبتتحوحىت 

ــها  ــدرت لرجل ــنسٍ ق ــة ع   ومفره
  

  رت كمـا تتـابع الـريح بالقفـلِ    فخ
ــاعٍ أ    ــي جي ــول وحل ــيف حم   لض

  
ــي  ــه قبل ــج ب ــرا أن يل ــادر ذك   أب

   ورويــتمل يغــرم نــدميي وحاولــت  
  

  بين عمهـا أمسـاء أن يفعلـوا فعلـي    
ائري، اليت يسـفر عنـها التشـبيه الـد     بالعواطف ايقبلُ على الفصل األخري حمملً مثَّ  

  :غر الصاحبةثو مر املمزوج بالعسلالذي مجع فيه بني اخل
ـ رِذْأَ( نم ةٌلَضا فَمفَ عـ ) ات هبِو ـ ت اه  

  
ــ ذَمــ ةٌكَّر كَع سنهــاد ــي الض ةلِح  
ــ   ــمةُ رفَالَســ   ةٌاودا إِهتناحٍ ضــ

  
قَمــر ــدرِ ةٌيـ ــة الررف آلخـ   لِحـ

  تزدضهوا مـ أَ ن لِه "ـ م رٍص"ـ "و   "ةزغَ
  

لَعسى جرم ةـ فُر وعالـذَّ  ةو لِيفْـلِ الك  
ـ ع"ا هى بِافَوفَ   ـ  "انَفَس ـ أَ مثُ ـ ى بِت اه  

  
"مجةَن" تـ  وفُص ـ ف اللِي الق الَو ـ ت ليغ  

ــحورفَ   ــه ا من "ــي ذ َــ "ازِا شعةًي  
  

يبأُاد ـ ولَر قَابِى السـ إِ ات   "احلَبـلِ "ى لَ
  نهنيـــب تاَءجـــو نئْجِـــفَ  

  
ليــم سذ فْحــر ــاه ا تزمــالفَكَ ع لِح  

ــفَ   ــبِ اَءج ا كَهــي ــم ا يوافي ــح ةًج  
  

نـ د ك ميـ غَ امٍر يـ نِ ر ـ و الَوسٍ كْ   لِغْ
ــفَ   ب بِ"اتــج ــ" عٍم ــإِ مثُ ــم"ى لَ ىن"  

  
ـ تبا يأدر حبصأَفَ ـ غ ي املبِز ـ ج السلِح  

ـ بِ اَءجفَ   مـ  جٍز ـ  ملَ ـ ي الن راس ثْم لَـه  
  

هـ  و الضحإِ ك ـهالَّ أن ـ ع لُم ـ الن لِح  
 "يــانِميأَ "ةــحــا لَي ــهظَّا م "ــأْم   "دبِ

  
قَ آلِ"وـ " اسٍر صأَو ـ ب سقـ ي كُح لِة  

  ةيــقارِة بفَحي صــا فــمــه نْا إِمــفَ 
  

جأُد ــد ــرِي ــبِ تقَّ ــبِو ومِدالقَ لِقْالص  
ـ  بيطْأَبِ  مـ  ن يهـ ا جِذَا إِف ـ ارِت طَئْ   اقً

 
لَــوم يــتبيــ نساُألاط قِفُــع ــاملُجيل  

ــامل فا اهلَــدذَإِ  عزــ اب صوب ــأْر سه  
  

أَوكَمـ ن ض فْهـ  و مـ الثُّ ن ـ اخلُ ةلَّ   )١(لِطْ
  كْيبدأ بذر النيف   وهـي  -اليت محلت السـالف مـن أذرعـات     اقة الشديدة بلـد

 عليهـا مـن كـلِّ    رة يف بطن املاء ميـر خه سريها وهي حتمله بالصشبيو - أطراف الشام
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يف حـل، و لثقـل مـا حتملـه ردفًـا ملـؤخرة الر      يءبطالإىل سريها  يلْمح وهو ،جانبٍ
 ،هـا يف البيـت التـايل   ركَعلى إمتـام التشـويق ذَ   وإعانةٌ ،للشاربنيق يشوتؤ هنا التباطُ

اقـة  سمع البيت األول سيتساءل عن احملمول الثقيـل الـذي أبطـأ خطـى الن    ي فالذي 
ـ  الذي يدخر الكشف عنه ألبيات تاليـة،   ،الشديدة ـ ي مثُ سفهـي   ،رد يف وصـفها طْت

 مثَّ ،اقـة مبـا حتملـه إىل عسـفان    بلغـت هـذه الن  و قد  .شديدة القوام عالية الكساء
يف قالله سـاك وإىل جمنة  وصلت ناخلمر صاف،  الن ـاز،    اقـة مث بلغـتسـوق ذي ا
ينئـذ يف نشـاط تصـيح    ح اقـةُ النو ،اخلمـر  ليبتـاعوا فـة  الذين يقفون بعر هايستقبل

ـ ح فـأمتَّ  ،يوايف حجه نـدمي كـرمي  للخمر رجلٌ وا ؤكان من بني من جاو تصوت،و ه ج
باملبيت مبزلفة مثَّد مالعسل، ى،ن يطلب فحصل على ع مثّ أصبح  حـل  سلٍ مـن عمـل الن

اسالن مل ير لَثْمه، أصله من و  شبه يف بياضه الثّغر،يران م ي رويـت شـجرته مـن    بـر
العسـل حـني يوضـعان    ومـا اخلمـر   و ،ماء املطر الصايف الذي أتت به املزون السوداء

الصـاحبة   - بأطيـب مـن فيهـا    مصقولةومطروقة بالقدوم  يف صحفة معمولة ببارق،
الـوخم الثقيـل    حينما يكـون الرجـلُ   ،يف وقت السحر ابالليل طارقً هاجاءإذا  - أمساء
  .اآلذان سكن بني الغنمِ طوالِوقد نام على ماله  عمةوسعة النه املال مهُّ الذي

 تأكيـدها علـى   نات الصورة املختـارة ظُ على واقع مكوالحمن أبرز ما ي لعلَّو  
ا لبيان فناء الشاعر يف تأصيل ماملكـان الـذي    فقـد ذكـر   ،اكرمها أصلًوشرفها كونا

شـرف األمـاكن الـيت ذكرهـا     و الناقة الـيت محلتـه،   ن شرفبيو جيء منه باخلمر،
ـ  و ،حلـة ات للمحافظة على تسلسل الركمحطَّ سـوق عكـاظ   والشـعائر   لهـي متثِّ

أصـل صـناعة    العسل، مث ذكـر أن و الندمي الكرمي الذي أخذ هذه السالفة عسفان، مثَّو
 املـاء العـذب دميـة سـوداء،     همان الربي الذي سقتمن شجر الر حل للعسل مأخوذٌنال
ض لـه مـن   فعـر  ،شغل نفسه باملشبه بهوتناسى املشبه  ونسي أ" يف اية املطاف حنيو

جوانب رسم له صورةًوة عد ١("ةممتد( املقْطَـع م لنـا الغايـة يف   ، قـد  رِيـعمـن   الش

                           

 ،"التصوير القصصي"سعد .حيث يسميه د( ،)٩٩ص(األصول الفَنية للشعر اجلاهلي، سعد إمساعيل شليب، : ينظَر) ١(
 ).ويذكر أنه يف الشعر اجلاهلي أكثر شيوعا
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  .القَصيدة
صـفات  البارقيـة علـى الـرغم ممـا متتعهمـا ب     حفة العسل يف الصواخلمر فصورة 

ـ  رطيب فيها حني يط انال يبلغ ماهفإن ،الكرموف الشروالنقاء وهر الطُّ حينمـا   اقهـا ليلً
األفواه،تتغي ذلكو ر روائح يف قولـه " مبـا "ائري الـذي ابتـدأه   على طريقة التشبيه الد: 

ـ طْأَبِ: (بقوله" بأفعل"أاه و ،)هما فضلة من أذرعات أتت ب( يـ  ب مـ  ن يهـ ا جِذَا إِف ت ئْ
تـابع نسـج أحـداثها    ي وحني يعتمل الشـاعر افتتـاح الصـورة بـالنفي مثَّ     ،)اقًارِطَ
ـ  و و ،اشخوصها يف أبيات قد تزيد على عشـرين بيت  يف ذهنـه أن خيـتم  ـ ذلـك بف لٍع 

ـ مـن الن  اكـثري  رِيالشعحيقق يف عمله  وه ،)بأفعل من(خاص على وزن  الـذي   ج،ض
ـ ي لفصـله  سـبة بالن الشـعرِي  املقْطَعف ،)١(ة حمكمةضويع وحدة يصل به إىل حتقيق ل كِّش

اعنصر الصـوري هـذا االمتـداد   و األخـري،  ل به أجزاء الصورة اليت بناها الفصلُتتكام 
ة ال تكتمـل أركـان   على مقطعه ألنه أفرده جبـزٍء مـن الصـور    اس الفصل كاملًيؤس

  .باملقطعإالَّ  التشبيه
يف الفصـل األخـري مـن     الصـوري لالمتداد  الشعرِي املقْطَعحتقيق أنَّ  ناربإذا اعتو

ـ  النهايـة   ر معه الشاعر صورةضحيست امدروس اعملً القَصيدة نـات  كومل هيف بدايـة مجع
ألنَّ ا؛الصورة ذهني ن الصورة الشاعر حني يكويتوخ   ه بـه مـا   ى مـن صـفات املشـب

معـىن ذلـك أن الشـاعر مـىت     و ،هة اليت يتقاطع فيها مع املشبم مع املطالب العاطفيَءيتوا
جلـأ إىل   ةناـا األساسـي  ة املنتزعـة مـن مكو  أحكم مزج الصورة التشبيهيأنه عر ش ما

يف  الشـعرِي  املقْطَـع قـه  قِّحي االرتداد الـذي  فإنَّ ،ته يف ذهنهمباشرة جلاهزيالنص  قطع
ـ  وحـدة  فؤلِّي أنْ وه"على التشبيه الدائري القَائمة  القَصيدةبناء  ة تتفاعـل مـع   خاص

ـ  ،الكلّي البِناءذلك  وحدة غريها لتشكيل ـ يف وحدتـه اخلاصـة حي   ووه ل لنـا قمـةً  م 
ـ    مـا إنو ،وحياته فحسب عميقة ال ترتبط باجلاهلي داللية ا،باإلنسـان ووجـوده أيض 

وعلى هذا يمكننا أن نفتش يف خلفي  ة الصور عـن معـان  و سـامية قيمـة  ٢("رفيعـة(، 
                           

التشبيه الدائري يف الشعر اجلاهلي دراسة يف الصورة، عبد القادر الرباعي، جملة العربِية للعلوم اإلنسانية، : ينظَر) ١(
 .)١٤٣: ص(

 .)١٤٥: ص(السابق، ) ٢(
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ضـنا للتعامـل معـه كصـورة     عرالفصـل السـابق ي   وحن الشعرِي املقْطَعارتداد  حبثُو
متكاملة مؤسسة ة مكوعلى املشا  وه نة مـن مشـب بـه مشـب الصـور يف  إمجـايل  و ،ه
 :الثانيـة و ،)الظبيـة (دائـري عقـد فيـه املشـاة      :أوهلا ،صورٍ كاملة ثالث القَصيدة
الصورة الثالثة هـي الـيت اختارهـا للفصـل األخـري مـن       و ،)الناقة الشديدة(صورة 
  .)العسلواخلمر ( القَصيدة
 هايسـتهلُّ  ة أخـرى أليب ذؤيـب،  غزلي قصيدة فُصولهج تتراتب على نفس النو  

ـد مـزاره    ،بالنسيب يف ثالثة أبياتت داره،شـطَّ و ،يصف فيها لواعج الشوق ملـن بع 
أربعـة أبيـات دونَ   و بثالثـة أ  ةبطريقـة مسـتقلَّ   قد يستطيع النسيب القصري أن يؤثرو"

ا مقدو ،مة للموضوع الرئيسإنكار لوظيفته على أ ّفـإنَّ  ،قـيض مـن هـذا   علـى الن 
يدةخاصيالطويل ميتلك  النسيبـة   ة القَصمـن خـالل موتيفاتـه      القَائـا ما متامبـذا

رةاملتغي، ة، إذ يبدو أنَّوأوصاله التفضيلي       ـن أمـره لكـي يصـرخم يف عجلـة الشاعر
اخصي، فالذِّمبطلبه الشكلّي تأسره الوافر التام(، وذلك يف قوله )١("كريات:(  

  ــريح ــب الق ــا القل ــك أيه   جمالَ
  

ــت ــب فت قَلْس ــن حت ــى م ستريح  
   ــك ــن طالبِ ــك ع يت"ــرو أم   "عم

  
 ــة ــحيح وبعاقبـ ــت إذ صـ   أنـ

  ــت ــمجتــن :فقل ــن ع ــخطَ اب س نب  
  

ــب ــروح  ومطْلَ ــوى ط ــلَّة ون ٢(ش(  
ـ ده من ذاته علـى الت جر اجرحي اض قلبرحيفهو    ـ  جم ل أن ينتـهي  ل بالصـرب املؤم

ـ  ،)"وعمرِ أم"يتك عن طالبِك : (يف قولهيعذله  باللقاء، مثَّ ينـهاه  ويعـذل قلبـه   و فه
ـ  اقبل وقوع العواقبِ حني كان صحيح أن يتجن سـخطَ أبنـاء العمومـة    ، فيـأمره ب

عـن طريـق   " أم عمـرٍو "مثّ يلج مباشرة إىل التشبيب بالصاحبة  ،ويالت البعد والسفرو
التشبيه الدائري ة الذي امتد إىل ستآخرها املشب هأبيات:  

ــات  و ــن أذرع ــلةٌ م ــا إن فض   م
  

ها الصــروحــن أحص يكــد ــنيِ ال   كع
  

                           

، عام ٢موسى ربابعة، دار جرير للنشر والتوزيع، ط: اتة ياكويب، ترمجةدراسات يف شعرية القَصيدة اجلاهلية، رين) ١(
 .)٣٧: ص(م، ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢عام 

 .)٦٨ص/١الديوان، ق() ٢(
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قــــارمصــــفّقة مصــــفّاةٌ ع  
  

 ــروح ــت مـ ــآمية إذا جليـ   شـ
ــا    ــت خوامتهـ ــتوإذا فُضـ   فكّـ

  
ــا  ــالُ هل ــذّبيح  :يق ــودجِ ال   دم ال

  ال متحيـــر باتـــت عليـــه  و  
  

 ــوح ــةٌ تفــ ــة ميانيــ   ببلقعــ
ــ   ــالف مص ــولٍخ ــة هط   ابِ بارق

  
   ــر ــا خص ــالط مائه ــحومخ   ري

  اا مــذَا إِهــلبقَم نمــ بيــطْأَبِ  
  

ــد نــا الع يوق ــاكْو تتم ــوح ب١( الن(  
الصاحبة صورة مقارنـة يفاضـل فيهـا بـني      يفِّواة ينسج من صورة اخلمر املصفَّ    

لٍ مسكوت عن صـفاته  ،فيهال القول مخرٍ فصذكـاء جـذوة العقـل ومنحـه     إل ؛ومقب
فهـي مصـفّاة    ،ل وصـف اخلمـر  أكم  فالشاعر ،العذوبةو حجم اجلمالر تصوفرصة 

ـا  اقة، هلا لوثة يف العقـول فشـار  كعني الديك برمعاقر ا يـالزم  ًرغبـة  ـتإذا فُض ،
كأن ـا  خوامتها تنسكبالذبيح لشـدة محر كـذلك املـاء الكـثري الـذي     و ،ها العرق

به  سقتأرض االسحائب أبقت املاء فيها متحيـ  فرته ثْلكَ ار ن سـبيل ال جيد خلروجـه م، 
 ،جلبـةُ احلـي  وأصـوات النـاس    أطيب من مقبل الصاحبة إذا خفتت دعذلك ال ي كلُّ

 املقْطَـع فامتـداد   ،الذي تتغيـر فيـه األفـواه    الفجرا ند ووشارف الليل على االنتهاء 
رِيعيف هذا ال الشذلـك ألنَّ و ،تشـبيهي  فصل امتداد  الشـاعر إىل أن  ،خـر املشـبه  اد

ـ وقـاء  النوذوبـة  العومسات اجلمـال   ى يف املشبه به كلَّوفَّ نسـبها علـى    مثَّ ،ةالفاعلي
الفصل السـابق فيجلـوه بيـانُ العاقبـة الـيت      و ا ارتداده حنأم ،التفضيل ملقبل الصاحبة

عمـر   : ( قولهيف اكانت خيشاها عندما كان صحيح أم عـن طالبِـك كيت و بعاقبـة( ،
  .الشعرِي املقْطَعنه يف به إىل هذا الفعل الذي بي ق اليت حدتة التعلُّهي شدو

 املقْطَـع املاثلـة بـني    عالقَـة قطيب ال الَرتداد شكَّاالو االمتداد نَّذا خنلص إىل أ  
رِيعا الفصل الذي حيتويه يفو الشةالقَصكَّبد املُراملقْطَـع فقـد اسـتطاع   ، ئ  رِيـعأن  الش

ـ وتيف الوقت ذاتـه ي و، صورياًو أ اصصيقَو أ اموضوعي اامتداد يكونَ املقْطَـع ب علـى  ج 
رِيعولأن حيافظ على ارتداده حن الشـيدة  و فُصـ كْاألخـرى لي  القَص ف عـن مـدى   ش

ـ واألحـداث،   رِظـة علـى خـط سـي    اهتمام الشاعر باحملافَ سور و  رورةيـعالشدء ف

                           

 .)وقت من الليل: العرق، العيوق: الزمت العقل، الودج: حتول من إناء إىل إناء، عقار: اخلمر، مصفقة: فضلة() ١(
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فيـه   ستتجـان  علـى أسـاسٍ   قومالكُلِّية ت اللةبالد الشعرِي املقْطَع عالقَةدراسة  إنَّ

ة  اللةنتائج استقراٍء لقطيب الداملقْطَـع نفسها مع الكُلِّي  رِيـععـىن   الشاألول ي فالقطـب ،
القَةوه ،يوان مجيعهابقصائد الداملقْطَع و ع  رِيـعـ  و ،باملقصـد العـام   الش ق الثـاين يتعلَّ

ـ   ة حبدمستقلَّ يدةالقَصضي لبناء ل املدار الغرالقَصيدة ويشكِّب  املقْطَـع  و عالقَـة ذاـا فه
رِيعالش يف حينه بيانٌومنها تفصيلٌ  لكلٍّو ،ضبالغر.  
القَدميـة   القَصـيدة املقصـد العـام يف   و الشـعرِي  املقْطَعالعالقات الناشئة بني  فإنَّ
جاء تباحثها متأخار  يف الشـق ـ الن ، يف الشـق التطبيقـي   ا، وسـابقً )١(التـنظريي  ديقْ

عزى إىل غياب االتفالتأخر التنظريي يع  امل ة املنضبطة يفباعية قَـاطرِيـعتلـك الـيت   الش ،
ـ وتغلب على أشكال املطالع،  ة املفتوحـة للشـاعر يف مشـروع قطـع     هيمنة االبتداعي

ـ ه يف مقاطع ابعمت ام يكن يعتمد أسلوبلَ ، فالشاعرالقَصيدة ةالشرِيـ و، ع  ام تأخـذْ نسـقً  لَ
مـىت مـا اسـتوىف     القَصـيدة للشـاعر بـأن يقطـع     هذا مينح احلقو ،انمعي اتقليدو أ
موهذا أولُّ)٢(وعاتهض ، رأسباب التأخ، ـ أم ا السبب الثاين فإن  عـزى إىل تقـدم أهـل  ه ي

ـ  ٦٠٦( التفسري كالرازي ـ  ٥٣٨ت ( )٣(والزخمشـري ) هـ  ٨٨٥ت ( والبقـاعي  )هـ
الكـرميِ   القُـرآن يف سـور   يف الداللة علـى املقصـد الكلـي    املقْطَعيف بيان دور  )هـ

مـن علـم    فـنن قد فرع أنه  كما ،)٤(دقائق أسرارهوف عن دوره شالكَوبه معها، تناسو

                           

القَصيدة : ينظَر[ ،على حنو ما أخذت مسألة املقدماتنية يف النقد العريب  تأخذ مسألة اخلواتيم شكل قضية فَمل) ١(
١٩٢: ص(ليات، مي يوسف خليف، اجلاهلية يف املفض([. 

 .)١٩٢: ص(السابق، ) ٢(
: ، هو حممود بن عمر بن حممد بن أمحد اخلوارزمي الزخمشري، جار اهللا، القاسم)هـ ٥٣٨ - ٤٦٧(الزخمشري ) ٣(

معجم املُفَسرين : ينظَر[ ،)الكشاف يف حقائق التنزيل( :من مؤلفاته ،ره يف اللغة والنحو والبيان والتفسريإمام عص
 .])٦٦٦: ص(، ١ جملدمن صدر االسالم حىت العصر احلاضر، عادل نويهض، 

لعزف على أنور وا ،)١٢٨: ص(التناسب يف تفسري اإلمام الرازي دراسة يف أسرار االقتران، منال املسعودي، ) ٤(
 -  ٨٣: ص(، ٢الذكر معامل الطريق إىل فهم املعىن القُرآينِّ يف سياق السورة، حممود توفيق حممد سعد، ط

 .)٢١١إىل  ٢٠٦: ص(وإمعان النظر يف نظام اآلي والسور، حممد عناية اهللا أسد سبحاين، دار عمار،  ،)١٠٢
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ـ يلخالعلْم  هذاو، )علم املقاصد( :ىسمي القُرآينِّالتفسري  ص العملي للقـرآن  ة ة التفسـريي
ـ  علـى ضـوء    القُرآنة وتفسري شريعيحتقيق املقاصد التالكرمي يف دائرة  ة الغايـات الديني

ت ( )١(تبليغها، فقد ذكـر الطـاهر ابـن عاشـور     الكرمي وسيلةَ القُرآنالكربى اليت كان 
إصـالح   :منـها  ؛الكـرمي مثانيـة   القُرآنة اليت جاء ا املقاصد األصليأنَّ ) هـ ١٣٩٣

 غريهـا مـن  وسياسـة األمـة،   واألحكـام  والتشـريع  وذيب األخالقِ، وتقاد، االع
املقاصكَد الكربى اليت أوآن ع آيات ل املشروهـا  الكـرمي ببيانِ  القُـرتب٢(يغهـا للنـاس  ل(، 

است ذلك أن املفسرين مفادعأن     ) املقاصـد (لوا داللة م مبعناهـا الواسـع، الـذي ميكـن
فالداللة واضحة بالسـبق الشـرعي للنقـد يف بيـان      ،لغايات الكُربىوا يعرف بالرسائل

  .سيعهوتو صطَلحأبعاد املُ
أما التقدر  يف م التطبيقيعـ الش ـ  فقد متثَّ ني   عراءل يف حـرص الشيلعلـى أن  اجلَـاه

مع مقاصد مع مـا جيـري قبلـها مـن      هم، فاخلامتةُيقطعوا قصائدهم مبا يتناسب تتسق
؛ إذ جتعـل  القَصـيدة دورها اهلـادف يف بنـاء    يظهرمن هذا االتساق و، أفكارٍو طرخوا

ـ   ةًبنية حيو ، أاواحد امنها عاملً حمكمة، ال ممزقة طرائـق قكمـا تتصـلُ بـالفكرة     ا،دد
ملـا تناولـه    فهي يف نظر الدارسـني جامعـةٌ   ،املحوظً اصالًاتالنص  اليت يدور يف إطارها

وابط بـني  الـر وا دراسـة العالقـات   أم ،)٣(الشعرِيةتجربته لملخصة وته الشاعر يف قصيد
املصـادر بـني    متنـاثرا يف  جـاء فقـد  واملقصد من املنظـور النقـدي    الشعرِي املقْطَع

دخـل يف املعـىن   أ"الشـعري   ، فقد أوصوا بأن يكـون املقطـع  )٤(الشروطواالصطالح 

                           

 ،رئيس املفتيني الكالكيني بتونس: الطاهر بن عاشور ، هو حممد)هـ ١٣٩٣ - ١٢٩٦(الطاهر بن عاشور ) ١(
ولد ونشأ وتعلّم  ،غوي، حنوي، أديب من دعاة االصالح االجتماعي والديينوواحد كبار علمائها، مفَسر، لُ

 معجم املُفَسرين من صدر االسالم: ينظَر[ ،يف تفسري القُرآن الكرمي) التحرير والتنوير( :من مؤلفاتهو  ،بتونس
  .])٥٤١: ص(، ١ جملدحىت العصر احلاضر، عادل نويهض، 

 ٣٩: ص(، ١م، ج١٩٩٧التحرير والتنوير، الطاهر حممد بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس: ينظر) ٢(
 .)٤١إىل

، ١٢٤ ،٩٣: ص(خامتة القَصيدة العربِية يف الشعر اجلاهلي، حسني عبد املعطي حسني عبد الوهاب، : ينظَر) ٣(
٢٠٩(. 

 .الفصل األول من الرسالة، املبحث األول: ينظَر) ٤(



 ٣٤٥ 

ـ وقة ضـي  هنـا ينحصـر يف داللـة    فالقصد ،)١("الذي قصدت له يف نظمها يتحك يف ر
ن وثاقـة ارتباطـه باملقصـد    بـي هذا االندماج الذي قصد إليه يوالواحدة،  القَصيدةجمال 
يدةمن نظم  العاماملقْطَـع  نفسها، حبيث ال يكونُ القَص  رِيـعالش   رجـة  علـى هـذه الد

من االرإذا توفإالَّ  ،االتصال مع املقصدوباط تر له التناسب.  
الكُلِّيـة   الداللـة و الشـعرِي  املقْطَـع بـني   عالقَـة ل للالتناو لذلك رأيت أن يكونَ

مِسقَنام إىل قسمني متجانسن، قسمٍي خيتص ـة   اللةبالدـ وللـديوان بأكملـه،   الكُلِّي و ه
بدراسة الم القَةختصاملقْطَعبني  ع رِيعـ  املقاصد الكربى و الش ل يف اخلطـوط  الـيت تتمثَّ

السياقيب  و ،ة يف الديوان بأكملهة املمتد القَـة القسم الثـاين خمـتصاملقْطَـع  ع  رِيـعالش 
 الشـعرِي  املقْطَـع بـني   عالقَـة للقصيدة الواحـدة، فـيعىن بدراسـة ال   الكُلِّية  بالداللة

ـ رى الـيت ات غاألغراض باعتبارها املقاصد الصو لبسـط  ااقـد سـبيلً  ذها النخ   املقاصـد
ـ هي ما يسموتعبريها، والكربى  ـ الفُو األغـراض أ : ـى ب ة ون نرِيـعكـالغزل   ؛)٢(الش

ـ ، يكْ)األغـراض واملقاصـد  (والفرق بـني   ،وغريهااملدح والرثاء و يفم ـطَلح  نصأنَّ م 
، النفِْسـية وبواعثـه  م ، فاألغراض ألصق بـاملتكلِّ النفِْسيةراسات له صلةٌ بالد) األغراض(

ـطَلح ا وحاجته للتعبري عن مكنونات صدره، أمصـ ) املقاصـد ( م أقـرب لبواعـث   و فه
تمعيتمع : ة، لذلك نقولالكالم اومقاصد ا٣(د الشريعةمقاص(.  

  

                           

 .)٥٠٣: ص(الصناعتين، أليب هالل العسكري،  )١(
قواعد الشعر، أبو العباس أمحد بن حيي  ،)١٢١: ص(، ١العمدة، ابن رشيق، ج ،)١٣٧: ص(، السابق: ينظَر) ٢(

م، ١٩٤٨ -هـ ١٣٦٧ومطبعة مصطفى الثاين، عامحممد عبد املنعم خفاجي، مكتبة : هـ، حتقيق٢٩١ثعلب 
 .)٢٨: ص(، ١ط

األغراض واملقاصد يف النحو عند سيبويه وعبد القاهر اجلرجاين والرضي، حممد اهلليل، رسالة مقدمة لنيل : ينظر )٣(
ة درجة الدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كليبِيروالصرف وفقه قسم النحو  -ة اللغة الع

 .)٣: ص(اللغة، 
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3333----    �َ�� !�َ�� !�َ�� !�َ�� !    '�'�'�'� #A8�َ& #A8�َ& #A8�َ& #A8�َ&BCُ>�� �D�&'�/ �	Eِ*+��,��BCُ>�� �D�&'�/ �	Eِ*+��,��BCُ>�� �D�&'�/ �	Eِ*+��,��BCُ>�� �D�&'�/ �	Eِ*+��,��::::        
ـ ة اليت عبيهي املقاصد اخلفو ك الـرئيس  كانـت احملـر  و ،يف شـعره  اعرر عنها الش

الغايـات الـيت نلمـس    وى ؤ، وهي تلك الراأصلً الشعرِيم يف اإلبداع الضابط املتحكِّو
و أ ،بياـا صـراحةً   ف الشـاعر فاعليتها يف املعاين دون أن يتكلَّوسريورا يف القصائد، 

يتكباد الكشف عنها قصد مـدفهي مبثابة الوقود الذي ي ،  قرحيتـه  وته شـاعري لـهِبي، 
ـ  يف التعبري عن املقاصد إحلاح ال اكما أننا جند  اشـعوري    يف ثنايـا الـد ال ويوان يتنـاثر

يرمي إليه الشاعر حقيقةً، إنما يتتبالد د   ارس مساقط غيثـه يف عـائالقَص  ؛بشـكلٍ عـام 
ـ   فكـلُّ  ،ةامبع الشعرِيةتنتظم فيه اجلهود  اباعتباره خيطً عمـلٍ فنال ي  أن ينطـوي   بـد
على حقائق و ة أنفسية أو ة أكونيو اجتماعية  ة، ليس هلـا قيمـة   فلسفيـا شـعرييف ذا، 

مضـامني  وموضـوعات  وحقـائق  جمـرد   تظـلُّ وي، ها تكتسبه داخل العمل الفنلكنو
ـ   يف مجيع عن الشاعرية حىت تتجلّى يف القصيدة وتنتشر خارجة  ي، أطـراف العمـل الفن

هـا  ألنإالَّ  ومـا روعـة املقاصـد    ،)١(ال ميكن أن تفهم خارج نطاقهوفتتجانس يف العمل 
ودقَّ لطفتفإن ت ،"جـت لـك يف روائـع املعـارض، وأقبـل      غوامض املقاصد إذا ترب

افهمك رائد و، م نوادر الزهر يف مغارس الفطنلقلبك، يتشمر فرائـد الـدرر مـن    يتخي
  .)٢("ازادك نشاطً اما ازداد التقاطًئد احلكم، فكلَّقال

ـ تتكـو مقَاطع القَصـائد   يف املقاصد الكُربى اليت قصد إليها الشاعرو ن م ن مـادتن ي
متجانستاملقاصد اجل( :إحدامها ؛نيـة    فيهـا تتمثَّـل   ،)ةماعيـة اجلمعيالقبائلي ـداملقاص، 

ر عنها بإخالص اجلُزءويةاملقاصد ال( :وثانيهما .للكل عبذاتي (   الـيت تـدور  يف مـدارات
فاإلنسـانُ اجلـاهلي منـذ خـرج مـن      " ،تشكِّل هاجسا شخصانيا عند الشاعر اهلذيل

تتجـاوب مـع    أصـبحت تصـرفاته   -مهما قلَّ عدد أفراده  -فرديته ليعيش يف جمتمعٍ 
 ، أخـرى خـالل تـأمني مصـلحته    رغبات أخرى غري رغبات نفسه، وتؤمن مصـاحل 

                           

 - ١٤٠٤قضايا النقد األديب بني القدمي واحلديث، حممد زكي العشماوي، دار النهضة العربِية، عام : ينظَر) ١(
 .)٤٩: ص(م، ١٩٨٣

 .)١٨٨٥: ص(شرح ديوان احلماسة، املرزوقي، ) ٢(
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ـ  و ،الفرديـة  ت األهـداف م احلضارة اضمحلَّيف سلَّ وكلَّما تقَدم ـ لْع اارتسـمت مثلً ا ي
ـ لنـتمكَّ و ،)١("الروح اإلنسانية الشـيء الكـثري  وفيها من اإليثار  ة  ن ملـس ن مـدحو 

ـ  القَصيدة ـ اجلاهلي ـ   ن قريـب كـان ال  ة م أن نتتب بـد ـ ى النـواحي الفك ع شـت ة ري
ـ  القَصـيدة ة، تلك العوامـل الـيت منحـت    اجلغرافيوة السياسيو ،ةاالجتماعيو ة اجلاهلي

وة الشكل خصوصي   القَـة املضـمون، فهنـاكالوحـدة  ووثيقـة بـني روح العصـر     ع
ـ    تهر عن إنسانيعبي ، فالشاعرالعضوِية درة علـى  من حتت حجاب العصر مـا منحـه القُ

  .)٢(دراتهقُون خالل ملكاته م ،ةاملعرفة احلدسيومن اإلدراك  الوصول إىل درجة
  

  :ةاملقاصد اجلماعي-أ
ـ لقد تأص ـ  الشـاعر اجلـاهلي   دل مبدأ اجلماعة يف خلَ البوِدـ  ي ى يف ، حـىت جتلَّ

اقصائدهم أساس منه املعاين تتفر امنطلقًوع      من قاعدتـه األفكـار، فبـات ينسـج تنطلق
وقـد  " ،انتـهاًء بالقبيلـة  ومتباينة لالجتماع اإلنساين ابتداًء من العائلـة   امن واقعه صور

ـ   ـ  ااقتضت احلياة البدوية القاسية أن يكونـوا كرام ذوي مر يسـتجيبون   اوءة، شـجعان
يرعـون مشـاعره، يستبشـرون بالضـيف     وحافظون علـى اجلـار   للصريخ، شرفاء ي

قـد جـاء أدـم    و ،عدوا وفوا بالوعـد يبالغون يف إكرامه، فإذا وو ،ونَ يف وجههيبشو
صورة صادقة هلذه احلياة اليت تسودالفخـر  واحلربية مـن وصـف الوقـائع     ها األخالق

  . )٣("فراحلفاظ على الشواالعتزاز بالغارة وباالنتصارات 
العائلـة هـي اللبنـة األوىل     على وعيٍ بـأنَّ  هلَعباجلماعة جاهلُذَلي  واهتمام الشاعر

وها، ينِوِكْلتـا   األساس الذي تتكت حفاظـه عليهـا يف  ول منه القبيلة، فأظهر احتفـاءه 
ة األخـو  مثَّ ،ةالبنـو واحلليلـة   مثَّ ،ةاألبـو ومن الديوان، فذكر األمومة  الشعرِيةقَاطع امل
  ):البسيط التام( أيب ذؤيب ذلك من مثل قولوالصحبة، و

                           

)١ (أثر الص١م، ط١٩٩٣ بريوت، عام-بناين سعد ضناوي، دار الفكر اللعر اجلاهلي، حراء يف الش ،)٩٣: ص(. 
 .)١٧٩ - ١٢٤: ص(قد األديب ين القدمي واحلديث، حممد زكي العشماوي، قضايا الن: ينظَر )٢(
 .)١٨: ص(األصول الفَنية للشعر اجلاهلي، سعد إمساعيل شليب، ) ٣(



 ٣٤٨ 

ـ  ةُحدم انَكَ ولَ حأَ يـ ن شرـ أَ ت حاد  
  

ــحأَ ا أُيبــو تــ ك الشــاَأل م م١(يحِاد( 
ـ  يصور حالة الفقد اليت تعتور ليلى ابنة املرثي، وقلَّة حيلتـه إالَّ مـن     الـذي  دح امل

ومـا   ،االنبعـاث واحليـاة  ت لكان أبوهـا أوىل ب يبعث امليدح امل فلو كان ،أباهالن يعيد 
  ):الطويل التام(فة ببعيد قول ساعدة بن جؤية عن هذه العاط

ــيبفَ نــا ت ــا ن ــروها حببه   وح استبش
  

فتورهـا    و اصحيح العظـام قـد فـت  
  وت فخر    كـلّ نعـلٍ شـراذم األقـت  

  
  )٢(يلوح بضاحي اجللد منـها حـدورها  
ــدورها ـ      فقد وصف حال األم          )٢(حـــــــــــ اعي ابنـها الوحيـد   الشـهلة الـيت نعـى هلـا الن

 ،ىعظامها اهلول، استبشـروها بابنـها معـافً    فتوكها اخلطب الصحيح، حىت إذا ما متلَّ
ه  فال شكظهر جوانب األمومة العميقة الـيت شـفَّ  أنالفقـد واألمل وها الوجـد  مشهد ي، 

  .ابنها الوحيد وباغتها خرب بقائه نعمة حياةا فاجأف
ـ  من أبرز الشالصعاليك  يعدو ـ ى الـن عراء الذين احتفوا مبظاهر احلفـاظ عل فس من 

أجل بقاء العائلة متكاملة جمتمعة، فالصعلوك   يك يف دائـرتـرحتاملنفعـة الـيت   : ن مهـا ي
بقيه حيـ باعتبارها العائلة ا وت ذلـك   ،ت بعـد خروجـه عـن القبيلـة    الرابطة اليت تبقَّ

ـ "من نوعٍ جديد، تقوم علـى   ةًى فيه عصبيوج الذي ربراخلُ ـ بالقَة ر للعصـبي التنكُّ ة، لي
ـ   نـة أوجـدت  عية مع حتت ظالل ظروف اجتماعيجمإىل التو يدعو مـن   ابينـهم ألوان

الص والتوشائج مومـن ذلـك قـول     ،)٣("الفرصـة وسنحت  ،اجلد ن التناصر إذا جد
  ):الطويل التام(قول أيب خراش 

  ولــوال دراك الشــد قاظــت حلــيليت
  

ــي أيــ   ــا وه طّاــن خ ــر م ختيم  
ــةً    ــاين خليف ــى مك ضــد أو تر فتقع  

  
  )٤(وكــاد خــراش يــوم ذلــك ييــتمِ

هي مبعثُ السـعادة، وتـؤدي دورا كـبريا ومسـؤولية     شعر الصعاليك  فالزوجةُ يف  

                           

 .)١/١١٣الديوان، ق() ١(
 .)٢١٨ص/٢الديوان، ق( )٢(
)٣ (ة للشعر اجلاهلي، سعد إمساعيل شليب، األصول الفَني)٣١٧: ص(. 
 .)١٤٨ص/٢الديوان، ق() ٤(
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هـم ظفـروا بـه    ، لذا يصف الشاعر مـآل عائلتـه لـو أن   )١(عظمية يف البقاء اإلنساين
مطَّـاب، وتبقـى يف حـلٍّ منـه،     ا خيتلـف عليهـا اخلُ  وقتلوه، إذًا ألصبحت زوجته أي

ـ أو الزواج، وحالة اليتم اليت تلحـق ابنـه   بال زواج فتختار البقاء  ورد  ، الـذي اخراش
أبقـت علـى ابنـه خـراش،     وسرعة عدوه يف غارة على الثماليني أفقدته أخـاه  وذكره 

أهـونُ   عض الشـر سعادته بسالمته ابنـه، فـب  فجاء تعبريه عن أساه بفقد أخيه ال يوازي 
  ):الطويل التام(ذلك يف قوله ومن بعضِ، 
ــ ــم يهنأَكَـ ــبِ ثُونَبشـ ي ر ذيــغَ همــظْع اشِشــامليــف فخ  رٍ ائطَـ

ــيبــاد ــفَ لِيــب اللَّرر قُ هذٌمهابِــ و  يـ اجلَ ثُّح ناح بالتـ ب سط ـ و   )٢(ضِبالقَ
ـ  االسـالمة وصـفً  واخلـالص  و حيل الذي يرجالنهذا االبن و فيه يصف عدو و تطف

و ،ما ساورهاوة فيه األبوـ ابنـه   اقوله خماطب يف خالفـة عمـر    حـني هـاجر   اخراش- 
  ):الوافر التام( - رضي اهللا عنه

ـ خ بأنَّ راشخ ملَفاع الَأَ يـ الْ ر   ـــ
  

ـــم ــد ه رِهاجِـ ــرجبع ته زهــد   ي
  بعــديابتغــاُء الــرب  وك فإنــ  

  
كمــخ ض ــان ــيدووبِ البن   )٣(ال يص
 تعبـدوا إالَّ  ﴿وقَضـى ربـك  : تعـاىل  قوله الكرمي، القُرآنآي وفيها يقتبس من     

إِما يبلُغن عندك الْكبـر أَحـدهما أَو كالهمـا فَـالَ تقُـل       إِحسانابِالْوالدينِ و هاـَّإِيإالَّ 
ا أُفمـا  لَّهالً كَرِميا قَومقُل لَّها ومهرهنالَ تو�  ـضفاخو      ـنالـذُّلِّ م ـاحنـا جملَه

بقُل رو ةمحا الرريغانِي صيبا را كَممهمحو ،)٤(﴾اريذِّح     ر ابنه مـن طلبـه الـرب عنـد
 الـريى صـائد   كحال الكلب الذي يلطخ نفسـه بالـدماء  و يغد ري أبيه، ألن حالهعند غ

                           

جملة  -عراء الصعاليك يف العصر اجلاهلي، يوسف حممد عليمات، جملة العلوم اإلنسانية صورة املرأة عند الش: ينظَر) ١(
 ،)٢٦٢/٢٧٦: ص(م، ٢٠٠٧صيف  ١٤جامعة البحرين، العدد  -جملة دورية حمكَّمة تصدر عن كلية اآلداب 

واملرأة يف شعر الصعاليك يف اجلاهلية واإلسالم، أمحد سلمان املهنا، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري من 
 .)١٨٠ - ١٤٠: ص(كلية اللغة العربِية،  -اجلامعة اإلسالمية بغزة، كلية اآلداب 

 )١٥ص/ ٢الديوان، ق(  )٢(
 .)١٧١ص/٢الديوان، ق() ٣(
 .)٢٣ :آية(سورة اإلسراء، ) ٤(



 ٣٥٠ 

  .ليس كذلكو هو
ـ  وأبا خراشٍ قد بلغ به الشـوق  أنَّ  نقلت بعض الرواياتو أحوجـه   ااحلاجـة مبلغ

 ،شـوقه البنـه  و يشـك  –رضـي اهللا عنـه    -للجلوس بني يدي عمر بـن اخلطـاب   
  ):الكامل التام(الكلب و ا قولُ عمر ذأم ،)١(حاجته له بعد أن فقد إخوته بين لبىنو

  ):التام
ــلَفَ سل تــاح ــ نْنٍ إِص ــورت ملَ   ينِ

  
ــ ــطْببِـ ــذَ ةحيرِنِ صـ   الِات النجـ

  ينِــورت ملَــ نْةٌ إِنــيي قَأمــو  
  

  )٢(هــا الطِّــوالِرِعرت عحــت شروعــبِ
  فلميك   ب على صـعلكة ا ترتالـعتمـع     الصجديـدة يف مقابـل ا تشـكيل ذات

ومثـل هـذا    ،، فنجـدهم يفخـرون بـذام   )هم(مقابل ) حنن(القبلي بأسرِه، فأصبح 
ـاعر،     الفخر ينطلق من الذات الفرديهلـا صـلة قـرىب بالش ة ليحيط مبا حوهلا من ذوات

فهـا   ،)٣(فيتنامى اإلحساس الفردي ليصل إىل إحساسي مجاعي ـذا الفعـل أو القيمـة   
فعلـى الـرغم    ،)٤(ه ابن أَمة مملوكـة ح بأنيصرويف مقامِ الفخر  يذكر أمهفها هو عمرو 

العرعـر  وال ختطئه بـني شـجر العـورش    الرغم من سواده وطول قامته إالَّ أن األبصار 
فمـا   ،لـيس بالنسـب  والشـجاعة  وبالقوة  نالَهامكانته وه طوله، فشرفُووال لسواده الطِّ

يقُقِّحعند غريه من قو سبقَحقَّ ،)٥(منعةًوة ه النوجبهده  ههبِتع.  
وي  صحبة األخ أطالوة الصاحب وعند أُخاهلُذَل  ؤاخـاة  ر لنـا املُ املكـوث، فصـو

 األخ منزلـة الصـديق  و ،لـة األخ زِنل الصديق يف شـعره م نزاحلرب، فنراه يويف السلم 
هلـذه  املثـال الشـاهق    ه نشيبة بن حمرث يعـد حالَ أيب ذؤيب مع ابن عم ، ولعلَّاملالزم

                           

 .)٣٤٢: ص(، ١م، ط١٩٩٧ -هـ ١٤١٨رحلة الشعر، مصطفي الشكعة، الدار املصرية اللبنانية، عام : ينظَر) ١(
٣٤٢(. 

