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ةلعتطف الع لسية  هال ةلل ي   ها نةه عةت م  امتلك الشعر عند العرب قيمة  علية ف د ةد عة ب

هالسكرعةة ف هرهتةةرلف لللوةةلر هارسةةرف هاملةةملا نع سةةه اللاملةةن ملةةم  د ةةرمف همنةة ق طف 

همهلمطف هآم هلف هذ رع لفف هلعمق هلعطف نه منذ عرص م  ق ل اإلملالم علب ةلا قاة هدمف 

هم  مثل الع لر الثمين  التي عىل أملت ا الكع   هأململم   تعلةق نة لع ل  اسعل   ؛ ألهنف عدُّ

 ن اسعل      رت ت كتب نمء الذمب.أهال للبف هقد قيل ن
لةد  طنفةلف د لشةعر    ه  رت ال   هل العرني  حتتسل إذا ر غ ديطة  اة عر هعأتيطة  الر  ة ن م 

  أسةر  تع راة . هص رةدا مآثر ال  يل  هعدادن عنط  ضد سالمط ف هحيطب مت قيم  أع  ق يل

اإلملالم أر ح الشعر أراة مت أرها  الدد ع عت اإلملالم هالرملل  الكرعف )رةىل ا  عليةه 

ر ال ةيف اإلملةالمي  هاسسة ميف ةر لف دضةال عةت رهايف ص رشةةهعىل آله هأرح نه( ضةد اسشة

 الن لع  هالدعلة هل .    

هاملةةتمر الشةةعر العةةرع ص العاةةلا الالع ةة  نةة لتع و عةةت الةةذا ف هرةةالل ف هرهترلةة  

لآلسرف هأعالمطة ف هسي  لة ف هاهامة  السكرعة ف دضةال عةت التع ةو عةت الكةلن هاس تمةن 

هاأل م  هم  متتلكه مذيف األنع ر مت مهت مر هقض ع  هعالهق تشفب عت هودان الش عر ههعيةه 

 هب .  

عىل راامل   ( حفريات يف الشعر العريب القديمهقد ااتمل مذا الكت ب الذي أملمين يف )

م  أل كب ف هقد ات ن م  متميزعت تن هللا ديط  الشعر العرع ن لن د هالتحليل مل تذةأ  رعمي  ُم 

عىل هدق الت ل ل الزمني لنررد التطلا هالت دعد ص الست الشعري العرع هم  لرأ عليه 

 لهت مرةا هألره ُم هال  و رة للتن يب عت ملمت )حفريات( مت متغوا ف هأملمين يف

 اإلحي هي  هاملتنط ق سط نه همدايف الع لسي هالسكري.    هال  لن  هاملتكن يف ل قته 

عت أ ملللب لرد  ص التع و  )قراءة موضوعاتية يف معلقة طرفة بن العبد( دكشف نحث

عت  هودارهف ههاقعه اسضطرب استضمت ع  تناياه اعرع  ارشدار ذاته اسست رة إىل ع   
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تمنىف هع ال  ارسع لي   ح عت قلق   و هإع  ط هد دان المفن ن م  ع ت ر لدا ف إذ رصب

ا هب  ملاو ه استع ل   من عدم االملت راا الذي عسرض عىل اجل ميل هولرًا علتحف نآالم  رلب

عمي  ف ه  ن هعي الش عر مت ليً  ن ل ل  ن حلكم  التي هار   ضلء عشفب عت رال  

األنع ر اسلضلعي  ص رصب اسعل   مكتنس  معطي   رمطي  للشعر  هجت اب األر ف ه  رت

اجل ميل ع  ال ل  ن أللال  ههرف الن ق  هالس رف لكنط  أدضت عند لرد  إىل التعرعف 

نأر يف ه شف ل يع  رالته من ارسرف دضال عت الشعلا ن لالوده  الذي عرتاح عت 

 يس اعلاًا ن لع ز العنتطي.ملع  الذا  اجل ملي  التي تلتزم ص هاقعط  ال  

اعتمر  )رؤيٌة جديدٌة يف نصٍّ قديٍم: اهُلْذلول بن كعب العنربّي نموذًجا( ه شف نحث

الش عر عىل رمٍط مت أرمط اسس اق  ع  مى مس اق  التبن در أه مس اق  الت  هاف عمد الش عر 

ة ت  ن نل ر يضل عتى عداك ديط  إىل جم هاة األضدار نطرع   ت تسزب ال  ائف هت   طه ص ملب

مد  التن قض است يل ص اللاقنف دسي مذا النبمط مت اسس اق  ت  لب األرهاا نل األلراف 

 استض رةف ليماس الرول عمل اسرأةف همت اس اسرأة عمل الرول. 

الكشف عت ل يع   )النسق الشعري عند بشار بن برد, دراسة تداولية( هت نى نحث

الش عر ص رالره ع  راامل  جمملع  مت األر  ق التي اعتمدم  ص الن ق الذي اعتمديف 

ضلء اسنطج التداهيل مي: السراغ التداهيل هميمن  النص الشعريف اسر زع   هع لا ر ق 

 الذا ف الن ق األعمى ص رلا نش ا نت نررف تداهلي  االاجت   ه رس أدق التأهعل.

مت سال   ي, دراسة يف التناص الذايت()تقليب املعنى الواحد عند املتنبهالعظ نحث 

تت ن ظ مرة التن ص الذايت ص اعر استن يف ن لعلرة سع ريط  اسحلاع  غي ب ق رلن)االورتاا( 

عت ملالت التن ص الذايت لد  الش عرف هااتغ   ق رلين)االعتلاء( ه)احللاا( جمتمعل ص 

لدعلان استن ي املت ىص ديه  رط ق اسعنى اسحلاي اللاعدف هقد أور  ال  عث املت راءً 

اسلالت التي ات ف ت ليب استن ي ديط  للمعنى اللاعد نايغ خمتلس  ن للدرةف هقد أملطف 

املت ا ء مذيف اسلالت ص ت ليط الضلء عىل لرع   الش عر هأ ملللنه ص إرت ج النص هختليق 

 رب.رالص أ سر منه نالاة ن اع  وعله عت لأ مك رته استميزة نل اعراء الع

 )األثر املرشقي وحتوالت النص الشعري األندليس: يوسف الثالث نموذجًا( أم  نحث
الش عر علملف الث لث ملك  لد  اسرشقي  التي   رت هاضح  احلضلا التأثوا  د د نلب 
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األردليسف هقد   رت نعض مذيف التأثوا   الشعر عرش ترنعت  اطرته عىل غرر ل  الذي

ح ص  هذلك اسرشقي ف الث  د  أملتط  ضمني  هاأل سر  و ء  رس هف الش عر مت هب  م رصب

  .عليط  و ء التي هالكيسي  ن سش اق ف تأثريف عمق لررد ُم هل 

هنإذره تع ىل ملنت نن مذيف ال ل ل  نكتب أ سر  ت تكمل مذا اجلطد ص راامل  الشعر    

 عمتلكه مت مزاع  ت ع  عت الذا  العرني  هعاله ط . العرع ل ي ن م 

 
 

 احملرر  

 
 



 

 

 
 قراءة موضوعاتية يف معلقة طرفة بن العبد

 
 

 مريم عبدالنبي عبداملجيد أ.م.د.

 عريبجامعة البرصة/مركز دراسات البرصة واخلليج ال

 
  مدخل:

تشف عن توصيف عالقات الذاات عذ   متتلك معلقة طرفة بن العبد حماور موضوعاتية

خطاب يضّم قذي  متذتلة مذن مواقذف خاصذة للشذاعر تنتاذي ري التعريذف رواجتذ  ور ا  

ونظرت  لآلخر، ك  متلك نص املعلقة ريراد مشاهد تبوح عن أحالم وشجون، وقد التزم هاا 

ا مذن جتليذات البوح الكشف عن جتارب تنفتح متاراهتا عىل البيئة اجلاهلية الواسذعة ومافياذ

 وصالت.

وكشفت املعلقة عن وجذدان الشذاعر الذاش يشذف عذن واقعذ  املضذطرب املتضذ ن عذ       

تنصيص  شعريا انشداد ذاتذ  املفتقذرة ري حذاس يتذتقر لذدتا، وتتجذاور د البعذد املوضذوعي 

ثي ت تفيض ري الترصيح عن قلق كبري حيذن  تنكفذا الذنفىل عذىل رحبذاد وفقذدان اط ئنذان 

، ك  تفرز بنى املعلقة حاالت انفعاليذة تصذور هواجتذا متعالقذة مذ  عذدم االسذتقرار مت نى

الاش يفرض عىل اجلاهيل وجودا يلتحم بآالم ع يقذة، وكذان وعذي الشذاعر متجليذا بذالقوس 

باحلك ة التي وردت كضوء يشف عن صالت وأحداث تعالقت م  جتذارب اننذا، وتبذدت 

كتنفة معطيات ن طية للنص اجلاهيل د الشعر ع  القوس انبعاد املوضوعية د نص املعلقة م

بانطالس ووصف الناقة والفخر، لكناا تفيض ري التعريف بأنا الشاعر وتلتزم الكشف عذن 

مالحم  وطبيعة صالت  م  اآلخر فضذال عذن الشذعور بالالجذدوذ الذاش ينشذح عذن هويذة 

عجز الينتاذذي، وصذذياملة املعلقذذة الذذاات اجلاهليذذة التذذي تلتذذزم د واقعاذذا القذذا  شذذعورا بذذال

باإلحالة عىل بعدها املوضوعايت تصور املكان د بعد  الواقعي د حدود تأخذا مالحماذا مذن 

مترد الشاعر، ع  كشف انفعال  الناشا من مدذ مرفذوض تفرضذ  البيئذة واآلخذر، ف علقذة 

   طرفة بن العبد متتلك املوضوعات اآلتية د بناها:
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 األطالل:
انطالس عن دالالت تنسم ع ها البيئة اجلاهلية حين  تناولت د أبعادها يشف القوس ب

التعريف ب ظاهرها املكتتية س ت منتلة من الزمان واملكان، ومتوازية م  ما يفرز  مناخاا 

القا  د الفرد من آثار تتتقرئ ندوبا تتتقر د الداخل، وحتاوس املعلقة ع  الوقذو  عذىل 

لزمن وتغري املكذان الذاش يكتعذ عذ  قتذوة البيئذة سذ ت حتتذل الذاات الطلل متثل دوران ا

امللتح ة م  زمن مفقود ومكان ماجور، ويكشف الوقو  عىل الطلل ماي نة ملعذان متذتلة 

نهنذا جتتذد ))من هاجىل تقوم البيئة بتكوين مالحم  امل تلكة مك نا ي ثل التعادة املفقودة، 

، رذ هذذي زتذذزن املذذات كنقذذيل مبذذا  للحذذا  لبرهذذة التحذذوس مذذن املذذات ري املتذذتقب

وك طابق محي ي لل تتقبل املأموس، وهلاا كان الزمن املذات، بصذيغت  الصذورية والنحويذة 

معا، دائم املثوس د املطل  الطليل للقصيدة، ودائم االتصا  باالنطفاء، أما احلا  نفت  فال 

، (1)رال ع  صدم  باحلا  املرشق((ي ثل رال اتضاعا مرعبا وممجوجا ال تتكشف جوهرتي  

ولعل القوس بانطالس وتاكرها بانتقاء انماكن التي تبدت د معلقذة طرفذة كالوشذم الذاش 

أخا  رمزًا يشري لت ركز تلك انماكن د الروح، فتشبي  الطلل بالوشم ينسذم بذةرة تنت ذي 

ضذاءات تذت م مذ  حاجذة ري الاات كانت ء الوشم ري ظاهر اليذد، وتتذت د د القذوس رذا ف

ملحة للوقو  را وتاكر الزمان البايج الاش ترك برحيل  جروحا تبدت عذ  الذنص الذاش 

يكشف واقعا يشف عن اللوعة التي يقتضياا استالس الوشم من موقع ، هاا التصوير التزم 

التعريف بدالئل تشف عن أسلوب احلياة الاش يتتم بالفقد الظاهر الاش يت م مذ  احليذاة 

 اجلاهلية التي وجلت ر اها د النص املكتع التعريف بتي ئاا، يقوس:
 

ــــــدخال  َ الَ   
ْخ ـــــ ََ ْه 

ــــــالِلالثخ اللط  َْ َأ  َ ــــــ َ
الالِلخ

الالالالال

الاأَ ـــدخالال الَ ـــا خ خ ِخ ال َخ ــ ِف  ََ َالاأ
التْلــَْ الَبَاـــاَخ

ال

َ ال   ْ ــــ
الَم خ الَيـــم 

اَخ ـــاالَيـــَّ  َ َ  اهالاخ ــــ َْ الْو
ال

ــــدخالال ل  الوَ َ ـه اللجـــ  ً ـــ
لخ اَلالهالَل   َ ْأ  َ ــــ ال(2)َيْق

ال

ال

وقد تبدذ عند القوس بانطالس توصيف الرحلة التي تشري ري هجران املكان وما ي تلك  

من أبعاد وجدنا البوح ب ظاهرها عند اقتناص صورة متحركة ملا حتتويذ  د سذريها، بتحديذد 

مشاد يشف عن املوجودات د طابعاا احلي بالتقاد التشتت الاش تلتزمذ  بأخذاها مذواطن 

ا والزمان البايج، ود هاا اإلطار تذ ز احلركذة عذ  تصذوير موقذف انحباب ومراعي الصب
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يشذاد بت وضذذ  الذذروح اجلاهليذذة د ظالهلذذا خذذالس اسذذتبطان الصذذورة ذاهتذذا وتوثيقاذذا نصذذيا 

للتعريذذف بت سذذاا مذذ  الذذنفىل، حيذذن  تنشذذد ري القذذوس بجزئيذذات تعذذ  عذذن حاجذذة الذذاات 

 ور ري حيث الرجعة، يقوس:لوجودها حين  ينتل د حركتاا زمان اللاو والرس
 

َو هال ــــــد  الْ  ْخ ـــــ   
َِاأخدخ الا َِ ــــــْدو الْو ــــــُال  الالَب

 

الَ  خال  ـــ  
المخ َخ ــــ ايخ ََ الثخاأِ  ن ا 

ـــبخ ـــاالَج الَخاَلَي
ال

ــــ نال ـــَ الَيامخ الاث  خ ا 
ـــبخ الَج ـــ  

المخ الَلو  ِْ ـــ   
أخ الالَيَدو 

 

ــــدخ    َ ِباهالوَ    َ ـــ ـــال ْ الَط َِ ـــاالا َ ِْبالاخ  َ ـــ الََيْ
ال

ـــاال الَو  ْ وْمَ 
ـــاوخ َِ ـــاَاالا ــــَحالَوَا ــــاَيْش َ الاخ

 

ــْلال  َِْبايخ َاالا ــَا  الاأ ََ ــ َم ََ ـــاال ـــدخالالَبَ   (3)ثخاأَ 
 

 

وتلتزم املعلقة عند القوس بالطلل بتوصيف احلبيبة التي كانت متتلك خصوصية تنت ي ري 

وأن  التعريف بتي ء متثل تعلق ذات الشاعر ب الحماا، ))فاننا تتج  أوس ما تتج  ري اننذت

هاا االجتا  ليبدو قويا ري درجة أن أش وعي بانشياء وانفكار واملشاعر، واإلرادة جيذ  أن 

، ولعل النتاج النيص (4)تلبىل لبام اننت التي تتتقبلاا اننا شخصيا وتتحوس را كالما((

ي د هاا املنحى حين  يتعالق ذكر  م  ذكر انطالس يرسخ شأهنا ع  حاجة خاصة لألنا، الت

مالحماا والقوس رذا د فضذاء الذنص كشذف الشذعور احلذاد بالفقذد، ور يذا  ءالتزمت د انتقا

حتفل ب عامل تشذاد بع ذق انمل الذاش ينصذد مواقذف ملتح ذة مذ  اضذطراب جيذتيل مشذاد 

 الرحلة التي تأخا د أبعادها تلك الت ت حين  يقوس:
 

َ الَِفا خالاِل   َِ ىالَيِ ْبْضالا ََ الَلو  َِّ الاحَل ِخ َجـدخالالالالالالالو الوَزَث   أْؤن الْأؤ   َ  َ   
ْ الجخ  (5)ْمَظـا خ

 

فااا احلىل الاش ينتقي عنارص جلزئيات مالمح املرأة / احلبيبة يةكد رطارا لزمان خاص 

حيرض د مكان ي تلك حضذور اهلذوذ بعذدما متذزق وأصذبح مذاض لذ  د الذداخل ذكريذات 

صذذلة يط ذذح اننذذا ري التنتذذى، فذذالقوس بصذذفات احلبيبذذة وتوثيقاذذا شذذعريا يتذذتاد  رقامذذة 

اسذنجاعاا متجتذدة د نتاجذ  الذاش يعتذ  رسذقاطا هلذواجىل مكبوتذة حتت ذل أملذا لذيىل لذ  

 حدود، فيقوس:

ْنال   َلـ
َ ثاهالثخَخ خ ـَالَِبث 

َتـدخ الالالالالالالَخـْذوِلالْتَ ايخ الوَت   ي  خ َ اَفالاأَهخ  (6)َتَِـاَوْلاللط 
 

جراء هاا الرحيل تفرض عذىل الذنفىل شذعورا بذالقلق مذن  ولعل الوطأة التي يتتشعرها

تكرار املوقف ذات  ليأخذا د مذدا  االط ئنذان الذداخيل، وحيذل حملذ  رحبذاد يرقذد د الذروح 

ويلثم جروحاا ، وذكر احلبيبة د املعلقة يلتزم الكشف عن متخيل لصفاهتا ينتاي ري وجود 
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اننا، رذ ))رن النكيز عىل متخيذل الذنص هذو يتتفز اآلخر نتيجة انزياح تلك املرأة عن رطار 

، فتذاكر مالحماذا (7)الاش يض ن انتجام  ويقدم داللت  كوحدة قابلة لل قروئيذة والفاذم((

بتلك الدقة ينتظم ك ة  يةكد تالصق اننا م  تلك التذ ت املحببذة التذي تركذت هاجتذا 

 يتع ق بالرحيل، يقوس:
 

ــــ الْمَِ َُال  ــــ ـــــالَب َ ِ الَل ــــ   الَي َْ ـــــ
ِباهالوَتا مخ  َ الالـ

 

ـــد  ــْ الَ  الَأ ــنن ي 
ال خ ــلخ م  الاأ   ــ   ــَلالْو ل  الََتَ ال خ

 

ــــــ خال الُه الأخَ اتخ ــــــهخ ـــــاْ الاأش    ــــــْ الَُي الَجَق  
 

ـــــدخال  الثخ    خ ــــ خ الَيَل    ْ
ــــدخ الَوَت الَتد   َ ـــــ

 ْلجخ
 

َ اوَ ــا الِبخ َهاللأ قــء  ــ   الاأش  َُال  الَبــ
ــ ن الوَوج 

 الالال

الَت الَيَ َخـــــد  خال 
الخ  َ ـــــ الاأل  َِّ ــــ

الَ قخ ـــــ خ  (8)َيَل  
 

 

وتلك الر ية تةرخ موقف اننا الاش يتوسل باسذنجا  سذ هتا بذالقوس ليكشذف عبذث 

الطبيعة وتضادها م  رملبات ، حين  تأخا د مداراهتا تلك الت ت بعيدا ري حيذث الرجعذة، 

هاا املوقف يتجار د النفىل اجلاهلية ويتوصف فيوضات البيئة القاسذية ومذا تتذتلزم  مذن 

ش يشيد بقتوهتا الالمتناهية أمذام ضذعف  جتاهاذا، ورضذوخ  حذ  تداعيات تةكد الفقد الا

 الي تلك ملري انسى د أبعاد مناخ ال يتتقر عىل حاس.
 

 اأِاَْ:
التزم القوس بالناقذة التعبذري عذن صذور تضذم كيانذا تنكشذف د امتالكذ  قذوة ت ذ بفخذر 

يلت ت  اجلاهيل حين  يلتحم م  أبعاد تشف عذن وجذود ، وارتباطذ  الع يذق بذ ، ))فتتحذدد 

ذوات احلالة د وجودها التي يائي من خالس خصائصذاا )نعذوت، حمذوالت( بالفعذل، وال 

د حالة تعالقاا م  موضوعات القي ذة وتشذارك د لتلذف  ي كن االعنا  را كاوات رال

العوامل القي ية وموضوعات القي ة بدورها ليتت قي  رال رذا كانذت متذتادفة مذن الذاوات 

، (9)بتعبري آخر، ال يوجد حتديد ممكن للاات رال بوصفاا د عالقة م  املوضو  وبالعكىل((

القوس را واحد وثالثون بيتا شكلت  وقد تبدذ ذكر الناقة بتوصيف جزئيات خاصة تض ن

مادة مميزة د املعلقة، هاا االلتصاق احلاد الاش تبنى التزام توصيفاا بتلك الكثافذة يعذ  عذن 

ماي نة متلكت د أبعادها استعداد اننا للتواصذل احلذي مذ  الطبيعذة، عذ  أثذر يتشذكل عذن 

ملوثذق وعظاماذا واكتنازهذا صريورة وجودهذا املاذم د حياتذ  ، فتصذوير: نشذاطاا وخلقاذا ا
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باللحم ورسعتاا ورعياا، ينحدر عن حضورها الاش يتجتذد بذامتالك مالمذح تقذيم رابطذا 

 خاصا بيناا وب  احلاجة التي تتأدذ ع  امتالكاا د الواق  القا ، فيقوس:
 

ضــ الألْم  ــَدالاو  خَضــاِبخ خالـخوُخِّنِّ  ِ
اليخ  َ ــ الالَالاهَل

 

الَتْلـــَْ الوَت  ال  ـــالن ََ   
َجـــاَوالمخ  َ الَ ــــدخ ثخَع

 

ـــــا ْلَ
 ُ الَ َا َِباالخ الانخ ا خ ََ َُأ  ــــ الَب الن  َ ـــــ الَلْم

 

ْجــــدخال  ـــْ الْث   ـــْ الَ      َُ الَب َن ـــ
 َيـــاَلالهوخ

 

ـــــا َ   َُ َ ىالَب ــــ   ــــاَوالَت َِ الَوج 
ْن
  
ـــــَيأخ الْج

 

ـــــدخال  َث ــــَ اللِب  َي ـــــ خ الألز  الَتا  ِْ  َجَبِ َجـــــ
 

ال ــــء  َاَع الوَلت  َن ـــا  َ َ اَـــاهالَ اجخ ـــاِبخ اليخ الْتَا
 

  بــاهال 
  بـــاهالو خ

ا ـــدخالالو خ الْمع  ِبن  َ َ الَمــ  َ  َ ــ
 

ــَ َتعخ الَت  
لخ  َ ــ الاأش  ِخ ال خ ــا  الاأْقب 

ــءخ ع  الَتَ ث 
 

ـــدخال   َ ـــ   خالَل  
الاألَجخ  

اخ  َ ــ ـــَحالَم
   (10)َوَدائخ

 

ود التنبيذذ  ري ذكذذاء قلباذذا وقوهتذذا الطامليذذة د التذذري والعذذدو ينسذذم الشذذعور رذذواجىل 

تعين  الناقة بتجاوزها، ولعذل تشذبي  ذنباذا تنصد الزمن، الاش ُيتتالك ع  املتافات التي 

بجناحي النرس، وفخاتا ب رصاعي باب قرص عاس، وأضالعاا بالقعذ  حيذاكي خضذوعاا 

ملك الت جتتد حاجة الزمة د البيئة اجلاهلية حيذن  جتتذد بتلذك املقومذات السذتقالس ذايت 

لك الناقة التي تتزود باات يةرخ س ة يكتع را صاحباا، متنح  ثقة عالية تنت ي ري متّلك  ت

 الت ت التي تعتور وجودها احلي، يقوس:
 

ــــَ الوَت  قخ َخ ـــ ِْ خ   الا
َخ
 َ ــْ الُخَاالَيـــ ي  الَت خ

 

دخال  اـخ َلـَالْمل  الَلب  َخ َيـا الَِبو   الْخَاـلن
الثخذخ

ال

ـــ الَمض   َ ـــاَو الَجَِ َُال  الَتَدِ َبــــاـَبــــ ٍَّ
الَ وخ

 

ـــَ  خال  م 
الثخ خ َخ ــ  

الاأَعمخ ِخ اال الِْفــد  ــ خ َباَ   
 وخ

 

ال ِباه  َ الَوَتـــاَِب هالَ َ ــ   ــلخ
مخ الاأ   ََ ــ الَخل  ـ خ الالثـخ

 

ـــد  خال  الْ َ الَداون ـــ ِّ الَباأش 
َن ـــ ـــاَلالَوَش  َي

 

َيال ــ   خ
ْضال خ ــِ َّ  ــَلالاأ

الْلب  خ ــذاالخ ــاال خخ  الهَلَ
 

الْ َــــــ   خال 
َن   ــــــ

َْ ــــــاالَثاَثـــــاالْمِخ   َُ  َب
 

ـــــ اْل الْخْلَْ  َِّ
خ ــــاحَلِ الَب ــــالن الَلَ ٍَّ ـــــ الوَط

 

ــ  الثخ  َ ـــ   الْأ ِْ  َ ـــدخالَدالوَلجـــ  خ الْمَِض   (11)ل ن
 

 

وتبدذ انتقاء تشبي  ربطياا د التعة ببيتذ  مذن بيذوت الذوحأ د أصذل شذجرة صذياملة 

تشاد عىل ر ذ تص  د حمور يكتنف رمكانية تزودها را تلك الصفات ملري قابلذة للتضذاد، 

وهاا املظار باستقرار  د فضاء النص الاش يلتزم توصيفاا يتذتعيد بنذى للتذوجىل والقلذق 

كاس القوس بالت رد بامتالك ناصية تشكل مقاومة لقتوهتا عذ  من البيئة، وهي شكل من أش

التواصل احلي م  الناقة ذاهتا التي ترافذق اننذا د حلذ  وترحالذ ، أمذا القذوس بقذوة مرفقاهذا 
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وعرضا ، وتراصف عظاماا، وتذداخل أعضذائاا التذي شذبااا بقنطذرة مذن اآلجذر، وشذدة 

ل لبن  ري بعل، يشذري ري موقذف يعذ  ظارها، وافتتاس يداها التي تبدت كتقف أسند بع

عن حاجة جتلت لإلقرار ب ظاهر الوجود الاش يقرر تشكلاا بالت ة التي تع  عىل تواردها 

د خضم انخطار، ود ميادين جتلت م  احتاد تلك الت ة ببعد للتوجىل والشغف ملواجاة 

البيئة، فعند استقرار تفتل هاجتا د الاات التي تتري نحو خطر يثري جوا ثريا ب تناقضات 

ها  الصفة د ذات الناقة يكون البعذد املنشذود يتذقرب عذ  اخللذود ري تضذاد عذاس مذ  تلذك 

 انبعاد وهاا اهلاجىل القلق، فيقوس:
 

ــــا َ
ِخَبا خ الَيد  ْن ـــاَأ ٍَ ال ــــاَا  َ البِخ َُال  ـــ الَب

 

ــ  ــَ الَخمخ ـــدخالـوَلط  الْمَؤي  َن ــَءالَيــل  الََت  ٍَّ 
 

ــــَ الالخال الَل   ـــــاالخ َ َق   
ـــــاالمخ ــــالهَلَ   َُ الـاَب

 

ـــــدِّ خال  الْمَ َش ــــدن ـــــَالَ اأخ  َ ْـــــَ الثخَمل  الََت
ال

ــــا الَِبَاَ ََ َمـــ  َ الَل َِّ ــــ
مخ الاأَ و 

الَبَقِ َ ــــ  خ
 

ــــدخال  َم ــــاَ الثخَق   ــــالْتَش الَوَ  ــــ   َب
َ ِخ الَأْ د 

 

ـــَ ا ــَدْ الاأَق َج  َ الْم ــَالخ الاأْع  ِْ ْْ ـــ الْيَ اثخ  
 

اَِبْ الاأَ ـــدخال   َ الَمـ ـلخ ج  الاأ ِّ
ـدخ   ــدْ الَوخ 

الَثعخ
ال

ال  َ   
الالْلمخ ِخََّـء  الوْلج  ِبن الْمَمِ ـدخال  الالالالَيَداَ االَ   َلالَِف   َن   

الَجقخ ِخ ـاالَيْضَداَ اال  (12)هَلَ
 

 

 

ويتخا القوس بالناقة فضاءات وجلت للتعريف بصفات مذأخوذة مذن صذريورة تشذري ري 

اقتناص أبعاد جتار ب دذ قوهتا، وينبا عن حتقق تلك الت ت بصورة تث  لتحديد حلظذات 

عندما يرصح النص عن فرد نشاطاا، ليصور جزيئات تتحدد د زمان يتكون  ممتلئة باحلركة

د مدا  خصوص مكامن تنت  ري ناقت  بالتبق ري معان تكتع أبعادها، ع  ش وس تلذك 

الصفات التي يتتلاا الشاعر نصيا فياكر: عظم الرأم وانكتا  والظار العاليذان واجلنذ  

 عندما يقوس: واجل ج ة الصلبتان والعنق الطويلة،
 

ال َيــء  الْل   خ  َ َ اِ الَيِ َدِلالْ 
الَجِـَِ ال خ

 

ـــــدخال  الْمَاع  الْمَعــــااه
ِخ ـــــاالَب خَباَ ــــاال الهَلَ

ال

الَ لاَل ِخ ال ــ خ الْيـــْلََاالاأِِّم  َُال  ـــاياَلَبــ َ
الالخ

ال

َ  خال  ــــ   ََ ال ـــ خ الَ    ِخ َقـــاَوال ـــ الَخل 
ْ المخ اِبخ ََ الَمـــ

ال

ــــا َ   َُ الَب ْ ـــا  ــــا اهالَتاخ  َ ـالوَلو  ََ ــــال الَت
ال

ــــــائخْحال  الْمَقــــــد  خالَثَِ ـــــ  نن
ََ خ ال ِخ ال الْ ــــــ ٍّ

ال

الثخـــ خال  َ َد الُخَداالَيــع  ِِ َلـــْ الَ  ـــا الوَلت 
ال

ــــدخال  عخ الْما  َْ ـــ َل الثخَدج  ٍّ
ـــَدخ الْث ــــاالخ الَبْمد 

ال

ـــا  َ   َُ ـــال خالَب ــْلالاأَع المخ   ِْ ـــ ْجَ  الوُْج 
ال

َ خال  ه 
المخ فخ ِ َ االُخَاالَو  

َ َقـالمخ ِْل   (13)َوَيـالا
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ولعل القوس بوجود اخلد انملىل والشفة اللينة والع  الصذافية وانذن املرهفذة التذ   

املتيقظة املحنزة كذأذن الثذور الوح ذ، يرصذد انثذر الذاش تبنذى امذتالك ناقذة مميذزة متتلذك 

مميزات عالية ويبث حاالً يشف عن تبادس فاعل د احلاس املوصو ، وحيتل فضاء النص ع  

ري ري مقنب يعت د عىل أسلوب يعلن عن طبيعة متلكتاا ع  وعي يتت د توصيفاا هوية تش

مدا  من ميدان يرسم املناخ اجلاهيل، ويتذاب  د سذريورت  أمذورا تتصذور عذن الوجذود احلذي 

من منذاح متذتلة مذن قذيم تتذت د حماورهذا مذن   الاش يعر  ع  النص باملجت   وما يتطلب

 ، يقوس: صل  البيئة وما تتطلب
 

َبــ اِل ش  َالومخ ـممخ الاأش  َطاسخ   
الَبقخ الَوَخدٌّ

 

ــــــ   خال  ـــــَدْ الَت الَْيَ ََ ال
ـــــَ َيِّنخ الاأ ــــــءخ ا 

 َبمخ
 

َ َدِ َ ـــــا الاج  ـــــ خ    َ ي  َِاوخ الَبا الوَي  َِــــاالخ
 

ِبخ خال   َ الَمـ
ل ءخ ََ ال َ  ن الَيخ   َ َجاَج

الوخ  َ َب  ثخَد  
 

ـــا اْ َ اَِبالاأَقــَذىالَ َاَ  َ الْيــ
الَطَّْـــََِباالخ

 

ْيَ  ــــذ  الَم  َ ـــــََأَ  َّْ ـــــدخالَبَ د  ََ الَ    ِّْ الْل
 َِب ن

 

الألَمــَ ى َجهخ ََ الاأ   َ االَج   خ ََ
الوَيا خ

 

ــــد  خال  الْمَِ َن  َ ـــ ا
الأخ الَلو  ٍَّ ـــ الَخب ــــهن ج  َ

 هلخ
 

ـــا  َ    خ
ـــَحال خ ْفالاأعخ   ــ خ الَتع  ـــاالخ الْمَؤأ َلَ 

 

ـــَ  خال  َمــَلالْمب   َ الثخََّ
َعَ ـــَالَِفـــا ن  (14)َبَمامخ

 

 

ر ذ تفرسذ هاجتذا يتع ذق د وهتتم املعلقذة باستقصذاء متذ يات الوجذود القذا  عذ  

الروح ع  امتالك تلك الناقة التي تضفي بوجودها عىل ممتلكاا سذ ة تعذود د الواقذ  اآل  

ري اجتالب مظار الشجاعة واإلقدام، وس ت تضيف ري اننا انت ء  ري طبقة النخبذة التذي 

تالكذ  ناقذة يلت ىل د مداها امتالك مالمح الفارم حيذن  يةسذىل لوجذود حذي ي تلكذ  بام

 مالحماا فريدة من نوعاا، فيقوس:
 

اَِل َلــــــــ الَلَوـــــــَذالْمَل   ِِ َوْعالَ ا ـــــــا الالوَلِب 
 

ـــدخال  الْمَا   َن   
الَيــبخ ِخ ال َ ا خالَيــخ  ن ــ  

 َب خ
 

الاِل ــــاِبخ الَم َخ ـــ ـــَ الاألَ   المخ َِ ـــْ و الَر  َْ ـــ َل الوَلي 
 

َ  خال  ـــ   الَت َِ الاألَِب 
الثخــ خ  َ ْج ـــِحالَمَ ـــالَتــ     

 َي خ
 

ال َخــل  ــت ْءالَت الْت  
الِفخ الالَوُخال  َلــء  ََ ــت ْءالَلِب 

الِفخ الَوُخال 
 

ــــدخال  الْل َا ـــدِّ ـــَ الاأَق
المخ َخ ٍّ ــــ الَمل  َْ ــــاَ   َرَ

 

الَِبل ْجـَ ا ِبخ  َ َطالاأَدـ
ت ْءالَجاَمـالَواجخ الِفخ الَوُخال 

 

الثخَضا َع  َ االَ َجاَوالاَِلَب  ـَد خال   (15)َوَياَمـء 
 

  
ال
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 اأبخ :
يبدو الفخر د معلقة طرفة بن العبد فضاء لدالالت تنطوش عىل بنى تكشف عذ  املنذتج 

النيص عن عالمات للتعريذف باننذا، التذي وجذدناها تتضذخم وتشذف عذن متذ يات جتاذر 

ب المح تقدم ثي ت متتلة من طاب  خيصص إلعالء املالمح ذاهتا، وتقدماا متشحة بصوت 

اسقراء النصوص الشعرية الفخرية اسقراء مرتبطا بواقذ  يبتغي ريصاس خطاب  لآلخر، ))رن 

البدوش، ثم بارتباد حياة الشاعر بالبيئة الطبيعية وما جيا معاا من اضذطراب ووذوم وقلذق 

يكشف عن  ورة ربرب أسباب ذلك الذاش شذا  د شذعر اجلذاهلي  مذن أخذالق وسذلوك 

 مذن ربذاء للضذيم، وحذ  ولاو  ب تببات ترتكز أمللباا عىل ما جبلت عليذ  طبذا  العذريب

للحرية، ووضوح د التلوك، واشتداد عىل املصائ ، ومكابرة د موض  الت يز والتحذدش، 

، ويةكذد هذاا املحذور النكيذز عذىل جذاب انتبذا  (16)وتفان د موض  االستغاثة والنجذدة((

قيم، وهي  املتلقي عىل أبعاد متثل حاجة عليا للشاعر ع  بةرة تت م م  عامل  وما حيتوي  من

د بعدها املوضوعايت تتحرك عىل معان تكشف عن جدلية اننا مذ  منذاخ تتج ذ  د أبعذاد  

أنتاق تلتزم التعريف رواجىل حتتل  بنكيز، وتشكل ماي نة وجدت إلسقاد مالمح تعلذو 

د ذات ، تنسم املعلقة ذاك العلو د صورة شكلت فضاء جيتيل الواق  وي ثل رعادة توصذيف  

 ا، ع  ضوء إلعالء اننا، يقوس:د قلبا
 

ـَُخال ِـخ ـْءالل   ل  الخخ ـه الَ َ ـ اْأَاالَمـ   ََ ال ْْ  َ الَداالاأَق
 

ـــــدخال  الَوَت الَلَتَال  ـــــل  َم الَلب   َ ــــ ـــــْءالَ َل   
 ْيِخ

 

الوأمـــــْءالثَّـــــاللالاأـــــ  العالرا ـــــْ
 

 وأدـــ الم ــــاليمـــا دالاأقـــَْاللِب ـــدخال 
 

ـــَ ِخ قخ الَتل  ْخ  َ ــ الاأَق
ْخ ــ َق الَول  ِخ ـــَال ِ ــ الالَتا خ الَ 

 

التاَلواَل  َ ِاُخال  ــَ دخالق  الَتا 
ــءخ   
ا خ ََ الاحَل ِخ ـــَال

 ِخ
 

الم ـــالتـــُتَِالْليــاًَّالبُجـــاالِبويـــْ
 

 وُالالبِءاليِ ـاالداال ِــال ـا  الواز  خال 
 

ــــَواَل ــــْ الْتاَلَخِخ   
ـَ خ الا ََ ـــ الاحَل ــــحخ  َ الَيل  الُخال 

 

ـدخال  َِْا   الا
َخ
ي  خ الاأَّش  الاأَا  ءخ

َو خ ِب 
 (17)ُخَاالدخ

 

 

ويشف الفخر عند طرفة د معلقت  عن أثر يشاد بفعل اننا اخلالص الاش يكتع س ت 

ملتح ة م  قيم البيئة، حين  يبث مت يات تكثف قدرتذ  عذىل الذدخوس ري عذامل يتنذاملم مذ  

الفعل وتتناس  م  تتب  اننذا مل رسذة قي ذ  العاليذة، عذ  اكتتذاب مالمذح منسذخة تتتذم 

طذاملي، ود التعريذف بالذاات وجذد الفخذر ريقاعذا لتجتذيد دواس باتزان يكتنف حضور  ال
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حتنز ريثار اننا ع  حشد مظاهر د نتق موضوعي، يشف عذىل النكيذز باسذتخدام ضذ ري 

مت ركزة د صيغة تع ق اشذتغاس الشذاعر عذىل ربذراز ، وينذتج عذن اننا وريقونات وجدناها 

لياا موضو  الفخر د املعلقذة ليذةرخ ري االستخدام ذات  االقناب نحو البةرة التي يدور ع

 مالمح ي تلكاا، فيقوس:
 

ـــا َ
َالخ َْ ال ــ  

المخ الَلْبــ   ْجــال  َعالأل  الْل   الوُخال 
 

ــــدخال   َ الَلج 
ـــدخ ـَ   ـــَداْوالثخا الاألَي  ًَ ـــ

ُ تخ اليخ  وُخال 
 

َ ال  خ
قخ الَلج  ًَ ٍَ   

اليخ عخ ْ َاالثخاأَقذ  ذخ اليخق  الَوُخال 
 

ا ـَلالاأ  َ ــَد خال  ََ ال
َخ
 َ َِ الا ِخ َ ا الوخ  (18)ثخَدُسخ

 

 

