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قدمت ھذه الرﺳالة اﺳتكماال ً لمتطلبات الحصول على درجFة الماجسFتير فFي اللغFة العربيFة فFي كليFة
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تلذذت به يوما ً مFن معFاني الحFب و اإلخFالص،
إلى من أﺳقتني كل ما
إلى من ربتني في روض حنانھا عا ًما إثر عام ،فلم أجد ﱠ
ألذ من رحيFق ٍ
ارتشفه من عينيھا ....أمي
ٌ
عFون لFي علFى
إلى من شاركني جميع أفراحي و إحزاني  ،إلى من ھم
الحياة  ،إلى من اعتز بھم و يعتزون بي ......................إخوتي
إلى من تقف إلى جانبي في جميFع أحFوالي  ،إلFى مFن ال يعتريھFا الملFل
في البحث عما يرضيني  ،إلى ﺳر ﺳعادتي....................زوجتي
إليھم جميعا ً أُھدي ثمرة جھدي
أ

شكر وتقدير
ّ
إن الحمد و الشFكر  ، nمFنعم الFنعم و ھFادي األمFم  ،ورازق مFن يشFاء
بما يشاء  ،له األمر كله  ،وله الشكر فيما أعطى وفيما منع .
ومFFن أبسFFط مFFا يكFFون فFFي ر ّد الجميFFل  ،الشFFكر و الFFدعاء الصFFادق ،
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ي بما عنFده مFن
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كما اشكر ك ﱠل من ﺳاعدني و أعانني على إتمام ھذه الدراﺳة.
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ج
ملخص الدراﺳة

تقوم ھذه الدراﺳة على قراءة النص الشعري قراءةً فاحصة في تشكيل اللغة  ،حيث ينظر فيھا
الباحث إلى النسيج اللغوي المستخدم في شعر أبFي فFراس الحمFداني بصFورة شFموليّة و كليﱠFة  ،وفFي
ذلك محاولة إلعFادة النظFر فFي النصFوص التFي درﺳFت فFي السFابق دراﺳFة جزئيﱠFة انطباعيﱠFة  ،فھFذه
الدراﺳFة تتخFذ مجموعFة مFFن الظFواھر األﺳFلوبية البFFارزة فFي شFعر أبFي فFFراس لتظھFر تماﺳFك بنيتFFه
اللغويﱠة ،وتشكل الطريق لفھم النص و تحليله .
تFFأتي الدراﺳFFة فFFي خمسFFة فصFFول وتمھيFFد نظFFري  ،أبFFين فيFFه مجموعFFة مFFن المصFFطلحات مFFن
ضمنھا البنيﱠة اللغويﱠة وھي تعني  :أن اللغة تتكون من مجموعة عناصر ترتبط فيما بينھا بمجموعFة
من العالقات الثابتة بين ھذه العناصر المتغيFرة مFع النظFر إلFى التضFامن القFائم بFين ھFذه العناصFر ،
وفي التمھيد نظرة إلى شعريﱠة اللغة  ،التي تشكل انحرافا ً متعمداً عن اللغة العاديFة لصFنع لغFة خالقFة
ذات دالالت عميقة .
أما الفصول الخمسة فقد كانت دراﺳة لخمس ظواھر بارزة في شFعر أبFي فFراس شFكلت البنيFة
اللغوية عنده  ،وھي  :التضاد  ،واالنحراف األﺳلوبي  ،والحوار  ،والتكرار  ،والتضمين العروضي
.
في الفصل األول أقوم بدراﺳة التضاد بصفته ﺳمة أﺳلوبية مھمة في شعر أبي فراس  ،حيث أن
الشاعر يستثمرھا خير اﺳتثمار في إظھار ذاته المتمزقة  ،وليجعل من كلماته أكثر تأثيراً ووقعا ً فFي
النفوس  ،وقد جاءت ھذه الظFاھرة علFى ثالثFة مسFتويات فFي شFعر أبFي فFراس  ،فنجFد التضFاد علFى
المستوى اإلنساني  ،وعلى المستوى الزماني  ،وعلى المستوى النفسي .
وفي الفصل الثاني أقوم بدراﺳة االنحراف األﺳلوبي في شعر أبي فراس ،وھFو يعنFي دراﺳFة
الصFFور والتشFFبيھات و المواقFFف الخالقFFة التFFي تجعFFل مFFن اللغFFة العاديﱠFة لغFFة شFFعريﱠة أي تجعFFل منھFFا
انحرافا ً  ،وھذا االنحراف منوط باألﺳلوب الذي يختلف بين شاعر وآخر ويجعل لكل شاعر

د
بصFFمته الخاصFFة  ،وقFFد وجFFدت مجموعFFة مFFن االنحرافFFات األﺳFFلوبية فFFي شFFعر أبFFي فFFراس وقمFFت
بدراﺳتھا وھي :
تشخيص األيام والزمان  ،ومخاطبFة الليFل  ،ومخاطبFة العيFد  ،ومخاطبFة الحمامFة  ،ورثFاء الFنفس ،
ومخاطبة المعنويات  ،ومخاطبة الصفات .
وفي الفصل الثالث فقد كان الحوار محور البحث  ،فFالحوار يضFيف عنصFر التشFويق والخيFال
إلى النص الشعري  ،ويقوم بتصوير المواقFف  ،وبFث الصFراعات النفسFية واألحاﺳFيس بشFكل أكثFر
واقعية وإقناع  ،وقد ظھر الحوار فFي شFعر أبFي فFراس فFي عFدة أطFر  ،فقFد حFاور الFذات  ،وحFاور
النساء  ،وحاور األصدقاء  ،لتأتي أبياته أكثر حيويّة وإثارة .
في الفصل الرابع تتمحور الدراﺳة حول التكرار  ،وھFو إعFادة اللفظFة الواحFدة أو الحFرف أو
العبارة  ،لغاية يقصدھا الشاعر  ،والتكرار يخلق جرﺳاً موﺳيقيا ً إضافيا ً في النص الشعري  ،ويقوم
بالتركيز على المعنى ويجعله متعلقا ً تعلقا ً قويا ً ببناء القصيدة العام .
يظھر التكرار في شعر أبي فراس جلياً في عدة مستويات ھي  :تكFرار الحFرف  ،وتكFرار الكلمFة ،
وتكرار البداية .
وفي الفصل األخير فإن الدراﺳة تتجه إلى التضFمين العروضFي  ،الFذي يFدرس حاجFة البيFت
إلى غيره في القصيدة الواحدة  ،مما يضفي التماﺳFك علFى القصFيدة  ،ويعطFي الشFاعر مجFاالً أوﺳFع
للتعبيFر عمFا يريFد  ،وذلFك ال يتحقFق إال بأخFذ السFFياق العFام للقصFيدة بعFين االعتبFار  ،للوصFول إلFFى
التالحم الذي ينشده كل شاعر في قصائده .

الـمـقـدﻣـة

الحمد ﷲ رب العالمين  ،نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه  ،ونشھد ﱠ
أن ال إله إال ﷲ
ﱠ
وأن ﻣحمداً عبده ونبيه ورسوله  ،أﻣا بعد :
فيحتل أبو فراس الحمداني ﻣكانة ﻣن قلبي  ،وينال حيﱢزا ﻣن اھتماﻣي شاعراً وفارس1ا ً وأﻣي1راً
 ،وقد جاءت ھذه الدراسة الموسوﻣة بـ ) بنية اللّغة الشعريﱠة في شعر أبي فراس الحم1داني ( إنص1افا ً
لھذا الشاعر المبدع وانتصاراً له  ،في بيان قدرته اإلبداعية وحسه الفن1ي وﻣخيلت1ه الخالّق1ة  ،بع1د أن
عصر سُلب فيه حقه  ،ففاز المتنبي باالھتمام والتقدير وكثرت حوله الدراس1ات والبح1وث
عاش في
ٍ
٠
ي في ش1عر أب1ي ف1راس الحم1داني  ،فتفس1ره
تقوم ھذه الدراسة على ﻣحاولة قراءة البناء اللغو ّ
وتحلله وتقف على ﻣواطن الجمال فيه  ،ﻣن خالل الخوض في نسيجه اللغوي والنظ1ر ف1ي عالقات1ه
ودالالته نظرة كليﱠة شاﻣلة .
وعلى ھذا األساس فقد ج1اءت ھ1ذه الدراس1ة ف1ي خمس1ة فص1ول لتك1ون طريق1ا لق1راءة ال1نص
وﻣفاتيحا ً له  ،يسبقھا تمھيد وتوطئة نظريﱠة  ،يمكن عرضھا بشك ّل ﻣختصر باآلتي -:
أﻣ11ا التمھي11د  ،فق11د عرض11ت في11ه لمجموع11ة ﻣ11ن المف11اھيم الت11ي ت11رتبط ارتباط11ا ً وثيق11اً بموض11وع
الدراسة وھي ) البُنية  ،واللّغة  ،واللّغة الشعريﱠة  ،والتركيب  ،واألسلوب (  ،وقمت بإيراد تنظيرات
العلم1اء ال1رواد ف1ي عل1م اللّغ1ة الح1ديث والبُني1ة الش1عريﱠة  ،ﻣ1ن أﻣث1ال  :ج1ان

بياجي1ه ) Jean

 (Piejeوجان كوھن ) (Jean Cohenوج1ون ك1وين ) (Jhon Queenو خوس1يه ﻣاري1ا ) Jose
 ، (Mariaﻣستعينا ً بالباحثين العرب البارزين في ھذا المجال  ،ﻣن أﻣثال  :صالح فضل وعب1دﷲ
الغ11ذاﻣي وعب11د الس11الم المس11دي ورج11اء عي11د  ،وبع11د ذل11ك فق11د انتقل11ت ف11ي التمھي11د إل11ى أب11ي ف11راس
الحمداني ﻣوضوع الدراسة ذاكراً نسبه وحياته وعارضا ً لبعض آراء النقاد في شعره .