 .)١١٩ص/٣الديوان، ق() ٢(
ث العريب، العدد الصعاليك واتمع اجلاهلي، عبد اهللا بن حممد تريسي، جملة الترا) اآلخر(و) األنا(ثانئية : ينظر) ٣(

 -  ١٧٦ :ص(هـ، ١٤٣١رمضان، ذي احلجة -م ٢٠١١، كانون الثاين، نيسان١٢١ - ١٢٠املزدوج 
١٧٧(. 

 .)١٤٧: ص(املرأة يف شعر الصعاليك يف اجلاهلية واإلسالم، أمحد سلمان املهنا، صورة : ينظَر) ٤(
 .)١٣٥: ص( أثر الصحراء يف الشعر اجلاهلي، سعدي ضناوي،: ينظَر) ٥(



 ٣٥١ 

قـد نالـت   و .املثـال خليانـة الصـداقة   و معه فهأما شأنُ خالد بن زهري  ،ةلصحبة احلقَّا
يك  يف حبةُالصالعر الصعـ وال نسـب،  واملكانة العليا، حيث ال قبيلة ش ل هنـا مبـا   نتمثَّ

املتقارب التام( يف هذا الشأن قال صخر الغي:(  
ــي صــ  ــالعزاة مع ــن ب   احب داج

  
ــومِ وو ــك يف الق ــغْمل ي ــعيفً الً   اض

  تــرى ردكُــوِ دكعــو دعــيو  
  

 ــة ــنوبفائلـ ــن اهسـ   )١(اوفَسـ
  صخر و افيذكره     مـن غاراتـه، يصـو مصـاحبته يف غـارة ر فيهـا حيـاة   يذكر

ـ  ،اضـعيفً و أ اف فلـم يـك نـذلً   رالشوة ومغامراته، فينعته بالقوو السطوالصعلكة  ا أم
قول أيب كبري فإنـ ه ينقلُ لنا موقف الص مـا يقولـه   و، ينـزف و حاب من منظر خالد وه

ن للقـارئ املفارقـة الظـاهرة بـني حالـه      ه أن يبيكان هذا املنظر سبيلَولسانُ حاهلم، 
  ):الطويل التام( خوي إذا كان هذا حالُ الصحاباُأل

ــن ي أم م ــلْ ل ــه يق ــحابِطالع ــن ذات  نَّإِ  هص ــف تجِ ــرِالقن الغري   )٢(ط
ـ وب األصحاالصحبة ويف خاصة  نظرةٌ لبدر بن عامرو  ذلـك يف  وات للثقـة،  حمطَّ
  ):الكامل التام( قوله

ذَإِوــددت ـ  ا ع ــات فإنـ   هذوي الثِّق
  

ــا ت ــولُمم ــه إيلَّ ي )٣(ص ــب ٤(يينم(  
   حيتفيأنه فيذكر من األصحاب نالوا ثقته، فأمسوا منـه موضـع الـيمني     مبجموعة

وة قوطْبالطويل التام( كذلك يف قول املعطّلو ،اش:(  
  لــديوخ واِءت نفســي يف دمــا لُمــفَ

  
ـ العو خولكن أَ ـ وداة ضـاع  لْ ضي٥(اع(  

ـ   و رثى عمر القَصيدةويف هذه    بن خويلد أخا معقل بن خويلـد رثـاًء محـني  ار ،
اشتركوا يف اخلروج إىل مطلوبٍ هلم، لكن مل ميـت مـن   و ،فسـقط  اهم أصابوا خويلـد

                           

 .)٧٢ص/٢الديوان، ق() ١(
 .)١٠٤ص/٢الديوان، ق() ٢(
، ٧ جملدلسان العرب، : ينظَر[ ،عليهم املواثبة، وصآلة إذا صار يشل الناس ويغدو: وردت يف لسان العرب مبعين) ٣(

 .])٤٤٤: ص(، ٧
 .)٢٥٨ص/٢الديوان، ق() ٤(
 .)٤٣ص/٣الديوان، ق() ٥(



 ٣٥٢ 

ـاه عـن ذلـك حتـى      اعمر لكنو ،لعلداةحينها، فاملعطّل سارع يف عالجه يف جبل ا
  .نفسه عليه حسرات عتضاع من بني يديه، فتقطَّ

ة نـا صـورة لشـبكي   لْفقـد نقَ  ،اهلُـذَلي  ي منها اتمعهذه اللبنات الصغرية اليت بنِ
واألبنـاء  والزوجـة   بالوالـدين مثَّ  الصغري، ابتداء عالقاته داخل احلي  ة آخرهـا األخـو

لـه مـع البيئـة    تفاعوالعريب يف حميطه  جنقل لنا الشاعر ما يؤكّد اندماحيث  ،اقةدالصو
  .معطيااو

ـ حبعد أن وضو ـ نا أبعاد اجلماعة العائلي ة الصر   رى يفغـعني  شياهلُـذَل- ـ ب ي أن ق
 أحيائهـا، وط، وهـي دائـرة القبيلـة    الترابول الوحدة ننتقل إىل الدائرة األوسع، اليت متثِّ
ي  تلك الدائرة اليت ال يرى الشاعراهلُذَلبعأها د  إنسـاني دائـرة ي   حتـت ة، فاالجتمـاع

مـن   ملـة ر يف قصائده عـن ج فقد عب ،لالبقاء املؤمواالجتماع املرجتى و ة القبيلة همظلَّ
ـ   واليت متليها عليه اجلماعـة،   الشعرِيةاملقاصد  ه علـى االجتمـاع   مـن أبرزهـا إحلاح

ـ   يلذَالوحدة، فاهلُو حيفـظ للقبيلـة    ارأى يف اجتماع القبيلة معىن القوة، فال يـرى طريقً
علـى   اهلُـذَليني ت هذه الفكرة عند كثري مـن الشـعراء   قد جتلَّومكانتها إال االجتماع، 

  .اختالف طرائقهم
  ):البسيط التام( منه قول أيب ذؤيبو

ــح إذا ىت كَأمــن ــان هت ــذ ك   حينئ
  

ا حرصبفـنِ  اورعـ  م الصابر ـ الن  )١(دجِ
ـ        ٢(افنهاية الصراعِ بني الثور وقطيعه مـع الكـالب كانـت الغلبـة للثـور دائم(، 

يف رمسـه لتفاصـيل الصـراع    اهلُـذَلي   فالشـاعر  ،الوحدةوالسبب يف ذلك االجتماع و
الرامـي  يتـاح هلـا    خـاء، مثّ الروطول السـالمة  واجلسمية، و النفِْسيةيبدأ بعرض احلالة 

ولكن اهلروب ال يسـلمها مـن املواجهـة، فتقاتـلُ      ،هيعته األقيدر، فتهرب حني تسمع
 الكالب عصروتطعنها بالقرن، فت والكالب   ويف هـذه الصـورة    ،البقـر ويبقـى الثـور

يو ،ر غلبة صوت اجلماعةقر   االغاية اليت صورها هي البقـاء للثـور حـر  اصـابر  ـداجن، 
                           

 .)١٢٨ص/١الديوان، ق() ١(
)٢ (نيد، : ظَريني، إياد عبد اير اهلُذَلعالبِناء الفين يف ش)١٩٦: ص(،  ،يدة اجلاهلية، سعد العريفيونسيج القَص)ص :

 .)١٣٥: ص(



 ٣٥٣ 

  ):الكامل التام( اله أيضقوو
ــلِّ ــرعم يف ك ــادر خت ــفَلْك تغ اه  

  
زاَءقَــر دــامــية اليدنِي تميــد  

  يــو أَ امرــلَ اد املا هلن ــك ــفَي ااده  
  

ــد الســ فَنو ــا بع ــدالمِ ياده   )١(ري
ـ   بأجمادهـا  ويفخرون ،النتصارات القبيلةجندهم يبتهجون  مثَّ    ذؤيـب و فيقـولُ أب

  ):الطويل التام(
لَعـــوناهـــاملبِ مشرفي ورعـــتــنِ  يــصالُ السيت وفعــتاَألي بِلــم٢(لِاث(  

: يؤكـده يف قولـه  والـذي نشـده للقبيلـة،    و ر عن العليف هذا املقام يعب الشاعرو
)لَعأنَّ ب مؤمنو فه). ناهموو القبيلة أ علوى أحد أحيائها علـى بعـض ال ي  حت إالَّ ى تـأت

 مـن ذلـك قـولُ   و ؛االرتفـاع و ول القبيلة للعلالنفوذ ختوو ةُأخرى، فالقو اخنفضتإذا 
  ):الوافر التام( حبيب األعلم

ــ إنَّو ــ ةَاديسـ ــوامِ فَـ   ملَاعاألقـ
  

ــعداُء م ــا الص ــلعطْهل ــلُوِا طَه   )٣(ي
علـى   تعـودهم وكما يبالغُ حذيفة بـن أنـس يف اسـتمرائهم أجـواء احلـرب        

منعتـهم، فيقـول   ويفخر بشـجاعتهم  وخوضها، حني خيص قبيلتهم بانتسام هلا بنوةً، 
  ):الطويل التام(

باحلربِ أَو نر  ـا م قْضـعناـ م طةًر  
  

فمـ ن ي ـ لْ من ق   مـدر سـيد ا يلـقب  
ـ      ــلُ نابِـ ــاره مث ــرارة أظف   هف

  
ـ و إنْ يشو   )٤(خملـب و ناب الليث ال يش

نك  )٤(خملـــــــــــــــبر فضل الرجال الذي ماتوا لتبقى القبيلة، فينسـب هلـم فضـل احلمايـة     كما ال ي
منها قول أيب ذؤيب يـذكر بـالء نشـيبة بـن     وحيصر هذا الذكر لألموات، والنصر، و

  ):الطويل التام( عنبس يف احلرب اليت قُتل فيها
ــ ضرل وبــه امالر ــات ــبِ الِج سيفه  

  
ــإذَ ا حن ــن بب ــع ينهم ــو رِشيج  
  

                           

 .)٧٥ص/٣الديوان، ق() ١(
 .)٨٥ص/١الديوان، ق() ٢(
 .)٨٧ص/٢الديوان، ق() ٣(
 .)٣/٢٥الديوان، ق() ٤(



 ٣٥٤ 

قَيــر ــتسلمل هبـ ــا أَذَإِ يفضـ   ىتـ
  

ــ ــو اٌءرجِ ــش ــ يقِرِاحلَد كَ رِض١(يج(  
  ):الطويل التام(ا يذكره يف قوله أيضو  

ــ أجــز ّــانَ الس ــأَكَراب ت إذا ك نه  
  

لَــعــى محزاِإلالَّئ كــاَتــمِ ن يص٢(ح(  
  ـ  الشاعر ال ينسبها للقبيلـة  ا حال اهلزمية فإنَّأم مـا ينسـبها ألشـخاصٍ    ، إنامطلقً

 من ذلـك قـولُ أيب ذؤيـب   والتهديد، وي ه اهلزمية إىل التمنيوجو أ فئة منهم،و بعينهم أ
  ):املتقارب التام(

فَلَـــو ـــبِأَو بِـــذُبِـــني مزٍ اع  
    

حدــد ــ ي السنان ــو شاهــي الب صر  
  ــو ــقُ يناببِ بسٍي ــو ــلَكْي ملَ ام  

    
ــإِ ــي نْى أَلَ يَءض ــع مــ ود السحر  

ــلَ   ــباَأل الَقَـ ــو داعـ   وتامالشـ
  

ــكَنَ  انلَكَ تــي ــأَ ةلَ ــه  )٣(زرلِ اهلُ
  فالشاعر د املعتدين بأن حيوزِمت فيـه القبيلـة علـى يـد     يتوعل ذلك اليوم الذي ه

ذكرهـا سـابقت   ات الـيت  الشخصـي  أنَّو الشامتون لوبين سليم إىل يومٍ حتفظه األباعد 
ال جيـد يف خمالفتـه لـرأي    اهلُذَلي  ركما أن الشاع ،)٤(ها تأخرت يف النجدةلكنو الزمن،

هـذا املعـىن   ومنتسـب هلـا،   ومنتظم فيهـا  و للخروجِ عنها، فه لرأي القبيلة مندوحةً
ه يف مقاطعهـا إذ  أقـر والذي أكثر أسامة بن احلارث من بيانـه يف قصـائده كاملـة،    

  ):ارب التاماملتق( يقول
ــع الْص ــأَاك ــارِقَ ف ــي أَب رِمهم  

  
ــفَ ــ لْزايِـ ــ وك أَرِمأَبِـ   طالخـ

ــت وال   ــ نطَقُسـ ــ وطَقُسـ   واالنـ
  

ــ ة مــ ن ــترم فكَ ــض خٍ الق٥(ط( 
كمـا   ،شـاد الروح باالنصياع يف حـاليت السـفه   يصرو ،فالشاعر هنا يعلن االنتماء  

ي  رعبعن سرياهلُذَل   ة، ومنـه قـولُ   ورة الرأي السديد يف اجلماعة بشـيٍء مـن السـلبي

                           

 .)٦٢ص/١الديوان، ق( )١(
 .)١٢٠ص/١الديوان، ق() ٢(
 .)١٥١ص/١الديوان، ق() ٣(
شعر اهلُذَليني يف العصرين اجلاهلي : ينظَر[ ،من األيام اليت أُغري فيها على حي من هذَيل ألسباب مادية: يوم اهلزر) ٤(

 .])٣٤: ص(اجلاهلي واإلسالمي، أمحد كمال زكي، 
 .)١٩٦ص/٢الديوان، ق() ٥(



 ٣٥٥ 

  ):الطويل التام( مالك بن خالد اخلناعي
انَ لَكَوهـ  م فـ أْي ر سِ شعهم بٍ رقيـب  

  
ولْه توحشن من ـ املُ جـالِ الر راق١(ب(  

  ـليمٍ هلـم      فيذكر الشاعرحـذرهم رصـد س يف هذا البيت مشورته لقومه، حـني، 
وا خـالف مـا رأى، فقـال    قومه ظن لكنون وجود املراقبني على رؤوس الشواهق، مو

مل  اكـأن أمـر  وهلم عنـدما عارضـوه    ينصاع وجدناه يف مثَّ .يلوقَ جتربونلعلّكم : هلم
رف، فمـالوا يكن، حتـ   - ى أبصر أحدهم جبني رجلٍ على الش إىل  - وادبعـد أن تأكَّ

ـ   ،)٢(ت النجاةفكان ؛ما رآه مالك بن خالد ـ   وب أمـا الترقُّ املراقـبِ فإن التـزام  ه يعـد
ـ ألـم كـانوا يترب   هـذَيل،  الذؤبان منوالصعاليك  خصيصةً لشعر ون ضـحاياهم  ص

  .)٣(ن فوق هذا املراقب احلصينةأعداءهم مو
كما يعد ـفاحلل  ة لقبيلةاظُ على املمالك املكانيذَيـ  ه الـيت   ةمن املقاصـد اجلماعي

ـ    ،الشعرِيةقَاطع امل تناثر التعبري عنها يف كجبـال   افقد كانوا يسـكنون املرتفعـات غالب
السراة التة الشمالية اليت متثِّهاميـ  ل سرة االلتقاء احلجازي ـ واملدينـة  وة بني مكَّ ائف، الطَّ
ومـن   ،شـتائها وا هصـيف و ،ارهـا وها ن درجات احلرارة بني ليليف تلك املناطق تتبايو

خصوصياملن ات اختيار املناطق املرتفعة طلبة من األعداءع،  كمـا أن شـرفةٌ بـارزةٌ   هـا م
الكـرام األقويـاء    نارهم، لذا ينزل فيهـا القـوم   إذا أوقدت ب التائهني ليالًذتللعيان، جتْ
ـ  الذي حيب ون اجتالب األضـياف، حت ٤(هـذه األمـاكن مـدار فخـرهم     ى باتـت(، 

فنجدهم يحافظون عليها وال يتنازـ الون عنها أبد إىل أرضـه إذا أُجلـي    حيـن  يلذَ، واهلُ
واألرض ومثال احلنني لألهـل  و ؛امنها قسرالت ق للعـودة مـا قـال أسـامة بـن      شـو

  ):املتقارب التام(ألرضهم وحنينه هلم واحلارث، الذي أطال يف ذكر إخوته 
ــنا أنْ تفَ ــكةٌ أَرضـ ــودموشـ   عـ

  
ــالف ــيسِ و خ ــحاألن اوش يــب ااب  

  
                           

 .)١٢ص/٣الديوان، ق() ١(
 .)٤٥٥: ص(، ١شرح السكري، جملدمناسبة القَصيدة يف ) ٢(
 .)٣٦٣: ص(، ١اهلُذَليني وأثرها يف احمليط األديب، إمساعيل النتشة، جأَشعار : ينظر) ٣(
أثر الصحراء يف الشعر اجلاهلي،  ،)٩: ص(شعر اهلُذَليني يف العصر اجلاهلي واإلسالمي، أمحد كمال زكي، : ينظَر) ٤(

 .)٢٠١: ص(اجلاهلي، سعدي ضناوي، 



 ٣٥٦ 

 لَموا وعـدـ    ي   بـني عـرض الوتيــ
  

ـــن حتـ ى املن ١(ئاباالـذِّ إالَّ  باق(  
ـ  وسورة احلنني واحليلة  ةُفقلَّ   طفرة اليأس يف نفس الشـاعر جعلتـ  ه عـودة  يتوش ك

 اطَ شـر عنـد تـأب   امنها قول قيس بن عيزارة الذي كان مأسـور و ،األرض ال عودته هلا
 و ،أرضـه ور أهله به، فيتذكَّ قد أحدقمن الفهميني، حني كان املوت ق لرائحـة  يتشـو

  ):الطويل التام(نبتت املرابع وهطلت األمطار، فيقول ودى ه النالعشب إذا بلَّ
ــ ــجنلَي نَّأَكَ اوج وــم اكًس وعــن بار  

  
ــأَبِ ه طَشــراف ــلَع تلَّ يامل هــر   )٢(عابِ

  أما ساعدة بن جالكـرم، فيقـول  وة فقد نظر إىل األرض مـن زاويـة الشـرف    ؤي 
  ):البسيط التام(

ــال ــيم ف إنَّ  أُق ــون ــدارِ اهلُ   الَو ب
  

ي إىل الغآتدر أخش ـه اخلمونـ ى د ٣(اج(  
ــاخلم ـ  و ،وكأن الدار هي اليت جتلـب اهلـوان   ،فقد أضاف اهلوان للدار  )٣(اجــــــــــــ م ن فيهـا  لـيس

ـ  والشاعر هنا رأى يف األرض معىن الوهب ف .من البشر يتجـاىف عـن دار   و العطـاء، فه
ترحـلُ، هـذا مـا    واهلوان فإا تقـيم  أو الدار كما جتلب الشرف و ،ال يقيم اواهلون 

  ):الطويل التام( قاله حذيفة بن أنس
ــو مــا ن حإالَّ  نــة ــلُ دارٍ مقيم   أه

  
ـ بنعمانَ م من الن ن عادت ت٤(اس ضـر(  

تــر قتلَهم لغالمني مـن بكـر باخلطـأ، إالَّ    لقصيدة ذكر فيها  الشعرِي املقْطَعكان هذا   )٤(ضــــــــــــ
 م ينسـبون إىل أهـل جبـلٍ بنعمـان وهـم     البكريني توعدوهم بالرد، فذكر هلم أنه أن

  ):الوافر(مقيمون يف قومٍ إن عادوا أضروا، وكذلك قولُ الربيق 
ـ  راضعاَألور وا الغنلَ ـ ف ـ  لِّي كُ صيفة  

  
ـ ذا عوالهـا  عصر قد خ كلذَفَ ص٥(ر(  

 ،)العـرج (مـن مثـل    الشـعرِية قَـاطع  امل كما ذُكرت بعض األماكنِ بأمسائها يف  
ضـت  عوو ،اكـثري  افيهـا خـري   فوجدتهذَيل  وهي منطقة تقع مشال الطائف، نزلتها

                           

 .)موضع: الوتني( ،)١٩٩ص/٢الديوان، ق( )١(
 .)٨١ص/٣الديوان، ق() ٢(
 .)٢٢٠ص/٢الديوان، ق() ٣(
 .)٢٩ص/٣الديوان، ق() ٤(
 .)٦٠ص/٣الديوان، ق() ٥(



 ٣٥٧ 

ا بعض ما حِرمل   نـاء كان من فيها من أبو ،منه يف الطائف تـذَيم   هيربطـون حيـا
  ):الطويل التام( أيب ذؤيبشعر  جاء ذلك يف ،)١(حبياة أهل الطائف

هم رـ ج ع وا بـالعـ و جِر ـ والقَ ش مده  
  

ــوازِنُ  ــدوهاه حت ــارِق ــاةٌ بطَ   )٢(مح
هلـم صـدور أوديتـها    و ،ل جبالٌ من جباهلايذَوقد كان هلُ) السراة(كما ورد ذكر   

د عشـائر  د مواطنـهم بتعـد  كما تتعد )٣(املدينةوبني مكّة هذَيل  سراةُوالغربية، شعاا و
  ):الطويل التام(أيب خراش حيث قال شعر  ها يفركْوقد ورد ذ ،عشائر القبيلة

فلَهفلَي عـ ى ع ـ و رِم ـ  نِب ملَ ةَرـ ه   ةًفَ
  

لَوهفبقَ لَي ع ـتى ميـ و املى سـ ع ٤(لِاق(
 

  و خاه عمريرثي أ فالشاعر  ـلَ بـأرضٍ مسة الذي قُتقوسـى املعاقـل  ( :اهـا بن مر(، 
ة املكـان األثـر الواضـح يف حيـام،     غرافيجلُو ،ناحيتها تقع بالسراةو وهي بلد هلذيلٍ أ

إنسانا قـادرا علـى احليـاة يف أقصـى ظروفهـا،      استطاع أن يصنع من نفسه  يلذَفاهلُ
  .)٥(تساعدهم على البقاء اللتنيفأكسبتهم اليقظةُ واجلرأة 

العالقَة القوية بني الشاعر ومـن حولـه ممـن يشـكِّلون      تمثِّلفاملقاصد اجلماعية   
لبنات تكوين اجلماعة األم وحفاظه عليها، وإحساسـه بأصـغر الـروابط الـيت تعلقـه      
باآلخر، سواء كان حيا أو أرضـا أحياهـا فأصـحبت تمثِّـل جـزًءا مـن اجلماعـة،        

إقصـاء   يؤكِّـد ، و العنايـة بالـدواجن   الشعرِيةقَاطع امل احليوان يفرعاية وتالشي ذكر 
  .على وجه اخلصوصاهلُذَلي  هتمامات الشاعرااجلانب الرعوي من قائمة 

                           

 .)٢٠: ص(اهلُذَليني يف العصر اجلاهلي واإلسالمي، أمحد كمال زكي، شعر : ينظر) ١(
 .)١٥٣ص/١الديوان، ق() ٢(
 .)١٤: ص(ذَليني يف العصر اجلاهلي واإلسالمي، أمحد كمال زكي، اهلُشعر : ينظر) ٣(
 .)١٢٥ص/٢الديوان، ق() ٤(
 .)٥: ص(بنائية اللغة الشعرِية عند اهلُذَليني، حممد اخلاليلة، ) ٥(



 ٣٥٨ 

  :ةاملقاصد الذاتي-ب
ـ  يتمثَّاهلُذَلي  الشاعر إنَّ ـة   ة القاسـية ل تفاصيل احليـاة البدويمالقَائ  ة علـى القـو

ـ االرغبة أصلًو ا يف تلك املنظومة الكونيـ   ، باعتباره عنصر الذاتي ة ة الفِسـيحة، فاملقاصـد
حاولـة السـيطرة عليهـا مـن     مومع البيئة احمليطة  نواتج لتفاعل الشاعر العريبإالَّ  ما هي
ـ حك يف هذا الكون مرحتفي ،ضبطها من ناحية أخرىو ،ناحية ـ و ،بالقـدر  اكوم  احمفوفً

 ،ض يف أشعارهم خطوطٌ عريضـة يجمـع عليهـا الـديوانُ    خمتفت ،األخطاروباملكاره 
ـ منـها إح و يفرغُ منها عقـل، و فال يكاد تسلَم منها قصيدة أ ساسحبت ـ ه ة املـوت مي، 

  .ةًعزومجعه للمال الذي مينح احلياة كرامة و ،االستقراروطلبه لألمن و ،إميانه بهو
هم للتعـبري عـن رغبتـهم    ي، سـع الشعرِيةاملوت يف مقاطعهم واة يات احليمن جتلِّو 

روم من املـوت ال ينبـع مـن خـوف     الفناء، وهومقاومة املوت و يف نيل البقاء الذايتِّ
هر يف نظـره بـاقٍ يفـين    الـد  ألنَّ ؛ه؛ إنما رغبة يف البقاء ألجل احليـاة تإنكار حلتميو أ

  ):الطويل التام( قولُ أيب خراشمن ذلك و ،ىال يفنواإلنسان 
سأْيـ  ت ي ي على البـاقنيكَو ـ م ا أتـى م  
  

على من مـ  ض م عليـه ى حتماحلَـتمِ  ن  
ــلَفَ   ــس بناس تيه ــإِو ــع الَن طَ ههد  

  
 للعيشِ عنـدي ـ  وما بعده مـ طَ ن ١(مِع(  

  فالشاعي  رالذي يدافع عناهلُذَل    يقبـلُ اجلنايـة   الوة نفسه بكلّ مـا أويتَ مـن قـو 
ـ ستم اخاضـع مكتوف اليدين عليه، جنده أمام املوت  سلام  اعـاجز   ه ال ميلـك أن يـرد

 قال عبـد منـاف بـن الربيـع    و ،رىكْالذِّإالَّ  ائه، فما للراحل عندهعن أحبو عن نفسه أ
  ):الطويل التام(

  هتــعنملَ تــهكْردأَ ولَــ اِهللاوفَــ
 

ـ  انَكَ نْإِو ـ ي ملَ ترك ـ قَم ـ قَل االً ٢(لِائ(  
 يتضأن الشاعر ـ     شيٍء يرى أن كلَّ ح من خالل األبيات قابـلٌ للتغي ر قبـل املـوت

هم العميـق  ما يلجم األفواه، كمـا يظهـر يف شـعرهم إميـان    و املوت ه لكنو ،املنعو
  ):السريع التام( لومن ذلك قول املتنخ ،ة أسبابهفاعليوحبقيقة املوت 

                           

 .)٢/١٥٣الديوان، ق() ١(
 .)٤٨ص/٢الديوان، ق() ٢(



 ٣٥٩ 

لَــويبِ س ــتمليوقَــصــيلٍ ود  
  

لِّـــق فعـــلِطَـــ يـــهاملوص رف  
ــبا انذَى إِدوأَ   ــ تتـ ــواه فَقُـ   ملَـ

  
يــر ــكَ ب إذا سوا ارــو ــي ملَ ١(زِلِن(  

  أمي  ا الزمن فقد كان إحساسظـة عليـه شـديدة الصـعوبة،     احملافَو ابه عميقًاهلُذَل
به حين افال يكاد يظفر ـ ووده اخلوف ى يعاحت هم املـانع  يف نظـرِ و القلق على فقده، فه

هـذه  و، فاعلة تنفذ قراراا داخـل الوجـود احليـايتِّ    ةٌقو اهلُذَلينيهر عند والد ،املعطي
يف الالشـعور   حـىت غـدت خافيـةً    تراكمـت و ،اهلُـذَليني اختمرت يف أذهان  حقيقةٌ

ع  امل ، ال سـيما يف )٢(شـعره استحضـرها يف  و، فنبش هـذه التراكمـات   اجلامعيقَـاط
 مـن ذلـك قـول صـخر الغـي     و ،يف الديوان اليت يودعها الشاعر خالصـته  الشعرِية

  ):الطويل التام(
ــ ــدلذَفَ ــا حي ــدك مم ــث ال ههر إن  
  

ـ طَويـث  ثمطلـوبٍ ح  لُّه كُلَ ٣(بِال(  
  ):الوافر التام( قول أيب خراشو  

ــفَ ــى الَخ ــبِر عل ــكَرنيِ فأدج ته  
  

ــح تــد ــنيالَوهرِ وف ال ــداملُ ح   )٤(في
ـ  كر الـد و ،الليل و النهارن يثبت تعاقب ين البيتيذَو   الـذي  و هر يف اإلنسـان، فه

هر باعتبـاره  احلتـوف للـد  واالنتصار عليه يبقي البشر، فهما ينسبان احلـوادث  ومييت 
ـ  أنَّ  كما ،الفاعل اجلالب للموت يف حكـم املـوت،   إالَّ  ل بأيـدهم الناس ال تنفـذُ احلي
ـ  والذي ال يبقي القوي  ى بـه الشـاعر يف   ال يرحم الضعيف، فصورة األسد اهلزبـر يتأس

ه  العظمةو ةالقوإالَّ أنكمـا ورد عنـد    غلبتـه، وهالكه رغـم سـطوته    ال ميلك أن يرد
البسيط التام( مالك بن خالد اخلناعي:(  

ــ م ــر ــثٌ هزب ــلي يســد خ   تهدلٌّ عن
  

ــالر ـ يقمتب ــه أجـ ــورٍ نِ ل أعراس  
  ، لـه الرجـال أُحـدانُ  ميةَ رِى الصمحأَ  

  
ــ صيوم دــت ــلَّمع بالس يل هــاس ج  

  
                           

 .)١٥ص/٢الديوان، ق() ١(
 .)٢٥٠: ص(عرِية عند اهلُذَليني، حممد اخلاليلة، بنائية اللغة الش: ينظر) ٢(
 .)٥٧ص/٢الديوان، ق() ٣(
 .)١٦٤ص/٢الديوان، ق() ٤(
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ــ صالب عبم ــة ــديه أَش بوبــاف   رهظ
  

ـ رنِ هيقَت الشـد هـر مواثب أَ   م١(اس(  
 يـا (ا هـي بيـانٌ لقولـه    رها الشاعر لصورة األسد، إنمهذه الصفات اليت ختي كلُّ  

مي م اماألي عجِزال يالشـخوص     ،هذه صفته) جترئ هلـكهلـك وفاأليـام تفـال   ،ال ت
عجزها األسد اجلريء القويي.  

ـ   من األمثلة السابقة احتكام املوت يف األفـراد، فالش جعراء يـدركون فعلـه   نستنت
ختار هلا البقـاء األزيل، فـال يسـمح    فقد ا فيهم كأفراد يقضي عليهم املوت، أما القبيلةُ

ـ   اغالبو ،النفسه أن يلحق الفناء ا مطلقً مـا يوضط   الشـاعر  حـرابالقَـة الو األزيلَّالتع 
الطرديي  البقاء، اللتني تتجاذبـان الشـاعر  و ة بني القوةاهلُـذَل،  عمـاد البقـاء   ةفـالقو، 

ـ  إالَّ  راء ال يتوفَّالبقوة الفناء، استسالم حلتميو عف هالضو املصـابرة  وبالصـرب   ىملـن حتلَّ
 ،إالَّ ملـن غلـب   ألنـه غـري متـاحٍ    ؛بذل اجلهد الذي يؤمن للحياة معىن االستحقاقو
ـ ذؤيب يف التعبري عنه، يف معـرض التعـبري عـن حالـة الفَ    و هذا ما جهِد أبو د الـيت  قْ
  ):الكامل التام( ه، يف قولهتكَمتلَّ
ـ كالمهـا قـد عـاش ع   و ةَيش اجِــمد  

  
وجـ ن ـ  َءالى الع ـ  نَّا ولَ شائًي يـ ن   )٢(عفَ
  ايتـها غلبـة الثـور علـى       وة الثور فحينما انتهى من قص الكالب الـيت جعـل

 ـذه  ين،لَالكالب باستعماهلا قرننيِ حـاد ـة   م يصـلهايألن الثـور يف   ؛إىل مبتغـاه الن
ـ  فاالجتمـاع الكالب يأخذون دور األعداء، ول اجلماعة طيعه ميثِّق ـ  و ه ا الغالـب دائم

فاختـار هلـا    ،بـني املـوت  وبينـهم   ااجتماعهم مل يشكل حائلً ة أبنائه؛ ألنَّيف قصإالَّ 
اية أخرى قاضية على يد الصيَّاد، مث قصة الفارسـني الشـجاعني اللـذين تقـاتال      قص

ة ن القـو الشـاعر هنـا يقصـد إىل أ   وكرامتـه،  ومنهما شرفه  بقيا ماجدين حيفظُ كلٌّو
للشـيب  كمـا جنـد رفضـهم     ،)٣(ه هي من خارج حميط البشـر ئعلى أبنا طتاليت سلِّ
ـ  أنتهاء الذي حدده الا صور أحديرونه  ألنهم ا بـني بـراثن   حدهم يف ثالث صـور، إم

                           

 ).شديد: مستمع، هرماس: يقول أحدهم ليس غريي، هجاس: أُحدان( ،)٥ص/٣الديوان، ق() ١(
 .)٢١ص/١الديوان، ق() ٢(
 .)١ص/١ديوان ، قال(مناسبة القَصيدة يف : ينظَر) ٣(
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وه حلرصـهم علـى البقـاء؛ إلميـام     ضفَ، فر)١(اهلرموبالشيب و يف املعارك أأو السباع 
الـوهن بـالقبول تـارة    ور عن العجـز  م أول مراحل الفناء الطبيعي، فيعباهلر العميق بأنَّ

 اقحسـت أخرى ألنه يرى أنـه بـذل مـا جيعلـه م     أحياينييف بالرفض وإلقراره باملوت، 
  ):الكامل التام( يلذَكبري اهلُو ذلك ما قاله أب منو ،للعيش
ــ ــذَوا ذَإِفَ لــ ك ــحيإالَّ  سيلَ نه  

  
ذَإِوا مضى شـ ي ـ ٌء كَ ـ م يفْأن لَ ٢(لِع(  

ـ يواليت ذكـر فيهـا الشـيب،     القَصيدةعيدنا إىل مطلعِ يف هذا املقام يو وه   ر أن رقَ
ه إىل أعـاد وذ الشـاعر بـذكره،   فالشـباب الـذي تلـذَّ   " ،يف حينهإالَّ  أمرٍ ال يأيت كلَّ

القـوة، واملنعـة،   وجته انقضى، وكأنـه يضـع األفعـال يف وقتـها،     ومفاتنِ املاضي 
ـ  و ،)٣("بانقضـاء زمنـها   ى انقضـت شت املمارسة، واحليوية، أمورو ر عـن  حـني يعب

ذلـك  وقليلـة،  وبرأسها يف تعـابريٍ منفصـلة    اجلماعة بضمائر اجلمع نلمح الذات تطلُّ
  ):التام الطويل(قول يف 
لَوـما تطن ـ فْب ـ رإِي بِِس ها لَسـ ال   مكُ

  
ولْه ن نـ فْينفَع ـ ي إِِس   )٤(اـا؟ نأَ مكُيلَ

  فالشاعحيافظُ على نفسه املغدورة، اليت حرص على محايتـها  ر،   ن حفاظـه  فقـد بـي
و فيعليها بالنمدارمهاالت ن كانت النفسصـراحة عنـد     و ،ساؤل اللذي إظهـار الـذات

ـ أ كمـا ظهـرت  والذي ال يقبلُ الشـركاء،   يربز يف مقامِ احلب اهلُذَليني يف قولـه   ايض
  ):الوافر التام(
ــو ــعبِ الَقَ هــد ف ــه ــإِ مِوي القَ ي ن  

 
فَشيالن ـ فْت ـ ي وس لَ هِى اللَّفَش ٥(يـف(  
 إالَّ  ال حيصلُ فسِفشفاء النببلوغ املرام ور     ؤيـة الصـاحبة، فقـد اعتـرب الشـاعر 

  . بالترقُّولقاءها شفاًء من لظى الشوق 
ـ ذ الشـعرِية قَـاطع  امل ة يفاملقاصد الذاتي نمو قيمتـه يف حيـام،   وهم للمـال  ركْ

                           

 .مما أقضي وحمار الفىت للضبع والشيبة واملقتلِ: لقوله ،)١٥ص/٢ق(ل، شرح هذا املعىن يف قصيدة املتنخ: ينظَر) ١(
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 .)٢٤٩: ص(بنائية اللغة الشعرِية عن اهلُذَليني، حممد اخلاليلة، ) ٣(
 .)١٦٣ص/١الديوان، ق() ٤(
 .)١٠٤ص/١الديوان، ق() ٥(
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الطويل التام( الكرامة، ومن ذلك قولُ أيب ذؤيبوالكرم وة الفخرِ فاملالُ مظن:(  
ــأَ ــاذلُ ال إِع ــه م الكــال ض يين ر  

  
املــالُ  إنْ -ثــيارِوال و ــرثُم - 

ــح فـالوارث لـن    ،الثنـاء بعـد املـوت   وا حقق احلمد إذ العذلُ يف بذل املال مرفوض  )١(يدامـــــــــــ
الثناء الذي حيفظـه لنفسـه إذا بـذل    ولن يبلغ األخري احلمد و ،حيمد املورث إذا مثّر ماله

ـ  و ،املال يف حياته فكان بذله يف حياته أوىل ـ زِعلى هذا الـوتر يع خـراش حـني   و ف أب
الطويـل  ( فقـال رياح بـن سـعد   ومدح أفعال سلمى بن معقل وغاسل بن قميئة  هجا
  ):التام

تى طَرـ ي احلَبِال اجات يـ غ شنَو ـ ب ابه   
 

سركَ ااعما تهى أُلَى إِوـ د مـ ى الن ٢(لُح(  
ــالن   ):البسيط التام( يف رثاء صخر الغي ملَّثَامل وقال أبو  )٢(لُحــــــــــــ

يعـ ط م الَ ايك ـ ت   ترسـلُه  سفْاد الـن كَ
 

  )٣(انر منــيــوب غَهــو الــتالد نمــ
 فا الناقة أمنيعند  كانتياهلُذَل الرمز املعب   إن كثُـر و - ر عن املـال الـذي ال ميلـك 

-  املوتواحليلولة دون اإلنسان، فنجده يستخدوالكـرم  وها يف مقـام الفخـر   م ة القـو
  ):الوافر التام(يف ذلك يقول ساعدة بن جؤية و ،اجلَلَدو
لَــو أنَّو تىقَــالــذي ي ــلَعهي  

  
ــحيان أَبِ ض ــه الو   ولُعــشــم ب

ــ  ))) ــد عذَعـ ــره جنْـ ــلَاة ظَهـ   هيـ
  

  يــلُم يحيــه الــر حتناب تبضــ
   لُ الغمــامِ دــبــإذا سا عليــهن  

  
ــ ــزِيـ ــده مـ ــاٌء زلُّ بريـ   لُولُـ

  ندات بــلبــ هونؤشــ نَّأَكَــ  
  

ــ ــلِ أخ الوب غَوالف دــب ــس   يلُِس
  ــآلب ــواد هتـ ــمأَلَو ثُ أاحلـ   ىسـ

  
  )٤(ولُزه تــفُــادوق رتــبــه فَ

  ورةُفص ر  اقة يفالنعشـ    يف  دة ممثلةٌساع  ااملال لتكشـف يف سـياق احلكمـة منطلَقً
أنَّ افكري يؤكد    إذا دنـت كثرة املال ال تنسأ يف عمـر اإلنسـان  ـون  و ،)٥(هسـاعتيعيب

                           

 .)١٢٣ص/١الديوان، ق() ١(
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 ال يبقـى منـه  و ،حافظ على امسه، فاملالُ غـاد ورائـح  مل يبذله ليوعلى من اكتنز املال 
  ):البسيط التام( ومن ذلك قولُ املتنخل ،كرسن الذِّحإالَّ 

ــ أَ لْهزِجــكُين ما يــو قَبِ امــر كُضام  
  

قْالَوالقَض بِرضِر ـ م زِجي ومـ ج  )١(وزلُ
ومــج ف هـذه صـفته   ه مـع ضـي  اإلحسان، يذكر حبيب األعلم شأنوويف إنكار الفضل  )١(وزلُـــــــــــ

  ):الكامل ازوء املرفّل( فيقول
  اذَلٍ إِجـــر نت مـــئْا شـــمـــ

  
ــ ــم ــتا اكْ ظَّ من ــم ضٍ حوــر ائب  
  ــــحقَــــا فَذَى إِتــــبالص ود  

  
ي ــقُــحولُ عذُي و شارِقَــع٢(ب(  
ـ  وبـني اجلمـع    اإنساني اضهذه الشواهد يظهر الشاعر تناقُ من كلِّو    واإلنفـاق، فه

يكـرم بـه   ولينفقـه   و إنمـا يـنعم بـه   ل، ال ارمتوفِّ حيرص على أن يكونَوجيمع املال 
ـ  ،بذلك حيفظُ امسـه مـن الـنقص   و ،يذب عن نفسه عار البخلو ،األضياف ر يف كَذْفي

اباذلً االناس كرمي.  
األمنِأم ا مقصد وسي فْالنسالمة الروح فقد كان ماملقاصد الذاتيـة الـيت حـثَّ    ن 

 الشـعرِية قَـاطع  امل لألمـنِ يف و ،ذلك يف حرصه على حياتـه و شاعر خطاه إليها، ويبدال
ـ    ه متقليل، وقلَّ حضور اهلُذَلينيعند  ـ وازية حليـاة احلـرب الـيت يعيش ـ يلذَها اهلُ ن ، فم

ا احلـروب،  اتهتتنـازع ملـذَّ   اهلُذَلينييغار عليها، فحياة وحرابة تغري  )هذَيل( املؤكد أن
ـ  ؛م اال مينحهم فرصة التنع تامؤقَّشعورهم باألمنِ فأمسى  ه يتعامـل مـع السـعادة    ألن

يترقَّو ة كمن هالوقتي بخائف.  
الشاعر ح باالستقرارِ فال يكاديلو فسيـ و الن للمـرأة   ت، حتـى يكـونَ  األمنِ املؤقَّ

خـذها وسـائل إلبـراز إحساسـه     ، إذ يتقـوي  املاء البارد حضـور والعسل واخلمر و
باألمن الوقيت، ما استقرط  ال الشـاعر مـن   ضـمري يف  وذلك لـراببينـها، فاجلمـالُ   ت

إالَّ  الفـر و الكـر  احلياة وجه حسن للسعادة اليت ال تتناسب مع مقـامِ و ةُاللذَّو احلالوةُو
وضاد، على وجه التاهذه الغايات غالب ـ ما تن ال تفتـرق و ،جمتمعـة  ي يف قصـائدهم رِب 
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ـ و فه ،)١(اقليلًإالَّ  لنا اجلهود احلثيثة يف جلبها ال يوض ـ  حني يعرض ـا  ح مقـدار التمت ع
ا وال يتعرَلبيان معاق ضرت   ـ وة املشـقَّ وه هلا، بل يكتفي بنقـل اجلُهـد د املصـاعب  تكب