ويتشكل الفخر د املعلقة ع  خطاب يت ثل اإلشارة نن وذج حياكي خصوصذية رئيتذة 

تتض ن امتالك اننا دورا يةخا من وت  العالية، وينسم تعريفا ي رم عنونذة لوعيذ  حذ  

يتقدم للبوح بامتالك  لن رب يتأطر بحضور يعتد بغاية تتالحم ب ثل جمنة من الواق  بارتباد 

 ملت نى التي وجدناها أكثر قربا لثي ة الفخر د معلقة طرفة، حين  يقوس:يقنب من بنية ا
 

ْ ََ ــ اْل  الَتع  خ
ْاالاأ ـذخ ْجْلالاأَّض   الالَلَ االاأ  

 

ــــدخال  َِّ ََ  َِْ الا
ْخ ـــ الاحَل    َخَشــــاِكالَبــــَ ل سخ

 

ْهال َالثخَ اَ ـــ ــَّخ الَبش  ًَ الَ ـــمَأ  ْءالهالَيِ َبــ
 

ال  خ َ َتا  ـــب  الاأش  ـــحخ   
الَِبَخ َخ ــــ ــــدخالأخَعض  الْمَ ِ 

ال

ــ ــْءالْمِ َ اخ   َْ ــاال الُخَداالَم ْن ـــا ـــ خالـْوَم الثخ ال اه
 

َضـدخال  ع 
ْوالَأ  َهالثخ خ ِ ْ الاأَاد 

َ المخ  َ الَبَبـالاأَع
 

ْنال َاـــ ي  الَةخ ـَالَيــ  
الهالَيِ َ ِـخ ْن ـــَال خَقــ الَلخخ

 

ـدخ   ََ ْ ْ ال اَلالَواجخ ََ ال اله   َلالَم  
 (19)ُخَداالَخ

 

 

وتتصور د حمور الفخر دالالت ت ز دور اننا امل تلك س ت خاصذة تبذدت د التكذرار 

والتأكيد الاش يرصد قي  تةصل حلاجذة املجت ذ  اجلذاهيل، وتشذكل د تواترهذا د نصذوص 

اندب اجلاهيل لبيئذة تعطذي باسذتث ر ذات التذ ت لل تلقذي حذ  تلتذزم امتذدادا لل ت نذى، 

م ري الاروة الفنية العالية التي بلغاا رال لكون  تنفيتا صذادقا ملتابذا ))والشعر اجلاهيل مل يت

وتصويرا للصذا وفيذا لبيئذة اجلذاهلي  وحيذاهتم ونفتذياهتم بكذل مذا كذان فياذا مذن حماسذن 

، وتكشذذف املعلقذذة (20)ومتذاوئ وكذذل مذذا حذذددها مذذن حذدود ماديذذة وفكريذذة واجت عيذذة((

جة اننا التي تةطر د شكلاا النيصذ الن ذوذج بالقوس بالفخر عن ذاكرة تشف عن لزوم حا

يتجتد ب المح البطذل، وتتعذدذ ري اسذتالس مالحمذ  املطلوبذة ورسذقاطاا عذىل الذاات عذ  

 الترصيح بتجارب زص اننا، يقوس: 
 

َتِخـــَ ــالَ الوَجد  الاأمِّ ْْ  َ َ ــَدَِبالاأَقــ الُخَداالاث 
 

ــــدخ م  الَي ــــ خ الثخَقائخَ  ـــء    عــــاهالُخَداالَثل 
الِخ
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ــ   نال ـــَالَوَث الَرَاَ  خ  َ ــاَِب الَلَ  ــد  ََ َ  نال ــ الْ ْج
 

ــ   خال  الْ َ َن ـ الثخَعض 
ِشخ ـاالَلم  َ َ

ا خ ََ  (21)َث
 

 

واملقومات التي جّتدت بنى الفخر لدذ طرفة تتتث ر الفعل اخلالص د صورة تشري ري 

أبعاد قي ة تبث مت ياهتا لتجار بقراءة تثري خياس، يشّد ري ذائقذة جاهليذة تعنذى باحلاجذة ري 

م  أبعادها القاسية وفق تصور ينطوش عذىل رعذالء سذ ت خاصذة دون ملريهذا، فذأفق  تناص

املعلقة يعتّد بفخر يتحرك نحو رشبا  حاجة البيئة لتتشكل د متاحة حتذّد يتوافذق مذ  وعذي 

د البطذل، ويعذالج د   اننا وتوق  للتعايل، واكتتاب مالمح زتزس نظام الواقذ  ومذا يتطلبذ

وس ري مقنب يذت م مذ  نظذام يرصذد مالمذح حتذافال عذىل صذالت النص ما يتصور  للدخ

تشف عن ريقا  يضا  ري انتظام اننا اجلاهيل حلدود تضذا أنتذاق حاجتاذا ويذ ز د ذاتذ  

 املراد ع  امتالك  ملا يراد، فيقوس:
 

ْلـــ اْل ــَيالَلَ ــاالَل   ـــَالثخ
  ِخ
عخ الْمـــَءالَ ا   الَ ــ خال 

 

الَيــاال  ََ ــ ـَ   الا ـــَالَيــَم  َاـــدخالوِْفقِّ الَمع  َْ ــ َِ  اث 
 

ــ اْل الَأـ  َهالَ َ
ىون َُم  خ الَبـ

  َِخ
َعلخ الوهالَ  

 

َ ــدخ   الَ َِـائخَالوَمش  َِخ َالوهالْي    َبَ  ِّ
 

الُخَاالاَِلَِـــ ي  ن الََسخ ال  ـْ الا الَي  
ون الَث َخ

 

ـــدخال  الْمَل   َجــالخ الاأ ِّ ـــاعخ َ َُُج  الثخ
ـــَلن (22)َدْأ

 

 

 

أبعادهذا لتنتاذي ري عذامل ينذتظم عذىل وقد جتلت د فخر طرفذة عذ  معلقتذ  ر ذ تتوسذ  

صفات حمببة لآلخر، فخطاب  د الفخر يتوج  ري املتلقي الستفزاز  ب المح تتوازذ م  ر ا  

حين  يتوق المتالك الصفات ذاهتا، وانفذق الذاش جيذتيل الفخذر يذتالزم مذ  ع ليذة اإلبذدا  

ا، ومتذواز مذ  حاجذة الشعرش حين  يتقرب د فضاءات  مشادا يقتط  من صذل  حاجذة اننذ

بيئت  للتعامل م  املخاط  ، بإيراد دواس مشذحونة برملبذة عاليذة القتحذام فكذر اآلخذر الذاش 

 يبحث عن أبعاد تنبثق باسنجا  ليلة ما تتقط  املعلقة من س ت عىل أنا الشاعر، يقوس:
 

الَأَضــ َجــالخ الاأ ِّ ِخ ـالهال الْبِ ــْءالَو    َ الـَ َلـ ِّنخ ال  
 

ــــَداَوْ الدخ ال  ــــدخالَي وِّ ََ  َِْ الوا ـــََّااخ  األَي 
 

ـــَ َجــاَلالَجَ اَوتخ ــَالاأ ِّ ـــالَيِِّ الَ َب ــ  
الَوَأدخ

 

َالوَل  خـــدخ  
َخ ــد  َالويخ ــَدامخ  َ الوُخ  َ الَيَلــ   خ

 

ْنال ــــ الْثْ     َ ــــ ــــ خ الَيَل ـــاالَلم  ــــْ َ الَم الالَأَع  
 

ـــــدخال  َم الثخَ   ـــــَالَيــــَم 
الَ َـــــاِبخ الوهالَأ  لخ

 

ــَدال  ِ َهاليخ ــْءالاأــِ ب  الَوَام  ْن  َ ـــ ـــ خالوَي َ ابخ اليخ
 

ــــَد خال  الواأ  َ  َِباتخ خ  َ ــــ ـــــالَي ــــاهالَيَل َبا 
الوخ

ال

َ ى ِ َدْ الاأـ  
الََي َشـالاأَبَ ـاليخ طخ ن  َ الَياَلالَم

 

َيــدخال  ْنالْت  
الاأَبـَ ائخ    خ

ال خ َ ـ خ    (23)َمَ ـالَتع 
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فتخترص املعلقة د بنيتاا املوضوعية وعي اننا حوس صريورة مت ناة، ويرتبرب فخر طرفة 

م  انزواء الاات وحاجتاا لآلخر حين  تتجاور مشاهد الفخر م  شكوا  د فضاء  ك  قرأنا 

 معلقت .
الاأشدَى:

يتتم موضو  الشكوذ د معلقة طرفة بأبعاد تلتزم توصيفا هلواجتذ  وتتجتذد إلظاذار 

وجود يتشح بصور تت ثل البوح عن اهلواجىل ذاهتا، ))وقذد كذان لذالك آثذار  د أن يغلذ  

ىل التعبري املبذا ، وأن يعلذو الفذن الشذعرش اجلذاهيل عذىل الواقذ  احلقيقذي التعبري الرمزش ع

ليصبح الشعر من خالس ها  الصور بناء لغويا جمازيا حافال بالرموز واملعا  التي تقودنذا ري 

بذ  مذن املواقذف  لالكشف عن التوترات املختلفة التي كانت حتكم العامل الشعرش ومذا يتصذ

الشكوذ تلتذزم فضذاء يتشذكل بذدالالت متتلذك موقعاذا د الواقذ  ، وهوية (24)والقضايا((

احلي لألنا، حين  تنظّم ري ملايات متتزج م  البعد النفع الذاش يتجذاور د مذدا  أفذق يتتذم 

ب ناخ خاص لصالت  م  اآلخر، ومتّلذك القذوس بالشذكوذ ر يذا تتحذدد عناذا سذ ت لغايذة 

هويتاذا، وتبذدت رطذارا يصذور وعذي تكشف أبعادا لتوصيف عالقات وجذدت د الذداخل 

اننا وفكر  د مظاهر تشتغل د النص لبيان طبيعة خاصة ملتتويات تتتذم ب عنذى يتكشذف 

عن رملبة الكتنا  مكامن، تلتزم د أبعادها كشف حاجات  ، ولعل احلاجذة لآلخذر تتصذور د 

اننذا النص الاش يتتخلص دواس زض  لواق  يعر  بطاب  ي ىل الداخل، وجيذتيل عاطفذة 

 التي تعلن عن امتالئاا راجىل احلاجة رلي ، يقوس:
 

ـــَالَماأخدــــاهال ـــَ الَي ِّ الَواث  الَلَِباِّنخ الَ ــَيال خ
 

ـــدخال  ــَالوَيا ْع َُالَيِِّ ـــ ــْ الَيِ   ِ
اْلالمخ ــــالَل    َمَ 

 

ـــَ ْمِخ  َ الَيْل َْ ــال ِبخ الَي ــاالَل   الَوَم ْْ  َ ـــ الَيْل
 

َاـدخال  ـْ الَمع  ْطالث    َْ ال َِّ الاحَل ِخ ال
 َبَيالهَمَِخ

 

ـــ اْل الَطَلا ْ  ن الَخــب  ـــلِّ الْب ــ  
ََُجِخـــَالمخ الالوَلي 

 

ََّـــدخال  الْمل  ــهخ َِاْ الُخَاالَِبم  ــع  ٍَ االَو   َُ ـــ  َب
 

ال ـــ خ ِخـــَالد ــََيــاَلالَ    الَل   َ ــْ الَ ــب   ْ ل  الَْ
 

َاـــدخال  الَمع  َْ َأــ  َ َ ََ ال ــل 
بخ الَل    َ الَ َلــ َْ  َ َشــد 

 

ِخـــَ َ الُخ   ــــالوَجــدِّ َث ث ْءالثخاأْق   ـــ   ََ الَو
 

ِ الأل  اللم  ًْ َ ــدخالَمَ ــالَي الَلِف  ْخ    ـَ
(25)ِ دخ

 

 

 

جتارب حية جتت   للنكيز عذىل  ءوتتبدذ ر يا الشاعر د عرض شكوا  حين  يعنى بانتقا

دالة تتعالق بقيم تصور مديات متثل القلق، الاش يعلو عىل هواجت  وحياوس د نص  تصوير 
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جدلية تتتفز  لتع  عن صلت  باآلخر حين  تت ثل عالقة تتضاد م  قذيم تبذدت مظاهرهذا د 

الروح التي زض  جلروح التنذدمل، فالبعذد النفعذ حيذن  يتصذور مذدا  عذ  الشذكوذ مذن 

مظاهر جتارب واق  اننا تت ثل ارتداد  ري طبيعة قاسية يرفضاا، تلتزم بقدر نالحذال أبعذاد  

ع  التأكيد عىل س ت الكشف عن رضوخ اننذا ري منذاخ خذاس مذن اآلخذر، عند القوس را 

والواق  املرفوض الاش نلحال س ت  د الشكوذ يدعم ريصذاس ر ذ تشذف عذن تذوق اننذا 

 للاروب من الواق  ذات  الاش تتضاد مالحم  م  رملبت ، فيقوس:
 

ال حن ــدخ ــْ الوَبْ َّ   ْ اللوَد  
ــَدحن ــالالَو الث

 

ــدا خالو  جــائَالوَــذِالثاأش  ــَ    خ الْم  
 

الَ   ــَ  اْل ََ الْ ـ ـَ له هَ الُخم   َ الَبـااَلالَمـ  َ الَ َل
 

الَ ــــدخ   َظـــَ ِّنخ الألَ   الَلو  ْخ ـــ   الَب َِ ــــ    َأَب
 

ــَ الَخا خقخ ََ الْ ـ ٌِ ـْ  م 
هَ الاخ  َ الَم   

الوَأدـخ
 

َ ـــدخال  الَلَ ــاالْمب  الَلو 
ــملخ الواأ  م  الَيــاَلالاأَشــد  خ

 

ْهال ـ ٍَ َثـالَلَِفَدالَمَضا الَدوخ الاأْق   َْ الوْ ل 
 

َِْ ِ ـــدخالَيـاَلال  الا ْخ الاحْلَمــا ــ خ  َ الَو ــ  
المخ وخ َِــ    ا

 

ـ اِل الَِفابـخ ًَ َالَأـ ِـخ ـَالُخ   قخ الوْخل  ِّنخ الَ َذِب 
 

َ ـــدخال  ِ ــَدالَة  الَث   خــَالَ ائخ ــاهاليخ الَوــل   َ  َوَأـــ
 

ََ  َهالثَ الَخاأخدنال الْبِ ْءال ِّْ الَِفاَوالَِب  َ الَ َل
 

َ ـدخال  الْبِ ْءالَي   َوالثـَ الَم   ِّْ الَِفاَوالَِب  َ الَوَأ
 

ْءالَداال َاَّ  َُي  ـََ  الَوَزاَِب ـخ ن ب 
الَب ـخ الَمـالن

 

َ  خال  ــــ َْم
ــــاَ ِ الِخ الَج ِْ ــــَ ا

ــــَاَلالبخ  (26)َثِْ
 

 

ال

 احلد ْ:
تتجىل د معلقة طرفة بن العبد عند القوس باحلك ة عالقات تشّف عن حضور خاص د 

عذ  الذنص متذ يات  الفضاء الشعرش الاش يلتزم الكشف عن مالحماا، وأفكارها، لتضذا

تفرس توق الاات للصعود ري س ت تذ ز مواقفذا وجذدت د احلك ذة بعذدا يضذيةها، لبذث 

مواقذذف لتجذذارب احليذذاة د سذذريورهتا الالمتناهيذذة، ولغذذة احلك ذذة د املعلقذذة تلتذذزم بنذذى 

موضوعاتية تص  د نتق يصور واقعا حيتشد بصالت ترشح أحداثا وجدت عذ  احلك ذة 

ديد وكشف تتاب  لتجارب متتلة من حركة الزمن الاش ينجم د فضائ  خطى تتام د حت

ِسريا تكت ل أبعادها د حا  وملائ  ينابرب د فكر اننذا، إلبذراز معذان تلتذزم البذوح عذن 

 املت نى بإقامة بيئة مثالية للتالم واخلري، يقوس:
 

ـــ خال الثخَيأخ ـــلن   
الَثخخ ْن ـــا ـــَ الَ َّ  ا  ََ الالَلَِبىال

 

َخ ٍّال  الَ ــــ ـــــ خ ـــــدخالالَبَقا  مخ الْمب  ْخ الاأَاَ اَأـــــ  ِخ
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اََل َ ـاتاَلَتـَ ىالْج   الَيَل   خ  الْتَ اان
المخ خ الا 

 

ــدخال  الْمَِض  َن   
الَيبخ   

المخ ٌَّ الْي َْ
 (27)َيَبـائخ

 

 

والتذذ ة التذذي تذذنجم جتاربذذا خاصذذة حذذ  القذذوس رذذا د فضذذاء احلك ذذة تتذذتوش لذذن رب 

العالقات الواردة د الواق  احلي حيذث حتيذل املعلقذة ري اإلشذارة رلياذا عذ  عنذارص تتذاق 

للت ثيل عن احت س جيتيل ملاية، تكشف عن أثر يتوارد عذ  ذات املشذاهد حيذث متذنح قذراءة 

  د مفارقة ترمز د القوس را ري توصيف هاجىل يقرأ نتاج آثذار الواق  وما يفيل من أبعاد

تشد رلياا احلياة بفضاءاهتا، رذ ))رن اجلذاهيل كذ  يذتجىل د أشذعار ، كذان أيضذا رنتذانا دقيذق 

اإلحتام، مرهف الشعور، ع يق التأمل، يطيل التفكري د القضايا التي تعرض ل  ولغري ، 

ورية بل نجذد  اليتذأنى عذىل النذزو  ري معضذالت هذي ويكثر التوقف عند املشكالت الشع

، تشذذف عذذن ملايذذة تتصذذل د حك ذذة جمتزئذذة مذذن منذذاخ خذذاص (28)وجوديذذة د جوهرهذذا((

للوصوس ري االرتباد ض نا بحدث يرشح ر ذ جديذدة، تغذاير املذألو  وتذدعم التنبيذ  ري 

 بيئة للخري الالمنتاي، يقوس: ءرطار يكرس املألو  ويدخل د فضا

ـََلِباَل الوَيا  َبخ َْ َ ا
الاأدخ ْْ َ ا الَيع  ََ  َ َِ ِْ ََشـدِّ خالالالالالالالىالا الا ـشخ الاأَباوخ الَمالخ َْ   َلـ

(29)َيقخ
 

فارتباد القذوس باحلك ذة د معلقذة طرفذة مذ  بيئتذ  النفتذية اخلاصذة يتبذدذ رشذارة ملنشذأ 

يتوازذ د بعد  اخلالص م  مفاوم يعيد س ت الاات، ويرشح عالقات  م  الكون حيذث ال 

ل د اجلار باحلك ة م  الكشف عن س ت  الااتية د وعي يتبنى عالئقذ  ذاهتذا، ليع ذل ينفص

الذذنص د فضذذاءات  عذذىل حتديذذد تبذذاين قتذذوة احليذذاة وال عقالنيتاذذا د حذذد يفذذتل التضذذاد 

والتناقل ليقدم ثي ت الواق  اجلاهيل وما يلتزم  من عنارص تتأتى لتصور حدة الرصا  بذ  

يل، واملوقف الاش يتصل م  واقع  يتج  د النص ري مظاهر  التي حتتاش البيئة والفرد اجلاه

 تشكيل احلك ة ع  متار  الاش يكت  املعلقة قي ة عالية، فيقوس:

ْنال الَأ  َلـ ااهالْبل 
الَ اَخ ْ الَيِ َبـدخالالالالالالالَلَِبىالاأَع  َشالَبِ  اه الَواأد    ْْ ا الاألي  (30)َوَماالَتِ ْقـنخ

 

رفة يلتزم البحث عن جوان  مضيئة د الكون واننا، ))لقد والقوس باحلك ة د معلقة ط

وضعت ها  الطبيعة اإلنتان اجلاهيل أمام شعور باملفارقة، ب  فنائ  ومصري  املحقق، وبذ  

خلذذود الطبيعذذة، ومذذن ثذذم العالقذذة بينذذ  وبيناذذا، فكانذذت تلذذك العالقذذة اجلدليذذة بذذ  الثابذذت 

، فكذان الذنص اجلذاهيل يقذدم قذي  (31)تذان((واملتحوس دعامة من دعامات تكذوين هذاا اإلن

تدعو ري ريثار جوان  اخلري د الاات وزتلج فيذ  دواس تعيذد مفاومذا يتذوازذ مذ  اشذتغاس 
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النفىل عىل التحرر من قيود الرملبذة حيذن  تتضذاد مذ  صذعوبة حتققاذا، كذأداة ترمذز ري ريثذار 

القذوس باحلك ذة الكشذف عذن آفذاق جان  انصالة د اننا اجلاهيل، وتلتزم معلقة طرفذة د 

تنصار د بنى النص ع  أسلوب يفتل ريقا  احلياة ، وتأخا من  قوانيناا لتشكل حمورا يقرأ 

 حاجة خاصة تنغلق علي ، حين  يقوس:

الَماالَلخ  ََُالاأَبَ ــ ََ ََِ الا ْ َ الُخال  َخـالو ِخ َ اْ الثخاأَ ـدخالالالالالالالَأَع     ِْ الا
لخ ََ (32)أََداأ ِّـ

 

علقذة عذىل قي ذة تشذكل  ورة حذادة تتوصذف باعتذداد عذاس بذالنفىل جتذىل د وتةكد امل

عرض جوهر احلك ة ع  خطاب ي تذزج مذ  ثذورة الذاات وتوصذيف سذي ئاا، ونصذوص 

احلك ة يتكثف اشتغاهلا عىل حمور تتداخل منافا  م  اننا، حين  تتض ن أجواء تضم مالحم  

  وتلتزم زمن  بةرة تشف عن رشارات تت وضذ  وتأخا من جتارب  بيئة لبث معان جتار بت يز

 ببنى احلك ة، حين  يقوس:
َ    ـخ

َ الَمِخ   ـْ الَ   
الْبِ َءالهاَلَتم  خ الَيـدخ الالالالالال ـ ال  َالْلَثا خِْبَ االثخَيالَمَلَدء  ِـخ (33)َ َدي 

 

وموضو  احلك ة د معلقة طرفة يتترش  مظاهرا متثل أداة تتتقبل ر ذ اننذا ملذا يذراد 

ع  انبعاث مديات تتتث ر النص رسالة، يفتل فضاءاهتا إلدراك عامل أكثر خصبا أن يكون 

ون ء ، وتتعى ري فعل يتواصل م  اآلخر د خطاب ي ثل عاملا مت نى ينكز د املعلقة حين  

ض ت احلك ة لتتتدعي القوس بقيم تتتخلص من الفعل اخلالص مضذ وهنا، الذاش يذدعو 

د دواس تنتذل ضذ نا د بنذى النصذوص التذي التزمذت احلك ذة رلي  حين  حيتذل دورا يذدمج 

 موضوعا هلا، يقوس:
 

ــالهال الَماالْبِ َءالَجا خ ْْ ا الاألي  ًَ  الَأ
الالَجْ ا دخ

 

الَت الْتـــــَ وِّ خال  الَمــــ  
َاـــــاِبخ الثخاألَخ  ًَ   ــــ

ُ تخ  وَي
 

ـــ اْل الَأ ــ   الَت الَتاخ ــ   الَم
ــاِبخ َا الثخاألَخ  ًَ ـــ   

ُ تخ الالَوَي
 

الَأْ ال  ا  خ الَوَت الَتَّض  ــدخالَثَ ـاتاه يخ  َ َءالَم  َ  (34)َو
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 .49نظرية النص من بنية املعنى ري سي يائية الداس، د.حت  مخرش،  .7

االث ذد: الكحذل. الكذدم: . الدعص: الكثي  من الرمل. رياة الشذ ىل: شذعاعاا. 21الديوان،  .8

 العل. التخدد: التشنج والتغضن.

 .27مدخل ري التي يائية الرسدية واخلطابية، جوزيف كورتيىل،  .9

. العوجاء: الناقة التي التتتقيم د سريها لفرد نشاطاا. املرقاس: ب  التذري 23، 22الديوان، .10

نصذأهتا: زجرهتذا. الالحذ : والعدو. انمذون: التذي يذةمن عثارهذا. انران: التذابوت العظذيم. 

الطريذذق الواضذذح. ال جذذد: كتذذاء لطذذرب. اجل ليذذة: الناقذذة التذذي تشذذب  اجل ذذل د وثاقذذة اخللذذق. 

الوجناء: املكتنزة اللحم. التفنجة: النعامذة. تذ ش: تعذرض. انزعذر: القليذل الشذعر. انربذد: 

رسذذعات د التذذري. الذذاش لونذذ  لذذون الرمذذاد. العتذذاق: مجذذ  عتيذذق وهذذو الكذذريم. الناجيذذات: امل

الوظيف: ماب  الرسغ ري الركبة وهو وظيف كل . املور: الطريق. النب : رعي الربي  واإلقامذة 

باملكان. القف: مامللال من انرض وارتف  مل يبلغ أن يكون جذبال. الشذوس: النذوق التذي جفذت 

التنة س ي ب  ننذ    وعاا وقلت ألباهنا. املويل: الاش أصاب  الويل وهو املطر الثا  من أمطار

 ييل انوس. رس الوادش: خري  وأفضل  كأل. انمليد: الناعم اخللق.
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.الري : الرجو . االهابة: دعاء اإلبذل وملريهذا. بذاش خصذل: أراد بذان  ذش  24، 23نفت ، .11

خصل واخلصل مج  خصلة من الشعر وهي قطعة من . الرو : االفزا . االكلف: الاش يرضب 

و وبر متلبد مذن البذوس وملذري . املرضذحي: انبذيل مذن النتذور وقيذل هذو ري التواد. امللبد: ذ

العظذذيم مناذذا. احلفذذا : اجلانذذ . الشذذك: الغذذرز. العتذذي : عظذذم الذذان . الزميذذل: الرديذذف. 

احلشف: انخال  التي جف لبناا فتشنجت. الشن: القربة اخللق. املجدد: الذاش جذد لبنذ  أش 

 عاس. امل ذرد: امل لىل.الطذي: طذي البئذر. املحذاس: قط . النحل: اللحم، بابا منيف: باب قرص

فقار الظار. احلني: القع. اخللو : انضذال . انجرنذة: بذاطن العنذق. اللذز، الضذم. الذدأش: 

 خرز الظار والعنق.

. الكنام: بيت يتخا  الوحأ د أصل شجرة. الضذاس:  ب مذن الشذجر.  26، 25نفت ، .12

ف. انفتل: القوش الشديد. التلم: الدلو هلا عذروة كنفت الشا: رصت د ناحيت . انطر: العط

واحدة. الدالج: الذاش يأخذا الذدلو مذن البئذر فيفرملاذا د احلذوض. القرمذد: اآلجذر. العثنذون: 

شعرات حتت حلياا انسفل. القرا: الظار. املوجدة: املقواة. املذور: الذاهاب واملجذا. اإلمذرار: 

 ر. اإلجناح: اإلمالة.رحكام الفتل. الفتل الشزر: ماأدير عن الصد

. اجلنوح: مبالغة اجلانحة وهذي التذي متيذل د أحذد الشذق  لنشذاطاا د التذري. 27  26نفت ، .13

الدفاق: املرسعة ملاية اإلرسا . العندس: العظي ة الرأم. اإلفرا : التعليذة. العلذ : انثذر وقذد 

اس. اخللقذاء: امللتذاء. علبت الشا علبا رذا أثرت في ، النتذ : سذري كايئذة العنذان تشذد بذ  انمحذ

القردد: انرض الصلبة.انتل : الطويل العنذق. التذكان: ذنذ  التذفينة. البذو :  ب مذن 

 0التفن. الوعي: احلفال واالنض م. احلر : الناحية 

. كقرطام الشامي: كقرطام الرجذل الشذامي. املشذفر: للبعذري ب نزلذة الشذفة 28  27نفت ، .14

دبوملة بذالقر.. التجريذد: اضذطراب القطذ  وتفاوتذ . املاويذة: لإلنتان. التبت: جلود البقر امل

املذذرآة. اإلسذذتكنان: طلذذ  الكذذن. احلجذذاج: العظذذم املرشذذ  عذذىل العذذ  الذذاش هذذو منبذذت شذذعر 

احلاج . القلت: النقذرة د اجلبذل يتذتنق  فياذا املذاء. الفرقذد: ولذد البقذرة الوحشذية. اهلجذىل: 

 حديد والتدقيق. حومل: موض  بعين . احلركة. التنديد: رف  الصوت. التأليل: الت

. انرو : الاش يرتذا  لكذل شذا لفذرد ذكائذ . النبذاض: الكثذري احلركذة. انحذا:  28نفت ،  .15

اخلفيذذف الرسذذي . املذذرداة: الصذذخرة التذذي تكرسذذ رذذا الصذذخور. الصذذفيحة: احلجذذر العذذريل. 

وب.املذارن: مذا الن مذن املص د: املحكم املوثق. انعلم: املشقوق الشفة العليا. املخروت: املثق

اننف. اإلرقاس: دون العدو وفوق التذري. االحصذاد: االحكذام والتوثيذق. املتذاماة: املبذاراة د 
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الت و وهذو العلذو. الكذور: الرحذل بأداتذ . الواسذرب: مقذدم الكذور. الضذب : العضذد، النجذاء: 

 اإلرسا . احلفيدد: العظيم.

خصذذوبة القصذذيدة اجلاهليذذة، د.كذذاظم محذذد جدليذذة العالقذذة بذذ  الفكذذرة )امليتافيزيقيذذة( و .16

 .137املحراث،

. التلعة: ما ارتفذ  مذن متذيل املذاء وانخفذل عذن اجلبذاس أو قذرار انرض. 30، 29الديوان، .17

 االسنفاد: االستعانة. احلانوت: بيت اخل ر.

 . اجلىل: تأنيث انجل. القا : الفحأ. 35نفت ، .18

نذة: نقذيل الظاذارة، العضذ : التذذيف . الرضذب: الرجذل اخلفيذف اللحذم. البطا37نفتذ ،  .19

 القاط . املعضد: سيف يقط  ب  الشجر. قدش: حتبي.

 .884الشعر اجلاهيل مناج د دراست  وتقوي   )د جزئ (، د. حم د النوتي، اجلزء الثا ،  .20

. ال ك: اإلبل الكثرية الباركة. اهلجود: مج  هاجد وهو النذائم. بوادتذا: أوائلاذا 38الديوان،  .21

 قاا.وسواب

 . اجلىل: انمر العظيم. التلايد: الدف  بج ي  الكف.40، 39نفت ،  .22

. الوملل: أصل  الضعيف ثم يتتعار للئذيم. املحتذد: انصذل. الفذرائص: مجذ  41، 40نفت ،  .23

 الفريصة وهي حل ة عند جم   الكتف ترعد عند الفز .

 .188د، حم  نالشعر اجلاهيل قضايا  الفنية واملوضوعية، د.ربراهيم عبدالرمح .24

 . احل ولة: اإلبل التي تطيق أن حي ل علياا. معبد: أخو .35، 34الديوان،  .25

 . خنقت الرجل خنقا: عرصت حلق .  ملد: جبل.37، 36نفت ،  .26

. النحام: احلريص عىل اجل   واملن . الغوش: الغاوش والضاس. اجلثوة: الكومة مذن 33نفت ،  .27

 الناب وملري .

 .368أمحد اخلليل،  ظاهرة القلق د الشعر اجلاهيل، .28

 . االعتيام: االختيار. العقائل: كرائم املاس والنتاء.34الديوان،  .29

 .34نفت ،  .30

 .262فلتفة املكان د املقدمة الطللية د الشعر اجلاهيل، د.سعيد حم د الفيومي،  .31

 . الطوس: احلبل الاش يطوس للدابة فنعى في . االرخاء: االرساس.34الديوان،  .32

 .32نفت ،  .33

 .41نفت ،  .34
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الاِاا ِب
ال

  ،جدلية العالقة ب  الفكرة )امليتافيزيقية( وخصوبة القصذيدة اجلاهليذة، د.كذاظم محذد املحذراث

م،  2005 –(، مجذذادذ انوي، حزيذذران 2( العذذدد )1جملذذة واسذذرب للعلذذوم اإلنتذذانية، املجلذذد )

 تصدرها جامعة واسرب.

 .ديوان طرفة بن العبد، دار صادر، بريوت 

  الشعر اجلذاهيل قضذايا  الفنيذة واملوضذوعية، د.ربذراهيم عبذدالرمحن حم ذد، دار الناضذة العربيذة

 .1980للطباعة والنرش، 

  الشعر اجلذاهيل مذناج د دراسذت  وتقوي ذ  )د جذزئ (، د.حم ذد النذوتي، اجلذزء الثذا ، الذدار

 القومية للطباعة والنرش، القاهرة.

 محد اخلليل، دار طالم للدراسات والنمجذة والنرشذ، دمشذق، ظاهرة القلق د الشعر اجلاهيل، أ

 .1989الطبعة انوي، 

  فلتذذفة املكذذان د املقدمذذة الطلليذذة د الشذذعر اجلذذاهيل، د.سذذعيد حم ذذد الفيذذومي، جملذذة اجلامعذذة

 .2007اإلسالمية )سلتلة الدراسات اإلسالمية(، املجلد اخلامىل عرش، العدد الثا ، يونية، 

 2007، 2اللة، د.منار عيايش، مركز اإلن ء احلضارش، حل ، سورية، داللتانيات والد. 

 رش، الذدار ذمدخل ري التي يائية الرسدية واخلطابية، جوزيذف كذورتيىل، ترمجذة، د.مجذاس حضذ

، 1العربيذذة للعلذذوم نذذا ون، منشذذورات االخذذتال ، بذذريوت، لبنذذان، اجلزائذذر، العاصذذ ة، د

2007. 

 اليوسذذف، دار احلقذذائق بالتعذذاون مذذ  ديذذوان املطبوعذذات  مقذذاالت د الشذذعر اجلذذاهيل، يوسذذف

 .1983، 3اجلامعية باجلزائر، د

  نظرية النص من بنية املعنى ري سي يائية الداس، د.حت  مخرش، الذدار العربيذة للعلذوم نذا ون

 م. 2007، 1)بريوت، لبنان(، منشورات االختال ، اجلزائر العاص ة، د

 

 



 

 

 
 رؤيٌة جديدٌة يف نصٍّ قديٍم

 اهُلْذلول بن كعب العنربّي منوذًجا
 
 

 م.د.حنان عبد احلميد عّكو

  جامعة حلب- كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية

  
 مقدمة:

( بهب231-حمبور الّدراةبة، بب متو مّبام   ثّمة خالٌف، يف كتب املصادر، حول نسببة البنّ 

( ينسبه ألعرايب من متني ةعد متن زيد به285-، واملرّبد  (1 ينسبه للُهْذلول متن كعب العنربّي 

     . ويثبتبه املرزمتباّ  )3 ( ينسببه أليب حملمبم الّسبعدّي بهب327-، وامتبن عببد رمّتبه  (2 مناة متن ميم

هلول متن كعب البه384-  وينسبه حمّمد متن عبد الّرمحن العبيدّي  (4 "عنربّي ( اهلُْذلول، والذُّ

 .(5 ( إىل أيب حملمم أيًضابه673- 

ب ذكر أّنبه نب ل متبه أفبياف، كذا تورد املصادر القديمة خرًبا آخر يتعّلق متمنتج البنّّ ، إ  ت 

رمت  ببقام إىل الّرحى، بطحن هلم، بمّرت مته امرأته يف نسوة، برأته، باةبتعمم  بعلبه، بضب

 .(6 ال : أهذا متعيل؟ ببلغه  لك بقال هذه األمتياتصدرها، وق

وجيي  هذا اخلرُب ابرتاض  إنتاج النّّ  يف زمٍن كان الّشاعُر وامرأُته حديث ي عهٍد متبالّ واج، 

 ومّلا يتسنَّ لكلٍّ منهام أن يعرف اآلخر معربًة كابية. بهل يؤّيد النَّ ُّ هذا الّ عم؟

  النّّص:
 :(7 العنربّي يقول اهلُْذلول متن كعب 

 

ِوووو:   ْ    ن وووو:: َْ ِه َه ْ  ّْ  تقوووووَص ّْتوووو
 

   َ َس وووووو: اَ  قوووووو:   ووووووْ  ِوووووواا   :ل  أْ عه
 

ََ  ووووو:: ت تعهيووووو ه ّت  سنووووو   فقلووووو
 

   َ َه  ووووو س العووووووا    ْفْعووووو:  لتا ال ّعووووو
 

ْ وووو َ  ووووَ  ْ له ْْ َه  ْ َْ َه وووو
ََ أَ لق الق  وووو  ْأْلسه

 

َْ تّ ْاووووووَاْ  ه    وووووو: َ    وووووون:  ّف وووووو    
 

  ْ ّه وووو  ّأ ه  ووووأَل اَ  الّثق ووووأْل ّأمه
 

   َ َس اَ ْ وووو:م   َخَلووووومْل اْ ن: وووو:  ووووا ْفوووو
 

 ّأقوووَ  ا  ووووَّْ التس: قووو:   ْ  اموووة  
 

 

َْ ه للتس: قووووو:   الو ووووو:َّ    َثووووو ْْ  لتا 
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ووووَ    ََ ْا ه وووو ِّ ه  لتا خوووو:َّْ أقووووواَّْ تق
 

   َ  َْيوووووو:َي َهْ س:ِوووووو: اَلوووووودق اَ ووووووْدا  
 

ََ أ  وووووإ  اَْلووووو    لّ  َْلووووو:لَّْ  ووووو  ْلْع ه
 

ََ ْلعوووووو: َ   ل ضوووووو ع    هوووووو
َه  ْ   ّلّ  ل

 

ووووْد أ  وووو  ْ  :ْ وووو   ّلّ  َْشه  احْل ه
 

   َ ََ  ووو:   َه  ِّوووو ْخ ه ووو: ووو
  (8 ّأتوووََق ق 

 

 

  لقَاء  الّشعَّ ة:ا
يقوم النَّ ُّ عىل نمٍط من أنامط املفارقة، ُيدعى  مفارقة الّتنابر(، وتعبرف مفارقبة الّتنبابر 

بيها إىل جماورة األفبداد متطريقبة تسبتف  القبار ،  مفارقة التجاور(، ويعمد الشاعر "متاةم 

. بقبد (9 "وتسقطه يف اهلوة الواقعبة متبا النقيضبا ليبدرم حجبم التنباقل املاثبل يف الواقب 

د كوٌخ متجانب قرص، أو محاٌر متجانب حصان، أو ةقوٌط إىل أعىل، أو صعوٌد إىل أةفل.  ُيشاه 

ببيامر  الّرجبل عمبل رطبراف املتضبادة، تنقلبب األدوار متبا األهذا النّمط من املفارقبة يف و

إ  ختتلب  الرييبة  وهبو مبا يقبوم عليبه نب ُّ اهلُبْذلول، . املرأة، ومار  املبرأة عمبل الرجبل

األنثوية يف تقييم ممارةة الرجل متعبل أعبامل املبرأة متبا املباا واحلبا ، بلبم تكبن املبرأة 

مور املن ل؛ وهلذا اةتغرمت  امبرأة اجلاهلية كامرأة اليوم، تسعد متمشاركة الرجل إّياها تدمتري أ

ها او، أن يطحن زوجها مترحاها، برضمت  صبدرها اةبتنكاًرا لفعلبهاهلذلول  ختب ل اةبتنكار 

با  ٌب لصبدرها، وهبي  متفعلا اثنا بقط، أحدمها كالمّي، واآلخر حركّي، بقد رابق قوهل 

ى قوهلبا:  أمتعبيل هبذا ت ال نساء اليوم تقبوم ابا، ورمّتبام هلبذا حباك ،ال(10 حركة أنثوّية قديمة

متالرحا املتقاعس(، ومل حياِم ةلوكها  صبّك (؛ ألنبه مبن اختصاصبها. والفعبالن:  تقبول، 

عبن ةب ط  تفصب صّك ( متباينان نحًوا، مرتابقان زمنًبا، ويف الّثبا  مبنهام صبورٌة حركّيبٌة 

 األنثبى، وربضبها قيببام  كرهبا متفعلهبا، بببرمتام  متب  صبدرها متيمينهببا، وأابارت إىل متعلهببا

متيسارها إاارًة إنكارّية  هذا(، واللغة اإلاارّية قد تكون أمتلب  مبن اللغبة اللفمّيبة يف إيصبال 

، والّت ثري يف املتلّقي، بقد تت ىل الشفتان عن مهمتهام يف التعبري عن اللغبة؛ لتعبرب عنهبا املعنى

جبوار  حركة الرأ ، أو العينا، أو احلاجبا، أو اليدين، أو الرجلا، بلكّل جارحبة مبن 

اإلنسان لغتها اخلاّصة ابا، والتبي تعجب  جارحبٌة أخبرا عبن الّت ارطبب ابا متغيبة االتصبال 

 والتفاهم.   
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تعرف زوجها جيًدا، إ  يقوم أمامها متفعبٍل  املّ  -حّتى تلك اللحمة -ويبدو أّن تلك املرأة 

لبس جلسبًة ، ويبدو أّن الّشّك داخلها للوهلة األوىل، بهبل هبذا البذي جيهمل تتوّق  وقوعه من

 نسويًة كي يطحن متالّطاحون هو زوجها عينه أو زوج امرأٍة أخرا؟

ك ّنام تشّك يف مدا رجولته، بيقط  صوت  الّشّك متاليقا البّ وُج نفُسبه متبب  بقلبُ  هلبا(، 

وم  ربضه موقفها بإّنه يمّل حمتفًمبا متلباقتبه معهبا متبدليل أّنبه مل يواجبه ابّكها مترميهبا مت ةبوأ 

ا متاملتهّورة، أو الغابلة، متل قامتله متقوله:  ال تعجيل وتبّيني(، وكبذا أقسبم النّعوت، ك ن يصفه

متحياة أمتيها، ونسبه إىل اخلري  لعمر أمتيك اخلري(، ونقل قوهلا كام جاء عىل لساهنا:  أمتعبيل هبذا 

متالرحا املتقاعُس(، ثّم قوله كام جاء عىل لسانه:  ال تعجيل وتبّينبي(؛ ليضب  املتلّقبي يف قلبب 

 الدائر متينهام. اليومّي، واحلوار الّ وجّي احلدث 

الراا متصواب ما بعل،  ويتحّقق املستوا الّثا  من املفارقة حا يبدو الّرجل يف موق 

 الّرجبال ئ مت صبا واملرأة يف موق  املستاءة من خط  ما بعل، بمن منمور ال وج من يّتسم

ّسبلم نعبم فبار ، ويف الرب نعبم ال، بفي احلبرخاءيف ال يعاون النّساءال يضريه أن  ّشّدةيف ال

 .      املضي 

املرأة ال تعرف زوجها يف أحواله كّلها، بهي ال تالزمه يف جوانب حياتبه ييعهبا، ورمّتبام و

خيتل  داخل البي  عباّم هبو عليبه خارجبه، ورمّتبام يقبوم متداخلبه متفعبٍل ال عالقبة لبه متبام هبو 

زوجبي يقبول؟ أهكبذا زوجبي يفعبل؟ خارجه؛ بيثري اةتغرااا ودهشتها، وتتساءل: أهكذا 

، ويبدو أّنه يعبي  لبك؛ بيبدعوها إىل البرّتوي يف رّد بعلهبا، برمتام امرأة الّشاعر مّلا تعربه جيًدا

 واالقتناع متصّحة موقفه إزاء فيوبه، متام ةيقّدم من أّدلٍة داعمة.