١

وفي الفصل األول قمت بدراسة التﱠضاد باعتباره ظاھرة ﻣن الظواھر الكاشفة للبناء الشعري
عند أبي فراس  ،و جاء ھ1ذا ال ﱠتض1اد ف1ي ع1دة ﻣس1تويات  ،ھ1ي  :التﱠض1اد عل1ى المس1توى اإلنس1اني ،
ي  ،وال ﱠتضاد على المستوى النفسي .
والتﱠضاد على المستوى الزﻣان ّ
أﻣا في الفصل الثاني قمت بدراسة االنحراف األسلوبي في شعر أبي فراس  ،وإظھار فاعليﱠ1ة
ھذه االنحرافات في بنية اللّغة الشعريﱠة عنده  ،و جاءت دراسة االنحراف1ات األس1لوبيﱠة عن1د الش1اعر
في عدة عنوانات  ،ھي  :تش1خيص األي1ام والزﻣ1ان  ،وﻣخاطب1ة اللّي1ل  ،وﻣخاطب1ة العي1د  ،وﻣخاطب1ة
الحماﻣة  ،ورثاء النفس  ،وﻣخاطبة المعنويات  ،وﻣخاطبة الصفات .
وفي الفصل الثالث قمت بدارسة فاعليﱠة الحوار في شعر أبي فراس وقيمته األس1لوبيﱠة الت1ي تزي1د
ﻣن قوة اللّغة الشعريﱠة عنده  ،وقد تمثلت حوارات أبي فراس في ﻣجموعة ﻣن األطر  ،ھي ﻣح1اورة
ّ
الذات  ،وﻣحاورة النساء  ،وﻣحاورة األصدقاء .
أﻣا الفصل الرابع فكان التكرار ﻣوضوعه  ،وكان البحث عن أھمية ھذا التكرار وفاعليته ھ ّم
الباحث وﻣطلبه  ،و جاء ھذا التك1رار ف1ي ش1عر أب1ي ف1راس ﻣترك1زاً ف1ي ع1دة أش1كال  ،ھ1ي  :تك1رار
الحرف  ،وتكرار الكلّمة  ،وتكرار البداية .
وف1ي الفص11ل الخ1اﻣس  ،قم11ت بدراس1ة التض11مين العروض1ي ف11ي ش1عر أب11ي ف1راس  ،وفي11ه أق11وم
ضا وع1دم اس1تغناء كّ 1ل بي1ت بنفس1ه ،
بالبحث عن القيمة الفنيﱠة وراء احتياج أبيات القصيدة بعضھا بع ً
وق11د وج11دت أن لكّ 1ل تض11مين عروض11ي ف11ي ش11عر أب11ي ف11راس قيم11ة فنيﱠ11ة يج11د فيھ11ا الش11اعر ﻣع11ادالً
ﻣوضوعيا ً أو نفسيا ً يريد بثه في سياق شعره .

٢

التمھيد
الــتـمـھـيـد
ي يمل1ك
ي ﻣ1ن رؤي1ة ﻣفادھ1ا أن ال1نص الش1عر ﱠ
تنطلق ھذه الدراسة في تحليلھا للنص الش1عر ّ
بناء خاصاً به يتجاوز اللفظ1ة المف1ردة إل1ى تركيبھ1ا وتش1كيلھا ﻣ1ع غيرھ1ا س1ياقا تتفاع1ل في1ه الكلّم1ات
واألشياء ليحدثا ﻣعا ً نص اً ﻣتكاﻣالً في المبنى و المعنى ).(١

ولتحقيق ھدف ھذه الدراسة فال بد لنا ﻣن تحديد ﻣجموع1ة ﻣ1ن المص1طلحات الجوھري1ة الت1ي
تق11وم عليھ11ا دراس11تنا ،وﻣ11ن الواج11ب علين11ا تعري11ف اللّغ11ة ،واللّغ11ة الش11عريﱠة ،والبُني11ة ،والتركي11ب،
واألسلوب ،تبعا ًلما تمليه علينا ھذه الدراسة .

فاللّغ11ة عن11د اإلنس11ان وس11يلة اتص11ال وأداة تف11اھم ب11ين أف11راد األﻣ11ة الواح11دة ) (٢وھ11ي نم11ط ﻣ11ن
ﻣع1ان
السلوك اإلنساني الﱠذي ينقل ﻣا يدور في عقل اإلنسان ﻣن أفكار عن طريق إشارات تدل عل1ى
ٍ
ﻣحددة  ،تسمى ھذه اإلشارات  ) :بال ّدال ( والمعاني المقصودة ) بالمدلول ( ). (٣

٣

ويمكنن1ا تعري11ف الّ 1دال ) بالكلّم11ة المنطوق11ة أو المكتوب1ة الت11ي ت11دل عل11ى الش11يء أو المفھ11وم أو
الش11خص خ11ارج اللّغ11ة والﱠ11ذي ي11دعى ﻣ11دلوالً (  ،والم11دلول علي11ه ) الش11خص أو الش11يء أو المفھ11وم
الموجود خارج اللّغة والﱠذي تشير إليه الكلّمة ( ). (٤
ويجم1ع ب11ين ال11دال والم11دلول ﻣص1طلح الدالل11ة أو المعن11ى الﱠ11ذي يب1ين العالق11ة ب11ين الكلّم11ة الدال11ة
والشيء المدلول عليه ). (٥

________________________________
(١

انظر  :عبد القادر الرباعي  "،بناء اللّغة في ش1عر ع1رار"  ،ﻣجل1ة أبح1اث اليرﻣ1وك  -سلس1لة اآلداب واللغوي1ات ، -
المجلد ا لتاسع عشر ،عدد ، ٢٠٠١ ، ١ص ١٥٣

(٢

انظ11ر  :خال11د عب11د ال11رزاق الس11يد  ،اللّغ11ة ب11ين النظري11ة والتطبي11ق  ،ﻣرك11ز الق11اھرة للكت11اب  ،الق11اھرة ، ٢٠٠٣ ،
ص .١١-٩

(٣

انظر  :عبد ﷲ الغذاﻣي  ،الخطيئة والتكفير  ،ط ، ١كتاب النادي األدبي الثقافي  ،د.م  ، ١٩٨٥ ،ص ٣٠ ، ٢٩

(٤
(٥

عليﱠة عزت عيّاد  ،ﻣعجم المصطلحات اللغويﱠة واألدبيﱠة  ،المكتبة األكاديمية  ،القاھرة  ، ١٩٩٤ ،ص . ١٣٢

(٦

انظر  :المرجع ذاته  ،ص . ١٣٢

٤

و ﻣن الضروري بعد التع ّرف إلى ﻣعنى اللّغة ،ﻣعرفة ﻣا ﱠال1ذي يجعلن1ا نص1ف اللّغ1ة بالش1عريﱠة،
وﻣا ھي اللّغة الشعريﱠة ؟
يمكننا القول أن اللّغة الش1عريﱠة ص1نف ﻣ1ن ص1نوف اللّغ1ة ذات خصوص1يات لغويﱠ1ة تص1ل إل1ى
ﻣعان خاصة بشيء ﻣن الرﻣز أو اإليماء أو اإلش1ارة أو اللمح1ة) (١وھ1ي ق1راءة ف1ي خصوص1ية
اللّغة) (٢وھي تلك اللّغة العليا الجزلة المفارقة للّغة الشائعة المألوفة إن على ﻣستوى المف1ردات ،
وإن على ﻣستوى األنساق اللغويﱠة فما كان ﻣألوف اً ﻣوضوعا ً ولغة ف1ي الحي1اة يُع1اد بن1اؤه فني1ا ً ف1ي
صورة الال ﻣألوف بلغة جديدة ھي لغة الشعر لتك ﱢون ﻣا يسمى

بالفن)(٣

ويمكننا وصف ھذه اللّغة الشعريﱠة باالنحراف الﱠذي ﻣن شأنه تمييزھا عن اللّغة المعياريﱠة
 ،وذل1ك باس11تخدام األس11اليب البالغي11ة المختلف11ة الت11ي تش1ك ّل عنف1ا ً ﻣنظم1ا ً ض11د الخط11اب الع11ادي ،
وانتھاك1ا ً ﻣتعم1داً لس1نن اللّغ1ة العاديﱠ11ة  ،لتص1بح اللّغ1ة الش1عريﱠة عالم1ا ً آخ1ر ول1يس ﻣج1رد انعك11اس
للعالم أو تعبير عن ﻣوقف ). (٤
وﻣن ھنا نستطيع القول بأن داللة اللّغة الش1عريﱠة ھ1ي دالل1ة إيحائي1ة تش1ير إل1ى االس1تجابة
العاطفية للّغة الشعريﱠة ﻣما يجعلنا نقول بأن وظيفة الشعر ھي اإليحاء بينما وظيف1ة اللّغ1ة العاديﱠ1ة
ھي المطابقة ). (٥
يعتمد قانون اللّغة العاديﱠ1ة عل1ى التجرب1ة الخارجي1ة ف1ي ح1ين أن ق1انون اللّغ1ة الش1عريﱠة يق1وم  ،عل1ى
ي على التجرب1ة الباطني1ة  ،إذ أن1ه يختص1ر المش1ابھات أو التعارض1ات الكيفي1ة الثالثي1ة
عكس ذلك  ،أ ّ
كم111ا تبرزھ111ا إحساس111اتنا  ،ف111األذان أزرق ألن االنطب111اع الن111وعي المط111ابق لھ111ذا الل111ون ي111دل عل111ى
الھدوء).(٦

________________________________
(١

إبراھيم الساﻣرائي ،في لغة الشعر  ،دار الفكر للنشر والتوزيع  ،عمان  ،د.ت  ،ص٣

(٢

ﻣحمد خليل خاليلة  ،بنائية اللّغة الشعريﱠة عند الھذليين  ،عالم الكتب الحديث  ،اربد  ، ٢٠٠٤ ،ص ١٥