لبـارد  ه باملـاء ا شـج وففي مقـام جلـبِ اخلمـر     ،ا بعد ذلكيسكت عمو ،حليازا
ـ  اشتيار العسل نرى فيه الرجل الصعب القوي الـذي يـذلل كـلَّ   و عوبات حـىت  الص

ـ وذ مبـا حـازه،   ب معرفة مقدار التلـذُّ ة نترقَّاملشقَّوبعد اجلهد ويصل إىل مشتاره،  ه لكن
أنَّ  علـى  مـا ظهـر، ممـا يـدلُّ    إالَّ  ال يصف منـها و ،حييل الصورة مباشرة إىل املرأة

الشاعر ي اهلُذَلـ  ال يستغرق يف السعادة استغراقه يف الش قاء، فهـي وقتي  صِ ة زائلـة لتـرب
  .الشرور بالبشر

 ممثلـة ؤديـة ملعـىن األمـن    يعترب مفردة م اهلُذَلينيبصورة املرأة عند  التعبريأنَّ  كما
الـذي يسـاوره مـع مـا يتبـع      الشعور  الشاعر ال ينفك عن وصف ذلك ألنَّ ؛قتضاهمل

هـا باعـثٌ   االنتشـاء بلقائ وها قُشلِ املشاق ألجلها، فعحتمواإلخالص والوفاء  منذلك 
ـ ا إالَّ وفالشاعر ال يربح مقام ،ض على القصيدحمرالشعر و على فيـه عـن مكانتـها    يعب ر

ومـن ذلـك قـول أيب     ،يف نفسه، بالربط بني نسياا واملستحيالت يف أحـايني كـثرية  
  :)الكامل التام( ذؤيب

ــ رىأَ ــبي ودالعـ ــحأُفَ مكُحـ   هبـ
 

ـ ينسـب م  انَنْ كَإِ أن وك  ـبنست٢(ي(  
 و ،فاملرأة أمانٌ ينشدهيؤم ـ     وله، سكن تسـتحيلُ ألجلـه العـداوة حب إالَّ  ،ااختيـار

ال نراه يستغرق يف وصف تفاصيل عالقته وخلوته ا، بـل يكتفـي ببيـان حجـم      أننا
الذ ذلك احلبتكب الطويل التام( همن ذلك قولُو ،)٣(د املصاعبي يستحق:(  

ولْتك ـ اليت ال ي برـ القَ ح ـ بح بلْ اه  
  

  
  

الَو كْذــرــها أَا مرــزمأُ تم ــحلِائ  
  

                           

ني قراءة يف سياقات ودالالته الشعرِية، عايل سرحان القرشي، جملة جامعة اشتيار العسل عند الشعراء اهلُذَلي: ينظَر) ١(
، ١٦٢ - ٩٧اُألسلُوبية التقاليد الشعرِية، حممد بريري،  ،جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية وعلوم اللغة العربِية

 ).املرأة واخلمر(
 .)٦٤ص/١الديوان، ق() ٢(
 غزهلم احلسي على وصف عالقتهم باملرأة وتفصيل تلك العالقَة، كما هو احلال يف درج الشعراء اجلاهليون يف) ٣(

 .معلَّقة امرئ القيس وزهري بن أيب سلمى



 ٣٦٥ 

وحـ ت ى يوؤـ ارِالقَ ب ـ الهك انظَ ام  
  

ـ تيف القَ رشنيو   ـ لَى كُلَ يب لـ و ١(لِائ(  
 عودة القـارظني كمـا ربطهـا يف السـابق حبـب     وعنها و بني السل هنا يربطو هو  

األمـن الـذي    حني يقصـد الشـاعر  و ،التفاين العميقو هكذا نلمس الوفاء اجلموالعدو، 
ـ و، نراه حييلنـا إىل املـرأة بعـد طـول انتظـار      تعبٍوبعد جهد إالَّ  ال حيصلُ ب، ترقُّ

نقلـها  وخيـتم بإحالـة الصـورة    ووعورة سـبله،  وأخطاره وفيصف عذابات االشتيار 
ة  - اجذريذلـك يف قـول أيب ذؤيـب   و ،إىل جـزء يف احملبوبـة   - على سبيل املشـا 

  ):الوافر التام(
ـ  بيطْأَبِ مـ  ن يهـ ا جِذَا إِف ـ ارِت طَئْ   اقً

 
لَــوم يــتبيــ نساُألاط قِفُــع ــاملُجيل  

ــامل فا اهلَــدذَإِ  عزــ ابصوب ــأْر سه  
  

أَوكَمـ ن ض فْهـ  و مـ الثُّ ن ـ اخلُ ةلَّ   )٢(لِطْ
  ):الوافر التام(ا قوله أيضو  

  اا مــذَا إِهــلبقَم نمــ بيــطْأَبِ
  

ــد نــا الع يوق ــاكْو تتم ــوح ب٣( الن(  
إحساسه جباللة السـكون الـذي وفّـره    وويف هذا البيت يصف ما انبعثَ يف نفسه   

ـ جود ووسكوت النابح  الـيت غشـت احليـاة     حلظـات الصـمت الكـوين    ،احبتهص
  .)٤(األحياءو

وقول ساعدة بن جؤالطويل التام(ة ي:(  
ــ ــ كلذَفَ ــم ا شبــه ــعم ما أُت فَ رٍم  
  

ـ  لِيى اللَّالوا تا مذَإِ ـ ومجن تارغَ ٥(اه(  
 تشـبه تلـك  متعـة   اقه معتقًتذوو خلطه باملاء أو فاشتيارهعلى اللذة،  فالعسل يدلُّ 

  .املتعة اليت يناهلا حني يبلغُ وصال املرأة احملصنة
ـ  اهلُذَلي  املقاصد الذاتية تسرب عالقات الشاعرو   قـة مالرغبـات  ون الـذات  املنطل

الشـاعر   قـف و مو ،األعـراف السـائدة   والبشـرية أ عليها اجلبلَّة اإلنسانية اليت تنطوي 

                           

 .)١٤٥ص/١الديوان، ق() ١(
 .)٤٢ص/١الديوان، ق() ٢(
 .)٧٠ص/١الديوان، ق( )٣(
 .)١١١: ص(اُألسلُوبية والتقاليد الشعرِية، حممد بريري، : ينظَر) ٤(
 .)٢١١ص/١الديوان، ق() ٥(
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الشـعرِية للقصـائد،   قَـاطع  امل ملة منـها يف إىل ج أشار ةيالقبلعراف اهلُذَلي من هذه األ
  .عنده وحظوتها ،داللةٌ على عنايته ا بالذات إالوما تقدميه هلا يف هذا اجلزء 
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FFFF----     �َ�� ! �َ�� ! �َ�� ! �َ�� !#َ$&ْ'�#َ$&ْ'�#َ$&ْ'�#َ$&ْ'�    G�*HI�/ �(ِ*+��,��G�*HI�/ �(ِ*+��,��G�*HI�/ �(ِ*+��,��G�*HI�/ �(ِ*+��,��::::  
ر مـع  املتعارف عليهـا نـاتج عـن تفاعـل الشـاع      الشعرِيةالتعبري باألغراض  إنَّ

فهـي  "الواحـدة،   القَصـيدة ، فيعبر عنها الشاعر يف حـدود  )ةاجلماعيوالذاتية (مقاصده 
 :هـذه األغـراض   ميكـن أن نعتـرب  و ،)١("األمور اليت يعرب ا الشاعر عن ذات نفسه

هة، واة الفنون املسموالرسائل املوج   ـ الغايات الصرحية اليت يقصـد إليهـا الشـاعر لي ر عب
  .ن إنسانية خالصةعن معا

 يدةرض يف الغ"فموضوعـ  القَص ـ   اجلاهلي ميه الشـاعر لـه، مـن خـالل    ة جنـد د
الشرائح املتقدوها مة اليت يهيؤينسـج خيوطهـا منـذ البيـت األول،     ولوازمهـا،   يعد

ة القصاص الـذي يبـدأ بوضـع اخلطـوط     مهمة الشاعر يف هذا اال أشبه مبهم كأنَّو
يرسـم كـذلك شـخوص القصـة مـن خـالل       ومنذ السـطر األول،  األوىل لقصته 

الـيت  النهايـة   كمـا حيـاول أن يرسـم    املكـاين، و حييطهم بالظرف الزماينِّواألحداث 
تنتهي إليها األحداث منذ البداية، ولكنه ال يحد ادها حتديـد ـ بي مـن    و ان مـا تلمـسإن

حيمـلُ جـزًءا مـن     املقْطَع أنلى ما يدلُّ ع ،)٢("مخالل خطواته الواضحة املعال رِيعالش
فهو مستودع الرسالة ومكمـن جـوهر الكـالم والغـرض      ،الغرض إن مل يكن معظمه

  .من اإلفصاحِ واإلبانة
 الشـعرِي يف القَصـيدة   املقْطَـع ملهـام    )هـ ٦٨٤ ت( وقد أشار حازم القرطاجني

االختتام فينبغي أن يكـون مبعـان سـارة فيمـا     ا فأم: "ما جيب أن يكون عليه، يف قولهو
كـذلك  و ،ثـاء الرومبعان مؤسية فيما قصـد بـه التعـازي    واملديح، وقصد به التهاين 

 عالقَـة غم مـن إصـابته قلـب ال   على الرو ،)٣("غرضٍ مبا يناسبه يكون االختتام يف كلِّ
املقْطَعنة بني املتكو  رِيـعـيدة الغـرض يف  و الشـه   واحـدة؛ إال ال القَصأن  مل يسـتوف

                           

 .)٨٧١: ص(، ٣، ج١م، ط١٩٧٠املرشد إىل فهم أَشعار العرب وصناعتها، عبد اهللا الطيب، دار الفكر، عام) ١(
 .)٤٥٣: ص(عناصر الوحدة الربط يف الشعر اجلاهلي، سعد األيويب، ) ٢(
 .)٣٠٦: ص(منهاج البلغاء، حازم القرطاجني، ) ٣(
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يشـتمل   :أوهلمـا و، )١()هجـاء ومديح (ه كما نقلت املصادر ها، فالشعر كلُّاملقاصد كلَّ
 :الغـزل، وثانيهـا  واملفـاخر  واملراثـي  وكاملدائح  ؛املؤسيةواألغراض السارة  على كلِّ

اهلجـاء غـرض مـن     ذلـك ألنَّ واألغـراض،  مقَـاطع   أغفلَه حني ذكر اهلجاء الذي
ذلـك ألن الشـاعر حـني يقصـد      ؛الشـعرِي  فيها طرائق القطـع ألغراض اليت تتباين ا

اهلجاء ميكن أن يقطع مضاد ـ   ببيت ـ   مثَّ ،اللهجاء كاملـدح مثلً يعم م القـول يف  نـراه
ـ   االختتام على كلِّ لدراسـة العالقـات    اغرضٍ مبا يناسبه من املعاين، فأصـبحت منطلقً

وهذا يفتح جمالًـا واسـعا ملهـارة الشـاعر      ،)٢(العصور خمتلفعراء يف الششعر  املاثلة يف
يتحلَّى ـا الشـاعر اجلـاهلي، فقـد متكَّـن مـن        العلياوأدواته الشعرِية، فهذه املهارة 

الشـاعر يهـدف منـها إىل     كـأنَّ و ،القَصـيدة  تطويع اخلامتة ملا يتناسب مع موضوع"
تريدةبل أن ينهي أثرٍ واضحٍ يف سامعيه ق كـ  القَص ملـا أثـاره فيهـا مـن قضـايا       اتثبيت
ـ املربر الواضح الخـت و هذا هوأفكار، و ة اخلـواتيم بـاختالف موضـوعات    الف نوعي

مصـنوعة مـن    كتلـةٌ إالَّ  ها ما هـي ها على اختالف أغراضكلُّ والقَصيدة ،)٣("دصائالقَ
جتربة الكتلـة املتماسـك  وة تنتهي بنهايتها، خاص ة أن تكـونَ حق متالئمـة  سـةً تجانِم، 

ـ   اهلُ عراُءم يتجاهل الشلَو ة للمقطـع  ذليون تلـك القيمـة اخلتامي رِيـعالش   يف خمتلـف
 ع   ق يف صـياغة أغراضهم، فقد حرصوا على التـأنقَـاطم  اخلتـام، وكانـت عاجلتـهم  م

ـ  وربـة  بواعـث التج و القَصـيدة لغـرض   مناسـبةً القَصائد  لنهايات الفَنية ن كـثري م
ـ قصائدهم  أن يكون تلخيص مبا يشبه و أ ،للتجربـة كلّهـا   اختتتم فيـه    ببيـت ـنتكم

  .)٤(للقصيدةالكُلِّية  الداللة
ـ    ويوان حبسب أغراضها الرئيسة، فرز قصائد الد لذلك متَّ عبِ قـد كـان مـن الص

                           

، ٢العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القريواين، ج: ، ينظَر)لشعر كلّه مديح وهجاءا: (قال قوم) ١(
 .)١٢١: ص(

جملة  اإلنسانيةجملة العلوم ، عبد الرؤوف زهدي - زيد سامي يوسف أبو، وميبناء القَصيدة يف شعر ابن الر: ينظَر) ٢(
 .٢٠٠٧ خريف - ٣٥العدد  - اخلامسةلسنة ااإلنسانية، دورية حمكمة تعىن بالعلوم 

 .)٢٠٠: ص(القَصيدة اجلاهلية يف املفضليات، مي يوسف خليف، ) ٣(
 .)٩١: ص(البِناء الفني يف شعر اهلُذَليني، إياد عبد ايد، : ينظَر) ٤(
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 )١(املوضـوعات  دختليصِ بعضـها مـن بعـض لتعـد    وباعتبار أغراضها القَصائد  فصلُ
صـوص كـاهلوامش   فاسـتعنت بعتبـات الن   ،سيطرة األسلوب القصصي على القصائدو
 القَصـيدة عنـوان  و حوادثهـا، أ القَصـائد و  مناسـبات  العناوين اليت نقلتواحلواشي و

ـ بعضها كانـت صـم  وآخر،  دحميو أ اها يرثي فالنحني يذكر أنه قالَ اء م داللـة ن أي 
حتأ صرحية؛ رج فيها من معان قصصٍو أمساء أو أغراضها حبسبِ ما ورد.  

ـ  ويف اجلدول اإلحصائي ة ايل بيـانٌ لألغـراض   الترِيـعاملطروقـة يف ديـوان    الش
ـ    ، على املستوى الفردياهلُذَليني عمودي علـى املسـتوى الكلـي    و، اللشـاعر الواحـد

ة اسـتهالكًا    م) الفخر واحلماسة(غرضا فكان  ،اللغرض أفقيرِيـعن أكثر األغـراضِ الش
غـرض  (قصـيدة، ويليـه    وأربعـني عند اهلُذَليني، حيث بلغ عدد القَصـائد إحـدى   

وعـدد قصـائده   ) غـرض الغـزل  (وعددها أربع وثالثون قصـيدة، وبعـدمها    ،)الرثاء
ـ تتـواىل   ؛أعلى النسـب  متثِّلثالثَ عشرةَ قصيدة، وبعد هذه األغراض اليت  ـا   ةالبقيتباع

 وبعـده  ،مثَّ الوصـف  ،مثَّ العتـاب  ،بدًءا باهلجاء والنقـائض  ،حسب الشيوع يف الديوان
 .حداملــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                           

 .)٢١٨: ص(، ١٩العصر اجلاهلي، شوقي ضيف، دار املعارف، ط: ينظَر) ١(



 
٣٧٠ 

                           

)١ (ـ قصد بي)نصوصه كاملة( :ِسب للشاعر يف الديوانجمموع ما ن. ا عدد أم)دائفاملقصود به) منها القَص :يدةما زاد على ستطَلح القَصصة أبيات فصدق عليه م. 

  الشعراء     
  

  )١(التصنيف 

)١(القسم  )٢(القسم   )٣(القسم    اموع 
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  :احلماسةوبغرضي الفخر  الشعرِي املقْطَع عالقَة :اأولً
ـ  اجلَـاهليني   احلماسـة عنـد  ويرتبط غرضا الفخر  ـ  اببعضـهما ارتباطً  ألنَّ ؛اوثيقً

شـد سـواعد احملـاربني، مـا     ولعرض املفاخر  اتعترب مسرح ب يف اتمع اجلاهليواحلر
اميـة الـيت حتياهـا    لطبيعة احليـاة الد  اك يف دائرما، نظرللتحر اواسع امينح الشاعر جمالً

ـ  ومن موضـوعات الفخـر    اأساسي االبطولة موضوع فإنَّ ،القبائلُ ١(ةاحلماسـة احلربي(، 
 بكرم اخلـالل  "فالفخر بقومـه  و مباهـاة الشـاعر بنفسـه   وطيـب الشـمائل،   ومتدح

فكـانوا   ،مـن أوسـع األبـواب يف شـعرهم    ومن أخص صفات العرب، و هوقبيلته، و
ـ و ،محاية اجلـار وإغاثة امللهوف ودة جالنوالكرم ويفخرون بالشجاعة  ذلـك ممـا   و حن

تمد٢("حون بهكانوا ي(.  
وكثرة احلروب أنَّ  وال شكـ  هالوقائع اليت خاضت ت سـببا يف كثـرة   ا هـذَيل كان

منـه الشـاعر    يسـتمد وتلك احلروب واملعارك هي اال الفسـيح الـذي    ،أشعارهم
أسـلحتهم فيـه، وبالئهـم    ومن أهوال قتـاهلم،   امعانيه احلربية، فيعرِض يف شعره صور

تسـتقي  و، صـورها ل منـها  تتشـكَّ الـيت  احلماسة وفاحلروب هي مادة الفخر  ،)٣(فيها
ه إن كان الشاعر بني يدي الصـاحبة جنـده يتـذكر بـالءَ    ور، حىت األفكاومنها املعاين 
  .صوالته فيهاويف احلرب 

 ةفاملقاطعرِيعويف قصائد الفخر  الش  عليها الطـابع الصـوري فقـد  احلماسة يغلب ،
قصـائد الفخـر، فنجـده    مقَـاطع   يف اشيوع أشكالهاالستعارة من أكثر وكان التشبيه 

ـ   وهديـد  التوأصداء التخويـف   للفخرر توفِّ يلجأ للمعاين اليت و اإلبعـاد، كمـا ال ختل
التفاعـل مـع   ومعـاين اإلقبـال   وصـيغ املبالغـة   واحلماسة من أسلوب القص الدامي 

نلمس جنوحـه الفطـري لتكثيـف املعـاين وتركيـز      كما  ،املشاركة فيهاواألحداث 
 الحظنـا كمـا   ،رفض واإلجيـاب ق بالالعاطفة، ونسمع صوت الشاعرِ واضحا فيما يتعلَّ

                           

 .)٤٣: ص(القَصيدة اجلاهلية يف املفضليات، مي يوسف خليف، : ينظَر) ١(
 .)٧٧: ص(النتشة، إمساعيل يط، اهلُذَليني وأثرها يف احملأَشعار ) ٢(
 .)١١٦: ص(السابق، ) ٣(



 ٣٧٢ 

نـه الشـاعر باأللفـاظ     قويزي ة الفخر القبلي مقارنة بالفخر الذّايت، فـالفخر اجلمـاعي 
يصـرف أطمـاع   واالقتـدار لقبيلتـه،   والثقـة  والصارفة، فيجلب ا املنعـة  واجلالبة 

  .دالتوعواآلخرين بالتخويف 
ا يف الفخر الذايت فإنأمـ  ما ينشـده  اه غالب ـ   الش الش اب، فـال  اعر حينمـا يفـارق
ـ  يف هذه السن املتأخرإالَّ  يسمح لنفسه باالفتخار ا سـالمته  و ة جناتـه أ ، فيحكـي قص

ـ  أنَّ  ، كمـا يف مواقف فاصلة يف أيامِ شبابِه ورشـده  من املوت ي صـنيع  احلماسـة جتلِّ
ةحركة األسلحة داخل املعركوبالءهم يف احلروب، وصحبتهم وجال الر.  

  ):الوافر التام( مطلعهاوته، ل يف طائيمن الفخر الذَّايت ما قاله املتنخو
عــر ــاف عــ ت بأَفْ فنِع ثــد   قٍرج

  
ــع ــتات كَالمـ ــاطري النبِحـ   مـ

ــوكَ   شمِ املــع صــمِ املُغ الِت ــع   تلَّ
  

نــو ــوه بِراشـ ــتسمٍ مشـ   اطشـ
  :معاقراومثّ يذكر جمالس اخلمر   

  يــم ـ ش ــا حـ ــانوت خي بينن رٍم  
  

)١(طــاطمــن اخلُــرسِ الصراصــرة القَ
 

  ـ  ويف هذا املطلع الطللي الشاعر حب و احـديثً  ايذكر  و، اآخـر تليـد علـى  يعـر ج
عفـى الـزمن آثـاره      موافاته للحب بقيـت الـذكرى  واحلديث بتذكري الفؤاد حلـب، 

حـني مشـط الشـيب يف رأسـه،     ) سـلمى (كر يتذوفيذكر الشاعر وفاءه حلب شبابه 
للفخر بذاتـه، ويصـنع مـن     اطريقً )ةأميم(وواقعه مع ) سلمى(ويتخذُ من ذكرياته مع 

ـ  ،نسيجِ األحداث قالدة الفخر حظوتـه  : (موضـوعات، وهـي   ةفيحدد للمفاخر ثالث
بـالؤه يف  وكرمـه يف أحلـك الظّـروف،    وجندته وبذله و ،معاقرته للخمرِوعند النساء، 

كالمه وحسن قوامـه مـن دواعـي نيلـه     و حلأنَّ  ، فيذكر يف األبيات السابقة)حلربا
  .هلذه املكانة عند النسوة

قدرته على إضـفاء أجـواء خاصـة علـى     وبعدها يذكر معاقرته للخمرِ الصافية و
يـاح بيـوت احلـي بـأوراق     كات، يف حـني تصـفق فيـه الر   حالضوجملسها باملزاح 

  :لهذلك يف قوواألشجار، 

                           

 .)التنقيش: التحبري( ،)١٨ص/٢الديوان، ق() ١(
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  ةعــم ــأبدؤهم مبشـ ــينوسـ   أُثـ
  

ــامٍ أ  ــن طع ــدي م ــاطو جبه   بِس
  :، فيقولازمتمي هة اليت جعلتخصييذكر صفاته الش مثَّ  

أُوــع ــي غَط ير ــم نــز ورٍ تيالد  
  

ــذَإِ ـ  تا التطَّ ــل لطَـ ــدى خب   اطل
  يضــرونُ عأصــوي بِصــأحفــظُ منو  

  
وـ ب ـ ع ـ ض القَ ـ  سيومِ لَ ـ ي خذبِ ياط  

  ــكْأَو ــاحلُ وس ــو ةَلَّ ــدنِكَالش ياء خ  
  

وــب عــاخلَ ض ــ رِي فنــز ي ح اطوِر  
 خصـي الش املسـتوى وهذه الصفات اليت وفَّرها الشاعر لذاته، وبين أبعادها علـى    

ـ     ،اقتـدار والقبلي، أوردته حوض املعركة بكلّ جفـوة  و افـذكر يف تسـعة عشـر بيت 
  :من أبدع األبيات اليت صور ا نفسه يف املعركة قولهو مهارته يف احلروب،

  لفَفْــــتهم مبــــثلهم فــــآبوا
  

ــربِ اخلــالطالض ــن م ــم شــني  
ــروغٍ    ــاجمِ ذي ف ــربٍ يف اجلم بِض  

  
  ــاط ــيط الره ــلَ تعط ــنٍ مث   وطع

ـ يفريسم الشاعر يف هـذَ    ن البيتصـورةَ  ني   ـ التقـاء اجليشـني ملت  ،ين ببعضـهما فَّ
ف الشيء مبثلـه يكـون يف األشـجار ذات األغضـان، فهـم إذن متشـابكون       والتفا
ال  هـذه شـيمة العـريب   و، يعترف بالتكافؤ احلريب) مبثلهم: (يف قولهوون ببعضهم، ملتفُّ

لبيـان ارتفاعـه علـيهم، ألنـه      اة اخلصم سـبيلً بل يتخذ من تصوير قو ،ينتقص اآلخر
ـ   و ،افؤيدرك أن ضعفَهم مذمة له لعدمِ التك ل اخـتالف االفتـراق،   متاثُـل االلتقـاء جيم

ـ  مثَّ ،الطعـن يف بـاقي اجلسـم   وفقد رجعوا متيزهم الضربات القاتلة يف اجلماجم،  ي جيلِّ
السـباع، فيصـف   إالَّ  يذكر قيادته لنفرٍ لـريدوا املـاء الـذي ال تـرده    وروحه القيادية 

هـا  ألن ؛عـوجٍ فهـي األخطـر   ه ومحايته ملن معه، ومعه القوس اليت تنبت علـى  ارتواَء
  :املراقبني، فيقولويذكر املرقبة  اأخريو ،ترجع حاهلا األوىل تغمز فتسترخي، مثَّ

ومقَرن ــة ــمبـ ــرت إىل ذُيـ   ااهـ
  

  ياطولِ القَــجــارج احلَود لُّتــزِ
  ــو خرقٍ تــح ــانُكْر الرِس ــهف ب   ي

  
بــد ــ عي الغــغْأَ لِو بر ي نِذــاط   ي

ــ   ــع نَّأَكَ ــحى صلَ اصحــالًء ه م  
  

مــنشـ  ةًر   اطيــاخل ننــزِعن مـ
  



 ٣٧٤ 

ــأُ ـ تفت بِزجِ ــة بِـ ــيضٍ خي   اففَ
  

ــ ـ لُّمم تهأنكَـ ــم ســ   )١(اطبهـ
  إلفـه علـى ارتقائهـا   وعنها احلجل القواطي  ر الشاعر املرقبة العالية اليت تزلُّيصو، 

كـذلك املسـتوية منـها الـيت     ورق، بة الطُّعين متشعجتاوزه الفيايف البعيدة ذات نياط يو
  .ة احلره مالحف بيض من شدكأنوراب لُ يف أفقها السيتشكَّ

 الشـاعر  أميز بيـت فيهـا، ذلـك ألنَّ    فيعد القَصيدةيف هذه  الشعرِي املقْطَع ففي
يدةاه مبعىن يتواشج مع غرض وشبـالغرض ت   القَص بوضوح، فعالقتـه ن يف إحسـانه  تبـي

ه لإلجـازة  الختيار الكلمات اليت رصا البيت، فذكر وع  العبـور يبـي يف  ن أن الشـاعر
ه لقصـيدة الفخـر بعـد    فإنشاد ،ه املقاملّبطَتي متطيط الداللة مع ما يهذ املقام مينح املتلقِّ

بابالشيبِ يعين جتاوزه ملرحلة الش،  عن جتـاو همـع النسـوة   و للـه ه ملرحلـة ا زِفإخبار
عـه مـن إعراضـها، ألن    حماولـة استرضـائها، وتفج  ومعاقرته للخمر بتحببه ألميمة و

ت معـىن أداء  القيـادة أد واملراقـب  وذكره للمعـارك  و ،العبور واضحواإلجازة حاضرة 
إكمالـه لرسـالته كرجـلٍ يف    و ،ه يف مواقف كـثرية كَمغالبة املوت الذي واشوالواجب 

ـ   ،القبيلة ألبناء اقيادي افسه منوذجتقدمي نوالقبيلة  ألنـه جتـاوز   إالَّ  م يفخـر فالشـاعر لَ
  . هامرحلة االختبار، فأصبح يستعرض النتائج، وحيق الذات حقَّ

و فقد عبر عن شخصية احملـارب الـذي مثّـل الوفـاء للقبيلـة       الشعرِي املقْطَعأما 
 تتجلـى يف "تعتـه الـيت   بالكشـف عـن مظـاهر الشـباب و م     ،بقي أن يفي للذات

ـ لفخر الشاعر بنفسه، فإن تلك املظـاهر نفسـها تدفَ   ااملرأة باعثًواخلمرة  والشجاعة  ه ع
تزيد من حزنه على احنسار الشـباب الـذي كـان يـوفره هلـا،      واألسى، وإىل احلسرة 

  .)٢("اأيسر منالًو اوجيعل لذاا أقرب مأخذً
ـ   الفرو يف الكر فاخر الشعراء الذين شابت نواصيهممن مو كـبري يف  و ، مـا قالـه أب

  ):الكامل التام( مطلعهاوباعية املشهورة ر قصيدة واحدة من

                           

)١ ()احلجل القواطي: منيت ،ما استوى : بعيدة، الصحصاح: بعيدة، نياط: فالة، الغول: يقاربن اخلطا، خرق: علوت
 ).احلمى: استوى من األرض، سباط

 - هـ ١٤٢١الغين أمحد الزيتوين، إصدارات مركز زايد للتراث والتاريخ، عام اإلنسان يف الشعر اجلاهلي، عبد) ٢(
 .)٤١٧: ص(، ١م، ط٢٠٠١
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ـ  ه ـ  لْأزهري عن  ـ شـيب م ةعـدلٍ  نم  
  

ــ مأَ ــلَ إِيبِال س ــلَ ى الشابِ اَألبلِو  
  رهكْــذوبابِ، ى الشــلَــيلَ إِبِال ســ مأَ  

  
ـ ى إِهشأَ   سـلِ لْالسيـقِ  حالر مـن  يلَ

ـ ب الشهذَ   من وفات ـ باب ي مـ ا م ىض  
  

ــا زن و ــهض كَي رِرــيه ي توتــب يطّل  
  وصحوع تن ـ ذ ـ كْ رِ الغي انِووانـ ت ىه  

  
ــري  معأَوــن ــكَ الغ رتدــقَاة ت ليت  

ـ    حالـه،  يف هذه األبيات األربعة حيكي الشاعر البنته زهرية تغي شـيبِ  متلُّـك ال ور
الطريـق املـؤدي إىل الشـباب     ، حـني ضـلَّ  اى بات ال جيد عنه مصـرفً حت ،ألركانه

إىل اتـه الـيت انقضـت مث وصـل     فأصـبح يـذكر ملذَّ   ،السالف فال طريق للعودة إليه
أفـاق عـن ذكـر    وحني شارف العمر على االنتـهاء   ،حقيقة فوات الشباب وانسالخه

مثَّ يعـرض املفـاخر الـيت     ،ينهن فما عاد يليق بـه الغواين، حني أنكر تغنجـه وتكسره ب
وص يف إقدامه تتلخمماصـعته   هده يف زوجتـه بسـبب ريبـة ابنـها، مثَّ    شجاعته، مث ز

اوصربه عند اللقاء تباع.  
ــهزأَ ينْإِ ر ــي ــالْ بش ــقَ   يننإِذالُ فَ

  
بر هــيــلِلٍ ضضيبِه ــرِسٍ لَفَفْــتم  
ــفَلَفَ   ــت بفْ ينهم لــغ ــ رِي هوادة  

  
ــل الَّإِ ــدفْك لسـ ــحم اِءملـ   لِلَّـ

  ــح ّتــأَى ر يد ــت اَءمهم تــغ شاهم  
  

ــلَّو فــ ي سيب ــف ينهــ م ــ ملَ سلِلَي  
ــهزأَ   إِي نْر ــي بِصــأَ ح بم قَوكــر اص  

    
ــفْط ــوء  الً ــا مذَإِين شــلْكَلْى ل   لِكَ

  يدي الْهـ ع مـ  ود ـ ذَإِ يـق رِالطَّ هلَ ا هم  
  

ــعظَ وان ويــع مل ــقِ الْرِلطَّد ــأَي سلِه  
ـ عمج دقَلَفَ   م تن  ـحـ  ابِالص ةًرِسي  

  
  خلِشٍ ســخــر ويــذات غَلــ ابذْخــ
  جساَءر ـ فْن ـ ي غَِس ير ـ ج ـ م عِ أُشابة  

  
ــدشاح لَــولْــا هارِفَــامل كلِ شــزع  

ـ  ونَفلُا يجلَ   الْ نِعـ م ض افـ و   اأَورو لَ
  

ــ ــوى الْأُولَ لْعِ كاَاوِعــغ ــقْماط الْطَ   لِبِ
  يتونَطَّفُع بطيِءى الْلَع ت ـ الْ عطُّـف   ــ

  
ــعطَامل وذافلِ فـ ي م املاخِ نـ ع ١(لِق(  

  وذاكرتـه احلربيـة    يف هذه األبيات يستدر  اميـة مأزهـري ( اسـتعملً مواقفـه الد(، 
يهـيج يف نفسـه الـذّكريات فينشـد،     و ،الذي يمده مبا سـيقول و داء ههذا الن كأنَّو

                           

االنذال، : اهلوج، الوخش: الشعر بني األذنني والقفا، خذبا: مجاعة، القذال: هيضل( ،)٨٩ص/٢الديوان، ق() ١(
 .)اب والكالبصوت الذئ: ينكشفون، الوعاوع: أصفياء وخواص، جيفلون: ضعاف، سجراء: سخل
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ة الـيت جتعلـه   احلروب، يـذكر تلـك القـو   وها ذكريات الوقائع ألذُّوأول الذكريات و
يف اجلمعِ وال يهاب،  يلف واجلمعوبينهم بال رمحة  يلف   م الـذي  ال أنـاة فيسـفك الـد

ـ  حل يف ساحة القتال، فكـلُّ  ـ   م يعـود   مثَّ ،لويالـا  تعدن دخـل أرض الـوغى مس
  .سالةالرويستنكر يف اعتراضٍ طويل يفصلُ بني املنادى و

 عودة للطفولـة واسـتعانته بالعصـا ليتكـئَ    وما تراه زهرية يف أبيها من تقصريٍ  إنَّ
الطريق السـهل املسـتوي لعـدمِ قدرتـه علـى ركـوب       إالَّ  عليها، وكونه ال يسلك

ثُ ،عابالصم يبلِّويبـدأ باحلـديث عـن نفسـه،     و ،ساحرة ينقلُ احلديث بالتفاتةهـا  غ
 إنَّ :فيقـول  ،كرياتالـذِّ ـذه  ي نفسـه  يسلِّو ،يذكِّرها مبا كان عليه يف شبابهو الرسالة

فبـدأ بسـرد    ،الذي ترينه يف هذه احلالة رأي العني، كان يف شـبابه كـذا وكـذا    أباك
ة باختيار املمواقفه القوي   قـدمالـذي ي ال خيشـى، فهـم أصـفياُء    وصاحب الويفّ القوي

ال مينعونه حسـن الضـيافة إذا عـوت السـباع     و ها، الذين حيمونَ امللجأ وخواصنفسه 
  .من اجلوع

ـ     اهية تأبته مع ابن زوجته الدقص يقص مثَّ دخولـه علـى أم ا، حـني رابه ط شـر
متاهم إياه، فسرد قصفقال ،وحماولته قتلهه معه، ت:  
قَلَود سع تـ ري ـ لَ ـ غمالمِ بِى الظَّ مٍش  

  
ــجم ــد ــتن الفل غَي ــان رِي ــم ١(لِهب(  
  ـ     يف ثنايا هذه القصة أسبابم قد ا لـزوجِ أمط شـرمقاومتـه هلـا  وه إنكار تـأب، 

أنـه   رسبابِ على املستريب، لريفع عن نفسه ما حلقه مـن الشـبه، فـذك   األ برد ذلكو
  :فساد مرضعاته أصبح الولدوبسبب أوضاع احلملِ به 

ــأَفَ تــ ت ــبِ ــه ح ــبطَّاد مؤوش الفُ ان  دــه ــ اس ــإذا م ا نــلَ ام لُ اهلَيــلِو   ج
ولكننكر فروسيوته ه ال يو ،تهقوطْسهوته وأن ذكاءه، فذكر:  

ــ صالكَع ــرِب يهة ج ــرام ال يــن ابه  
  

ــم ي ااضــزِلع ميــاحلُكَ ة ــلِس قصامِ امل  
  يحـ م ي الصإِح ذَابـ ا ت ـ ظونُ عكُ ةًيم  

  
ــذَإِو ا هــ م ــوا فَنزلُ أْمــلِو يى الع  

  
                           

، ١شرح أَشعار احلماسة، املرزوقي، جملد: ينظَر[ورد ذكر هذه املقطوعة يف محاسة أيب متام يف باب احلماسة، ) ١(
 .])٨٤: ص(
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ذلـك يف آخـر   والسـطو،  وة يف الصعلكة حنكته القياديوة يعرض مهارته احلربي مثَّ
  :بقوله اليت بدأها، القَصيدةموضوعٍ يف 

قَلَوـ  د هِشدـ  ت ـ ب ياحلَ عر ـ د   مهادقَ
  

ــي ج ــتفل اجِممهــبِ م ــلِم لِّكُ   قلَّ
ـ  ود هذه األحداث يف اثنني ريكمل سو   ـ   اعشـرين بيت لُ القـول يف  غريهـا، يفص

ه فـال تضـر   ،اجلرحـى ولـى  تما يتركونه خلفهـم مـن القَ  وإقدامه إذ حانت الفرصة، 
ـ الصـعاليك   ا مكانُ اللصـوصِ فهذ ال مينعه ارتفاع املكان،وحرارةُ مشس،  ؛ةيف اجلاهلي 

صـون فرائسـهم مـن قوافـل الطّريـق، علـى رؤوس       يتربو ،حيث يعتمرون العمائم
طلبـه المـرأة    العطـش، مثَّ واجلفـاف  والقـيظ  ون صربه على السموم بييو ،الشواهق

ـ دخولـه عليهـا حـني نـام أ    وع بالغىن، تتمتوجليلة األنساب تعيش يف النعمة  ها يف هل
  :يقطع سلسال األحداث بقوله مثَّ ،كرميبيت طيب الرائحة، صاحبه حريص 

ــ ــذَوا ذَإِفَ لــ ك ــهإالَّ  سيلَ ينح  
  

ذَإِوا مضى شـ  ٌءي ـ  نْأَكَ ـ يفْ ملَ ١(لِع(  
أوقامـا انتـهت    ن إذا انقضـت يلنمـوذج  م الشاعر خالصـةً يف هذا البيت يقدو  

اهلـرم،  وات إىل الشـيب  سـبب انقضـاء امللـذَّ   و يعـز و ،احلربوأة املر: مهاو ،امالذَّ
قدرتـه   عـدمِ والنساء، ذلـك لتـهالك الشـاعر    وة احلرب الذي ينزع لذَّو فالشيب ه

بـالفخر   الشـعرِي  املقْطَـع فتعـالق   ،العزة للثاينوعة توفري املنوغمار األول،  على خوضِ
 ،ذي يرضيه عن نفسـه يف هـذا املوقـف احلـرج    أدائه لدوره الكامل الوى يف بالئه يتجلَّ

للمشـرف مـن    اسـرد و ،ملسـرية حيـاة   اة اختزالًبعام القَصيدةكما أين أرى يف هذه 
حملافظـة علـى احليـاة ومحايـة     ف يف اأحداثها حبسبِ املقياس اجلاهلي، الذي يرى الشر

فهـو   ،فكرة الفخـر نفسـها   الشعرِي لرؤية الشاعر ينتزع من املقْطَعوتكثيف  ،اجلماعة
إىل حقيقة وجوبه يف هذا العمر، رفضا لواقعه وتدهلـه علـى ماضـيه، فـالفخر يف      يومئ

 ،فكما كانت لذَّةُ النسـاء واحلـربِ ال حتصـل إالَّ يف وقتـها     ،نظره مرحلة تاليةٌ لإلجناز
  .فلذَّة الفخر ال تتأتى إالَّ يف هذه السن
يف أشـعار األغنيـاء املـوالني للقبيلـة، فيفخـرون      كما أنَّ صورة اجلماعة حاضرة 

                           

 )١٠٠ص/٢الديوان، ق(  )١(
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 يشـعرون  فَهـم فحياـا وتكاثرهـا هاجسـهم،     ،ألنهم مطمئنون مبواشـيهم  ؛بالقبيلة
القليـل  إالَّ  مل يفـردوا للمفـاخرِ  و ،اهلجاءوالغزل ورون عنه يف طي الرثاء يعبوباالنتماء 

مـن هـذا   وغـرض الفخـر،    ألنهم يستوفون ذلك يف أغراض أخرى غري ؛القَصائد من
  ):الطويل التام(اهلُذَلي  القليل قولُ أيب ذؤيب

لَعـــوناهـــاملبِ مشرفي ورعـــتي  
 

  )١(لِاثــماَألي بِلــتعوف تيالُ الســصــنِ
ر كـان  صـر املـؤز  شرف ذلـك الن وفيها يذكر نصر قومه على املغريين عليهم، و 

النصـر   تعليهم، بعـد أن هـزأ ممـن تظـن    وع األشراف نصاهلا اليت ترفوعلى السيوف 
  . للمعتدي

، فيـذكرون  افإن املقام يطـول كـثري   ،عاليكة عند الصعند عرضِ املفاخر الفرديو 
ـ  واذ ذَّصنيع األفراد الش م  يتمـدـ  وحون جنـا سـالمتهم، فالصلوك يفخـر بنفسـه   ع

لـك قـولُ أيب خـراش يفخـر     مـن ذ و ،تغنم يـده وه يعيش مما تسرق ألن ؛بعصابتهو
فيقولوِ بسرعة عد ،الطويل التام( ابنه الذي أجناه:(    
ــ ــم يهنأَكَـ ــبِ ثُونَبشـ   رٍ ائطَـ

 
خف امليفاشِش ظْعمـ غَ ه يذ رـ ي ن ضِح  
 يبـ اد ـ ب اللَّرر قُ ـ فَ لِي هـ  و   ذٌمهابِ

 
يـ اجلَ ثُّح ناح بالتـ ب سط ـ و   )٢(ضِبالقَ

أراهـا  و، )ديـوان احلماسـة  (يف ) املراثـي (يف أول بـاب   القَصيدةُهذه  تتبِثْأُلقد  
الشـاعر يقصـد عـروة    أنَّ  ن يرىم ام مال إىل رأيِأبا متَّ للفخر أقرب منها للرثاء، فإنَّ

  :يف قوله
ــو ــ ملَ أدرِ مــلْأَ ن ــلَى عقَ يه ثــي ابه  

  
لَوــك نــ ه ــلَّ م سن م ــماجــد ضِح  
هـذا مـا جيعـلُ    ونـه،  ن ألقى عليه الرجلُ ثوب الكفـن فكفَّ مو عروة هأنَّ  مبعىن  

 يثبِت مـا مـال إليـه بعـض     القَصيدةسياق إالَّ أنَّ  ،)٣(األبيات التالية يف رثاء عروة كلَّ
بعض الشهأنَّ  اح يفر عليه الثوب فنجـا، حبسـب املناسـبة الـيت     و الذي أُلقي خراش

                           

 .)٨٥ص/١الديوان، ق() ١(
 .)١٥٩ص/٢الديوان، ق() ٢(
 .)٧٨٧: ص(، ١شرح ديوان احلماسة، املرزوقي، جملد: ينظَر) ٣(
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يدةيف  وردتـيدة ام للرأي األول أدخل هذه فميلُ أيب متَّ ،القَصيف بـاب املراثـي   القَص، 
يفخر بفعـلِ ابنـه الـذي أجنـاه     و فه ؛وميلُنا للرأي الوارد يف الديوان يثبتها يف املفاخرة

فيشبه ساقي ابنه بطائرٍ دقيق العظم، قضـى ليلتـه يف الطّـريان جبناحيـه      ،قمن القتلِ احملقَّ
  . )١(يبسطهاويقبضها و فه

نيا محاسة أميم املسـلَّ      اهلُذَلحـرو ـ وحة فقد أدخلنـا شـعراؤهم غمـار ة، العقلي
ـ رِعاحلقـوق، وسـن  واخلطـط  واألسـلحة  وة، بلباسِ احلرب اإلسالميواجلاهلية   اض مثالً

امحاسي اإسالمي    الـر بـبالد ـرصوم يف زمـن معاويـة، فكتـب إىل    أليب العيال حني ح
  ):الكامل التام(قرأها معاوية على الناس، ومطلعها و ،األبيات معاوية هذه

بِن أَمي العـ الِ أَي ـ هـذَيلٍ   يبِ   وافُرِاعفَ
  

ـ  ـ جمجتال توي لوقَ ـ م ا أُوا مـ ر ٢(لُس(  
إليـه قسـمة سـعد بـن أيب     و يشكويعرض حال ااهدين احملصورين يف الروم  مثَّ  

سرح الضذكر وى بني اجلند، يز يف  ة الطويلـة الـيت قضـوها يف احلصـار، مثَّ    املـد أورد
 ،احلربيـة  الشـد وحلالـة اجلـذب   وصورة هائلة للمماشقة العسـكرية   الشعرِيمقطعها 

  :فقال
ــوترــى الركَم أَاحــنــما هي بيــنان  

  
ــأَ ــانُ بِطَش ــوغرٍ يئْ ــوونَ لُ ٣(لُنوغ(  

  ـل تبـادلَ األدوار،     حتكي حالالبديعة  ورةُوهذه الصاجليشني، وللمتلقِّـي أن يتخي
فيهم وتارة العكـس، وهـذه الصـورة     وم يدخلونَماء البئر والر للمسلمنيفتارة يكونُ 

بـث روح  وإمتـام القافيـة،   : ي ا دورين مهـا ، ليؤد)نوغلُ: (نقلها يف قوله املعكوسةُ
صر يف نفوس الناساحلماسة ومقاربة الن.  