ا.  الفببوار (، وصببار هببدًبا مرصببودً  أبعالببه اإلجيامتّيببة  ب عببا ( كثببر حّسبباده ةومببن كثببر

ا عسرًيا، يضطرب له قلب الفار  حا ينوي مبارزتبه،  ه ندًّ ويقّدم، يف صورٍة حركّيٍة، غريم 

ن نبائُس(. وكبون الغبريم عبىل هبذا النّحبو مبن يْ بيضطرب له ةالحه  وبيه ِةبناٌن  و غبرار  

الّصالمتة حييل إىل صبالمتٍة مماثلبة، تتمّتب  ابا  ات الّشباعر، متبل تتفبّو  ابا حبا تلّطب  وجبه 

متدماء اهل يمة، وتقهره م  مبا هبو عليبه مبن خصبائ  البطولبة.  _وهو أع ُّ ما بيه _صم اخل

وعىل هذا هو ال ينفي حال القلق عىل املصري إال ليثبب  القبدرة عبىل ختطيهبا، والوصبول إىل 

 حال االرطمئنان. 
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تراءت  ومن دالئل جتيّل الّرجولة يف أاى معانيها احتامُل الّرجل األعباء املنورطة مته، ةواءٌ 

ٍد جمّرد  اهلموم، الوةاو (، وهي صي  يٍ  ال حيتمل  ٍد مرئّي  الفوار (، أم يف مهدم يف مهدم

 الّصرب عليها ةوا الّرجل الّثامت  اجللِد. 

وكذا يفعل حيال أهّم مصدٍر من مصادر الّتهديد متالفناء، وهبو املنّيبة، إ  يوردهبا متصبيغة 

صبويرها  ات أ ع، ومبن املفارقبة أن حُيل بب املبوُت، اجلم   املنايبا(، ويقرهنبا متبالنّو  يف ت

بفي موت  ؛ ألن من يتسبب متموت رطرف يتسبب متاةتمرار حياة رطرف آخر،بُيطِعم، بيحيي

خصم البطل حياٌة للبطبل، ويف مبوت البطبل اةبتمراٌر حليباة  وي البطبل. ويف الّتنبازع عبىل 

قديمبٍة حيباٌة لوجهبة نمبٍر  األرض بناٌء لطبرف، ومتقباٌء لطبرٍف آخبر، ويف مبوت وجهبة نمبرٍ 

جديدة؛ وهلذا يبدو الّشاعر مهموًما إزاء فحالة الّريية االجتامعّية عن املعا  احلقيقّيبة لكبلٍّ 

 من الّرجولة واألنوثة.

بن اهلمبوُم، بتم ب  ومل حُيّدد زمن اهلموم؛ ألّن مفردات الّصورة تكّفل  مترةمه، إ  تؤنس 

 مما ختبئه له األيام، رعن متاب متيته، متل متاب نفسه متامل اوففيفاٍت ثقيالٍت آتياٍت لياًل، ال ليق

ويبدو أّنه يقّر متذلك مبن خبالل الّصبيغة الفعلّيبة  أحتمبل(، التبي آثبر اةبتعامهلا عبىل صبيغة 

 أمحل(، بهو يتكّل  احلمبل؛ ألّن الّرجولبة تعنبي هنبارًا مبثقاًل متإجهباد الببدن، ولبياًل مبثقاًل 

ل النّفس متحركبة اجلسبد، ويف الليبل ينشبغل اجلسبد متحركبة متإجهاد الذهن، ويف النّهار تنشغ

 النّفس ووةاوةها، أبيقامتلها متاحلرية أم الّثبات؟

وجيعل الّشاعر املسؤولّية امللقاة عىل عاتقه ايًئا ثقياًل قامتاًل للحمبل، وجيّسبد املجبّرد كبي 

 ينقل ثقله عليه، ويثب  قدرته عىل االحتامل، وختّطي الّصعاب.

ةلوًكا مفارًقبا حبا يقبّدم  اهلمبوم( فبيوًبا ينبغبي أن حيسبن فبيابتها،  ويسلك الّشاعر

، لكبن حبا تتغبرّي الّطبيعبة  ٍٍ ه متوجٍه واجم، ال متوجٍه متشبو باألصل أن يواجه املهموُم خماوب 

ا ح ًما. وهنا تبطل أن  املتوّقعة للّضي  تتغرّي الطريقة املتوّقعة آلداب الّضيابة، باهلموم ُتقر 

 رًدا ودبًعا.بيبطل واجب الِقرا، وينقلب معنى الرّتحيب؛ ليغدو رط  تمّل فيوًبا، 

ويكّرر املعا  نفسها يف األمتيات الّثالثة األخرية؛ كي يبّا أّن مواقفه رجولّية متامتياز، ولو 

اقترصببت اخلصببومة متينببه ومتببا  األقببوام، والِقببرن، وِقببر ( عببىل ميببدان احلببرب الختببار 



 
  مريم عبد النيب عبد اجمليدد. حتريــر:               حفريات يف الشعر العربي 1 سلسلة )سكوالر( الكتاب

 

 

  23 
 

لثبا ، لكنّهبا تعبدت  لبك إىل خصبومٍة يف البّريا واملواقب   الفوار ( كام بعل يف البي  ا

 . أيًضا. ويمّثل هذه اخلصومة املجتم  القبيّل، مترجاله ونسائه

ورمتام جيعل من رّد بعل األنثى حيلًة بنيًة، يعرض من خالل التحاور معها رياه وقناعاته، 

، بالّرجبل ةاالجتامعّيب قيبودوعدم إعادته إىل النّكوص عن مواجهة الويدعوها إىل مساندته، 

املثال هو الصبور، املقبدام، املتوافب ، اخلبدوم، ال اجلبِ ع، الفباّر، املتكبرّب، امل بدوم. واملبرأة 

القببادرة عببىل مشبباركة الشبباعر يف جقيببق اهلبباجس، وت ةببيس دعببائم الببّذات يف "املثببال هببي 

 . (11 "الوجود

امل املن ل، تقوم اا املرأة عبادة، واةتغراب األنثى من زوجها عائٌد إىل قيامه متعمٍل من أع

تواف  الّرجل أمام املرأة، وتقديره املتاعبب الكثبرية عىل  وهذا مؤٌش  .اهلُذلول يطحن عنهاب

 التي تنهل اا.

صبىل ا  عليبه -وجاء اإلةالم، بيام متعد، ليعّ ز ما رآه اهلبذلول صبوامًتا، إ  أوا النّببّي 

 .(12 "خرُيكم ألهله. وأنا خرُيكم ألهيل خرُيكم"متالنّساء خرًيا، بقال:  -وةّلم

ّيبة قيمورمّتام أثار ةلوُم األنثى غضب  اهلُْذلول، بجعله  ريعًة يعلن مبن خالهلبا دعوتبه ال

م، وتكرار إّن، والالمات امل حلقبة: عديدة مقنًعا املتلّقي متصحتها من خالل مؤّكدات : القس 

ْمر أمتيِك اخلرِي إّ  خلادٌم، إّ  إن ركببُ   لفبار ، إّ  ألشي احلمبد(. ومبن يقبوم متتلبك  لع 

األبعال ييعها عن رطيب خارطر بهو الّرامت ، ومن ي ن  من القيام متبعضبها متحّجبة أهّنبا دون 

اختصاصه بهو اخلارس  خ يان(، متل النّائم عن حقو  املرأة املهدورة  نباعس(. ولعبّل هبذا 

م املتكبرّ  ه عنبد رة عنبد الّطبرف املتبيّقو، وهبدوء  ما يفّّسُ علو  إيقاع النّّ  عند إجامتات القس 

 اآلخر الغابل  وهو خ يان ناعس(.  

ويثق الّشاعر متقناعته مهام حاول اآلخر أن ي ع عها، بعج  هبذا األخبري عبن اإلتيبان متبام 

ًة رييب البعل قد يمتلبك أتى مته الّشاعر من رييٍة صادمٍة لريا املجتم  جعله ينال منه؛ ألنّ 

يمتلك اجلرأة عىل املواجهة اا  هياب محّياها(، حّتى يتبوّبر هلبا ببرٌد جبريٌء  لكنّه الافجة، ن

كاهلُْذلول  تقّحمُ  غمرًة(؛ كي ُيد  دلوه بيها، بمن يكون خري بارٍ  يف احلرب لن يكبون 

ْلم.   إال خري زوٍج يف السم
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أّنبه  ويف كلتا احلالا ةيحمى متحمد املجتم  له، وةيمتعل الّطبرف املضباد. واملالحبو

( بهو يرّد اخلصم، واخلصم يتّسمتل متدمه. وهبو 6، 4، 3يقارن متينه ومتا اآلخر يف األمتيات  

يثب ، واملنابس يفّر. وهو يرّص  متمواقفه، واآلخر خيشى  لك. ومتذلك مّثل األنا القدرة يف 

 األاطر األوىل، ويمّثل اآلخبر العجب  يف األابطر الّثانيبة. وعبىل املبرأة أن تفافبل متبا هبذه

الّصور الّضّدّية، وتصّوب موقفها إزاءها، بموقفهبا مهبّم متبدليل أهّنبا متمجبّرد قيامهبا متفعلبا 

نسويا تسّبب  يف انثيال عدٍد كبرٍي من األبعال الّرجولّية الّداحضة هلام، منبّهًة عىل خلٍل ماثٍل 

ريٌّ مركب ّي، يف الّتقييم االجتامعّي للّسلوم الفردّي، بثّمة نمو جان متقامتالن: نمبو ٌج  كبو

ونمو ٌج أنثويٌّ هاميّش، حيّرض األّول منهام اآلخر عبىل الّثبورة عبىل أعبراف متاليبة، ومبباد  

جائرة يقبل اا، وال خيطر متباله أن يتمّرد عليها. ويف النّهاية جرتم األنثى زوجها، وهبو يقبّدر 

 هلا  لك، ويعاملها متلطٍ  واّت ان. ويبادهلا االحرتام متاالحرتام.

بن، ونقبدها وعىل  بل واملهمَّ هذا يسّلم املرُء متفضل الّدراةات الّثقابّيبة يف اهتاممهبا متاملهم 

واهلبذلول اةبتثمر ، (13 لألنامط املهيمنة، إ  هتّيئ متذلك لبحوٍث  ات وجهٍة إنسبانّيٍة جريئبة

 ةلوم املرأة؛ كي يعرّب، من خالله، عن موقٍ  معارٍض جلور العقلّية اجلاهلّية.

، متعد أن يّقدم قراءته للنّّ ، مت رٍب يؤّيد الّ عم الذي نطق  متبه حيثياتبه، ويفاج  الّدار 

إ  ابرتض أّن اهلذلول وامرأته كانا حديثي عهبٍد متبالّ واج، ومّلبا يتسبنَّ لكبلٍّ مبنهام أن يعبرف 

اآلخر معربًة كابية. وجاء خرب املرّبد ليثب  صّحة هذا الّ عم، بقد أورد أّن الّشاعر كان مُمْل ًكا 

ج(14  أنتج النّّ  حا ك، أي: ُزوم
ْن ُأْملِ . وعبىل هبذا تببدو متعبل األخببار، (15 ، وامُلْملك م 

عىل اّدة إجيازها، يف غاية األمهّية، ملا يرتّتب عليها من وثوٍ  متصبواب الّرييبة النّقدّيبة، عبىل 

وا خالف ما اعتقدته البنيوية من  ورة ع ل األعامل األدمتية عن مؤلفها متإعالن موته متدع

ا للّدراةات الّتارخيّيبة واالجتامعّيبة والنّفسبّية يف قبراءة األدب . وعبىل أمهّيبة (16 وفعها حدًّ

دعواها أمتعدت، عن امليدان، معطيات تتعّلق متاملؤل ، وقد ُتْثبِبُ  علمّيبة الّتوجبه النّقبدّي يف 

 مقارمتة إمتداعه.  

ن الّذات احلريصة عىل إرةاء ةبياًل إىل إعالء ا جيعل من حدث  يومّي عامتر والنّّ        

دعائم عاملها اخلاّص، القبائم عبىل كبرم اخللبق، ال كبرم اليبد بحسبب، بهبو مل يب عم كحباتم 

به الّطائي  كثرة إيقاده ناره، وتقديمبه زاده ملسبتحّقه، وغبري مسبتحّقه، ببالكرم ينبغبي أن يوجَّ
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نبه. ومبن مكبارم األخبال  للفقراء قبل األغنياء حّتى يؤيت ثامره، وتتحّقق الفائدة املرجبّوة م

 تلك اخلدمة مادام  توّبر له الّراحة.   الّتواف  يف خدمة الّضي  مهام كان نوع

لقًبببا للّشبباعر، ال اةببم علببم، إ  مببن معانيببه الّرُجببل  "اهلُببْذلول"وهببذا جييبب  ابببرتاض 

إليبه بلعّله، خلّفة حركته، ودماثة رطبعه، ُعِرف مته. ولعل أمتا حمّلبم، البذي ُنسبب  .(17 اخلفي 

 حملمم الّسعدّي نفسه.  اأمت الّشاعر عينه، ومتذلك يكون اهلُْذلول هو األعرايبَّ  النّّ  أيًضا، كنيةُ 

وعىل هذا ما تراه املرأة من ةلوٍم عفويٍّ يقّلبل مبن اب ن زوجهبا يبراه هبذا األخبري عبىل 

برٍد من   كّل نقيل  لك، إ  عليها أال ختض  لتلك األهواء االجتامعية اجلائرة التي تقسو عىل

ببيُ كبباد يحّتببى  أبببراد القبيلببة، ّن أّن اخلضببوع هببو املوقبب  الّسببليم، ومببا ةببواه خببروٌج عببىل م 

 األعراف، ومرٌد عليها.  
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 النسق الشعري عند بشار بن برد

 دراسة تداولية
 
 

 د.نارص شاكر األسديأ.

  جامعة البرصة–كلّية اآلداب 

  
 توطئة:

املحاريعة  الريب أن النسق الشععري وعا ارابعاو اعاايف ح ث اي يعاغ اللنعة حانايااا عا

النابعة من أصال املاضاعاغ األك ر يفعالية ث مجالياغ الن د حاألدب, حوح عرضة للص ل 

 حالتجديد حالتنيري. 

حللنسق اراباو ث يفضاءاغ التداحل حمكانا من مكانا ا االنفعالية حانسجاما مع البععد 

يععاغ التععداحل اإلنسععاو حاالجتيعععح ملععلء الفععراس أح مايسعع ا باملاضعععة التععح اعععد مععن أحل

يفالصعاد حالناحل مها اركتان اسكن بينهي دي اماغ الفعل ححظائفه املتعددة حوح أنسعا  

 اداحلية حتظا بالك ري من اجلهد حاالهنيم بالذاغ.

إن إطالقنا للنسق وا جتريد حاهنيم للعذاغ ث قصعديا ا الفاضعاية التعح الانسعج  معع 

 ة.  اآلخر حربي اتجاحزه ث ثاابتها التكايني

حالنسق الذي اعت ده بشار بن برد ث صاره االرجتالية  إني كان عشاائيا ث الشكل أع ا 

ث الظاور لكنه ث الداخل كان نس ا منظي حمبرصعا الععتيده ععو االيعك العو الصعار حث 

غاية الدقة بفضل ال درة االختاالية حالتصايرية التح جعلته رائدا ث صاره االرجتاليعة ااغ 

 ق املتفرد.النس

حالنسق عند بشار يأيت خارجا عن املألاف حيكان مبكرا ث انفتاح شعكله ععو مضع انه 

 ث متاس حماري مع السيا  النيص.

ل د كانت حجهعاغ نظعر بشعار خارجعة ععن املعألاف حالسعائد حوعح إو اعد معا حاسععة 

حعريضععة اوععدحد حاتح ععل دالالغ حمعععان غايععة ث التذععرف حالشععذحا, حالععو قصععدية 
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حاضحة نابعة من إجراءا ا التداحلية التح يتعذر علينا من الاولعة األحو اصعيد معا يفيهعا معن 

 عالئق اراكازية مه ة.

حاالراكاز الذي بنا عليه بشار الو الصار كان معت دا ععو جعاور اإلنسعان حعالقااعه 

كعاغ مع جمت عه لذا يفإن الو الصار ما زالت اية حنابعة من اجلعاور حوعح ث ا ي تهعا ار

 ان ربالاجية اع د النص حاااح بالك ري مما حيتايه دحني اسايك أح مراحغة.

الو وح املاضعة التح ابلارغ عند بشعار حجعلتعه حااعدا ممعن أسسعاا ملعيعار الشععر ث 

 سيا  النص اإلبداعح.

ل د بارش بشار أدحااه االجتيعية من خالل التااصل املاضاعح لألشياء حالو ما نذلق 

 شخيص التداحيل لإلبداع.عليه بالت

حث التداحلية نعت د عو مركايعاغ اطذعااغ يفعاطذاة األحو نركعا ىلعا ععو العنص أمعا 

ال انية يفنباعد يفيهعا لنع ف يفراغعا  يتحعرف معن خعالل النسعق ثع  نعااح بعاالق اب  يفعيي بع  

اضععا ا اطذاا  ليت  االلتصا  بالنص يفيتالشا الفراس لتنتج عندنا األنسعا  املختلفعة ب 

حم اربا ا املستجدة كالفعل حردة الفعل حع لية الذواب حاإلياب من راع  االسعتنتاجاغ 

حاإلستنذاقاغ الداللية املختلفعة حالعو اليعت  إال بالعدمج ث سعريحرة املنعاوج أح مايسع ا 

بتعدد املناوج حسندرس ث وذا البحث جم اععة معن األنسعا  التعح حظفهعا الشعاعر ث ظعل 

 حيل حستكان حماحرنا األربعة كاأليت:املنهج التدا
 

 .الفراس التداحيل حوي نة النص الشعري -1

 .املركاياغ حعبار نسق الذاغ -2

 .النسق األع ا ث صار بشار بن برد -3

 اداحلية االرجتال حكرس أيفق التأحيل. -4
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 الفراغ التداويل وهيمنة النص الشعري: .1
 

اوركة الفاعلة أي ))كيفية افاعل البنعا البد من حجاد يفراس اراكازي انبعث من خالله 

حاملكاناغ اللناية مع عاامل السيا  لنرض افسري اللفظ حمساعدة السامع عو ردم اهلعاة 

حالفراس يع ل  (1)التح حتصل أايانا ب  املعنا اورث للج لة حاملعنا الذي قصده املتكل ((

معن وي نعة التعأحيالغ املتخيلعة عو دمج كامل البنا حاملكاناغ الستنذا  النص حالت ليعل 

التح ي ع عو عاا ها افريغ شحناغ الو الفعراس ححتايلهعا إو صعار اعتحو ب عدر أكع  معن 

الععدالالغ املاايععة املنظ ععة التععح انععااح عععو اويععاة االجتيعيععة ))باصععفها نتععا  الع ليععة 

نعععدوا مععن . الععو التااصععل يععتجو ععع  األشععياء املتشععكلة بععالكليغ التععح (2)التااصععلية((

أحلياغ صناعة الشكل النيص حاي ياغ الباطن املتحايث عو اد سااء, حوناف ناععان معن 

الاظائك: األحل ما كان متيويا مع النسعق منسعاقا معع أعيلعه ال اليعة حال عاو: العو العذي 

إا  (3)ينادره ال ال ا  ينفلت من إسار العبارة حالو مايذلق عليه ب ))التعأثري بعال ال((

د  للفراس إال إاا اشتنلت العبارة  بآثاروا من ايث اجلهد األحيل املتناغ  مع الصاغ الحجا

 الدال عو األقاال حاأليفعال.

حالعداخل ث منظععار الدراسععة النسعع ية إنععي وععا قعراءة قائ ععة عععو ))مبععدأ أسععب ية النسععق 

 سعلذة حالو يت حار عو أساس املبادلة ب  الشكل حاملضع ان حبع  (4)حإزااة السيا ((

البنيععة, حقععراءة الععداخل وععح إاععد  املسععتاياغ اإلجرائيععة التععح اع ععل مل اربععة النصععا  

اإلبداعية حال ي كن لنا االشتنال إال بااح من ال صدية الفاعلة املالزمة لألثر األديب . قال 

 :(5)بشار من البسيط 
 

 كأهناااو  ااااويف حماسااا     و اااان و
 

  

 فاااوحمتس ل ااافه و واهتااا  ل  هاااو  
 

 جوءت من الفردوس مقبهة سوحماء
 

  

 فولشمس طهعت و واملسا  حم وهاو  
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وناف قصد مجايل  اعبريي مدوش يتيوا مع سريحرة االنفعال النفيسع  الكعامن ث نفع  

الشاعر حوا اثر يفاعل يرس  لنا صارة اشبيهية اؤثر ث الذاغ ألن الاصك املن ال متحعرف 

 بذااه نابع من اركة حقاام جسد كان يتشايفه  ث ااكراه حيتل سه بأنامله اطشنة.

الاه الذااية منذل ا من اصارااه املتحركعة ))ث وعذا املسعتا  إن بشار بن برد يصنع انفعا

التعبريي ما دام املستا  الشعري اليت اطع مع املستا  االنفعايل عو الرغ  معن أن ال كيعا 

. إان وناف ااصال ان ربالاجح ي ز جاانبا من االاتكعام (6)يفيه عو النص ال عو املنا ((

اركته الدائبة, يفاوركة االرادادية ب  ارجتعا  األسعفل االجتيعح ألد  افاصيل اإلنسان ح

ل  له اؤس  لناع من وي نة الصارة الفاعلة حب  اوتااز األعو طفتعه النسعبية حقعد ا صعد 

بشار بأن جيعل ث متناحل أيدينا متداحلعة شاخصعة انعبا باويعاة حوعذا ال صعد يعااح بعأن 

اوتععااز األثععداء  ث اركتهععا الدائبععة بععاللبن االوتععااز يذلععق عععو اويععاة حاوركععة الكامنععة ث 

 حاجليل.

حاالرجتا  ث صاراه ناحع ل  ل اوركة االاتاائية لل عرأة حوعذه صعارة جمسعدة المعرأة  

ث يلة األرداف ألن العرب اعشق املرأة ااغ األرداف ال  يلة ألهنا أك عر م عدرة ععو إنجعاب 

 األبناء. 

وياة متاايفرة عو اطصب حالب اء, حإن كامريا نحن أمام صارة جسدية متحركة نابضة با

بشار االجتيعية اتااصل مع أد  األشياء حأك روا اساسية حكأنه يضع قانانا ل ياس اجليل 

حاجلسد ث آن حااد حالو نسق حصفح يت  استبداله بصارة حمارية حوا بنعاء نيصع اتعابعح 

تععاح ملركايععاغ البنيععة يتنععاما للكشععك عععن اوععد  الشعععري حوععا ااايفععق ث شععكل االيفت

. حالفعراس التعداحيل ينعااح عع  حسعيط اكعاينح ي تعد متاايف عا ث زحايعا االمعتالء (7)السياقية

ليتاايفر عو طرائق غري شائعة اتبلار من خالل اهلي نعة الكع   للعنص سعااء أكعان انفعاليعا 

 إجرائيا أم انذباعيا اراابيا.

مكانااععه االجتيعيععة لي فععا ث ظععل ااايف ا ععا إننععا إزاء حاقععع متبلععار يتشععكل بالضععد مععن 

حاع اضاغ اويا املتاح لذلو الفعراس حوعا يعذينعا الفرصعة الكاملعة حبنعري قيعاد للتحليعل 

حالتعليل ألن الظاورة املشتنلة عو التداحل اكان حليدة استنذا  حاستكيل ح ذيب, العو 

العو وعح  (8)ط اهلي نعة ال ائ عة((وح السلذة التح هييئها الشاعر ألهنا ))ث إطار بحث رحاب
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إشكالية اااجه الشاعر عن طريق قي ة التبادل حب  السلذة الو حالو معا يعع  عنعه بنظعام 

إجرائح ي تلو أدحااه ليخترص دحايفع التاجه التداحيل منس ا الو األدحاغ بي حيفعر ث ااغ 

جديد قال بشار من الكيان االجتيعح مالدا أساليب ا فا يفا  ما وا متاار  حصاال لكل 

 :(9)اطفيك
 

 كااب ضيءااوء كومل ااوا ا ااتعوحمت
 

  
 لاااا  ليف ال اااا اج  ينااااو وجياااادا  

 

 زانه الشذحم والفر د  ا  النرار
 

  
 نظوماااااو ضاااااب زاي اا  الفر ااااادا  

 

                                                           

اتااصل م ارباغ الشاعر يفها ييز  ب  صارا  حيفعراغ  يفعي كعان لل هعاة ينعااح ععو 

املرأة التح وح مهاة ث حاقعها من ايث اجليل لكن األعو ث قصعديته أنعه رسع  لنعا صعارة 

ال الدة الفريدة التح ااين العو اجليعد المعرأة كاملهعاة ععو رقبعة طايلعة ممتعدة يرصعع عليهعا 

اية هلا من اوسد حالو النحر ايعث مسعت ر ال عالدة يفعأي الصعارا  وعح الشذر األزر  مح

األحيفر ث اكاملها أوح صارة املهاة أم صارة الفتاة حال أخالنح أختار عو صارة الفتاة املهاة 

بديال ألن كلتا الصارا  ث درجة قصا  من اجليل حالكعيل حألن ال عدي  متي عة حاملجعدد 

 تيار.شذرا يفريدا أزر  يفلو اإلخ

حالفراس عندنا وا مسااة قرسية يتيوعا معع التااصعل كنعرض مهع  لكعح ))يسعتخدمه 

حالعو اأكيعداغ معن خعالل حجهعة النظعر  (10)املتكل  لت بيعت الءعء ث نفع  املخاطعب((

 (11)التداحلية وح أيفعال اااح بالكالم أح معان ألنسا  ك عريا معا اعرد ث لنعة الفعرد الياميعة

ااريعة يسعتلام ىلعا اعال الرجعاع بعالت نح املتكعرر حوعا اااصعل حصار بشار وح األك عر ا

 :(12)حماري ث ااغ الفعل الكالمح قال بشار خماطبا عبدة من الذايل 
 

 لال قب لته  املولكية لصارب 
 

  

 وإال فمنيناااو لقاااوء  واكاااذي  
 

  د نو فإي النفس ختدع ضاوملن 
 

  

 وقهب الفت  كولطوئر املتقهاب  
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الععو اااريععة االسععتلاام للععاحم مععايلام مععن الت نععح العاجععل املتيوععح بخذععاب انفعععايل 

 ديدي إا أن أمنيته الشائعة بالاعد ماالبث أن ان لعب إو غريوعا حوعذا معا حيعرف الفععل أح 

ال ال الكالمح ث سيا  است صاء ردة يفعل املتكل  حاملخاطب, حالو حما ااتكعاف بكعل 

 يع  عنها يفريشان إا ي ال ))ادرس التداحلية كل ءيء إنساو ث ماوا إنساو حاجتيعح كي

. إن العنص ث م ت ع (13)الع ليعة التااصعلية سعااء كعان نفسعيا أح بايلاجيعا أح اجتيعيعا(( 

 .(14)اوال يفعل منااح عن اللسان حالو حييل إو التأحيل باصفه اركة يفعلية لسانية

إن النص ث أعاله متاايفر عو أيفععال لسعانية م عل الاععاد حالتهديعد حاألسعئلة حاملذالبعة 

او ي ة التح متتلو قدرا من الناحل إو اااصلية انبعاثية حترف الععاداغ االجتيعيعة حاؤصعل 

 وركتها اطاصة حالعامة .

ا العام لتكعان حث سيا  ال صد عند بشار ااقفنا انفعاالغ الكالم منفلتة من إسار نس ه

لنا حظيفة اراجعية ابهر السامع لكاهنا يفاضاية ث ألفاظها حأجعراس نذ هعا حلعلهعا اسعتفا 

 :(15)ال ارئ ا  يست ع إليها, قال بشار من ) الرمل (

  جب  فطمة من نعت  هلو       هب جييد النع  مكفوف البرص            
خيعالط يفيعه بع  التجريعد حالت هيعد ثع  وذا وا بشار يسد يفراس النص بنعااه بنسق مناير 

 :(16)مايلبث أن ي ال ث نف  امل ذاعة
 

 ضن   رشا والا ق قسام 
 

 ضني غصن وكثياب وقماااااااار 
 

 دحما ضرر ااااة   مكنوناااااااااااة
 

 موزهو التاوجر مان ضاني الادحمحم 
 

  

أنسا  ي دروا الشاعر ث يفتاة ث ربيعها ال الث عرش يتل   لنا بيديه املسااة املؤولة  إهنا

 للاصك ب  اطرص حالاجه. 

إن النص الشعري ث وي نته وا ناحع نحا الفرادة امل كنعة التعح اسعتحاا ععو قابليعاغ 

لفهع  العو االجتيع حالتااصل ث يفه  أنسا  الع ليعة التداحليعة حإنشعاء م  بعاغ ااايف يعة 

 الظاورة املناااة باعح اللنة حإخضاع اراابيا ا املع دة ث خدمة النص املهي ن عليها.

حللتداحل مرجعياغ اااية حنفسية اؤكد وذا االجتاه حوعح اصعنع ))خصاصعية التحليعل 

ععو أسعاس أن العو اطصاصعية اتبعع ))آثعار املعنعا العذي يفككهعا, يعذعح  (17)النفيس((

حالعالقاغ النابعة معن ال عاة وعح ااغ السعلاف النفيسع   (18)قاغ قاة((انذباعا باجاد عال
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الذي جبلت عليه نفسية شاعر كبشار صااب التاظيك الصاري حالنعاغ اجلريئعة املتأايعة 

من اااصالاه ال رسية مع املجت ع حالدخال ث أد  افاصيله ب اة حجعرأة إو اعد الفعا  

 العنت حاإلقحام.العارمة ث رس  النصا  حإكسائها  غذاء 

إن أيفعال الكالم ث سد الفراس التداحيل إني انت ح إو مرجعياغ السيا  التااصيل))الذي 

وا يفيه عو نحا رئعي  معاوا قصعد املعتكل  الفععيل, أي أن بنيعة التااصعل ث أيفععال الكعالم 

ل , قعا(19)ليست حاادة من ال صد إو اإلدراف, لكنها حااعدة معن ال صعد إو االسعتنتا ((

 :(20)بشار ث ظل مرجعياغ السيا  التااصيل ث عبدة من البسيط 
 

 قب لهتا  هجارت ساولني  وااق و
 

 

 لو كن  مقبهة   الوصب  ماو حمادا 
 

 هجارت ماان ر  ارد هجااراي ودكاا 
 

 

 وماان  بياا  ملااو  عاايع    اادادا 
 

 ر  اانس ل وماا  الاا   وصااه   ااو
 

 

 والرصيف حيصايه  إصاداحما وإ ارادا 
 

 

                                      

الو وح مرجعياغ أيفعال الكالم حم اصد املتكل  الفعلية املكانة لبنية التااصل ي كننعا 

أن نستنتج منها رحابط ال صد إو رحابط االستنتا  عو نحا التعداحل أح الع اغييت املعؤثر ث 

 عها عو بنية النص الشعري.اشكيل خذاب است نائح ع د الشاعر إو اشظية لنته حاازي
 

 املرك  وت و بوحم نسق الذات: .2
 

الشو أن املركاياغ املعريفية وعح يفياضعاغ كانيعة ع لعت ععو ارا عاء العنص حإعذائعه 

الك   لكان التعداحل ظعاورة خذابيعة  اهلي نة دائي ع  األنسا  الصنر  حصاال لألنسا 

حاااصلية حاجتيعية ث حقت حااد حال اس  املش ف ب  التداحل حالدالالغ وعا مضع ان 

. الو املض ان الذي نحدده بالتل يح من خعالل االسعتعيل ث سعياقاغ الفععل (21)النص 

 الكالمح.

حأنساقها حااليك آليعاغ  حاملركاياغ ث شعر بشار إني اع ل عو ارشيق اللنة ب فردا ا

لعبار نسق الذاغ, حارشيح مالئ  للاعح اوضاري عو حيفعق نظريعة التااصعل االجتيععح 
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لكانععه أي التااصععل))عبارة عععن عالقععة اتععاخا بنععاء حعععح ب نععأ  عععن ضععنط املؤسسععاغ 

 :(23). قال بشار من الكامل (22)حاألجهاة((
 

 قول : وكيف ضا  باب مال العاد 
 

 
  ااا    وقاااودا ااااب   يوهنماااو 

 

 اوقاا   بيااد كاا  لاوهل ماان اهلااو 
 

 
 إي كناا  صااودقة الصاافوء ودودا 

 

 إي املرب  ذوب من مءض اهلو 
 

 
 اوب الرساب وال  كوي سد ادا 

 

الو وح مالمعح حععح منفلعت معن مسعاءالغ الت يعي  املؤسسعايت لكعان العو املالمعح 

, لذلو يفالشاعر يؤس  ملرالعة اشكل ظاورة اكان ث اجلاار من اناياااغ اللنة حأنساقها

خاصة من عبار نسق الذاغ إو اآلخر من خالل التيوح بحااراغ الذاغ حم االغ ال ال 

ث ااجيه خذاب مك ك ينت ح إو انسا  ااايف ية هلا صدر التيثل ث اصعاير أصععب أنعااع 

ااء. حوعح العالقة املحاي ة حأك روا اداحال عو اعتبار ال صد املاجع حالفاضاي عو اد س

إنععي اعععد الععو اوععااراغ لتتاجععه إو غحد شعععرية غلبتهععا مالمععح اوكايععة ث اركيععب 

س اايجياغ نصية عارمة ممكن لنا أن نتأمل صاروا بالتأحيل حالعو الععبء ال يضعذلع بعه 

إال ال ععارئ العععارف بأصععال التااصععل لكععان يفعععل ال ععراءة يع ععل عععو اشععخيص املععتكل  

 هي من صالغ حرحابط اكاينية.حاملست ع حاست راء مابين

إن اواار التااصيل ي تلو قدرا من شفايفية الكالم ألننا ))النستذيع قراءة نص من دحن 

. قال بشار بن برد حانسعجاما معع سعيغ صعناعة (24)أن نفه ه ث الاقت نفسه بذري ة ما(( 

 :(25)ال صد الفعيل التداحيل من البحر اطفيك 
 

 لحمهق  م جتا  ور تادي إال
 

 

 وقعااة  ناادنو   وقااوع   ال ااراب 
 

  ويف قوما  تتولاة   سقاوب
 

 

 ليتن  كن  ضعض اا  احلقاوب 
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إن صار بشار ات رد ث أصال معريفيتهعا حضضعع لتأسعي  منعاير عنعد اآلخعرين لكعان 

ث قلب الصار الشعرية حإطال  بااطنها الشععارية ث نسعق منعاير ي كننعا أن  بشار الي دد

نذلق عليه بالنسق األع ا الذي الي كن أن نعتل   ارددااعه إال ب سع  اجتيععح مت عارب 

حمتحايث للصلة الع ي ة ب  املتفعاعالغ الكالميعة حاألقعاال, بعل وعا سعيااة انذباعيعة ث 

م بالذاغ ث  اطرح  من إساروا عند مراال أخر  عنعدما اشكالغ املألاف حالسائد حاهني

 خير  النسق ليؤدي حظائك غري اعتباطية.

إن اودحد امل كنعة لعبعار نسعق العذاغ وعح ااغ اوعدحد للتيوعح معع اآلخعر ث جدليعة 

ال نائح املتناقا حاملتالصق وركة النص لكان اآلخر ث اصار الشاعر وا مرشعحع اعداحيل 

لتفسري ن ذية النسق ححتايله عن حجهته ألسباب  يراوا الشاعر ممكنة ث  يتااصل من خالله

اصارااه حضيالاه, حوح حما متنرياغ اظهر عو مالمح األيفعال حاألقاال ألهنعا ))أقعاال 

. الو وح اداحليعة ممكعن أن (26) اتحال إو أيفعال ااغ صبنة اجتيعية ب جرد التلفظ ىلا((

بل ث ااغ اطذاب حمكانااه الداخلية حانشعناال ث اركعة اظهر من خالل اطذاب املاجه 

الامان حاملكان املهي ن حانذالقا للتل يح حالتاصيك ل ف أثر نسع ح متحعال حكعائن. قعال 

 :(27)بشار من املنرسح 
 

 حماس   اهيم  تاد و  ضولعناد
 

 

 وضاااوملن    غاااد وضعاااد غاااد 
 

 قولاا   اانهقو  فاارب    ااوضعة
 

 

    الكباد   فقه :  وضردهو 
 

 لي  احلد ث الذي وصف  لناو
 

 

  كوي ضيعو ضوملاااااااوج والولاد 
   

وععح ال يحععاغ زمانيععة حأمععان اااصععلية ث زمععن ياظفععه الشععاعر ث نسععق مععاب  الععذاغ ث 

ادحدوا حاآلخر ث اعدحده منذل عة عع  باابعة مركايعة اأخعذ ععو عاا هعا النسعق املتحعرف 

دحد الامعان العذي ي يكعن متح  عا ععو الدحام,إنعه سعلاف اطار  عن اعدحد املكعان إو اع

اراابح من قصدياغ الشاعر ث رس  اداحليااه املذباعة ث جدار اطذاب الشعري الكائن ث 
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. (28)))املناوج النس ية سااء ث ميدان اطذاب الشعري أح ميدان حتليل اطذاب الرسدي((

كيعدة بعردحد أيفعالعه الكالميعة أح ال عال حأن ياجه كالمعه نحعا اآلخعر معن بعاب معريفتعه األ

املؤس  لنظرية اواار املتيوح مع النص برشائط انفعاليعة حاضعحة اسعت ذب كعل األنسعا  

املتااة حامل كنة لتاظيفها كعالماغ نس ية دالة عو التفاععل املاضعاعح  حالنسع ح اتعداحل 

 عند ال صد مرة حعند اآلخر الالمبايل مرة أخر .