(٣

انظر  :زياد الزعبي  "،تبسيط الخطاب الشعري  :دراسة في بنية اللّغة الشعريﱠة وﻣصادرھا عن1د حي1در ﻣحم1ود " ،ﻣجل1ة
أبحاث اليرﻣوك -سلسلة اآلداب واللغويات  ، -المجلد الرابع عشر  ،عدد  ، ١٩٩٦ ، ٢ص ١١-٩

(٤

انظر  :ﻣحمد خليل خاليلة  ،بنائية اللّغة الشعريﱠة عند الھذليين  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٢١

(٥

انظر  :جان كوھن ) ،(Jean Cohenبنية اللّغة الشعريﱠة  ،ترجمة  :ﻣحمد الولي وﻣحمد العمري  ،ط ،١دار توبقال للنشر
 ،المغرب  ، ١٩٨٦ ،ص ١٩٦

(٦

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٢٠٣ ، ٢٠٢

٥

وﻣن المھم ھنا التمييز بين اللّغة العاديﱠة أو اللّغة المطابقة واللّغة الشعريﱠة اإليحائي1ة ﻣ1ع ﻣ1ا
يسمى بجملة الال ﻣعقول التي تتمرد عل1ى الجملت1ين الس1ابقتين ويمكنن1ا ص1ياغة ذل1ك ف1ي الج1دول
اآلتي - :
الـــمــالئــمــة
اإليـحـائـيـة

الــجـمـلـة

الـمـطـابـقـة

+

النثريﱠة* . . . .
غير المعقولة . . . .
الشعريﱠة . . . .

+
)(١

ھذا الجدول يضمن لنا عدم الخلط بين اللّغة الشعريﱠة الخالقة وتلك اللّغة غير المعقولة التي
ال يمكن للقارئ ﻣھما كانت ﻣرجعيته الوصول للجمال الفني الﱠذي تحققه اللّغة الشعريﱠة.
فھذه اللّغة الشعريﱠة تدور حول االنطباع الﱠذي يتولد لدينا بتوحد النص الش1عري واس1تحالة
أدائه بطريقة أخرى .

)(٢

" إن انحراف اللّغة الشعريﱠة عن قواعد اللّغة العاديﱠة ھو انحراف ﻣش1روط وﻣح1دد باللّغ1ة
وبالتراث وبالتقاليد الش1عريﱠة  ،فھ1ي وإن كان1ت ذات خصوص1ية ﻣ1ا لكنھ1ا تبق1ى ج1زءاً ﻣ1ن اللّغ1ة
العاديﱠة خاصة في البُنية السطحيﱠة للنص " ). (٣

________________________________
* المقصود بالجملة النثر يﱠة ھنا الجملة المنثورة ذات اللّغة العاديﱠة المطابقة للواقع وليست الجملة النثريﱠة الفن يﱠة التي قد توصف بالشاعر يﱠة
أيضا ً .
(١

جان كوھن ) ،(Jean Cohenبنية اللّغة الشعريﱠة  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٢٠٤

(٢

صالح فضل  ،نظرية البنائية في النقد األدبي  ،ط ، ٣دار الشؤون الثقافية العاﻣة  ،بغداد  ،د  .ت  ،ص ٤٧٥

(٣

رجاء عيد  ،البحث األسلوبي ﻣعاصرة وتراث  ،ﻣنشأة المعارف  ،اإلسكندرية  ، ١٩٩٣ ،ص ١٥٦

بعد التعرف إلى اللّغة بشك ّل عام واللّغة الشعريﱠة على وج1ه الخص1وص يفض1ي بن1ا ال1درس
إلى ﻣعرفة المقصود ببنية اللّغة وبنية اللّغة الشعريﱠة ﻣوضوع ھذه الدراسة .
٦

انبثق ﻣفھوم البُنية عن المذھب البنيوي الﱠذي ﻣ1ؤداه " االھتم1ام أوالً بالنظ1ام الع1ام لفك1رة أو
لعدة أفكار ﻣرتبطة بعضھا ببعض على حساب العناصر المكونة له  ،وق1د اﻣت1دت ھ1ذه النظري1ة إل1ى
علوم اللّغة عاﻣة وعلم األسلوب خاصة  ،فعلم اللّغة البنيوي علم يستند إلى القول بأنه ال يمكن تحليل
أي عنصر ﻣن عناصر اللّغة ﻣعزوالً عن العناصر األخرى " .

)(١

تدل البُنية على تك1وين الش1يء ﻣ1ن ﻣجموع1ة عناص1ر وكيفي1ة تركي1ب ھ1ذه العناص1ر ف1ي تل1ك
البُنية  ،فالحديث عن بناء ﻣعين سواء كان بنا ًء اجتماعيا ً أم بنا ًء لغوي1ا ً يش1ير إل1ى وج1ود نس1ق ع1ام ،
أھم ﻣا يتصف به ھو عنصر النظام  ،فالبناء ھو صورة ﻣنظمة لمجموعة ﻣن العناصر المتماس1كة .
ويمكننا ھنا أن نع ّرف البُنية تعريفا ً ﻣبدئيا ً ،و ھو أن البُني1ة تق1وم عل1ى ﻣجموع1ة ﻣ1ن العالق1ات الثابت1ة
بين عناصر ﻣتغيرة يمكن أن ينشأ على ﻣنوالھا عدد ال حصر له ﻣن النماذج

).(٢

يش1تمل ﻣص1طلح البُني1ة عل1ى فك11رة التض1اﻣن ب1ين األج1زاء الﱠ11ذي ي 1ﱢؤﻣن ع1دم انھي1ار المبن11ى ،
فالبُني11ة كش11ف ع11ن التحلي11ل ال11داخلي لش11يء ﻣ11ا  ،والعناص11ر والعالق11ات القائم11ة بينھ11ا  ،ووض11عھا ،
والنظام الﱠذي تتخذه  ،فالبُنية ﻣجموعة ﻣن عناصر ﻣتماسكة  ،يتوقف ك ّل ﻣنھا على ﻣا عداه) . (٣
في دراستنا للبنية فإننا نجدھا تتشك ّل ﻣن وحدات تتقمص ثالث أساسيات ھي - :
 – (١الشمولية .
 – (٢التحول .
 – (٣التحكم ّ
الذاتي .

)(٤

________________________________
(١

عليﱠة عزت ع يّاد  ،ﻣعجم المصطلحات اللغويﱠة واألدب يﱠة  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٤١

(٢

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

(٣

انظر  :صالح فضل  ،نظرية البنائية في النقد األدبي  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٧٦

(٤

عبدﷲ ﻣحمد الغذاﻣي  ،الخطيئة والتكفير  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٣١

فالشموليﱠة تعني التماسك الداخلي للوحدة  ،بحيث تصبح كاﻣلة في ذاتھا وليست تشكيال ً
لعناص11ر ﻣتفرق11ة  ،فھ11ي ف11ي ذل11ك تعط11ي ﻣجموع11ة ﻣ11ن الخص11ائص أكث11ر واش11مل ﻣ11ن ﻣجموع11ة
الخصائص التي تعطيھا ك ّل وحدة على حدة

(١) .

٧

والتحول ھو عدم ثبات البُنية ألن ﻣكونات البُنية الواحدة ال تحمل الخواص نفسھا إال في
داخل ھذه البُنية ففي تغير ھذه الخواص داخل الجملة نحصل على جمل جديدة وبنى ﻣختلفة عن
ضا .
بعضھا بع ً

)(٢

والتحكم ّ
الذاتي للبني1ة يعن1ي ع1دم حاجتھ1ا لس1لطان خ1ارجي لتحريكھ1ا  ،فھ1ي تعتم1د عل1ى
أنظمتھا اللغويﱠة الخاصة بالسياق  ،وال تحتاج إلى ﻣقارنتھا ﻣع غيرھا لتقرير ﻣصداقيتھا  ،ففي
قوله تعالى )) طلعھا كأنه رؤوس الشيطان (( ) ، (٣فإننا ال نحتاج لرؤي1ة الش1ياطين للتفاع1ل ﻣ1ع
اآلية الكريمة فلھذه الجملة طاقتھا التخيليﱠة الخاصة بھا  ،التي تجعلھا تعتم1د عل1ى نفس1ھا ال عل1ى
شيء آخر .

)(٤

ويمكنن111ا الق111ول أيض111اً أن البُني111ة ق111انون للتركي111ب أو ش111كالً للت111وازن ب111ين ﻣجموع111ة ﻣ111ن
المتحوالت التي يربطھا خيط خفي ﻣن األحاسيس والمشاعر ). (٦
يھدف التفكير البنيوي إلى نقل الفكر المتوجه نحو اإلنسان والشعر ﻣن فكر تطغ1ى علي1ه الجزئي1ة
والس11طحية والشخص11انية إل11ى فك11ر يترع11رع ف11ي ﻣن11اخ الرؤي11ة المعق11دة  ،المتقص11ية  ،الموض11وعية
والشمولية والجذرية في آن واحد  ،أي الوصول إل1ى فك1ر ال يقن1ع ب1إدراك الظ1واھر المعزول1ة  ،ب1ل
يطم11111111111ح إل11111111111ى تحدي11111111111د المكون11111111111ات األساس11111111111ية للظ11111111111واھر ث11111111111م إظھ11111111111ار ش11111111111بكة

________________________________
(١

عبدﷲ ﻣحمد الغذاﻣي  ،الخطيئة والتكفير  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٣٢

(٢

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٣٢

(٣

القرآن الكريم  ،الصافات  ،آية ٦٥

(٤

انظر  :عبد ﷲ ﻣحمد الغذاﻣي  ،الخطيئة والتكفير  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٣٢

(٥

انظر  :جان بياجيه ) ، (Jean Piejeالبنيوية  ،ترجمة  :عارف ﻣنيمنة وبشير أوبري  ،ط  ، ٤ﻣنشورات عويدات ،
بيروت – باريس  ، ١٩٨٥ ،ص ١١٧

العالقات بين ھذه الظواھر  ،وتظھر الدالالت التي تنبع ﻣن ھذه العالقات  ،وذلك يتطل1ب وع1ي
حاد بالبُنية السطحية والبُنية العميقة للنص .