ني  ا محاسةأميلنياجلَاهياهلُذَل، أن نصن مـن   ف قصائد حذيفـة بـن أنـس   فإننا ميكن
يوان، كالمهـا مثبـت يف الـد   و ،جنادة بن عامر من الفهمـيني يف احلماسـة  و، اهلُذَليني

  ا احلرب الـيت نشـبتل و  بـني  فهما الشاعران اللذان رصدـذَيـ  ه يـوم  و بكـر، وه

                           

 .إنّ سرعة العدو صفة يف ساللة هذَيل، فيذكر أنهم اشتهروا بالعدو والشعر والرماية) ١(
 .)٢٥٢ص/٢الديوان، ق() ٢(
 )٢٥٥ص/ ٢الديوان، ق(  )٣(
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خرجـا  ف هـذَيل،  قيس وسامل من بين عامر بـن سـعد بـن   الذي أغار فيه  )١()اللهيماء(
نـزال عنـد   يريدان بين عمر بـن احلـارث، مث    ،)عفزرواللعاب : (على فرسني يقال هلما

النملـا قـال   ، فحذرهم من الدخول إىل أرض نعمـان األراك، مل يلقيـا بـاالً   )٢(فاثي، 
، فغـارا علـى غـنمٍ    وبنو احلارث بن عدي فويق ذلـك املكـان  ) اللهيماء(فوصال إىل 

 رب حتى مـات قـيس مـن   فتراشقا بالض ،بينهاصاحبها جلندب بن أيب عميس، وكان 
فأنشـد حذيفـة قصـيدة مطلعهـا      ،جنا ساملٌ بأعجوبـة وجندب من الكنانيني هذَيل و

  ):الطويل(
  تعجِـب  عجِبت لقَـيسٍ واحلَـوادثُ  

  
أَوصابِ قَحيـ سٍ ح س نيارـ وا و ب٣(واقن(  
ــو   :هو الشعرِيها ومقطع  )٣(واقنبــــــــــــ

  بنو احلـربِ أَرضـعنا ـا مقْمطـرةً    
  

فمـ ن ي ـ لْ من ق   مـدر سـيد ا يلـقب  
  مثـــلُ نابِـــه فـــرارة أظفـــاره  

  
ـ و إنْ يشو   )٤(خملـب و ناب الليث ال يش

حذيفة بن أنس  مثَّ  )٤(خملــــــــــــــب ذلك خرج وبعد   يل بـن بكـر،   اثنان معه، يطلبـون بـين الـد
هـو   مـا معهـم  واسـتاقوا   ،منهم بعوف بن مالـك وابـين أخيـه فقتلـوهم     فظفروا

فوقـف الربيـق بـن     ،لـه  ه ابن عـم لَذَقد خوته، روا بثلتبشو، فربزوا ألهلهم وأصحابه
الوافر التام(ته عياض على قرب قيس يرثيه، فأنشد رائي:(  

ــلَ ــ دقَ ي ــت ــهم ذَوالقي بت تــب يغ  
  

  )٥(اارمــأَ اومــي عٍم نبــايِزحــبِ
  فرد دبالثأر يف قوله اعليه حذيفة بن أنس مهد:  

ــلبأَ الَأَ ــغ ــ لَّا ج ي وارِالســو ابِجار   
 

أَوبغْل نِبي ذي السـ ه ا مِ عنويـ ع م٦(ار(  
 

                           

 .)٢٢٩: ص(، ٥العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج: ينظَر) ١(
مجهرة أنساب : ينظَر[ ،كنانة، ومنهم أبو األسود الدؤيليقصد نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن ) ٢(

 .])١٨٤: ص(، ٥عبد السالم هارون، دار املعارف، ط: أنساب العرب، ابن حزم األندلسي، حتقيق وتعليق
 )٢٢، ص٣الديوان، ق(  )٣(
 .)٢٥ص /٣الديوان، ق() ٤(
 .)٦١ص /٣الديوان، ق() ٥(
 .)١٨ص /٣الديوان، ق() ٦(



 ٣٨١ 

ها ومقطعرِيعهو الش:  
ــنــجا سالم وفْالــنس ــمنــبِ هشدقه  

 
لَوـ  م يإِن الَّج ـ ج ـ  نفْ سيا  فرئْـزمو  

 ــطَــوع ــ نِابــابِ نفسو االلعــهرب  
 

غَوادها قَرـ ي اس  ـ يف املكِّـر وع   )١(ارزفْ
وقتلوا غالما من بـين عمـرو بـن احلـارث،     عدي بن الديل بن بكر، و بن قامت مثَّ 

؛ ألنّ بـين  خطـأً فخرج القوم يطلبون ثأر الغالم، فوقعوا يف بين سعد بن ليث بن بكـر  
 الطويـل (، فأنشـد قصـيدته التائيـة    )٢(عنوا عنـها سعد نزلوا يف ديار العبديني حني ظ

  ):التام
ـ ب برح تلَغَ ـ ورٍ كْ اسطَتأَ ارـ دمي اه  

 
لَوأَ ونذَا إِه ـبا شـ  ت ـ راحلَ ب بر٣(ت(  

 ها ومقطعرِيعالش:  
ــو مــا ن حإالَّ  نــة ــلُ دارٍ مقيم   أه

  
  )٤( اس ضـرت عادت من الن منبنعمانَ 

  ):التام الطويل( فقالعامر من بين فهم يف عينية ذكر هذه الواقعة جنادة بن و  )٤(
ـ معلَ م كرـ  ا و ـى ابنـ أَ ن ـ بِ ي أُنسٍي  

 
ــو ــم ا خالق ــام الَ تــو ــا أَم ض٥(ااع(  

  :الشعرِيويف مقطعها  
ــ ــحمر نَّأَكَ ــ اب مــ ن أُسد ــر   جٍت

 
ــ سفَي عارِافــي ع ــس ــب س فَد٦(ااع(  

 ةُفاحلماس يف هذه القصالقـوة  وعلى درجـة عاليـة مـن الثقـة      ة الكاملة جاءت
يعتربون أنهـا حـرب، حيفظـون شـرارا      حبسبِ املقياس اجلاهلي اهلُذَليني املنعة، ألنَّو

ا حـرب اسـتحكمت، فـال بـد أن     أل ؛اخلطأوالصواب  وال يكترثون لقيمتياألوىل، 
ـ     حق ، فاحلربترب دون االلتفات ألسباا على كـلّ رجـل يف القبيلـة مس هاه شـر، 

                           

 .)٢٢ص/٣الديوان، ق() ١(
 ،)٥٤٧: ص(، ٢، جملدوشرح السكري ،)٢٦ -  ١٨ص/٣قالديوان، : (تيبها منمتّ مجع خيوط األحداث وتر) ٢(

 ).٢٣٠ - ٢٢٩: ص(، ٥والعقد الفريد، ج ،)٥٤٧
 .)٢٦ص/٣الديوان، ق( )٣(
 .)٢٩ص/٣الديوان، ق() ٤(
 .)٣٠ص/٣الديوان، ق() ٥(
 )٣١ص/ ٣الديوان، ق(  )٦(



 ٣٨٢ 

ـ  القَصائد  هذهمقَاطع  بيان داللةو ـ الشـعور   ى يف عمـق على احلماسـة يتجلَّ ة باحلمي
ـ    ارس، فالشاعرال خيطئه الد الذيهلية اجلا يف قـرارة نفسـه أن ه اعتـداء باطـل،   يدرك

ركـوب املصـاعب، هـي احلـرب     واإلقدام والبطولة إالَّ  ال تعرف اليتولكنها احلرب 
 املقْطَـع الحـظ علـى   مـن أبـرز مـا ي   و ،املصيبواليت ال تفسح اال ملعرفة املخطئ 

رِيعيدةيف  الشالقَص ائيـ   حفظـت ، الذي )صورة األسد اهلزبر(ة الر ـ لـه العقلي ة ة اجلاهلي
وة صورة القواملهابةووة طْالسـ ، حىت أصبحوا جيعلونه م ـ   اوازي فـأعلن   ،ةللبطولـة احلقَّ

ـ   شـخص  فكـلُّ عرفوها حالكة وخربوها شـنيعة،  ة للحرب، بنوة استعاري و منـهم ه
رب ب، فهم قوممدر أسدتهم احلروب حىت أصبحوا م  متكـافئني يف   ،ةتسـاوين يف القـو

أوزارها، وهذا األسـد لـه أظفـار     تلقاه منهم يويف احلرب إذا وضعت نم اجللد، فكلُّ
  .املخلب ال يصاب فإنَّ ،اب باهلين، فإذا أصيب النوحدة ةقوو احتاكي أنيابه طولً

للقصيدة الرائية، يذكر الشـاعر جنـاة سـاملٍ بعـد أن بعـثَ       الشعرِي املقْطَعيف و
ديدحالـه حـني شـارف علـى       لقبائل عد اساحقً ا ري بن الديل بن بكـر، ويصـو

 ،)جنـا ( :ه يسبق كـلّ هـذا بقولـه   جتاوزت نفسه احللق حتى بلغت الشدق لكنواملوت 
أملُا خي عنه نفسه  تفقد تركه وطاب) اللعاب(هـ    لينجو، أم يف  ارا قـيس فقـد بقـي معفَّ

بقيمـة اإلنسـان بعـد موتـه،      ابيان هذا ينقلُ لناو ،)عفزر(كذلك اخليل و ،أرضِ القتال
فقد ذكر األمور املهمة حبسب ما ترتيف الن خيـلُ سـامل    جنـاةُ سـاملٍ، مثَّ   :فس، أوهلابت

ـ ة جند حتوائيالت القَصيدةيف و ،ما ملكوت بعد ذلك امليو ،)اللعاب( جـاه  للفكـرة بات  الً
امللكيه  ة، فيذكرإىل قومٍ يأن ه  سكنون نعمان، معناهينتسبيـرى امتالكـه للمراعـي    أن

ـ    فالنظرةُ ،عاديهن يمإالَّ  ساكنها ال يضر أنَّواملياه فيها، و بـدي للقـارئ فاعلية األوىل ت
ـ : (قولـه و) حنـن إالّ  مـا : (اإلثبات يف قولـه وفي النوخصيص التوأسلويب احلصر  و بن

ـ    نلمس رأي اآل ة الفهميويف عيني ،)احلرب ن خـارج حلقـة   خـر، الـذي يترقّـب م
األحداث، فيذكر ا أسدأنَّ جندب ـي عبـد بـن    ن مأسدة الغور كـانَ يضـرب   مفارِس

 مقطـع شـعرِي حمايـد   فقد فضـل أن يكـونَ يف    ،ضربا) سامل وقيس: (ومها ،احلارث
ـ    أنـه   هؤالء، على الرغم منوبني هؤالء  إىل كفّـة   اكـان يف األبيـات السـابقة مائلً

البكريني، و ها لفذكر أنجندب اليمىن لكان قد ألقم ي  سلمت يداهلُذَلباعالس.  



 ٣٨٣ 

  
القَة :اثانياملقْطَع ع رِيعالش ضِبغر ثاءالر:  

يـثري مكـامن   وفـوس،  العريب موضوع يزلـزلُ الن الشعر  موضوع املوت يف إنَّ  
الوجـود،  وقضـايا البقـاء    أهـم  تعـد لـيت  ة الفنـاء ا بطُ اإلنسان بقضيريو ،الوجدان

ة  ةباعتبارها القوال -ن اإلنسـان  الوحيدة اليت مل يتمكَّالطَّبِيعي  ـ  - ما اجلـاهلي سـي ن م
ـ   وإخضاعها لقانون السبب و ،السيطرة عليهاو ،هامهفَ ة العميـاء  واملسـبب، فهـي القُ

ـ مـن ختط و ،صـبه يهلـك  ن تمف ،ختبط خبطَ عشواءواليت تعرقل البقاء احلي،  ه يبقـى  ئْ
، فنـراه  ةر فيها الشاعر عن أصـدق عاطفـة إنسـاني   يعب باكيةً لوحةً ثاُءفكان الر ،فيهرم

احليـوان   وخياطـب على القبـور،   فيقفجيمع املآثر لينثرها، و ،يعني على البكاءويبكي 
مل يكـن مبعـزلٍ عـن     اهلـذيل الشاعر و هرية عليه،كرب اجلناية الد سينفِّ هاجلماد علَّو

ضـون للمـوت مـع كـل     معرو ةاجلاهلييف ة، فهم أكراد العرب اإلنسانيهذه األجواء 
عشية وضثْكَحاها لرة حهموبِر.  

مراثيـه باالسـتواء التـام    مقَـاطع   تتسمو ،ذؤيبو أب )١(اهلُذَلينين أبرز الرثَّائيني مو
مـن  خـذُ  حكمـه يف العـاملني، فيت   مضـي و ،ة املوتيم حبتممسلِّو فه ،اهلدوء اإلمياينّو

له وقد دلَّ علـى هـذا التسـليم و الرضـى اسـتعما      ،الذكرى عزاءمن و سلوىاملاضي 
 :، و منـها و الفقـد  املـوت تدلِّ يف السياق على لكلمات  -السيما املقطع-يف القصيدة

ـ و ،)عاش، سبقت، النائبات، أحيا( ع فجاثيـه تتسـم بـالت   مر خـراش فـإنَّ  و بعده أب
 :مرادفـات املـوت عنـده   و النقمة علـى األقـدار،  والذاكرة،  حصارِورفض الواقع و
ملاضـي   اساعدة بن جؤية فقد كـان أسـري   مثُ ،)خر، ميت، حتم، صيود، احلني املفيد(

يف مقاطعه قو احلـدث الـذي يقتضـي    وة خفية تفعلُ األموات، واملوت رى، فيذكرال ت
ـ وبِ ا واقعـةٌ هنأَل ،ه يسكت عن اإلماتةلكنو ،ماتةاإل ـ  وعِقُ فْو، ها ال حمالـة بابِأسـ ت ح ص

السابقات ـيدة مناسبة و أللمقطع  عنها األبياتيف بنـاء   ولكـلِّ شـاعرٍ طري   ،القَص قتـه

                           

، )٩(أبو ذؤيب  :، هم، وأعداد مراثيهم حبسب اجلدول السابقالرثاء يف الديوان لنسبالذين ميثِّلون أعلى االشعراء ) ١(
 ).٤(، وساعدة بن جؤية )٧(وأبو خراش 



 ٣٨٤ 

ـ  رتبطُ بـاملوقف الن ون صور احلزن اليت تاملرثية، فنجدهم يعرض بـاملوقف  و ،افسـي أولً
ـ قْعما كانت النفس منضبطة العواطف نـزع الراثـي بِ  كلَّو  ،اثاني الفكري ـ ل لِه إىل التأم 

  .)١(مراثيه إىل البكاء والندب والنوح نزعتيطرةَ عليها د السما فقَكلَّواحلكمة، و
تنطـق حبكمـة وتفصـح     فهـي  -مجيعـا   -الشعرِية يف مراثي اهلُذَليني قَاطع امل أما

الشاعر بعد أن يقْلٍبِع املرتـد إىل     ، فموقف فرغ ما يف جعبته مـن احلـزن واألمل موقـف
والفـائق مـن لوثـة     ،، والراجع إىل العقلِ بعـد اجلنـون  اإلغراق يف املُىنالصواب بعد 

إذ  ؛، فهو ذه احلكمة يثبـت الـنفس، ويعتـذر للميـت بقلَّـة حيلتـه      فهامباألاخلمرِ 
ولًا من املسلَّمات اليت تبعثُ على الطمأنينـة والثّبـات النسـيب بعـد     نلمس فيها كما مه

ر واملواسـاة والزهـد والضـعف واالنكسـار، فحينمـا      ات التصبوزفر ،املشاعر زلزال
أن حيلِّق يف املاضـي لـزم أن يعيـدنا إىل الواقـع يف      -على طول القَصيدة  -مسح لنفسه 

ـ   ،مـة والنصـيحة  الشعرِي عن طريق احلك املقْطَع ـا بالصـة وأحيانيجنـده  أو ،ورة الفَن 
ـيدة    يسلك طريق القصاألحداث متشابكة، وينتهي مـن القَص بطَ بنهايـة فيسردهـا  ل

مواسـاا يف  و فسحـديث الـن  وباحلكمـة   قطـعِ الومن أمثلة  ،الذي قضى عليه املوت
  ):البسيط التام( ذؤيبو أبقصائد الرثاء ما قاله 

ـ دم انَكَ ولَ ـ  ةُح حأَ يـ ن شرـ أَ ت احد  
  

ــحأَ   ا أُيبــو تــ ك الشــاَأل م م٢(يحِاد( 
  يف رثائـه أليب ليلـى، فـال     يصلُ الشاعر إىل مرحلة اليقني الذي ال ي خالطه شـك

مـدح األحيـاِء لألمـوات     أنَّو فل ،حي يف ضمريهو راجع، وه )٣(املديح نافع وال أبوها
  .صديقه اشعره باعثً لألموات حيييهم لكان

 السريع التام( لومن ذلك قول املتنخ:(  

                           

 .)٩١: ص(قصيدة الرثاء جذور وأطوار، حسني مجعة، : ينظر) ١(
 .)١/١١٣الديوان، ق() ٢(
فقد ذُكر يف ثنايا القَصيدة أن  ،، ومل يصرح باسم الرجل)و ليلىأب(ذُكر يف الديوان أنَّ املرثي يف هذه القَصيدة هو ) ٣(

ه نشيبة بن وإني أرى أن أبا ليلى املرثي هو نفس ،وهي األرض اليت قُتل ا الرجل ،)أخو العمقى(أن املرثي هو 
هذه ع وحجم الفقد بني رثاء ابن عنبس وعنبس، الذي بالغ أبو ذؤيب يف رثائه، وذلك ألن مستوى التفج

 .خصوصا حني ذكر كثرة األماديح اليت تحيي أباها لو قدرت على اإلحياء ،القَصيدة متقارب إىل حد كبري



 ٣٨٥ 

لَـــويبِ س ـــتمليوقَـــصـــيلٍ ود  
  

لِّــق فعــلِطَــ يــهاملوص رف  
ــبا انذَى إِدوأَ   ــ تتـ ــواه فَقُـ   ملَـ

  
  يــر ــكَ ب إذا سوا ارــو ــي ملَ ١(زِلِن(  

  يرى أنَّهنا ل فاملتنخ االتـ و صال ينقطع بني احلي األمـوات   أنَّوت، امليضـي  قْال ي
تقعلَّإالَّ إذا ت عليهم املوت م أسبابـرديهم، ف  هـ  يقعـون و فت ـ ال ميلكـون م رِن أمهم 

  .اشيئً
الطويل التام( أيب خراش ا قولُأم:(  

سأْيتلَي عى الباقني يا كَوما أَمىت  لَعن مى مضى حتع لَميه ماحلَ نمِت  
هدهع الَطَ نْإِو يهاسنت بِسلَفَ  وما بعده لْلعشِي عندي من 2(مِطَع(  

هنا يبي ـ     و ،ن ثبات أخيه يف ذاكرتهفالشاعر و انعـدام جـدوى احليـاة بعـده، فه
أن املوت حتمي يف الناس ماضٍ ،مؤمن.  

، الشـعرِية يف مقـاطعهم  ياتـه  عن املوت صـورة مـن جتلِّ   النفس حديثيعد كما 
   ):املتقارب التام( من ذلك قولُ أيب ذؤيبو
وصبع لَرى حدث النائبات  

 
ولْحر زِمين لْقَوذَ بك3(ي(  

ـ    ومع الذات يعطف احلـديث إليهـا   و يف حلظة خل  لنفسـه الـيت بص رته يلتفـت
ـ   املصائب، بأنّ الصـرب عالجهـا ألنَّ   ـ  احليـاة ال تس األحب بعـد باملصـابرة  إالَّ  ةتقيم

بـني  وإىل عقـلٍ رزيـنٍ ثقيـل حيـول بينـه      إالَّ  ال حيتاج يف هذا املوقفو جلُّد، فهالتو
قـاب الـذي انتـهى    بعد أن قص صخر الغـي قصـة الع  ف. متجلّد قلبٍ حادويش، الطَّ

  ):التام الطويل(ولهجر املَدة للقَضحي ، و كانتمع فراخهااية مفجعة 
ــ ــم كلذَفَ ــم ا حيــد ــأ رهدثُ ال هن  
 

ـ طْلُّ مله كُ ـ طَويـث  ثوبٍ حلُ ٤(بِال(  
 ؛وحٍأنَّ املـوت مـاضٍ علـى كـلِّ ذي ر     يف البيت السابق يذكر صـخر الغـي  و 

ـ  ال ميـلُّ الدهر  وأنَّ، وغريمها اطري وأ إنساناً كان من ـم طـ  ال ر ذلـك  كُذْ، وهـو ي 
                           

 .)١٥ص/٢الديوان، ق() ١(
 .)١٥٣ص/٢الديوان، ق() ٢(
 .)٦٨ص/١الديوان، ق() ٣(
 .)٥٧ص/٢الديوان، ق() ٤(



 ٣٨٦ 

  .ةملؤويصرفها عن الذكرى املُ فسهلِّي نسيل
الطويل التام(خراش فقال و ا أبأم:(  

فلَهفـ ي ع ـ ى علَ ـ و رِم ـ  نِب ملَ ةَرـ ه   ةًفَ
  

لَوهفبقَلَي ع تى ميـ و املى سـ ع ١(لِاق(
 

)١(لِاقــــــــــــــعامل
خيـص منـهم   وخوته بـين لـبين،   إخراش على و ع أبيتفج الشعرِي املقْطَعويف هذا  

 الغـيظ ويـنفِّس عـن الكمـد    وهم، دقْر على فَيتحسو ،ف عليهملهتيو ،بن مرةو عمر
ىبالتف والزفرات احلرله.  

 ،اهلُـذَليني يف ديـوان   الشـعرِي  املقْطَعفهي شكلٌ من أشكال  الفَنية أما الصورةُ  
ـ و فه ،باملراثي منذ نشأا ارتبطت الفَنيةالصورة و عملٌ فنفاعـل مبـا حولـه مـن     مت ي

مـن  و، )٢(بالتصـور العـام ملوقـف الفقـد    واملوقف احلضاري الذي تعيش فيه اجلماعة 
البسيط التام( لذلك قول املتنخ:(  

رلَم حـ ن ـ ا كَ ـ فْي مانَ لَ ـ ن لْلَ ـ ن ـ ى بِوفَت  هوُء بِ ـ وب ره احلَ العاُءز ـ اجلُو   لُلَ
ــر ــ اُءب شــ اُءم أوِال يلَّقُي لــت الَّإِ  اه  حابإالَّوالس األو ـ ب والس٣(لُب(  

)٣( ـ واحلرب، توىف و فأخوه أثيلة رمح تقهر به دالشاجلليـل،   و ائد فقـد كـان   األمـر
القطـر  والسـحاب، والنحـل   إالَّ  ال يداين ارتفاعهـا اليت  اليةباء العتلك الرمح الر فيهم

  .حني يسيل
  :)الوافر ازوء( العيالو وقال أب

ــكَ ــم ا يــقَن م ضــ ن ــج الس ـو  
  

ــم ــاَأل اِءسـ ــد لُدجـ   برِالـ
  ــر ــوقَةَ زيـ ــ همـ ــ ملَـ   أْيـ

  م  
  )٤(وابــهي ملَــو انــموا ثَذُخــ

العيال يرثي ابن عمه عبد بن زهرة، الـذي قتـل يف زمـن معاويـة بـن أيب      و فأب  
ـ  فقد صو ،سفيان بالروم ب مـن أُ  ر انقضاضه على املوت بسـقوط الصفـق  قر املـدر

السماء، فكانت رزيتـ قُقومٍ ة هم به كرزي ـ ل أَت حـ   ،همد ومل يهبوهـا  ه ومل يأخـذوا ديت

                           

 .)١٢٥ص/٢الديوان، ق() ١(
)٢ (مجعة، ذور وأطوار، حسني قصيدة الرثاء ج)٩١: ص(. 
 .)٣٧ص/٢الديوان، ق() ٣(
 .)٢٥٢ص/٢الديوان، ق() ٤(



 ٣٨٧ 

  .لقاتله، فهو جماهد ال دية له وال قَصاص
 ا مالك بن خالد اخلناعيالبسيط التام( فيقولأم:(  

ــته يســد خ ــدلٌّ عن م ــر ــثٌ هزب   لي
  

ــرٍ    ــه أج ــالرقمتينِ ل ــراسب وأع  
  ، لـه الرجـال أَحمى الصرِميةَ أُحـدانُ    

  
 ــاس جــل ه باللَّي معــت ــيد ومس ص  

  هرــاف ــبوب أَظ شم ــة ــعب البديه ص  
  

   ـاسمرنِ هقَيـدالش تأَهـر بواث١(م(  
وحشـد هلـا معـاين اجلسـارة والضـراوة،       ضارية فقد استحضر صورة حيوانية  

الـيت   ،)مـي (القوة ال متنع املوت؛ ألنه يف هذه القَصيدة يسـلي زوجتـه   كدليلٍ على أن 
فهو حريص على مجع األدلة الساحقة علـى حتميـة املـوت، وحقيقـة      ،فقدت أوالدها

  .وقوف اإلنسان بني يديه صفر اليدين من احليل
ويف معرِض سرد األحداث اليت قضى فيها املرثـي حنبـه، تظهـر طريقـةٌ أخـرى      

علـى احلـدث الـذي     القَصيدةيقطع  ثاء مثَّيف قصائد الرثاء، فيبدأ بالر الشعرِي للمقطع
 فاجـأة املعلـى معـىن    يف اشتمال احلـدث  لَّىجتت ة هذه الطريقةمزيو ،تسبب يف املوت

 عليـه ثالثـةُ   الـذي تواطـأت   ،)اإلدراك(ناها يف معىن سمغالبة املوت، اليت لَمية وئالنها
جوالتـه يف سـابق   وة من بطـوالت املرثـي وصـوالته    ه يسرد قصأنو أ ،شعرية مقاطع
  ):الوافر التام(ومنها قولُ أيب خراش ،األيام

ــ ــ نَّأَكَ ــهما إِو رامل ــذَبين اا م  
 

ـ اب الوصأَ ثَع منفًـا قت بِه يـد  
اهســي نع فــرشــأَفَ هكَــردأَفَ   

 
ــ ســ انان حدــ ه رِحق حدــد ي  

ـ كَرنيِ فأدجـبِ ر علـى الَ خفَ  ته  
 

حتالد الَوهرِ وفاملُ حني 2(فيـد(  
)2(فيـــــــــــــداملُ ـ وى معىن اجلناية أيب خراش يتجلَّ يف قولِو  لكـن  و ،د واحـد فـر و عدم التكافؤ، فه

حتوف الدا هرِ مجيعها تكالبتصريع واملوضع الثاين ،عليه فأردته:  
  لــيليتولــوال دراك الشــد قاظــت ح

  
  ــم ــي أي ــا وه طّاــن خ ــر م ختي  

  

                           

 .)شديد: مستمع، هرماس: يقول أحدهم ليس غريي، هجاس: أُحدان( ،)٥ص/٣الديوان، ق() ١(
 .)١٦٤ص/٢الديوان، ق() ٢(



 ٣٨٨ 

ــةً  ــاين خليف ــى مك ضــد أو تر فتقع  
  

  )١(وكــاد خــراش يــوم ذلــك ييــتمِ
  ):الطويل التام( قال عبد مناف بن الربيعو  

ـ  اِهللاوفَ ـ عنملَ تـه كْردأَ ولَ ته   ــ نْإِو ــ انَكَ ــي ملَ ترك ــقَم  االً
)2( ثقتـه بقدرتـه   ونـه  متكُّوى فيه قوة الشـاعر  السابق الذي تتجلَّ فوات اإلدراكإنّ ف

هـو السـبب يف عـدم    على منع القدر عن طريق املشاركة يف تغيري مسـار األحـداث   
قريـب، فوقـوع   و فال جنده يقدر على مواجهة املـوت إذا وقـع حلبيـبٍ أ    ،احيبقائه 

تـل تقـرب الرثـاء مـن     ة يف نقـل أجـواء املق  هذه الطريقة السـردي و ،املوت ال يرد
الفـر، فيصـبغُ قصـيدته    و الكـر وفاملوت حصل يف أجواء ممتلئة بغبار احلرب  ،احلماسة

من عناصر حياة الناسالرثائي عنصر ة بصبغة احلماسة؛ ألن احلرب ٣(ةيف اجلاهلي(.  
ـ  اهلُذَلينياملرأة من مراثي  وحظُّ  مـن ذلـك  وجـال،  مقارنـة برثـاء الر   اكان قليلً

ـ   لوصف الصـراع الطَّ  اأمنوذج تعداليت اهلُذَلي  قصيدة أيب كبريٍ ة بيعـي يف البيئـة احليواني
الذي يستثمره اإلنسان يف التأس ـ   ى على مصائب الـد حلـال   ىهر، فالشـاعر هنـا يرث

ة احلمار الصغري الصيبقص فيفيقوم بتسليته بقص ،     موقـف احلمـار مـن املـوت صـف 
فقـد   ه لزوجتـه مبوقـف ابنـه ألنَّ   دوفيها يواري الشاعر فقْ ،هحني بكى أم البنه خالوة
مالزوجة مؤل، قْه ال يعادلُ فَولكنالكامل التام(فيقولُ يف مطلعها  ،األم د:(  

هأزيه لْر عن شيبة ممعكـمٍ  ن  
 

ــال خ مأَ ــود للُ باذلٍ مــت رمِكَ  
 يبك ـ ي خـالوةُ أن ي ـ ق أارِفَ مه  

 
لَوسوي ـ قَلْف ـ اه ـ ى املتدا لَ مِهو  

ـ  م رهالـد  إنَّو الخأَ  م هلـكن 
ــ ىرتـــــــــــــ  

ــذ نمــ نِي بهــم و نيأمــو ن م
)4(نمِابــــــــــــــ هر يف البشـر، يهلـك اآلبـاء    الد هذا كرأن و ،ه يف املنامِسيلقى أمأنه  فيذكر البنه 

 ذلـك ألنَّ و ،انلحظُ للزوجة يف مقـام املفقـودين وجـود   ا ال لكنو ،األبناءوهات األمو
ـ د اُألقْفَ أنَّ - من خالل ديوانه - الشاعر يرى خـ و ـ  ؛الفقـد و ة ه أن  ألن مكـنه ال ي

                           

 .)١٤٨ص/٢الديوان، ق() ١(
 .)٤٨ص/٢الديوان، ق() ٢(
 .)١٥٠: ص(مجعة،  قصيدة الرثاء جذور وأطوار، حسني: ينظَر) ٣(
 .)١١١ص/٢الديوان، ق() ٤(



 ٣٨٩ 

 الز رد، ففقـدعنهم، وكذلك شبابه الذي ال ي ستعاضيـ  ؛جـة ال يعـادلُ ذلـك   و ه ألن
ج بعدها بأمتزو تأبمتثِّـل الفَقْـد الـذي    ال -عنـده -فالزوجـةُ  ،اط شر ـقشألجلـه   ت

ـ   يقـص و ،هي ابنه يف مصابه حني فقد أمة يعزلذلك أنشد هذه املرثي ؛اجليوب ة لـه قص
وهـي مـن    ،"ال يبقـي علـى حدثانـه    هرالـد و"احلمار الوحشي اليت بدأها بالزمـة  

فتكـون   ،احلـدث  حسـب  لها الشـاعر شـكِّ اجلاهليني، اليت يشعر  القصص الشائعة يف
ة حـرة تسـكن   هـذه احلُمـر الوحشـي   أنَّ  فيذكر ،)١(هاياتخمتلفة النوخمتلفة البدايات 

 عاب، وتأكلُ اجلميموالش٢(العميم(،       يف املراتـع احلُمـر البـيض الـيت سـقت ها ترتـع
مث  ،أصـواا تـرانيم الركـب يف الصـحراء     كـأنَّ والسحائب املقيمات اليت ال تلقع، 

فيهـا رأس صـائد صـاحبِ فـرسٍ عـداء، مثَّ غيـب        رأىاليت ة املفاجأة يصف حلظ
الشاعر مشهد املقتل وانتقل إىل الضحية اجلدية بالـدم الـيت نـال منـها الصـائد، ويف      

ته وال حيتمـلُ مشـهدا أكثـر    فالطفلُ يبكي رزي ،ذلك مراعاة لعقل الطِّفل الذي مل يثغر
  :وذلك يف قوله ؛قسوة
أَنَّ أَوشالَ اجلديـة وسـطها  وكَ  

 

3(سرف الدالِء من القَليبِ اخلَضرمِ
 

3(اخلَضرمِ
  :الشعرِي حال احلمر حني صوب القوس حنوها، فيقول املقْطَعمثّ يذكر يف  

 مــن فــزعٍ وطــار فَــاهتجن
 جحاشــــــــــــها

ــرمِ ــا مل يق ــا وم ــني قارمه ــن ب  م
 وهلًا وقد شرع األسنة حنوهـا  

 
ــنيِ  ــن ب ــر  م ــا ومش  ٍــق )4(محمتن  

ويف نفس الوقت اضطربت احلمر وفررن مـن الفـزع صـغريها وكبريهـا، فقـد        
 ة فبقي ما صادهب حنوها األسنو منهاأفزعها حني صوـ  فر املقْطَـع وبـني   ،ن أصـيب م 

                           

)١( ر الرثاء يف العصر اجلاهلي دراسة فنيعة، مصطفى عبد الشايف الشوري، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، ش
 .)١٢٢: ص(م، ١٩٨٣عام

 .النبت الذي قارب االرتفاع والتمام والذي متَّ وارتفعهو ) ٢(
بني ما قبله، و الظاهر أن قبل هذا البيت بيتاً أو أكثر وال صلة بينه (أنه  هذا البيت، ره احملقق يفخالصة ما ذك إنَّ) ٣(

 ،وصف طعنة طعن ا هذا الفارس، توصف باجلديةانتقل إىل  ففي هذا البيت. انتهى) أكثر سقط من القصيدة
 .شهدمقصودا ومراعاةً أبوية حلال الصيب من ذلك امل هذا أمراً رأيت أن يكونإالَّ أين 

 ).١١٥ص/٢الديوان، ق(  )٤(



 ٣٩٠ 

رِيعـ     ؛الغرض أقوى الروابطو الش ة يبحـث يف  ذلـك ألن الشـاعر يف األجـواء الرثائي
ـ ، أصناف املقوياتوعازي ور عن التاألم كلِّ ويف القدر أقوى الصور فم فقـد ت ن فـر 
بقُ تفراو، ُّهم أقوياءفكل، بقيوما هي األقدار اليت تأخذُ إنت، بقـي    فم ن أخـذه املـوت

بال حركة اساكن، ومن فر فقد فر م ـ متألِّ اصـاب ام ـ فَل د مـن سـقط، فاألقـدار إن    قْ
أخـرى   ةًتعـود مـر  عليه وعالمة فيـه مثَّ   ابل تترك أثر ،ها ال تنساهفإن اناإلنسجتاوزت 

  .له
ا حضور املرأةأم املقْطَعة يف كشخصي رِيعـ  ،لقصـائد الرثـاء   الش يكـونَ   أنْ افإم
احضور يف دور املشاركالًمتمثِّ اسلبي ـ و العاذلة أو ة صـانعة،  وفتكـونُ مبدعـة    اإجيابي
اهولة اهلُوية الـيت تسـتنكر اإلنفـاق والكـرم،     ثاء هي تلك املرأة يف قصائد الر فالعاذلة

املعـىن الـذي عبـر     وهـذا ، )١(والبذل والعطاء إىل حد ربط بذل املال بالضرر احملـدق 
عنه أبو ذؤيب يف معرض الزهد يف نعـيم الـدنيا، فاملـال إذا كـان ال ميلـك إرجـاع       

خيلّد األشـخاص ويبقـي ذكـرهم، فـالرزُء احلقيقـي يف فقـد       فيكفي أنه  ،الصحاب
  ):الطويل التام(ألنَّ املال غاد ورائح، فقال يف قصيدة يرثي  ؛الرجال األشاوس

 أَعاذلُ الَ إِهالك مالي ضـرين 
 

ــي وال ارِثــالُ -و ــر امل إِنْ ثُم- 
ــدي )2(حامــــــــــــ النائحـة  وفهـي الباكيـة    ،ا اـال يف هـذ  تفوقًـا كما أنَّ للمـرأة املفجوعـة    

هكـذا كانـت    ،يغريـز  ميـلٍ ور عن عاطفـة  ، حني يقتلُ أخوها فهي تعب)٣(ضةاحملرو
جاءهـا القاتـل بسـلبه، فلـم     و الكلب حني قُتلَ أخوها عمر ذيو جنوب أخت عمر

؛قتله اتؤمن أن بشر وه رجلٌ ألنتهم رجال، فظنه  ت ومتنلـه سـب   أن مـن  قد أتـيح ع
باعالس، ة املذاق، حيث قالـت يف مقطعهـا   فأنشدت قصيدة مر  رِيـعاملتقـارب  (الش
  ):التام

وأَح يـ ب ح تـ و ـ ح ص يبحت  
 

ــ ــاهل اةَدغَ اجِي مــن ــ ااي جاالَع  
 

                           

 .)١٥٧: ص(اإلنسان يف الشعر اجلاهلي، عبد الغين زيتوين، : ينظَر) ١(
 .)١٢٣ص/١الديوان، ق() ٢(
هـ، ١٣٩٧ -م ١٩٧٧الرثاء يف الشعر اجلاهلي وصدر اإلسالم، بشرى اخلطيب، مطبعة اإلدارة احمللية : ينظَر) ٣(

 .)١٢٦: ص(، ١ط



 ٣٩١ 

ــو ــلٍ وبِلُّ قَكُ ــ نْإِي ــت ملَ نكُ  
 

)1(االَوا وِجــاتبــ كنــم مهــدترأَ  
ـ  نفوذ أخيها الفاتك، الـذي ي  ام تذكرويف هذا املق  يسـطو   حـني وت املعجـل ب

ال يف السـلم و  وخوف كلِّ من قابلـه منـه وإن كـان     .ويستبيحهم حق احلياةاألحياء 
  .ينوي اإليذاء

ها للخرب من القافيـة، فهـي تعـزف الـالءات علـى      من البديع أننا نلمس رفضو
من  اس يف كلِّمسامع الن يدةبيتوه لب األخذ بثأرِتطو، القَص   فيهـا تـأب تتـهم اط شـر 

  ): الطويل التام(أخرى لقَصيدة بدمه، يف قوهلا يف مقطع 
ـ أَ الَ راش طَأبوا تزاجفَ ـ ا لَب مكُ  

 

صبِ ااعنَّ الذُّإِاعٍ فَصلَّ مـ ع ت2(وب(  
مــــــــــــــعت2(وب(  ر  اللغوي يف فإذا كان القاموسعـ  ش ـ الرثاء يشتملُ على ألفـاظ تتعلَّ ال الراثـي  ق حب

عندما تتضخمـن خصـائص   واألنيما واخنفـاض األنيمـوس،    :فسم ما يسميه علماء الن
ـ    أاألنيما  ـربز إىل السـطح مفـردات خاصا تًاللهفـة  والضـيق  واحلـزن   :منـها  ؛ة

، فـإنَّ  )٣(واألرق واهلمـوم والتوجـع والنـدب والولولـة والعويـل     اإلحساس بالفقد و
إن كـان  و ،بـات الثَّوسـليم  التوبألفاظ اليقنيِ  مكتظٌّ لشعرِيةاالقاموس اللغوي للمقاطع 

التعزيـة  وتشتملُ علـى ألفـاظ الثبـات     ة كانتاألغلبي نَّإالَّ أ ما جيايف ذلكالقَصائد  من
  .تقويتها يف هذه احملنةوللنفس 

  
  :بغرض الغزل الشعرِي املقْطَع عالقَة :اثالثً

ـ  الشـعر   يف الغزل إذا كان سريان لُ يف بنـائَ كَّاجلـاهلي يتشبنـاء   :أحـدمها  ؛ني
ؤسـس علـى فكـرة    بناء متكامـل م  :اآلخروتقدميي جزئي ألغراضٍ خمتلفة غري الغزل، 

ـ   ما تت التغزل، فإنَّ  فتـدرس تلـك   ،الثـاين  و البِنـاء سع دراسته يف هـذا املوضـوع ه
، علـى  اهلُـذَليني املـرأة عنـد   ولِ جالناشئة بني الر ية حلقيقة العاطفةالكاملة املؤدالقَصائد 

و أ القطـع والفراق، كما يصـف حالـة الوصـل    والرغبة وق وشكالت ،ياااختالف جتلِّ
                           

 .)١٢٣ص/٣الديوان، ق() ١(
 .)١٢٦ص/٣الديوان، ق() ٢(
 .)٢٤٢: ص(الرثاء يف العصر اجلاهلي، مصطفى الشوري، شعر : ينظر) ٣(



 ٣٩٢ 

االثنـان يعطيانـا   ويقبلُ الرجـلُ عليهـا،   وتقبلُ على الرجلِ  فاملرأةُ" ،اإلعراضواإلقبال 
هذه املعاين املستمداحلبيبـة رشـأ أكحـل فقـط وال     قلون غريزتيهما ة م بهما، فلن جند

وا، نعجة مغزلة وال أميا ملونالكنا سنراها إنسان كيتحر، خيفـق  اوقلب،  يـتكلم،   اوصـوت
ـ  اهلُـذَليني شـعر   فـاملرأة يف  ،)١("والرجل معها مفتون ا، حريص عليهـا  ل األمـن  متثِّ

 ،اخليانة من جانبـها قاصـمة للظهـر    فإنَّ ،اءة اليت ال تقبلُ الشركامللكيوعة الدواملالذ و
 فـين تقليـدي   مسـكوبة يف قالـبٍ   اهلُـذَليني فصورة املرأة يف أشعار  ،)٢(ة كالعلقممرو