تة من را  التصاراغ التح اعت دوا شاعر كبشار يؤسع  لنظريعة مه عة إهنا قرائن منفل

ث التشخيص حاالستهالل ملج ل خذاباغ الصار املناااة ااغ ال درة عو التااصعل بنعري 

ان ذاع حالو ا  ب من الشعرية التح اتجاحز))التفسري الاصفح حاالوتيم بتحديعد املعنعا 

 .(29)حتك  ظاورة الكتابة األدبية(( األحاد إو البحث او يث عن قااعد عامة

الو الظاورة ث التداحل اتيح يفرصة أحيفر للنص لكح يبتنا من الداخل باطنيا حبنائيا       

 :(30)ي ال بشار من البحر البسيط 
 

 غ الااة غصااب  ليثااو ضمقهت ااو
 

 

 ر لحم  كوليويف م صوضو وم تصبو 
 

  ونظرا ل هق   هم  ضمقهته
 

 

  ينااه  نشاابو فاا   اا اج قااذ     
   

انظر لذلو التداعح الذي يؤس  لفكرة ااايعة انلعب أخعر  إا يتحعرف الليعث ب حعار 

الناالععة منصععابا بجيهلععا مفتاكععا بععه لكانععه ي ععر أن الفتععو الكععائن منت ععل بعع  الناصععب 

حاملنصاب يفتلو الناالة افتو مرة حانتصب مرة أخر  حالعنص ونعا يأخعذ بععدا اراكازيعا 

ب ب  لتها لكن الناالة وح سل ا التعح اركعت ث عينيعه نظرا عا ااركعة لكان الناالة انتص

نعاسا قد استفحل حوا ا ابل ث النسق الذي يتجدد بنائيا ليكان نصا خذابيا اراكا دعائ ه 

 عو مشنالغ اللنة حاناياااغ قاالبها املتأنية.

ع ملسعبار حاجل لة وح املارد األك عر يفعاليعة ث نصعا  بشعار معن ايعث أن اجل لعة ضضع

التحليل اللساو الذي يتاقك عندوا ألهنا ص  ت كإطار للدمج ب  خمتلك الااداغ التح 

 .(31)اعد جاءا من لسانياغ الكالم ال من لسانياغ اللنة 



 
  مريم عبد النيب عبد اجمليدد. حتريــر:               حفريات يف الشعر العربي 1 سلسلة )سكوالر( الكتاب

 

 

  41 
 

حي اعد املركاياغ املعريفية اجر ع رة ث طريق أنسا  بشار الذي جتعاحز مبهرا عا بجعرأة 

متناويععة ايععني أحغععل ث أنععيو أنسععاقه التجريديععة  ايععني حلععد ث اللنععة اشععتناالغ أزااععت 

املشنالغ السائدة مع الذاغ حخرحجا ىلا إو ثلة من املتنرياغ املستحدثة التح ديفعت الن اد 

عو قائ عة املالعدين املشعاغب  العذين غعازلاا اللنعة حاستحدعحا العداخل يفيهعا جلعل بشار 

حصاال للح ي ة التح مفادوا أن اللنة ممكنة ث حتاال ا حثنائيا عا التعح اتاالعد لتحيعا. قعال 

 :(32)بشار من الكامل
 

 دع اكاار  باادا إنااه فنااااااااد
 

 وتعاا  ترقااد مثااب مااو حمقاادوا 
 

 ضاا   تطولب ااااااااااو مونولتاا 
 

 إال موا ااد  كه اااااااااو  فنااد 
 

 فو كن إىل  كن ترس ضاااااه
 

 اهاب ال مااوي ولنا  منفاارد 
 

 قد اوب حمل     تذكرهو
 

 وهفو الفاااد  وحمقا  الكباد 
 

 فو تبق  رعا  لي  دنساه
 

 ظااان املر اااب وظناااه سساااد 
 

 الجتر اايب  لهصاب  فر او
 

 واقعد فإي لد   قد قعدوا 

امل ذاعة ث أعاله معن الكعيل أهنعا خعر  للععادة اعذوب معع ال صعد حالتعداحل معذوب 

التحليل ال التأحيل ارس  صارا مك فة عن زمانياغ أمكنعة أراد هلعا الشعاعر أن اكعان باقيعة 

حمتااصلة لكان خاب ث نااله الذي اع ف من أجله بل الذي يف د ايااه من أجله. حونعاف 

إو املشعيب بعل ظعل يتعذكروا طيلعة ايااعه حوعا انعتيء متفعرد  ارصيح بأن اب عبدة أحصله

لصارة مذولة لذلو النسق امل ابط. حلا أمعنا النظر ث كل حشائج العو النسعق ث اصعاير 

النساة الالئح اكرون أم ال )عبدة, سلي ا, سععد , رمحعة, صعفراء, ابعا, خليعدة, بانعة, 

ن نسق الدعاة املك فة لعشع هن حاورقعة حغريون الك ري( ألدركنا أن الالزمة وح حاادة حأ

ث متابعة أخبارون وح حاادة أي أنه كان يااجه ابعا متفعردا معن نعاع خعا  حمعن طعرف 

حااد حال أظنه إال صادقا ث ابه جمربا أنساقا من اوب اتكرر حاتاالد طيلة ايااه برحح يفتية 

 :(33)متاوجة حشابة عو الدحام قال بشار ث حمبابته رمحة من البسيط 

 حممحااااة ا  ساااا    منوزلنااااو  ااااو
 

 

 اوحموجووحم نااو فاادت  الاانفس ماان جاا 
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 لن  املن  وساد ث الانفس لولياة
 

 

 وجت  القصو  ولوطوحميسومنت    
 

                                     

نخلص لل ال أن املركاياغ املعريفية التح ا صاوا بشار ث اااصله االجتيعح مما يتداحل 

قصديا حنفسيا إني يؤس  لناع م ري من الاظائك اللسانية الرشي ة التعح ع لعت ععو ابتنعاء 

دي امة النص حانذالقا به إو حتليالغ منذ ية اعذح املساس الا اآلخر ث اشكيل بنية يفاقية 

ص اكاينية متتاز بعالئق االراكاز حالتنايعع يعيعدا ععن التاصعيفاغ املستعرضعة ااغ خصائ

التح الضدم اللنة حالاتيوا مع انايااا ا املتكررة. حاولعال ث امل ذعع وعا العال العرحح 

الأك ر حبشار خيلد ث داخل باابة العبار نحعا نسعق ااغ ملتهبعة حغاضعبة متأملعة ي انعل معن 

لندم حوا باجتاه أنساقه كأع ا عاض عنه بدقيق التخيل حوا حإن كانعت نااهلا إال اورقة حا

 أنساقه الظاورية ع ياء لكنها ث جاوروا متتلو البصرية الفاعلة.

الو وح ادحد التداحل عند شاعر أعذا للج لة انسياىلا حافردوعا إا أنعه أسع  ملعنهج 

قعه معن مفعااح الفهع  متعدد قد يصععب ث الشعكل عنعد التحليعل لكنعه الياصعد معا ث أعي

لل ستاياغ اإلجرائية حاليكان عبئا عو املتل ح أيني كان. حالعو رشو ث الت هيعد لسعؤال 

طلب ألح عليه الشاعر طعايال ععو ))أنعه االعة اسعالل اعال معا إاا كانعت رشحو الذلعب 

ني الدحرية ث حملها أم ال, يفالرشو الت هيدي م ال يؤكد قدرة املتكل  عو انجعاز الفععل بيع

 .(34)خيص رشو املحتا  يفعال مست بليا سينجاه السامع((

نععع  إن رشحو بشععار امل هععدة النت ائععه الصععار االرجتاليععة إنععي اععدعانا للتعجععب ألهنععا 

مركاياغ منظ ة يفائ ة اجليل حاالكتيل لتنضج من خالهلا جمسعيغ الصعارة الشععرية بنعري 

 منازع.
 

 

 النسق األ م    صوحم ضشوحم ضن ضرد: .3
 

الو النسعق العذي اج اعه بشعار عنعاة ث صعاره االراداديعة التعح دأبعت نفسعه ضيلهعا 

حال سها ث الك ري من ناااح اوياة االجتيعية  حالعو معا شعكل عبئعا عليعه  بفععل املبالنعة 

حاإلواح بتلو الصار التح يتيوا يفيها مع اآلخر حكأنه الي لو خيارا آخر غري االستحااا 

صعار الكاشعفة حالنارقعة بعالفا  حوعا نسعق مهعي ن بجعرأة متناويعة اجلريء بسيل معن ال
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الضشا العاقبة حوا ث اركته مندمج ث سارة النضب حالتحدي. حوذا ناع معن التعداعح 

النفيس حوا ظاورة جيب الاقاف عندوا ألهنا انذاي عو جم اعة معن املكانعاغ األساسعية 

ح ال عدرة اللنايعة التعح اععد املصعدر لصياغة ال درة التااصعلية حإاعد  العو املكانعاغ وع

الرئي  للدحايفع الكالمية اتلاوا ال درة االجتيعية التعح ا عك بعاجلاار معع ال عدرة اللنايعة 

لكن ب اىلا االجتيعح الذي الي كنه أن ينفصل عن قعدرة اوعاار العذي يشعكل ث جم اععه 

قا من معاقاغ ححتعدياغ ال درة الفائ ة ث خماحن عل  املعريفة أحال حالعامل الشخيص انذال

األداء النهععائح الععذي يعععد األداء الفاعععل كرمععا للتععداحل حكاظيفععة شخصععية ااايععة اسععتله  

 :(36). قال بشار من جماحء الرجا (35)أشياءوا من العاي اطارجح
 

 هااب ماان حم ااوج تاار
 

  نااا   يااال العااارب 
 

 ماان كااوي سيااو من اااااا  
 

 وماان الااو    الاا ب 
 

 ضااااأنن  او  سسااااااااب
 

  وج  ا  اي احلساب 
 

 جدي الذي ل مو ضااااه 
 

 كرس , و و اوي لي 
 

 ر لااااااويل إاا اوقيصاااااا
 

  اااددت  وماااو نساااب  
   

ال  ايفية حكاظيفة شخصية اااصلية  انظر لل  ذاعة التح جتسد ن ذا منايرا من األنسا 

مع عااي معريفية خارجية ينري ىلا بشعار نسعق صعاره كعردة يفععل ملعا يعانيعه معن صعدحد ععو 

الصعيد االجتيعح حالشخيص حمد  التأثر الذي محلته نفسه من الو الن ائص التح شعابت 

س ه البعاطن حملعال النف  ىلا حإكيال للن ص اراه يرجع لألصال املعريفية اطارجية منايرا لن

لنس ه الظاور الذي نذلق عليه بالنسق األع ا الذي ي اد ملركاية االنفععال إا أنعه ))يعتجو 

ث ال صد اجلييل للتعبري يفضال عن العامل النفيس, إا ي اد االنفعال إو سلاف وذا الدعب 

اوعا سعيغ حللنسق األع ا ردة يفعل لد  املتل عح حوعح ردة معاكسعة اتبن (37)من التعبري(( 

مكانة لنسيج النص حمتفاعلة معع اركتعه اجلاوريعة حالعردة العو وعح معن اعأثرياغ أيفععال 

الكالم اواارية التح ادعا إو االستنتا  املبارش ض ن نسق خمتلك اتااز  به املركاياغ ث  

ات اطع مكانة أاادية داللية مشعتنلة ععو حوع  العذاغ بعل حوع  اآلخعر ث رصاع الينتهعح 

دائبا بحركة اشتناالاه ث اللنة اجلاحمة حاملسايفرة ث أاان اطلق الفععيل املحايعث  مادام النص
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ه حالعو قصعد ااظفعه ))النايعة التااصعلية التععح يريعد املعتكل  حت ي هعا معن اطذعاب حقصععد

. حالو وح قرينة اايفي ية))اساعد ث حتديد الاظيفة النحاية للكل ة حبيان دحروا (38)منه((

 .(39)للج لة(( ث التحليل النحاي

حالنسععق األع ععا نكععا  ث طبيعععة اكععاين الشععكل الشعععري حاسععتعالء عععو بعععا 

الضاابط الذااية املتاغلة ث نف  الشاعر حأيديالاجيتعه املنعايرة  حاكشعفا لكيفيعاغ الفععل 

حأنيو اركته الداخلة حاطارجة حما يستبذن من مفاوي  غاية ث الع ق إا ي ام ))كل يفعل 

. حاععد (40)هام )ال صدية( حا ام )مسل ة  ال صدية( ععو أسع  اداحليعة((كالمح عو مف

الو املفاوي  قي ة اداحلية نصية حااارية كامنعة ث أبعرز املفعااح امل نهجعة للنصعا  التعح 

انذاي عو أيفعال ال اة املتض نة ث ال ال أن أيفعال ال اة اشعكل ورمعا ااايف يعا معع عاامعل 

لتضليل عو املصادر اطاصة التح حيصل من خالهلا الفععل كعي اإلقناع ث استالم اطذاب حا

أن التأثري املتاخا من يفعل ال ال اليؤيت أكله إال إاا جعاء متاامنعا معع الفكعر حاملشعاعر قعال 

 :(41)بشار من البسيط 
 

  طو  هيناو ضاأي كناو ماواليك 
 

 
 

 و ريوناااو ضـضااااااااوء ولجاااداد 
 

 وقد نر   وحم قويف   لنوف ماو
 

 

 ون   العيب إا ليسوا ضأنداد 
 

 كأننو  ن مو ص  وقد  مع 
 

 

 آااننو قوج جاوحم غاري  قصاود 
   

من ممااكعة العدايفع العذايت حقلعب النسعق اع  يتحعال التعداحل إو قصعدياغ  المنا 

يفكريععة ااغ أصععال معريفيععة اصععدر خذابا ععا بععاعح حإدراف ث ظععل جمت ععع ي تلععو الععاعح 

كاملجت ع العبايس الذي أايحت له يفرصة اوبية لالطالع عو معارح  الشععاب حاسعت راء 

دوار اركعة التعأليك ث شعتا املجعاالغ, اضاراغ األم  املجاحرة بفعل جهاد ال مجة حاز

اتععا غععدا الشعععر ينحععا لتاليععد أيفكععاره حرسعع  اععداعيا ا بجععرأة حوععذا خععار  عععن نذععا  
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املؤسسععاغ املهي نععة حكععي يراوععا أحسععت   ))إن األعععيل الكالميععة هلععا بعععد اجتيعععح حشععبه 

 .(42)مؤسسايت الي كننا ب  تضاه انجاز أي ع ل كالمح رشعيا ث أي سيا  كان((

الو وح معذياغ سياقية ادعا هلا التداحليعة التعح جتععل معن رشحو نجااهعا االشعتنال 

عو األعيل اللنايعة معن خعالل خذعاب خعا  نعااج ععن اللنعة بعل ااصعل ععن افاعلهعا 

بالدرجة األساس حنعنح بالتفاعل العو التااصعل االجتيععح املعؤدي إو حتريعو حجهعاغ 

ااة املتب يعة بيعنهي ععو أسعاس انت عايل متسلسعل حالعو النظر ب  البا  حاملتل ح حيفه  املسع

الي كن اعتيده إال من خالل التحعال معن العدالالغ املعج يعة إو الداللعة السعياقية حوعذا 

 .(43)))اليدرف إال بت  الغ اونية اع د ث اون ال ارئ((

إن مععنهج التععداحل ث ا ي تععه اسععتبذان للععذون حجتريععب لل سععاااغ امل كنععة لل نععايرة 

مديفاعة بصخب التداعح النفيس حاالجتيعح ليالد انديفاعا معاضا لكعل اعاالغ اورمعان 

حاملنع التح اتاايفر ث املخيل مستنفرة ث اركة الذاغ املت لبة ي ال بشار متناال بععععع )ابعا( 

 :(44)من اهلا  
 

 لسب  فاي  لهيا   
 

 وفااي  احلبااب مبتااوت    
 

 للدلهاا  ضاا    ناادي
 

 فأ قصاي    من الشاوهل  
 

 لتااوب ضعااض موللقيااا 
 

 ت من هجاري وللقيا    
 

 ف  لمسي  ست  صاا
 

اااااجي      حمخ احلااااا  و  
 

  

إن العالقة الكائنعة ث ااغ الشعاعر اديفععه إو أععو درجعاغ البعاح حوعذا دليعل ععو أن 

التااصل االجتيعح إني يتحرف ب رائن اونية اديفع الشاعر ملتابعة قناعااه لتح يعق معا يصعبا 

إليه عو الرغ  من كل املعارضاغ التح حتال دحن حت يعق أمانيعه ألن معارضعيه ععدحا العو 

يرغب ث استحصاهلا جتعاحزا ععو معاي تلكان حاصعيدا لفعر  نعادرة وعا  االكتشايفاغ التح

ير   من اوق أن اكان له حاده. حما اصال الو إال باجلرأة املتناوية التح كان ىلا الشاعر 

مشاكسا عكر املاا  عنيفا ث متابعة رغبااه األمر الذي ديفع اآلخرين إو إقصائه حإزااته عن 

كاية املتخيلة التح يتصعاروا بشعار ألهنعا اشعكل نظريعة ))اعال السااة حالو ث منظار او

العو الت اضعع ث ا ي تعه اسعتعداد يفذعري  (45)متاضع ال ا  الع ليعة ث مركعا العدماس((
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م  ن بامليل للتااصل بفعل عاامل اجتيعية قعاورة حتعت  ععو الفعرد مااصعلة اوعاار امللعح 

ة حالفعار  بينعه حبع  معن أراد يفراقعه اشعتد للخرح  من العالة النفسية. حكلي اشتدغ العال

 عندوا الرغبة ث االلتصا  او ي  للتعايا بشدة.

حأو  العاامل التح ديفعت اآلخر للنفار من بشعار العو الشخصعية الرشسعة الفاضعاية 

امللحة حالو اطلق الصعب حالن ط ال ايس العذي دأبعت عليعه نفسعه إضعايفة للع عا العذي 

سبب له مشكالغ مستعصية رايف ته إو أيام ع ره األخرية. لكن أصيب به ث طفالته  الذي 

الذي حيسب لبشار أنه صااب قدرة عالية عو اوب حالتااصل معع اجل يعع لكعن املجت عع 

الير  حماسن الفرد األخر  ححيك  عو الظاور من اطذايا ي ال بشعار ث اااصعله او عي  

 :(46)من الرسيع 
 

 لنااا  د اااوق الشاااوهل فوحمتوساااو  
 

 ماان ضعااد مااو لصااب   وسااو 
 

 اكاارق   ااد الصااب  صااوسب 
 

 كااااوي لااااه إا اا  مفتوسااااو 
 

 ل اااويف  باااودا مااان اااااااااااأنه
 

 إي ر   حمهااااو ضااااوكرا حماسااااو 
 

 فولقهب مش وف ض  قد مضا
 

  هقاا  ماان األساا اي  لتراسااو 
   

ل د كان اااصله مع عبدة محيي حمسعت را لكعن اواسعدين يفرقعاا بينعه حبينهعا حل عد كعان 

يستأن  باأليام اطاايل لاصاله عبدة التعح يصعفها بأهنعا النعادة التعح الااجعة معع حجادوعا 

 : (47)ملصباح ي ال 

 وكيف ال صبو إىل غودا           تكفي    الظه ء مصبوسو

او ي ة أن كل أعباء بشار عو الرغ  من جرأاعه حخمالذتعه البيعت العبعايس حعالقتعه معع 

اطلفاء لكنه كان رقي ا ث ابه الذي أحد  به حعو الرغ  من اعدد ابيبااه إال أن الو كعان 

مدعاة لتااصله حكل حاادة منهن معا أن ابادلعه بحعب اتعا افارقعه غيععا إا كيعك لرجعل 

 ساسية يفاقد البرص أن هينأ بنري اوب؟ مروك او  مفرو او

حث اعت ادنا أن املتل ح ث قضية بشار ي ر ب ستاياغ بنيايعة ))متععددة قاسع ها املشع ف 

سعيه إو بلارة طري ة مرنة ا ي  يفاصال ن ديا ب  العذاغ ال ارئعة حاملعتن امل عرحء لكعح حي عق 

هلامش, بع  الفهع  حالتأحيعل ث هنايعة املعادلة الصعبة ب  االختالف حاملذاب ة, ب  املركا حا

الو وا النسق األع ا الذي كان ينظر إليه بشعار معن زحايعا عليعا قعادرة ععو  (48)املذاف((
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ضبط درجة االختالف حاملذاب ة حب  اهلامش حاملركا ضع ن املؤسسعة املعريفيعة التعح كانعت 

ه كان من ا نعا أن سائدة وناف. حوا إا يتجاحز كل الو األنسا  حصاال لنسق اليبرص غري

نذلق عليه حبتااضع النسق األع ا  ل درة انسا  اآلخعرين ععو املنعايرة اجلائيعة حاملسعايرة 

الكلية باست ناء نكعا  نسعق بشعار األع عا حانذالقعه ث زحايعا اااصعلية صععبة ث متاويهعا 

 :(49)ححتليل مداليلها املعريفية حاراه ي ال ث عبدة من الرسيع 
 

 صااوحما   ااروحما العااني هلااو
 

 جود  هي و احلسن  روسو 
 

 كاااأي الهجاااو ضاااني ل ااانوهنو
 

 ركو حماسااو وتفوسااوامستشاا 
   

إن وذين البيتع  ث اعت ادنعا حاعدمها يشعكالن متاويعا معن نعاع آخعر يأخعذف إو اطيعال 

 العجائبح حالكيل ث صار بشار بل يذربو إنشاده متااصال أنا شئت.
 

 تداولية االحمجتوج وكرس لفق التأو ب:  .4
 

التااصلية حخرحجا من األنيو  لالرجتال اداحل مبارش حيكح قصة التااصل ث قصديااه

السائدة حوا ااظيك ملج ل اركة الشعار اوركح أليفعال األقاال التح اشتنل عو منذ عة 

الاعح اجل عح حاإلاساس بحركة ال  ايفعة املركايعة حكرسعا أليفعق اأحيعل املتل عح حديفععه إو 

ة نسع ية العو التحليل املنذ ح ث استيلة اللنة حيفو مراال انايااها الشععري. حوعح قعراء

التح انشده ))وا البحث عن بروة لل راءة البيضاء, حلكن ول افلح ث ال با عليها, حوح 

العو ال وعة التعح كعان بشعار يتصعيد أحاهنعا  (50)اتخللها كعي يتخلعل املعاء بع  األصعابع؟((

 :(51)لي دمها ألنااع خمتلفة من درجاغ الاعح حالتل ح قال بشار من جماحء الرمل 
 

   ضااولهوا هاويف قهباا
 

 هان دائا  واااقو  
 

 اهب  نفيسا إلي اا
 

 راتاي ضقهب  سسا 
 

 ولقااد قهاا    لاارا 
 

 حماستاا  ضولرقيااوت 
 

 إن  تاي  قهباااااااااا 
  

 ضقاار   احلجاا ت 
 

 

 مثااب  بااودا في ااااا
 

 ي فتااااوا الفتيااااوت 
 

                                           

                       



 
 2019 57- 31     .د.ناصر شاكر األسديأ دراسة تداولية- النسق الشعري عند بشار بن برد 

 

 

48   
 

أعاله مندر  عو نسق منفرد لسريحرة اركة اتابع كل حصك يراد به ابيبة  إن النص ث

الشاعر الذي أيفرد هلا نس ا خاصا ث حمار اركة الذاغ حكأنه يع ق الصلة بعبدة التح كانت 

مت ل له رماية التااصل حالب اء باألعو حاألدنا عو اعد سعااء إا كعان الشعاعر يعراون ععو 

ن السلذة كان عبدة جارية عند اطليفة املهدي التح متعردغ بفععل عبدة روانا خميفا حوا روا

جتااب ال ا  عو بشار حاعت د أن السبب من حراء م تل بشار ي يكعن سعببا دينيعا بعدعاح  

الاندقة بل بسبب إوااه  حابه اجلارف لعبعدة العذي حتعد  السعلذة إلعاد عا  العو األمعر 

لنساء هيي  قلبه ىلن إال خذعاب صععب كعان بشعار الذي أثار البالو عليه حما إطال  اجل ع 

يراون عليه حوا بحد اااه جتاحز ععو  اوعاك  أح ي اكعن عبعدة معن جعااري اوعاك  حبشعار 

 حياحل انتااعها جمددا حوا ير  نفسه كند قاي طص ه.

الو الاظائك االرجتالية التح جسدوا بشار ث قصديته الفاضعاية اجلاراعة حوعح ن عط 

دعانا إو البحععث عععن حضععاح الععنص حوععا مروععان ))ب ععد  قراءاععه مععن منععاير حالععو يعع

الداخل, حاوفر ث بنيااه الباطنية حوذا ما يستدعح استحضار مجلة معن املععارف حاألدحاغ 

الو ال راءة وح نسق داخيل مروان ب ستجداغ املتخيلة التح اع د الصلة ث ( 52)الن دية(( 

 أيفعق التصعاراغ التعح عليهعا التأحيعل للاصعال إو املتنرياغ التح كان عليهعا الشعاعر حبع 

أرض صلبة لتاليك الو الفراس التكاينح حإهناء ع لية التسذيح حالتل يح للنص ألن نصعا 

ن عرأه لبشعار يعااحل ع ليعة اوفعر العذايت ب عيعة نسع ه املتجعرد حاملخعالك معع ب يعة األوععااء 

الشععرية بأنيطهعا املختلفعة  األخر . حبسبب وذا النص يكتب سلذته ععو حيفعق املتنعرياغ

حالو نعاحوا ل درة بشار عو اإليفصاح أح ))التعبرياغ ايث يكان اهلدف وا التعبعري ععن 

حوذا ما ملسعناه ث صعد  مشعاعر بشعار  (53)اوالة النفسية برشو أن اكان ث ة نية صادقة((

 :(54)حصد  افاعله مع نصه الشعري قال من بحر الرمل 
 

 تقبا قمر الهيب إاا مو ان
 

 وه  كولشمس إاا ر تنتقب 
 

 رااحمضاا  ضاا   ااو مستبشاا
 

   نعاااي   وتصاااوب ولعاااب 
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الو وح األناثة التح شكلت ث اااصل بشار روانا لرسع  صعاره بكعل دقعة حاسعتنرا  

اع  انت اىلعا  حوح ث متاويها حانايااها عو مرااب حصفية غاية ث االكتيل وح ااف ال  عر

ألن الن اب يضفح عو الاجه ظالله كي ال  ر بضائه بيني إاا أزاات الن عاب يفعإن الشع   

ستسذع من نار حجهها الو صارة اعد عتبة نصية وراف جديد يبدأ من ابدالغ الاجه إو 

ابدالغ اجلسد بدليل االنت ال من الاجه إو املبيت حالذي يعنح بعاقح اجلسعد ايعث املبيعت 

ال حوعا ث ق عة استبشعاره بلحظعة يسع يها النععي  حععادة للصعبا حاللععب حوعا ث ع عده لي

السبع  حالو اااصل بل مبالنة ث التاغل ث انايا املجت ع حارا اء النف  معن األاعادي 

إو ال نائح ث م ابالغ انفح العالة حاالغ اب. حالفاعل او ي ح ث اااصل بشار ياقعنا ث 

يفيكان عسريا عو املتل ح ))حتديد الفاعل او ي عح املعؤدي لصعينة اوعد   إشكالية انتسابه

ول وا الفاعل الظعاور ضع ن السعيا  الشععري بانفصعال ععن اعأثرياغ املعؤدي أح الفاععل 

إهنعا ايف اضعاغ إحيائيعة  (55)األحل حوا املبدع, أم أنه وا اااه املبدع معرحضا ىلذا الشعكل((

تجعة للعنص العذي يكعان ))ميعداهنا او ي عح وعا ااغ األديعب ضتص ىلا البنية الداخلية املن

وح إشاراغ م ابذة قد ي ف الشاعر بينهي الو الفراس الذي اسعت رأناه  (56)املبدع للنص((

ساب ا املاسام بال صد حاإليضاح ث مستاياغ ال صد اللناي حانسجاما مع التعبرياغ التح 

ملتض ن صعارة االسعتيعاب الكامعل للفكعرة ضضع لذاغ الشاعر حاعال ا مع نس ه اطا  ا

املتخيلة كن ط ايف ايض بيني يشكل اود  الشعري عامال لتأدية الاظيفة ث نسيج الشعر يفي 

كان ادثا اربع ث ااكرة اطلق الشعري ينسج  مع املستا  اإلجرائح حاإلبالغعح للحعد  

 رس ها حوعا يفعيي بينهعا املصار لن ذ  من الصار حاادة متجردة حاألخر  منيبة جائيا ث

 :(57)يتحرف نحا نسق مفاجئ ي ال بشار من البحر اطفيك
 

 ا اامع   ولهيااد لناا  ا هااود
 

 

 مو قوج الاااااااامتي  الاااااامعمود 
 

 إي تصاادي  ناا  فهساا  ضااراء
 

 

 وجه نوم  ست   موت الصدود 
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 لو د و  الذي د وب من الشو
 

 

 هل فواقااو لحمدت ي مااااااو لحم اااااد 
 

 قرضينااااااا  لهياااااااد  إب ودود
 

 

 وسقيق ضولقرب منا  الاااااودود 
 

 ال تعناا  للااو    مهااة احلااب
 

 

 ضااااااااااااااااداء دوامق  مااااااااافقود 
   

وذه صارة خياطب ىلا آنسة ادعا خليدة لكنه ث ا ي ة األمر يشكاوا واانه معن عبعدة 

 :(58)التح أخذغ عليه كل مشاعره قال بشار
 

 ر لقرص  ان األواناس ستا 
 

 

 مسن  من  بيدا التسا يد 
 

 جب مو ي من و ومو جب  نياب
 

 

  ناادهو إهنااو  هي ااو   ااود 
   

الكي صاراان يتجرد يفيهي ال ريب عن البعيد حاملعنا امل صاد حاآلخر املرصعاد ث ظعل 

لل ععاة الفاعلععة حسععلذة الععنص املهععي ن عععو يفكععر الشععاعر  اوععد  الشعععري يفهععح متعع الغ

حالسيذرة عو األبعاد االن ربالاجيعة ك عذعا إشعاري سعي يائح يسعتخدم ك نظعار حتعاييل 

ل صدياغ اجتيعية ات ارب اينا حاتنايفر اينا آخر. إنه عشق من ناع آخر يفصح عن وظعة 

نة أن استاعبها أح أن اع  عنها ااس ة ))يعانق يفيها الاعح املستحيل حالتح الي كن ألي ل

حالتأحيعل يااجعه التحليعل يفعيي خيعص درجعة التاجعه اإلجرائعح  (59)اعبريا دالليا حاضحا(( 

لكان التداحل ينحا منحا حتليليا داخليا حماي ا حوا لي  حمها الو األيفق املتاقع بعل ي يكعن 

 حاالاصال باملحيط اطارجح.إال نس ا اراابيا ناجهه لل ارئ بدرجااه املتباينة من املعريفة 

إن بشارا أراد من نس ه األع ا االرجتايل جتسعيد ال عاة الكالميعة بأيفعاهلعا املجسعدة لكعل 

ناع من أنااع املاضعة الدالة عو ب اء النسق حدي امته من خالل أيفعاله التح متتلو مرحنتها 

ة قعال بشعار معن جمعاحء االنبعاثية املجددة املتااصلة مع األنسا  األخر  املجعاحرة حاملشعاىل

 :(60)الكامل 
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  وضااوي عااوهل املااذهب
 

 وطر د لهاااااااه  لجناب 
 

 واهب    كب السبيب
 

 لكااب غاااااااااااوو   مااذهب 
 

 الخيش مث  ساني اباا
 

 ت وهب خيوف األاايب  
 

 هي ااوت لفاارخ حموع ضااو 
 

 ناااة ال اااااااروج امل ااارب 
 

وح انسا  البد من مناير ا لتشكيل املالمح الداللية حااظيك أنيطها املتحالة قرسا أح 

اختيععارا متتلععو نكاصععها ث دحامععاغ االشععتنال ححجععع االسععت راء ث أمجععل االيععد للشعععر 

 :(61)حاستنفارا ملفردااه الذاوبة ث شتا مذاوبها قال بشار من نف  امل ذاعة 
 

  وضوي كدحمت النعاا
 

 ف  للااااااذ وللعاب    
 

  وضوي يل نفس  هياا 
 

   إاا اكاارت  تصاابب 
 

 وا  حمب  ماااااااد 
 

 إب ضااااااابونة معجاااااب 
  

إن دحاعععح االرجتععال ات حععار مععن خععالل امل ععدرة الفائ ععة ث التعامععل مععع اللنععة لكانععه 

املحارية حنحن إزاء الو الشااود ال صدية لل عنا التك ييل  اليفاغ الفرصة ث اااصالاه

للصارة الشعرية ن ك متعجب  اائرين لذال نف  بشار ث مذاحلة الو ال ابط الرحاعح 

يفي ن خياطب حيفي ن حياحر حلعل أنساقه الفائ ة الفاضاية جتعدد لنعا يفرصعة لسعيااة حتليليعة 

عليه ب اضعاغ جانبية متتلو اجلاابية اوسية  اتاايفق مع النظام التداحيل اللناي بل اطرح 

حاالست رائية ث استلهام التيوح مع الذاغ بل مع اآلخر املعنح بتلو اطذابعاغ التعح نع عد 

إو إرساهلا ملعان مض رة ث الداخل يف رة نديفع املتل ح الاقاف عندوا رغ  صعابة اندراجه 

هلعا معرة أخعر  بأنسعا  بعاورة ححظعائك ث افكيو خالياوا املكانة حملل ة النسعيج املكعان 

جديدة ))الو إان صياغة متعددة املعنا قد يفه  منهعا أن التعداحلي  حي لعان رليعة باطنيعة 

 :(63)قال بشار من البحر الذايل (62)للسان((
 

 وضيءااوء مكسااوج كااأي  سااد ث و
 

 إاا للقياا  منااه العيااوي  ضاارود 
 

 د تناا  ضأ اابوب اهلااو  ود و ااو
 

 الصافوء جااااد دليويل رسضوج  
 

 فجوءت    لاوف كاأي فاادهاو 
 

 جنوح الس ن   ر اوي وحيياد 
 

 فأ طيت و كف الصفوء فأ رع 
    

 القيهااة لد ااور الااروادف حمود 
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أن اكان نظرة بشار ىلذا املستا  من التداحل ألنه كان لصيق العالقة باملجت ع  العجب

الذي خ  كل صفااه ال صدية ا  كان خياطبه بصيغ مؤثرة راسعي لعه االجتعاه الع اغييت ث 

يفاضاية جاحمة اتاالد ث كل صارة انحدر من مؤثراغ العاعح اجل ععح العذي كعان نظراعه 

ملرالة التح عاشها مؤثرا ب ن حياحره ااركا آثاره إو اليعام. العو بع ق الصلة حانذالقا من ا

وح قصدية بشار حاداحليته النابعة من املعريفعة حمعن اطذعاب الشععري الععريب العذي جاءنعا 

 من اال بآماله الكبرية بسيادة الشعر حأنيطه حأنساقه امل يفة.

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  مريم عبد النيب عبد اجمليدد. حتريــر:               حفريات يف الشعر العربي 1 سلسلة )سكوالر( الكتاب

 

 

  53 
 

 لومتة
ال جرم أن التداحلية ع دغ صال ا ث أد  معاهي  اإلنسعان بأنسعاقه التفاعليعة حشعكلت 

انذباعا لذااه حاركته االجتيعية حمد  اأثر الو الاظائك سايكلاجيا حاجتيعيا حوح من 

ث  اأيت مللء يفراس الو اويا اوركح من ال ال الفععيل لعذا يف عد بعرزغ أيفععال كعالم ضعتص 

ة أح أيفعال أقاال انذلق من ثاابتها اللناية حجنااا للتحليالغ املنذ ية ب دلاال ا الشعاري

 يف د دأبت التداحلية عو الفصل ب  التأحيل حالتحليل حقد ااصلنا إو النتائج اآلاية:

ااصلنا إو رضحرة إجياد يفراس اداحيل, اعريفنعا يفيعه ععو نعاع  معن الاظعائك األحل  -1

معع أيفعالعه ال اليعة, ال عاو عنعدما ينفلعت النسعق معن إسعار ماكان متيويا مع النسق منسعاقا 

العبارة حالو مانذلق عليه بععع )التأثري بال ال( حالو نعدوا نتا  ع لية اااصلية ادعانا إو 

 استنذا  جم اعة من النصا  حمد  وي نتها ث الداخل املحايث أح اطار  املتشكل.

الهلا يرا ح النص ملحاحلتعه عبعار نسعق املركاياغ املعريفية وح يفياضاغ كانية من خ-2

الذاغ, الو املركاياغ التح اع عل ععو ارشعيق اللنعة ب فردا عا حأنسعاقها لكعان التعداحل 

ظاورة خذابية حاااصلية, حالتداحلية اع ل ععو ارشعيح العاعح اوضعاري حانفتااهعا ععو 

 نة حاجلرأة ث بناءاغ جديدة لنصا  أخر  إا انفلت املركاياغ من إسار املؤسساغ املهي

كتابة خذاباغ اس اايجية اع ل ععو بلعارة الفععل ال صعدي إا اتبنعا منهجعا مشع كا معع 

 املناوج األخر .

حث النسق األع ا أدركنا ث ة نس ا منايرا ث الشكل أع ا مبرصع ث العداخل حوعا  -3

ا نسق مشاغب للنة يفاضاي عارم حوا قصد مجعايل نفيسع يععانق العذاغ حيكتعب انفعاال ع

الشعارية املت ركاة ث ث ايفة الفرد حاضاراه حعالقته مع املحيط حمد  اأثري أنساقه املتنرية 

 عو الدحام.