)(١

٨

وفي ذكرنا للبنى السطحية والعميقة في النص ال ب1د لن1ا ﻣ1ن تبي1ين المقص1ود بھ1ذه البن1ى ،
فنق11ول أن التركي11ب الﱠ11ذي يح11دد ﻣعن11ى الجمل11ة ھ11و التركي11ب الب11اطني أو البُني11ة العميق11ة للجمل11ة ،
ويتحول ھذا التركيب الب1اطني إل1ى تركي1ب ظ1اھري أو بني1ة س1طحية ﻣ1ن خ1الل ق1وانين تحويلي1ة
اختيارية أو إجبارية تظھر على شك ّل نص .

)(٢

أظھرنا سابقا ً أن اللّغ1ة الش1عريﱠة ذات خصوص1يّة ،ف1ال ب1د ﻣ1ن دراس1ة بنيتھ1ا بش1ك ّل يتناس1ب
وھذه اللّغة ،ويجب التعرف أيضا ً إلى بنية اللّغة الشعريﱠة  ،إلظھار طبيع1ة ھ1ذه البُني1ة الت1ي تق1وم
أساساً على االنحراف .
إن خرق اللّغة الشعريﱠة لنظ1ام اللّغ1ة الع1ادي خ1رق ﻣ1نظم لھ1ذا النظ1ام إذ أن الش1عر ال ي1دﻣر
اللّغ11ة العاديﱠ11ة إال لك11ي يعي11د بناءھ11ا عل11ى ﻣس11توى أعل11ى  ،فبع11د ف11ك البُني11ة الﱠ11ذي يق11وم ب11ه الش 1ك ّل
البالغي  ،تحدث عملية بناء أخرى في نظام جديد  ،يوصل القارئ إلى أعماق العمل

الفني)(٣

وفي دراستنا لبنية اللّغ1ة الش1عريﱠة يج1ب االنتب1اه إل1ى أن ھ1ذه البُني1ة  ،الت1ي ال تكتف1ي بإحص1اء
التفعيالت وﻣالحظة تكرار الفونيمات بل ال بد ﻣ1ن أن تواج1ه ھ1ذه التفع1يالت الظ1واھر الدالليﱠ1ة الت1ي
تشك ّل جوھر اللّغة الشعريﱠة

(٤).

________________
________________
(١

انظر  :عبد السالم المسدي  ،قضية البنيوية – دراسة ونماذج  ، -دار الجنوب للنشر  ،تونس ، ١٩٩٥ ،

ص ، ٨٩

٩٠
(٢

انظر  :عليﱠة عزت ع يّاد  ،ﻣعجم المصطلحات اللغو يﱠة واألدب يﱠة  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٤٩

(٣

انظر  :صالح فضل  ،بالغة الخطاب وعلم النص  ،عالم المعرفة  ،الكويت  ، ١٩٩٢ ،ص ٦٤ – ٥٨

(٤

انظر :ك  .م  .نيوتن  ،نظرية األدب في القرن العشرين  ،ترجمة  :عيسى علي العاكوب  ،ط  ، ١عين للدراسات
والبحوث اإلنسانية واالجتماعية  ،د  .م  ، ١٩٩٦،ص ١٤٣

٩

وينبغ1ي أيض1ا ً أن ننب11ه إل11ى ﻣس1ألة ﻣھم11ة ف11ي بني11ة اللّغ11ة الش1عريﱠة وھ11ي وج11ود تناس11ق داخل11ي
خاص بين التعبير الشكلّي والمضمون في لغة الشعر ،فالخط1اب الش1عري خط1اب ذو تناس1ق داخل1ي
خ1اص ين1تج بني11ة ش1كلّية قوي11ة ج1داً  ،فھ11و يبن1ى ع1ن طري11ق االس1تعمال الم11نظم أو النس1قي للتك11افؤات
الصوتية والداللية  ،في أوضاع ﻣتكافئة أيضاً ضمن السلسلة السياقية .

)(١

إن لغة القصائد ترينا التفاعل بين العالقات  ،وبما أن البناء الشعري في صميمه بناء عالئقي
يقوم على العالقة المتبادلة بين العناصر  ،فإن البدء بالجانب الصوتي فيه كالبدء بالمعنى  ،فالجانب
الصوتي جزء ال يتجزأ ﻣن داللة البُنية الشعريﱠة  ،وفي عالقة ھذه البنى ﻣ1ع بعض1ھا ال1بعض  ،ال ب1د
لن1ا ﻣ11ن االعت11راف أن كّ 1ل عنص11ر ﻣ11ن ھ11ذه العناص1ر ل11ه وج11وده وأھميت1ه  ،بمع11زل ع11ن العناص11ر
األخرى  ،قبل أن يضيع في غمار التيار العام للنص أو البُنية ال ّ
كلية له .

)(٢

وال يمكننا إھمال الداللة في البناء الشعري  ،فالقصيدة التي ال تحمل داللة لم تع1د قص1يدة ،
ألنھا في ذلك لم تعد لغة  ،وإذا قمنا بإجراء تجربة بسيطة أجراھا ) ريموند كينو ( تعتمد عل1ى تق1ديم
ﻣعادل صوتي ﻣصغر لبيت ﻣا ﻣن خالل التشابه في الحركات فقط  ،ﻣثل :
)) العذراء والحيوية واليوم الجميل ((
ﻣقارنا ً ببيت على نفس ﻣوسيقاه وحركاته :
)) الفلين  ،والحديد  ،واليوم المالح ((
فإن ھذه التجربة تظھر لنا أن البُنية الشعريﱠة ال تقوم فقط على النسق الصوتي دون المعنى ،وھذا

_______________________________
(١

انظر:

خوسيه ﻣاريا ) ، (Jose Mariaنظرية اللّغة األدبيﱠة  ،ترجمة  :حاﻣد أبو احمد  ،ﻣكتبة غريب  ،الفجال1ة  ،د .

ت  ،ص ٢١٧ – ٢١٣
(٢

انظر:

ﻣحمد حسن عبدﷲ  ،الصورة  ...والبناء الشعري  ،دار المعارف  ،ﻣصر  ،د  .ت  ،ص ١٧٩ – ١٧٨

يشك ّل رفضا ً لدراسة البيت الشعري ﻣن ناحية صوتية فقط وإھمال الجانب الداللي له ). (١

١٠

تتميز بنية اللّغة الشعريﱠة عن بنية اللّغ1ة العاديﱠ1ة بإس1قاط غ1رض اإلب1الغ ﻣ1ن حس1اب الكات1ب ،
فالشعر ال يھدف إليصال المعنى بل يكون كما ھو  ،بنظام وﻣنطق خ1اص ب1ه  ،يتطل1ب قارئ1ا ً واعي1ا ً
لديه القدرة على الفھم وفك الرﻣوز .

)(٢

تكشف لنا بنية اللّغة الشعريﱠة عن بنية توازي الحياة وتفجرھا  ،فاللّغ1ة الش1عريﱠة تح1اول جاھ1دة
نقل أحاسيس كثيرة يحصل عليھا الشخص ﻣن خالل حواسه المتعددة في الحياة  ،بينما يقوم الش1عر
بنقل ﻣذاق ﻣعين ﻣثالً ﻣن خالل لون شبيه بھذا المذاق لدى ﻣن يستطيع اإلحساس

به)(٣

يعتمد التعبير الشعري إلى ﻣحاور داللية ﻣعينة تساعدنا عل1ى اإلحس1اس بالكم1ال الﱠ1ذي يول1ده
الشيء التام  ،الﱠذي ينبثق عن تناﻣي وتقدم ﻣتناسق  ،فوجود كلّمتين ﻣتضادتين في النص ال يعني
أبداً التناقض  ،ألن ھاتين الكلّمتين المختلفتين تسيران على ﻣحور داللي واحد  ،فم1ثالً) األب1يض
( و ) األسود ( يعتمدان على ﻣحور داللي واحد وھو ) اللون (  ،ويمكن تمثيل ھذا التوالي ﻣن
خالل الرسم التالي - :

أبيض
ملون
أسود
ﻣما يقودنا إلى حقيقة أساسية وھي أن الكلّمات المتقابلة ﻣتشابھه وﻣختلفة في الوقت نفسه

(٤) .

________________________________
(١

انظر  :جون كوين ) ، (Jhon Queenبناء لغة الشعر  ،ترجمة  :أحمد درويش  ،ط  ، ٣دار المعارف  ،ﻣصر ١٩٩٣ ،
 ،ص ٤٤

(٢

انظر  :عبد السالم المسدي  ،قضية البنيوية دراسة ونماذج  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٩٥

(٣

انظر  :صالح فضل  ،نظرية البنائية في النقد األدبي  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٣٥

(٤

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٣٥٣

قد يتم الخلط بين البُنية ﻣن ناحية واألسلوب ﻣن ناحي1ة أخ1رى باعتب1ار أن البُني1ة نس1يج ع1ام

ضا  ،وأن األسلوب كذلك يجمع تلك العناصر أيضا ً .
يجمع العديد ﻣن العناصر ﻣع بعضھا بع ً

١١

لكن الفرق بين البُنية واألسلوب يك1ون ف1ي أن البُني1ة تتص1ل بتركي1ب ال1نص بش1ك ّل ع1ام وﻣ1ن
جميع النواحي اللغويﱠة والداللية والص1وتية  ،بينم1ا يم1س األس1لوب النس1يج اللغ1وي المكت1وب في1ه
النص فحسب .