 مرتبطـة سـة،  العناصـر املقد  جتتمـع فيـه كـلُّ    ايعمد الشاعر إىل تصويرها مثالًمتبعٍ، 
ـ  ،)٣(املـاء العـذب  والعسلِ و باخلمرِو اخلمر اليت كثرت يف بيئتهم أوبالطبيعة  ا كـان  ومل

إن ويف شـأنه   امتفـرد واألمـوات،   حـب والقبيلـة   عن حـب  اكان حب املرأة خمتلفً
األذواق إالَّ  لهالنـاسِ منـه، فـال تشـكِّ     ـل متباين يف واستهلكت مناهج التعبري عنه، 

  .دراسته حبسب الشعراء والقرائح؛ فضلنا
ـ : مهـا  ؛اهلُـذَليني ن يف ديوان يعند شاعر امستقل اغرضالغزل  فقد برز ذؤيـب  و أب

ـ طْم ذؤيب كان صادق احلبو ساعدة بن جؤية، فأبو وفيـه،   اعون هـذا ي ف رأي خـال
ه  ن يرىماكان عابثًأن أنَّو االهي سـاء يف شـعره تنفـي احتمـال وقوعـه يف      كثرة الن

ـ  جتربة حب ٤(ةحقيقي( ،ذلـك ألنَّ و    زوج  الشـاعر كـان حيـب امـرأة ذات)فـال   )٥
ـ  ،يستطيع التعبري عن حبها مباشرة عمـر   ،يقصـدها وي بغريهـا  فيكن أم و ،وفهـي أم

فطيمـة، لـذلك جنـده يرضـى     و ،أم الـرهني و ،ابنة السهميو ،أم سفيانو ،احلويرث
ـ دغَ شكواه من أنَّكما . بالقليل منها  مـا ال يـدع   ار خالد له وخيانته لعهده كانَ مؤملً

ى بعـد اخليانـة الـيت كانـت     بصدقٍ حىت العشق، فنجده حت أحبأنه  للشك يف اجمالً
 الشرارة األوىل لدخول أيب ذؤيب مركب النقـائض يهـا احلـديث علـى شـاكلة     فُالط

                           

 .)١٥٨: ص(اهلُذَليني، أمحد كمال زكي، شعر ) ١(
 .)١٦٥ - ١٥٤ /١الديوان، ق( ،خيانة خالد بن زهري له مع أم عمرو حني كان رسول أيب ذؤيبٍ هلا: ينظَر) ٢(
 .)١٠٠: ص(البِناء الفين يف شعر اهلُذَليني، إياد عبد ايد، : ينظَر) ٣(
 .)٨٦: ص(أبو ذؤيب اهلُذَلي حياته وشعره، نورة الشمالن، : ينظر) ٤(
 .)٤٠: ص(السابق، ) ٥(



 ٣٩٣ 

  :العتاب، فيقول هلا حني جاءته تعتذر
تكَريد ينيما تجميين عوخالاد  

 
ولْه جيميف عالس انويحف ي ك

غم1(د( ـ قْفَبِالشعور  بالغاهلُذَلي  ذؤيبو فأب  ـ وبقـائهم،  و اس أد الن ـم القلـب   لكنه يقس
بقـاء  وخلـود  وفاألبنـاء ذكـر    ،نشيبة بن عنبس مثّ احملبوبة ات، فاألبناء مثَّأولويو امنازلً

ـ   و ،ابـن عـم  ونشيبة صديق صـادق  وواجب، وأبوة و هر ب الـد معـني علـى نوائ
ـ  ،املـالذ والسكن واحملبوبة فهي الطاقة  امصاعبه، أمو فمزيـ هـا ت ة حب شـعوره  يف ل تمثَّ

بكـى وداعهـم   وه شكى فـراقهم  األبناء فإنوا الصديق ها يف احلياة، أملذة حبومبكانتها 
  .م يدله قلبه عليهم يف احلياةلَوتذاكر سيرهم بعد املوت و

ـ   فكان يقـد  ،ما ميلك ها كلَّحاليت من هي الصاحبةو فأم عمر قربان ام هلـا القلـب ،
جتلُّـده، فـال يفتـر عـن     وصربه وحولته فُوويقصد من سلوك الطريق إليها إبراز مشائله 

ذكرها حتفقالى بعدما خانت ،:  
نهــي ــك ع تن ــط  مك أُالبِ
ــع ورٍمـــــــــــ  

ــة اقعبِ ــأَوب إِن ــ نْذَت صح2(يح(  
  :ال أيضوقا 

علَي إِانِصـ ي ـ ا القَه ـ ب إِلْ ي ن
ــآل هرمــــــــــــ  

ــ سفَم ــيع ا أَمي أَرِد ــد رش
طــالب )3(اهـــــــــــ  ع امل اأمةقَاطرِيعالش ات أيب ذؤيبلغزلي، فإن   و ،ةها تشـي بالغايـة احلسـي  تكشـف

بـه  يف قصائد ما قبل اخليانة، اليت كـان منتـهى طل   قد برزتوالشكوى، وسر التحبب 
عة حبـذر  املـاء البـارد املشـب   والعسل وفيها أن ينال اليسري، فرحلة احلصولِ على اخلمر 

 ذلـك مـن مثـل قولـه    وة لنيل القليـل،  احلرص كرحلته إليها خفيوب رقُّالتوالسقوط 
  ):الطويل التام(
ـ ع اُألاطس نيبتي ملَو ت ئْــجِاذَفيهــا إِ نمــ بيــطْأَبِ ـ املُج قِفُ يل  
ــدذَإِ ــامل فا اهلَ عزــ اب صوب  أَوكَمنض فْهو مـ الثُّ ن ـ اخلُ ةلَّ )4(لِطْ  

)4(
                           

 .)١٥٩ص/١الديوان، ق() ١(
 ).٦٨ص/ ١الديوان، ق(  )٢(
 )٧١ص/ ١الديوان، ق(  )٣(
 .)٤٢ص/١الديوان، ق() ٤(



 ٣٩٤ 

  ):الوافر التام( وقوله
اا مــذَا إِهــلبقَم نمــ بيــطْأَبِ  

 
دنـ ا الع يوق ـ اكْو تتم  ـوحب1(الن(
 

ـ و ،يوصـله هلـا   ايالت جسـر ألجلها من املستح يصطنع هأن كما جند  لُ بـه  يتوس
  ):الكامل التام( منها قولهوعوبات إليها، يذيب كلّ الصوعندها 

أَورى العدو ي ـبكُحأُفَ مـ ح به  
 

 وك أنــينســب م انَنْ كَــإِ 
ــب )2(يتنســــــــــــ   ):الطويل التام( وقوله 

لَو وثَعرع تنـ  اي إذًد مـ ا حليت اه  
  

  
  

لثْعرهــا تســيَءال أُو جوهــااب  
  ها كَوـ لْال هر   هـا رنفْ ي ليبعـد بِ

  
ـ تحبنو لو   ـ نِ ّي بالشكاة كـ الب ٣(اه(  

  وقوله مصراح حب ه لن يدعبأن ى تـدع الناقـة احلـنني  ها حت،  القارضـان  ويعـود 
  ):الطويل التام(

ولْتك اليت ال يبرـ القَ ح ـ بح بلْ اه  
  

  
  

الَو كْذرـ ه ا أَا مرـ ز مأُ تم ـ ح لِائ  
  وحتى يوؤب  القَارِظَـان كـ اله ام  

  
  وينشيف القَ رـ ت ـ لَى كُلَ يب لـ و ٤(لِائ(  

  .افوات احلب مستحيلًو ،اهر الكلب ممنوعو ،ايصبح صديقًو فالعد  
أما غزليساعدة بن جؤية فإن بعمقِ العاطفـة ات و ها تتسم  صـدق الـود  فنجـده ،

ـ    وق بالعسلِ فاها، يعلِّ لـيس  وفوهـا  و خياتلُ احلقيقة بأنّ الذي وصـفه منـذ البـدء ه
 مظهـر العسـل مـن كـلِّ    وفصـيل،  رحلة االشـتيار بالت  قصأنَّ  العسل، فيقول بعد

  ):الطويل التام( النواحي
ــ ــ كلذَفَ ــم ا شبــه ــعم ما أُت فَ رٍم  
  

ـ  لِياللَّ ىالوا تا مذَإِ  ـ ومجن تارغَ ٥(اه(  
 ـ  ،أخرسه عـن اإلفصـاح  وا من احلب أعجزه عن اإلبانة كما بلغَ حد ى بـات  حت

 ،ذروة شـعوره ور عـن مبلـغ إحساسـه    يستلهم مشاعر األمومة ليعبويستنطق احليوان 
                           

 .)٧٠ص/١ديوان، قال() ١(
 .)٦٤ص/١الديوان، ق() ٢(
 .)٨١ص/١الديوان، ق() ٣(
 .)١٤٥ص/١الديوان، ق() ٤(
 .)٢١١ص/١الديوان، ق(  )٥(



 ٣٩٥ 

ه حني يبدأ استطراده بقولهفإن :) واحـد ا أم ـ ( :قولـه و ،)ما وجدت وجدي ـ ت ا اهللا م
هـا يف نقـل ذلـك    عإىل مقطَ القَصـيدة ، مثّ يسـتغرق بـاقي   )إن شهلة بأوجد منـي 
يف وعـيِ الشـاعر حـني سـرده     إالَّ  هذه الطريقـة  مجالما و ،اإلحساس الذي أوجده

تعميـق اإلحسـاس   وشـعوره احلقيقـي   وفاصيل بني الصورة املختارة للصورة مبقاربة الت
هـذا ليكشـف    ، كـلُّ ايف غـري املـأمول قصـد   دفع دفَّة األحداث واللة تكثيف الدو

ـ  ،اإلحساس بالعالمة ـ القَصـيدة  قلـب و وذا يكونُ هذا البيت ه ـ ، ألن ة الـيت  ه احملطَّ
فإنـه   الشـعرِي  املقْطَـع أمـا   ؛م إىل أبطال القصـة املتخيلـة  نقلت احلديث من املتكلِّ

إىل القص لةينتسبو ،ة املتخيتقـدمي وعـن انتقـاء كلماتـه فيـه     الشاعر ال يغفل  لكن 
الشـعرِي،   املقْطَـع يف  -إحساسه واية القصـة املتخيلـة    -حامسة لكال األمرين  اية

  الفرق بني التشـبيه الضـمين نـات   )١(وهنا يكْمـة   وبـني الغزليمشـبيه   القَائعلـى الت
ائريالطويل التام(وذلك كقوله  ،الد:(  

ــب ــى قُ ــرِنُّ علَ ــا ي هكَأَن ــون   البطُ
  

   و ــن ــارٍ بِهِ ــةُ أَيس ابرِبــوم ٢(ش(  
  وهذا البيت ا شعريـ  يعترب مقطع ايـة القصة األخـرية فيهـا، وفيهـا    ا للقصيدة و

بعـده لكـرب       حيكي الشاعر جـال عقمـتيف الر ال ترغـب واحد ة امرأة ذات ولدقص
خـرج   ،أصبح مناطُ غبطـة النـاس هلـا    ،شبوساعده  اشتدوكَرب الولد  ، وحنيسنها

ندماء مـن الغـزاة، إىل أرضٍ وعـرة ذات مرتفعـات     وهذا الشاب يف ثالثة فتية أخالٍء 
شاهقة، فبينا هم ميشون يف ذلك املكان، خرج علـيهم رهـطٌ مـن الرجـال كـاجلراد      

ـ   فحملَ عليهم هذا الش ـ و ،قـوي و اب بضربات يف صميم العظـامِ ال تـرد، فه ه قوس
ـ وأهلـاهم ـم،   و، مث أشغل القوم بإصابة اثـننيِ منـهم   ختطئشديد الضربة ال  ن حتص

يف قطعة متفر الشابباتات كأنقة النصـا ها عـ   راض الن م تـوارى يف  ل املتقـدة الـيت لَ
قـد  وعهـدناه   :قـالوا هلـا  ومع، ه وأعينهم تفيض من الـد فرجع خلياله إىل أم ،الكنانة

صـدرها  ودرك ال حمالـة، فقامـت هـذه األم تضـرب وجههـا      م وفه ،محاصره القو

                           

 .)٧٢: ص(خصائص التراكيب، حممد أبو موسى،  ،)٩٢: ص(التصوير البياين، حممد أبو موسى، : ينظَر) ١(
 .)٢٣٥ص/١الديوان، ق() ٢(
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عل وجدو ابالنى نزفت مـدامعها اأملًوحرقةً و احزنـ    ،، حت ـذي بالس ؤال عـن  وهـي
ـ وى استبشروها بِتلوم أصحابه، فبينا هي على هذه احلالة حتوحبها  ـ اها سـاملً دلَ ا ، فلم

مة دأفاقت من هول الص- اسحوهلا جمـتمعني   والن- يف     فر هـا تعـومقـت بينـهم كأن
  .مشيتها

   ـه انقـضيعود ألسباب جناة الشـاب أن ـ علـى األعـداء كالعقـاب اللَّ    ثُم وم ح
ثُ ،لًافأخافهم، وطرحهم خلفه مترجف  مـرحظلـيم، ليكـون يف   علـيهم احنـراف ال   ان

عـرق الـورك منـه حـني      دميفور احلمار الغليظ الذي كه احنرافأوائل السعاة، فبدا يف 
ـ  ،حني يضـرب مخـاص البطـون    ايصدر صوتأنه  ة يذكريف اية القصويضرب،  ه كأن

ت الشاعر نقـل ـذه الصـورة وجـده حـني شـطَّ      و ،م موشومة تضرب القداحسها
ـ  وإذا قاربنا بني تفاصيل حاله وفات مزارها، واحبة الص جنـد  ااملشهد الـدرامي عاطفي ،

 كـان يف حالـة  الشـعور   ، فاألصل الذي اشتمل علـى بـؤرة  )فروعوأصلٍ (مام أننا أ
)البشرىو الفقد الومهي (اللتي ـ  ،ان مل يفصل الشاعر بينهما كـثري ـ  أم ة ا املشـاعر الفرعي

األخرى اليت وردت ـ يف الن ـ التوالفخـار  و وص، كالغبطة وشعور الزه شـعور  و ،نحص
رقُّاخلوف والتب، فكانت مور  ياتن مقوعاألصلي الذي اختـار لـه بيئـة حاضـنةً    الش 

ذلـك   كـلُّ  ،تهملسـلبي الشـعور   سهموا يف تعميقأقوا حوهلا الذي حتلَّ اسفالن ،داعمةو
قَّلينقل لنا على وجه الداحبةة صدق إحساسه بفقد الص.  

ـ م مِغْعلى الر راعالشأنَّ  كما املقْطَـع صصـي يف اختيـار   ه بالقالـب الق ن التزام 
ـ عاملتالشـعور   مـن  افيض الشعرِي املقْطَعع دواستأنه  أننا جندالشعرِي إالَّ  ق بـالغرض  لِّ

ها األيسـار الـذي   ، وذلك يف استحضـاره ألقـداح القمـار الـيت ضـم     القَصيدةمن 
بينـها   اعشـرون قـدح  ونيـة  صيب، وفيهـا مثا هام ليعلم النفتضرب بالس ،يقامرونَ ا

ـ و هي لعبة امليسر أو، )الغفل(و) الرابح( الـيت تقـوم علـى احلـظِّ    )١(ةالقمار اجلاهلي ، 
ـ  ،األصـلي يف ضـمريه  الشـعور   ما أورد هذه الصورة حلضـور الشاعر إنو ،اأولً و فه

يو ي نفسه قويعزموشـوم     ة، فكأنَّيها بسوء الطالع يف هذه املر أخطـأ  مـراده سـهم

                           

 .)٣٦: ص(، املباركفوري، الرحيق املختوم: ينظَر) ١(
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حال األقدار مـع الرغبـات الشخصـية كأقـداح امليسـر تصـيب        القدح الرابح؛ ألنَّ
  .ختطئو

  ):الطويل التام(وقوله 
ـ لْت يبسبِ تامقَفَ ع جـ اجل   مـارن  دلْ

  
  
  

ــو عز لَعــي هــلْا ه ــبورغُو هكَ اه  
ــيبفَ   نــا ت نوح استــب شرــاوها حبب   ه

  
  صحايح ـ و ـ  دقَ ـ الع تفَ   هـا ورتام فُظَ

ـ ألقَو رتخفَ   ـ ن لَّت كُ ـ ع لٍ شراذام  
  

  بِلُي وحضاحلْي اجلد مـ ن ـ  اه ح١(وهادر(  
ــ ـ    الشـعرِي  املقْطَـع خطئ القارئ يف اعتبار أبيات ال ي  )١(وهادرحـــــــــــ ة التشـبيه  جـزًءا مـن قص

الضمين، اليت أعاد فيها القص    لكـن  و ،)٢(تكـرار ال ة السـابقة بتفاصـيل متقاربـة حـد
ور   م لنا ذروةالشاعر فيها يقدـعالش   عليـه تفاصـيل    الـذي قصـده دون أن يضـيف

جناة الشاب وبلوغه السـالمة، فـاكتفى يف هـذه القَصـيدة      أسبابتتعلَّق بكيفية أخرى 
مث  ،بالسكوت عند الشعور القاهر الذي تتابعت فيـه أعلـى درجـات احلـزن والقهـر     

 ،ومعناه أنَّ الشاعر أيقـن بأنـه حمكـوم بالقـدر وسـوء طالعـه       ،تشاءاالستبشار واالن
خالطَ النفس حتى أمسى من مسلَّمات التعبري، فـاكتفى بوقوفـه عنـد حلظـة اَأللَـم      

  .احلقيقية
ة الـيت  الشـعورِي وإمياننا بأنَّ زيادة التفاصيل احلكائية أو نقصها مرتبطـة باحلالـة     

 ،القصصـي بـالغرض الـرئيس    املقْطَـع عر، يسلمنا إىل حقيقة ارتباط يعبر بصددها الشا
ألنَّ الشـاعر   ؛فـآمن مبعطيـات الواقـع    ،فالشاعر بلغ به يأس اللقاء مبلغا أنساه االتهام

 ،يف بعض أبيات القَصيدة يذْكُر عددا كبريا من أمساء األمـاكن الـيت متتـد إىل الكوفـة    
د املكاين الـذي سـيطر عليـه منـذ     هلذيل، وهذا اإلبعاد والتباع وأغلبها أودية وبوادي

ـ  بداية القَصيدة، أورده حوض اليأس والقنوط ور   فـاكتفى بنقـل   ،ن التالقـي مـعالش
العظام دون زيادة الذي فت.  

                           

 .)٢١٨ص/٢الديوان، ق() ١(
الشتماهلا على بعض األفكار اليت  ؛والثانية إسالمية ،الفرق بني القصيدتين متعلِّق بالزمن، فاألوىل جاهلية أرى أنَّ) ٢(

 . ، وسكوته عن قصة القمار اجلاهلي)اهللا ايد، إمام لنادي دارها: (اليت جاء ا اإلسالم كقوله
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القَة: ارابعاملقْطَع ع رِيعبغرض اهلجاء الش:  

ـ املَجـاء  اهل :مهـا  ؛ن من النظميلَشكْالعريب أحد الشعر  تتخذ صور اهلجاء يف ض ح
أحـداث رسـم الشـاعر العـريب     وفيها كانت الصورة تدور حول وقـائع  وقائض، النو

 إذا كانـت وة لعالقتها الوثيقـة حبيـاة النـاس،    قيلُاخلُوفيها املساوئ االجتماعية الفردية 
اهلجـاء يظـلّ   شـاعر   فـإنَّ  ،احلطّ من قيمة اخلصـم وصورة اهلجاء تنبعث عن الفخر 

ونة يبحث عن زوايا معيهنات بشريـ و ة نقائص أخالقية   ـ املهاروة تتسـم باحلساسـي ة ب
ة تتخذ من الـذنوب الكبـائر حبسـب الدسـتور     فاألهاجي اهلذلي ،)١(يف تركيب الصور

ليمنه،  الدستور القب وبئرها الذي تغرفع امل بذلك تسلكة قَاطرِيـعـ  الش امسـلكً  اغالب 
تلحـق الفعـلَ بصـاحبه،    و ،ذلك لنفي السلوك القبيح عن أفراد القبيلة الباقنيو ،ادمضا

ـ  ،تربير فعل الفاعل الذي يستحق اهلجاءو أ ال وهم بـذلك يكشـف عـورة املـت    و وه
  .فاعللد ايدع له جمالً

يف قصيدة يهجو فيها املتنخل نفرا نزلَ م وأطعمـوه السـويق، فنجـده يعـرض     و
نزل بـه نفـر منـهم، جيـاع     و فه ليشرع يف مقارنة بني تصرو بهبر وخبلهم بكنزهم لل
ألن وجـع اهلـوان    ؛الفضـل وهلـم القـرى    اسيبيتون ضـيوفً وسيكرمهم و هلكى فه

  ):البسيط التام( يتساءل هازئًا الشعرِييف مقطعها و ،كوجع حز اجللد عن اللحم
أَ لْهزِجكُينما يا بِوقَمركُضام  

 

  قْالَوالقَض بِرضِر مزِجي وملُج٢(وز( 

  عليكم، فهل علي الرد مبا تقد متم به؟ففعلكم مردود  
  .القَصيدةحبسب ما ورد يف ) ال( :اجلوابو
صـرف حـني   من قبيلتـه الـذين مل حيسـنوا الت    انفر اهاجي) يوم األميلح(قوله يف و

ـ   حقيقة هذا السوقبلوا سهم التعقية،  م مـن قبيلتـه، فيقـد    اهم أن يقتـلَ رجـلٌ رجلً
ـ أصحاب نفـوذ أَ وية لذوي املقتول، فإن كانوا أقوياء رؤساء القبيلة الد بإن وا ذلـك،  و

                           

 .وما بعدها )١٣٠: ص(البِناء الفني يف شعر اهلُذَليني، إياد عبد ايد إبراهيم،  )١(
 .)١٧ص/٢الديوان، ق(  )٢(
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هـذه العالمـة هـي أن يرمـوا     وهـي،  النوبينكم عالمة األمرِ وبيننا : قالوا اكانوا ضعافً
يف السماء اسهم، فإذا رجع مضرجـوا ا بالد ماء فقد   ا   عـن أخـذ الديـة فريفضـو

رجـع  وفالذي هجـاهم عقـوا بسـهمٍ     ،)١(يةأخذوا الد اإن رجع صفرويطلبوا الدم، و
ية اصفرو ،فأخذوا الدن يف البيت الذي يقولهذا ما تبي:  

دأَح بِهِم رعشي مٍ فَلَمهعقُّوا بِس  
  

  حضذَا الوقَالُوا حبفَاُءوا وتمثّ اس  
كم خفـتم لقـاء كـبري    أنإالَّ  ية، فما لذلك تربيرم بأخذ الدهي الذي حلقَزاخلنه أ فذكر  

ـ وهم تفلـق احلصـى   سـيوفَ  من هـذيل؛ ألنَّ  حي وبن هند وه إذا ومجـامجهم،  و تعل
يتركـوم   نهم الـذي ءر أعـدا يصـو  الشـعرِي  املقْطَع يفوال جيرحون، وأصابوا قتلوا 

  :فيقولخلفهم يف ساحة املعركة، 
ـ ي جف مهنأَكَ ـ وبِ ن ـ امل ربكنيِ ضىح  
  

ــ ضر يف آباطــز ــأنٌ جت هــو   )٢(حذَا ال
ـ  ح الشاعر أن خوف القومِ الذي قبلوا الديوضو   اخلـوف مـن   و ية يف حقيقتـه، ه

 اية؛ كـي ال يصـبحوا يف أيـديهم ضـأن    املفزعة، لذلك ركنوا إىل قبول الدالنهاية  هذه
  .األرض، وهي ملقاةٌ يف ساحة اللقاءتراب وأبعارها واهلا اختلطت ا أبو

 هـم ال يقبلـون مـا خيـزي     ومني، أنيمـن   القبيلـة ن عجيب األهاجي عند اهلُذَل
ـ   و ،لكما حصل مع املتنخ ،أحيائها ـ  اال مـن أفرادهـا أيض الش فنجـد ، ون عراء يصـب

ـ ف الشـاعر يسـتنكر  فلة أخـرى،  فعلٍ خمزٍ ألحد أفراد القبيلة أمام قبي اهلجاء يف كلِّ ل ع
ـ  و ،ئ القبيلةربذه الطريقة يو ،ه لهبسنوي الفرد نفسـه ـذا الفعـل     اجيعل الفـرد ممثلً

  ):الطويل التام( منها قولُ أيب خراشو ،ة عن القبيلةمهيذب التو ،املشني
تـ ر ـ ي احلَبِالى طَ اجات يـ غ شنَو 
ــب    هابــــــــــــ

سا كَراعا متهى أُلَى إِوـ د مـ ى الن ٣(لُح(  
 ؛غاسل بن قميئة من بين حمـرث بـن سـعد بـن هـذيل     و يهج القَصيدةويف هذه   

بين متيم الذي نزل بديارهم، ألن وه قتل غالم ـ يقـد ام أمنوذج    هم يف لرجـال عـال شـأن

                           

 .)٣١ص/٢، ق) ١(احلاشية رقم الديوان، (: ينظَر) ١(
 ).٣٢ص/٢الديوان، ق(  )٢(
 .)١٦٦ص/٢الديوان، ق(  )٣(
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سـعد،  ريـاح بـن   و ازل من مثلِ سلمى أإجارم النوعطائهم وبذهلم والقبيلة لكرمهم 
ـ نعوأجاره ألكرمه و فل القبيلـة ال تقبـل    ألنَّ ؛نفسـه بسـلوكه  إالَّ ل مه، فغاسل ال ميثِّ

  .تكرم الضيفولم فهي جتري النازل من الظُّ ،هذا اجلُرم
النقـائض   سبيل املهاجاة الداخلية بني األفـراد، مـا أنشـأ فـن    اهلُذَلي  كما اعتمد

ـ ، الـذي يقـوم علـى مبـدأ الن    لشـعرِي ااجلـدال  ومن فنون التحاورِ  يعدالذي  ي فْ
الـذي انطلقـت    قد اعترب بعض الباحثني النقائض اهلذلية األسـاس اجلـاهلي  و ،اإلثباتو

و ،ةمنه فكرة النقائض األموي األخطـل والفـرزدق  وعلـى يـد جريـر     اليت اكتملـت، 
د أن بناَءهـا متفـر  إالَّ  اهلجـاء ويف فلـك الفخـر    اهلُـذَليني تدور معاين النقائض عند و

األوىل علـى   القَصـيدة م يف اجلديدة نقض مـا زعـم املتقـد    القَصيدةي بناء ضتحبيث يقْ
ـ وها، رويونفسِ حبرها  ـ ألغـراضٍ شخصـي   اذلك حتقيقً أنَّ  الـرأي هنـا  و ،)١(اة غالب

هـا  قَهـا البـدايات الـيت رافَ   ة تندرج حتت طائلة هذا االصطالح باعتبارِالنقائض اهلذلي
الكثري من احملاوالت االبتدائي ـ  ة هلذا الفـن ـ    ،خمالض هـاجي ألغـراضٍ اجتماعية كالت

احلصـني بـن احلمـام    وبني الربج بن حالَّس وحاجز األسدي و اشر تأبط بنيالذي دار 
؛ ألنه ال ينطبق عليهـا مـا ملسـناه يف أشـعار     )٢(خالد بن زهريوبني أيب ذؤيب واملري، 
و املرافعـات أ ور أشـبه بالتحـاو   اهلُـذَليني ـاجي   األخطل، فـإنَّ ورزدق الفوجرير 

اتاإلخواني.  
م مـن املتقـد   اابتكـار  إثبـات خالفهـا أصـبحت   وة مهالت ا كان هدفها دفعملَّو 

 اهلُـذَليني ويف ديـوان   ،وحمـدد الفكـرة   األنه حمكوم املوسيق ؛من املتأخر اخالص اإبداعو

                           

أَشعار هذَيل وأثرها يف  ،)١٦٨: ص(اجلاهلي واإلسالمي، أمحد كمال زكي، شعر اهلُذَليني يف العصرين : ينظَر) ١(
: ص(البِناء الفين يف اهلُذَليني، إياد عبد ايد إبراهيم،  ،)٢٢٤: ص(حميط األدب العريب، إمساعيل النتشة، 

رسالة مقدمة لنيل درجة احلوار يف شعر اهلُذَليني دراسة وصفية حتليلية، صاحل بن أمحد السهيمي،  ،)١٣٣
 -هـ  ١٤٢٩فرع األدب والبالغة والنقد، عام  -كلية اللغة العربِية  -املاجستري من جامعة أم القرى 

 -هـ  ١٤٣١والشعر على الشعر، الطاهر اهلمامي، عامل الكتب احلديث، عام  ،)١٣٧: ص(، ـه١٤٣٠
م، ١٩٥٤ة، عامهضة املصريالشايب، مكتبة الن تاريخ النقائض يف الشعر العريب، أمحد ،)٧٧: ص(م، ٢٠١٠

 .)١٢٢: ص(، ٢ط
 .وما بعدها )١٠٦: ص(قائض يف الشعر العريب، أمحد الشايب، تاريخ الن: ينظَر) ٢(



 ٤٠١ 

  :قائض هي على الترتيبضعٍ للنثالثة موا
قـد بلغـت   و معقل بـن خويلـد،  وخالد بن زهري ابن أخته ذؤيب مع  نقائض أيب

 .)١()اخليانة(موضوعها و، هذه املناقضة عشرة نصوص
 .)٢()التحريض( ، وموضوعهااعشر نص ، يف أحدملَّثَامل وأيبنقائض صخر الغي 

 .)٢()التحريض(
 .)٣()االدعاء( موضوعهاوص، ونص يةيف مثان ،أيب العيالونقائض بدر بن عامر 

 .)٣()االدعاء(
أنَّ  ن املالحظومأغلب هذه النـ مـن   صوص كانت نـا مبـا   يات، لـذلك عن املقطع
يدة بلغَ حدةمنها يف دراسة مقاطعها  القَصرِيع؛الش ـ  باعت لرباعـة القطـع    ابارهـا منوذج

نيالنقائض عند  يف فنياهلُذَل.  
 ، فالشـاعر الشـعرِية سم بـه مقاطعهـا   تت ماأبرز اإلهلاب هي وكينونة التحفيز  فإنَّ

حـني يصـل إىل   أنـه   د، كمـا الـر واإلجابة  د حبشد ما يستحقه على الرز خصمحيفِّ
يعمـم اللـوم يف   و، متامهـا لبلوغـه  النهايـة   ف رسالة حيثيكثِّ الشعرِيمرحلة القطع 

مـن ذلـك مـا    و ،ملوقف احلقيقـي با صرحعند مقطعها حينما وصل و القَصيدةمعرض 
وث بني أيب ذؤيب حدخالـه معهـا،     و وعمر ابن أخته بصدد إفساده ألم إذاعتـه سـر
فبأبد و أهذؤيب بقصيدة يلومه فيها على ارتكابه جمِر  ـ  إذاعـة السإفسـاد الصـاحبة   و ر
  ):الطويل التام( تعلّقها، فقالَ يف مطلعهاوفتعلّقته  ،هابلُسلبه لو

م  ـل الـبما حـ خ ي يتو م غيـاره  
  

  ــلَع ــا  ي ــوق بره ــعوه الوس   ريهاش
ـ  يةً كانترأتى قَ     عامهـا طَ اريثكَ

  
  ــكر ــرابِ كــلُّ شــيٍء ميريفْ ــاغِ الت   ه

ـ  م مما كُظَعأَبِ   خال لـتمح نتاد  
  

ـ بعض أمو   انالر ات ٤(هـا جـالِ غرور(  
رسـوله إىل   - لـها خالـد  ألمانة العظمى اليت محا ر حجموصي القَصيدةويف مطلعِ   

                           

 .)١٦٥إىل  ١٥٤: من ص/١الديوان، ق() ١(
 .)٢٤٠إىل  ٢٢٣: من ص/٢الديوان، ق() ٢(
 .)٢٦٨إىل  ٢٥٦: من ص/٢ق الديوان،() ٣(
 .)١٥٤ص/١ديوان، قال() ٤(



 ٤٠٢ 

املناصـحة قطـع   والعتـاب  وعـاء  يف جعبتـه مـن االد   بعد أن أفرغَ ماو - أم عمرو
  :بقوله القَصيدة

ــو ا أَمنالف ــس ــانتف ــرائنإالَّ  ي   ق
 

   ــبني ــبيوت ــا قَ ــابورقُوى هامه   ه
ـ ه مقرونة بأخرى سبقتهفىت نفس كلَّأنَّ  فيه يذكرو   فت ،بِا للموتفس    نيهـذه الـن

 ره ـذا اليـوم الـذي يقتضـي    فالشاعر يذكِّ ،اهلامة اليت تصيح عليهوالقرب إالَّ  وال يبقى
ه حباجة ابـن أختـه لـه إذا صـاحت اهلامـة      ينوأنه  ة للبشر أمجعني، كمااحلتميالنهاية 

رابـة فريضـة يترتـب عليهـا     مل يلق من يأخذ بثأره، فاحلفاظ على آصرة القوعلى قربه 
  .مستقبل اإلنسان حىت بعد موته

 عليه خالد الطويل التام(بقصيدة مطلعها فرد(:  
ــدنَّ اُهللاال ي ــك بعـ ــ ذْإِ لبـ   ازغَـ
  

ــفَ   س افرــاَألو ــح ج المع ثُمــاور   ه
ــت إِ  ــموكن اام لْلــع شرية تنــت   يهِ

  
ــلَإِ   ــي ــاقت بِ ــدورمأَك إذا ض هارٍ ص  

  ــك ــإلعلّ مع ــا أم وٍ رمــت بلَدت  
  

ــ   ــواك خليلً ــ اس شاتــمي ت ستحهاري  
ـ عزجال تفَ  م نـ    ن س أنـت ةـنسرتاه  

  
  أَولُ رــوــي ساضــنم ةن ِســي١(هاري(  

:الشعرِييف مقطعها و   
ــي ســ و من ــذك ــاك ال تأخ إيابةًح  

  
ـ    ــر شـ ــني خاُء املُينفِّ ــايررِقلع   ه

لنظـرة خالـه هلمـا،     اتكـذيب و وعمر ه مع أمشأنِ سالمةم مربرات لقديف املطلع يو 
مثـل   يتـدارك عليـه   حٍ خلاله، بأنه سوف يهجـوه هجـاءً  بتهديد صري القَصيدةيقطع و

 املقْطَـع علـى مـا ورد يف    الشاعر حيـرص يف الـرد  أنَّ  نا ال نزعمن أنوذا يتبي ،املطر
الشرِيه  بل ،خاصة عـيدة يستويف الرد على إنيكشـف   املقْطَـع األوىل مثّ يف  القَص عـن 

ه احلقيقيموقف.  
   صـوص       ملَّثَاملوأيب أما نقائض صخر الغيأطـوالُ الن تبـاين فإنه مـن املُالحـظ

ـ  بني الشاعرين، فيغلب على صخر قصر القَصائد والتركيز، أما أبـو  ض فإنـه يفـي   ملَّثَامل
األدلـة والقـرائن الـيت تثبِـت      م كلَّألنه يف موضع املدعي الذي يقد ؛فيه القول ويفصل

                           

 .)١٥٧ص/١الديوان، ق() ١(



 ٤٠٣ 

ـ      قريـع واحملاجتقـوم علـى التكـرار والت بقصائد ومـدار   ،ةادعاءه على صخر الغي
صخرا قتل رجلًا من قبيلة مزينة من بـين الرمـداء واسـتاق حاللَـه      أنَّ يملَّثَاملالتحريض 

ل وهـم آلُ     وضمـذَيناعة من بين سـعد بـن ها لبين خه، وكان جارـ ه إىل حالل ، ملَّثَامل
يـة سـيف جـزار، فوقعـت     أن الد - امهـدد  - ولكنه أجابـه  ،فطالب صخرا بالدية

ـ  املقْتلَةُ اليت قُتلَ على إثرها صخر الغي ورثاه أبـو  الشـعرِية  قَـاطع  امل فجـاء يف  ،ملَّثَامل
ـ يف م ذكر قـوم وإقـدامهم ونصـرهم للجـار مـن الظلـم       ملَّثَاملائد أيب لقص ض رِع

ـ توإن كان الظامل من أفراد القبيلة، فقد قام بِحىت  ،رةفاخاملُ سديـد   فيه عقـلِ صـخر و 
عشريالوافر التام( ملَّثَاملومنها قول أيب  ،)١(هت:(  

ومـ  ن يع ـ قْك ـ لُ م ـ ه ـ ا قَ الَ صخر  
 

  ــي صــب م هن ــع شريخ ــثُبِته   )٢(ي
):البسيط التام(صخر يرد عليه، يقول يف مقطعها قول و    

  )٣(ماضٍ على اهلولِ مقدام الوغى بطـل 
ــل   )٣(بطـــــــــــــ

   ــة ــي ذو مباده ثلَّم إنـــم ــا ال   أب
  

ملَّثَامل عليه أبو فرد رِيعالبسيط التام(بنقيضة يقولُ يف مقطعها الش(:  
ــإِنْ أنف ــا فَ ــوا هنِيئً ــاكُلُ ــتم بكَلً   ق

 

  )٤(مما تجيز بـين الرمـداء فَـابتكلُوا     
أسـلوب  اعتمـاد صـخرٍ علـى    و ،صـدقه و ملَّثَاملفال خيفَى من خالل األبيات ثقة أيب   

  .التهديد الذي انتهى مبقتلهوالتخويف 
  وا نقائض بدر بن عامر أمها معاتبـة بـني صـديقَ   أيب العيال فإني   هـمن، فقـد ات
فأضـرمت نـار    ،ه بدر بن عامر بإصـابة ابن أخ أيب العيال صديق عمو هوعتري  ابن أيب

حـرف  وات ملتزمـة بـالبحر   عاملُقَطَّقائض بينهم ونتج عنها مثانية نصوصٍ أغلبها من الن
وِالريعاء ابن أخيـه علـى صـديقه بـدر     ، وتدور حول مسألة اتفاق أيب العيال مع اد

ـ هلبدر بن عـامر يرفـع فيهـا الت    قصيدةقائض بفبدأت الن ،بن عامر ة عـن نفسـه  م، 

                           

 ).٢٥٤: ص(، ١شرح السكري، جملد: ينظر  )١(
 .)٢٢٦ص/٢الديوان، ق() ٢(
 ).٢٢٩ص/ ٢الديوان، ق(  )٣(
 .)٢٣٤ص/٢الديوان، ق() ٤(



 ٤٠٤ 

ـ  أنه  ديؤكِّوأيب العيال، اليت مجعته ب يذكر الصداقةو ـم، كمـا   من أصفيائه الـذين يث ق
له بالفروسي و يرد عليه أب البطولة، مثَّوة يشهدالعيال مؤاكد أخـوة بـدرٍ الباطلـة    عاء اد

لقصائدهم حاملـةً جلـزٍء كـبريٍ مـن      الشعرِيةقَاطع امل فبدت ،تهعن سوء طوي اكاشفًو
الكامـل  (قصيدة لبدر بـن عـامر إذ يقـول يف مطلعهـا     سنعرض و ،هذه االختالفات

  ):التام
ـ بِ خبلت فطيمـةُ  ـ ذالَّ ولييني ت  

 

ــالم  إالَّ ــا يوالكـ ــقلَّمـ ييندجـ  
 قَلَود تاهىن حني ن القلبهي تـه  

 
عــن وا هــوي إذا ي ــد يغ ــعق يينص  

 هل ت أفطيمدكَ رينم مـ  ن متلف  
 

عنــا و ــه ــى وال ج اوزت ال مرع
ــم )1(ونكُســــــــــــ :يقول الشعرِيويف مقطعها    

ــذَإِو ا عدذَد وِت ــات ي الثِّق
ــ هفإنــــــــــــ  

ــا ت ــمم صــه إيلَّ ي ــمولُ ب )2(يينِ  
ـ تقـا فيـه الثِّ  يف وقت قَـلَّ  داقة حدثتهذه الصأنَّ  وفيها يذكر  إن عـددت  ، ف

  . ىوتتقو تصلبوهم ممن تطول م يدي قات حويل فإنالثِّ
   
القَة: اخامساملقْطَع ع رِيعبغرض العتاب الش:  

  العتاب غرض  ـ قليلُ الشيوع يف أيدي الشعراء اجلـاهلي ني، ولكن   كـبري ه بـاب
 ،ه بعضـهم بالعتـاب  وقسـم يف دواوينـهم، يسـمي    ،عند العباسينيالشعر  من أبواب

ـ  ٤٦٣ت ( كما جعله ابن رشيق ،)٣(البعض اآلخر باملعاتباتو ـ  )هـ مـن أبـوابِ   اباب 
إن كـان  والعتـاب  " :ذكر يف بيان حساسية هـذا البـاب قولـه   و ،العريبالشعر  أبوابِ

يسـرِع إىل اهلجـاء، وسـبب     ،ه باب من أبواب اخلديعةفإن ،حياة املودة، وشاهد الوفاء
كـان داعيـة األلفـة، وقيـد األصـحاب،       اجلفاء، فإذا قلَّوباب القطيعة وكيد من أس

                           

 .)٢٥٦ص/٢الديوان، ق() ١(
 .)٢٥٨ص/٢الديوان، ق() ٢(
واحلياة األدبية يف العصر اجلاهلي، حممد عبد املنعم  ،)٢١١ - ١٩٥: ص(العصر اجلاهلي، شوقي ضيف، : ينظَر) ٣(

: ص(ودراسات يف النص الشعرِي يف العصر العباسي، عبده بدوي،  ،)٣٤٧ - ٣٢٧: ص(املنعم خفاجي، 
٢٢٥(. 