أدركنا أن وناف ارجتاال ث اداحلية بشار حانفالاا من السائد حامله ش الو ال عراءاغ  -4

حريفععه إو الشعرية التح افاعلت مع او  الباطنح لرلية األشياء حكرس أيفق اأحيعل املتل عح 

مرالععة استحضععار التحلععيالغ املاضععاعية. إهنععا ماضعععة جتععد نفسععها بععديال ا ي يععا لكععل 

اداعياغ اإلنسان حإاساسه بال درة عو التااصل حمد جسار التفاعل اإلنساو من خعالل 

 مد جسار اللنة العليا الفاعلة.
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 املصودحم

  ,أنسا  التداحل التعبريي, دراسة ث نظ  االاصال األديب, ألك ليلة حليلة أن ااجعا اذبي يعا

 م.2009 -1د. يفائا الرشع, دار الشؤحن ال  ايفية العامة, العرا   بنداد, و

  التداحلية عند العليء العرب, دراسة اداحلية لظاورة )األيفعال الكالمية ( ث ال ا  اللسعاو

 م.2005 - 1, د. مسعاد صحراحي, دار الذليعة, بريحغ  لبنان, والعريب

   التداحلية من أحستن إو غايفين, يفيليب بالنشيه, اح, صابر اوباشعة, دار اوعاار, سعارية

 م.2007 -1الالاقية, و

 ف آدما, اح. د. خالد سهر, دار الشؤحن ال  ايفيعة العامعة, الععرا   -التداحلية حالرسد, جان

 م.2009 - 1  بنداد, و

   التداحلية, جان يال, غ الدكتار قيصع العتعايب, العدار العربيعة للعلعام نعارشحن, بعريحغ

 م.2010 -1لبنان, دار األمان  الرباو, و

  ,اطذاب الشعري ث شعر بشار بن برد, دراسة ث حتليل اطذاب حبالغتعه, د. نضعرية أمحعد

 م.2011- 1دار الشؤحن ال  ايفية العامة, العرا    بنداد, و

 2دياان بشار بن برد, قعرأه حقعدم لعه, العدكتار إاسعان عبعاس, دار صعادر  بعريحغ, و - 

 م.2010

 م.2007متاز,  1شظايا لسانية, د. جميد املاشذة, مذبعة دار السالم, العرا    البرصة, و 

    العالمااية حعل  النص, إعداد حارمجة منذر عياءي, املركا ال  اث الععريب, العدار البيضعاء

 م.2004- 1املنرب, لبنان  بريحغ,و

  ,ال راءة النس ية, سلذة البنية ححو  املحاي عة, أمحعد ياسعك,الدار العربيعة للعلعام نعارشحن

 م.2007- 1بريحغ   لبنان, منشاراغ االختالف   اجلاائر,و

 م.2012 شباو, آاار,  2ف -جملة األقالم, العدد األحل, السنة السابعة حاألربعان 

  الععذاغ, د.ع ععر مهيبععل, الععدار العربيععة للعلععام نععارشحن, لبنععان  بععريحغ, مععن النسععق إو

  م.2007 -1منشاراغ االختالف  اجلاائر, و
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 تقليب املعنى الواحد عند املتنيب

 دراسة يف التناص الذاتي
 

 

 أ.د. حممد طالب األسدي

  جامعة البرصة–كلية الرتبية للبنات

  
  :متهيد: ظاهرة التناص بني القدماء واملحدثني

 أوالًـ ظاهرة التأثر والتأثري يف الدرس النقدي القديم)اجلذور العربية ملفهوم التناص(:
 

كثر اهتامم القدماء بتتبع األصول النصية خلطابات الشعراء ومنابع رؤاهم، غري أن النقدد 

القديم نظر إىل ظاهرة التأثر والتأثري بقدر مد  الريبدة ووسدمتبا بعدا مقارباادرس بالود ة، و 

بتصنيف هذه الو ات، واجرتحوا هلا املسميات الوصفية املختلفة، و د أحصاها ابد   اموا 

، ويف (2)، وعدد منبا يوسف البديعي مخسة عرش رضبًا مما ذكدره سدابقوه(1)رشيق يف العمدة

مقابل هدذا الدرأي عدرر درسدنا النقددي القدديم نقدادا أ دل اطرردا يف مقاربدة الظداهرة، مد  

، ولعل مراجعة لكتاب الوساطة بني املتنبي وخصدومرس للررجداين أبرزهم القايض اجلرجاين

يدلنا عىل ما بلغترس  ضية الو ات م  مبلغ رادح جعل منبا بابا للترني عىل الشدعراء، وهدو 

أمر كان ريرس للررجاين و فة النا د القدير واحلكم املنصف، الذي ال يطلدق األحكدام جفاردا 

نبي الفار ة يف سريورة النص العريب، وأوضد  عدىل م  غري متحيص، رأنصف مثال جتربة املت

امتداد كتابرس الوساطة أن املتنبي كان حماورا للدرتا  متفو دا عليدرس مغدربال لدرس، ولديا سدار ا 

 يكابد عناًء يف اإلنتاج، يدعوه إىل اجرتار ما ليا لرس.

ل إليدرس د بدل إن الناظر يف أ اويل املتشددي  م  النقاد القدماء يف  ضية التدأثر والتدأثري  يد

يستيق  د أهنم يقعون يف التنا ا، ألهنم يتحدثون يف سياق الترني ع  اركيب مثايل ومعنى 

مثايل صادر م  العدم ال أب وال أم لدرس وال صدلة لدرس بدنص يسدبقرس، بيدنام يغضدون النظدر عد  

مالم  األبدوة النصدية يف نصدون مد  يتعصدبون هلدم مد  الشدعراء، وهدي ملحوظدة أمدا  

ا اللثام، مسترليا ومستقرئا بدام ال مفيدد عليدرس، إنصدارا للحقيقدة التدي وضدعبا اجلرجاين عنب



 
 2019 99-59 حممد طالب األسديأ.د.  دراسة يف التناص الذاتي- تقليب املعنى الواحد عند املتنيب 

 

 

60   
 

، ويشري د. مصطفى السعدين إىل إيثار اب   تيبدة لف))األخدذ(  (3)نصب عينيرس بوصفرس  اضيا

أكثر م  غريه ربو ال يستعمل لف) الو ة غري جمار ملعارصيرس يف هذا االستعامل الذي أكثروا 

، ولعلرس يرى ما يراه القايض اجلرجاين يف أن ذلك عندد القددماء أدندى إىل منرس يف نقد املحدثني

، ربو مم  يؤمنون أن))كل جديد ال يتسنى لرس الوجدود إال (4)التواار منرس إىل اإلغارة والسلب

يف االنبثاق م  القديم وان اداخل العطاءات البرشية أمر مرشوع)...( وال ضري عىل اخلالف 

هكذا جيب أن يكدون االابداع، وهلدذا كدان مسدوخ اسدتخدام األخدذ أن يأخذ م  السالف بل 

 . (5)أوجرس م  الوق والغصب وغري ذلك((

واملتنبي أحد الشعراء الذي  كثدر اهدتامم النقداد القددماء بتتبدع األصدول النصدية خلطدا م 

الشعري، واعددت أوجرس نظرهم يف ذلك، غري أن عناية الدرس النقدي القديم انصبت عىل 

احد م  جوانب التندان لديدرس هو)التندان اخلدارجي( أي عال دة نصدون املتنبدي جانب و

بنصون الشعراء اآلخري ، و دد أبقدى لندا نقادندا القددماء يف هدذا اجلاندب دراسدات كثدرية 

عنيت بتتبع واستقصاء مواط  التشابرس والتدأثر بدني شدعر املتنبدي وأشدعار سدابقيرس، لعدل مد  

الكشدف عد  مسداو   "للعميددي، ورسدالة  "تنبدي اإلبانة عد  ق دات امل "أشبرها كتاب

إيضداح املشدكل يف شدعر  "للحدامتي،  و  "الرسالة احلامتيدة  "للصاحب ب  عباد، و  "املتنبي 

أليب القاسددم األصددفباين، ولعددل أرضددل هددذه الدراسددات القديمددة وأ ر ددا إىل  "املتنبددي 

 "عليددرس يف هددذا األمددر كتدداب  املوضددوعية يف مقاربددة جتربددة املتنبددي وإنصدداررس وبيددان مالددرس ومددا

للقايض اجلرجاين، رقد كشف ريرس ع  الكثري م  الترنيدات  "الوساطة بني املتنبي وخصومرس 

 ال اخلصدم  "التي اعرض هلا شعر املتنبي يف حياارس وبعد مماارس، وهو يشري إليبا جممال بعبارة 

إىل أصدحا ا، و دد سد   وما إىل ذلك متوخيا الرد العلمي عىل األ اويل ذاهتا بغري التفدات "

بذلك سنة حسنة يف املوضوعية، حتل وساطترس حمال مرمو ا يف مرا ي الدرس النقددي العدريب 

ذي الطابع العلمي اجلاد، وم  أ والرس يف الوساطة:))م  أنصدف حردفه حضدور البيندة عد  

 ، مقدما ربام يتخطى يف موضوعيترس العلمية الكثري م  معارصيرس.  (6)املنازعة((

 التناص يف الدرس النقدي احلديث)النشأة واملفهوم(:  ثانياـ

لقد أوىل الدرس النقدي احلديث هذه القضية الشائكة مفيددا مد  النظدر والفحدص، ممدا 

أرىض إىل اكامل مفبوم نقدي يكون حموره األساس هو حتليدل النصدون بغيدة التوصدل إىل 
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، إذ))مل يعدد الدنص النصون األخر التي أثدرت ريبدا وادداخلت معبدا إلنتداج ندص جديدد

األديب جمرد إبداع ذايت أو بنية رنية مستقلة... بل إن بناءه إنام يتأسا داخل رضاء رني يسم  

، رالكااب يصنع (7)لرس باالنفتاح عىل نصون متنوعة حيكمبا الرتابط والتداخل والتفاعل((

 .(8)املعنى واملعنى يصنع احلياة

مد  أوائدل مد  التفدت إىل ظداهرة التندان مد  النقداد املعدارصي ، ووسدمرس  يعد بداختني

، وعدىل حدد (9)بد)املبدأ احلواري( رقد رأى أنرس))ال يوجد اعبري ال اربطرس عال ة بتعبري آخر((

اعبريه:))وحده آدم ذلك املتوحد كان يستطيع أن جيتنب هذا التوجرس احلواري نحو املوضوع 

 .(10)ممك  بالنسبة للخطاب البرشي امللموس((مع كالم اآلخري ، وهذا غري 

وابتدأت الباحثة جوليا كرستيفا م  حيدث انتبدى بداختني، و دد))ابلور مفبدوم التندان 

، وهي اعده أحد مميفات (11)((1967د  1966عىل يدهيا يف أبحا  هلا عدة كتبت بني عامي 

، ركدل ندص لددهيا (12)النص األساسية التي حتيل عىل نصون أخرى سابقة أو معارصة هلدا

هو عبارة ع ))لوحة رسيفسائية م  اال تباسات وكدل ندص هدو ارشدب وحتويدل لنصدون 

 .(13)أخر((

وواصل نقاد آخرون النظر يف مفبوم التنان، م  أمهبم روالن بارت الذي رأى أن كل 

، (14)نص هو نسيج م  استشدبادات سدابقة، وخلدص إىل اسدتحالة العديج خدارج التندان

 يمك  ألي كااب أو شاعر أن ينتج نصا ال يتداخل مع نص آخر. بمعنى أنرس ال

 و د ظبر التنان الذايت يف شعر املتنبي بصورة مميفة عرب اآليت:

 التناص الذايت يف شعر املتنبي:  

إىل عناية أغلب املقاربات النقدية القديمدة لشدعر املتنبدي  "أوالً  "أشار البحث يف الفقرة 

ممثاًل بعال ة نص املتنبي مع غريه م  النصدون، ولكد  عدىل  بموضوعة)التنان اخلارجي(

الرغم مما هلذا اجلانب م  أمهية  صوى، رإنرس استقطب جممل املقاربات النقدية لشدعر املتنبدي 

عىل نحو حرب جانبا آخر ال يقل أمهية عد  اجلاندب املشدار إليدرس وهو)التندان الدداخ  أو 

أو الشاعر ليا إال معيدًا إلنتاج سابق يف حددود  الذايت(، رنظرية التنان اؤكد أن))الكااب

، وهتمنددا يف هددذا املددوط  مدد  (15)مدد  احلريددة، سددواًء أكددان ذلددك اإلنتدداج لنفسددرس أو لغددريه((

مقاربتنددا عبارة)لنفسددرس(، ربددي إشددارة رصحيددة مدد  نظريددة التنددان إىل أن ظدداهرة التنددان ال 
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بدل هدي اشدمل نصدون  انحرص راعليتبا واشتغاهلا النيص يف نصدون اآلخدري  رحسدب،

الكااب أو الشاعر نفسرس، ذلدك أن هدذه العمليدة برمتبدا يف األثدر األديب اقدوم عدىل دعدامتني 

أساسيتني مها: أ د التوالد والتناسل: بمعنى أن يتولد بعضرس م  بعا، واقلب النواة املعنويدة 

ا لقوهتددا الواحددة بطدرق متعددددة، ب د التدواار: بمعنددى إعدادة إنتداج نددامذج معيندة واكرارهد

 .(16)اإلحيائية

والتنان الذايت ينتمدي إىل الدعامدة األوىل)التوالدد والتناسدل(، ربدو عبدارة عد  ادداخل 

وافاعل بني نصون الشاعر نفسرس، حني يتم اسرتجاع املعنى بأكثر م  وجرس، واملتنبي شداعر 

كدل مدرة  يستقيص معانيرس إىل غاياهتا، ويقلب املعنى الواحد عىل نحو مسدتمر مضديفا إليدرس يف

 درا م  التغيري، وظاهرة اقليب املعنى الواحد بينة عنده، ولنصوصبا م  الوررة مدا يمكنندا 

معرس أن نعدها ملمحا أسلوبيا مدائفًا خلطابدرس الشدعري، ونظدرا للمكاندة املرمو دة التدي حيتلبدا 

قدد املتنبي يف اراثنا الشعري والنقدي، واأثريه الكبدري يف سدريورة الدنص الشدعري العدريب، ر

وجدنا أن م  األمهية بمكان اجتالء هذه الظاهرة ومواطنبا يف ديواندرس الدذي ندال مد  عنايدة 

 الرشاح الشئ الكثري.

 ثمة ثالثة  وانني للتنان هي:
، حيث يتم استعادة النص الغائب كدام هدو، وهو أضعف أشكال التنان :االجرتارد  1

أو مع اغيري طفيف ربو رضب م  االستنساخ، وكثدريا مدا يدؤدي إىل مدا يددعوه التناصديون 

بد)مسخ النص الغائب( نظرا لضعف يف  درة الكااب أو الشاعر عىل متثل الفكدرة أو الدنص 

 .(17)الغائب وإعادة إنتاجرس إبداعيا

يعد أعدىل درجدة مد  سدابقرس يف منظدور التندان، ألن وهو ، االحتواء)االمتصاص(ـ  2

األديب ينطلق ريرس م  اإل رار بأمهية النّص الغائب، مما جيعل النص املاثدل اسدتمرار وجتدددا 

 .(18)لرس، ويسبم يف استمراره

ويعد أعىل املستويات العتامده القراءة الواعية املعمقة التي اررد النّص املاثدل : ـ احلوار 3

سابقة، واتفاعل ريدرس النصدون الغائبدة واملاثلدة، و دد دعتدرس كرسدتيفا أيضدا ببنيات نصون 

 .  (19)القلب أو العكا أو التنان العكيس

 كام أن هناك آليتني للتنان:
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، غري أن أمهبدا (20)الذي حيصل بأشكال خمتلفة رصلتبا مباحث نظرية التنان: التمطيطـ  أ

 لدى املتنبي:

ُن اراكاًم يثري انتباه القار واعرررس نظ: الكلمة ـ املحورد  1 ، ربدي (21)رية التنان بأهنا ُاَكوِّ

 بمثابة املركف الذي يدور حولرس املعنى بطرق متعددة.

وهدو ُيَعددأ أسداس كدلِّ خطداب وخصوصدا الشدعر، ويتخدذ الشداعر وسدائل : الرشحد  2

 .(22)متعددة انمي هذا املفبوم لتقليب املعنى يف صيغ خمتلفة

وجمال اشتغالرس النيص هو الضد م  آلية التمطيط حيث يدتم اختدفال املعندى أو  :ب ـ اإلجياز

 .(23)النص واكثيفرس يف عبارة أو نص جديد

و د الحظنا م  خالل اتبعنا لظاهرة التندان الدذايت يف شدعر املتنبدي د حدني رددناهدا إىل 

واشددتغال  معانيبددا املحوريددة د غيدداب)االجرتار( عدد  مددواط  التنددان الددذايت لدددى املتنبددي،

 انوين)االحتواء( و)احلوار( جمتمعدني يف نطداق املعندى املحدوري الواحدد، كدام سديترىل مد  

حتليل مواط  التنان الذايت لديرس، و د أجرينا استقراًء شامال لدديوان املتنبدي استقصدينا ريدرس 

 هذه املواط  التي ااسم اقليدب املتنبدي ريبدا للمعندى الواحدد بصديغ خمتلفدة بدالوررة، ونظدرا

ألمهية الترربة ومكانتبا ردإن استقصداء هدذه املدواط  يسدبم يف اسدليط الضدوء عدىل طريقدة 

املتنبي وأسلوبرس يف التعامل مع الدنص ولليدق نصدون أخدر مندرس أسدبمت هدي األخدرى يف 

 جعلرس يتبوأ املكانة املتميفة بني شعرائنا القدماء، ومواط  هذه املعاين املحورية هي:

 ـ اجليش الضخم: 1

عنى حموري د يف وصفرس للريج د ادور حولرس عدد م  املعاين الثانوية املتفرعدة عندرس، ثمة م

اددترىل أبددرز مالحمددرس يف)العدددد الكبددري( و)الضوضدداء واجللبددة العظيمددة( و)االمتددداد عددىل 

 األرض(، ربام اختفهلا مجيعا نص حموري يف هذه املوضوعة يقول ريرس:
 

 مخيٌس برشق األرض والغرب زحفه
     

ــــازم  ويف   ــــنه زمـــــــــ ــــوزاء مـــــ  أذن اجلــــــــ
 

 جتـمَع فــــيـه كــــ  لــــــــــ و وأمـــةو 
    

 (24)فــــام تفهـــــــم احلــــــداث إال التـــــراجم   
 

      

نلح) اجتامع مالم  اجليج العظيم الرئيسة لدى املتنبي يف هذا النص ممثلة بالعدد الكبري 

الددذي عددرب عنددرس امتددداده يف وق األرض وغر ا)الشددطر األول مدد  البيددت األول( الددذي 
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احتوى ضمنا سمة االمتدداد عدىل األرض، كدام احتدوى الشدطر الثداين مندرس سدمة الضوضداء 

ا  درا مضاعفا م  اإلشعار للمتلقي بعلو هذه اجللبة عرب جعلبا واجللبة العظيمة التي منحب

 ابلغ مسمع الربج الساموي)اجلوزاء(.

هذا املعنى املحوري سينتج عددا م  النصدون املتداخلدة معدرس منتردة عدددا مد  املعداين 

الثانوية ذات الصلة، التي يغلب عليبا  انون)احلوار( ألن املتنبي مل يعد الدنص كدام هدو وإندام 

 أحد  انويعا واغيريا يف معناه املحور كام يف  ولرس:
 

ـــه  ــاح أمامـ ـــ و ال ذو اجلن  وذي جلــ
   

ــار  بـــا م   ــوحش امل  ـــا و وال ال  بنــ
 

 

 متــر عليـــه الشمس وهــــي كليلـةٌ 
    

 تطالعــه مــ  بــني ريــش القشــاعمم  
 

 وخيفى عليك الـقق والرعـد فو ـه
    

 (25)م  اللمع يف حافاته واهلامهـمم  
 

ربو مثال ملفبومي االحتواء  واحلوار املمثلني بإدراك أمهية النص الغائب، وإعادة إنتاجرس 

وعدم استنساخرس، بام ينتج استمرارا لرس مع املغايرة، رقد عدرب عد  العددد الكبدري هلدذا اجلديج 

ر اجلرار بطريقة مغايرة متثلت هنا بإضارة عنرصي  متحركني إىل الصدورة مهدا الطدائر املدذعو

والوحج اخلائف، مما جيعل املتلقدي يسدتنتج عدرب هدذا األسدلوب اإلحيدائي كثاردة وضدخامة 

عديد هذا اجليج الذي يصيب باحلرية حتدى الطدري املحلقدة ربدي ال جتدد موضدعا الردأ إليدرس 

للنراة م  زحف هذا اجليج اخلارق للحدود يف عدارس وعديدده، و دد عضدد مد   دوة إحيداء 

د إضارترس عنرص)الوحج املثار( إليبدا، كدام أضدار عنرصدا جديددا هذا العنرص باملعنى اجلدي

هلذا املشبد التصويري اهلائل للريج يف البيدت الدذي اداله ممدثال بصورة)الشدما الكليلدة( 

و د رو للمتلقي سبب هدذا الدوه  الدذي أصداب ضدوء الشدما بدرده إىل عنرصد الطيدور 

مطلدع الشدما، انتظدارا للوليمدة اجلارحة)النسور(، مما يوحي بأعدداد هائلدة منبدا حربدت 

املراقبة م  جثث األعداء، واستمر راعلية  انون)احلوار( وآلية التمطيط والتوسع يف املعندى 

املحوري يف البيت الثالث الذي عرب ع  ضوضاء وجلبة هذا اجلديج بطريقدة مغدايرة متثلدت 

جلبتددرس  هنددا بقلددب السددبب وإضددارة مسددبب جديددد، رليسددت أذن اجلددوزاء هددي التددي بلغتبددا

وإنام)الرعد( بوصفرس عنرصا صوايا بالغ اإلحياء بربارة الصوت وعلوه أصب  غري  ادر عىل 

بلوخ أذن املتلقي نفسرس بسبب جلبة)مهاهم( هذا اجليج اجلرار كام حربت التامعدات سديوررس 

ضوء الربق الذي ال  فى عىل األبصار، إن املتنبي حياور املعنى املركفي ويتوسع يف عنارصه 
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ئقرس إلنتاج نص ماثل غري منقطع الصلة متاما بالنص الغائدب غدري أندرس)ال جيدرته( بتعبدري وعال

 نظرية التنان.

 و ريب م  البيت األخري د مع إضارة الرتاسل احليس بني السمع والبرص د  ولرس اآلخر:

 (26)فكأنـــام يبـــــصــــرن بـــــاآلذان       يف جحف و سرت العيون غباره    
 مضيفا عنرص الطري العمياء يف عتمة ما اثريه املعركة م  غبار عظيم:و ولرس 

 (27)كأن اجلو وعٌث أو غبار          عجاجًا تع ر العقبان فيه  
 وم  املعاين الثانوية املتناصة مع هذا املعنى املحوري يف وصفرس للريج  ولرس:

 (28)واجهت غصناً رطبا خريق  رياحو          وجيــــشو ي نّـــي ك  طـــــودو كأنــــه 
أي جيج هائل هذا جتعل ضخامترس اجلبل)الطود( ينحني حتت زحف أ دام رجالرس الكثر 

كام ينحني غص  رطب يف الرياح العاصفة؟!، إن املعنى املحوري هو نفسرس ممثال بكثرة العدد 

ضدارة واالمتداد عىل األرض غري أن املعنى الثانوي الناشئ ع  اقليب املعنى األول اضم  إ

حسنة متثلت بام بيناه، وهي أيضا صورة الذت م  اإلحياء واالعتامد عىل  ددرة املتلقدي عدىل 

االسددتنتاج سددبيال إىل اجددتالء مددوط  اإلضددارة والتردددد يف الددنص املاثددل املحدداور للددنص 

 املحوري الغائب.

 و د عاد إىل هذا املعنى م  طريق آخر رقال:
 

ــــه ــــواهق يف جيش ــــ  الش  تغي
 

ــــ وتبــــــدو   ــــارا إذا   تغـــ  صغـــ
 

ـــو ـــم باجليــ ـــَرَق مــــدم  فـــغـــ
 

 (29)شم وأخفَت أصواهتم باللج  
 

      

رعدل ع  صورة)انحناء اجلبل( حتت أ دام اجليج الضخم، إىل صورة ذات صلة  ا غري 

الدذي أهنا ال اكررها هي صورة)غياب اجلبل( يف طوران العدد اهلائدل هلدذا اجلديج املتخيدل 

ق( بصيغترس املضعفة للتوكيد، وعرب  وة  عرب عنرس استعارارس رعال ينتسب إىل املاء الغفير هو)غرَّ

إحياء الصورة يستنتج املتلقي السدبب املحدوري الواحدد هدو)كثرة العددد(، وهكدذا نردد أن 

املتنبي  د)حاور( املعنى املركفي)اجليج اجلرار الصداخب الكثيدف( ومل)جيدرته( و لبدرس عدىل 

 مترددة عدة عرب آلية التمطيط. أوجرس
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 ـ العاشق القتي : 2

ثمة معنى مركفي يف هذه املوضوعة يترىل يف جعل العاشق مقتوال بإرادارس بيد م  هيوى 

 بالضنى والسقم النامجني م  املكابدة للبرر أو االرتتان باملحبوب، كام يف  ولرس:

؟   وأنا الذي اجتل  املنية طرفه    (30)فم  املطالم  والقتي  القات  
ربو يرب  احلبيبة م  جريرة مقتلرس الرمفي، ألهنا وإن اسببت يف هالكرس ال يد هلا يف ذلك، 

رالشاعر يقر بأنرس هو م  اجتلب إىل نفسدرس األذى عدرب عينيدرس اللتدني رأادا املحبوبدة ردانتبى بدرس 

موعة مد  املعداين املتفرعدة عندرس، االرتتان إىل هذا املصري، هذا معنى حموري انتظمت حولرس جم

 كقولرس:

 م لــت عينــك يف حشــاي جراحــةً 
 

ـــــ ء    ـــــام نجـ ـــــا كلتاهــ  فتشاهبــ
 

ــام ـــري ورب ــَل الـابــ ـــذع ع  نفــ
    

 (31)تندق فيه الصعـــدة الــمراء 
 

 

رقد جلأ إىل)التمطيط/الرشح( للفكرة املركفية مما أكسببا إضدارة حسدنة متثلدت يف عقدده 

بني أثر النظرة وأثر الطعنة، موازنة انتبت إىل املساواة بني األثري ، رنلح))احتواءه( املوازنة 

للنص املحوري السابق و)حواره( معرس، ربو مل يعد النص وإندام جداء بدنص هدو اسدتمرار لدرس 

وإضارة إليرس وحوار معرس، رالناظر يف النص املحوري هو الشاعر ويف هذا النص هو املحبوبة، 

ل بالنظرة( جاءت غيبدت هندا وحدل حملبدا املسدبب)عني املحبوبدة(، مدع إردادة والنتيرة)القت

الشاعر م  صفة)نرالء( التي اوصف  ا يف العربية العدني الواسدعة والطعندة الواسدعة عدىل 

حد سواء، ومل يكتف  ذا القدر م  االحتدواء واحلدوار عدرب آليدة الرشدح رأضدار يف البيدت 

العني النرالء أكثر نفاذا يف)درعرس( م  الطعنة النرالء، راحتا الثاين زيادة يف املعنى عرب جعل 

 بوابة التأويل للمتلقي عىل مرصاعيبا لتفسري هذا احلكم الذي جاء برس الشاعر.

و دد أحدد  املعندى املحددوري يف هدذه املوضدوعة اناصددات أخدر هدي يف جمموعبددا وح 

 واحتواء وحوار معرس، نحو  ولرس:
 

 عــــهإن القتيـــــ  مـجـــــا بدمو
 

 رجا بدمـــا هـم ــ  القــــتي  مضــ 
 

 والعشق كاملعشـوق يعـذب  ربـه
 

 (32)للمبتلــى وينــال م  حوبا ـه 
 
   

 و ولرس:
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 يا م  حتكم يف نفيسـ فعـذبني
     

ه     ومــ  فـــ ادي عــي  ــتل يضــافر 
 

 أعـار  سقــــم عينيــه و لنــي
     

 (33)م  اهلوى ثق  ما حتـوي مـرزره   
 
 

 و ولرس:

 (34)هلا املنايا إىل أرواحنا سب          لوال مفار ة األحباب ما وجدع 
 و ولرس:

 (35)فعجبت كيف يموع م  ال يعشق     وعذلت أه  العشق حتى ذ ته     
 و ولرس:

 

 عزيز  أسًى م  داؤه احلدق  النُّْج   
      

 عيـــاٌء بـــه مـــاع املحبـــون مـــ   بـــ    
 

ــر إر فمنيلــري ــ  شــاء فلينيل  فم
 

 (36)إىل م  ظ  أن اهلوى سـه   دلي   
 

 

 

 و ولرس:

 فديناك أهدى الناس سهام إىل  لبي
    

 وأ ـــــتلهم للـــــدارعني بـــــ  حـــــربم  
 

ــــوغى ــــ  يف ال ــــوق املقات  وإ  ملمن
    

 (37)وإن كنت  مبذوَل املقاتـ  يف احلـ    
 

 و ولرس:

 (38)بع   بك  القت  م  ك  مشفقم        و  أر كاألحلاظ يوم رحيلهم  
 و ولرس: 

 (39)ب انية واملتلف الشئ غارمه       في تغرم األوىل م  اللحظ مهجتي  
 و ولرس:

 (40)سيوف ظباها م  دمي أبدا  ر         رأيت التي للـحر يف حليلاهتا  
 :(سيف الدولة )ـ لق   3

يتفن  املتنبي ما شاء لرس رنرس يف اقليب هذا املعنى املحوري عدىل أوجدرس عديددة، مولددا مندرس 

رح، حيدرن املتنبدي عدىل دعائلة م  النصون املتداخلدة معدرس احتدواًء وحدوارا عدرب آليدة الشد

اوظيف التامثل اللفظي بني)السيف( م  السالح و)سيف الدولة( األمري الفارس يف افضيل 

امللقب عىل امللقب برس، ليغدو السيف هو م  ارشر بأن يتسمى برس األمري، هذا معنى حموري 
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و مناطق داللية متعددة انتمي إليدرس مدع مقددار مد  املغدايرة يف كدل ادداخل سيفحيرس املتنبي نح

 نيص، إنرس معنى يتمركف يف مثل  ولرس:

 (41)م  التيه يف أغامدها تتبـم       إذا نح  سميناك خلنا سيوفنا  
ريرعل السيور  ارصة ع  إدراك سامارس، وجيعل م  سيف الدولة أصال وجدوهرًا ملدا يف 

 ت هي بمثابة األعراض لذلك اجلوهر يف  ولرس:احلديد م   وة وسام
 

 م  للـيوف بأن تكون سـمَيه  
    

ـــهم   هم ووفا  ـــدم ـــله وفمرن  يف أص
 

بمع احلديد فكان م  أجناسه  ط 
 

 (42)وعلٌّ املطبوق مـ  ببا ـهم  
 

 

 و ولرس:
 وإن الــذي ســمى عليــا ملنصــٌف 

    

ــــه  ــــيفًا ليلامل ــــامه س ــــذي س  وإن ال
 

 وما ك  سيف يقطع اهلـام حـده 
   

 (43)وتقطع لزباع الزمـان مكارمـه 
 

 

هدذا  "إنسدانية  "ويفص  يف نص آخر ع  جاندب مد  دواعدي هدذا التفضديل متمدثال يف 

 السيف البرشي الذاب ع  هيبة األمة واخلالرة يف  ولرس:
 

 هتاب سيوف اهلند وهي حدا ٌد 
    

ـــــا  ْرب ـــــًة ع  ـــــت نزاري  فكيـــــف إذا كان
 

.............................. 
 

 ..................................... 
 

 (44)وسمته دون العا  الصارَم العضبا  ألمرو أعدته اخل فة للعدى   
 

 وألنرس د رضال ع  إنسانيترس د سيف م  سيور اهلل، وهي خري م  سيور خلقرس:
 (45)ذا املكارم ال ذا الشط  ويا       أيا سيَف ربك ال خلقهم  

 وم  هذا املعنى استخرج  ولرس:
 (46)ولك  سيف الدولة اليوم واحد       ف  تعجبا إن الـيوف ك ريٌة   

 و ولرس:

 (47)ويف األعداء حدك والغرار        وكنت الـيف  ا مه لدهيم  
يقترصد رعلدرس  وم  املعاين اجلميلة التي استخرجبا م  املعنى املحوري جعلدرس سديفًا ال   

أيضا ، ومجعرس بني هذه األضداد يربز مدوط  افضديلرس  (سيٌف بر وصول)عىل القطع وإنام هو 
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عىل السيف املعرمي، ربو سيف رحيم وراادك يف آن معدا، ومهدا سدمتان مد  سدامت امللدك 

 القوي العادل:
 

 وندعوك احلـام وه  حــام 
    

 يعــيش بــه مــ  املــوع القتيــ    
 

 ومــا للـــيف إال القطــع فعــٌ  
  

 (48)وأنت القاطع الَقُّ الَوصول   
 

 

رالسيف ينظر لسيف الدولة بإكبار ال  لو م  احلسد لرس عىل افو رس عليرس وارافاعرس بمعنى 

 السيف:

 (49)وال يبلغ الـيف أفعاَله       ي مم ذا الـيف بماَله  
 السيف األدنى منرس:وما دام هو السيف األعىل مرابة ، رام حاجترس إىل 

 (50)ما يفع  الصمصام بالصمصام        عيٌ  عل ت رى بـيفو يف الوغى 
 ويستخرج م  هذا املعنى معنى إضاريا آخر يف  ولرس:

 (51)يمـها غري سيف الدولة الـأم           ك  الـيوف إذا طال الـاب هبا 
 ـ النرص بالرع : 4

الغاية القصدوى مد  اهليبدة يف  لدوب اآلخدري ، أبطال املتنبي منصورون بالرعب، بلغوا 

والسيام األعداء، معندى حمدوري يقلبدرس املتنبدي عدىل أوجدرس متعدددة، منتردا عدددا مد  املعداين 

 املنتمية إليرس واملغايرة لرس معا، يترىل هذا املعنى يف مثل  ولرس:

 (52)أرسَع إىل  لوهبم اهللوعا      إذا ما   ت ِسم جيشا إليهم   
 و ولرس:

 (53)فكأن القتاَل  بَ  الت  ي      ع وا الرع  يف  لوب األعادي   ب
استخرج املتنبي م  هذا املعنى معنى آخدر حدني جعدل رارسدرس غدري مودور  دروب     

بدأن يف طدي أسدفرس عدىل  اجليج املعادي م  مواجبترس هيبة لرس ورعبا م  لقائرس، ويذكر ممدوحرس

روت املعركة نعدم، رقدد ندال املدراد والدى بدالده بغدري إجبداد جلندده، مضديفا إىل املعندى عدرب 

 أسلوب احلكمة  درا م  اإلضارة واملغايرة:
 

ــــٌر  ــــه ظف ــــذي يممت ــــدو ال ــــوع الع  ف
 

ـــــم    ـــــه نع ـــــه أســـــٌف يف طي  يف طي
 

  د ناب عنك شديد اخلوف واصـطنعْت 
 

ـــا ال تصـــنع   ـــة  م ـــك املهاب ـــبهمل  ال
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 عليــــــك هــــــزمهم  يف كــــــ  معــــــرتكو 
    

ــوا  ــاٌر إذا امزم ــم ع ــك هب ــا علي  وم
 

ــــان نى هربــــاً  ــــا ف ــــت جيش ــــام رم  أكل
    

ــاره اهلمــمـتصــ  ــك يف بث  (54)رفت ب
 

 

 و ولرس شارحا هذا املعنى:
 

ـــــ  ــــاتلوك ول ــــوا   يق ــــا مض  م
 

 ـــك  القتــال الــذي كفــاك القتــاال 
 

ــــ ـــاب بكفي ـــذي  طـــع الر    وال
 

 رب  طــع اآلمــاالــــك مــ  الضــ 
 

 وال بــاع الــذي أجــادوا  ــديام
 

ـــاال  ـــابتني ذا اإلجف ـــم ال   (55)عل
 

 

 

وكلام عاد املتنبي إىل معانيرس املحورية بمعان إضارية بدى املعنى جديدا وكأنرس جيئ برس ألول 

مرة، واربز آلية الرشح عىل نحو راعل، وربام اراكدف عدىل جفئيدة مد  املعندى املحدوري العدام 

أوجرس عديدة، نحو حديثرس ع  شعور أعداء بطلرس بطعناارس ع  بعد، كأن بطلرس غددا  رقلببا عىل

رضبا م  األشباح املففعدة التدي اطدارد األعدداء، واطعد  أرواحبدم و لدو م  بدل أن متدا 

 سيوررس احلقيقية أبداهنم، كام يف  ولرس:

 (56) ب  أن يبرصوا الرماح خياال        أبرصوا الطع  يف القلوب دراكًا 
 و ولرس:

 (57)ويِسي إليهم ب  حام م        يقد عداه ب  ضاربو   
يبدي املتنبي حرصا بينا عىل حتقيق  در م  املغايرة يف اقليبرس للمعنى متمثال يف اإلضارة ملا 

سبقرس، كام يف إضارترس مشبد العدو الذي يلما جنبرس خورا، مكسبا الطعنة املتخيلة  ددرا مد  

   ا عدوه املطعون بغري سيف: التحقق املتخيل، بحيث يشعر
 (58)إذا ذكرهتا نفـه ملس اجلنبا         ولكنه وىل وللطع  سورة  

أو ينقل املسبب م  الفارس والسيف إىل اجلياد بوصدفبا جدفءًا مد  عددة رارسدرس املبيدب 

 حييل عىل الفارس نفسرس أو اجليج عامة، كام يف  ولرس:
 (59)صها يف  ل  خا فهم تعدووأشخا        صيام بأبواب القباب جيادهم 

ويضيف إىل هذا املعنى مشبد األرض التي اضيق بالعدو لشدة رعبرس، وشعوره بأن بطل 

املتنبي حميط برس م  كل جانب، وهي صورة جتسد  درة عىل التغلغل يف العدامل النفيسد للعددو 

 واجتالء مكنوناارس م  املشاعر:
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 (60)غري شئ ظنه رج إذا رأى         وضا ت األرض حتى صار واحدهم 
إنرس معنى ررعي يرشحرس بمعنى ررعي آخر مضيفا إىل مشبد العدو املطعون بسيف خوردرس 

 مشبد املحتاج الذي أصاب بغيترس م  عطاء بطلرس الكريم  بل لقائرس، بمحا اأميلرس رحسب:

 (61)وبالذعر م   ب  املهند ينقدُّ          بتأميله يغنى الفتى  ب  نيله  

هذا املعنى معنى آخر حدني جيعدل مد  اهلدرب واهلفيمدة غنيمدة لعددوه  ويستخرج م    

 الصاغر، ألنرس جينببم رناًء حمتام:

 (62)ويقف  م  كانت غنيمته رعبا          كذا يرتك األعداء م  يكره القنا  
و د استمد م  ركرة النرص بالرعب معنى إضاريا، مسدتبدال)الرعب( بدد)ضيق األرض( 

حالدة حصدار نفيسد اطبدق  دا هيبدة ررسدانرس عدىل أرواح أعددائبم، ردال  وهي إشارة ذكية إىل

جيدون مالذا للنراة، وجسد هذا املعنى بمشبد العدو املتلفت الذي يتو ع مباغتترس مد  لددن 

ممدوحرس م  كل اجلبات، حتى أصيب هذا العددو ببدب مد  الدوهم البرصدي جعلدرس يدرى 

 حتى الفراخ جندا هيرمون عليرس:
 

 حتى كان هارهبموضا ت األرض 
    

 (63)إذا رأى غـــري شـــئ ظنـــه رجـــ  
 

 فقــد تركــت األوىل ال يــتهم جــزراً 
     

 (64)و د  تلت األوىل   تلقهم وَج  
 

 ـ الفارس / األسد: 5

اظبر صدورة الرجدل املستأسدد، أو البطل/األسدد يف نصدون عديددة للمتنبدي، األسدد 

بوصفرس دالًة سبعية ذات حممول داليل حييل عىل معاين القوة الالمتناهية والشراعة والررعدة، 

التي متثل بمرملبا معنًى حموريا يترىل للمتلقي ع  صورة أسد مؤنس  أو الرجل املستأسدد 

 يف مثل  ولرس:

 (65)أسد القل  بدميُّ الرواءم        فارم يب ما أردع مني فإ  
يقلب املتنبي هذا املعنى مرات عديدة مسدتخرجا مندرس معداين إضدارية، مثدل الداللدة عدىل 

افو رس الشعري، بوصف شعره)نئيام( والنئيم هو م  صفات صوت األسد، ربدو مد  طبيعدة 

 جبلترس وال غرابة يف أن ينأم األسد:
 (66)ال حتـدَن عي أن ينأَم األسدا    بياتا نأمت هبا    يـتعيلمون أ
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و د يفي  هذا املعنى م  الذات إىل اآلخر، ليغدو أبطالرس أسودا جامعني ملا حتيل عليدرس    