)(١

وبوجه عام " فاألسلوب طريق1ة اإلنس1ان ف1ي التعبي1ر ع1ن نفس1ه ف1ي كتابات1ه" ) ، (٢واألس1لوب
يُدرس بعلم خاص به يسمى عل1م األس1لوب أو األس1لوبيﱠة " وھ1و المبح1ث الﱠ1ذي يتن1اول األس1لوب
بك ّل ﻣا فيه ﻣن ﻣحسنات وتركيبات ﻣختلفة وھو يشمل خمسة ﻣباحث عاﻣة  ،ھي :
 .١دراسة األساليب بوصفھا اختي1ارات ﻣختلف1ة ب1ين وس1ائل التعبي1ر الت1ي تحتمھ1ا طبيع1ة ال1نص
ونوايا كاتبه .
 .٢تصنيف األساليب على حسب نظم ﻣختلفة بعضھا أدبي وبعضھا اجتماعي ونفسي .
 .٣علم وظائف األسلوب ﻣع دراسته ﻣنذ نشأة التعبير حتى الوصول إلى الغرض ﻣنه .
 .٤علم بناء األسلوب التركيبي .
 .٥نقد األسلوب في نصوص ﻣحددة بصرف النظر عن قواعده العاﻣة "

)(٣

واألسلوب ھو ك ّل ﻣ1ا ل1يس ش1ائعا ً وال عادي1اً وال ﻣطابق1ا ً للمعي1ار الع1ام الم1ألوف  ،وھ1و
كاألدب يحمل قيمة جماليﱠة  ،وھو انزياح بالنسبة لمعيار  .إذن فھو خطأ  ،ولكنه خطأ ﻣقصود ،
ي وﻣ1ا ھ1و
وھو بذلك يلتقي ﻣع اللّغة الشعريﱠة فھل يكون األسلوب أداة للتفريق بين ﻣ1ا ھ1و ش1عر ّ
غير ذلك ؟

) (٤

________________________________
) (١انظر  :صالح فضل  ،نظرية البنائية في النقد األدبي  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٢٩٦
) (٢عليﱠة عزت عيّاد  ،ﻣعجم المصطلحات ال لغويﱠة واألدبيﱠة  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٤٠
) (٣المرجع ذاته  ،ص ١٤٠
ّ
) (٤انظر  :جان كوھن ) ،(Jean cohenبنية اللغة الشعريﱠة  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٦

١٢

يتطل11ب الج11واب ع11ن ھ11ذا الس11ؤال ﻣعرف11ة ﻣ11ا إذا ك11ان االنزي11اح جمالي 1اً أو غي11ر ذل11ك ،
ولمعرفة االنزياحات الجماليﱠة ال بد لنا ﻣن ردھا إلى ﻣعيار  ،فإذا كانت القصائد أسلوبيﱠة النوع
 ،فإن ﻣتوسط انزياح ﻣجموع القصائد سيكون نظريا ً ﻣقياس ) ﻣعدل شاعرية( أي قصيدة كيفما
كان1ت  ،ويك11ون ھ1ذا المعي11ار أيض1ا ً الفاص1ل ب11ين ﻣ1ا ھ11و ش11عري وﻣ1ا ھ11و نث1ري  ،ب11النظر إل11ى
ﻣتوسط تردد االنزياحات التي يقدﻣھا ك ّل ﻣنھما

)(١

إن تحليل بنية اللّغة الشعريﱠة عند شاعر ﻣعين  ،والبحث ع1ن تركي1ب البن1اء فيھ1ا وتش1كيل
اللفظ1ة ﻣ1ع غيرھ1ا ف1ي س11ياق تتفاع1ل في1ه العناص1ر ﻣع1ا ً  ،يكش11ف ع1ن ﻣجموع1ة ﻣ1ن التش11كيالت
الشعريﱠة التي تتكرر بشك ّل الفت  ،ﻣما يجعلھا بنى شعرية ﻣركزية  ،وﻣنھا  :التﱠضاد  ،التناص ،
التكرار  ،التھكم  ،الشعبية  ،االنح1راف األس1لوبي  ،الص1ورة  ،التض1مين العروض1ي  ،الح1وار،
اإليقاع .......الخ ). (٢
ﻣما سبق وبعد إيضاحنا لبنية اللّغة الشعريﱠة  ،ف1إن ھ1ذه الدراس1ة تق1وم عل1ى تفكي1ك البن1اء
اللغوي أو تحليله في شعر أبي فراس الحمداني  ،وذلك أن دراس1ة بني1ة الش1عر عن1د ھ1ذا الش1اعر
تكشف عن عالم جديد عاشه أبو فراس  ،فقام ببناء لغته الش1عريﱠة تبع1ا ً لظ1روف خاص1ة وتجرب1ة
ذاتية  ،وعند دراسة ھذا البناء وتحليله وتفكيك1ه فإنن1ا نعي1د ق1راءة حي1اة أب1ي ف1راس بش1ك ّل أعم1ق
وبصورة أوضح  ،شاعرين ﻣعه بما أفرحه وأبكاه وأثاره ليكتب نصا ً ﻣعينا ً .
وبعد النظر والدراسة لش1عر أب1ي ف1راس الحم1داني  ،ووفق1ا ً لطبيع1ة البن1اء اللغ1وي لش1عره،
فإنن1ا س1ندرس ھ11ذا البن1اء ﻣ1ن خ11الل دراس1ة ﻣجموع1ة ﻣ11ن البن1ى الش1عريﱠة المركزيﱠ1ة ف1ي ش11عره،
وھي:
 -١التﱠضاد
 -٢االنحراف األسلوبي
 -٣التكرار
 -٤التضمين العروضي
 -٥الحوار

________________________________
(١
(٢

انظر  :جان كوھن ) ،(Jean Cohenبنية اللّغة الشعريﱠة  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٧ – ١٥
انظر  :عبد القادر الرباعي  ،بناء اللّغة في شعر عرار  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٥٥ – ١٥٣

١٣

أبو فراس الحمداني - :
ُ
الحارث بن أبي العالء سعيد بن حم1دان ب1ن حم1دون الحم1داني اب1ن ع1م س1يف
ھو أبو فراس
الدولة الحمداني

)(١

ولد سنة  ٩٣٢م )  ٣٢٠ھـ ( ﻣن أسرة أﻣراء  ،وقد اشتھر ج ّده حم1دان بالب1أس

في القتال  ،وبالكرم وحسن السياسة ) (٢يقول اب1ن خالوي1ه واص1فًا أب1ا ف1راس  :ﻣ1ن ح 1ﱠل ﻣ1ن الش1رف
الساﻣي والحسب الناﻣي  ،والفضل الرائع واألدب البارع  ،والشجاعة المشھورة والسماحة المأثورة
 ،ﻣحل األﻣير أبي فراس ). (٣
واألﻣي1ر أب1و ف1راس ف1ارس البالغ1ة ورج1ل الفص1احة ،وﻣ1ن حكم1ت ل1ه ش1عراء العص1ر قاطب11ة
بالسيادة واعترفت لكالﻣه باإلحسان واإلجادة حتى قال أبو القاسم إسماعيل بن عباد الصاحب  :بُدئ
الشعر بملك وختم بملك  ،يعني اﻣرأ القيس وأبا فراس ). (٤
أُ ِسر أبو فراس ﻣرتين  ،فالمرة األولى سنة ٣٤٨ھـ بمغارة الكحل فحمله الروم إلى خرشنة ،
على الفرات  ،وكان فيھا للروم حصن ﻣنيع  .ولم يمكث في األسر طويالً .

)(٥

والمرة الثانية أسره الروم على ﻣنبج في شوال سنة ٣٥١ھـ  ،وحملوه إلى القسطنطينية  ،و أق1ام ف1ي
األسر أربع سنين

)(٦

________________________________
(١

شمس الدين بن خلكان ،وفيات األعيان و إنباء أبناء الزﻣان  ،تحقيق :إحسان عباس  ،ﻣجلد ،٢دار صادر  ،بيروت
،د.ت  ،ص ٥٨

(٢

أبو فراس الحمداني  ،ديوان أبي فراس الحمداني  ،تحقيق  :يوسف شكري فرحان  ،دار الجيل  ،بيروت  ،د  .ت ،
ص٥

(٣

اب11ن خالوي11ه  ،ﻣقدﻣ11ة ش11رح دي11وان أب11ي ف11راس  ،تحقي11ق  :س11اﻣي ال11دھان  ،ط ، ١ج ، ٢المعھ11د اإلفرنس11ي بدﻣش11ق ،
بيروت  ، ١٩٤٤ ،ص ٢

(٤

أبو إسحاق الحصري القيرواني  ،زھر اآلداب وثمر األلباب  ،شرح  :زكي ﻣبارك  ،دار الجيل  ،بيروت ، ١٩٧٢ ،
ص ١٧٦

(٥

انظر :شمس الدين بن خلكان ،وفيات األعيان و أنباء أبناء الزﻣان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٥٩

(٦

انظر :المصدر ذاته ،ص ٥٩

١٤

كان أبو فراس يتذﻣر ﻣن نسيان ابن عمه له  ،ويشكو ال ّدھر  ،ويرسل القصائد المليئة بمشاعر
األلم والحنين إلى الوطن  ،فتتلقاھا أﻣه باللوعة ،حتى توفيت قبل عودة وحيدھا .