 ٤٠٥ 

ـ هـذا السـبب يف قلَّ   لعـلَّ و. )١("ثقلَ صاحبهو ،إذا كثر خشن جانبهو ه بـني يـدي   ت
  .نالنادر املتمكِّوالقليل الكايف و ، فهابهم طروقه كثريوجتناجلَاهليني  الشعراء

فـات أوانُ إصـالحها    روة عميقـة  والعتاب أنيس أزمة شعوري حمنـة فـال   ،فيـق
شتكى منها عياني  بني يديو ه، واياهلُذَلسبيل اد     العقـاب، وتنفـيس عـاء ال يوجـب

ة بـني  صـياغة إرسـالي   اهلُـذَليني عن حسرة مل حيتملها املبدع، لذلك نلمس يف معاتبات 
مـن  و ،سـه مـن الشـاعر لنف   عتاب شخصـي و قبيلة بأكملها أوبني رجل و رجلني أ

ـ و أمثلة املعاتبة املؤملة بني رجلني ما قاله أب فيـه خالـد بـن زهـري بعـد       اذؤيب معاتب
  ):الطويل التام(خيانته املرة 

ـ أَ لْال هأَ ى أُتـ  م ـ ررث ميواحلُ لٌس  
  

ــن عم ــخ إنال ــ د ــعت ملَ ــوِه العقْ ائق  
  رى نياصاح ـ ف ـ يم ا با دـ ذَإِو الا خ  

  
ـ  كلذَفَ كِّسع ـ ني ـ ى احلَلَ ـ لْ قِ حاذق  

  قَوكانَ د لـ ي د هار  اقـدمي ـ م   االطفً
  

لَوم تت كـ خ ـ ش ى ملَ ند ـهي البـ و ائق  
  كُونإذا م ا احلَترـ  ب ضرس نـ اب اه  

  
لحــائ ج ــوة ــاحلَ بالن نــ اسِي الحق  

  افَوزكَ تمجِو البرِح تسو أَممـ ام اه  
  

ــقَو امت ــع ــلَ ى سآنَاق و ــالت الح ق  
ــأَ   ــ وُءن ــف هبِ ــا فَيه يــأم ج بِيانِن  

  
لَو ـ كَو ـ ف ترثُ ـ يه ـ دا لَ الب يارِو٢(ق(  

  ويف هذه األبيات عتاب ـ مؤل ه ذؤيـبٍ فعلتـه وضـعفَ   و م خلالد بن زهري، فيذكر أب
ـ  و ،اصحبني يدي أم احلويرث فقد كان فيما مضى يرى نا ه سـكِّ لكن خيانتـه جعلتاين 

على اخللق قاطعةً ةًحاد  ـ  وه معهـا،  ، فذلك خالد الذي ائتمنه علـى سـر اكـان مأمون 
 للصـديقِ  وافيـةً  م صـورةً فخالد هنا قد ،ائباترفيقه يف النودرعه يف احلرب و عنده فه

ـ  ،فخان صديقه أبا ذؤيـب  ،الذي غلبت عليه شقوة يـذكر   ةالقَصـيد يف بـاقي   ووه
عثرة معـه، فيقـول علـى سـبيل     و أ شأن صاحبه الذي مات ومل حيفظ له التاريخ زلّةً

عزيةالت:  
لَوكـ  ن ـ ت مفتى لَ فَ خ منـه ـ جِش ةٌيع  

  
حايثًد وـ ال ف يمـ ا م ـ ى أَض نو ـ ت امق  
  

                           

 .)١٦٠: ص(، ٢العمدة، ابن رشيق، ج) ١(
 .)١٥١ص/١الديوان، ق() ٢(



 ٤٠٦ 

  رِمضــات خونُ الســجيمأْمــكَ أخ لَــ
  

ــ قَفَإذا صــت ــره يف احلُ ووبِ الصافق  
  نشـ  بةُي ـ ت ملَ وجـ  د ـ هر عالـد  هلَ   رةٌثْ

  
يبِب ـ وح ـ ه ا يف ساحة  ـ الـد ارِ ناطق  

  ــن م ــاه ــم ــين احلَ نيِ قر دــو مازن  
  

ـ لُي ـ وثُ غَ ـ  سِأْداةَ الب ـ يض مبِ صادق  
  هم رـ ج ع وا بـالعـ وجِ ر ـ والقَ ش مده  

  
ــوازِ ــنُ ته حدــارق ــاةٌ بط   وها مح

  ـ أنَّ  ويف هذه األبيات يذكر ذلـك الـذي ال تخشـى     ،نشـيبة و الفىت الصادق ه
حـىت إذا صـفقته    الكـرمي،  األخ املأمون السـخي و ال تأيت من مثله قطيعة، فهو ،فجيعته
م حيفظ له الـدهر عثـرة يـذكرها أهـل     الرجل حممود السرية لَو فه ،األحوالواألمور 

ار املقرد ،بنيالدبه اهلزميةذلك الذي ت فع.  
وقد أدخل بعض يدةارسني هذه الدالقَص      يف بـاب اهلجـاء، وال أرى مـا يوجـب

أقـرب   م خليانتـه، لـذلك كانـت   يتألَّويثين عليه والشاعر يذكره خبري  إدخاهلا فيه؛ ألنَّ
عاتبـه يف شـأن أم   يوساخطٌ علـى خالـد    رفالشاع ،إىل العتاب منها إىل اهلجاء الصريح

ـ  ،مؤمن أن األمر قد قُضيو هو ،احلويرث بدلت بالقطيعـة  والصفـيالحظ   ،)١(داقة اسـت
البعـد عـن شـأن خالـد بـن       بعيد كلَّأنه  الذي اختاره الشعرِي املقْطَعفيالحظ على 

دوق، الـذي مثّـل مواقـف الرجـال     الصديق الصوفقدم صورة للرجلِ احلق  ،زهري معه
لكـن  وكـذلك خالـد   و ،املصاحب يف غريهـا ولِ ديق يف ساحة القتاالص واحلقيقة، فه

ظت له زلَّ اخالدفزلة ح،   ا نشيبة فقد مـات نقـيـ    ،األثـر  أم ظ أن كمـا أننـا نالح
ـيدة ك الذي قطع به املشهد املتحريف قولـه  القَص) : فيـه  ) حتـدوها  - رجعـوا  - منـاه
ة كلِّانتقالة شعوريكـذلك  وصـدره،   اخليانة الـذي جـثم علـى   وة عن مشهد الغدر ي

هـذا البيـاض والصـدق مهـا اللـذان       ،)بيض مصادق( :اختياره للون األبيض يف قوله
  .إىل غري ذلكه فيف مواقال حتلكنه اسوكان ينشدمها يف خالد 

الطويـل  (  من مناذج العتاب قصيدة أسامة بن احلـارث الـيت يقـول يف مطلعهـا    و
  ):التام
عي أُانِصـ و يف الـذَّ ي ـ هابِ كَس ا م
ــع   تصــــــــــــ

ــ يف ض ســوسعرعــانع ــر م بها الغ  
  

                           

 .)٩٤: ص(اب أبو ذؤيب اهلُذَلي حياته وشعره،يف كتنورة الشمالن يف هذه القَصيدة، /رأي د: ينظَر) ١(
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عي انِصـ و ـ بِ يـردد علـي   ملَ طاعة  
  

و ــث ــلملُكْ ــه  ض ــبض علي م تق
١(األشــــــــــــاجع(  ف الشاعرقـد      وهنا يكش عن مشورة سابقة نال عاصيها املـوت احملقـق، فـأويس

ـ و ،العصـيان  ةبها عاقذكر أنو ،ق بأستار املاضيتعلَّالشاعر  لكنوهاجر  ـ  تليس ر دالقَ
عة لذلك الفىت الذي عصى مشـورة أسـامة بـن    املتوقَّالنهاية  ركُذْويف مقطعها ي ،احملتوم

 ايته كنهاية من كانوا له عضـد فـتخطفهم القـدر، وعفـا علـيهم      ااحلارث لتكون
السيل يف األودية  ،املوت سعة، فقالوفأخذهم كما ميتداألراضي املت:  
ــ ــيهم  أنَّ كَ ــر عل ــيلِ م   أيتَّ الس

  
فَإذا دــع ــداحِ اجلَت ــه يف الب راش٢(ع(  

ـ مصورة الفناء اليت قـد أنَّ  العجيب يف هذا البيتو   ـا    وة ها قوي مفزعـة، يـردع
يعصي أمر املشورة من، فالشـه   هنـا يـذكر   اعرأنبأحب زري  فُطَّتـه يـتخ  هم املـوت
أمامه فنيهموي، ا كما ميتددرى م؛ن أيـن أتـى علـيهم   لسيلُ الذي ال ي  هم معـه  فيجـر

وال أبشع من صـورة الفنـاء الفجـائي الـذي يقتلـع       ،سعةاألراضي املتوبني األودية 
من قولهوآثارهم، و اس ويعفالن عفا( :هذا مفاد.(  

للجماعـة، قصـيدة أخـرى يعتـب فيهـا أسـامة بـن         هومن أمثلة العتاب املوج
نستشـهد  وضربت بـه عـرض احلـائط،    و الته اليت مل تعر رأيه اهتماماحلارث على قبي

إحكـام  و، الذي يذكر سـورة احلـرية   الشعرِيملعاتباته لقومه بقصيدة يقولُ يف مقطعها 
ـ     الس اجلاهلي فرصـة الصـدوحِ خـارج املتقـارب  ( فقـال  ،رباالنتماء الذي ال مينح

  ):التام
ــع صــاَأل اك ــقَ ف ــي أَارب رِمهم  

  
ــزفَ ــ لْايِـ ــالو ك أَرِمأَبِـ   طخـ

ــت وال   ــ نطَقُسـ ــ وطَقُسـ   واالنـ
  

ــ ة مــ ن ــترم فكَ ــض خٍ الق٣(ط( 
ومن مناذج عتاب النفس نذكر قصيدة لساعدة بن العجـالن الـذي عاتـب نفسـه       

اعتاب اصاخب الن خياجلهحصيب مـن يديـه يف   و دم ٤()يـومِ العـريش  (التوبيخ إلفالت( ،
                           

 .قال هذه القَصيدة لرجلٍ من قيسٍ هاجر يف خالفة عمر بن اخلطّاب ،)١٩٩ص/٢الديوان، ق() ١(
 ).٢٠١، ص٢الديوان،ق(  )٢(
 .)١٩٦ص/٢الديوان، ق() ٣(
 .)٣٣٥: ص(، ١شرح السكري، جملد: ينظَر) ٤(



 ٤٠٨ 

  ):الكامل التام( يقول
  ف نفسـي أفلـتين حصـيب   ها لَال يأَ

  
  يـــدمه عرِكُّذَتـــ نفقلـــيب مـــ

ــفَ   ــو لَ ح ــك ــي ثقفت أنأَ نيــير   م
  

 ــها ح ــف من ــك مره ــددآلب   )١(ي
وجناتـه يف ذلـك اليـوم     ،القلبِ إلفالت حصيبِ الضـمري  معمود ،متوجعو فه  

الذين قتلوا مسعود بـن العجـالن، فيـذكر     )٢(عبد مناةمن بين ضمرة بن بكر بن و وه
عرفه حينما كان يرمـي لكـان لـه نصـيب مـن املرهفـات       و أنه أدركه أو فيذكر ل

، قـال يف  ءميتدح قومـه بالبسـالة يف اهليجـا   و ،فيهماهلُذَلي  احلديد، مث يذكر بالء خثيم
  :)الوافر التام(الشعرِي مقطعها 

ــو هم تكــوا الطَّرــق ــأَو ري سلكوكم  
  

لَــعــى مشَّــاء ملكُسها بعيــد  
ـ    الَولكن ح ـ  د   )٣(لَّ طـرف ونـك كُ

  
ــانَ اخلَ ــأب ــي ــدلو إذْو ر وه   )٤(ي

 يف أدخلـوهم حـني هزمـوهم   و ،اوعـر  اعنوةً طريقً قومه أسلكوهمأنَّ  يذكر فيهو  
ـ  وهـذه القـوة    لكـن و ،وتكسرمتثنية شاهقة إذا وقعتم منها  هم مـن  املنعـة مل تمكن

اخلـري  و تربوا علـى اخلـري فشـبوا   ه صادف حيلولة الكرامِ الذين ألن ؛حصيب الضمري
ـ  والصـدفة  أنَّ  الشاعر هنا يذكرويف سيماهم دونه،  بذكائـه   احليلولـة أجنت ه ومل يـنج

يربطُ على قلبه الذي آملـه عـيش حصـيب وإفالتـه مـن       املقْطَعيف هذا  فنجده ،تهقوو
من تاريخ انتصارات بين خثـيم  ، ااملقتلة حي ـا عمـا  يتأسـى  لفراح يغرف  يف عمـد 

  .هقلب
  

                           

 .)١٠٧ص/٣الديوان، ق() ١(
 اجلمهرة أنَّ بين ضمرة من الكنانيني هم آل ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، يلتقي نسبهم مع ذُكر يف) ٢(

ومعىن ذلك ). بكر بن عبد مناة بن كنانة(بين عدي بن الديل بن بكر يف البطن الكناينّ ) يوم اللهيماء(أصحاب 
: ب العرب، البن حزم األندلسي، حتقيق وتعليقمجهرة أنسا[ ؛)يوم العريش(و) يوم اللهيماء(أنه هلذيل مع كنانة 

 .]وما بعدها )١٨٤: ص(، ٥عبد السالم هارون، دار املعارف، ط
لغة هذَيل، عبد الفتاح املصري، جملة التراث العريب، جملة فصلية تصدر : ينظَر[ ،الكرمي: رف يف لغة هذَيل يعينالطِّ) ٣(

 .]١٤ – ١٣هـ، ع١٤٠٤ة الرابعة، حمرم وربيع الثاين السن - تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق 
 )١١٠ص/٣الديوان، ق(  )٤(
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القَة :اسادساملقْطَع ع بغرض الوفص:  
 والوصـف يف  ،)١("اهليئـات وذكر الشيء مبا فيـه مـن األحـوال    و ه "و الوصف 

آلثـار  تلـوين ا وبصورة واضـحة التقاسـيم،   الظَّواهر الطَّبِيعية تصوير "العريب فن الشعر 
ـ    وة بألوان كاشفة للجمال، اإلنساني يصـل بـك إىل    احتليـل املشـاعر اإلنسـانية حتليلً
ـ و ،اشـاعر  اإىل آفاقها وجـدان و السموب اإلحاطة بنواحيها، لَّطَتوت ،األعماق اإحساس 

يـثري  وما ميلك على اإلنسـان املرهـف احلـس إحساسـه،      لِّككُ ،اسليم اذوقًو امرهفً
ـ  نه، كتلك املناظر اليت ختلب لبفيه شعوره ووجدا املتأم  ل ومتلكـه، وتأسـره بفتنهـا  ت

ـ املتمع ا التأمول، ن بسحره، فيطيل يف قسما   يف أجزائهـا الـت يـدمنن، مث يصـوره  مع
فـن  اجلَـاهليني   والوصـف عنـد   ،)٢("يقبلها فنهوبعدئذ يف الصورة اليت يرتضيها ذوقه، 

فالشـاعر واصـف يف    ،ميثّل عمود شـعرهم وعمـاده  و هون منهم وبارز برع فيه الكثري
املقصـود بالوصـف   إالَّ أنَّ  يهجـوه، ويرثيـه  وأحواله، فيصف من ميدحه وكلّ أغراضه 

  .)٣(فعل ظواهرها يف اخلاطروبيانُ أثر الطبيعة يف النفس، و هنا ه
ـ خص يف قصائد مفردة الوصفمع جوقد  ص   ـ ها الشـاعر ليسـتويف حاجـة تأم ة لي

يدة، فانداحت اأوقعت يف نفسه أثرفسِ لوصـف مـا      القَصكاملة تويف ما وقـر يف الـن
البيـان ال علـى   والتفصـيل  وانعكست هيئته يف الضمري على سبيل القـص  ورأته العني 

اجلـاهلي  الشـعر   يف الفَنيـة هنا يكمن الفرق بني الصـورة  واالستعارة، وشاكلة التشبيه 
راج اسـتخ ولفلسـفة األمـور   فيـه الشـاعر   يجنح ف ،ستقاله غرضا مرِالوصف باعتباو

. الثبـات وللـيقني   ااستشـرافً وفس تسـلية للـن   ؛الدروس من معطيات احليـاة و احلكم
ـ   صوة يكونيو ة أصورة كاملة نفسي الشعرِية فالتجربةُ ر يف أمـر  رها الشـاعر حـني يفكِّ
عن شعورٍ عم اما تفكري الشـاعر إىل اقتنـاعٍ ذايتٍّ    و يقٍينم إحساسٍ بـاملوقف، فريجـع 

ـ املواقـف  هـذه   ميـزج كـلَّ  إنه  ، ال إىل املهارة القولية فقط، بلإخالصٍ فينو بشه ورِع

                           

 .)١٣٠: ص(نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ) ١(
 .)٤٢: ص(، ١الوصف يف الشعر العريب، عبد العظيم علي قناوي، ج) ٢(
ودراسات  ،)٣٦٥: ص(الشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه، حيي اجلبوري،  ،وما بعدها )٤٣: ص(السابق، : ينظَر) ٣(

 .)١٨٥ - ١٨٤: ص(موسى ربابعة، : يف شعرية القَصيدة العربِية، ريناته ياكويب، ترمجة
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احلقيقي الذي استطَب؛هن ـ بيعـة ر عنـه بلوحـات الطَّ  فأمسى يعب بـها  ويرتر فيهـا  ، فيفكِّ
لـت فيهـا صـراعات الـنفس مـع      من احليـاة متثَّ  ابيستغرق يف تفاصيلها، فريينا جانو

ـ الشـعورِي حميطها اخلارجي، فيمـزج فيهـا عناصـر التجربـة      ـ وة ة العاطفي ة الفكري
  .)١(ةاخلياليو

فيها قصة املشتارِ يف سـياق وصـفه لـذلك البطـلِ      منها قصيدة أليب ذؤيب يقصو
هول الفيتالوافر التام( ، فقال يف مطلعهاا:(  

ــأَو شعــه ــفَ ثَ مالُ ــض   لٍوالت ثَ
  

ــع ــرى أَلَ ـ ان مهكَ ــة زهـ   وقِلك
  اايــــقَبإِالَّ  همــــحلَ ليــــلٍقَ  

  
ـ اطف لَفَطَ حمِ مم ـ حـوصٍ م ٢(يقِش(  

   من املالِ عسـلَ الن ى ميلكملسـاء ال      يذكر فيها فت هضـبة حـل علـى أركـان
اسـترخى  ول مـا ـد  إالَّ  يلٌ قليلُ اللحـمِ حنو وه ،ملالستها مهلكة فهييسترها شيٌء، 

ة هذا الفـىت مـع املشـتار حـىت بلـغَ الغايـة       قص فيقص ،من جانيب بطنه عند اخلاصرة
  :جاء بالعسل كالسالفة الصهباءو

ــالفً  ــا س  ــاء ــا افج ــيس فيه   ل
  

ــلَّ   ــبِق ك ــهباء تس ــذًى ص ــقِ ق   ري
  :مث قال  

ــ ــفَـ ــموه الدذاك تـ   ماتجلْسـ
  

وقِ لُّكُـــ نظـــائرـــرار بخـــو  
ــ   ــ هلَ مــكَ ن هِبِسن ــم ذْعجلات  

    
ــ قعائــد م ــد ق ــئْل م نن ــالو يقِش  

  وــب ــات لَّر كُكْ ــت أص ســا م   تم
  

 الع ــرع ــمِ ذي الش نغ مــرن ــقِتت   ي
ــلَ   ــه ا مغريِ نــا م ــعه ــه   ينرِا قَ

  
ــ يــر م دع ــراح ــاص ص ٣(وقِفُية(  
ـ   أنَّ  ذكر الشاعرويف هذه األبيات ي   شـبِه   أسلحة هذا الفـىت هـي السالـيت ي هام

ابعضها بعضمع هلا صوتا، يس ـا  كما أنلَوها كالربق يف صفاء لومعهـا، ويسـتعملها   ت
فـف    تبـدو  ب له املمتلئات باللحمِ، ففتكِس ،يديف الصبـاللحم ا مث  ،غـراره ممتلئـات

                           

 .وما بعدها )٣٦٣: ص(النقد األديب احلديث، حممد غنيمي هالل، ) ١(
 .)٨٧ص/١الديوان، ق() ٢(
 .)٩٠ص/١الديوان، ق() ٣(
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 ،األوىل القوس البكـر الـيت تسـتعملُ للمـرة    و هوآخر  اسالح الشعرِي املقْطَعيذكر يف 
صدرفهي ت أوتار العود املشدود اصوت ا كصوت قـرين   و، إذا ملسها لريمي هلـا سـهم 

به الس هامتقذف، هاولكن كيف يشاء الصائد يف كفِّه بهاع على القوسِ فيقلِّتتمن.  
ـ أَدة قصيدة طويلة ابتيؤلساعدة بن جو مث عـرض ملفـاخره    ،كوى الشـيب ها بش

ةالشخصي رهيف مث  ،ومآث أسهبوصف الضـر يف عنـوان    و ،عبـيدة قـد ذُكمـا   القَص
مـن ذكـرِ    ابـدلً  -السبب يف عنونتـها بـذلك   و ،)١()ايصف ضبع اوقال أيض( :نصه
يف وصـفه، فبـدت القصـيدة و كـأن        - الفخرو أ يبِالش قَترغأنَّ القصـيدة اسـت
ـ اجلَـاهليني   عنـد "ضها األساسي وصف الضبع، الذي ارتبطَ وصـفُه  غر بالشفقـد  ر ،

ـ ووقبحها  ،شاؤم فيه لدنائة نفوسهمبعثت الت ؛األمـوات وألكـل اجليـف    اسعيها دائم 
ممـا أضـفى    ،ويصفوا مبختلـف األشـكال   ،همهم يسرحون خبيالصورا جعلت ألنَّو

فقد نظـر سـاعدة إىل املـوت نظـرة      ،م فيها األخيلةة شائقة تتحكَّعلى أشعارهم ماد
فلسفية تأمةلي، داخـل صـورة   ل هـذه األبيـات يف وصـف الضـبع صـورةً     شكِّوت، 

بشكلٍ حسي الضبع فالشاعر يصف ـ وي صـه   ره،ومـن وراء ذلـك إىل    إالَّ أن يقصـد
انتـهاء   عـد مصـري هـذا اجلسـد الفـاين ب    ول حال اإلنسان إظهار صورة املوت وختي

  ):الوافر التام(فقال  ؛)٢("احلياة
رأتـــين أمامـــة إِذْ أال قالـــت  

  
  

  
  الكلـــولوراعة لشـــانئك الضـــ

ــ   قــد ت بحتــومــلرــي حلى أن  
  

  
  

ــلُ  ــب ثقي ــان مرتق ــا ك ــى م   عل
  جم شــي ــديك ع ــا جي ــك إنم   ال

  
  أميم - قَوـ  د قليـلُ  - ال عمـري خ  

  ــإِو ــن ــا أُي ي مــديينل يم   يجت
  

  ــح ــب بنصـ ــدوه احملسـ   خيلُالـ
ــالين    ــه ق ــت ب ــب مسع   وال نس

  
ــخالأُ   ــيم وال خطُـ ــلُله أمـ   يـ

ـ أَوأنِد من القلـى     ضـي صرونُ ع  
  

ــ أُذَوال أَ   ــولُالصـ ــا يقـ   ديق مبـ
ــنِ و   ــي الب ي  إنــاد ــوامٍ زن   أق

  
   ــر ــالغوزواخ ــولُص ــا أص   ونُ هل

  
                           

 .)١١٤٢: ، ص٣، جملدكريشرح الس( ،)٢١١ص/١الديوان، ق(: ذُكر ذلك يف) ١(
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 ٤١٢ 

  ــه ــن ال تقي ــي م ــا إن يتق   وم
  

  أ مني ــر ــه فيقصـ ــلُو تـ   يطيـ
ــرو   ــين ام ــا يغ ــ أًم امح ــد   تول

  
  ــــه منيال مــــالٌ أثيــــلُوت  

  لـــه أدم صـــفايا أمســـتوول  
  

  هـــا الفحـــولُتقرقـــر يف طرائق  
  مصـــعدة حواركهـــا تراهـــا  

  
  إذا تــم ــا ش  ــيق ــيلُاملي يض   س

ــا    ــأةً عليهـ ــا زار جمنـ   إذا مـ
  

  )١(اخلشـب القطيـل  وثقالُ الصـخرِ    
ـ   كُذْي ابقةيف هذه األبيات الس ووه   ب عليـه  ر ما فعلته الشيخوخة فيـه، فقـد تكالَ

 الوجعوالوهو ناملرض، الذي يتمن أن ينصـرف عـن احلبيـب إىل أعدائـه     اه احملـب، 
 تـرى فيـه   أن حيلّ ما بساعدة يف أعدائه، فمـا عـادت   هذا ما فعلته أمامه حني دعتو

ـذا يطلـب منـها أن    و ،)مجالـك ( :فيبادرها بقولـه  ،الثقلإالَّ  بال تترقَّو عبالتإالَّ 
ومثّ يعـرض مـآثره    ،ال يغـين  العمر قليل منفالباقي  ،واجلهدل بالصرب تتجم مفـاخر ه
الشالقاصدين يف الكـرم  وة خصي ـه   اجلـوار، كمـا  ويذكر منها أنه مقصدأن  خـالص

، فقـد كـان يفـر مـن     يلزم القبيلة نبـذه  لذنبٍ مل يبعدمن قبيلته و ومل يقصالنسب 
ولى القيصونُ عرض وهـ     الفَو ولَح القَال يقب كـرمي  و عـل مـع الصـديق املصـادق، فه

الفرع، األصل طي وبأن يت أحد ـ  لكن ال يستطيع فقضـاء يقضـي بطـول     ،ةقـي املني
ال تغـين عـن املـوت    العراقـة  وقصره، فإذا كانت األصول املوغلة يف القـدم  و العمر أ

أَ ن بابِفالولد مر على ذلك ىلَوقْدـى املـال املثمـر كاإلبـلِ الكرميـات      و، ال يال حت
در حوهلا الفحول، إذا زار اإلنسـانُ حفرتـه وعليهـا ثقـال الصـخر      واليت تطوف 

صـفاته  والنـدب فقـد عـدد مناقبـه     وبذلك جيمع بني التـأبنيِ  و وه ،قطع اخلشبو
كشأن ،ةالذاتيو مـن األشـراف أ   ان شريفًه حني يؤب سـيمـا  وكلَّ ،)٢(مـن السـادة   اد

ـ     أاقترب إحساس الشاعر باملوت تندلع يف  و عماقه مشـاعر شـديدة الذاتيـة علـى حن
و كثيفحساس باملوت بِى اإلي التركيز، فيتجلَّعالوصـ  ال ،ه قضـية شخصـية  ف بـ  د من 

                           

: مثمر، جمنأة: شجري، أثيل: قبيح، زنادي: أفر، أذأ: توجع، أند: التصاغر، حتوب: عدوك، الكلول: شانئك() ١(
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 ٤١٣ 

بالـذات  الشـعور   يف حلظـة املـوت يبلـغ   وة املصـري،  إشكالي مقاربتها لكوا مكمن
أعلى، فاملوت يقضي على األفراد بذواا متفـردة، لـذا يكـون    والوحدة درجة أقوى و
املـوت جتلـي القـدرة علـى     وبني احليـاة   عالقَةة الجدلي نسان له أقوى، فإنَّدراك اإلإ

  .)١(باملوتالشعور  استظهار
يف وصف الض مثّ يشرعوع بو اخلُطى حن فيه يقارب   عـرفمـا ي)  فسبرثـاء الـن(، 

فأوىل أن ينـدبوا أنفسـهم عنـد إحساسـهم      ،ذويهموفإذا كان الشعراء ندبوا أهليهم "
ـ  و ،مرضو أسرٍ أو أ وقوعهم يف شدةو أجلهم أو بدن عراء الـذين ذكـروا   قد كثـر الش

سـلوا  أرو ناحوا على أنفسهم، وأوصوا أهليهم مبـا يفعلونـه بعـد مـوم، أ    واملوت 
  :فيقول ،)٢("خياهلم فيما سيكون من أمرهم بعد املوت

ـ    تأوبتـــهو اوغـــودر ثاويــ
  

ــلُ  ــا فليـ ــيم هلـ ــة أمـ   مذرعـ
  هلــا خفَّــان قــد ثُلبــا ورأسٍ     

  
ــؤولُ   ــهبرةٌ ن ش ــود ــرأس الع   ك

ــا     ــي عليه ــلَ ال خيف ــت اللي   تبي
  

ــلُ    ــر وال قتي ــثُ ج ــار حي   مح
ــا    ــاري عليه ــلِ الس ــيِ األقب   كمش

  
ــليلُ   ــاءة عفشـ ــاء كالعبـ   عفـ

   تــد ــائر مث بـ ــذاحت بالوتـ   فـ
  

  يـــديها عنـــد جانبِـــه يـــلُ
     ــه ــني يترك ــك ح ــدووهنال   يغ

  
لـــيس يف يـــده فتيـــلُ اســـليب  

ــ     أنّ اللــذي يتقــى عليــه  و ول
  

ــولُ    ــه الوع ــم ب ــحيان أش   بض
ــه   ــد عليـ ــره جنـ ــذاة ظهـ   عـ

  
ــلُ    مي ــريح ــه ال ــباب تنتحي   ض

ـ       ا عليــهإذا ســبلُ الغمــامِ دنـ
  

ــزلُ  ــاٌء زلـ ــده مـ ــزلُّ بريـ   يـ
     ــدنب ــاتكــأنَّ شــؤونه لب  

  
ــلِ أ  ــالف الوب ــيلُ وخ ــبد غس   س

ــوادثُ أ    ــه احلـ ــىوآلبتـ   ألمسـ
  

  )٣(بـــه فتـــق روادفـــه تـــزولُ
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 ٤١٤ 

ـ    ،يذكر حاله حني أودعه األحبة قـربه  فالشاعر ـرك فيـه ثاويفآبـت عليـه   افت ،
 ،)أمـيم (قـدوم الضـباع، نـادى    و منهمك يف وصفه للقـرب و بينا هوذرعة، املضباع ال
ـ   ،ى اندمج مع احلدثالشاعر استغرق يف الوصف حت كأنَّو أنـه   د مـن فنـادى ليتأكَّ

لـتخلُّصِ  كـان يتقـوى بـذكرها ل   أنه  اخليال املُفزع، كماإالَّ  وما ذاك ،على قيد احلياة
ـ  و، من سيطرة شعوره باملوت يف اخليـال   مي مثَّ ،ايقطع بندائها وحشة الوحـدة أيض عـن

ـ  اهل فيصف الضباع بأنَّ ،تفاصيل املشهد الذي يوره أدق ـ  خفَّ ـ ورا ان قـد تكس ئا، جتس
املثقلأم د املسنوتقضي ليلها تبحـث عـن اجليـف    ،ا رأسها فكرأس الع،  ـ فـال ت ق رفَ

ـ نيع ل، فتمشي إليه كمشي األقبل الذي يفإنسان قتيوبني محارٍ  يالـذي  ،شـبه حـول   ه 
ي و التلفـت فتبـد  ب تظهـر يف آثـاره  األحول من مشيتها؛ فمشية علم  ١(ةغـري سـوي( ،

بسرعة يف الطرائق املرتفعـة مثَّ الضباع ت فمر  يف ذلـك     مـد ،القـرب ت يـديها تنـبش
رِك فيه وحيدااملكان الذي ت نواة اسليب ما يف يده شق.  

مخسـة أبيـات، مجـع بينـها الشـرطُ      من  اكونللقصيدة م اشعري ام مقطعيقد مثَّ
 ،لـيس فيـه شـجر   وصفَه، بأنه جبلٌ بني املوت جبلٌ وحيول بينه و لأنه  فذكر ،جوابهو

   فيه الوعول، بعيد ظهـره إىل جنـد امـة  وتعيش ـباب إشـارة    و ،أسـفلهعليـه الض
سـال حرفـه   و ا إذا أصـابه املطـر  ، أمةيسروالرتفاعه الشاهق وتأخذه الريح العاتية مينة 

 ،باملاء الزالل، فمنظره حني تسيل جنباته مباء السحاب يف خطـوط طوليـة بعـد املطـر    
دماؤها أكأن دنٌ منحورة تثجو ها باف األملس الـذي إذا أصـابه مـاء سـال     اخلُطَّ طائر
: وجـواب الشـرط يف قولـه    ،هنا انتهت صـفة اجلبـل  و، و أبقت على ريشه أثراً عنه

انفتق به فتـق مـن األمـور وزالـت عنـه املقـدمات       و لأنه  فيذكر) ته احلوادثُآلب(
بـني قـدره شـيء    ولن حيول بينـه  ويلقاه، وف ما قُدر له سإنَّ ف ،ابقي وحيدواملآخري و
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 ٤١٥ 

القـدر سـينفتق اجلبـل و     الذي يوصفه عازالً بينـهما، ألنّ  اجلبل العايلهذا كان و لو
  .يصلُ إليه
  فالشاعر م أمنهنا يقدالقَـة لل خميفاً اوذجبـني    ع ةـ املـوت و الوطيـد الضع مـن  ب
املـوت مـع نـبش    واهلرم وحتملُ وجها من املقاربة بني الشيب  :الزاوية األوىل ؛زاويتني

 األرض تقابلُ صـورة اجلسـد الـذي أُودعـت     أنَّو أكلها للجيف، هوالضباع للقبور 
ت هووح فيه الروح الذي حفظها اجلسـد و امليـ   مث إنَّ ،الر ذلـك الضـبع   و املـوت ه

ا . وحالذي ينبش يف اجلسد؛ كي يقبض الرأمف :اوية الثانيةالز  نـة الـيت   هـي الزاويـة البي
طَقَالتالقبور وهيباع ها من واقع الض فائـدة  " وتتجلّـى  ،ى على من فيهـا تتغذَّو ،تنبِش

ـ    احليوان من   وتـوجس ا وجشـعها  املوت البشري، وهي تعبـر عـن بشـاعة منظره
يقَدم صـورة تعلُّـق الشـاعر باحليـاة ورفضـه       فيها الشعرِي املقْطَعو .)١("اإلنسان منها

يف  مه يف مخسة أبيات جيمـع بينـها الشـرط كـأطول مقطـع شـعري      قد إذللموت 
ـ  ادقيقً ام لنا انعكاسهذا يقدوالديوان،  ـ   لوضعه النفسي الذي عب ورة ر عنـه بتلـك الص

األخري، فاجلبالُ الشـ      م اليت حيييها املطر ال ترد و عـن املـوت، فالبقـاء األزيل إنمـا ه
  .والبشر حليس لألرواولألشياء 
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 ٤١٦ 

القَة: اسابعبغرض املديح املقْطَع ع:  
ـ عراء اجلاهليف الشعرِ   ون عام ة بعـز ـ وفس ة الـن ل ذرائـع الـذُّ   وسـد ة األنفَ

القليـل  املـدح إالَّ   إال ما ندر، فلم يسـلك طريـق  املدح  جيتاحون االنقياد، فال نراهمو
العظمـاء الـذين يهبـهم الشـاعر     إالَّ  عراء كانوا ال ميدحونَن من الشواملادح و ،منهم
ـ يف مدائحـه للم  كالنابغـة الـذبياين   ؛أمثن ما ميكن أن يوهبوأعز  ناذكـذلك  و ،)١(ةر

  .)٢(وغريهمزة احلارث بن حلِّودي بعاملثقّب الواألعشى وحسان بن ثابت 
ـ  اهلُذَلي ومل يكن  ،اإلبـاء والكرامـة  وة ل العـز مبعزلٍ عن اتمع اخلارجي، فقد متثَّ

ـ  اهلُذَلي  الشاعرأنَّ  أضف إىل ذلكو يف اجلاهلي اعتـزازه باألنـا   وة، مل يكن شاعر بـالط
ـ  عزوآلخر، فلم ميدح أهل الثراء إلبائه لحيول دونَ مدحه  بـني   ل بشـعره وفه عـن التنقُّ

ح  ما هناك ما يوجبامليسرين، وربني بني املديأنفسـهم إذا اختلفـت أحيـاؤهم     اهلُـذَل
ـ هم ال ميـد لكنو ،و كثُرت بطومو ـ   ،)٣(للنـوال  احون طلب مـن   افمـدحوا أشخاص
 تعـددت  و .يف مجيـل خصـاهلم  مـدحهم   ارج القبيلة، وجدوا فيهم مـا يوجـب  خ

عـدي،  هـا تنحصـر يف اجلـزاء الب   فإنهـذَيل   ا مدائح صعاليكأم ،ا بينهممدائحهم فيم
فالصعلوك اال يبادر مادح بل ميدح النابالء مدح وعـن املبالغـة    ابعيدهم   التمجيـد، فـإن

اكشفًو امه املمدوح هلم، إنصافًيذكرون ما قد    ـا  حلقيقة الصفة احلميـدة الـيت تفـر د
 .عـات قصـريةً  مقطَّ هلـا يفرد و مراثيه، أو ن ا مفاخره أمدحية يزي تاملمدوح، يف أبيا

ـ    و قد حفظَ لنا أبو يـذكر يف بيـت    ا،خراش أروع مناذج املـديح، فقـد مـدح جمهولً
  :ذلك يف قولهو، )٤(معه مفرد طيب ما فعل

                           

 .)٤٣: ص(بِية يف اجلاهلية، حممد زكي العشماوي، النابغة الذبياين مع دراسة للقصيدة العر: ينظَر) ١(
 .)٦١: ص(ات، مي يوسف خليف، ليالقَصيدة اجلاهلية يف املفض: ينظَر) ٢(
أَشعار اهلُذَليني وأثرها يف  ،)١٦٤: ص(شعر اهلُذَليني يف العصرين اجلاهلي واإلسالمي، أمحد حممد زكي، : ينظَر) ٣(

 .)١٥٦: ص(العريب، إمساعيل النتشة، يف حميط األدب 
، ١شرح ديوان احلماسة، املرزوقي، جملد ،)٣٢٣: ص(الصعاليك منهجه وخصائصه، عبد احلليم حفين، شعر ) ٤(

 .)٧٨٨: ص(



 ٤١٧ 

ــو ــ ملَ أدرِ مــلْأَ ن ــلَى عقَ رداَءي هه  
  

لَوه قَكند   م لَّ مـن ماجـدـ س ١(ضِح(  
كـانَ قـد حـذاه نعلـني     ة، وله من آل صوفة خدام الكعبة يف اجلاهلي اكما مدح صديقً  

سننيح بتقطَّو ،من السله فقال يف مزن فعلعة قصرية يذكر مجيل ما أكرم:  
حـ ذاين ب ـ ع م ـ د ذَا خ نِعـال يمت  
  

  )٢(يــلُلاخلَ نِعــمأنــه  دبيــة
 )٣(ة فيما بينهم، مدح مالك بـن خالـد اخلنـاعي   الفردي ينياهلُذَلمدائح مناذج من و  

  :عة يقول مبطلعهامقطَّ يف لزهري بن األغر
ــ  إذا ش ــر ــن األغ ــا اب ــى م فتتناو  

  
 ــاح ــهري قُم ــزاد يف ش ــب ال   وح

ـ    ــحِ خفَّـ ــب الكش ــاهأق   اق حش
  

ــالقَ ي ــلَ ك ــيء اللّي ــاحِمض   )٤(ر اللّي
    ي  وقد مدحاهلُذَليسـري فيهـا    من خارج القبيلـة يف قصـائد طويلـة    اأشخاص

ـ  ها الشـاعر باملقد ئُي للمدائح، الذي يبتـد الفن البِناءعلى السنن التقليدي يف  ة مـة الغزلي
  . ةيلج إىل املدحي احلة مثَّالرولة حمثّ وصف الر ،الطويلة
صـاحبه يف   كـان ومنها قصيدة أيب ذؤيب اليت مدح فيها عبد اهللا بن الـزبري،  و  

 ،)٥(ه يف قـربه دالَّهـو الـذي   ابـن زبـريٍ   إنَّ  :يقالُوذؤيب، و غزاة إفريقية وا مات أب
ـ  ل فيه أبعاد الشـة  واحلـنني للـديار   ووق فقال يف مطلعها الذي فصاملتقـارب  (لألحب

  ):التام
ــفْيانَ س أُم ــن ــطَ أم ــي س فىر  

  
ـ   ــأرق قلبـ ــدوا ف ــا اه   قرحي

ــاين الفـــ    ــلمتهعصـ   ؤاد فأسـ
  

ــرحيا ــاه ضـ ــا عنـ   ومل أك ممـ
ـــ   ــه أن يريـ ــت أَغبِطُ ــد كن   وق

  
ـ  ــــع م  سـليم ان حنـوهن 

ــحيح   اصـــــــــــ
                           

 .)١٥٨ص/٢الديوان، ق( ) ١(
 )١٤٠ص/٢الديوان،ق(  )٢(
ذَيل بن مدركة العدنانيني، ولكنها اختذت شكل من ه) حليان(لقد حفل ديوانه مبجموعة من املدائح القصرية لبطن ) ٣(

 .اتاملقَطَّع
 .)٤ص/٣الديوان، ق() ٤(
أبو ذؤيب اهلُذَلي حياته  ،)١٥٩: ص(أَشعار اهلُذَليني وأثرها يف حميط األدب العريب، إمساعيل النتشة، : ينظَر) ٥(

 .)٩٠: ص(وشعره، نورة الشمالن، 



 ٤١٨ 

  كما تغبِطُ الدنِف املستبــ
  

  ــؤه ــالربِء تنبِ ـــلَّ ب ـــــ
ــترحيا ـ  "أهلـي  ورأيت   مســـــــــــ   بـوادي الرجيــ

  
ــ" قيلــةَ"يف أرضِ " ـــــع  ابرقً

ــا ـ   مليحــــــــــــ ــيء ربابـ ــا  ايض ــدهمٍ املخ   ك
  

  ض جلِّلن فـوق الواليـا الوليحـا   
ــا     ــب الرق ــاعيب غُلْ ــأنّ مص   ك

  
ــا  ــي مرحي ــرمٍ تالق بِ يف دار ص  

ـ    ــ ــه اخلبيــ ــذَّمن يف جانبي تغ  
  

  اسـتبيحا وـــر ملّا وهي خرجه 
  ــه و جرــى خ ــاوه ــتجيلَ الرب   اس

  
ــرحيا  ــاًء ص ــرم م ــه وغ   ب عن

ــ   ــت  اثالثً ــا اس ــافلّم   جيلَ اجله
  

  م واستجمع الطِّفـل منـه رشـوحا   
ــرف     ــم يعت ــامى فل ــه النع رتم  

  
  خالف النعامى مـن الشـام رحيـا   

  فحــطَّ مــن احلــزن املُغفــرا     
  

  الطَّــري تلثــق حتــى تصــيحاوت 
ــا     ــوح النس ــاَء كُش ــأنّ الظّب   ك

  
ــا  ــوق ذُراه جنوح ــون ف   ء يطْف

ــري     ــنن أن جـ ــا حييـ   فإمـ
  

  نصــيحاوأ ايل خلفًــوتســتبد
ــري و   ــنن أن جـ ــا حييـ   إمـ

  
  تنــأى نــزاك وكانــت طُروحــاو

ــتكم     ــرىن إذا جئ ــن ت ــإنّ اب   ف
  

  )١(برحيـــا اأراه يـــدافع قولًـــ
عهـا يف نعمـان حـني    احبة الـيت ود ذؤيب طيف الصو يذكر أب سيبالن هذاويف   

ـ   يف جيش الز اخرج مقاتلً ، وهـدأت األعـني  ل بري، فسرى إليه طيفهـا يف سـكون اللي
أن يرجـع مـن عنـدها     ويتمنـى ما كان عنها ببعيد، فريسله هلـا  وعصاه الفؤاد إليها 

اشافي اصحيح غبطُ املريضكما ي   املـوت ر يـذكُ  يف شـفائه، مثَّ  الذي كان قد قـارب
ـ  طلب هلـم السـقيا كلَّ  وي ،حديدبالت) قيلة(يف ويف احلجاز ) بنعمان(أهله  ن مـا الح م
صـرمها   و يـذكر الصـاحبة  السـحائب، مثَّ يعـود   حنوهم  تمتراكَو ،هم الربقجانب

و يقصـد بـذلك    يدافع القـول عنـدها   منقصةور بلؤمٍ كَابن ترىن الذي يذْ هفإن حبله،
م هلـا ـذا   مدحتـه الـيت قـد    يفمثّ يشـرع   ،العاذل الذي يوغر قلبها بسيئ األقوال

                           

  .)١٢٩ص/١الديوان، ق() ١(
)ا: اهدوا، رباب: ليلًا، ضرحياستجمع : أخرج ماءه، استجيل: املضغ، وهى خرجه: سحاب، تغذّمن: بعيد ،كشفته

 ).الوعول يف اجلبال: إكام غالظ، املغفرات: اجلنوب، احلزن: أي الصغري من السحاب حلق الكبار، النعامى: الطّفل



 ٤١٩ 

  :ذلك يف قولهويسميه أنَّ  دونيذكر مشائل املمدوح و ،النسيب
ــرا  ــيد الض ــدقٍ كِس ــاحب ص   فص