دالة األسد م  معايل السامت، ريضيف معنى التامثدل بدني الصدفة واملوصدور منببدا عدىل أن 

كفي ألن بعا األسود أو املستأسدي  مد  األمدراء األسدية يف حد ذاهتا بوصفبا مظبرا ال ا

 حيملون أرواحا غري أسدية، أرواح انحط ع  ظواهرها، نحو  ولرس:

دو أرواحهَ  كم ب        أيا أسدا يف جـمه روح ضيغمو     (67)وكم أ س 
 و ولرس:

 (68)يف درعه أسٌد َتدمى أظافره           د حرن يف برش يف تاجه  مر 
رة الرجل األسد م  املمدوح إىل غالمرس الشراع القتيل، لكأن املمدوح و ولرس، نا ال صو

يف عددري  شددراعترس ال يصددحب أو يرالدد مدد  الندداس لو ائعددرس سددوى أشددباهرس مدد  األسددود 

 الباسلة:

 (69)نيلرع  إىل ذي لبدتني أري م      وكنت  إذا أبرصته لك  ا اًم   
الددرس املستأسدددي  يقددارعون وهددو يرشددح هددذا املعنددى مضدديفا إليددرس معنددى آخددر هددو أن أبط

وينازلون أندادهم، رقوهتم غري غاشمة، وإنام موجبة إىل م  يناسببم يف بسالترس م  األعداء، 

ليشري للمتلقي إىل أن ررعتبم مستحقة ونفوسبم سامية، ربم ال يتصيدون الضدعفاء ليثبتدوا 

ة التدي يدؤول شراعتبم، ومع هذا اإلنصار م  لدن املتنبي ألعداء أبطالرس، سدتكون النتيرد

إليبددا املعنددى مقبولددة حددني يسددتحيل هددؤالء األعداء/األسددود ثعالددب مددذعورة أمددام بددأس 

 ممدوحيرس:

 (70)َأَسٌد تصري له األسود ثعالبا      أ ْسٌد فرا ـها األسود يقودها  
ومل يكتف املتنبي  ذه املعاين اإلضارية، رأزاح املعنى اارة أخرى إىل منطقة احلكمة، حني 

رس الرصاع البرشي عدىل البقداء يف هيدأة رصاع سدبعي، اكتيسد معدرس النفدوس بمالمد  يترىل ل

 أسدية غضبى:

 (71)يتفارس  جهرة واغتياال       إنام أنفس األنيس سباٌق    
و ددد أرددرد املتنبددي لصددورة البطل/األسددد  صدديدة كاملددة اسددتغرق أبياهتددا يف افصدديل    

األمري العريب بدر ب  عامر األسدي د أمري طربية د مقدارع  املالم  والسامت األسدية ملمدوحرس

األسود ، ركأنرس استمد م   بيلة املمدوح)أسد( دارعا أوليا إىل خماطبتدرس  دذه السدمة، مضدارا 
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إليبا شراعترس وبسالترس، رتسري القصيدة باملتلقي مندذ مطلعدا بوصدفبا حدديثا عد  أسدد  يدل 

ما يلبث املتنبي يضيف إىل كدل بيدت  ريندة أو إشدارة  للمتلقي يف بدايتبا أنرس أسد حقيقي، ثم

الم  للمتلقي باملحمول الداليل املخبوء وراء وصف األسد الظمآن الذي يرد بحرية طربيدة 

للرشب، وهو املحمول الرئيا للقصيدة، ممثال باجتالء مالم  شراعة األمري بدر ب  عامر، 

 وم  أبياهتا  ولرس:
 

 ورٌد إذا ورد البحـــــرية شـــــاربا
 

ــــي   ــــريه والن ــــراع ز   ورد الف
 

 متخض  بدم الفـوارس البـس
    

ــــي   ــــه غ ــــ  لبدتي ــــه م  يف غيل
 

 مــــا  وبلــــت عينــــاه إال ظنتــــا
 

 حتت الدجة نـاَر الفريـق حلـوال 
 

ـــــه ـــــان إال أن  يف وحـــــدة الرهب
    

ــريم والتحلــي   ــرف التح  ال يع
 

 يطــأ ال ــرى مرتفقـــا مــ  تيهـــه
 

 فكأنــــــه بس جيــــــس علــــــي  
 

ـــــه جمـــــا يز ـــــر نفــــــه   وتيلن
 

 (72)عنها لشـدة غييلـه مشـغوال 
 

 

م  املوع: 6
طعم  ـ م 

لفارس املتنبي حق عىل املوت هو حق الصدحبة، واجلدود مد  املمددوح الشدراع عدىل    

املوت بام يطفئ هنمرس الستالب األرواح يف املعارك الضارية، املدوت جدائع أبددي واملمددوح 

يترىل يف  ولرس معاابا املدوت عدىل ررعدرس  لدب األمدري سديف يطعم هذا اجلائع، معنى حموري 

الدولدة بأختددرس األمرية)خولددة( بعدد كددل مددا طددوق بدرس سدديف الدولددة عندق املددوت مدد  هبددات 

 وعطايا/ أرواح مستلبة:
 

! كم أفنيَت م  عـددو   غدرَع يا موع 
   

 بم  أصبَت وكم أسـكَت مـ  جلـ م  
 

 وكـــم صـــحبَت أخاهـــا يف منازلـــةو 
 

 (73)فلم يبخـ  و  بـ م وكم سألَت  
 

 

 

ويعود املتنبي إىل هذا املعنى شارحا، ليولد معنى إضايف هو حتقق اخللود لألمري الشدراع 

 لو أضيفت األعامر التي استلببا إىل عمره:

 (74)هلنئت الدنيا بأنك خالد           مبَت م  األعامر ما لو حويته  

وهذا عائد إىل بأسرس الشديد، الذي ال يملكرس سواه حلس  ح) البرش، رلو رشى ريبم هذا 

 البأس آللوا إىل الفناء:
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 (75)فشى بني أه  األرض النقطع النـ          رأيت اب  أم املوع لو أن بأسه  
 ويفو هذا املعنى برعلرس املمدوح الشراع أمىض يف النفال م  ملك املوت:

 (76)ع وأرسى يف ظلمةو م  ه لم        فهو أمىض يف الروق م  ملك املو 
 إنرس موت آخر أشد وطأة م  املوت، موت يغري اآلجال ويدنيبا  بل أواهنا:

 (77)ومنفعة الغوث  ب  العطْ          سبقَت إليهم مناياهم    
 ، يف  ولرس:"طاعة احِلامم  "معنى يرشحرس بعبارة 

ام  (78)يقت  م  ما دنى له أج          م له يكاد م  طاعة احلم

وما دام ررسانرس عىل هذه اهليئة املرعبة م  األلفة مع املوت والصدحبة معدرس، ردال غرابدة يف 

أن اولد يف خميلة املتنبي هذه الصدورة الغريبدة للمنيدة: إهندا اقدف حدائرة بدني اإل ددام علديبم 

 واإلحرام عنبم حني اال يبم يف ميادي  احلروب:

 (79)خر اء تتهم اإل دام واهلربا       ملنية لو ال تهم و فت  إن ا

 ـ ال متناهي يف الكرم: 7

موضوعة واسعة يف شعر املتنبي اتمحور حول معنى مركفي هو الرجل اجلواد الذي    

 بلغ الغاية يف العطاء ولطاها إىل الالمتناهي يف ذلك، معنى يترىل يف مثل  ولرس: 

 (80)يا م  إذا وه  الدنيا فقد بخ        أرجو نداك وال أخشى املطال به  
 و ولرس حميال هذا املعنى إىل سؤال لألصابع وجواب منبا:

 (81)  يرض بالدنيا  ضاء ذمام     وإذا سألت بنانه ع  نيله   
برس املحتملة، ينطلق املتنبي م  هذا املعنى املركفي إلنتاج معاٍن ررعية عرب اقليبرس عىل أوج

ربذا الكريم املثايل مؤمُل العطاء م   اصديرس عىل جبة القطع، لكد  الكدرم نفسدرس  يدببم إن 

سألوا هذا الكريم أن هيببم كرمرس نفسدرس/ طبعدرس، ربندا سديخيب أملبدم، ألن بلدوخ مبلغدرس يف 

 الكرم م  املستحيالت:
 

مــوا ك   إذا طلبوا جـــدواك أعطوا وح 
 

ي بــوا وإن طلبــوا الفضــ  الــذي   لــك خ 
 

ــا ــ ك وهبته ــووا ع ــاز أن   ــو ج  ول
    

 (82)ولك  م  األشياء ما ليس يوه    
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إنرس وصوٌل للشعراء باملرس، يعرر أ دار  واريبم، ولك  هذا الوصل يصحبرس  طع للصدلة 

 مع املال م  لدن املمدوح الذي ال يض  بالعطاء أبدا:

 (83)تني تتقطع   وأرحام مال ال        فأرحام شعر يتصل  لدّنه  
إن معنى اجلواد احلائر يف بلوخ الغاية م  اجلود معدروض لددى املتنبدي يف أوجدرس عديددة، 

يبدو املتنبي حريصا عىل أن حيقق يف كل منبا شيئا م  اإلضارة، لتنر  ع  معان أخدر مثدل، 

الذي  ال يروي رغبتبم باجلود عطاء مبام كثر يفكرون يف أن هيبدوا أعامرهدم،  جعل ممدوحيرس

 كام يف  ولرس:
 (84)ما دون أعامرهم فقد بخلوا!      إنك م  معرش إذا وهبوا  

 وهو يرشح هذا املعنى املرمل يف  ولرس املفصل:

ـــــه ــــه يف ثيابـ  أســــري إىل إ طاع
  

ـــامهم   ـــ  داره بحـ ـــهم م ـــي طمرف  ع
 

 اإل ليم باملال والقـرىفتى هي  
 

 (85)وم  فيه م  فرسـانه وكرامـهم  
 

 

أو يعكا املعنى رأسا عىل عقب لتحقيق معنى مدهج حقا حني جيعل السؤال م  لددن 

 صادهم مندا ورضدال مد  السدائلني علديبم، رسدائلوهم يددون إلديبم معروردا، وليسدوا هدم 

يشددكرون سددائليبم عددىل  املتفضددلني عددىل مدد  يسددأهلم مبددام بلددغ عطدداؤهم، رممدددوحوه

 اختصاصبم  ذه املنة:
 (86)ألمم ي ـَدى إليهم بأن ي ـدوا     م  القاسمني الشكر بيني وبينهم   

وهو يرشح هذا املعندى يف  ولدرس اآلخدر مضديفا بدرس معندى احلدرن عدىل املبدادرة مد  لددن 

 املمدوح  بل أن يرصح سائلرس بحاجترس:

 (87)وإال يبتدئ يره فيليعا         بولك منه م  عليه 
ويبلغ  ذا املعنى غاية ربام يمك  عدها رريدة حني يغدو املمدوح نفسرس بمثابة املال املتاح 

 لكل م  سألرس:

 (88)ــحاجة ال يبتدى وال يـ          أصبح ماال كامله لذوي الـ   
 :ويضيف إىل هذا املعنى الطريف معنى آخر حني يستبدل املمدوح بنفسرس  ائال

 خذ  يف هباتك األ وام        خفت إن رصع يف يمينك أن تأ  
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ويفيد م  خطاب الفقرس ريرعل ممدوحرس اجلواد ملفما نفسرس بدام يشدبرس رتدوى مفادهدا أندرس    

يرى حتدريم السدؤال، حرمدة حتمدل معندى ضدمنيا هدو حرصدرس عدىل كرامدة  اصدديرس، ربدو ال 

 يمتبنبم بعطائرس:

 (89)خال الـ ال عي النوال حمّرما      نرص الفعال عي املطال كأنام  

إنرس يستبق السؤال، ولكنرس أيضا، حني يسبقرس السائل بسؤال حاجترس، ال اضديق نفسدرس، بدل 

انرشح أساريره ألنرس سيبب مالرس مل  أمل ريرس خريا، و تدار للتعبدري عد  هدذا امللمد  النفيسد 

 يعقوب:لدى املمدوح صورة  رآنية حمببة هي صورة  ميص يوسف عىل عيون 

 (90) ميص يوسف يف أجفان يعقوبم        كأن ك  س الو يف مـامعه 
إن مال هذا اجلواد مال  صري العمر د كناية ع  قعة بذلرس م  لدن مالكدرس اجلدواد د وهدو 

معنى ررعي  لبرس املتنبي عدىل أوجدرس عديددة، ررمدع بدني خلتدي الشدراعة واجلدود وجعلبدام 

 رص م  عمر مالرس حني جيد سائال، معنى عىل  ددر مد  متالزمتني، رعمر عدوه حني يال يرس أ

 اجلامل، نرده يف  ولرس:
 

 عمر العدو إذا ال ـاه يف رهـ و 
 

 أ   مـ  عمـر مـا  ـوي إذا وهبـا 
 

ــاحبه ــدينار ص ــي ال ــام لق  وكل
 

 يف ملكه افرت ا م   بـ  يصـطحبا 
 

 مـاٌل كـأن غــراب البـني ير بــه  
    

 (91)فكلــام  يــ  هــذا  تــدو نعبــا 
 

 

راملرس ليا باملرس، إنرس مال م  سيفدون عليرس، وم  يسألونرس، ولو كدان مالدرس لكدان صداحبرس، 

ولو كان صاحبرس مل جيد برس، ألن للصحبة حق، وهو م  الويف أعدرر النداس بحدق الصدديق، 

ثم شبرس يد ممدوحرس التي كأهنا اترنب أن يطول مكث املال ريبا بيد السامري حني متتدد إليبدا 

 ، إهنا معان أضاربا املتنبي عىل النص السابق رقال:يد مصابة بمرض معد

 ملـــ  مـــاٌل متز ـــه العطايـــا
 

 رك يف رغا بـــه األنـــامـويشـــ 
 

 وال ندعوك صاحبه فـرتى
 

 ألن بصـــحبة جيـــ  الـــذمام 
 

ــــامريٌّ  ــــك س ــــده كأن  حتاي
   

 (92)تصافحه يد فيهـا جـذام   
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كنايدة عد  الشدراعة،  يستخرج املتنبي م  هدذه املعداين معندى إضداريا هدو)كرم الرمداح(

 و)مقتل البخل( كناية ع  اجلود:
 (93)نداهم وم   ت هم مهجة البخ م       ألـت م  القوم الذي م  رماحهم   

ويوحي هذا املفج بني مشدبدي القتدال املستبسدل والعطداء الفدائق إىل انبثداق معدان أخدر 

 استمد ألفاظبا م  مفردات احلرب مثل مفردة)أباده( يف  ولرس:

 (94)تعز فهذا فعله يف النوا  م         أهيا املال الذي  د أباده   أال 
 ومفردة)غفارس( يف  ولرس:

 (95)فقد غزته بجيش غري مغلوبم          إذا غزته أعاديه بمـألةو 
  ومفردة)نقم( يف  ولرس:

 (96)نقٌم تعود عي اليتامى أنعام          يا م  جلود يديه يف أمواله 
كل هذه التنويعات عىل املعنى املحوري غايدة بعيددة يف اصدوير الكدريم، لقد بلغ املتنبي ب

ولكنرس مل يكتف بذلك، رأخرب املتلقي ع  شخص يمك  أن جياري ممدوحرس يف هذا اجلدود أال 

وهو سائل مل يسألرس أن هيبرس روحرس، وبذلك أبقى عىل حياة ممدوحرس، ربدو مسدتحق للثنداء مد  

 الشاعر:

 (97)بك راء نفـك   يق  لك هاهتا          ال خلق أسمح منك إال عارٌف 
إن الغاية القصوى يف اجلود غري املتكلدف ال حددود هلدا، ولدذلك، ال غرابدة حدني يصدور 

املتنبي اخللق يف حرية م  هذا العطاء غري املتناهي، الذي جيعلبم ينسبونرس إىل أمدري  طدريفني 

 يعرضبام يف  ولرس:

 (98)ويقول بيت املال ما ذا مـلام       حتى يقول الناس ما ذا عا    
وهو مع كل هذا وذاك بعيد ع  الرياء، غري مبال بأن ينقل عنرس هذا الولع بالعطاء لسائليرس 

و اصديرس، مما جيعل الشاعر يف حرج م  ذكر هذه املآثر، لئال يذيع أمرا يكره املمدوح إذاعتدرس 

 عىل ما ريرس م  مجال وجمد:
 (99)تأيت الندى ويذاق عنك فتكره         أنا بالوشاة إذا ذكرتك أشبه  
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 ـ الطعنة: 8

طعنة ررسان املتنبدي هائلدة، ماضدية،  اطعدة، مرعبدة، خاطفدة، اتدفاحم جمموعدة مد     

املعاين التي يؤدي بعضبا إىل بعا لتشكيل مشبد الطعنة لديرس، طعنات ررسانرس، وابة لددم 

سديور أبطالدرس الفعدل)ولغ( املقدرتن  األعداء، ظامئة اراوي  ا األسدنة، ويسدتعري لبدبات

معرميا برشب الكلب، ربو يلغ يف املاء، ألنرس يمد لسانرس بطريقة معروردة، ويف اسدتعارة هدذا 

 الفعل لوصف رضبات السيور التقا  للحركة الكامنة يف داللة الفعل:

 (100)ومهجة ولغت فيها بواتره           كم م  دمو رويت منه أسنته 

 لبث الرعب يف ريلق م  الفرسان:إهنا طعنة اكفي 

ـــ   طــاع  الطعنــة التــي تطعــ  الفي
 

 ـــــــلق بالــذعر والــــدم املهــراق 
 

ــا املخـ ــا يف حش ــر و كأم ـــذاع ف  ـ
  

 (101)ـق عنها م  شدة اإلطراقم  
 

      

 إهنا خاطفة، جتلب املوت اختصارا مل  اصيبرس:

 (102)كأن املوع بينهام اختصار         وظَ  الطع   يف اخليلني خلـاً  
ومرد هذه الطعنة إىل جودة السيف الباار، رلوعترس يف املدرور برسدد الطعدني ال الطخدرس 

 الدماء:

 (103)ـهم وال عمرَض منتضيهم املخازي       وهو ال تلحق الدماء غراريـ   
 هذه الطعنة اخللا اخلاطفة جتعل رشاش دم الطعني يتطاير يف األجواء:

 (104)بـيفي ك  طا رة الرشاش       م  املتمرداع يذب عنها  
 إهنا طعنات افري األعداء رريا حتى استحيل حلومبم خليطا ممتفجا ببعضرس:

 (105)خلطنا يف عيلامهم الكعوبا        أدمنا طعنهم والقت  حتى

 :إنرس معنى كفيل بانبثاق معنى آخر منرس، حني ابدو الببات أكولة ألجساد األعداء

 (106)والـب يأخذ منكم فوق ما يدق           تشقكم بقناها ك  سلهبة
بدأثر القدوة  "مدوت السديف  "إن رضبات هائلة كبذه أنترت لدى املتنبي معنى آخر هو 

 اخلار ة للببة، و د جاء  ذا يف سياق احلكمة:

 (107)وللـيوف كام للناس بجال         القات  الـيف يف جـم القتي  به  
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 ـ اجليش يف رج : 9

 جيعل املتنبي م  رارسرس جيشا يف رجل:   

 (108)ـــر  وأحلاظه اليلبا والعوار        نفـه جيشه وتدبريه النصـــ 
ومرد هذا إىل أن رارسرس ينفرد ع  الفرسان بأنرس ال حيتمي باجليج، بل حيتمي بدرس اجلديج، 

 إحياء بمكانترس العظيمة يف نفوس رجالرس، وإكبارهم لرس:

 (109)واجليش باب  أيب اهليجاء يمتنع         يش يمتنع الـاداع كلهم باجل
بددل إن جيشددرس عددىل شددراعترس ال يسددتطيع أن يبلددغ مبلغددرس مدد  احددتامل الصددعاب وجليددل 

 املطام :

 (110)و د عجزع عنه اجليوش اخلضارم           يكلف سيف الدولة اجليش مهه 

 إنرس جيج يقود جيشًا:

 (111)يف عـكرو وم  املعار معدنا         كرا   إ  أراك م  املكارم عـ
وهو يرشح هذا املعنى عىل أوجرس عديدة، رسيف الدولة مثال ال يريد مد  بقائدرس سدوى أن 

 حيقق لرجالرس املرد:
 

 اجلــيش جيشــك غــري أنــك جيشــه
 

ـــــــاملهم   ـــــــه وش ـــــــه ويمين  يف  لب
 

 

ــــر عــــ  فرســــانه ــــرد الطعــــان امل  ت
 

 وتنـــازل األبطـــال عـــ  أبطالـــهم  
 

 كـــــــ  يريـــــــد رجالـــــــه حلياتـــــــه 
 

 (112)يا م  يريد حياته لرجالهم  
 

 

 إن وجوده بني رجالرس يفيل عنبم اخلور ويبث يف نفوسبم الطمأنينة:
 (113)م  به يأنس اخلميس اللهام          أزل الوحشة التي عندنا يا   

انتقدل ويستمد م  كل هذه املعاين معنى)الشراعة املعدية( أي أن بسالة بطلرس وشدراعترس 

إىل  لددوب جنددوده املددرتددي  ريمتلئددون جددرأة ويقدددمون عددىل الددروع، رشددراعترس مدد  النددوع 

 املحرض واملعدي:
امم فام موٌع بمرهوبم        أرضْع شجاعته أ ىص كتا به     (114)عي احلم

ويضيف إىل هذا املعنى ا رتان ثنائيدة اإل ددام واإلحردام لددى اآلخدري  بوجدوده بيدنبم 

  جبة اإلطالق:وغيابرس عنبم عىل
 (115)ويا أشجع الشجعان فار ه تفرق        ويا أجب  الفرسان صاحبه جترتئ  
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 ـ املـتحي :  10

املتنبدددي بدددارع يف التعبدددري عدددام هدددو معددددود مددد  املسدددتحيل، و دددد أندددتج يف هدددذا    

املعنى)املسددتحيل( جمموعددة مدد  املعدداين التددي يتوالددد بعضددبا مدد  بعددا، وبنحددو خددان يف 

النحول، التي جيسدها معنى حموري لديرس هو)االحماء( نحوال وضدنى والصدريورة موضوعة 

 إىل رضب م  اخلفاء عىل الناظر:
 (116)لوال خماطبتي إياك   تر       كفى بجـمي نحوال أنني رجٌ   

هيديرس هذا املعنى إىل التعبري عنرس بصورة أخرى، رشق القلم د عىل ضيقرس د كبري عىل جسدده 

 ع جريان احلرب ريرس لشدة نحولرس:الذي ل  يمن

ق رأسه     (117)م  الـقم ما غريع م  خط كات م        ولو  لٌم ألقيت يف شم
 وينقل هذا املعنى إىل موضوعة اهلرر والضنى بسببرس، يف سياق العتاب مل  هيوى:

 (118)عم حلال النحول دون العناقم          حلت دون املزار فاليوم لو زر  

معندى إضداريا حدني ينقدل حالدة النحدول مد  نفسدرس إىل نا تدرس التدي اللتدرس ويستخرج مندرس 

 للممدوح، اعبريا ع  طول الرحلة:

راد       فلم تلق اب  إبراهيم عنيس    (119)وفيها  وع يومو للق 

ويفيد م  اقليب هذا املعنى ونقلرس م  مقام إىل مقام يف التعبري ع  إبادة ممدوحرس الفدارس 

دية، لقد كانت كثرية العدد  بل أن لدرج عد  طاعتدرس، وحدني أو دع  دا إلحدى القبائل املعا

 غدت أ ل م  أن اسبب اسد هلوة رضيع:

 (120)باخلي  يف هلواع الطف  ما سع          فبعده وإىل ذا اليوم لو ركضت 
ويقلب هذا املعنى ليستخرج معنى إضداريا، ليرعدل الددنيا إنسدبا وجنبدا اتيدرس يف رحابدة 

 رس:ذكائرس ورطنت

 (121)وباجل  فيه ما درع كيف ترجع         و لبك يف الدنيا ولو دخلت بنا  

وأزاح هذا املعنى إىل احلرب ليستخرج منرس معنى إضاريا هو ضخامة غري متناهيدة جليشدرس 

 وسعة غري متناهية يف وعيرس ومعررترس باألمور: 

 (122)كصدره   تب  فيها عـاكره      تضيق ع  جيشه الدنيا فلو رحبت  



 
  مريم عبد النيب عبد اجمليدد. حتريــر:               حفريات يف الشعر العربي 1 سلسلة )سكوالر( الكتاب

 

 

  81 
 

هذا املعنى املتعدد عرب املتنبي برس ع  إدراكرس للمسدتحيل يف مدواط  أخدر سدوى النحدول، 

 منبا التعبري ع  الرغبة يف بلوخ ما اليبلغرس سواه، ولو كان الفم  نفسرس:

 (123)ما ليس يبلغه م  نفـه الزم       أريد م  زمني ذا أن يبلغني  
 وحرس برس ، وإعالئرس م  شأنرس:أو للتعبري بتقريب املستحيل ع  حفاوة ممد

 (124)وأجلـني عي الـبع الشداد      فلام جئته أعي حمل  
 و د أراد م  اقليبرس يف إظبار املمك  مظبر املستحيل يف  ولرس:

 (125)ثبريا واب  إبراهيم ريعا          أحبك أو يقولوا جر نم  
 ـ شاب بحلم شيخ: 11

ديدة، إن بطلرس سابق لعمره ،  د ملك م  احللم ما معنى حموري يقلبرس املتنبي عىل أوجرس ع

 ال يملكرس الكثري م  الشيوخ:

 (126)يـّمى ك  م  بلغ املشيبا         وشيخو يف الشباب وليس شيخًا  

وم  هذا املعنى يستخرج بضع معان إضارية، ريرمع بني معنيني، أحددمها األسدف عدىل 

بعد أن أخذت م  عمره مأخذها، ووجد  ما مىض م  شبابرس، رقد امتلك احللم م  الترارب

أن الس  ليا بمعيار للمفاضلة، وثانيبام، أن ممدوحرس الذي امتلدك حكمدة الشديوخ  بدل أن 

 يشيخ مصداق رأيرس:
 

 ليت احلوادث بـاعتني الـذي أخـذْع 
 

 مني بحلمي الذي أعطت وجتريبي 
 

ــــ  حلــــم بامنعــــةو  ــــام احلداثــــة م  ف
  

  د يوجد احللم يف الشبان والشي  

 ترعــــرق امللــــك األســــتاذ مكــــته ً 
    

 (127) ب  اكتهالو أديبًا  بـ  تأديـ م  
 

 

ويعرض هذا املعنى يف سياق ثنائية ضدية طرراها نفا أكرب م  نفا الدهر وعقل كبدل 

 يف عمر شاب:

 (128)هلا مى كهله يف س  أمردهم        نفٌس تصغر نفس الدهر م  كرمو   

 كون بطلرس مل ينفرد ع  أسالررس العظامء  ذه املفية: ويضيف إىل هذا ااملعنى 

 (129)وكان كذا بباؤه وهم مرد          وبارش أبكار املكارم أمردًا   
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يبنقل هذا املعنى إىل منطقة الذاكرة، حمدثا املتلقي ع  أمنية غريبة كان يتمناهدا يف شدبابرس، 

ا للحلم والو ار، رلام اشدتعل وهي أن يظبر املشيب يف رأسرس، ألنرس كان حيسب الشباب نقيض

 رأسرس شيبا، غدا آسفا عىل شبابرس:

 منـًى كـ  ر أن البيـاض خضــاب
 

ــــرون شــــباب    ــــي  الق ــــى بتبي  فيخف
 

 فكيف أذم اليوم ما كنت أشـتهي
 

؟!   (130)وأدعو بام أشكوه حـني أجـاب 
 

                

سدوادًا مد  الظلدامت( ذلدك ويبلغ بتقليب املعنى مبلغا بعيدا حني حيدثنا ع )بياٍض أشد 

 هو بياض الشيب، الشيب الذي جعل منرس ضيفا ثقيال أملَّ برأسرس:
 

ـــرأت غـــري حمتشـــم   ضـــيٌف أ  ب
 

 الـــيف أهــون فعــ  منــه بــاللمم 
 

 ابعــد بعــدع بياضــا ال بيــاض لــه 
 

ــم  ــ  اليلل ــي م ــت أســود يف عين  ألن
 

 الشيب:وينبثق م  هذا املعنى معنى ابيضاض سواد العني حفنا م  رؤيا 

 (131)فقد وجدته منها يف الـواد         متى حليلت بياض الشي  عيني  
 

 ـ الفخر بالنفس ال باجلدود: 12

الغالب يف هذه املوضوعة يف الشعر العريب أن يفتخر الشعراء بآبدائبم و بدائلبم، غدري أن 

املردد  املتنبي عكَا هذا املعنى، ربو يرى أن اجلدود هدم مد  يفتخدرون بدرس حفيددا أكسدببم

 والررعة:

 (132)وبنفيس فخرع ال بجدودي         ال بقومي رشفت ب  رشفوا يب 

و د  لب هذا املعنى، رأعاد عرضرس عىل املتلقي خمففا م  حدارس، جاعال املرد القدديم ممدا 

 يفخر برس املرء ال كل ما يفخر برس:

 (133)بأن أعزى إىل جد مهامم          ولـت بقانع م  ك  فض   
أنرس يف موط  آخر م  مواط  هذا املعنى يرشح ملتلقيدرس سدبب عفوردرس عد  الفخدر غري    

بآبائرس، متمثال يف أنرس يف منأى ع  أن يظ  برس هوان احلسب، وأنرس غري مغمور ليطالبرس اآلخرون 

 بتعريف نفسرس، مقدما هلذا املعنى بام يررع  در أبيرس روق أ دار كل اآلباء:

 أنــا ابــ  مــ  بعضــه يفــوق أبــا الـــ
 

 باحث والنج  بع  م  نجلهْ ـ 
 

ـــــم ـــــدود هل ـــــذكر اجل ـــــام ي  وإن
 

 (134)مـ  نفــروه وأنفــدوا حيلــهْ  
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ولكنرس د يف سياق هذا التقليب للمعنى د نقا املعنى ، وجاء بمعنى مغاير لدرس وللسدائد يف 

الرتا  الشعري العريب، حني جعل املرد غاية يف ذاارس برصر النظر ع  أن يكون موروثا أم 

 مكتسبا:

 (135)أكان تراثا ما تناولت أم كـبا       ولـت أبار بعد إدراكي الع    
 ـ التضاد اللو )األبي  واألسود(: 13

 للمتنبي و فات مع التضاد بني السواد والبياض، اارة يف سياق املدح:   

 (136)ودر لفظ يريك الدر خمشلبا      بياض وجه يريك الشمس حالكًة   
 احلكمة عىل سبيل نقا املعنى املحوري السابق:وأخرى يف سياق 

 (137)وال ك  جف  ضيق بنجي        وما ك  وجهو أبي و بمباركو   
 (138)ــنفس خري م  ابيضاض القباء         إنام اجللد ملبس وابيضاض الـ 

املعندى مد  حمدوره  ويستمر يف اقليدب هدذا املعندى، ليصدل اىل الثنائيدات الضددية، مفحيدا 

املدحي واحلكمي اىل حتميل كل م  اللونني داللة اآلخر، اارة يف سياق القيرس ملشدبد املكدان، 

رربال لبنان املغطاة باجلليد إذ زارها الشاعر شتاء بدى بياضبا رضبا م  العتمدة الدامسدة يف 

 اهلالك:القي الشاعر ملشبد املكان، حني سدت عليرس الثلوج الطريق، وأورت برس عىل 
 

 وعقاب لبنان وكيف بقطعهـا
 

 وهــو الشــتاء وصــيفه  شــتاء 
 

 لبس ال لو  هبا عل مــالكي
 

 (139)فكأما ببياضها سـوداء! 
 

واارة يفي  هذا التضاد إىل موضوعة هراء كارور، التدي ظبدر ريبدا اللدون بوصدفرس أحدد 

 أكثر عالمات اخلطاب بروزا وارددا ريرس:

 (140)يقال له أنت بدر الدجى       وأسود مشفره نصفه   

وحتى حني يمدحرس، يظبر اوظيفرس هلدذا التضداد للدوين الدال أوجدرس، ربدو خطداب خماادل 

 ظاهره املدي  وحممولرس الداليل هرائي ساخر:

 (141)ـس بشمسو منريةو سوداء         يفضح الشمس كلام ذّرع الشمــ 

ة لكدل املثالدب يف داللتبدا، و د أظبر التضاد اارة م  خالل جعلرس السدواد عالمدة جامعد

 رم  التنا ا والتضاد إذن أن اسود هذه العالمة اللصيقة لديرس بمبروه كارور:

 (142) ـويبي دون اهلل يعبد يف مرصا         نويبية   تدر أن بنيها الـــنـــ  
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** 
 (143)غراب حوله رخم وبوم        كأن األسود ال يب فيهم   

** 
 

ـــــفره  ـــــوب مش ـــــود امل ق  وإن ذا األس
  

ـــد     تطيعـــه ذي العضـــاريط الرعادي
 

 ي مكرمــةـمــ  علــم األســود املخصــ
  

 أ ومـــه البـــي  أم ببـــاؤه الصـــيد 
 

 ما خلت أن الفحول البي   ـد فقـدوا
   

ــــود  ــــاء موج ــــ  أيب البيض  وأن م 
 

ــــاجزة  ــــي  ع ــــول الب  وذاك أن الفح
  

 ع  اجلمي  فكيـف اخلصـية الــود 
 

ــــرت  ــــا معــــهال تش ــــد إال والعص  العب
    

 (144)دإن العبيــد ألنجــاس مناكيــ 
 

 
 

 صا د الشمس والقمر)طال  املحال(:ـ 14

يتخذ املتنبي م  هذي  اجلرمني السدامويني عالمدة عدىل املسدتحيل نيلدرس، رصدفات بطلدرس    

 ابدو ممكنة املحاكاة غري أهنا مستحيلة املنال:

 (145)شعاعها ويراه الطرف مقرتبا       كأما الشمس يعيي كف  ابضها   
و د أزاح هذا املعنى إىل عالمة أخرى هدي القمدر، للتعبدري عد  اسدتحالة بلدوخ ررعتدرس يف 

 سياق استعاري:

 (146)ض ومرجاه أن يصيد اهل ال        ما مل  ينص  احلبا   يف األر   

 (147)وخمطئ م  رميه القمر       أعاذك اهلل م  سهامهم  

 املعذب: ـ العق   15

 حضور العقل مقرتن باملكابدة، معنى حموري يصوغرس املتنبي يف  ولرس:   

 (148)فك  بعيد اهلم فيها معذب        حلا اهلل ذي الدنيا مناخًا لراك و   
ويؤدي هذا املعنى إىل معنى هو بمثابة وح للمعنى املحوري، راحلياة التي يكابد ريبدا    

لراهل الذي ال يكلف نفسرس مؤونة التفكري يف حقائقبدا صاحب العقل ابعات وعيرس اصفو ل

 وغاياهتا:

 تصفو احلياة جلاه  أو غافـ و 
 

ــــ  ــــام مض ــــع  ـع ــــا يتو  ــــا وم  ى فيه
 

 ومل  يغالط يف احلقـا ق نفــه
 

 (149)ويـومها طل  املحال فتطمـع 
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ويكتسب ها املعنى معنى إضاريا حني يفحيرس املتنبي نحو احلكمة، موضحا أحد ابتالءات 

 صاحب العقل:
 

ــه ــيم بعقل ــ  يشــقى يف النع  ذو العق
 

 وأخـــو اجلهالـــة يف الشـــقاوة يـــنعم 
 

ــ  ال يرعــوي ــذل م ــة ع ــ  البلي  وم
 

 (150)ع  غيه وخطاب م  ال يفهم 
 

 

 
 

وهلدددذا املعندددى بتقليباادددرس املتعدددددة صدددلة بموضدددوعة مكابدادددرس مدددع مددد  يدددرى رددديبم 

 والتعا ل بادعاء التفوق عليرس:حما)شويعري (، يملؤهم اجلبل بفضلرس أو التراهل لرس، 
 

 أيف كــ  يــوم حتــت ضــبني شــويعر 
 

ــاويني  صــري يطــاول   ضــعيف يق
 

 ومــا التيــه طبــي فــيهم غــري أننــي
 

 (151)بغي  إَر اجلاهـ  املتعا ـ    
 

 

معنى يفحيرس املتنبي هو اآلخر إىل منطقة احلكمة معيدا سبكرس ومكسبا إياه  درا م  

 التردد:

 (152)وأهون م  رؤيا صغري به كمْق        وإ  رأيت الـ أحـ  منيلرا  

 ـ الدنيا اخل ون: 16

 الدنيا اشبرس املوما يف دناءة طبائعبا، معنى حموري يقرن برس املتنبي رخ الصائد ويضيف:

 وذي الدار أخون م  مومسو 
 

ـــ   ـــة احلاب ـــ  كف  وأخـــدق م
 

 تفـــانى الرجـــال عـــي حبهـــا 
       

 (153) صلون عي طا  وما  
 

 

و د أكسب النص  درا م  اإلضارة حني وح هدذا الدنص املكثدف واوسدع يف جفئياادرس 

 املوجفة:
 

 أبـــدا تــــرتد مـــا هتـــ  الدنــــــ 
 

 ـــــيا فيــا ليــت جودهــا كــان بخــ  
 

 فكفت كـون فرحـة تـورث الغـم
 

ــــــادر الوجــــــد خــــــ    وخــــــ  يغ
 

 وهي معشو ة عي الغـدر ال حتــــ
 

 وال تــــتمم وصــــ ـــــــفظ عهــــدا  
 

ـــا ـــا عليه ـــع يــــي  منه ـــ  دم  ك
 

ــــــي  ــــــا ب ــــــدي  عنه ــــــك الي  وبف
 

ــــ  أد ــــا ف ــــاع فيه  شــــيم الغاني
 

 (154)ري لذا أنث اسمها الناس أم ال 
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 ـ أن ى تزوجها املوع: 17

املوت خاطب واملرأة املصون افوجت املوت لتحظى بسرت دائم واام، معنى حموري يف    

 رثاء املتنبي للنساء:
 

ـــامم لـــيس هلـــا رد   خطبـــة للحم
 

ـــــــــ   ـــــــــامة ثك ـــــــــا املـ  ولكنه
 

 وإذا   جتـــد مـــ  النـــاس كفـــ ًا 
  

ْدرو أرادع املوع بع    (155)ذاع  خم
 

 

 

معنى يعيد إنتاجرس عىل سبيل النقا، رمرثيترس يف موط  آخر ليست مم  يسرتي  املرتمدع 

 ملوهت  ألنرس يسرت  بائحب ، إهنا امرأة خمتلفة:

جالم       اللوايت    وليـت كاإلناث وال  (156)تعد هلا القبور م  احلم
معنى ينقضرس هو اآلخر بإزاحة اخلطاب إىل معاابة املوت بوصفرس بعدال، واأنيبدرس بدأن هدذه 

املرأة املصون كانت حمروبة ع  العيون بام يكفي، رلامذا يضيف إليبا حرابا آخر هو حراب 

 الرتاب:

 (157)فام  نعَت هلا يا موع باحلج م            د كان ك  حجاب دون رؤيتها 

معنى يرشحرس بقولرس، مساويًا غيا ا يف احلياة وراء سرت الصون بغيا ا يف املامت وراء سدرت 

 القرب:
 

 عي املدفون  ب  الرتب صوناً 
 

ـ لم    و ب  اللحد يف كرم اخلم
 

 فإن له ببط  األرض شخصـاً 
 

 (158)جديٌد ذمكرناه وهو بالو  
 

 

 العلوم:ـ توظيف  18

املتنبي مولع بتسخري معطيات العلوم ومصطلحاهتا يف خطابرس الشعري، وعىل الدرغم    

م  اعدد هذه املرجعيات املعررية التي وظفبا يف نصرس الشعري رإن السمة الفنية التي جتمعبا 

اتمثل يف الفكرة املولدة للنص مترسددة يف اقليدب املعندى املحدوري عدىل أوجبدرس املحتملدة، 

أدوات التشبيرس، يف نى الشعري عرب اإلرادة م  داللة املصطل  البالغي لتخليق املع ريستدعي

  ولرس:

 (159)لكأنه وعددع س  غ م          صّغرع ك  كبرية وكقع ع   
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رممدوحرس أعىل حمال مد  التشدبيرس بغدريه أو بدأي آخدر حمتمدل، اتعطدل راعليدة األداة أمدام 

 عظمة املشبرس:

 (160)وال هو رضغاٌم وال الرأي خمذم        جي  ع  التشبيه ال الكف جلٌة  

 معنى يرشحرس يف  ولرس:

 (161)كالشمس  لت وما للشمس أم ال         كفاتكو ودخول الكاف منقصة   
إنرس امللم  الفني ذاارس م  اقليب املعنى، وإن نقلرس املتنبي م  استحضار املصطل  البالغي 

طل  النحوي، يف  ولرس املفيد م  أحكدام الفعدل الفعدل املضدارع لتصدوير إىل استحضار املص

 مل إرادة املمدوح:

 (162)مىض  ب  أن ت لقى عليه اجلوازم         إذا كان ما تنويه فع  مضارعا   

 و ولرس املفيد م  أحكام التذكري والتأنيث يف بيان طبيعة الدنيا الغادرة:

 (163)ري لذا أنَث اسَمها الناس  أم ال           شيم الغانياع فيها ف  أد  

و ولرس املفيد م  داللة االشتقاق يف هراء القايض الدذهبي، حدني جيعدل لقبدرس مشدتقا مد  

 اجلنون ال م  املعدن النفيا:
ّميَت بالذهبي اليوم تـمية     (164)مشتقة م  ذهاب العق  ال الذه م          س 

إىل حيف اخلطاب الفقبي يظبر براعة بيندة يف اقليدب  وحني يفي  املتنبي هذا امللم  الفني

املعنى إلكسابرس معاين إضارية، رقدد حدال د باسدترابترس لرجداء صدديق حلدف بدالطالق د دون 

خراب بيت هذا الصديق حني استراب مكرها لطلبرس منرس أخذ الكأس م  يده، راإلبقاء عىل 

 زواج هو كفارة وبرس اخلمر مكرها:
 

ـــ ق ـــث الط ـــا بع ـــًة  وأخو لن  إلي
 

 ألعللــــــــَ  هبــــــــذه اخلرطــــــــومم  
 

ـــارًة  ـــت ردي عرســـه كف  فجعل
 

 (165)ع  رشهبا ورشبت غري أثيم 
 

ويعيد سبك هذا املعندى مدع اغيدري مفبدوم املطداع والطاعدة واملعصدية بدام يناسدب املعندى 

 الشعري يف سيا رس املدحي يف  ولرس:
 

 ســقا  اخلمــر  ولــك ر بحقــي
 

 وود   تشـــــــــــبه ر بمـــــــــــذقم  
 

 لــو حلفــت وأنــت تــأيت فأ ـــم
 

 (166)عي  تل هبا لـبت  عنقي 
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وأعاد سبك املعنى بإضارة عنرص)الدم( بمعنى و وع القتدل إىل جملدا اخلمدر، مسدتعريا 

 إياه لرش ا، وموردا التوبة يف سياق االلتباس، إلكساب املعنى إضارة وطرارة:
 

 يف كــــ  يــــوم بيننــــا دم كرمــــةو 
  

 ســـفكهم لـــك توبـــٌة مـــ  توبـــةو مـــ   
 

 (167)أم  املدام تتوب أم م  تركهم   والصدق م  شيم الكرام فنبنا   
 

معنى أعاد إنتاجرس بإزاحترس نحو حيف مفبوم رقبي جتىل عرب ثنائيدة التوبدة واملعصدية، رمد  

هيواها واصد ستحيي بالوصل نفسا هي نفا الشاعر املرشر عىل اهلالك سقام باحلدب، ويف 

 إحياء النفا طاعة:

َ اإلله  بأن أ طيعا ؟!     أخفتم اهلل يف إحياء نفسو   
ِصم  (168)متى ع 

الذايت التي ااسمت نصوصبا بالوررة يف شعر املتنبي، وثمدة  هذه أهم مواط  التنان   

مواط  أخرى هلذه الظاهرة األسلوبية لديرس ارتقرت إىل معيار الوررة رلم افد ع  انان بدني 

بيتني ، مما جعل البحث يتنحى ع  معاجلتبا، مكتفني  ذه املدواط  ذات التعددد والدوررة يف 

و أكثر جالء عىل هذه الظاهرة، وهدي اكفدي ملدن  نصوصبا، ألهنا بدورها اسلط الضوء بنح

املتلقي اصورا ع  كيفية اعامل املتنبي مع املعنى واقليبرس لرس إلكسابرس  ددرا مد  اإلضدارة عدرب 

إعادة إنتاجدرس، آملدني أن افدت  دراسدتنا املتواضدعة هدذه البداب ملفيدد مد  املقاربدات النقديدة 

ر املتنبي، لتكدوي  مدا يشدبرس اخلارطدة التدي لظاهرة التنان ببعدهيا اخلارجي والداخ  يف شع

 اتتبع سريورة املعاين الشعرية منذ اجلاهلية وصوال إىل عرص املتنبي رام بعده.
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 خامتة
 لعل أهم النتائج التي اوصل إليبا البحث هي:

د عنيت الدراسات القديمة بتأثر نص املتنبي بالنصدون األخدرى وهدو مدا اجدرتح لدرس  1

د)التنان اخلارجي( ومل التفت إىل اقليدب املتنبدي ملعانيدرس واسدتعادارس هلدا عدىل البحث اسمية 

أوجرس خمتلفة أي اناصرس مع ما أنتررس م  معدان وهدو مدا أطلدق عليدرس البحدث اسدمية)التنان 

الذايت( ومها اسميتان استمدمها البحث م  نظرية التنان واعريفبا للتنان كام هو مبدني يف 

 موضعرس م  التمبيد.