)(١

عند ﻣ1وت س1يف الدول1ة أراد أب1و ف1راس حك1م حم1ص  ،فاتص1ل خب1ره ب1أبي المع1الي ب1ن س1يف
ضرب فيه أبو فراس ضربات فمات في الطريق)، (٢
الدولة وغالم أبيه قر ُغويه  ،فدار بينھم قتال ُ ،
وكان ذلك يوم األربعاء في  ٨ربيع اآلخر سنة  ٣٥٧ھـ ).(٣
وصف الثعالبي شعر أبي فراس بالحسن والجودة  ،والسھولة والجزالة ،والعذوبة  ،والفخاﻣة ،
والحالوة والمتانة  ،و رواء الطبع  ،وسمة الظرف  ،وعزة الملك

).(٤

قال أبو الحسن الشنتريني ف1ي كتاب1ه ) ال1ذخيرة ف1ي ﻣحاس1ن أھ1ل الجزي1رة( ف1ي وص1ف بع1ض
أبيات أبي فراس  " ،ولم اسمع في صفة الرأس المص1لوب عل1ى ال1رﻣح أحس1ن ﻣ1ن ق1ول أب1ي ف1راس
يخبر عن سيف الدولة وقد أنقذ أبا وائل التغلبي ﻣن األسر وقتل آسره :
وأنـقـذ ﻣـن ثـقل الحديد وﻣسﱢه

)) أبا وائل ٍ (( وال ّدھر أجدع صاغر

وآب ورأس )) القرﻣطي (( أﻣاﻣه

له جـسد ﻣن أكعب الرﻣح ضاﻣر "

)(٥

أﻣا الروﻣيات  ،وھي القصائد التي نظمھا في بالد األسر  ،فھي ﻣ1ن الن1وع الوج1داني  ،فيھ1ا تعبي1ر
عن ألم الجسم  ،فقد أصيب الش1اعر بس1ھم ف1ي فخ1ذه ث1م أس1ر وقي1د ،وأل1م نفس1ي في1ه يحك1ي الش1اعر
يوﻣيات11ه ف11ي األس11ر بص11دق وإحس11اس عمي11ق) " ، (٦فل11و س11معته ال11وحش أنس11ت  ،أو خوطب11ت ب11ه
ي به الطير نزلت "
الخرس نطقت  ،أو استدع َ

)(٧

________________________________
(١

انظر  :الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٦

(٢

انظر :شمس الدين بن خلكان ،وفيات األعيان و أنباء أبناء الزﻣان  ،ﻣصدر سابق  ،ص٦١

(٣

انظر  :المصدر ذاته  ،ص٦١

(٤

انظر  :أبو ﻣنصور الثعالبي  ،يتيمة الدّھر في ﻣحاسن أھل العصر  ،شرح  :ﻣفيد ﻣحمد قميحة  ،ج  ، ١دار الكتب
العلمية  ،بيروت  ، ١٩٨٣ ،ص ٥٧

(٥

أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني  ،الذخيرة في ﻣحاسن أھل الجزيرة  ،تحقيق  :إحسان عباس  ،ال1دار العربي1ة
للكتب  ،تونس  ، ١٩٧٥ ،ص ٣١٥

(٦

انظر  :الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٨

(٧

أبو ﻣنصور الثعالبي  ،يتيمة الدّھر في ﻣحاسن أھل العصر  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١١٢

١٥

الفصل األول
التﱠضاد
التﱠضاد
التﱠضاد سمة أسلوبيﱠة ﻣھمة في الدرس األدب1ي والبالغ1ي  ،وھ1و يس1تدعي الوق1وف والتأﻣ1ل
والتركيز فيما يريد الشاعر ﻣن بث أفكار أو تصوير حالة أو نقل أحاسيس للمتلقي.
وفي اللّغة  " :ضّ 1د الش1يء وض1ديده وض1ديدته خالف1ه  ،والس1واد ضّ 1د البي1اض والم1وت ضّ 1د الحي1اة
واللّيل ض ّد النھار إذا جاء ھذا ذھب ذلك " ). (١
وض11ا ّده  :خالف11ه وك11ان ل11ه ض ّ 1داً  ،وب11ين الش11يئين  :جع11ل أح11دھما ض11د األخ11ر  ) ،تض11اد (
ض ﱡد  :المخالف والمن1افي والمث1ل والنظي1ر والك1فء  ،ويق1ال :
األﻣران  :كان أحدھما ض ﱡد األخر  ،ال ﱢ
ھذا اللفظ ﻣن األضداد  :ﻣن المفردات ال ﱠد الة على ﻣعنيين ﻣتباينين  ،كالجون لألسود واألبيض). (٢
يلتق11ي تعري11ف التﱠض11اد ﻣ11ع ﻣ11ا يس11مى بالطب11اق ف11ي األدب العرب11ي وھ11و أن تك11ون الكلّم11ة ض  1ﱞد
األخرى

) (٣

كما في قوله تعالى  " :وأ ﱡنه ھو أضحك وأبكى  ،وأ ﱡنه ھو أﻣات وأحيا "

) (٤

وقد ذكر ھذا التعريف للطباق العديد ﻣن النقاد واألدباء قديما ً كابن رشيق القيروان1ي) . (٥وأب1ي
ھالل العسكري ) (٦وضياء الدين بن األثير

) (٧

.

١٦

وأضاف أبو ﻣنص1ور الثع1البي ﻣراع1اة المش1اكلّة ب1ين المتض1ادين حت1ى ال يك1ون أح1دھما اس1ما
واألخر فعالً ،وذكر أيضا ً ﱞ
أن التﱠضاد يسمى الطباق  ،والمطابقة  ،والمقابلة ،والتكافؤ). (٨

________________________________
 (١ابن ﻣنظور  ،لسان العرب ،الدار المصرية للتأليف والترجمة  ،د .ت  ،ج، ٤ﻣادة ) ضدد ( .
 (٢ﻣجمع اللّغة العربية  ،المعجم الوسيط ،إخراج  :إبراھيم ﻣص1طفى وأحم1د حس1ن الزي1ات وحاﻣ1د عب1د الق1ادر وﻣحم1د عل1ي
النجار  ،ط ، ٢ج، ١المكتبة اإلسالﻣية للطباعة والنشر والتوزيع ،تركيا  ، ١٩٧٢،ﻣادة )ضدﱞه(  ،ص . ٥٣٦
 (٣انظر :أساﻣة بن ﻣنقذ ،البديع في البديع في نقد الشعر  ،تحقيق عبدآ  .علي ﻣھ نَا ،ط، ١دار الكتب العلمية ،بيروت ،١٩٨٧،
ص. ٦٣
 (٤سورة النجم ،اآليتان ٤٤ ،٤٣ :
 (٥انظر :ابن رشيق القيرواني  ،العمدة في ﻣحاسن الش1عر وآداب1ه  ،تحقي1ق  :ﻣحم1د قرق1زان ،ط ،٢ﻣطبع1ة الكات1ب العرب1ي ،
دﻣشق  ، ١٩٩٤،ص٥٧٦
 (٦انظر :أبو ھالل العسكري  ،كتاب الصناعتين  ،تحقيق :علي البجاوي وﻣحمد أبو الفضل إبراھيم  ،عيسى الب1ابي الحلب1ي
وشركاه ،سوريا  ،د.ت  ،ص. ٣١٦
 (٧انظر :أبن األثير ،المثل السائر  ،قدﻣه وحقق له  :أحمد الحوفي وب1دوي طبان1ة  ،ج ، ٣دار نھض1ة ﻣص1ر للطب1ع والنش1ر
،القاھرة ،د.ت  ،ص١٤٣
 (٨انظر :أبو ﻣنصور الثعالبي ،روضة الفصاحة  ،تحقيق وتعليق :ﻣحمد إبراھيم سليم  ،ﻣكتبة القرآن للطبع والنشر  ،القاھرة
 ،د.ت  ،ص.١١٣

١٧

خالف قداﻣة بن جعفر ﻣا جاء سابقا ً في ﻣعنى الطباق ،فقال" :ھو ﻣا يش1ترك ف1ي لفظ1ة واح1دة
بعينھا "

) (١

ذلك ألن قداﻣة بن جعفر يجعل المطابق والمجانس في باب ائتالف اللفظ والمعنى وﻣعناھا أن
تكون في الشعر ﻣعان ﻣختلفة قد اشتركت في لفظة واحدة وألف1اظ ﻣتجانس1ة ﻣش1تقة ،فيك1ون المط1ابق
عنده ﻣا يسمى بالجناس التام عند باقي النقاد والجناس عنده ﻣختصٌ باالشتقاق). (٢
وقد قام أبو بكر الرازي بإيراد التفريق بين التﱠضاد و المقابلة  ،فالمقابلة أعم والتﱠض1اد أخ1ص ،
فإذا كانت المقابلة حقيقية تاﻣة كان ذلك تضاداً كقوله تعالى  " :فليضحكوا قليالً وليبكوا كثيراً "). (٣
وإن كانت المقابلة تقريبية ﻣعنوية سميت ﻣقابلة كقولة تعالى  " :فمن يرد ﷲ أن يھدي1ه يش1رح
صدره لإلسالم  ،وﻣن يرد أن يضلهُ يجعل صدره ضيقا ً حرجا ً ") ،(٤فال تسمى ھ1ذه المقابل1ة تض1اداً
برأيھم ). (٥
وللطباق أقسام ثالثة :طباق اإليجاب  ،وطباق السلب  ،وطباق الترديد .
فطباق اإليجاب  :اإلتيان بكلّمتين أو جملتين ﻣتضادتين كقول المتنبي :

أغ َر حُلو ٍ ُﻣم ﱠر ليﱢن ٍ شرس ِ

ﻣبـغض بھج ٍ
ب
دإن بعي ٍد ُﻣح ٍ
ٍ
ٍ

)(٦

فقد جمع المتنبي عدة ﻣتضادات في بيت واحد أظھرت الكثير ﻣن المعاني .
وطباق السلب ھو أن يأتي المتكلّم بجملت1ين أو كلّمت1ين أح1داھما ﻣوجب1ة واألخ1رى ﻣنفيﱠ1ة ،وق1د
تكون الكلّمتان ﻣنفيتين كقول المتبني :