  
ــز ــهض يف الغ ــو ِء ين ضــا ا   جنيح

ــيك ال   ــولوش ــو  فُص ــد القف   بعي
  

  مشـــيحاو بـــه أ امشـــاحإالَّ  ل
ــزاة    ــع الغ ـــوتري ــا إن يريــ   م

  
ــطمر ـــع مض ــا اـ ــاه طليح   طرت

ــا    ــرادي ال ناكلًـ ــيف املُـ   كسـ
  

ــ ــدري اجبانـ ــاقبي اوال جيـ   حـ
       مـن جسـمه ـناألي قد أبقـى لـك  

  
ــيد ووجهــ  ــر س ــبيحا انواش   )١(ص

ـ    وراوة وفيها يصفه بالض ـ وة القـو أن م ه مقـدام  بـادر يف الـد  سـرعخول، ال ي
، أبقـى  االنصراف، يريع األعداء فريجعون، حنيلٌ مخـيص الـبطن كالسـيف اليمـاينِّ    

كإعياء الس ـ  ،لذئب يف ذراعيـه نواشر اأثر فر يف جسده عالمات أم   ا وجهـه فصـبوح
  :الشعرِييقولُ يف مقطعها مث يعطف مسار القصيدة إىل أن  ،مشرق

  ـقْـــلَطَانفَ هتـــبرإِت لبـــرِأَ
  

  
  

أُ ـتجِزي لحـ اِإل نِس ـ  ابِي نِالسايح  
  ــع ــلَ ــنكَ قٍرى طُ ورِح ــالر   اكَ

  
  

  
ــحتبِ  سب آرــام هــ ن الصوحار  
ــبِ   ــن نهِ عــا ام اهنب ــالر اج  

  
ـ ي النقبت لُ   ـ  فيهـا  ضائفَ رِالس٢(احي(  

ـ  والشـهادة  معه حاجة وهي اجلهـاد   إنه كانت له   ب رإ ألنَّ ؛هيف سـبيل اهللا فرافق
ـ كأن اـا سـري برفقتـه يف طرق  بالسـانح، ي  عتدبه، فسافر معه ال يرِإلموافق  الشاعر  اه

ـ   و ،جباهلا كالقصور العاليـات وحنور اإلبل،  نصـبت خشـبات   ق رعلـى امتـداد الطُّ
  .أعداءو ينظرون ما يف األرض من جيشٍ أومام، للربيئة يستظلّ حتتها الثِّ

ـ   :كاملة القَصيدةمن أبرز املالحظات على و  ة يف ديـاره باحلجـاز   اشـتياقه لألحب
سـيطرة الشـوق   وبري، ا مع عبد اهللا بـن الـز  وهي دار ال يعرفه ،حني خرج إىل إفريقية
يالحـظ سـيطرة التـدوير يف    كمـا   ،تهأحبويبقى العميد بأهله وعليه حني ينام اخلايل 
ارتبـاط الصـرم   و ،انغماسـه يف الشـوق  وق الشاعر بالذكريات األبيات، ما يوحي بتعلُّ

                           

: ال يسرع االنصراف، مضطمرا: ع الغزو، بعيد الفقولسري: ما واراك من الشجر، وشيك الفُصول: الضراء() ١(
امخيص البطن، طليح :معيبنواشر الذئب: اليماين، نواشر سيد: ا من الغزو، سيف املرادي.( 

 .)١٣٦ص/١الديوان، ق() ٢(



 ٤٢٠ 

ه خالـد بـن زهـري يف    رس الذي لقنـه إيـا  اخلليفة، وهذا الدواهلجران بوجود البديل و
  .خيانته السابقة، فأصبح ال يذكر اهلجران إال بالبدائل

 كل ما ذكـره كـان يـدور حـول     ،ال نسبوولد وفلم ميدحه مبالٍ املدح  أما يف
يقطـع   مثَّ ،اسـتحقاقه للرجـال  املـدح و  هذا معيار لصدقوة، القوواإلقدام الشجاعة و

تـه يف  قوواملرافـق الـذي خـرب رجولتـه     و فهدح امل مبعىن يربر ركوبه مركب القَصيدة
فيـق و      ، ساحات القتال امللتهبـة واقة األسفار الشفقـد ختمهـا بـذكر الغايـة و الر

  .الطريق
بـين  فيهـا  ميـدح   -أيضـاً -اهلُـذَلي  ة قصيدةٌ أليب ذؤيـب دائحهم اجلماعين ممو

  ):الطويل التام(فيقولُ  ،)١(هذَيل حليان بن
ــ ــن آلِ ليل ــجوعِ أم ــاوى بالض   أهلُن

  
  يــو ــف قُ ــري وبنع ع ةــفي الص  

  رفعت هلا طـريف وقـد حـال دوـا      
  

  خيــلٌ بالبثــاِء تغــري  ورجــالٌ 
ــ   ــاظرٍ فإن ــرة ن ــري أي نظ   ك عم

  
 ــرت ــري ونظَ ــا ووق ــدس دونن   ق

ــها    ــداةَ لقيت ــت غ ــيت قال ــار ال   دي
  

ــبٍ  ــا ذئ ــت كــبريوصــبوت أب   أن
  ابك حــادثٌتغيــرت بعــدي أم أصــ  

  
    مـرور ت عليـكمن األمـرِ أم مـر  

ــين     ــة إن األحب ــد ــا فق ــت هل   فقُل
  

  ــدير ــرام ج ــأرزاء الك ــديثٌ ب   ح
  نــهفــراق كقــيص الســن فالصــرب إ  

  
   بــورثــرة وجلكــلّ أنــاسٍ ع  

ــارٍ كأنهــا     وأصــبحت أمشــي يف دي
  

  ــور ــة ع ــارِ الكاهلي ــالف دي   خ
ــن األرض مرقبــ    ــادي إذا أوىف م   اأن

  
ــع ل  ــي مسي ووإن ــري ــاب بص   أج

    واحـد ارخِ األلـفي خالف الصكأن  
  

بـــأجزع مل يغضـــب إيلّ نصـــري  
  القطــر رحيــه مــانع إذا كــان عــام  

  
ةٌ ودبـــورصـــبا ومشـــالٌ قَـــر  

ــه   و   ــزالُ كأن ــيمٍ ال ي ــراد غَ ص  
  

  ــور ــالِ مك ــراف اجلب ــالًء بأش   م
  طخاء يبـاري الـريح ال مـاء حتتـه      

  
ــه ــبالد طحــور ل ــنن يغشــى ال   س

  
                           

 .)٧٧: ص(الواقع واُألسطورة يف شعر أيب ذؤيب اهلُذَلي اجلاهلي، نصرت عبد الرمحن، ) ١(



 ٤٢١ 

ــرم  ــا ذك ــانَ إم ــين حلي ــإنّ ب   ف
  

 ــري ــام ظه ــىن اللئ ــاهم إذا أخ   )١(ثن
ألرزائـه   ومسـحٍ ذؤيـب بـالوقوف علـى األطـالل،     و ها أبؤيبد وهذه قصيدةٌ  

مان السابقة اليت غيورت عليه الزـ     دال، مثَّاملكان فتب د ذلـك  يشـيد بـين حليـان ويؤكِّ
ـ  ،إذا كان ذكر اللئامِ خىنأنه  خيرب بعدهاو ،)وكيدالت بإنَّ(اخلرب  ذكـر بـين حليـان     نَّإف

الغرض الرئيس هنا احنصـر يف البيـت األخـري بعـد مـا عـرض       و ،عالٍ مرتفع ظاهر
ورات جمموعة من املتغيوائب ذكر أنه من الثابت ذكر بـين حليـان  الن،  كْفـذر  هم ظـاهر

  .مرتفع
ـ القَصائد  يف شعرِيةاملقَاطع ال من الالفت يفو ـ املدحي ة اهلذليـ  ة أن د أفعـال  هـا ختلِّ

و ،جالالركُذْتـلة فيهـا    وادقة، فال خيتمهـا باحلكمـة،   ر املصاحبة الصال يطلُـب الص
 ،اسـيني احني العبعليـه عنـد املـد    افقًمت اأصبح ج كما للممدوحالدعاء العطاء وال و

ـ   ، )٢(وعلى رأسهم املتنيب ل فيهـا القـيم اإلنسـانية    بل إنها تذكر املواقـف الـيت تتمثَّ
  .أكمل متثيل والعربِية

ني  مات يف مدائحفإذا كان املقديلاجلَاهمتبعة حت ع   فـإنَّ  ،اسـيني ى عنـد العباملقَـاط
كمـة مـن   تنطـق باحل  الشـعرِية املطالب، فاملقـاطع  وختتلف باختالف البيئات  الشعرِية

أمـا عنـد    ،هـذا دأب شـعراء الـبالط   والعطـاء،  ووال طلب النو تنصيب املمدوح أ
ني  عراءالشيلاجلَاهـ   ومون األفعال فقد كانوا يقي فنجـد   ؛ةيبحثون عـن املصـاحلِ اجلماعي
ـ  احلرب الـد  يعرقل كرو ، أااملمدوح أسري من ميدح ليفكاجلَاهليني  من ك ائرة بـني املل

ـ  اهلُـذَليني عند  فإا ،وقبيلته، أو إمخاد فتنة بني قبيلتني  ،علـى إحقـاقِ احلـق   و ال ترب
  .متكني املستحقو

، والغـرض املقصـود يف القَصـيدة    الشـعرِي  املقْطَعبني  عالقَةه البتوضيح أوجو  
كـلٌّ  بيـة القَدميـة   القَصـيدة العر  التحام أجزائـه، فـإنَّ  وكه متاسو البِناء وحدة يظهر

 ؛الشـعورِي املوقـف   وحـدة  نكما تتبـي  ،ال جيافيها شطرو عنها جزٌءو متكامل ال ينب
                           

 )١٣٩ص/١ن،قالديوا(  )١(
 ٢٣: ص(دراسة يف األمناط واملعمار الفين، سامية محدي املرسى،  ،خواتيم القَصيدة يف شعر املتنيب: ينظَر) ٢(

 .)١٢٠إىل



 ٤٢٢ 

  .هاس موادجتانو ،هام أطرافذلك لتناغُو
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ر   املقْطَـع يف ( تناولنا على امتداد الصفحات السـابقة موضـوع   قدف ،وبعدـعالش

ـ  )لينيذَة يف ديوان اهلُدراسة تطبيقي: القَدمي ة فصـولٍ  ، حيثُ جاء هذا البحـث يف ثالث
ضافية.  

، وحتوالتـه االصـطالحية،   )املقطـع (بدراسـة كلمـة    :نِي الفَصـل األول فقد ع
برز دالالته املُعجمية يف املعاجم القَدمية واحلديثـة، كمـا بـين وجـه داللـة      وعرضٍ أل
ؤيـة النقْديـة البالغيـة، الـيت كونهـا      ، حبسب الرالقَصيدةعلى آخر ) املقطع(مصطلح 

صـل للمقطـع يف ديـوان    دماء واحملدثني، وقد عـرض هـذا الف  جملةٌ من الدارسني القُ
ـ ؛ فبين سبيل براعذَلينياهل قْطَـع وأشـكاله وخصائصـه    دود املتهم يف قطع القصائد، وح

إىل  قْطَـع يف قصـائدهم، وقـد خلـص    ئية، وأبرز العيوب اليت تلحـق امل اجلمالية والبنا
قْطَـع يف الدراسـات القَدميـة    تعـدد مرادفـات امل  : لعـل أمهَّهـا  جملة من النتـائج؛  

 -القَدميـة   القَصـيدة يف تـه  وتداوليا، وثبـوت مركزي  اته معجميواملعاصرة، وكثْرةُ دالال
قَّاد لفتا، وعند النا وإجنازعراء إبداعا عند الشـ   ما  –ا وإلزام لٍ بـني  جعلَـه مقيـاس تفاض

 الدراسـة  الشعراء، كما أوضح اختالف أشكال املقاطع فيمـا بـني القصـائد، ونفـت    
 اليل،؛ لكونِـه عرضـةً للتضـمني النحـوي والـد     قَصيدةالاحنصاره يف البيت األخري من 

الشـاعر ونـوع   حالـة  قْطَـع حبسـب الغـرض و   كما أكدت على تعدد أشـكال امل 
الـذي  عن تعذُّر إطالق قاعدة مطَّردة لضـبط أشـكاله وامتداداتـه،     ت، وكشفالقَصيدة

  .أكْسبه صفة التفرد يف البناء الشعري
لثاين بدراسة التشكيالت اجلمالية يف املقطع، وأكَّـد اشـتماله علـى    واهتم الفَصل ا

ورِ عناية الشـاعر بـه، ووجهـا    اليت تعد صورةً من ص اُألسلُوبِيةجملة من فنيات التعبري 
ـ  القَصـيدة من وجوه إبرازه من بني أبيـات   الـداخلي   -توى اإليقـاعي  ، فنـاقَش املس

ع، وبين دور موسيقاه يف تعميـق األثـر، وتوسـيع دائـرة التـأثري،      للمقط - واخلارجي
هر التركيبـة  ، وأبـرز الظـوا  و أحوال اجلملة فيـه لمستوى التركييب للمقطع ل عرضقد و

  .وتكررت يف الديوان اليت حظي ا املقطع
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الـيت تعـد   الصـورة   املستوى الصوري للمقطع ببيـان مصـادر  دراسة  كما عنيت
الفنية، مثَّ كشـف عـن مجاليـات تشـكيالا     الصورة  بة املواد اليت صنع منها الشاعرمبثا

قد درس أشكالَ التقـاطُع الفنـي بـني    فقْطَع يف امل التناص التعبريية املختلفة، أما مستوى
خييـة  وطاقاته وإبداعات سابقيه، مـن الناحيـة األيديولوجيـة والتار   الفَنية  أدوات الشاعر

الفَصل الثاين إىل جمموعـة مـن النتـائج، لعـل     دراسة  واألدبية واألسطورية، وقد انتهت
تركيز القدماء على توفري جـزٍء كـبريٍ مـن الطاقـة اإلبداعيـة، وقسـم مـن        : أبرزها

ـ     القَصيدةالتشكيالت اجلمالية لنهاية  اع، حيث املقطع؛ لكونه آخـر مـا يبقـى يف األمس
قْطَع بالتشكيالت اجلمالية املـؤثِّرة الـيت حتفـظ للمقطـع     اء على تدبيج املوحرص الشعر

حـق  ، كما أن اهتمام الشاعر بإمتام الرسالَة وختم املقالـة لَـم ينِسـه    القَصيدةمكانته يف 
قْطَع من اإلبداع، كما توصـلت إىل عـدم حـرص الشـعراء علـى تصـريعه، وال       امل

ع كلماته ملعانيه؛ فيأيت التصريع والتـدوير عفـو اخلـاطر، وأن    ضه؛ ألنَّ الشاعر خيتدوير
ال يشكِّل خصوصـية، إنمـا حيـرِص الشـاعر علـى اختيـار        املقْطَعتركيب اجلملة يف 

كمـا أنّ حيـازة   ى ترقُّـب املتلَقِّـي وتشـبعه،    فظ علاالتراكيب األنسب للمقام، اليت حت
عـن ثقافـة الشـاعر علـى خمتلـف       كشـفت على جملة من صور التنـاص،   املقْطَع

  .للتأويلص حرصه على فتحِ النألصعدة، وا
 املقْطَـع بـني  ) العالقـات النصـية  : (وقد توقَّف الفَصل الثالـثُ عنـد موضـوع   

 القَصـيدة الفَصل ألمهيـة العالقَـات النصـية يف     مدخلعرض ، فالقَصيدةوخمتلف أجزاء 
هذه العالقات، كما بين عناية الدارسـني للقـرآن الكـرمي بتتبـع     دراسة  تاريخالقَدمية، و

 -شـعره ونثـره    -لـألدب  الفَنيـة   العالقَات واستكشاف الروابط، وانتقال هذا التقنية
واستحواذه على مجلة من الطرائق البنائية للمعاين، كي يبدو الكـالم متعـانق األفكـار،    

ـ   اتب األطوار، كمـا نـاقش دور   متماسك األطرار، متر ك العالقَـات النصـية يف متاس
املطلـع،  و املقْطَـع العالقـة بـني   دراسة  ، وأقرب السبل إىل توفريه، وقد اهتمتالقَصيدة

، وتقدمي العالقَـات املاثلـة بـني املقـاطع واملطـالع يف ثـالث       )املطلع(بتأطري مصطلح 
واملطلـع، الـيت    املقْطَـع ىل عن العالقة التقابليـة بـني   األوالصورة  صور، وقد كشفت

ـ اليت يعارض مطلعهـا مقطعهـا؛ لف  تصدق على القَصائد  ـ  سـياقياً ا أو ظي عوريا، أو ش
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 املقْطَـع واملطلـع، فتصـف التقـاء     املقْطَعبني ) التقاطُع(والصورة الثانية تبحث يف وجه 
وهـي   –) االسـتدارة (عالقـة  مـا رمسـت   كالرؤية،  وِية املوقف، وتأكيدمع املطلع لتقْ

منحنى جديدا خلـطِّ سـير األحـداث،     -باملطلع  املقْطَعالثالثة من صور عالقة الصورة 
يف املطلع إىل نقطـة انتقـال أخـرى حفظهـا      بدأوذلك بتطْويرِه، وإيصال احلدث الذي 

املقطع.  
 جـاء الـذي يشـتمل عليـه ويحتويـه،     والفَصـل   املقْطَعالعالقة بني دراسة  ويف
  :وجهينعلى  العالقَات النصيةوصف 

بسـيرورة الشـعور الكـامن يف     املقْطَـع الذي يوضح احتفـاظ  ) االمتداد: (أوهلا
الفَصل األخري، وتقدميه النهاية املُقْنِعـة للمتلَقِّـي يف املقطـع، حيـث ال يطلـب بعـده       

  .أحسن منه
 القَصـيدة بفُصـول   املقْطَـع الذي حيرص على كشـف عالقـة   ) داداالرت: (وثانيها

والداللة الكُلِّيـة عـن انقسـام الداللـة      املقْطَعالعالقة بني دراسة  كما أسفرت .األخرى
  :الكُلِّية إىل قسمين

يتعلَّق بدراسة املقاصـد الـيت تعـين األهـداف اخلارجـة عـن       : القسم األول منها
  .الرئيسي وعالقتها باملقطعحدود الغرض 

     ـى عليهـا الشـاعرنالثاين بدراسة عالقة املقاطع باَألغْراض الـيت ب القسم صتواخ
فكرة اإلنشاد أصالً؛ كاملدح، والفخـر، واحلماسـة، واهلجـاء، والرثـاء، والوصـف،      

  .والغزل
عهـا الـيت   مبقْط القَصـيدة اختصـاص  : ولعل أبرز ما انتهى إليه الفَصل الثالث، هو

حـتفظ  ايهـا، واملُـتمم لرسـالتها، كمـا     اشتملت عليه وتفردها به، فهو املـوفِّي ملعان 
بشبكة من العالقَات النصية داخـل البنـاء الشـعرِي، وشـبكة مـن العالقَـات        املقْطَع

ـ     القَصيدةاملقصدية خارجه، وإنَّ اختالف شكْل  ي ثِّر من حيـثُ البسـاطةُ والتركيـبؤ
على دورِه فيهـا، وأشـكال عالقاتـه، مث إنَّ الصـعود إىل قمـة اهلـرم الشـعورِي يف        

  .حيصل بالنزول إىل مقطعها -، والوصول إىل بؤرة انفعاهلا القَصيدة
 ةل عن فاعليهذا الفَص فة    املقْطَعوقد كشـدحة يف حتقيـق وـيدـ  القَص كها، ومتاس
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 ـول    عاملقْطَكما أثبتة أنَّ العالقة بـني فُصـيدـة،      القَصليـة هـي عالقـة تكامكَّباملُر
عالقـة  دراسـة   والعالقة بني الفَصل األخري واملقطع إنما هي عالقة اجلـزء بالكُـلِّ، وإن  

 املقْطَـع ترتكـز علـى حقيقـة انتمـاء     ) املطلع والفصل والداللـة الكُلِّيـة  (بـ املقْطَع
  . للقصيدة

إىل جملـة مـن األهـداف املنشـودة     ) القَدميالشعر  املقطع يف(دراسة  صلتوقد و
  :والنتائج العامة، ومنها إيضاح الدراسة بأنَّ

لَ مع كثرة مرادفات املعـىن الواحـدة، واسـتعماالت الكلمـة الواحـدة      التفاع  •
إىل النتـائج   الوصـول أمـر حيتـاج إىل تصـنيف دقيـقٍ يف سـبيل       -ألكثر من معىن 

ملتابعـة احلمولـة   للمصـطلح  ينطلـق مـن أول إشـارة    بالباحث أن  ريجداحملكمة، ف
  .واالصطالحية للكلمةالتراكمية املعجمية 
مـن حقِّـه، بـل     ضغلَم ت -قلَّة اإلشارة للمقطع يف مصنفات الدارسني القدماء   •

ضـلةً يف الـنص، فقـد ترسـب يف     هو عنصر حيوي فاعلٌ عنـدهم، ولَـم يكـن فَ   
ضمائرهم أنَّ اإلحسان فيه واجب إلمتام األداء، بِخـالف املطلـع الـذي يعـول عليـه      

  .جذب االنتباه ومجع اآلذان
ـ   القَصـيدة يف  املقْطَـع عناية الشعراء القدماء جبمالية   • ا ودالليالًا جـاء  أُسـلوبيأو 

تعد هذه العناية حقَّا مشـروعا لكـلِّ بيـت فيهـا، وأمـا      ، فالقَصيدةمن انتمائه ألبيات 
، وهـذا مـا أوكـل لـه دورا     القَصـيدة يف آخر  املقْطَعاألمر الثاين فإنه انبثَق من وقوع 

  .مزية عن أبياا، وبالتايل تطلَّب املقام عنايةً خاصةً هستقال ومنحم
ومعاجلـة متأنيـة؛   د أن يكون تعـامالً متفـردا،   ة ال باجلَاهلي القَصيدةالتعامل مع   •

  .الثقافية واالجتماعية واإلبداعيةلفيتها خصوصية خ وذلك مراعاة
ال يـؤيت   -كاملطـالع أو التخلُّصـات أو املقـاطع     - القَصـيدة جزء من دراسة   •

ـ   ال بدفعزالً تاما،  القَصيدةمثاره وافية إذا عزل عن   القَصـيدة ة بوضـعه يف  مـن العناي
  .وعالقته ا

ـ  القَصـيدة يتسنى للباحث أن جيعلَ وحدة  كما ة قاعـدةً ثابتـة، إذا تتبـع    اجلَاهلي
خيوطها واعتىن بترتيب شواردها، حىت تفضـي املعـاين اجلزئيـة املستخلَصـة إىل غايـة      
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  .واحدة وإن اختلفت لوحاا
 العنايـة القَدمي لَهِـي حباجـة إىل مزيـد مـن     الشعر  يف املقْطَعدراسة  فإنَّوأخريا، 

هـذه الدراسـة علـى    القتصـار  تبعت كلَّ ما يتعلَّـق بـه،   م أنين ت، فال أزعوالفحص
يفْـتح اـال   مـا  املقطَّعات املستقلَّة ومـا دوـا، وهـذا     و إقصاءالقَصائد املتكاملة، 

نة، كما أنهـا مهـدت السـبيلَ للبـاحثني يف     للدارس كي يستقرئ أواخرها مجعا ومقار
 لدراسته يف قصائد القدماء أو املعاصرين، وتتبـع الـروابط والعالقـات اخلفيـة يف     املقْطَع

  .املتسلسلةة و اإلسالمية اجلَاهلي واةالردارس معراء عند ش املقْطَعأوضاع 
  

  احلمد هللا رب العاملنيو 
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  :املصادر
ـ    ذَلينياهلديوان  -  ة، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب،الناشـر الـدار القوميـة للطباع

  .م١٩٦٠-هـ١٣٨٥النشر،القاهرةو
 عبد الستار :احلسن بن احلسني السكري، مكتبة التراث، حتقيق أبو، اهلُذَليني أَشعارشرح  -

  .حممود حممد شاكر، ثالثة جملّداتو اجفرأمحد 
  

  :املراجع

ً���ً���ً���ً��� : : : :ُ !�ُ !�ُ !�ُ !�ُ�ُ�ُ�ُ�!� "!� "!� "!� "�#�$�#�$�#�$�#�$    �����%��&��%��&��%��&��%��&�        
  - أ-

م، ١٩٩٧ دار املعارف، عام هيكل،أمحد  ؛وط اخلالفةقُسي من الفتح إىل ساألدب األندلُ -
  .١٢ط

- ر  اللة يفإبداع الدعيالشل١م، ط١٩٨٨ حممد العبد، دار املعارف، عام ؛اجلَاه. 
للنشـر   العربِيةدار ال عدنان حسن قاسم، ؛العريبالشعر  وي يف نقدينسلويب البِجاه اُألتاال -

 .م٢٠٠٠- ـه١٤٢١م والتوزيع، عا
 أكتوبر، ٧ حممد الصادق اخلازمي، منشورات جامعة ؛ةاجلَاهلي القَصيدةقافة يف بناء أثر الثَّ -

 .١م، ط٢٠٠٨
- ر  حراء يفأثر الصعي؛اجلَالشلبـريوت، عـام   - سعد ضناوي، دار الفكر اللبنـاين  اه 

 .١م، ط١٩٩٣
عـام   ،مكتبـة لبنـان   ،مزيد نعيم وشوقي املعري: حتقيق ؛شريخمالز ؛أساس البالغة -

  .١م، ط١٩٩٨
- ةة يف األساليب اإلنشائيبِير؛الع إبراهيم عبود السامائي، دار املناهج للنشر والتوزيع، عامر 

 .١م، ط٢٠٠٨- هـ١٤٢٩
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دار الكتـاب   عبد اهلادي بن ظافر الشهري، ؛ةلية تداوغويقاربة لُم ،اخلطاب إِستراتيجِية -
 .١م، ط٢٠٠٤ اجلديد،

حممود حممد شاكر، الناشـر دار  : ق عليهعبد القاهر اجلرجاين، قرأه وعلَّ ؛أسرار البالغة -
 .١م، ط١٩٩١/هـ١٤١٢ عام املدين،

  .٤ط ،دار املعارف ،مصطفى سويف ؛ةخاصالشعر  ي يفنة لإلبداع الفَيفسنس الساُأل -
 - م٢٠٠٩ عام ،دار الفكر صبحي عمر شو، ،القرآنم من خالل سرط والقَسلوب الشأُ -

 .١ط هـ،١٤٣٠
 م٢٠٠٧ ، عاموالنشريوسف أبو العدوس، دار املسرية للطباعة  ؛ؤية والتطبيقالر اُألسلُوبِية -

 .١هـ، ط١٤٢٧-
 راساتبريري، عني للدأمحد  حممد ؛اهلُذَلينيشعر  يفدراسة  - الشعرِيةالتقاليد اُألسلُوبِية و -

 .١ط ،م١٩٩٥ة، االجتماعيو ةوث اإلنسانيحالبو
 .١م، ط٢٠٠٢ اش، مركز اإلمناء احلضاري، عاممنذر عي حتليل اخلطاب،اُألسلُوبِية و -
حامت صـاحل  و ،نوري محودي القيسي :ابن األعرايب، حتقيق ؛رساافُو براء خيل العأمس -

 .١م، ط١٩٨٧ -ـ ه ١٤٠٧ عامل الكتب، عام الضامن،
سـة  سؤإمساعيل داود النتشة، دار البشري، م ؛أثرها يف حميط األدب العريبوهذَيل  أَشعار -

سالةالر.  
حافظ  ؛صوصسات يف تأويل النادر - املعاصرالشعرِي  ت اخلطابالحتوو التناص أشكال -

 .١م، ط٢٠١٠عام ،النادي األديب حبائل ،دار االنتشار العريب ،املغريب
- إشكالية النة  صراسدلسانيمجعان عبد الكرمي، النادي األديب بالريـاض، عـام   ؛ةة نصي 

  .١م، ط٢٠٠٩
عبد اهللا : لحافظ أيب الفضل أمحد بن حجر العسقالين، حتقيقاإلصابة يف متييز الصحابة، ل -

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، عام ١التركي، ط
 - التوزيعو النشرو ، سعد إمساعيل شليب، دار غريب للطباعةاجلَاهليعر للشالفَنية  ولصاُأل -

 .٢القاهرة، ط
 ،دار املعارف ،الصقرأمحد  دحتقيق السي ؛ينالَّأليب بكر حممد الطيب الباق ؛القرآنإعجاز  -
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  . ١ط
  .٢ط ،مسري جابر :حتقيق ،فرج األصبهاين، دار الفكر بريوتالأليب  ؛األغاين -
- ؛السورو ر يف نظام اآليظَإمعانُ الن ارحممد عناية اهللا أسد سبحاين، دار عم. 
- زِاالنظُياح يف منةراسات ور الدلُوبِيكتاب شهري  ،لرياضكتاب ا حممد ويس،أمحد  ؛اُألس

 سـة اليمامـة الصـحفية بالريـاض،    ر عن مؤسويصد ،الفكرو الثقافةو يعىن باألدب
 .١م، ط٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

ـ   أمحد  عبد الغين ؛اجلَاهليالشعر  اإلنسان يف - راثالزيتوين، إصدارات مركـز زايـد للت 
 .١م، ط٢٠٠١ -ـ ه١٤٢١ التاريخ، عامو

- بن قُا ؛باألنواء يف مواسم العرتيبة الدنيوري، صحح عن النخ احملفوظـة يف املكاتـب   س
 .الشهرية

: هعرائترجم لشو قهحقَّ ،علي صدر الدين ابن معصوم املدين ؛أنوار الربيع يف أنواع البديع -
  .١ط ،م١٩٦٩ - هـ١٣٨٩ ،شاكر هادي شكر

  .لبنان-، بريوتدار الكتب العلمية اإليضاح يف علوم البالغة، للخطيب القزويين، -
  -ب -

حترير التحبري يف حفين حممد شرف، : تقدميو حتقيق ،صبع املصريابن أيب األ ؛القرآنبديع  -
حفين حممد شرف، اجلمهورية  :تقدمي وحتقيق ،القرآنوبيان إعجاز  رثْالنو الشعر صناعة
 .راث اإلسالميجلنة إحياء الت- حدةاملت العربِية

: مراجعةحامد عبد ايد، و ،بدويأمحد  :حتقيق ؛ألسامة بن منقذ ؛عرد الشالبديع يف نق -
 .أوالده مبصرو مطبعة مصطفى البايب احلليبو مكتبةإبراهيم مصطفى، 

- و مكتبة ،عبد الواحد حسن الشيخ ؛التوازيو ديعالبم١٩٩٩عام ،ةمطبعة اإلشعاع الفني، 
  .١ط

و تطورها و أثرها، على أبو زيد، عامل الكتب، عـام  البديعيات يف األدب العريب نشأا  -
 .١م ، ط١٩٨٣-ه١٤٠٣

- ذُبور االتالتوزيعو دار الغرب للنشر رمضان كريب، ؛قد العريب القدميجاه اجلمايل يف الن 
 .م٢٠٠٤
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- البرهان يف وحفين حممد شرف، القاهرة: حتقيقو تقدمي ابن وهب الكاتب، ؛وه البيانج - 
  .م١٩٦٩ عام اب،مكتبة الشب

عبد املتعال الصعيدي، مكتبة املعـارف   ،البالغة علوم يف املفتاح لتلخيص اإليضاح بغية -
  .م١٩٩٩-ه١٤٢٠للنشر و التوزيع، طبعة اية القرن

- ةالبالغة التطبيقي، مالطا، عـام  - ة لعلم البديع، حممد رمضان اجلريب، فاليتادراسة حتليلي 
 .م٢٠٠١

 صدرها الـس ة ية شهريب ثقافيتسلسلة كُ صالح فضل، ؛صعلم النو بالغة اخلطاب -
 .الكويت، عامل املعرفة - اآلدابو الفنونو الوطين للثقافة

 عام ،كةنبعبد الرمحن حسني ح ل؛تأمو تأليف ؛وانفُو هاوملُعو سهاسأُو العربِيةالبالغة  -
 .١ط ،م١٩٩٦

إنعام فوال، : حتقيق ،املطران جرمانوس فرحات ؛لم األدب علم اجلناسب يف عربلوغُ اَأل -
 .١م، ط١٩٩٠دار املشرق، عام

 بغداد - ؤون الثقافية العامةإياد عبد ايد إبراهيم، دار الش ؛اهلُذَلينيشعر  ي يفنالبناء الفَ -
  .١م، ط٢٠٠٠

ـ ١٤٣٠ عام ،لد بن سعود احللييبخا ،عمر اء الدين األمرييشعر  البناء الفين يف -  - هـ
  .١ط نادي اإلحساء األديب، ،م٢٠٠٩

  .١٩٨٣بريوت، دار األندلس، عام ،يوسف حسني بكار ،العربِية القَصيدةبناء  -
 التوزيع، عامو إبراهيم حممد عبد الرمحن، دار اليقني للنشر ؛معند علي اجلارِ القَصيدةبناء  -

 .١م، ط٢٠٠٨ -ـ ه١٤٢٩
  .م١٩٩٤ علي إبراهيم أبو زيد، دار املعارف، عام اشئ األكرب،النشعر  يف القَصيدةناء ب -
- ةة اللغة بنائيرِيععند  الشنييـ م الكُحممد خليل اخلاليلة، عالَ ؛اهلُذَل عـام  ب احلـديث، ت 

 .٥م، ط٢٠٠٤- هـ١٤٢٥
دار  ،راشد بن محد بن هاشل احلسيين ،ةتطبيقي دراسة - عريالش صيف الن اُألسلُوبِيةى نالبِ -

 .١ط ،م٢٠٠٤ عام احلكمة،
دار  حممد دسوقي،.د ؛يف ضوء علم األسلوب ،درس تطبيقيالفَنية  ورةة للصكوينية التينالبِ -
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  .١ط م،٢٠٠٨ وزيعالتو شراإلميان للنو العلم
بغـداد،   - سن الغريف، دار الشؤون الثقافية العامةمحيد سعيد، حشعر  ة يفة اإليقاعينيالبِ -

 .١م، ط١٩٨٩عام 
 - لدى امرئ القيس، ريتـا عـوض، دار اآلداب   الشعرِيةالصورة  ةاجلَاهلي القَصيدةبنية  -

  .٢بريوت، ط
  .٤بريوت، ط -دار الفكر ،عبد السالم هارون :حتقيق ،أبو عثمان اجلاحظ ،نالتبيو البيان -

  -ت -
- ر  قائض يفتاريخ النعأمحد  العريب،الشالشايب، مكتبة النهم، ١٩٥٤ ة، عـام ضة املصري

 .٢ط
- تأويل الناألردن - إربـد  م الكتـب احلـديث،  عـالَ  حممد صابر عبيد، ؛عريص الش 

 .١م، ط٢٠١٠ -ـ ه١٤٣١
- هادي  :حتقيق الطييب، شرف الدين حسن بن حممد ؛البيانو البديعو بيان يف علوم املعاينالت

 .١هـ، ط١٤٠٧عام  بريوت، - عطية مطر اهلالل، عامل الكتب
أليب حممد زكي الدين بن عبد  ؛القرآنبيان إعجاز و النثرو الشعر حبري يف صناعةرير التحت -

القاهرة جلنة إحياء التراث اإلسـالمي   ،حنفي حممد شرف :حتقيق ،العظيم عبد الواحد
 ).ت .د(

 .م١٩٩٧ التوزيع، تونسو شرحنون للنالطاهر حممد بن عاشور، دار س ؛التنويرو رالتحري -
- ة - عريحتليل اخلطاب الشيجِيراتتإِس ناص، حممد مفتاح، املركـز الثقـايف العـريب،    الت

  .٣م، ط١٩٩٢عام
 - دينـة كشـك، مطبعـة امل  أمحد  ،اإليقاعو حو واملعىنيف الندراسة  الشعر التدوير يف -

 .١ط، م١٩٨٩القاهرة، 
- الترابط النخليل بن ياسر البطاشـي، دار جريـر للنشـر    ؛ي يف ضوء التحليل اللساينص 

 .١هـ، ط١٤٣٠ التوزيع، عامو
- التراكيب النحوية من عبد الفتاح الشني، دار  ؛ة عند عبد القاهر اجلرجاينالوجهة البالغي

 .ياضالر - عوديةالس العربِيةكة التوزيع، اململو املريخ للنشر
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 موسى ربابعة، دار جرير للنشـر ، اجلَاهليالشعر  دراسات يف ،الشعرِي تشكيل اخلطاب -
 .٢، طـه١٤٢٦

- تقريب من؛لغاءهاج الب هـ، حممد حممد أبو موسى، مكتبة وهبـة ٦٨٤ يحلازم القرطاجن 
  .١م، ط٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

 .١ط ،م١٨٧١ عام ،بغداد ،دار املكشوف ،ديب، روز غريبمتهيد يف النقد األ -
مطبوعـات وزارة   ،طعمة احلليبأمحد  ،امنوذجأالبيايت شعر  ،التطبيقو ةبني النظري التناص -

 .م٢٠٠٧ الثقافة اهليئة العامة السورية للكتاب
-  ناصالتو انظريأمحد الزعيب، عمان ا،تطبيقي - مؤ٢التوزيع، طو شرسة عمون للنس.  

  -ج-
- جدو ة اخلفاءلييلِّالتج، دراسات بنيويكمال أبو ديب، دار العلم للماليـني،  عر،ة يف الش 

 .٤م، ط١٩٩٥ عام
- جمر  اتاليعة  ،العريبالشراسرِي  الوعيو يف فلسفة اجلمالدعيالشلهالل جهاد، اجلَاه ،

 .١م، ط٢٠٠٧عام  ،هطروحات الدكتورا، سلسلة أُالعربِيةمركز دراسات الوحدة 
- علي أبو املكارم، ؛ةاجلملة االمسي مـ ١٤٢٨عـام   الطباعة،و سة املختار للنشرؤس  - هـ

  ،١م، ط٢٠٠٧
- ارمهرة جعالعرب يف  أَشيلقـه حقَّ أبو زيد حممد بن اخلطاب القرشي، اإلسالم،و ةاجلَاه 

التوزيـع،  و جاوي، ضـة مصـر للطباعـة   د البِعلي حمم: زاد يف شرحهو هطَضبو
  .م١٩٨١عام

سف، وزكريا ي: من قسم الرياضيات من الشفاء، ابن سينا، حتقيق -ا جوامع علم املوسيق -
 .م١٩٥٦اإلدارة العامة للثقافة، عام 

- و اهلامشي، طبعـة جديـدة  أمحد  إنشاء لغة العرب،و اتجواهر األدب يف أدبيحـة قَّمن، 
  .بريوت - ة املعارف، لبنانمنشورات مؤسس

الدين عبد احلميـد، دار الكتـب    ييحممد حم: جواهر األلفاظ، قدامة بن جعفر، حتقيق -
 .م١٩٧٩بريوت، عام - العلمية

 فرة املعـا أاإلسكندرية منش(ابن األثري احلليب، حتقيق حممد زغلول سالم  ؛جوهر الكنز -
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  ).م١٩٧٧
  -ح-

 .١٥عارف، ططه حسني، دار امل ،حديث األربعاء -
- حركيرِي عبرية التعة  مراياو رذاذ اللغة ،الشورر  يفالصعحممد صابر  عز الدين املناصرة،ش

 .١، ط٢٠٠٦ -١٤٢٦ التوزيع، عامو عبيد، دار جمدالوي للنشر
  .٢م، ط١٩٦٥ -ـ ه١٣٨٥عبد السالم هارون، عام: شرحو لجاحظ، حتقيقل ؛احليوان -

  -خ-
امحد أمني و آخرون، مطبعة : ريدة القصر، العماد األصفهاين، نشرهخريدة القصر و ج -

  .م٢٠٠٥- ه١٤٢٦القاهرة، عام -دار الكتب و الوثائق
 دار مكتبة اهلالل ،عصام شعيتو :بشرح ،ابن حجة احلموي ؛خزانة األدب وغاية األرب -

  .١م، ط١٩٨٧عام  ،بريوت -
  .حممد علي النجار: حتقيق ،ةكتب املصريدار ال ،ينعثمان ابن جِ حِيب الفتأ ،اخلصائص -
وحتليل ونقد، حممد صادق حسن عبد دراسة  دةدمعانيها املتجو ةاجلَاهلي القَصيدةخصوبة  -

  .اهللا، دار الفكر العريب
  - د-

ـ ١٤٢٦التوزيع، و ، عناد غزوان، دار جمدالوي للنشراجلَاهليالشعر  دراسات يف -  - ـه
  .١م، ط٢٠٠٦

 .التوزيعو ، يوسف خليف، دار غريب للطباعةاجلَاهليالشعر  سات يفدرا -
 .م١٩٦٠واملسرح، حممد مصطفى بدوي، دار املعرفة، عامالشعر  دراسات يف -
 عبده بدوي، منشورات دار الرفاعي للنشر ،)العصر العباسي(الشعرِي   النصدراسات يف -

 .الطباعةو
- ةملعاصر، حممد زكي العشماوي، دار النهضة قد األديب ادراسات يف النبِيربريوت،  - الع

 .م١٩٨٦عام
- دراسات يف شةة عرييدي القَصلموسى ربابعة، دار جريـر   :ة، ريناته ياكويب، ترمجةاجلَاه

 .٢م، ط٢٠١١ -ـ ه١٤٣٢التوزيع، عام و للنشر



 432

- دراسات يف عخوارزم  ،ور األدب العريب، أنور محيد فشوانصالتوزيـع،  و ة للنشرالعلمي
 .١م، ط٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧ عام

- در  اوس يف موسيقرعـ ١٤١٥، صادق أبو سليمان، عـام )القافيةو العروض(الش  - هـ
 ،٢م، ط١٩٩٥

الدين عبد احلميد، بريوت، دار  ييحممد حم :عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق ؛دالئل اإلعجاز -
  .م١٩٧٨ عام املعرفة،

الـدار   الناشر املركز الثقايف العـريب،  ،١ط ن،يآخرو ميجان الرويلي ألديب،دليل الناقد ا -
  .٥ط م،٢٠٠٧ املغرب– البيضاء

مكتبـة اآلداب   حممـد حسـني،  : تعليقو شرح ؛ديوان األعشى الكبري ميمون بن قيس -
 .ص غ - باجلمايز، املطبعة النموذجية، املقدمة

  .٢فضل إبراهيم، دار املعارف، طحممد أبو ال: حتقيق ؛ديوان النابغة الذبياين -
بـريوت،  –وليـد عرفـات، دار صـادر    : ديوان حسان بن ثابت، حققه و علّق عليه -

 .م٢٠٠٦عام
إبـراهيم   ،أمحد الزينو أمنيأمحد  :هبترو هحرشو هححصو ضبطه ؛ديوان حافظ إبراهيم -

 .٣م، ط١٩٨٧ اهليئة املصرية العامة للكتاب ،بيارياإل
، بريوت - ح عبد الصبور، دار العودةصال ،حيايت يف الشعر بور،الح عبد الصديوان ص -

  .م١٩٨٨ عام
-ه١٤١٤ديوان عبيد بن األبرص، شرح أشرف أمحد عدرة، دار الكتاب العريب، عـام  -

 م،١٩٩٤
لبنـان،   - إحسـان عبـاس، دار الثقافـة بـريوت     :شرحهو هعمة، جزري عثَديوان كُ -

  .م١٣٧١عام
كعب بن زهري، صنعة أيب سعيد احلسن بن احلسني بن عبد اهللا السكري، طبعة دار ديوان  -

  .٣م، ط٢٠٠٢-ه١٤٢٣القاهرة، عام -الكتب القومية
  -ر -

ـ تطبيق يف ضوء علم اللغة النو تأصيل ،املعىنو الربط يف اللفظ - حممـود عكاشـة،    ؛يص
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١ط ،م٢٠١٠القاهرة، عام - ة احلديثة للكتاب اجلامعياألكادميي. 
- ر  ثاء يفالرعيالشل؛وصدر اإلسالم اجلَاه شرى اخلطيب، مطبعة اإلدارة احملليـة، عـام  ب 

 .١، طـه١٣٩٧- م١٩٧٧
- رحلة الشعر، مصطفي الشكعة، الدار املصريـ  ١٤١٨ ة، عـام ة اللبناني م، ١٩٩٧ -ـ ه

  .١ط
 .سكندريةاإل-صفي الرمحن املباركفوري، دار ابن خلدون،الرحيق املختوم -
- الرسالة املوضكْحة يف ذو قات أيب الطيبرِر سساقط شأيب علي حممد بن احلسـن   ؛رهع

  .م١٩٦٥ -ـ ه١٣٨٥ عام دار صادر، حممد يوسف جنم، :حتقيق احلامتي الكاتب،
رضوان بشقرون، دار النشر  :ع يف صناعة البديع، ابن البناء املراكشي، حتقيقيالروض املر -

 .م١٩٨٥ لدار البيضاء، عاما- املغريبة
- نة حنو منهج بِالرؤى املقننوِية  يف يراسر دعيالشلكمال أبو ديب، اهليئة املصـرية   ؛اجلَاه

  .العامة للكتاب
  - ز-

 .١التوزيع، طو كمال إبراهيم بدري، دار أمية للنشر ؛الزمن يف النحو العريب -
ضـبطه  و قـدم لـه   ،إبراهيم بن علي احلصري أليب إسحاق ؛ر األلبابمثَو زهر اآلداب -

  .١م، ط٢٠٠١ عام ،العصرية ةاملكتب ،صالح الدين اهلواري :وشرحه ووضع فهارسه
  -س -

- سحر النر  من أجنحة صعق السردفُإىل أُالش، إلبراهيم نصر  ؛ةقراءات يف املدونة اإلبداعي
 راسـات والنشـر  للد العربِيةة حممد صابر عبيد، املؤسس: مشاركةو إعداد تقدمي اهللا،

 .١م، ط٢٠٠٨
 ،دار الكتـب العلميـة   ،هـ ٤٦٦ أبو حممد بن سعيد بن سنان اخلفاجي ؛سر الفصاحة -

  .١ط
 حسن اهلنداوي، دار القلم :حتقيق ،١ط ،ينيب الفتح عثمان ابن جِأل ؛سر صناعة اإلعراب -

  .م١٩٨٥ دمشق، عام -
 ١٤٣٠ عام دمشق، - ىوين، حممد صابر عبيد، دار نِشعرِيةالتأويل الرؤيا  ،سيمياء املوت -
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  .م٢٠١٠-ـ ه
  -ش -

الطاهر حممـد بـن    ؛شرح املقدمة األدبية لشرح املرزوقي على ديوان احلماسة أليب متام -
  .١، طـه١٤٣١ ياسر حامد املطريي، مكتبة دار املنهاج، عام :عاشور، حتقيق

عبد  - منيأأمحد  نشره بن حممد احلسن املرزوقي،د أمح أليب علي ؛شرح ديوان احلماسة -
  .١ط ،ـه١٤١١ عام بريوت، - دار اجليل السالم هارون،

 - التـراث العـريب   اس،إحسان عب :م لهقدو قهحقَّ شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، -
الكويت - األنباءو صدرها وزارة اإلرشادسلسلة ت.  