تت  البحث بتمبيد اضم  عرضدا مكثفدا آلراء الدارسدني القددماء ثدم املحددثني يف د ار 2

موضوعة التنان، موليا العنايدة بدام هدو ذو صدلة وثقدى مد  ذلدك كلدرس بموضدوعة البحدث 

 والشاعر موط  الدراسة.

د الحظنا م  خالل اتبعندا لظداهرة التندان الدذايت يف شدعر املتنبدي د حدني رددناهدا إىل  3

حورية د غياب  انون)االجرتار( ع  مواط  التنان الذايت لدى املتنبي، واشدتغال معانيبا امل

 انوين)االحتواء( و)احلوار( جمتمعني يف نطاق املعندى املحدوري الواحدد، وهدو مدا جتدىل مد  

 حتليل مواط  التنان الذايت لديرس.

سدم اقليدب د أجرى البحث استقراًء لديوان املتنبي استقىص ريدرس هدذه املدواط  التدي اا 4

املتنبددي ريبددا للمعنددى الواحددد بصدديغ خمتلفددة بددالوررة، ونظددرا ألمهيددة الترربددة ومكانتبددا رددإن 

استقصاء هذه املواط  أسبم يف اسليط الضوء عدىل طريقدة املتنبدي وأسدلوبرس يف التعامدل مدع 

النص ولليق نصون أخر مندرس أسدبمت هدي األخدرى يف جعلدرس يتبدوأ املكاندة املتميدفة بدني 

 لقدماء.شعرائنا ا

د أجرينا اسدتقراًء شدامال لدديوان املتنبدي استقصدينا ريدرس املعداين املحوريدة يف موضدوعة  5

التنان الذايت التي ااسم اقليب املتنبي ريبا للمعندى الواحدد بصديغ خمتلفدة بدالوررة، ونظدرا 

ألمهية الترربة ومكانتبا ردإن استقصداء هدذه املدواط  يسدبم يف اسدليط الضدوء عدىل طريقدة 

بي وأسلوبرس يف التعامل مع الدنص ولليدق نصدون أخدر مندرس أسدبمت هدي األخدرى يف املتن

 جعلرس يتبوأ املكانة املتميفة بني شعرائنا القدماء، وأبرز مواط  هذه املعاين املحورية هي:
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د  5د النرصد بالرعدب   4د لقب سديف الدولدة   3د العاشق القتيل    2د اجليج الضخم   1

د اجليج يف رجل    9د الطعنة     8د الالمتناهي يف الكرم    7ِعُم املوت  د ُمط 6الفارس األسد   

د التضداد  13د الفخدر بدالنفا ال باجلددود   12د  شداب بحلدم شديخ    11د املسدتحيل   10

د العقددل  15د صددائد الشددما والقمر)طالددب املحددال(     14اللددوين)األبيا واألسددود(   

 د اوظيف العلوم. 18د أنثى افوجبا املوت     17 د الدنيا اخلؤون   16املعذب      

و د رارق كل معنى مستقل مد  هدذه املعداين املشدار إليبدا مدا يناسدبرس مد  التحليدل لبيدان 

 حتوالت املعنى واقليباارس يف شعر املتنبي.
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 األثر املشرقي وحتوالت النص الشعري األندلسي

 يوسف الثالث منوذجًا
 
 

 أ.م.د.بان كاظم مكي

 اجلامعة العراقية –كلية الرتبية للبنات

  
  مقدمة:

 

 قيمبة  خاصبة   ااالجتامعيبةاجلغرافيبة  االبيييبة   خصوصبيتاا عبر األنبلل  اكتسبب 

 جانب  األصبيلة  لى بعرابتابا الرشب  مالمب  مجع  مميزة  شخصية لألنلليس فتبلورت

 ببن األنللسبية الشخصبية تبرتاا  اكبام .اجلليبل املبون  مب  املكتسببة األنللسية مالحماا

 منه الشعر يف فرتى بيناام  هجينا   األنلليس نشأ األدب فقل ااألنلليس  املرشقي : النمطن

 التبأثريات اهبه  املرشب   م  فنية بتأثريات مطعام   امجال بييتاا  األنلل  حياة ع  تعبريا  

 ثقافبة لى آخر عبودا   عنل باهتة اضعيفة الشاعر  هها للى ااضحة احلضور تبلا املرشقية

 لبلى املرشبقي التبأثري تبتلم  حماالبة التالية املرش   االصفحات الحانته بأدب الشاعر

يوسب  الاالبم ملب   األنلليسب الشبعر عبر  عبى شبارمم ترتبب  مب  البهي  شباعر

 نفسبه  الشاعر م  به بعضه مرص  ااض   مرشقي تأثري شعر  يف يبلا الهي  (1)غرنانة

 باملشبارقة  تبأثر  مبلى لتبيبن يف حماالبة اذلب  املرشبقية  الاقافبة أملتبه ضبمني ااآلخبر

 الشباعر ديبوان خطببة مب  االنطال  البحم  اجيةمن م  علياا  اكان جاء التي االكيفية

 مرشبقية تبأثريات عب  البحبم ثبم امب  شبعر   يف حاكاهم لشعراء هبا بهكر  رص  التي

  .شعر  يف ااضحة بصامت هلم كان  مم  هبم يوس  الاالم  يرص  مل عنل شعراء أخرى 
 الغزل:.1

بلب  يف ديوانبه مبلغبا   الغزل أح  املوضوعات الشعرية اأقرهبا اى نف  الشاعر  لبهل 

 يف مضبمنا   جباء كبام مسبتقلة  قصبادل يف يوس  الاالبم ديوان يف الغزل   ا جاء(2)ااسعا  

 يف عهريا  عفا   الغزل هها انجل الرثاء  احتى ااحلامسة  اص  الطبيعة  أغراض أخرى يف
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 عى الوقوف لى عنل   نسعى الغزل مالم  النبن اآلخر  بعضه يف احسيا   شعر   بعض

 هها الغرض. يف أثر م  للمرشقية ما اتوضي  نامذجه  بعض

 عى نمطبن جاءت أهنا يوس  الاالم ديوان يف الغزلية القصادل استقراء م  تبن اقل

 اسبتاامر األنللسبين يف نريقبة عبى الطبيعة  اشعر الغزل شعر بن املزج م  يفيل أحلمها

 مسبتقلة  شخصبية شباعر لكب  أن مب  فببالرغمالغبزل   عنل سيام ال اخلاص بييتام مجال

با  اأسبلوبا    اآلخبري  الشبعراء مب  غبري  مب  مب  التفاعب  يمنعبه ال ذلب  أن لال خاص 

 ال البهي فالشبعر بالنضب  ااحليويبة  األديب العمب  يمبل التفاعب  أن هبها ب  اأساليبام 

ا بلادي ا  يظ  بغري  قادله يتص   انبيعبة انبرقام الشعراء  مناحي جيا  نفسه  عى منغلق 

 الشعراء م  الاالم يوس  اإلبلاع  االشاعر عى يعينام ما مناا يستملان التي الاقافات

 العصبور يف السبابقن النتباج الشبعراء املختلفبة  الاقافبات عبى انبالع هلبم كبان البهي 

ا أشعار  اضم  هبم تأثر فقل املختلفة   األموي بالشاعر تأثر ايبلا أنه أشعارهم  م  أبيات 

 الشبعراء رددهبا التي التقليلية املعاين راديته  ام  غرار عى نظماا التي ربيعة أيب ب  عمر

 للوصول خاضاا التي املغامرة الغرامية ع  قصادلهم الغزلية  امنام شاعرنا  احلليم يف

 هنب  يبنا  هبها يف اهبو سببي  اللقباء  يف ااستبسباله شبجاعته ببهل  ليؤكل حمبوبته؛ لى

 اقتلى رادية قصيلة الشاعر نظم   فقل(3)ربيعة أيب ب  اعمر القي   أماال:امرئ القلماء 

 :مطلعاا التي ربيعة أيب ب  عمر برادية فياا
 

 َأِمن آِل ُنعٍم َأنَت غاٍد َفُمبـــــــــــِِ ُ 
 

ــ ُ   ُه َفُمَ    ــ
 َغــداَ  َغــٍد َأئ حا ِ

 

ـــا ـــه   َج اِ  َُ يَفُق ـــٍت  ـــِة َن   ِِلاَج
 

ََقاَلـُة يُفعـِرحُ   ا ََ  (4)َفُتبلَِغ ُعـرحا  
 

 

جاءهبا  )نعم(عنبلما حمبوبتبه مب  ربيعبة أيب بب  عمبر كمغامرة مغامرات لشاعرنا اكان

 أخوامبا فقص  )نعم(عى اخللر م  خيرج كي  يعرف مل الصبا  ايف ليلته  معاا ليقيض

ا  اخيبرج النسباء لببا  عمبر يرتبلي أن الصبغرى األخ  فاقرتح  ماجرى  فبال  متنكبر 

 .(5)يعرف فيؤذى

اللخول  أج  م  املخانر تكبل  ع  الرادية قصيلته يف الاالم يوس  الشاعر احتلث

 هببا متتب  التبي صباحبته خلر حصانة لنا يصور أن يريل فاو ِخلسة  اللي  يف حمبوبته خللر

 فابو خبلرها  محايبة عبى يقومبون البهي  احلبرا  بأاليب  آببه غبري أمبر   م  عى عجلة
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 فكب  املطباف  هنايبة يف لليابا ليبأي رقي ؛ معاناة أا حرا   كلاا م  يتجااز الصعوبات

 :يقول املحبوبة  لى الوصول يف سبي  هيون عسري أمر
 

 َخاط ُت بالن ت الشــــــــعاع بمأزٍق 
 

ــ    ــ   ــ ل لَ جــخلط افــ خت فخل  ُي
 

ــ ه   إىل أن َجلــت افــدح َالشــ ق غال
 

 (6)متخلسـَكهُّ َعسري   اهلـ ل  
 

 

انبرى  أحضباهنا  يف ليلتبه قضب اكيب  معابا  مغامراتبه عب  حتبلث قل الشاعر اكان

 عى حفاظ ا عناا يعرض الكنه االشاوات  اامللهات املآرب م  متكنه يهكر نفسه الشاعر

 :يقول االطار  العفاف م  نفسه ما يف
 

ــُت مــا بــا الســ ال  َال ــى  فقبل
 

 فخلناَن أخضـَعانقُت من ا الغصن  
 

نـــةٍ  هـــُت طـــ ا    جانـــن َجا  َنزَّ
 

ــ     نه َك ــدا ــَه ع ــد يخل ــا ي ــَ  م ن  أَحيفا
 

 كالنا علخل  للع اف ُمـــــــــــــــالء ه 
 

 (7)َمــن َغســٍل ال لــمء نــ  مــد َّ  
 

 

 املرأة  عامل يف خيوضاا املغامرة التي بعامل يتعلق ما ك  يف ذاته جيل الشاعر أن ااملالحظ

 مب  البرغم عبى لى تصبويرها فياا انرصف التي الغزلية البطولة معاا يقتسم أن شاء اقل

 .(8)الوشاة اعامل االرقباء ااحلرا  األه 

  :يقول مرة  م  أكار بالشاعر األموي عمر ب  أيب ربيعة تأثر الاالم يوس  ايبلا أن

 (9)ضقت ذحعا     ها َالِتاب      َمن ج خلع  ي ئ ال ن ل فإين   
 ربيعة: أيب ب  عمر قول م  تضمن الااين فالشطر

ا بَِأينخت     الِِتاِب      َمن َحن يل إىِل الثَُ يخت ََ  (10)ِضقُت َذحعا  ِ َ ِ ها 
الوصب   لنبار اللمشبقي(  يف البوأااء(امبنام العبباي العرصب بشبعراء أيضبا اتبأثر

 :حمبوبته اص  يف الاالم يوس  يقول االغزل 

 (11)َيفع   ببل ح َيفبسم عن دح      جت   يفشري بعناب َيف ن  بن 
 :الوأااء بي  م  اأاصاف معاين ضمنه فقل

دِ  تا َعَى الُعنَّاِب بِالََبَ َعضَّ ََ دا   حا ََ َنَقتا        ََ ِجٍت  ُلؤأ  ِمنا َن ا َ َ تا ُلؤا َأما ََ(12) 
 .العناب بامر ااألصاب  النرج   بزهر العيون تشبيه يف اافقه فقل
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القصيلة  صلر لذ اخلمر  شعر السيام الشعر نظم يف نوا  أيب بطريقة الشاعر اتأثر      

 اجبه عبى منظومنبا ام (التالية: ) بالعبارة مسيحية بفتاة اتغزل اخلمر  فياا اص  التي

 :امطلعاا  (13)اهلل(( انستغفر نوا   أيب نريقة املجاز عى
ـــ ئ اَ نـــم اَشـــ  د ـــال  بخل  أه

 

د القســخلُت فخلــ     ع ــ د إذ جــدَّ
 

نان ُم تخت ـا    فضَّ افتـائ عـن الـدخت
 

ه   اِلسان الغخلد   (14)باب التنزُّ
 

 هنايبة يف بالنسبة للغزل املرتبط باخلمريات عنل يوس  الاالم فبالرغم مب  تراجعبه أما

 الفب  هبها اإلسببان  ببلأ األنللسية عى أيلي امللن م  الكاري سقوط بعل املوحلي  عرص

 النابوض ذلب  عبى اساعل الاقايف  ااالزدهار بالرخاء  اتسم الهي هها العرص يف يظار

 .(15)الطبيعة أحضان يف جتري املجال  التي كان 

ا  لال لبي  ااالجتامعيبة  الطبيعيبة البيية اختالف م  بالرغم األنلليس الشعر لن تكبرار 

 ظباهر يف لال يتجبلد يكبل امل املرشبقي  الشبعر يف قببال   اسبتنفهت التبي للمعاين االصبور

 مل األنللسبية اخلمبر قصبادل هلبا تصبلت التي ااملعاين املتنوعة  االقافية األسلوب كالوزن

 م  علياا سيطرت التي ااملعاين التعقيل  ببعض لال القليم  العريب عمود الشعر ع  خترج

 .(16)اخلارج

البرغم  عبى أاصبافاا  بأمجب  فيصفاا اخلمر  اص  يف الاالم يوس  الشاعر ايتفن 

 لوهنبا  فببعض أبياتبه امجبال اصبفاا يف السبابقن معباين فقبل مجب  فيابا  أشبعار  قلبة م 

 االغبزل  يقبول الطبيعبة اصب  مب  ممتزجبة اردت االبقيبة اخلمبر  مجبال اختص  ببيان

 يوس  الاالم:

ي ا محـ اء كـال ح  ََ  خرها ب ا  َ
     

 بِـ ا  ُمعتقـة  يِــ  نـنا الشــمت 
 

ـــا مـــن ل ـــ  ـــم إن يفب  حيـــت ف
 

 يُفنال ن ل بـالَ هم َاِلـدا َما  
 

 كأهنا َحباُب اَـــــــــــــــــــــــزج
 

 بخِلض الثنايـا عـى م اجـ  لعـت 
 

 أطلعت ـــا يمـــ ا  ك ـــ  هلـــا فلـــ ه 
 

 (17)يفــدَح منــ  عــى أنامــه  ــت 
 

 

 الشبعراء البهي  مب  اغبري  نبوا   أيب شبعر يف كابرية نظبادر هلبا نجل املقطوعة اهه 

 . (18)بمجالساا اتغنوا اخلمر  ذكر م  أكاراا
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 تأثر عمق عى يلل اهها الغزل باحلامسة  ل  يف املتنبي يوس  الاالم م  كام اقتبساا

 .(19)يوس  الاالم باملتنبي

 هببه  يوسب  الاالبم لعجباب أن ايببلا الفب   هبها تقليل املل  الشاعر يف نج  فقل

الغبرض متالمحبا  هها يف لنتاجه جع  قل املشارقة  الرصينة بأدب الشعرية لاقافته الطريقة 

 را  مب  تقبرتب املحاكباة  اهبي يف عى متكب  يلل الصناعة  متألقا   م  احلامسة م  لبلاع

بسالسبة  التخلص يكون ثم املحبوبة  مجال ااص  االلموع النوى ذكر يف قصادل املتنبي

رغبتبه  عبى الفب  هلها يوس  الاالم اقتحام ايلل   (20)االسيوف الطعان اذكر املل  لى

 الغرض  الهي هها خوض عى قادر – أنللسيا   شاعرا   بوصفه اأنه الشعرية  قلرته بيان يف

اصبخبه لن  نبيعبة الشباعر يوسب  الاالبم  احلامسبة اقبوة اعهابتبه الغبزل رقة بن جيم 

امتزجبب  فياببا معبباين القببوة االسببلطة االتعببان يف احلسبب  االنسبب  االرياسببة مبب  الرقببة 

وع للمعشوقة  هه  النفسية أخف  بلاخلاا لحساسا  بن التكبر االتبهل   االعهابة ااخلض

فنرا  عنبلما يبتكلم ايشبكو مب  حبيبتبه يمبزج الرياسبة ااحلامسبة االفخبر بمعباين التوسب  

ااستجلاء عط  احلبيبة ارضاها  ففي هها االجتا  يقول األستاذ حممل غنيمي هبالل: ))لن  

الشبعر البهي يعبر عب  را  العانفبة  الن  هبهي   نبيعة الشاعر الفار  هبي مصبلر هبها

اجلببانبن ال يتناقضببان ببب  يتكببامالن اهببها الشببعر الفببراي تعفببب  البييببة العربيببة نبيعببة 

. لن  هها اخلضوع ااالنقياد بجان  التعبان االفراسبية رببام يكبون مفبتعال  مب  (21)جمتم ((

 ل :جان  الشاعر إلظاار حبه امتسكه بحبيبته  يقول يف ذ

ـــال  ـــ ن ن ـــاف أئ ج  ـــ ن ِل  ج 
 

 َُنـــم  يـــدَد أئ نصـــ ُل حمـــا  
 

ها ــدُّ ــه َح ــاح  الشــع اء ي ع ــا الغ  هل
 

 بأفئـــد  العشـــاق فعـــَه  ـــ ا  
 

 َيفقرصـ عن ــا اَ ه ــاُت إذا انــَبت 
 

 (22)إىل ملتقى األب ال ي ئ ك ـا  
 

استطاله فيمزج بن جفون حمبوبته اجفون السال  )غملها(  ابن قلها انصول الرم  

ااستقامة  كام أخهت الغارة الشعواء تفع  فعلاا يف قلوب العشا  مبالام تفعب  يف الفرسبان 

يف ساحة املعركة  اكأن الشاعر قل دخ  حالة حرب اليس  حالة ح   لريينا ملى امتزاج 

الرقببة التببي متببأل قلبببه مبب  البطولببة ااحلامسببة التببي تببؤج  مشبباعر  اجتعلببه متاييببا   خلببوض 

 له يف السيا  نفسه:احلراب  ا
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ــن نــخلب ا ــد نــبايَن م  َكــم ي
 

 بُزحق العخلـ ن َزحق ال مـا      
 

 َكــم أَيعــت   اهلــ ل فتنــة
 

 ببــخلض الثنايــا َبــخلض الصــ ا  
 

 فــأب دُت بالضــم مــا بالغلخلــه
 

ـــاجل ا   ـــاللثم مـــا ب  َآنـــخلُت ب
 

 َإن أهنلـــت حســـب ا مـــ حدا  
 

 (23) غ ح األعاد  َ غ  األيا  
 

      

با تشبج  الفبار  احتملبه عبى الصبر  ان للمرأة صلة اثيقة بالفراسية ااحلامسبة ))ألهن 

االابات  اهبي لى ذلب  تبوحي لبه أمجب  الغبزل احلبامي البهي جيتمب  فيبه احلب  االفخبر 

  فابي اذا  مبعبم (24)اتنبعم منه مشاعر العاشق املفتون مؤتلفة بفضباد  الفبار  اجليبل((

التبي يمتبزج فيابا الفخبر ااحلامسبة بالعشبق مؤكبلا   النص امغزى دالالته اايامءاته العميقة

كوهنا رمزا  للقوة املعنوية التي يستلام مناا الشاعر قوته اعزمبه يف حلظبات اللبهة االضبيق  

ايستمل مناا عزما  يفيض لى فع  بطون كبري  اجاءت هه  النغامت احلامسية يف شعر الغزل 

  لى مبا يوافقابا  يوسب  الاالبم كانب  متصلة براحه احياته اكيانه  النف  متيب  اتسبك

نفسه تسك  عنلما يبو  بام يشعر اما يوافق هوا   فتأي أشبعار  سلسبلة غبري قلقبة مسبتقرة 

 معرة ع  أعامقه.

أما النسي  احلجازي اهو نوع م  الغبزل البهي حبها فيبه الشباعر حبها شبعراء الغبزل 

خاص  اامتازت أجواء هها  العهري املرشقي عموما  احجازيات الرشي  الريض عى اجه

 الغزل بالعفة اذكر املنانق احلجازية  ااألجواء البلاية  فيقول يف ذل :

ــــبالبال ــــرك ل بــــخلط ال ــــرك  َال  يف
 

ت مـن الغـ ح بـابال   حكا   يد أمَّ
 

 ـُهبــــــــــ ب ال يــــــــــ يفبــــــــــاح 
 

 َيِـ  إذا يفبـدل حنـ ما  مــ ا ال 
 

 نل ها عن األج اع من ب ن يف ضُ
 

 نـ اهالَهه َحدت ماء العري   
 

 َهـــه َنعـــم التنعــــخلم بعـــد بعادنــــا
 

 َحى اِلخلـا من ـا ب احـا  عـ اطال 
 

 َهه خ ـ ت بال مـه آهـا  مـن أهلـ  
 

 نــقاه حبــاب اَــزن نــ ا  ََابــال 
 

ـــــة ـــــ  م ـــــا  َحمل  َمـــــا أمـــــى فخل
 

 ن ل نِن بال مه أ بُ نـازا 
 

 يُفق بــــ  األَهــــائ منــــ  َإن نــــأل
 

 (25)معخلدا  لرك اه َإن كان غـافال 
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ذكر الشاعر هله  امللن احلجازية تلل عى متسبكه احنينبه ألصبله العبريب  الن كبان مل لن  

يزر هه  املنانق حقيقة  فنجل  يغازل األعرابيات ايطارحا  اهلوى ملتزما  العفبة العهريبة  

 فيقول :

ـــخلم ـــؤاد مت  أيصـــَب عـــن ن ـــد ف
 

ــ   ــايل باَصــى َيفِ  ــى لخل  َيفنس
 

 فإن غبت عن ن د فلخلت بغا ـ 
 

 ينــاج  أَ فــؤاد ي ِــ ضــمري  
 

 عســى اأ أن يشــ   فــؤاد متــخلم
 

ــد يفزا ــ ُ   ــ  األن ــ  آحائ ب  بملع
 

 َفتنـُة اِلـاف أباحـت محـى التقـى
 

 (26)َجاف ماء اِلسِن فخل  جـريُ  
 

لن هها النسي  الرقيق خلق جوا  امتزج  فيه معاين احل  السبامي املحبافظ عبى كرامبة 

 املعشوقة ارشفاا  ايقول أيضا :

 ال جــد مــن نــاز  َمــا أجــد
 

 فــــؤاده خ ــــل خ ــــل اجلنــــا  
 

ـــى بـــ  ـــ ف ألق ـــابل ال   الب
 

 َمن رشك الل ظ فِخل  السا  
 

 مســِ  حيــل مــن يديــ   ــم
 

ــايخل   ــا   ــِ  َن ــر  الس ــن ل  م
 

ـــ  َالشـــمه منـــا كـــم  علقت
 

 (27)يفـــن م العقـــد َداح ال جـــا  
 

البهي يسبكر الطبرف يصور الشاعر مغامرته احلجازية بمعان تبو  بأرسار  منابا الريبق 

 الهي أاقعه يف رشاك اهلوى  املنانق التي تلل املرش  االرحلة لى احلجاز.

للمعباين  نقلبه يف ذلب  اكان الاالم  يوس  شعر عى غال  التقليل اجه أن اااض 

 املاديبة  بالصبورة اتعنبى الغزل االطبيعة  قصادل ضم  ترد ا املتلاالة التقليلية  اللانية 

 رياضباا  اببلاد  اهبجتابا  بجامهلبا للطبيعبة القبليم  اكبان سبلوباأل را  اجتباري

 االتالزم التامزج  لى أدى مما االلاو  الرشب عى يف لقباهلم كبري أثر اجلااهلا اأزهارها 

 .(28)السالف لتعاني احمرك حمفز فالطبيعة ع  العقار  ااحلليم الطبيعة اص  بن

 :ال  اء .2
العصبور   مبر عبى ااإلسبالم اجلاهلية شعراء عرفه العريب  الشعر قلم قليم ف  الرثاء

  ايأي (29)الرثاء يف كان  العريب الشعر يف قيل  قصيلة أال أن املؤرخن م  كاري اجيم 
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 رثباء عب  اأسباليبه معانيبه يف خيتلب  ال رثباءهم أن امب  فيه  ليتوسعوا األنلل  شعراء

 .(30)ااألحزان االتاوي  التفج  م  اإلكاار اهي أخرى  بميزة يتميز أنه املشارقة  لال

 شعراء املرش   رثاء م  أحيان ا راعة أكار األنلل  يف ااملامل  الزادلة امللن رثاء اكان

ا تسقط ديارهم يراا أن أشجاهم فقل فبكوهبا  الصبليبن  مب  الغربباء أيلي يف بلل لثر بلل 

 .(31)أيامه ارخاء نبيعته بجامل افت  أحبه ان  فرا  عى يبكي م  بكاء

لزاء  اانفعاالمبا البنف  لبواع  عب  يبنف  بطبيعتبه  ذاي تعبري الشعر م  اللون اهها

 عبى دليب    نفسبه الوقب  يف اهبو مآثر   اختليل املراثي لتكريم اسيلة اهو معن  موق 

ا للمراثي الشعراء ملى لجالل  .(32)الشاعرة النفو  يف ملكانتاا نظر 

نتيجبة  االرثباء  احلبزن صبور مب  متنوعبة بأشبكال احليابه قليمبه األدب حفب  اقل

 الشخيص اخلاص  أا الرثاء فاناك الرثاء  م  نوعن انجل هبا  مر التي للظراف املأسااية

 العبام ااألصبلقاء  االرثباء ااإلخبوان ااألبنباء ااألزااج اآلبباء يف قي  الرثاء الهي اهو

ا يما  مومم كان حيم ف ااألرشا االسادة امللوك يتناال رثاء الهي اهو ا حلث   لك  عام 

 .(33)شع  أي م  املجموعة املتجانسة أا القبيلة أفراد

الشبعراء  مبنا  عبى فيابا سبار االبل   يف رثاء قصيلة الاالم يوس  الشاعر نظم اقل

ليبلأ  جمازا   أم حقيقة ذل  أكان صاحبية سواء استوق  لذ بافتتاحاا بلفظة)خلييل( القلماء

 يوسب  يقبول االبل   فقبل عبى حزنبه مبلى خالهبا مب  يظابر أمور ع  التساؤل بعلها

 :الاالم

 خلخلل أين الصَب منـا َي نـ 
 

ـــة يفصـــ  ـــ  الِ يم ـــن أيادي   فـَأي
 

ـــا ـــال بالســـبخلِة نمت  ـــن لخل  َأي
 

ــ ف  ــ   ي  ــده  ن  ــ  لل  َا من 
 

 عــى لــالل مــن عنايــة ي نــ 
 

 (34)َدَين حسائ للخالفـة م هـ  
 

 الكابري فانباك الصبر  عب  بالتساؤل االل  رثاء يف قصيلته الاالميوس   الشاعر بلأ

ا كان االل  موت أن لنا يبن أن أراد حيم عنه  ايعجزان الصر  خيوهنم م  النا   حلث 

ا يف أنبه  لى منبه لشبارة هبها كبان رببام هلبها  الكبايف الصبر معاا جيل ال للرجة حياته  كبري 

 يف ااضبعه احلكبم عب  أبعل  الهي أخيه ِقب  م  اإلساءة م  لكاري تعرض االل  بموت

 تعلاد يف الشاعر رشع ذل  بعل حياته  يف ايؤازر  حيميه كان م  الشاعر فقل السج   لذ
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ا االل  اصفاته مآثر  مناقببه تفصبي  لى يلجأ مل الكنه العربية  املرثاة مقومات م  انسجام 

 أن لى أشار حيم التفصي   دان باإلمجال اكتفى فقل املراثي  شعراء العادة عنل جرت كام

ر عرصب  يف شباع اقبل كريمبة  صباح  أيباد   كبان االبل   يف معبه أيامبه األمبان  اتبهك 

 .(35)ارعايته عنايته حت  )السبيكة( 

 :يقول انرصته  امحايته له فقل  ع  يعر أن اأراد أخا  فياا رثى قصيلة ايف
 َكنــت َننــ   دَن مــن كنــُت أيفقــ 

 

 أذاه َن م    اف  ب َ احم  
 

 فخلا َحشة القل  الر  كنـت أنسـ 
 

 (36)لقد عاد منـ  آهـه مثـه طانـم 
 

 :)نعم آل أم  (ربيعة أيب ب  عمر قصيلة م  تضمن األال البي  فصلر

ُمعرِصُ        َفِاَن ِنَنخت  دََن َمن ُكنُت َأيفَّق    ََ  (37)َ الُث ُجخ ٍص كاِعباِن 
 املوقب  صبعوبة حيبم مب  االزاجبات  األبنباء رثاء قضية عنل رشيق اب  اق  اقل

 صبعوبة الرثباء أشبل يقبول: ))امب  اتأبين ا  رثاء فيه يقول أن الشاعر عى يضيق الهي قل

   اتبقى(38)الصفات(( اقلة فياام  عليه الكالم لضيق امرأة؛ أا نفال يرثي الشاعر أن عى

 قوله: امناا القليم  العريب األدب يف ثمينة درة زاجته رثاء يف جرير قصيلة
اَِلبخلُ  ُيزاحُ     َل ا اَِلخلاُء َلعاَدين اِنتِعباُح      ََ َلُزحُت َيََبِك  ََ(39) 

ا يرصخ نرا  زاجته  رثاء يف الاالم يوس  قصادل لى نظرنا ما الذا  ع  اخلسارة معر 

 عى استعامل الشاعر حرص لذ اللرب  ارفيقة الزاجة  هه  بفقلان به أمل  التي الفادحة

محلابا  يطيبق ال جعلبه املأسباة بفلاحبة شعور  ألن اذل  املتلقي  يف للتأثري خمتلفة اساد 

العقب   خمانببة لى فلجبأ الالحقبة  االعصبور عرصب   مجابور معبه يرشك أن فأراد احل  

 بطبر  القصبيلة استفتاحه يف تتجى العق  فمخانبة خمتلفة  فنية مؤثرات الى االوجلان

 امجب  زاجتبه عبودة استبعاد ااملوت  أي احلياة فلسفة حكم عى حتتوي أسيلة استنكارية

 البلعوة ايف املأسباة  تشخيصية بسب  حماالة ايف احلواري  األسلوب لى لضافة الشم  

 :يقول ذل   اغري االعظة العرة أخه لى

 ايفِ قــا  يعــ د الشــمُه بعــد جتــــأح
 

ــ   ــد  ايف ــُت بع ــ  األن ــا  َيخل  مجخلع
 

ـــل ه بالســل ان يلــ ه ُمقـ َيــنعمَ   ـ
 

 َيألُ  ج ُن العـا بعـض نـنايف  
 

 ه  الده  يد ُيبد  اجلمخلـَه َإنـم
 

ــــــيف  مق   ــــــَمسَّ ــــــُة بمسـ  ـايفِ َن
 



 
 2019 124-101 أ.م.د.بان كاظم مكي يوسف الثالث منوذجًا- األثر املشرقي وحتوالت النص الشعري األندلسي 

 

 

110   
 

 ف آ أن ا أن أن م ال َض يانِعا  
 

 (40)ُ أجن ما يد حاَق من َزه ايفـ  
 

 حمبوبته  ثبم للقاء سعيا   الظالم خوضه يف القول مفصال   ايتاب  يوس  الاالم قصيلته

 نرة األبيبات بعلها تعود اللقاء  هناية كان الصب  أن اكي  للياا  ااحلنن الشو  يص 

 ال بأسلوب لى الرثاء يتخلص هنا اشكوى. ام  بأمل االري  الغامم ختان  ملتاعة حزينة

 خبتم أن غبري الرثباء  بعيلا  ع  موضوعا   الظاهر يف يبلا الغزل أن م  بانبتات  معه حت 

للرثباء   احمكبام   موفقبا   مالدبام  بب  مبلخال   شبكال االكآببة باحلزن يوحي بام الغزلية املقلمة

 ااسبتعراض البهات حتقيبق اراء سبعيا   بالرثباء الغبزل يوسب  الاالبم مبزج أن االبراج 

 براعتاا.