________________________________
 (١قداﻣة بن جعفر  ،نقد الشعر  ،تحقيق :كمال ﻣصطفى  ،ط ، ٢ﻣكتبة الخانجي بالقاھرة  ،ﻣصر  ،د.ت  ،ص . ١٦٢
 (٢انظر :المصدر ذاته  ،ص ١٦٣ ، ١٦٢
 (٣سورة التوبة ،آية ٨٢
 (٤سورة األنعام  ،آية ١٢٥
 (٥انظر :ﻣحمد بن أبي بكر الرازي  ،روضة الفصاحة  ،تحقيق  :أحمد النادي شعلة  ،ط، ١دار الطباعة المحمديﱠة ،ﻣصر ،
 ، ١٩٨٢ص ٢٣٨
 (٦أبو الطيب المتنبي  ،ديوان المتنبي  ،تحقيق :عمر فاروق الطباع  ،ج ، ١دار األرقم ب1ن أب1ي األرق1م  ،بي1روت ،١٩٩٧ ،
ص ٥٢٠

١٨

وبكاك إن لم يجر دﻣعك أو جرى

باد ٍ ھواك صبرت أم لم تصبرا

)(١

ي ) لم يجر ِ ،وجرى (.
وقد جمع الشاعر في ھذا البيت كلّمت ّي ) صبرت  ،ولم تصبر (  .وكلّمت ّ
كالم المطابق على أوله  ،فإن لم يك1ن ال ّ
أﻣا طباق الترديد فھو أن يُر ﱠد آخر ال ّ
ك1الم ﻣطابق1ا فھ1و
َر ّد األعجاز على الصدور). (٢
وقد يأتي التﱠضاد في األحيان خفيا ً كقوله تعالى ) :ﻣحمد و ﱠالذين ﻣع1ه أش1داء عل1ى الكف1ار رحم1اء
بينھم (). (٣
فنجد المطابقة ھنا في الجمع بين )أشداء ورحماء ( بش1ك ّل خف1ي ألن الرحم1ة ليس1ت ض1داً ف1ي
المعنى للش ﱠدة إذ ﱠ
إن اللين ھو ض ّد ال ﱢش ﱠدة ّ ،إال أن الرحم1ة تس1تلزم الل1ين ﻣقاب1ل الش1دة ألن الرحم1ة ف1ي
القلب تجعل التعاﻣل لينا ً ﻣع المسلمين وﻣن ھذه الناحية الخفﱠية صحت المطابقة). (٤
نالح11ظ ﱠ
أن علم11اء البالغ11ة ق11د اھتم11وا بالطب11اق والمقابل11ة اھتماﻣ11ا ً كبي11راً ف11ال يخل11و كت11اب ف11ي
البالغ1ة والنق1د ﻣ1ن ذك11ر الطب1اق والمقابل1ة والتك11افؤ وتقس1يمات كّ 1ل ٍ ﻣنھ1ا إل11ى أقس1ام وأن1واع عدي11دة
حس1ب نوعھ1ا وغايتھ1ا وطبيع1ة ﻣعناھ11ا ّ ،إال أن ھ1ؤالء الم1ؤلفين نظ1روا إل11ى الطب1اق عل1ى أن1ه حلي11ة
ﻣعنويﱠة في ال ّ
كالم تزيده جماالً إذا وجدت  ،وال تضر ب1ه إن غاب1ت ،فالطب1اق  -ف1ي رأيھ1م  -ال يع1دو
كونه نافلة ﻣن القول ،يمكن االستغناء عنھا في أيﱠة لحظة .

________________________________
 (١أبو الطيب المتنبي  ،ديوان المتنبي  ،ﻣصدر سابق  ،ص . ٤٩٢
 (٢انظ11ر :إب111ن أب111ي اإلص111بع المص111ري  ،تحري111ر التحبي11ر ،تحقي111ق :حنف111ي ﻣحم111د ش111رف  ،وزارة األوق111اف  ،ﻣص111ر ، ١٩٩٥ ،
ص ١١٥ – ١١٢
 (٣سورة الفتح  ،آية رقم . ٢٩
ّ
 (٤انظر  :عرفات ﻣطرجي ،الجاﻣع لفنون اللغة العربي1ة والع1روض  ،ط ، ١ﻣؤسس1ة الكت1ب الثقافي1ة  ،بي1روت ، ١٩٨٧ ،
. ١٨١

١٩

ص

وقد تكون ھذه النظرة الظالم1ة للتض1اد أو الطب1اق ناتج1ة ع1ن النظ1رة الجزئي1ة الت1ي ينظ1ر بھ1ا
علماء البالغة إلى الطباق ﻣدرجينه في جملة علم البديع والمحسنات المعنويﱠة لل ّ
كالم ،فقد كانوا يأتون
إلى الشاھد ﻣفصوالً ع1ن س1ابقه والحق1ه فيفحص1ون ﻣفردات1ه ﻣ1ن حي1ث ﻣعناھ1ا وﻣبناھ1ا ،ث1م يطلق1ون
الحكم عليھا  ،تس ﱠمية أو وصفا ً أو لقبا ً ،دون التطرف إلى الحكمة ﻣن ذكر ھذه المفردات وإتيان ھ1ذه
الظواھر على تلك الشاكلّة). (١
" ھذه النظرة الجزئية لل ّ
كلمة  ،ﻣقطوعة عن سياقھا العام  ،ﻣفص1ولة ع1ن ارتباطاتھ1ا النفس1يﱠة
واالجتماعي1ة واألدبيﱠ1ة وغيرھ1ا ھ1ي الت1ي دفع1ت كثي1راً ﻣ1ن الب1احثين إل1ى اتھ1ام عل1م الب1ديع أوالً  ،ث11م
العلوم البالغيّة األخرى ثانيا ً بالقصور عن إدراك الجمال الفني في التعبير األدبي الرفيع ").(٢
وبما ﱠ
أن اإلنسان في ك ّل ﻣكان وزﻣان ال يس1تطيع التعبي1ر الكاﻣ1ل  ،دون اللج1وء إل1ى ھ1ذه
المتض11ا ّدات ﻣ11ن األلف11اظ  ،والمتق11ابالت ﻣ11ن العب11ارات  ،الت11ي تض11يف إل11ى الك1ّ 1الم ش11اعريته وجمال11ه
وروعته فمن غير الممكن االستغناء عنھا ،و ع ّدھا زائدة ). (٣
وال بُ ﱠد لنا ﻣن أخذ ھذه الظواھر على سبيل الجديﱠة في فھ1م أحاس1يس الش1اعر والتع1ايش ﻣع1ه
وﻣشاركته سواء كان ذلك التﱠضاد ﻣقصوداً أم جاء تلقائيا ً ليعبﱢر بشك ّل أوضح وأجم1ل ع ّم1ا ي1دور ف1ي
عقل الشاعر وقلبه .
وللتضاد قيم1ة داخ1ل الس1ياق النصّ1ي ،حي1ث تش1ك ّل بني1ة التﱠض1اد خلخل1ة ف1ي بني1ة اللّغ1ة الت1ي
تصبح قائمة على المخالفة  ،ﻣما يدعونا لالھتم1ام ببني1ة ال ﱠتض1اد ف1ي الش1عر والكش1ف ع1ن قيمتھ1ا ف1ي
تشكيل رؤية الشاعر اتجاه الكون والحياة ). (٤

________________________________
 (١انظر  :بكري شيخ أﻣين  ،البالغة العربية في ثوبھا الجديد  ،ط ، ٢دار العلم للماليين  ،بيروت ، ١٩٩١ ،

ص ، ٥٣

٥٤
 (٢انظر  :المرجع ذاته  :ص ٥٤ ، ٥٣
 (٣انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٥٦
 (٤انظ11ر :ص11الح عل11ي س11ليم ش11تيوي  "،تجلي11ات التﱠض11اد ف11ي ش11عر العب11اس ب11ن األحن11ف "  ،دراس11ات  ،العل11وم اإلنس11انية
واالجتماعية  ،المجلد  ، ٣٢العدد ) ، ٢٠٠٥ ، ( ١ص ٦١،٦٢

٢٠

قد ذكرنا سابقاً ﱠ
أن ض ﱠد الشيء خالفه  ،لكن ھناك ﻣن يفرق بين الضد والخ1الف  ،فالج1احظ
يجعل الخالف وسطا ً بين الضد والوفاق  ،فيق1ول  " :وال يك1ون الطع1م ض 1ﱠد الل1ون  ،وال الل1ون ض 1ﱠد
الطعم  ،بل يكون خالفا ً  ،وال يكون ضداً وال وفاقا ً  ،ألنه ﻣن غير جنسه "

) (١

" بمعنى آخر يمكن القول بأن الخالف نمط  ،أو ج1نس ع1ام  ،ألن1واع العالق1ات ب1ين األلف1اظ ،
يندرج تحته – ضمن ﻣا ين1درج – عالق1ة التﱠض1اد  ،فالعالق1ة إذن – ب1ين الخ1الف والتﱠض1اد – عالق1ة
عموم وخصوص  ،وباإلﻣكان عرض القضيﱠة بصورة أكثر ﻣنطقية  ،فيقال  :إن ك ّل تضاد خالف ،
والعكس ليس صحيحا ً  ،فال يقتضي ك ّل خالف أن يكون تضاداً "). (٢
ويمكن تقسيم التﱠضاد – حسب استعماالته – أو حسب الطرق التي تتشعب إلي1ه  ،أو األس1اليب
التي تنطوي عليه إلى ثالثة ﻣستويات - :
 -١ﻣستــــــوى الكلّمــــــة الواحــــــدة .
 -٢ﻣــستــــــــوى الـــمــــــوقــــــــف .
 -٣ﻣـــسـتــــــوى األســــلـــــــــــوب ). (٣
في المستوى األول  -:نجد الكلّمة وض ﱠدھا في العبارة  ،ﻣثل الخير والشر واللّيل والنھار
المستوى الثاني للتضاد  -:وھو ﻣستوى الموقف  ،حيث يشتمل الموق1ف عل1ى الش1يء وض1ده
وغالباً ﻣا يكون في صورة أو ﻣجموعة ص1ور تبن1ى عل1ى التﱠض1اد لتحقي1ق غاي1ة فنيﱠ1ة بعي1دة األث1ر ،
وھو نوع وارد في القرآن الكريم  ،حيث تتجاور فيه صور الكفار والمسلمين  ،وأھل الجنة والنار ،
وحزب ﷲ  ،وحزب الشيطان باالعتماد على المقارنة والموازنة بين أﻣرين ﻣتضادين .
المستوى الثالث للتضاد -:ھو ﻣستوى األسلوب ،ويضمن التعبير غير المباشر بالتﱠضاد،

_____________________________
 (١الجاحظ  ،الحيوان  ،ط ، ٢ج ، ٥دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،ﻣجلد ، ٢٠٠٣ ، ٣ص ٣١
 (٢ﻣنى سليمان الساحلي  ،التﱠضاد في النقد األدبي – ﻣع دراسة تطبيقية ﻣن شعر أبي تمام  ،ﻣنشورات جاﻣعة قازيونسن
 ،بنغازي  ، ١٩٩٦،ص ٢٢
 (٣المرجع ذاته  ،ص ٥٣١

٢١

أي بدل إيراد الضد أو استدعائه ،وقد تدخل الكناية واالستفھام البالغي والتعبير بالض ﱢد وحده
بدل الض ّدين ﻣعاً).(١
وﻣن ھنا نجد ّ
أن بنية التﱠضاد تشك ّل ب1روزاً يلف1ت النظ1ر إل1ى اإلج1راء األس1لوبي الﱠ1ذي يتخ1ذه
الشاعر إلبراز أفكاره

) (٢

.