ـ ١٤١٢بريوت، عام -تازاين، دار اهلادي، لبنان شروح التلخيص، سعد الدين التف - -هـ
 .٤م، ط١٩٩٢

القـاهرة،   - تفسري أسطوري، رمضان عبد الشايف الشوريب، دار املعارف اجلَاهليالشعر  -
 .م١٩٨٤ عام

 ،م٢٠٠١ / هـ١٤٢٢ عام ،دار الرسالة ،اجلبوري ىيحي ،فنونهو خصائصه اجلَاهليالشعر  -
 .٩ط

 - العربِيـة دار النهضة  إبراهيم عبد الرمحن، ة،يالفنو ةقضاياه املوضوعيو هلياجلَاالشعر  -
 .م١٩٨٠عام  بريوت،

مصطفى عبد الشايف الشوري، الدار اجلامعيـة   ؛ةفنيدراسة  اجلَاهليثاء يف العصر الرشعر  -
 .م١٩٨٣ النشر، عامو للطباعة

 دار توبقال للنشـر، عـام   حممد بنيس، ؛ةإبداالته التقليديو العريب احلديث بنياتهالشعر  -
 .٢م، ط٢٠٠١

لكتـاب العـريب   اأمحد كمال زكي، دار  ؛اإلسالميو اجلَاهلين يرصيف الع اهلُذَلينيشعر  -
 .م١٩٦٩ -ـ ه ١٣٨٩ القاهرة، عام - النشرو للطباعة

ـ  ١٤٣١احلـديث،  م الكتب على الشعر، الطاهر اهلمامي، عالَالشعر  - م، ٢٠١٠ -ـ ه
 .١ط

  .محد حممد شاكر، دار املعارفأ :وري، حتقيقنابن قتيبة الدي ؛عراءالشو الشعر -
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- شعرية  ،هالل عند أيب نواسة االستراسديف بنية التناسب الني، حسـن إمساعيـل، دار   ص
 .١التوزيع، طو فرحة للنشر

حسن البنا عز  ،العريب القدميالشعر  مالحمه يفو مفهوم الوعي الكتايب - الثقافةو الشعرِية -
١م، ط٢٠٠٣ الدار البيضاء، عام - املغرب ين، املركز الثقايف العريب،الد. 

 - يف النقد العريب إىل القرن الثامن، جودت فخر الدين، دار املناهل العربِية القَصيدةشكل  -
  .٣م، ط٢٠٠٤ دار احلرف العريب، عام

  -ص -
مصطفى السقا وحممد شتا وعبده : حتقيق ،يوسف البديعي ؛الصبح املنيب عن حيثية املتنيب -

  .٣دار املعارف، ط ،زيادة عبده
- صحيح ابن حبأبـو حـامت التميمـي،    أمحد  حممد بن حبان بن ،لبانان، بترتيب ابن ب

 .وطشعيب األرناؤ: م، حتقيق١٩٩٣ -ـ ه ١٤١٤، ٢ط بريوت،-مؤسسة
 ،حتقيق مفيد قميحة ،يب هالل احلسن بن عبد اهللا العسكريأل ؛الشعرو الصناعتني الكتابة -

 .٢م، ط١٩٨٤ - هـ١٤٠٤
م، ١٩٨٣ عـام  ة، صالح حافظ، دار املعارف،نقديدراسة  ،ياملتنبشعر  يفالفَنية  الصنعة -

 .١ط
  .م٢٠٠٠عام ،املؤرخ العريبدار  ،١ط ،حممد حسني الصغري ،القرآنالصوت اللغوي يف  -
 - هـ١٤٢٦ جهينة للنشر والتوزيع، عام اخلطيب، يا، عماد علوريسطُأُالفَنية  الصورة -

 .م٢٠٠٦
املركـز الثقـايف    ابر عصفور،ج البالغي عند العرب،و يقدراث النيف التالفَنية  الصورة -

 .العريب
حممد ماجـد   ،اهـ أمنوذج٥٢٥ األعمى التطيليشعر  األندلسي الشعر يفالفَنية  الصورة -

 .م٢٠٠٦ مادار الكندي، ع الدخيل،
 النشـر، عـام  و دار العلوم للطباعة عري، عبد القادر الرباعي،قد الشيف النالفَنية  الصورة -

 .١م، ط١٩٨٩/هـ١٤٠٥
 دار العلـوم للطباعـة   القادر الربـاعي،  عبد زهري بن أيب سلمى،شعر  يفالفَنية  الصورة -
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 .١ط النشر،و
 وازنـة، مو نقدو حتليل - هاء زهريالبو يف قصيدة املدح بني ابن سناء امللكالفَنية  الصورة -

 .١ ط م،٢٠٠٨ ، عامالتوزيعو اإلميان للنشرو العلم :عبد الرحيم، الناشرأمحد  عالء
 .القاهرة - دار املعارف ،عبد اهللالبناء الشعري، حممد حسن والصورة  -
ـاد   .د ة النحو العـريب، نظريو ةحويبصائر يف أحوال الظاهرة الن ،ريورةالصوالصورة  -

  .١م، ط٢٠٠٣ دار الشروق، عام املوسى،
  -ط -

- الطراز املتضو ن ألسرار البالغةمبن محزة العلوي، حتقيـق  ىيليح ؛وم حقائق األعجازلُع :
  .١م، ط٢٠٠٢ عام ،حلميد هنداويعبد ا

  -ع-
- عتبات النص، يوسـف اإلدريسـي،    راث العريب واخلطاب النقدي املعاصر،حبث يف الت

  .١م، ط٢٠٠٨املغرب، عام  - منشورات مقاربات
- ةعبداحلق بلعابد، الدار  :ترمجة ،ص إىل املناصعتبات جريار جينيت من النبِيرللعلـوم   الع

  .االختالف دار - ناشرون
حممـود   يف سياق السورة، القرآينِّم الطريق إىل فهم املعىن معال ،العزف على أنور الذكر -

 .٢توفيق حممد سعد، ط
دار  ،عبد ايـد التـرحيين  : حتقيق ،هـ٣٢٨ى عام املتوفَّ ،البن عبد ربه ؛العقد الفريد -

  .لبنان -بريوت  ،الكتب العلمية
 - ترمجة منذر عياش، املركز الثقايف العريب الدار البيضـاء و إعدادص، علم النو العالماتية -

 .١م، ط٢٠٠٤ املغرب، عام
مسائل البديع، بسيوين فيود، دار املعامل الثقافية و ة ألصول البالغةتارخييدراسة  علم البديع -

 .٢األحساء، ط
- علم اللغة النصي بني النظريدار قباء للطباعة والنشـر   ،لفقيصبحي إبراهيم ا ؛طبيقة والت

 .م٢٠٠٠، عام )القاهرة(والتوزيع 
 سة املختار للنشرسؤم بسيوين فيود، ة ملسائل علم املعاين،بالغيو ةنقديدراسة  علم املعاين -
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 .١م، ط١٩٩٨ - هـ١٤١٩ عام التوزيع،و
- دار  ،ليـل نـاطو  عبد اجل: فريد الزاهي، مراجعة :ص، جوليا كريسطيفا، ترمجةعلم الن

 .م١٩٩٧ ، عام٢ط ،الدار البيضاء- املغرب ،توبقال
 يـي حممـد حم : حتقيق ،راينيأبو حسن بن رشيق القَ ،نقدهو آدابهالشعر  العمدة يف حماسن -

 .٥م، ط١٩٨١ -ـ ه ١٤٠١الدين عبد احلميد، دار اجليل، عام 
 - م٢٠٠٣ ، مكتبـة الرشـد، عـام   علي عشري زايد احلديثة، العربِية القَصيدةبناء عن  -

 .١هـ، ط١٤٢٤
التوزيع، و ، سعيد األيويب، مكتبة املعارف للنشراجلَاهليالشعر  بط يفالرو عناصر الوحدة -

 .م١٩٨٦ املغرب، عام- الرباط
- دار العلوم  عبد العزيز ناصر املانع، :حتقيق ،بن طباطباأمحد  يب حسن حممدأل ؛عرعيار الش

  .لنشراو للطباعة
- العالقـاهرة (بدر الدين أبو عبد اهللا الدماميين،  ،ون الفاخرة الغامزة على خبايا الرامزةي: 

  ).ـه١٣٠٣ املطبعة العثمانية،
  -غ-

- غاية املريد يف علم الت٧ة قابل نصر، طجويد، عطي.  
  - ف -

السعيد بـن   :، حتقيقيملَيالد اردرهبن ش شريويهشجاع أليب  ؛الفردوس مبأثور اخلطاب -
 .١، طم١٩٨٦ -ـ ه١٤٠٦بريوت،  - بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية

 دار احلصـاد،  هـدى الصـنحاوي،   ا،منوذجأالشعر السوري  ،الشعر فضاءات اللون يف -
 .١ط م،٢٠٠٠ دمشق– سورية

التوزيـع،  و للنشر عربِيةال، عبد الرحيم حممد اهلبيل، الدار العربِيةفلسفة اجلمال يف البالغة  -
 .١م، ط٢٠٠٤ عام

 .النشر دار الفكر العريبو لطبعملتزم ا ،علي اجلندي ،فن اجلناس -
 .م١٩٧٣عبد الرمحن بدوي، دار الثقافة، بريوت، : فن الشعر، أرسطو، ترمجة -
  .١ط مكتبة اخلاجني بالقاهرة، حسني نصار، ،القرآنفواتح سور  -
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بـريوت، عـام    - عيد البحراوي، دار الفكر اجلديد، سستحيلامل البحث عن اللؤلؤيف  -
 .١ط ،م١٩٨٨

- يف النرِي  صعالشالعريب مم، ١٩٩٩ دار اآلداب، عـام  ة، سامي سويدان،قاربات منهجي
 .٢ط

 دار جمـدالوي للنشـر   براهيم خليـل، إ دراسات،و وثحب-أدب اللغةو يف لغة األدب -
  .١ط م،٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩ ع،يالتوزو

  -ق-
- ةالدار  ،عبد السالم املسدي ،اتقاموس اللسانيبِيرم١٩٨٤ للكتاب، عام الع.  
طاهر حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بـن عمـر    ود الدين أبالقاموس احمليط،  -

رة عن الطبعـة الثالثـة   وص، نسخة م)هـ٨١٧(سنة  املتوىف ،الشريازي الفريوز آبادي
ـ  ١٣٩٩ ة للكتـاب، عـام  ، اهليئة املصرية العامهـ١٣٠٢ة للمطبعة األمريي  -ـ ه

  .م١٩٧٩
  .١م، ط٢٠١٠ - هـ١٤٣١عام ،، موسى ربابعةاجلَاهليالشعر  قراءات أسلوبية يف -
دار العلـم  ، مي شيخاين/بسام حركة/أمييل يعقوب ،وية و األدبيةقاموس املصطلحات اللغ -

 .١ط ،م١٩٨٧، عاملبنان-بريوت ،للماليني
  .م٢٠٠٦ عام ،٣ط ،حممد حممد أبو موسى ،قراءة يف األدب القدمي -
عبد اهللا  :حتقيق ،١٩٩٧ عام ،عبداهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس ؛قرى الضيف -

 .١محد منصور، ط
  .م١٩٨٩ ،القاهرة ،مكتبة غريب ،مي خليف ،لياتة يف املفضاجلَاهلي القَصيدة -
- عـام  التوزيـع، و النشرو دار النمري للطباعة حسني مجعة، أطوار،و ورذُقصيدة الرثاء ج 

 .١ط م،١٩٩٨
مـن   ة، حممـد صـابر عبيـد،   البنية اإليقاعيو ةة الداللييناحلديثة بني البِ العربِية القَصيدة -

مم٢٠٠١دمشق، عام - شورات احتاد الكتاب العربن. 
 .١ط ،م١٩٨٤ الشرق، بريوت، عامجهاد فاضل، دار  ،احلديثالشعر  قضايا -
  .١٢م، ط٢٠٠٤ عام ،دار العلم للماليني ،نازك املالئكة ،املعاصرالشعر  قضايا -
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 ، عامالعربِيةاحلديث، حممد زكي العشماوي، دار النهضة و  القدميقضايا النقد األديب بني -
 .م١٩٨٣- ١٤٠٤

 األدبو ة شاملة يف اللغـة يفندراسة  ،مصدر اإلسالو ةاجلَاهليوف من مثار األدب يف طُقُ -
 .م١٩٧٠ة الفجالة، عامعاالجتماع، عبد السالم سرحان، مطبو التاريخو النقدو

حممـد عبـد املـنعم     :، حتقيقـه٢٩١ ثعلب ىيبن حيأمحد  قواعد الشعر، أبو العباس -
 .١م، ط١٩٤٨ -ـ ه ١٣٦٧ مطبعة مصطفى الثاين، عامو خفاجي، مكتبة

 اإلسكندرية، عـام  - ة للصوائت، ممدوح عبد الرمحن، دار املعرفة اجلامعيةلوظيفيالقيمة ا -
  .م١٩٩٨

  - ك-
: مراجعةو إشرافو تقدمي ،حممد بن علي التهانوي ،وننالفُو وملُاف اصطالحات العشكَ -

  .علي دحروج: حتقيق ،رفيق العجم
  -ل -

حممد صادق العبيدي، دار و الوهاباألمني حممد عبد : اعتىن بهلسان العرب، ابن منظور،  -
  .٣م، ط١٩٩٩ - ١٤١٩لبنان، عام  - بريوت إحياء التراث اإلسالمي،

- لسانيات النمدخل إىل انسجام اخلطاب، حممد خطايب، املركز الثقايف العريب، عـام  ،ص 
 ،١م، ط١٩٩١

 .١م، ط١٩٩٢ عاممكتبة الزهراء، محاسة عبد اللطيف،  حممد ؛عربناء الشو اللغة -
- كمال الدين أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد األنباري، حتقيق ؛عراللمعة يف صنعة الش :

 .، بدمشقالعربِيةعبد اهلادي هاشم، جملة جممع اللغة 
 ردناأل - التوزيعو عر، ظاهر حممد هزاع الزواهرة، دار احلامد للنشرداللته يف الشو اللون -

  .١م، ط٢٠٠٧ عمان، عام -
  - م -

 هققح ،هـ٦٣٠ - ٥٥٥لضياء الدين ابن األثري  ؛الشاعرو ل السائر يف أدب الكاتباملثَ -
  .مصر للطباعة دار ضة ،بدوي طبانةو أمحد احلويف :قدم لهو

يوسف أبو العدوس، منشـورات دار   ،اجلماليةو ةاألبعاد املعرفي ،الكنايةو ااز املرسل - 
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  .١م، ط١٩٩٨ األهلية، عام
حماضرات يف األلسنية العامة، فريدينانيد دوسيوسري، ترمجة يوسف غازي وجميد نصر، دار  - 

 .جونيه - لبنان النعمان للثقافة،
حممد الكوفحي، منشـورات أمانـة    ، إبراهيمالشعرِيةيف صياغة اللغة دراسة  حمنة املبدع -

 .م٢٠٠٧ ان، عامعم
 صيدا بريوت، - املكتبة العصرية القادر الرازي،بكر بن عبد  أيبحممد بن  خمتار الصحاح، -

  .م٢٠٠٣ - ١٤٢٣ يوسف الشيخ حممد،/ أ: اعتىن ا - طبعة جديدة حمققة مشكولة
املرسـي،   هحوي اللغوي األندلسي املعروف بابن سـيد علي بن إمساعيل الن ؛املخصص -

الطبعة األوىلـه١٣٢٠ة، عاماملطبعة الكربى األمريي ،.  
بـريوت،   - يف عصر صدر اإلسالم، مقبول علي بشري النعمة، دار صادر لشعرِيةااملراثي  -

  .م١٩٩٧ عام
عبد احملسـن   :املقاطع، جالل الدين السيوطي، حتقيقو مراصد املطالع يف تناسب املطالع -

 .هـ١٤٢٦ التوزيع، عامو دار املنهاج للنشر العسكر،
 ؛خواتيمهاو القرآنلعالقات بني مطالع سور حبث يف ا ،مراصد املطالع يف تناسب املقاطع -

مكتبة دار  عبد احملسن العسكر، :متمهو قرأه ،ـه ٩١١ - ٨٤٩ جالل الدين السيوطي
  .١ط الرياض، - املنهاج

 .م١٩٧٤ بغداد، عام - العريب، عناد غزوان، مطبعة الزهراءالشعر  املرثاة الغزلية يف -
مصر، عـام   - التارخيية، ناصر الدين األسد، دار املعارفقيمتها و اجلَاهليالشعر  مصادر -

  .٧م، ط١٩٨٨
 محدي عبد ايد السـلفي،  :مسند الشهاب، حممد بن سالمة بن جعفر القضاعي، حتقيق -

 .٢ط م،١٩٨٦-ـ ه١٤٠٧
خيص لعبـد الـرحيم العباسـي    املصطلح البالغي يف معاهد التنصيص على شواهد التل -

  .١م، ط٢٠٠٦ محممد اخلاليلة، عا ،هـ٩٦٣
م، ١٩٨٤ إدريس الناقوري، عـام  ،ة تارخييةغويلُدراسة  ،الشعر املصطلح النقدي يف نقد -

  .٢ط
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مطبعـة   عبد السالم هارون، الكويت، :قالعسكري، حتقيأمحد  يبألاملصون يف األدب،  -
  .م١٩٦٠حكومة الكويت

 هليئة املصـرية العامـة للكتـاب،   عبد احلليم حفين، ا فسية،الن اداللتهو القَصيدةطلع م -
 .م١٩٧٨

صححه املستشـرق الكـبري سـامل     ،ورينالبن قتيبة الدي ؛املعاين الكبري يف أبيات املعاين -
 .لبنان - بريوت - دار النهضة احلديثة ،الكرنكوي

حممـد   :حتقيق ،لعباسيأمحد  للشيخ عبد الرحيم ؛معاهد التنصيص على شواهد التلخيص -
  .٧ط ،٢ج ،بريوت - م الفكرعالَ ،احلميدالدين عبد  ييحم

  .٢م، ط١٩٨٤ بريوت، عام - املعجم األديب، جبور عبد النور، دار العلم للماليني -
-يعراء معجم الشلاملُو نياجلَاهخضناشـرون،   - مني، حاكم حبيب الكريطي، مكتبة لبنانر

  .١م، ط٢٠٠١ عام
- م١٤٢٧القـاهرة، عـام    - دار احلـديث مـراد،   ىيعراء الكبري، حيعجم تراجم الش - 

  .م٢٠٠٦
- ةعجم اللغة مبِيرأمحد  املعاصرة، العم الكتـب ساعدة فريق عمـل، عـالَ  خمتار عمر مب - 

  .١هـ، ط١٤٢٩القاهرة، عام 
  .١م، ط١٩٨٩رها، بدوي طبانة، عام تطوو حات البالغيةلَصطَمعجم املُ -
 كامل املهندس، مكتبة لبنـان  - األدب، جمدي وهبةو غةيف الل العربِيةحات لَصطَمعجم املُ -

 .٢م، ط١٩٨٤ بريوت، عام -
رين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، عادل نويهض، مؤسسة نـويهض  سمعجم املفَ -

  .٣ط، ـه١٤٠٩ النشر، عامو الترمجةو الثقافية للتأليف
ـ ه ١٤١٩ بريوت، عام - لميةالتوجني، دار الكتب الع ل يف األدب، حممدصفَاملعجم املُ -

 .٢م، ط١٩٩٩ -
مشـس  أمحد  ،إنعام الفوال مراجعة ،املعاينو البيانو وم البالغة البديعلُل يف عصفَاملعجم املُ -

  .٢م، ط١٩٩٦ عام ،الدين
- مطلوب،أمحد  قد العريب القدمي،معجم الن ١م، ط١٩٨٩ ة، عامدار الشؤون الثقافي. 



 442

م، ٢٠٠٤ - ـه١٤٢٥ ، عامالعربِيةمجهورية مصر  - العربِيةاللغة املعجم الوسيط، جممع  -
  .٤ط

: املتـوىف (أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني  معجم مقاييس اللغة، -
هــ  ١٣٩٩ عام النشر،و عبد السالم هارون، دار الفكر للطباعة: ، حتقيق)هـ٣٩٥

 .م١٩٧٩/
 - آخرون، دار أسامة، األردنو داود سلوم ،تسلسل األبياتو صقات بني خالف الناملعلَّ -

  .١م، ط٢٠١٠عمان، عام
- بـريوت،   - النقد يف أدب اجلاحظ، ميشال عاصي، دار العلم للمالينيو ةمفاهيم اجلمالي

 .١ط
- مفاهيم موسعة لنظريات شحممد مفتـاح، املركـز   .د ،)ااملوسيق - احلركة - اللغة(ة عري

 .١م، ط٢٠١٠ عام ،لعريبالثقايف ا
- عرمفهوم الش، الدمام - دار اإلصالح عصفور،أمحد  راث النقدي، جابردراسة يف الت. 
 عبد الرحيم كنوان، دار أيب قـراق للطباعـة   ،دراسة-العريبالشعر  من مجاليات إيقاع -

 .١م، ط٢٠٠٢ النشرو
- و لغاءمنهاج البحممد حبيب اخلوجة، بريوت: يقي، حتقسراج األدباء، حازم القرطاجن - 

  .م١٩٨١ دار الغرب اإلسالمي، عام
 - بـريوت  - دالالا، حممد عجينة، دار الفارايبو ةاجلَاهليموسوعة أساطري العرب عن  -

 .١م، ط١٩٩٤ عام لبنان،
 .م٢٠٠٩ عام ،عزة حممد جدوع ،اجلديدو العريب بني القدميالشعر  موسيقا -
  .٥م، ط١٩٨١عام ،القاهرة -مكتبة األجنلو ،براهيم أنيسإ ،عرالش اموسيق -

  -ن -
ة، حممـد زكـي العشـماوي، دار    اجلَاهلييف  العربِيةللقصيدة دراسة  بياين معالنابغة الذُّ -

 .١الشروق، ط
 عفيفي، مكتبة زهراء الشـرق، عـام  أمحد  اجتاه جديد يف الدرس النحوي، ،و النصحن -

 .١م، ط٢٠٠١
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، القاهرة، لداللة مدخل لدراسة املعىن النحوي الداليل، حممد محاسة عبد اللطيفاو النحو -
 .١م، ط١٩٨٣ - هـ١٤٠٣عام 

-  ةنسيجيدي القَصل١م، ط٢٠١١االنتشار العريب، عام ة، سعد العريفي،اجلَاه. 
 عـام  ، مصطفى محيدة، مكتبـة لبنـان،  العربِيةاجلملة تركيب االرتباط يف و نظام الربط -

 .١م، ط١٩٩٧
البقاعي،  برهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر السور،و نظم الدرر يف تناسب اآليات -

 .٣دار الكتب العلمية، ط
 .م١٩٩٧ أكتوبر النشر،و حممد غنيمي هالل، ضة مصر للطباعة ؛النقد األديب احلديث -
- ج قُدامة بن عرنقد الشحممد : و تعليق جعفر، حتقيق قدامة بن جعفر، نقد الشعر؛ أبو الفر

  .لبنان-دار الكتب العلمية بريوت، عبد املنعم خفاجي
 بن عبد الوهاب النويري، السفر السابع،أمحد  شهاب الدين اية األرب يف فنون األدب، -

  .مع استدراكات وفهارس جامعة ،نسخة مصورة من دار الكتب
  -و -

فخر الـدين قبـاوة،   و ،عمر حيىي: يزي، حتقيقالقوايف، اخلطيب التربو الوايف يف العروض -
  ).م١٩٧٩دار الفكر، : دمشق(

 - إحسان عبـاس، دار صـادر  : حتقيق ،كانابن خلِّ ،أنباء أبناء الزمانو وفيات األعيان -
 .بريوت

دار الفكـر   ، نصرت عبد الـرمحن، اجلَاهليأيب ذؤيب اهلذيل شعر  األسطورة يفو الواقع -
 .م١٩٨٥ األردن، عام - التوزيع، عمانو للنشر

حممـد أبـو    :شرحو حتقيق ،للقاضي عبد العزيز اجلرجاين ؛هخصومو الوساطة بني املتنيب -
 .١ط ،علي البجاويو ،الفضل إبراهيم

 ١٤٠٢ ، نادي أا ألوان ثقافية، عامهاهلذيل، إمساعيل داود النتشالشعر  وصف احليوان يف -
  .١م، ط١٩٨٢ -ـ ه

سلسـلة   ،سعد مصلوح: نوفل نيوف، مراجعة :وغي غاتشف، ترمجةالفن، غريو الوعي -
 ،الكويـت  - اآلدابو الفنـون و للثقافـة  رية يصدرها الس الوطينكتب ثقافية شه
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  .مشاري العدواينأمحد  :بإشراف ،م١٩٧٨ صدرت يف يناير
  - ي -

ـ ١٤٠٣ مفيد قميحة، :شرحو حتقيق ،لثعاليباأبو منصور عبد امللك  ،يتيمة الدهر - ، ـه
  .١ط

  
ً�'(�)ً�'(�)ً�'(�)ً�'(�) : : : :���$�����$�����$�����$��    �����*ّ �� ,�-.!��*ّ �� ,�-.!��*ّ �� ,�-.!��*ّ �� ,�-.!�        

جملة عالمات  اس،العريب احلديث، حممود جابر عبالشعرِي  يف اخلطاب التناص إِستراتيجِية -
  .هـ١٤٢٣ ، شوال٤٦ اجلزء، ١٢يف النقد، الد

 شـوال  ،٤٦ اجلزء ،١٢ جملة عالمات يف النقد، جملد املختار حسين، ،التناص إِستراتيجِية -
 .م٢٠٠٢ ديسمرب ـه١٤٢٣

، م١٩٩٠، عـام  جملة األقـالم  عمران الكبيسي،، املعاصرالشعر  سلوبية جديدة إليقاعأ -
  .١العدد

القرى للعلـوم   أمجملة جامعة  عايل سرحان القرشي، ،اهلُذَلينيشتيار العسل عند الشعراء ا -
ةة اللغة الشرعيبِيراو الع٣٦العدد ،ـه١٤٢٦ربيع األول  ،١٨ ء، اجلزآدا.  

مريد الربغوثي، جريـدة الشـرق   ، ون قصيدةؤأغلب نقادنا العرب ال يعرفون كيف يقر -
 .٩٢٩٧ العدد ،١٤٢٥ ربيع األول٢٣ ،األوسط

 السـنة السادسـة  اث العريب، جملة التر ،عصام حليب ،بو ريشةأاإلبداع يف مجاليات عمر  -
 .١٠٣العدد  ،ـه١٤٢٧ رمضان - ٢٠٠٦يلول أوالعشرون 

جملـة العلـوم    عبد القادر الرباعي، ورة،صيف الدراسة  اجلَاهليالشعر  التشبيه الدائري يف -
لد ،تصدر عن جامعة الكويت ،ةاإلنساني١٧ العدد ،١٩٨٥ شتاء، ٥ا. 

-  ناصر  سطوري يفاُألالتعتصدر عن مؤسسـة   جملة نزوى، حممود درويش، مفيد جنم،ش
  .٥٩ العدد، م٢٠٠٩ يوليو ،والنشرعمان للصحافة 

-  ناصجملة أحباث الريموك، ، الزعيبأمحد  هلاشم غرايبة، ؛)رؤيا(الديين والتارخيي يف رواية الت
 .م١٩٩٥عام  ،١٣جملد  ،اللغويات - سلسلة اآلداب
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-  ناصيج، ملحق بيان جريدة اخلل، مفيد جنم بني االقتباس والتضمني والوعي والالشعور،الت
 .٥٥ م، العدد٢٠٠١ يناير الثقافة،

-  ناصالتجملة جامعة أم القرى للعلوم الشـرعية  نور اهلدى لوشن، املعاصرة،و راثبني الت 
  .٢٦العدد هـ،١٤٢٤، صفر١٥ج ،آدااو العربِيةاللغة و

جملة التراث  حممد تريسي، بن ، عبد اهللاجلَاهلياتمع و الصعاليك) اآلخر(و )األنا(ة ئياثن -
ذي  رمضـان،  - م٢٠١١نيسـان  ، كانون الثاين،١٢١-١٢٠العريب، العدد املزدوج

  .ـه١٤٣١احلجة
- اإلنشائية،و ةاجلملة اخلربي فاضل الساممع العلمي العراقي، ائي،رهـ١٤١٨عام جملة ا - 

 .٤ اجلزء ،٤٤ الد م،١٩٩٧
، م٢٠١٠ينـاير  ١٠ لقة، مرمي اجلابر، جريدة الرياض،القصة القصرية اية مفتوحة أم مغ -

 .١٥١٧٥ العدد
- مللتقى الباحة الروائي الثالـث : حبث ،معجب العدواين ،هايات اإلبداعية يف التراثالن - 

  .ـه٢٢/١٠/١٤٢٩-٢٠الباحة، بتاريخ
 - ين، معجب العـدوا  احتجاج واستشراف،: عودية يف األلفية الثالثةالنهايات الروائية الس

جـدة،   - ، نادي جدة األديب)العربِيةالرواية يف اجلزيرة ( ٩ص مللتقى قراءة الن: حبث
  .م٢٦/٣/٢٠٠٩-٢٥ بتاريخ

جملـة   ،عبد اهللا السمطي ،صيد الفراشاتو حممد صاحلالشعرِي  أنظمة تكثيف يف النص -
، م٢٠٠٩ - ٦ - ٢٨ /تـاريخ  ،النشـر و تصدر عن مؤسسة عمان للصحافة ،نزوى

 .١٨ لعددا
حممد رضا عبد  ،بالغيةدراسة  اخلنساءشعر  ص وحسن اخلتام يفراعة االستهالل والتخلُّب -

 ،جامعة امللك سعود، ة اآلدابمركز البحوث كلي، عمادة البحث العلمي، اهللا الشخص
  .ـه ١٤٢٨ - م٢٠٠٧ ، سنة اإلصدار١١٩ صدارسلسلة اإل

- بالغة أساليب التة يفحي عالقرى لعلـوم   أمجملة جامعة  الصامل، يحممد عل العريب،ر الش
  .٢٨ ، العددـه١٤٢٤ شوال ،١٦ اجلزء آداا،و العربِيةاللغة و الشريعة

جملـة   ،عبد الرؤوف زهدي - سامي يوسف أبو زيد، ابن الروميشعر  يف القَصيدةبناء  -
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 خريـف  - اخلامسةلسنة اة، نسانياإلجملة دورية حمكمة تعىن بالعلوم  - اإلنسانيةالعلوم 
  .٣٥العدد  م،٢٠٠٧

- السنة اخلامسة والثالثـون   ،جملة املوفق األديب ،سوريا - نذير العظمة ،ر جتربة احلداثةتطو
 .٤٠٥ م، العدد٢٠٠٥ كانون ثاين

بتـاريخ   ،جريدة األسبوع األديب، نذير جعفر ،انفتاح اخلامتةو االستهاللو اذبية العنونةج -
 .١١١٦العدد، م٢٠٠٨-٨-٢

- ات مجاليالنةهايات اإلبداعي ١١ اخلمـيس جريدة الرياض،  ،معجب العدواين ،راثيف الت 
 .١٤٨٠٨ العدد ،م٢٠٠٩ يناير ٨، ـه١٤٣٠ حمرم

جملة جامعة أم القرى  صاحل علي الشتوي، قدي،القاضي اجلرجاين يف ضوء فكره النشعر  -
  .٤٣ ، العددـه١٤٢٨ رمضان ،١٩ اجلزء آداا،و بِيةالعراللغة و لعلوم الشريعة

- جملـة جامعـة أم    ،إبراهيم الكوفحي ،قصائد عمر أبو ريشة منة املقطع يف مناذج شعري
، م٢٠٠٩ هــ يوليـو  ١٤٣٠رجب عام  آداا،و العربِيةاللغة و القرى لعلوم الشريعة

  .٢ العدد
- يالعصر عراء الصعاليك يف صورة املرأة عند الشليوسف حممد عليمات، جملة العلوم اجلَاه ،

 جامعة البحـرين، صـيف   - مة تصدر عن كلية اآلدابجملة دورية حمكَّ - اإلنسانية
  .١٤ م، العدد٢٠٠٧

النـادي األديب   ،جملَّة عالمات يف النقدمحيد حلميداين،  ،حبث نظري ،عتبات النص األديب -
 .٤٦ ، العددـه١٤٢٣ ، شوال ٤٨اجلزء ،١٢الد جبدة،

 .٢٦٠العدد، م١٦/٣/١٩٨٧ تارخيه ،)جملة الشراع اللبنانية(نشر يف  ،يف لقاء مع الشاعر -
-سـبتمرب ٦ بتاريخ ،صحيفة سبتمرب ،وجدان الصانع ،قراءات يف غنائيات عباس الدليمي -

 .١٣٤٤ العدد، م٢٠٠٧ أيلول
آفـاق   علـي جـواد،   :عةمراج ،زهري جميد مغامس :ترمجة سوزان برنار، قصيدة النثر، -

  .٢١ عددم، ال١٩٩٦ عام ،اهليئة العامة لقصور الثقافة الترمجة،
منشور ضـمن  حبث  ،حممد األمني اخلضري ية،القرآنكسر اإليقاع ودالالته يف الفاصلة  -

والسنة  القرآنوقضايا اإلعجاز يف  العربِيةأعمال املؤمتر الدويل الثالث للعلوم اإلسالمية و
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 .الد الثالث ،ث واملعاصرة جبامعة املنيابني الترا
ة تصـدر عـن اتحـاد    جملة فصلي - يل، عبد الفتاح املصري، جملة التراث العريبذَغة هلُ -

١٤ - ١٣ ه، العدد١٤٠٤ربيع الثاين و السنة الرابعة، حمرم - اب العرب، دمشقالكت. 
 :حتقيـق ، الة األمحدية ،لسيوطيإلمام جالل الدين اا ،مراصد املطالع يف تناسب املقاطع -

 .٤، العددهـ١٤٢٠مجادي األوىل ،حممد حسني الشرجبي
الة العلمية جلامعة  ،عبد اهللا بن صاحل العريين ،يف النقد العريب القدميالشعر  مقاييس جودة -

  .٢العدد، ٤الدهـ، ١٤٢٤امللك فيصل، عام 
جملد  جملة فصول، سعد مصلوح، ة، قصيدة جاهلييفدراسة الشعرِي  جرومية للنصآحنو  -

  .الثاينو العددان األول، م١٩٩١ عام العاشر،
        

        

ً%!�)ً%!�)ً%!�)ً%!�)���� : : : :/'01��� 23�4�!�/'01��� 23�4�!�/'01��� 23�4�!�/'01��� 23�4�!�����        
حممد اهلليـل،   الرضي،و عبد القاهر اجلرجاينو هحو عند سيبوياملقاصد يف النو األغراض -

رسالة مقدـ من جامعة اإلمام حممد  هكتورامة لنيل درجة الد ة بن سعود اإلسالمية، كلي
 .ـه١٤٢٩-١٤٢٨عام  ،فقه اللغةو الصرفو قسم النحو - العربِيةاللغة 

السور يف تفسري الطربي، رسالة مقدمـة لنيـل   و حتقيق جانب مشكلة الربط بني اآليات -
ـ  - سرحان جوهر سرحان، جامعـة البنجـاب  : من إعداد ،هدرجة الدكتورا ة الكلي
   .م١٩٩٦الشرقية، عام 

السهيمي، رسالة مقدمـة  أمحد  ة حتليلية، صاحل بنوصفيدراسة  اهلُذَلينيشعر  احلوار يف - 
 فرع األدب والبالغة - العربِيةكلية اللغة  - لنيل درجة املاجستري من جامعة أم القرى

 .ـه١٤٣٠-ـ ه١٤٢٩ النقد، عامو
رسالة اب، حسني عبد املعطي حسني عبد الوه ،هلياجلَايف العصر  العربِية القَصيدةخامتة  -

ةالنقد، جامعة األزهر، كلية اللغة و العاملية يف األدب همة لنيل درجة الدكتورامقدبِيرالع 
  .م١٩٩٨-ـه١٤١٩ باملنوفية، عام
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ق سامية محدي صـدي  املعمار الفين،و يف األمناطدراسة  ،املتنيبشعر  يف القَصيدةخواتيم  -
قسم  - كلية اآلداب - مة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة املنصورةرسالة مقد موسى،

 .م٢٠٠٣ - م٢٠٠٢ عام ،العربِيةاللغة 
جامعـة   األخطل، عتيق عمر عبد اهلادي قاسم، رسالة ماجستري،شعر  أسلوبية يفدراسة  -

  .م٢٠٠١ فلسطني، - النجاح الوطنية
 مة لنيـل درجـة  ة مقدميساء قتالن، رسالة علميحتقيق، ودراسة -ةيؤساعدة بن جشعر  -

قسـم اللغـة    العلوم اإلنسـانية، و كلية اآلداب - جامعة دمشق املاجستري يف اآلداب،
 .م٢٠٠٣-ـ ه١٤٢٤ ،العربِية

جامعة النجـاح   ،جستريسلمان، رسالة ماأمحد  كمال فواز ،اجلَاهليالشعر  الشمس يف -
 .م٢٠٠٤، عامفلسطني - نابلس كلية الدراسات العليا، ة،الوطني

 حممد احلسـن علـي األمـني،    مقارنة،و حتليلودراسة  ،اهلُذَلينيشعر  البيانية يفالصورة  -
فرع  - قسم الدراسات العليا - العربِيةكلية اللغة  - القرى أمجامعة  هرسالة دكتوراو

 .هـ١٤١٠،قدالنو البالغة
رسالة ماجستري من جامعـة أيب بكـر    بلحسين نصرية، ،يةالقرآنة صيف القالفَنية  لصورةا -

السنة  ،ةالعلوم االجتماعيو اإلنسانيةالعلوم و كلية اآلداب، اجلزائر - تلمسان - بلقايد
 .هـ١٤٢٧ - هـ١٤٢٦ اجلامعية

نداء بنت ثابت العـرايب  ، بعة الكبارعراء األرالششعر  مواقعها يفو عالقة املطالع باملقاصد -
 ،آداـا و العربِيةكلية اللغة  من جامعة أم القرى، هرسالة لنيل درجة الدكتورا احلارثي،

  .م٢٠٠٩ - ١٤٣٠عام
مـة لنيـل   سلمان املهنا، رسالة مقدأمحد  اإلسالم،و ةاجلَاهليالصعاليك يف شعر  املرأة يف -

 ، عـام العربِيـة كلية اللغة  - ة اآلدابكلي إلسالمية بغزة،درجة املاجستري من اجلامعة ا
   .م٢٠٠٧
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  الصفحة        ����7����7����7����7        	56 �����	56 �����	56 �����	56 �����

  ٩٣  .شكل املقطع الشعرِي يف ديوان اهلُذَليني  )١(جدول 

  ١٠٤  .نصوص الديوان أشكاهلا ومقاطعها الشعرِية  )٢(جدول 

  ١٣٣  .بة والبحور البسيطةالبحور املركَّ  )٣(جدول 

  ١٤٩  .حروف الروي يف قصائد ديوان اهلُذَليني  )٤(جدول 

  ٣١٩  )االمتداد واالرتداد(منوذج لعالقات املقطع بالفصل   )٥(جدول 

  ٣٨٠  .صائد يف ديوان اهلُذَلينيأغراض القَ  )٦(جدول 
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  الصفحة        ����7����7����7����7

  )أ (   اإلهداء

البحث  صملخ)A/E(   ) ت  -ب(  

ر  - ج (   مةاملقد(  
  المقطع بين القدماء والمحدثين: الفصل ا"ول

  ٦  .دماءعند القُ) املقطع: (املبحث األول

  ٤٩  .ثنيحدعند املُ )املقطع: (املبحث الثاين

  ٧٤  .اهلُذَلينييف ديوان  )املقطع(: املبحث الثالث
  لمقطعالتشكيل الجمالي ل: الفصل الثاني

  ١١٩  .عمستوى اإليقا: املبحث األول

  ١٦٧  .مستوى التركيب: املبحث الثاين

  ١٩٣  .ة الفنيةورمستوى الص: املبحث الثالث

  ٢٢٧  .ناصمستوى الت: املبحث الرابع
  وعBقاته النَّصيَّة) المقطع: (الفصل الثالث

  ٢٥٩  .باملطلع )املقطع(عالقة : املبحث األول

  ٣٠٠  .بالفصول )املقطع(عالقة  :املبحث الثاين

  ٣٤٠  .ةياللة الكلِّبالد )املقطع(عالقة :املبحث الثالث

  ٤١٩  اخلامتة

  ٤٢٥  املراجعو املصادر فهرس

  ٤٤٩  اجلداول فهرس

  ٤٥٠  احملتويات فهرس
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