مصبطفى  البلكتور الرثباء يبرى موقب  يف ملشباعر  الطبيعبة الشاعر مشاركة قضية ايف

مجيب   يف الطبيعبة أدخلبوا األنللسبين يقبول))لن لذ املبالغبات  مب  األمبر هها أن الشكعة

مب   املناسببات أكار يف يتلاخ  الطبيعة شعر أن هبا املسلم القضايا ام    أشعار  مواضي 

اأخو   املرشقي الطبيعة شعر ذل  يف يتسااى امنادمة  رشاب مقام أا اغزل ح  أبيات

 يف أنفه فل  اسطوته  اانتشار  بقوته أح  قل ألنلليسا الطبيعة شعر الك  االنلليس 

ا ابينبه بينابا االرتبباط يببلا قبل التبي الشبعر فنبون م  فنون أخرى  اال فيبه ببأ  ال أمبر 

ا بالطبيعة امللي  ما  مزج غضاضة   اهبو األصبيل  هلفاا ع  بالقصيلة خيرج يكاد مزج 

 معقب  آخبر الرثباء  ميبلان مقبتحام   ينطلق ب  بهل  يكتفي ال ثم عى ّعالته  نقبله قل أمر

 اقبل الطبيعبة شبعر يرصب األمبر  يف ما أخطر اهو اليه  اللار  الوصول يتوق  أن يمك 

ا للياا يلخ  ااقارها أن جالهلا املرثية اقتحم با أردانبه حامال عى بنكاته متمنطق   مب  أبيات 

 االتغبزل بالطبيعبة التغنبي احلبزن صفة لى جتم  أمام مرثية املطاف آخر يف بنا فإذا الغزل 

 .(41)باملحبوب((

 ال   :.3

 َ   ال بخلعة:.أ 

شعراء  عى األنللسيون عاشاا التي االبييية ااالجتامعية  السياسية  الظراف أمل  قل

 األنللسبية  الطبيعبة فجبامل غريهبا  مب  أكابر شبعرية موضبوعات لى النبزاع األنبلل 

 يف األصبول اتنوع فيه  االتفن  الطبيعة  اص  م  اإلكاار لى دفعام اسحرها األخاذ 
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 االجتامعيبة  احليباة مظباهر اصب  يف التنويب  لى دفعام املرأة احرية املجتم  األنلليس 

 اكان ااخلمر  االلاو  االطرب  الغناء  جمال  م  به اتص  اما الغزل  يف شعر االتفن 

 امللن  رثاء اشعر الستنجاد ا شعر م  اإلكاار يف بال  أثر اإلسبان أيلي ملهنم يف لسقوط

 .(42)عام بشك  السياي  االتارخيي االشعر

ال  نبادرة عبقرية فيه األنللسيون اأظار الشعر  أغراض أكار يف الوصفي الشعر اظار

 االطبرب  األنب   اجمبال  العمبران  امجبال الطبيعبة  اصب  لى تعرضبوا عنبلما سيام

 اللابو اجمبال  االسبف  ااحلراب  العمران  امظاهر الطبيعة  يف اصفية  اهناك قصادل

 .(43)املوضوعات م  الكاري اغري ذل  االغناء 

يف  اأكابراا التشببيه  مب  فيه اأكاراا ليغاال شليلا  الوص  يف األنللسيون أاغ  لقل

  يف األمبور اصفوا أهنم كام املتباعلات  بن التقري  م  تشبياامم
 
 فتوقفبوا اتبراخ   ببطء

 األحباجي مب  اأكابراا البنق،  أصبحاب يفعب  كبام فيابا الكبالم اأنبالوا عنل اللقادق 

 أغراضه شعرهم يف فعر عناا أنفسام  الطبيعة اللقيقة  اقل سكن  ااأللغاز ااإلشارات

 مبلي  مب  التقليليبة األغبراض كان  ارثاء  الذا مخر اجمل  املي  غزل م  املختلفة 

 ببام لألنبلل   حيسب  مما الطبيعة شعر فإن ذرى شاخمة  لى فياا املشارقة اص  قل اغزل

 البلقادق شبم  حتبى ملوضبوعاته  اتوسبي  لببلاع هبها الغبرض  مب  شبعراؤها ببه امتباز

 لفبراد  يمكب  غنيبا   موضبوعا   الطبيعبة يف األنلليس كام اجل اهنر  راضة ك  يف الصغرية

 .(44)به خاصة اقصادل بمقطوعات

 نسلط الضوء أن – يوس  الاالم شعر يف املرشقية التيارات أثر عرفنا أن بعل – ايبقى

 بنتيجة بعلها شعر . لنخرج يف الطبيعة شعراء م  املشارقة أثر ممحصن الشعر  نبيعة عى

 لى أشري الهي  الشعراء ام  .شعر يوس  الاالم يف املرشقية االجتاهات تغلغ  ملى ع 

 شبعر مبزج يف نريقبة اللصبنوبريالصبنوبري   الغبرض هبها يف هببم يوس  الاالم تأثر

 :يقول الصنوبري بالغزل  األساي الغرض بوصفه الطبيعة

 يا حيُم يـ م  انن َيـِ  فـان   
 

 مــا لل بــى يــد أل ــ تا إِع اَ ــا 
 

ـــة   ـــت جانـــُن َج  ـــا ج  ب  كان
 

 (45)فانن يد كشَ  ال بخلُع ح اَ ا 
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 ايالحبظ أن البال . غطباء عنابا انبزا  أن بعبل الربيب   فصب  يف األرض يص  اهو

 يف لحبلى يقبول لبه  عليلة قصادل يف الشتاء  افص  الال  ع  احلليم يكار الصنوبري

 :ثلجياته
ـــا  َاجلـــ ُّ يفـــى   البخل

 

ــَ ض   ِض َ  ُحــل  الــدح  ُيعا
 

 أَلنَناـــَت ذا  ل ــــا  َذا
 

ــنا ض  ــن األغضــان ُي  َحده م
 

نه  ـــــ َّ ـــــِع ُمَل ُد ال بخل حا ََ 
 

 (46)َأبخلضَال حُد   كان َن  
 احلب  هبها لنا يص  قوله النار اص  يف بالصنوبري تأثر يوس  الاالم اجو  ام 

 )لظبى( جابنم أسبامء مب  اسام   هلا اختار فقل النار هه  أثر جسل   شلة أحرق  نار اكأنه

َا َلَ ىيف القران الكريم اردت التي ـَ ل ،َكالَّ إهِنَّ اَعـة  لِلشَّ  هبه  أن عبى لللاللبة, (47)َنزَّ

  :يقول احلياة  يف اجود له يعل مل حتى النام أذابته فقط  جسل  حتر  مل النار
 (48)َالقل  أض ى بسخل  البا ن َحا      فاجلسم أمسى ُمرابا  من ل ى ُحَ ق   

 :اللا  يف يقول االصنوبري

ُن َخد  اََعش ِق فخلِ  َفخلِ      (49)َح ُّ أحشاِء عاِجٍل َجُزَنِ        ُحسا
 يوس  الاالبم  شعر يف ااض  ملم  بالغزل الطبيعة مزج م  لليه أعشري ما أن ايبلا

 مب  بباب هبها كبان فبإنام ببه  متبأثر لن يوس  الاالبم نقول اعنلما بالصنوبري  فيه تأثر

 املتأخري  دعا الشعراء مما ذل   يف اشارته الطريقة  هه  ع  التعبري يف الصنوبري تفو 

 .احماكاته قراءته لى كيوس  الاالم عليه

 ابب  ذلب   لنبه يف اببرع ببالغزل  الطبيعبة مزج م  أكار آخر بشاعر هنا التنويه اجيلر

 اق   (50)الطبيعة اجلميلة امظاهر الغزل مشاعر بن بالربط قصادل  تزخر الهي الرامي 

 الغرضن لن ب  م  الطبيعة  مجي  ملنظر ذكر فيه الي  غزل فيه ديوانه يف موضعا   جتل أن

 .أبياته يف يلتحامن يكادان عنل 

 :الرامي اب  يقول

ٍ هلـا َحَسـنٍ  يا ََ  جاءت يَفـَداَفُع   
        

ــــِ    ــــَداُفَع اَــــاء   ٍَي مــــن اِلَب  يَف
 

يَفـُ    فأع ضتا حل َ  اإلعـ اِض ُم َّ
 

َبِ     (51)بَزف ٍ  كنسخلم ال َض ذ  ال َّ
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 ايقول:

ــٍة  ــاَ  كــم يل ن ــ كم مــن يخلخت  أِحبَّ
 

ـــــ ِب   ـــــه  َجن ـــــاِت ُك ُل ـــــا هبَّ  أمَح 
 

 فـال يف كــ ا حدَّ الســالئ إذا جــ تا 
 

ـــا   اَ ـــه  غ يـــِ     جـــمله عـــى ن
 

ـنى  ـد َالضخت  َلخلت بشافخلِ  من اجَل ا
 

بٍة من حيل غرِي ُمثخلِ    (52)ن ل رَشا
 

 

امتيبز   شبارة مب  لبه ببام الرامبي  كباب  يتبأثر يوسب  الاالبم بشباعر أن غريبا   الي 

هنا  ام  أنللسيا   بوصفه معاا  يتفاع  أن يوس  الاالم يناس  موضوعات يف اخاصة

 .ذلب  يف سببقته مرشبقية ببنامذج متبأثرة ديوانبه يف الظابور ااضحة – الطريقة هه  جاءت

 يوس  الاالم  اخاصة شعر يف الفنية بصاممم انطبع  الهي  الشعراء م  الرفاء االبي

 اخلمبر لى جانب  بنصباعته يببلا حيبم الشبتاء  فصب  يف اخلمبر جملب  ببهكر يتعلبق فيام

 :الرفاء البي يقول القانية  بحمرما
بـــى  ـاََّـــا عاَلَهــــ يفـــِألِت ال ُّ

 

ـــ اُب آلِ   ـــى أ  ب ـــى ال ُّ ـــأنَّ ع  ك
 

 كــأنَّ ُذَحل الُغصــ ِن َلبِســَن منــ 
 

ــالِ   ــاُت اِِل  ــاف ِح َحبَّ ــَى الِ  ِح
 

 ــــاجتــ ُل العــُا فخلــ  َهــ  فخل 
 

ِ  اَفخلهِ ك   ُححَن بـال ِجـاللِ  ُش ا
 

ــ ــديُ  جمس ــاهِلالِل ُي  ـا  َنــاٍق ك
 

ـــاللِ   ـــِه اهِل ـــدماِن   ِمث  عـــى النَّ
 

 يفَ ل األيداَ  من بِـخلٍض ِخ ـاٍف 
 

ــُف ا َمــن مُحــٍ   ِقـــالِ    (53)ُيرص 
 

 :ذل  معنى يف ايقول يوس  الاالم

 بعخلش  ع ل ا ُنالفا  ُمدامـ 
 

 ََدعا َمن ياجخل ا يمـ ُت ندامـ  
 

ــإن أُك  ــةف ــرل  جن  نشــ انا  ف
 

 (54)َإن أُك نِ انا  فراك يخلامـ  
 

بوصب   كبهل  تغنبوا قبل نبراهم االصامتة  احلية األنلل  بطبيعة الشعراء تغنى اكام

قصبور  غبرار عبى تشبييلها يف أرسفبوا التبي القصبور اصب  يف ممالبة الصبناعية  نبيعتاا

ا ااالستجامم  للراحة منتجعات ااختهاها املرش   يف االعباسين األموين  مقبر عب  بعيل 

 هنلسبتاا  يف الفب  يبل أببلع  التبي الباذخبة الشباخمة القصبور هبه  احلكبم باحلبا ة

  انالحظ (55)هبا يتعلق اك  ما حلادقاا لنشاء يف اتأنق  اللاخ  ااخلارج م  ازخرفتاا
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 مظار ع  املعر املّصن ( )اجلامل بوصفه يتعلق فيام اخاصة   بالبحرتي ذل  م  خالل تأثر 

 :مطلعاا التي كبى ليوان اص  يف كقصيلته املعرافة االفخامة  الرتف

 ُ نُت َن يس َعمخت ُيَدن ُت َن يسـ
 

عـُت َعـن َجـدا ُكـه  ِجــ  يَفَ فَّ  بتِ ََ
 

............................  .............................. 

ــِه الَقــ  ــى َجَب ــُ  َع ــٍل باُب  ُمغَل
 

ُمِـــــتِ ِق إىِل داَحََت   ََ  ِخـــــالَم 
 

َُ يَفـ ه َكـَأطالِل ُنـعدل  ِحَلهه 
 

 (56)  يِ اٍح ِمَن الَبسابِِت ُملـتِ  
 

 الرتفبة األنبلل  البييبة شبأنه  اعلو لشارته كالبحرتي بشاعر تأثر يوس  الاالم لن

 اصب  فقبل فيابا   ااصبفاا االعمبران اجلبامل مظباهر لى االلتفات شاعرها عى تفرض

 ايف عزهبا  أيبام تصبويرها يتنافسون يف األنلل  شعراء كان التيالقصور  يوس  الاالم

 خرابه  يقول يوس  الاالم: بعل علياا االتفج  رثاداا

َبـع  ع ج حكاب  أن مـ حت بم ا
 

ــــرَّ اَنشــــأ  ــــ  َل ــــاُج ب  طــــاب اَع
 

ــاُ مشــ  ح  ــاب َمع ــا القب  حخل
 

 (57)َاَل  ي ظ بالسخل ف َُيِـِ 
 

 َ   اَعاحك َاِل َب:.ب    

النبا   لذ شبك  الصخرة  حص  احترير هبا  قام التي الفتوحات يف اجتى ذل  العزم

البهي  اجلليب   الفبت  هبها عب  التاريخ احتلث ذل   استطاع لكنه حتريرها عى قلرته يف

 شبك  نظم فيه يوس  الاالم قصيلة عارض فيابا قصبيلة ايب متبام يف )فبت  عموريبة(  لذ

ببأال  االكانبة العرافبون انصبحه عموريبة  فبت  يف بباهلل املعتصبم اخلليفبة قبلرة يف النا 

 اتوجه اهلل عى توك  لك  اخلليفة الوق   هها يف تفت  يتوجه للياا يف هها الوق  ألهنا ل 

 :متام أبو يقول افتحاا  للياا

ُتــِ   ُِ  الَســخلُ  َأ ــَدُق َأنبــاء  ِمــَن ال
 

الَلِعــِ    ََ ِه اَِلــدُّ َبــَا اجِلــد      َحــد 
 

ُِ ا ن ُد الَص ا ِِ   بخلُض   الَص ا ِ
 

الِ َيِ    ََ  (58)ُمت هِنِنَّ َجالُء الَش   
 

 نفسه الشعري الوزن عى الصخرة حص  حترير يف قصيلته الاالم يوس  نظم اقل

 :يقول متام  لذ ايب لقصيلة
ــ   َ ــنع اأخت مَ يفقــُ    بِِــ  ال ت

 

ـــُ    ـــائ َاِلق ـــ  األي ـــل ع ا ب  مت
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 َاَل ــُدَن بــم يــال ا َمــا فعلــ ا 
 

 للسخل  ما كسب ا َاَ   ما كَتب ا 
 

 فخلــا مبخلنــا  َــا ُيلقخلــ  مــن ح ــط
 

 ِ دُق الَباها ا ج ه َا ِحيـُ   
 

 َمن الـر  َيصـُ  األمـالَك ياطبـة  
 

 َا َي ل حقنـا اِلـلَّ الـر  يفـُ   
 

................................  ................................ 
ـــ  ـــنُ لخللت ـــا   ُج ـــال  ب احي   أه

 

 ُ َيثن  عـن مِحاهـا اَعقـُه األِجـ  
 

ـــــة  ـــــى  ق ـــــ  َع ـــــُة اأخت ناديف َياي َِ 
 

 (59)اأخت يسُ  ما ا يفسـ  اِل ـ  
 

 خبالل مب  عنلدبه: ))موزعبة البطولة اللخي  حضور يف اص  املعارك  فالبطولة أن

 اقتسام البطولبة خالل م  أا اآلخر  م  خالل الهات ع  البحم أا التوحل  م   ب

 املفبردة  لهاتبه املطلقبة بالبطولبة الشباعر االسبتياار اإلنسان فياا يستطي  ال التي املشرتكة

ا يصب  ب  ع  الفار   يتخى ال الهي األصي  العريب اجلواد للينا لهل   كيانبه م  جزء 

 لنبه الغنبادم  توزيب  مب  بموقفبه اانتاباء هلبا  االعلادمرحلة  املعركة  ابتلاء م  ميلان يف

 لنبار يف يصبور  بلار  الهي االعرتاف حق عليه فله حمنته  يف يسانل  الهي اآلخر البط 

 .(60)البطولة(( فل 

 حتقيبق يف علبيام اخليب  بحبق اعرتفبوا البهي  الشبعراء مب  الاالبم يوسب  االشباعر

 :يقول املعارك  االنتصار يف

ــا  ــإن لن ــَبتف ــاق إذا ان ــَه العت  افخل
 

  ــال بأيــد  الــ يُ من ــا الشــِا م 
 

ـــا   ــم  جاحبـــــــــ ــات الِ ــ   ام   
 

ــا م  ــن م َآخــ  ي ــا نــاجده م  (61)هل
 

أمبا  املعركة  غبار هو اظلام للفرسان  بالنسبة الراحة مكان هي األصيلة اخلي  اهه 

متعطشبة  اخليب  هبه  لن اذ املعركبة  أرض النبام العهب  املاء مورد لي  اخلي  هه  مورد

 :يقول األعلاء  دماء م  لالرتواء

ُُ  ا حخلا ال الل ع اَجُة     دل متالكم           ن ي  (62)َن حدها حخلا ال َّ
المعة  دراهم اكأهنا اخليول  هه  رأ  فو  تتطاير اهي النب  مشال لنا الشاعر صور

 أن حيبم اللمعبان  هبو االبلراهم الرمبا  ببن الشبه ااجه العرا   رأ  فو  مناورة

 :يقول رسعتاا  عى داللة املتطاير الرشر يشبه متطايرة اهي هه  الرما  ملعان

 (63)كم نث ت ف ق الع َ  الدحاهم       ُي ل النبه عن لبابا مت اي ا      
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 يف احلمبلاين اللالة سي  املتنبي فيه اص  لبي  ذاته العجز هو السابق البي  اعجز

 :يقول مناورة  جااام اأصبح  باألعلاء فت  حيم معاركه  لحلى

       ِ ُم َف َق األَُحخلِدِب ُكل   (64)َكم ُنثَِ ت َف َق الَع َِ  الَدحاِهمُ      َنَث َبُ
 لبألدب غنبى ال أصبيال   مرشبقيا   عنرصبا   بوصفاا يستشعر يوس  الاالم أمهية اخليول

 احلياة  ايف عى تل  املتخيلة للمباهاة اسيلة   األدب فاخته به  لال للفحولة اكتامل اال عنه 

 يوس  الاالم. عنل الطبيعة شعر ع  احلليم معرض

 َاَعاحضات: اَضمنات

القصبيلة  نبص مب  نارا  أا شعرا أاحلياة قليمة خمتارة أدبية نصوص ايعني))تلاخ 

 يطرحابا التبي الفكبرة عبى اإلمكان قلر ادالة اموظفة منسجمة  تكون بحيم األصيل 

 .(65)ايقلماا..(( جيسلها التي احلالة الشاعر أا

ا مستقلة  شخصية شاعر لك  أن م  فبالرغم ا  اأسلوب  م   يمنعه ال أن ذل  لال خاص 

 األديب العمب  يمل التفاع  لن هها ب  اأساليبام  اآلخري  الشعراء م  غري  م  التفاع 

ا بلادي ا  يظ  بغري  قادله يتص  ال الهي فالشعر بالنض  ااحليوية   جياب  نفسه  عى منغلق 

اإلببلاع   عبى يعيبنام مبا منابا يستملان التي الاقافات انبيعة الشعراء انرقام  مناحي

النتباج  املختلفبة  الاقافات عى انالع هلم كان الهي  الشعراء م  الاالم يوس  االشاعر

ا أشعار  اضم  مهب تأثر فقل املختلفة  العصور يف السابقن الشعراء  أشعارهم. م  أبيات 

 التبان الشبعر بيب  ضبم  لذ زيبلان  ابب  األنلليس بالشاعر تأثر يوس  الاالم نجل

 :الاالم يوس  يقول زيلان  اب  نونية معاين م 

 (66)غص ن األنت دانخلة الق اف     َي ئ للسَح هرصُت فخل       
 :زيلان اب  يقول نفسه املعنى ايف

 (67)يِ اُف ا َفَ نَخلنا ِمنُ  ما جخلنا        إِذ َهرَصنا ُفن َن الَ  ِه دانخَِلة      
 اكهل  يضم  البي  الشعري أرب  مرات متتالية يقول:

 (68)إذا حلت بعق با ال غائ          أضاع ين َأ  فتى أضاع ا  
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أن يقبول هبها فاو ضاد  حيم ضيعة قومة  اكعادته. احس  مابينا يف الشباهل اليريبل 

الكالم عى لسانه  لنام يأي به عى لسان شاعر قبله مشاور اهو اللغز االلمز لقومبه  ممبا لبو 

 كان قاهلا عى لسانه بصيغة خاصة به  اهو يضم  بي  الشاعر العرجي  يقول:
َأ َّ َفتى  َأضاُع ا     ََ ِندادِ َ غ ِ       َأضاُع ين  ََ  (69)لخَِل ِئ َك َ ٍة 

م  التضمن  اهو تضمن باملعنى ال باللفظ  اهها مايطلق عليه )التلمبي ( انجل نوعا 

حيببم تشببري يف فحببوى الكببالم لى مابب  سببادر أا شببعر نببادر أا قصببة مشبباورة مبب  غببري أن 

  اقل عل بعض النقاد ذل  مب  بباب الببقات الشبعرية  ابعضبام مب  الرفقباء (70)تهكر 

   فيطلقببون علياببا اقتباسببا   اتضببمينا   يتلطفببون يف تلبب  األلقبباب حتببرزا الحسببانا للظبب

   فيقول الشاعر م  هها الباب:(71)ااستشاادا   لى غري ذل  م  األلفاظ الرقيقة املاهبة

ا هلل  أَ ل فعة مقداح       فن ن أنا  لخلت فخلنا يفَ نُّ         (72)فإمَّ
 فكأنه يضم  بي  الشعر الهي يقول:
َ  ِعنَدن َن ُن ُأنا ه ا يَفَ نُّ َِ الَقَبُ        ا      ََ َََا َأ  (73)َلنا الَصدُح دََن العا

اهببها البيبب  أليب فببرا  احلمببلاين الببهي جتمعببة مبب  الشبباعر يوسبب  الاالببم بعببض 

الظراف  م  أرس اغري ذل   لهل  نر  يلم  لى معنبى مب  أجب  املعباين عنبل أيب فبرا   

حت  الرتاب اما  هها البي  يعل م  فنح  لما أن تكون لنا السيادة االقيادة  الما أن نوسل 

األخه غري الظاهر  امعنى ذل   التشابه بن البي  األال االااين  ايوص  هبه  األاصاف 

لذا علم أن الااين أخه م  األال  الذا مل يعلم ذل   م  اجلادز أن يكون م  توارد اخلبوانر  

 .(74)أي جميؤ  عى سبي  االتفا  م  غري قصل لى األخه االبقة

 ادينية  اأجنبية تراثية شعر  أسامء يضم  الشاعر نجل األشعار  تضمن لى باإلضافة

 ذريب  بب  قبي  :العشبا  أمابال أسبامء استعامل الشاعر الرتاثية جمال استعامل األسامء ففي

 غربته ع  أثناء احلليم قصصام اظ  لذ ليى  احمبوبته امللو  ب  اقي  لبنى  احمبوبته

املحبوبة  الكي يضبفي الشباعر عبى غزلبه الرشبعية ظب  خيتبار األسبامء العربيبة  ع  ابعل 

القليمة ما )هنل  اسعاد  افوز  اأسامء  اعادشة..(  ارببام اختبهها الشبعراء املاب  األعبى 

الهي كانوا يتلمسونه ايطمحون لليه حن يتغنون باحلب  فضبال عب  أن هبه  األسبامء فيابا 

ألصالة م  العلم أن يف بالد  م  األسامء ماهي متنوعة اجليبلة لحياءات التعلق بالعرابة اا
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. (75)))اربام أتى الشبعراء باألسبامء الكابرية يف القصبيلة  لقامبة للبوزن  احتليبه للنسبي ((

فالشاعر كان ملتزما  بالتقاليل  مقللا  األقلمن يف ترديل ما  هه  األسامء التي ربام دل  عبى 

انب  الببؤرة املركزيبة يف شبعر الغبزل عنبل الشباعر فجباءت حمبوبة ااحبلة هبي )سبلمى(  ك

 :يقول عهاهبام  فا  عهاب م  القا  ما لن قصادل  تتفق ارا  هها االجتا   ب 

ه  َنـل  ه   غ يبان ا يُفل   لنا الدَّ
 

ح  د مــن جــأن اهلــ ل َنقــ خت  ن ــدخت
 

 فقخلته َلبنى عن ه انا يفقـااا 
 

 (76)ََنن ن لخلى   مدانا ُمقرصخت  
 

با يسبتعري الشباعر نبرى أخبرى مواضب  ايف يف  ايضبمناا اجلباهيل املعجبم مب  ألفاظ 

 :يقول الطللية  قصادل  مقلمات

 أا حــ خت داحا  بســق  اللــ ل 
 

 لعـــه اِلبخلـــ  بِتلـــ  اِللـــه 
 

ــــا ــــلمى َأيف ا  ــــاحا  لس  دي
 

 (77)جت د اجل  ن ب بـه َطـهَّ  
 

 ارد اللبوى(  البهي )سبقط اهبو العربيبة اجلزيبرة يف موض  اسم الشاعر استعار فقل

 يقول: الطللية  املقلمة رادل القي   امرئ معلقة مطل  ذكر  يف
َمنِزِل      ََ  ا َنبِ  ِمن ِذك ل َحبخلٍ  

 (78)بِِسقِ  اللِ ل َبَا الَدخ ِل َفَ  َمهِ         يِ
 عب  آخبر عبر شباعرا   يبرى الكنبه املعباين  م  معنى ع  التعبري الشاعر يريل ما كاريا  

 اهبها يف قصبيلته  ايضبمنه البيب  هبها منبه فيسبتعري متميزة  حسنة بصورة نفسه املعنى

 يرا  فاو رأيه  يف الهي ضمنه الشعر شأن اعلو املستعري  الشاعر لعجاب حيم  التضمن

 مرموقبا   شباعرا   منبه كبان املسبتعار لذا سبيام اال بمسبتواها  رقبي ااسيلة للقصيلة رافلا  

 .متميزا   بيتا   ااملستعار

سببي   عبى آخبري  لشبعراء األبيبات مب  عبلدا   ديوانبه يف ينابر يوسب  الاالبم انبرى

 ب  اخلطيم  اقي  متام  اأيب كاملتنبي  الفحول  م  مشارقة لشعراء مناا التضمن  اكاري

 أحل أا البي  كامال   بأخه يكون يوس  الاالم عنل االتضمن .. ليى اجمنون نؤا   اأيب

شبعر   يف هببا استشبال اقبل يوسب  الاالبم  عنبل املضمنات استقراء خالل شطريه  ام 

 توظيفاا. يف توفيقه ملى نرى انار  
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 خامتة

اإلشبارات  مب  عبلدا   الشبعرية األغبراض عب  حليااا يف السابقة الصفحات تضمن 

 أسلوب ل  ع  حلياا   فكان املرش   بشعراء تأثر يوس  الاالم عى تلل التي األسلوبية

 بأسلوب الرشبي  يوس  الاالم تأثر لى أشري بالرثاء  كام احلامسة ال  بالغزل  احلامسة

   ابأسبلوب..الصببا انسبيم انجبل  االبليار  الطيب   ذكبر يف البليلمي امايبار البريض

 ممب  نبؤا  أببا انجبل .املحبلثن نريقة عى الطبيعة  بوص  املقرتن الغزل يف الصنوبري

 كبام حينبا   الطبيعبة حينبا   ابوصب  ببالغزل املمتزجبة مخرياتبه يف يوس  الاالبم يف أثراا

 مبا ثبم غزلية  أا نللية مقلمة م  العرب نريقة عى سري  يوس  الاالم شعر يف يلحظ

 بنكابة املرشبقية الطريقة هه  يطعم أن حاال الغرض  اقل لى التخلص حس  م  يكون

 البهي األنبلل  )شعار( هي الطبيعة فكأن بجامل الطبيعة  بالتغني الغزل فمزج أنللسية 

 .عنه التعبري يف يتفننون هبم خاصا   كنزا   للهيم أن أراداا لظاار كلام شعراؤها لليه هيرع

 فيابا يعبر اذاتية جاة  اجتليل م  النموذجية العربية للقصادل اتقليل حمافظة بن فاو

 يف مرشقية قصيلة تتما  م  ديوانه صفحات فعر أخرى  جاة م  ارؤيته شخصيته ع 

 يبلأ الردي   الغرض لى مناا مقلمة  يتخلص لى القصيلة تقسيم ايف ااألسالي  الصور

الطبيعة(  ثم يبتخلص لى الغبرض  اص  يف مقلمة أحيانا   هبا استبلل )الن غزلية بمقلمة

 متالبه فكبان ذلب   يف شباعرنا هباج  شبعرهم احمببة باملشبارقة البردي  فاإلعجباب

 ينكر ال التجليل كان آخر جان  ااإلعجاب  ام  ااالحرتام التقلير م  باب لقصادلهم

 فكأنبه حولبه  الغنيبة الطبيعبة تصبوير أسبلوبه بالتصبوير  حف  الهي يوس  الاالم  ع 

 االبيان  الصور بارعة لغة لى احتيلاا ادقادقاا  البيية صغادر تلتقط علسته حمرتف مصور

 ببرز حسب   اقبل تصبويري ثبوب يف اتقبليماا التقاناا أبلع لطاد  النظر عنل  ايلف 

 اسبتقى منابا التبي املصبادر اكابرت الاالبم  يوسب  الشباعر عنبل بجالء الفني التصوير

االلغويبة  امظباهر  اللينيبة اثقافتبه القبليم  املبوراث عبى اعتمبل لذ صبور   تشبكيالت

  .امشاهلها احلرب امظاهر ابييته  املجتم  اااق  ااملتحركة  الصامتة اخلالبة الطبيعة
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 مش َاَصادح ااهل

شببااب الببلي  أمحببل ببب  حممببل ببب  أمحببل ببب  حييببى  أبببو العبببا  املقببري التلمسبباين )ت  .1

هببب(  أزهببار الريبباض يف أخبببار القببايض عيبباض  حتقيق:مصببطفى السببقا  لبببراهيم 1041

هبب 1358القباهرة   –اإلبياري  عبل العظيم شلبي  مطبعة جلنة التألي  االرتمجبة االنرشب 

 -ببريات للماليبن  العلبم دار األعالم  اللي : خري الزركيل  :ينظر  2/11  1939 -

 يوسب  احلجباج أببو السبلطان هبو :الاالبم   يوسب 8/212  1999  14لبنبان  ط

 السبلطان بباهلل ابب  املسبتغني يوسب  احلجاج أيب السلطان ب  اهلل للي  بالنارص امللق 

 ثامنيبة عبام مب  صبفر مب  االعرشبي  السباب  يف الل باهلل  بالغني امللق  اخلام  حممل

 ببلال غرنانبة عبر  عبى ليسبتون شبلوبانية؛ سج  لى أبعل  أخو  اسبعمية  اسبعن

   (. 819 (  اقي  )ت 820 (  )ت 810) عام حتى سجنه يف ابقي منه 

ينظببر: مببي حمسبب   شببعر يوسبب  الاالببم ملبب  غرنانببة دراسببة موضببوعية فنيببة  رسببالة  .2

 .16م  2000بية  اجلامعة املستنرصية ماجستري  كلية الرت

مرصب    القباهرة  اآلداب  املرصبي  مكتببة الشبعر يف الغزل :معتصم نجوى ينظر: أمحل  .3

 .60 م 2005   1ط

م  1980ببريات   صبع   عطبوي  دار البليوان  حتقيبق  فبوزي ربيعبة  أيب بب  عمبر .4

104. 

اهلل  مكتبببة االنجلببو  ينظببر: ملبب  غرنانببة يوسبب  الاالببم  الببليوان  حتقيببق  كنون عبببل .5

 .100م  1965  2املرصية  القاهرة  ط

الوصبب  يف شببعر امللبب  منصار هبة لبراهيم    ينظببر: 57الاالببم: الببليوان  يوسبب  .6

 .82م  2012النجا  الوننية  فلسطن جامعة األنلليس يوس  الاالم  

 .58 نفسه  .7

-القباهرة النرشب ا للطباعبة قبباء دار اجلباهيل  الشباعر بطولبة :يوس  مي ينظر:خلي   .8

 .55   م1998 مرص 

 .11الليوان  :الاالم يوس  .9

 .183الليوان   :ربيعة أيب ب  عمر .10

 .196 الليوان  :الاالم يوس  .11
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 -ببريات صبادر  دار اللهان  حتقيق  سامي الليوان   :أمحل ب  حممل اللمشقي  الوأااء .12

 .47  م1993 لبنان 

 .  54 الليوان  الاالم  يوس  .13

 املكان نفسه. .14

ببريات   اخلبانجي  مكتببة أخببار غرنانبة  يف اللي   اإلحانة اخلطي   لسان ينظر: اب  .15

   .28/ 3  1974 لبنان 

 لبنبان -بريات دار الاقافة  العرب  عنل اتطور  اخلمري الشعر ف  ليليا  ينظر: حااي  .16

يوسبب   مببلخ  لى األدب األنلليسبب  دار الفكببر    اينظببر: الطويبب  350 م 1960

 .7 م 1991بريات  اللبناين  

 يف القرنيبة الفراشبية ينبب  الفصبيلة م  نب    :.الور  155 الليوان  الاالم  يوس    .17

ما قرن ااهلنل  ااحلبشة العرب بالد عليابا  ايوجل محراء  بغلد نضجه عنل مغط ى اثمرع

محبراء  ينظبر:  مبادة عبى الحتوادبه احلريريبة  املالبب  لتلبوي  يسبتعم  زغب  قليب 

 يم اآخران  املعجم الوسيط   دار الفكر  سوريا.أني  لبراه

  ينظبر: ضبي   290العبرب  عنبل اتطبور  اخلمبري الشبعر فب   :ليليبا ينظبر: حبااي  .18

 .343م  1973شوقي  العرص العباي الااين  القاهرة: دار املعارف  

 ينظر:املكان نفسه. .19

/ 4  1969 لبنبان -ت ببريا الرتاث  لحياء دار الليوان  احلسن  ب  أمحل ينظر: املتنبي  .20

76. 

 .191 – 190م  2005هالل  حممل غنيمي  النقل األديب احلليم   دار هنضة مرص   .21

 .26 _ 25الليوان   :الاالم يوس  .22

 .157  اينظر أيضا:26نفسه   .23

م  1944  1البسببتاين  بطببر   الشببعراء الفرسببان  منشببورات دار املكشببوف  لبنببان  ط .24

228. 

 .160الليوان  :الاالم يوس  .25

 .68نفسه   .26

 .24نفسه  .27
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 البلار العربيبة ااملوحبلي   املبرابطن عابل يف الشبعر :جميبل حممبل ينظبر: السبعيل  .28

 .204م  1985   2ط لبنان -ت بريا للموسوعات 

 ينظر: املكان نفسه. .29

 دار اهلجبري    الاالبم القبرن هنايبة لى األنلليسب الشبعر اجتاهبات :نباف  ينظر: حممود  .30

 .175  1990  1بغلاد  العرا   ط العامة  الاقافية الشؤان

 .11 مرص  املعارف  القاهرة  دار األنلليس  األدب يف ينظر: الركايب  جودت  .31

 .175 األنلليس  الشعر اجتاهات  :ناف  ينظر: حممود  .32

 لبنبان  -ببريات احليباة  العبريب  مكتببة الشعر يف الرثاء :حسن حممود ناجي  ينظر: أبو .33

 .96م  1980  1ط

 .144 الليوان  الاالم  يوس  .34

 ينظر: املكان نفسه. .35

 .187 نفسه  .36

  الشباب. س  أدرك  الفتاة :. املعرص106الليوان   :ربيعة أيب ب  عمر .37

 البلي  حميبي حتقيق  حممبل انقل   اآدابه الشعر حماس  يف العملة رشيق  القريااين  اب  .38

 .  2/154م  1972  4بريات  لبنان  ط اجلي   دار عبل احلميل 

 - القاهرة املعارف  دار حبي   ب  رش   حممل اخلطفي  الليوان  عطية ب  جرير  جرير .39

 .862م  1969 مرص 

 .16 الليوان  الاالم  يوس  .40

دار العلبم للماليبن  ببريات   افنونبه  موضوعاته األنلليس األدب مصطفى  الشكعة  .41

 .342م  1979

 - عبامن االتوزيب   للنرشب ملسريةا دار األنلليس  الشعر يف قراءات صال   ينظر: جرار  .42

 اجلي   دار  العريب  األدب تاريخ حنا  . اينظر: الفاخوري 13 م 2007  1األردن  ط

 . 939م 1968  1بريات  لبنان   ط

 . 12األنلليس   األدب يف ينظر: الركايب  جودت  .43

 .940 العريب  األدب تاريخ حنا  ينظر: فاخوري  .44

 ينظر: املكان نفسه. .45

 .255 :الليوان الصنوبري  .46
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  .16-15اآلية:  املعارج  سورة .47

 .23الاالم: الليوان   يوس  .48

  .58 الصنوبري  الليوان  قصيلة .49

  . 55  45  42  36  30  29  13  7  6/ 2 مرص  مطبعة ديوانه  الرامي  ينظر: اب  .50

 .  559/ 1نفسه   .51

 .409-1/408نفسه   .52

 الرفباء  الببي  (  ديبوان366الكنبلي)ت أمحبل بب  البي احلس  أبو الرفاء البي  .53

 .  230م  1939القلي   مكتبة القاهرة 

 .47 -17الليوان   الاالم  يوس  .54

 .  207االنلليس   الشعر م  املختار رضوان  حممل ينظر: اللاية  .55

 الكتباب دار التبونجي  حممل احتقيق  رش  الليوان  عبيل الطادي  ب  البحرتي  الوليل .56

 .  193 -190م  1994لبنان   العان  بريات 

 .  312  89  88  10 الاالم  الليوان  يوس  .57

 املعبارف  دار عبزام  عببل  حممبل حتقيبق  البليوان  الطبادي  أا  بب  حبيب  متبام  أبو .58

الوص  يف شعر املل  منصار  هبة لبراهيم    اينظر: 40م  1976  4القاهرة  مرص  ط

 .111األنلليس يوس  الاالم  

 . 5لليوان  يوس  الاالم  ا .59

 . 71اجلاهيل   الشاعر بطولة يوس   مي خلي   .60

 كان اجلريء  املقلام الشجاع اهو كمي . الكامة: مفردها114الاالم  الليوان   يوس  .61

الوصب  يف شبعر امللب  األنلليسب منصار  هبة لبراهيم  اينظبر:  .يكب  مل أم سال  عليه

 .118  117يوس  الاالم 

 .114الاالم  الليوان   يوس  .62

 املكان نفسه. .63

 .  2/106  4/75  اينظر: 4/80 املتنبي  الليوان  .64

 .50م   2000  عمان  مؤسسة عمان للنشر  اتطبيقي ا  نظريا التناص أمحل  الزعبي  .65

 .142يوس  الاالم  الليوان  .66
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صبادر   دار   البسبتاين كبرم اهلل  البليوان  رش   عببل بب  أمحبل الوليبل أببو زيلان  اب  .67

 .   12  1975بريات  

 .109يوس  الاالم  الليوان  .68

  1العرجبي  ديببوان العرجببي  حتقيببق: د. سببجي  مجيبب   اجلبببييل  دار صببادر  بببريات  ط .69

 .  246م  1998

م  1991ينظر: الزنجاين  كتاب معيبار النظبار يف علبوم األشبعار  دار املعبارف  ببريات  .70

2/111. 

يف ابتكار األعبامل األدبيبة اتقليبلها  دار  دراسة_ينظر: نبانة  د.بلاي  البقات األدبية .71

. اينظر:احلليبببلي  عببببل اللطيببب  حممبببل السبببيل  34م  1974  3الاقافبببة  ببببريات  ط

البقات الشعرية بن اآلملي ااجلرجاين يف ضبوء النقبل القبليم ااحلبليم  دار السبعادة 

 .26م  1992  1للطباعة  القاهرة  ط

 .62يوس  الاالم  الليوان  .72

 .67حلملاين  الليوان  أبو فرا  ا .73

ينظر:احلنااي  د.املحملي عبل العزيز  دراسة حول الببقات األدبيبة امأخبه املتنببي يف  .74

 .13 _ 11م   1984  1القرن الراب   دار الطباعة املحملية  القاهرة  ط

 .2/122القريااين  العملة   .75

 .59 الليوان  الاالم  يوس  .76

 .102 نفسه  .77

  5  حممببل أببو الفضب  لببراهيم  دار املعبارف  بببريات  طامبرؤ القبي   البليوان  حتقيبق .78

 .8م   2009
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