يش1ك ّل أس1لوب التﱠض1اد خرق1ا ً للم1ألوف والخ1روج علي1ه أو ﻣ11ا يس1مى باالنزي1اح الﱠ1ذي يث11ري
المعنى ويوسعه  ،فعندﻣا تحدث ﻣخالفة تغدو ذات فاعليﱠة يتلقفھا المتلقي عبر كسر السياق والخروج
عليه  .كما أن ھذا التﱠضاد يشك ّل اللّغة التي تمتاز بجمال الكلّمة المختارة والصور المتباينة التي ﻣن
شأنھا إيصال أكبر كم ﻣن أحاسيس الشاعر وأفكاره بالشك ّل المطلوب والراق1ي ليس1تحق ھ1ذا ال ّ
ك1الم
أن نطلق عليه اسم الشعر). (٣
ويظھر أسلوب التﱠضاد فاعليته في حمله صراعات نفسيﱠة ووجدانية ال تعمل في ذھن المب1دع
فحسب وإنما تثير وع1ي الق1ارئ وتح1رك إدراك1ه  ،خاص1ة عن1دﻣا يس1تخدم الكات1ب ﻣزاوج1ات ال
يبدو فيھا ترابط أو تآلف فيذھب بالقارئ بعيداً ليصل به إلى عالمه الخاص ويريه ﻣا أخفى ﻣ1ن
أحاسيس في صدره  ،حتى أنّ القارئ يبقى في عالم الشاعر بعد أن يفرغ ﻣن قراءته للنص). (٤
ونجد في الدراسات الكثير ﻣن ﻣظاھر التﱠضاد التي يتوصل الشاعر ﻣن خاللھ1ا إل1ى إيص1ال
ﻣكنونات صدره بقصد أو بغير قصد ﻣنه  ،وﻣن ھذه المظاھر  :األنا واآلخر  ،واألنا والمجتمع
 ،والتﱠضاد المكاني  ،والتﱠضاد الزﻣان ّي  ،وثنائية الموت والحياة  ،واألن1ا و

الطبيع1ة ......... ،

) (٥

_____________________________
(١

انظر  :ﻣنى سليمان الساحلي  ،التﱠضاد في النقد األدبي – ﻣع دراسة تطبيقية ﻣن شعر أبي تمام ، -ﻣرجع سابق  ،ص
٢٣٥ – ٢٣١

(٢

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

(٣

والنشر والتوزيع  ،األردن  ، ٢٠٠٠ ،ص . ١٣٠
انظر  :ﻣحمد خليل الخاليلة  ،بنائية اللّغة الشعريﱠة عند الھذليين  ،ط ، ١عالم الكتب الح1ديث  ،األردن ، ٢٠٠٤ ،
ص . ١٠٩

(٤

انظر  :ﻣوسى ربابعة  ،جماليات األسلوب والتلقي – دراسات تطبيقية  ، -ﻣرجع سابق  ،ص . ١٣٢

(٥

انظر :صالح علي سليم شتيوي  " ،تجليات ال تﱠضاد في شعر العباس بن األحنف " ،ﻣرجع سابق  ،ص. ٦١

٢٢

ولك ّل ﻣظھر ﻣن ﻣظاھر التﱠضاد أھمي1ة ﻣعين1ة تكش1ف ع1ن ص1راع ب1ين الش1اعر وغي1ره ﻣ1ن
أشخاص وأﻣاكن وأزﻣان وبين كينونة ھذا الشاعر وﻣكانه في الحياة وﻣوقفه ﻣنھ1ا ونظرت1ه إل1ى
المستقبل ورأيه في الماضي سواء جاء ھذا التﱠضاد ﻣقصوداً أو أنه ي1أتي اس1تجابةً لم1ا يش1عر ب1ه
ھذا الشاعر  ،فتأتي فاعليﱠة التﱠضاد) في عكس دواخل النفس ،والتلون حس1ب ل1ون ك1واﻣن ّ
ال1ذات
().(١

________________________________
(١

ﻣحمد خليل الخاليلة  ،بنائية اللّغة الشعريﱠة عند الھذليين ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٢١

٢٣

* ظاھرة التﱠضاد في شعر أبي فراس الحمداني-:
يشك ّل التﱠضاد في شعر أبي فراس ظاھرة بارزة ﻣعب1رة ع1ن وج1دان الش1اعر وتفكي1ره  ،فق1د
الذات لديه بين ﻣا كانت عليه ھذه ّ
أستثمر الشاعر ھذه الظاھرة ليكشف ﻣن خاللھا تمزق ّ
ال1ذات وﻣ1ا
صارت إليه وبين ﻣا ترفضه ذاته وتؤيده  ،ناھيك أن األسر الﱠذي وقع فيه أبو فراس كان تح1والً ف1ي
حياته ،شك ّل التﱠض1اد ب1ين الع 1ﱠزة وال1ذ ّل والرخ1اء والش 1ﱠدة وكث1رة األص1حاب وقل1تھم  ،فكي1ف ال تك1ون
ظاھرة التﱠضاد خير طريق لتعبر عن ﻣكنونات نفس ھذا الشاعر وﻣا وجده ﻣن تغير في الحال .
وعند قراءة شعر أبي ف1راس الحم1داني ق1راءة فاحص1ة تج1ول ف1ي العالق1ات الخفي1ة الت1ي ت1ربط
أجزاء أدب الكاتب الواحد  ،فإننا نجد ﻣجموع1ة ﻣ1ن البن1ي الض1ديﱠة الت1ي تكش1ف ع1ن ش1عره ف1ي ع1دة
أشكال وﻣستويات  ،ھي -:
أوالً  -:فاعليﱠة التﱠضاد علـى المستــوى اإلنســانـي .
ثانيا ً  -:فاعليﱠة التﱠضاد علـى المستــوى الزﻣان ّي.
ثالثا  ◌ً -:فاعليﱠة التﱠضاد علـى المستــوى النفسي.
أوالً  -:فاعليﱠة التﱠضاد علـى المستــوى اإلنســانـي-:
تشك ّل العالقات اإلنسانية عند أبي فراس الحمداني ج1زءاً كبي1راً ﻣ1ن تجربت1ه الش1عريﱠة  ،وق1د
ﻣ1رّت ھ11ذه العالق11ات بت11وتر كبي11ر عب11ر ﻣس11يرة حي11اة الش11اعر ،فعالقت11ه ﻣ11ع اب11ن عم11ه س11يف الدول11ة
الحمداني وعالقته ﻣع أصحابه وخالّنه وأھله شھدت تغيراً وتبدالً ﻣع تبدل حاله .
يبعث أبو فراس بعض األبيات وھو ف1ي األس1ر إل1ى س1يف الدول1ة يعزي1ه فيھ1ا بوف1اة أخت1ه ،

فيقول -:
أوصيك بالحزن ال أوصيك بالجلد

َج ّل المصاب عن التعنيف والفند

ويكمل قائالً -:
ب وفي بُعد
ھي الـــمواساة في قُر ٍ

لم ينقصني بعدي عنك ﻣن ُح ُزن ٍ ،
٢٤

ألشرك ﱠنك في الألواء ّ
إن طـرقت ،

كما شــركتك في النعماء

أبكي بدﻣع لـه ﻣـن حسرتي ﻣدد ،
وال أسوغ نفسي فـرحــة أبـداً ،

ر غـد)(١
وال ّ

وأستـريح إلــى صبـر بال ﻣـدد
وقد عرفت الﱠذي تلقاه ﻣن كمـــد

)( ٢

نجد ﱠ
أن أبا فراس يع1زي س1يف الدول1ة بوف1اة أخت1ه بأبي1ات ﻣلؤھ1ا األس1ى والح1زن عل1ى ح1ال
سيف الدولة ﻣذ َكراً إياه أنّه يشاركه األلم والس1ھر والبك1اء ﻣس1تخدﻣا ً ﻣجموع1ة ﻣ1ن المتض1ادات

)

الحزن  ،الجلد( ) قرب  ،بعد ( ) الألواء  ،الرغد ( ) فرحة  ،كمد ( التي تجعل القصيدة أكثر تعبيراً
وتأثيراً في المتلقي.
لكننا نشعر أيضا ً أن ھذه المتضادات تخدم الشاعر في ﻣحنته أكثر ﻣن غيره  ،فھو يذ ﱠ
ك ِ◌ر
سيف الدولة بما كان بينھما ﻣن ﻣشاركة في الماضي ويدعوه إلى ﻣشاركته في ﻣحنته وفك أسره ﻣن
غير إفصاح ﻣنه عما يريد  ،بل عن طريق ﻣخاطبة قلبه وشعوره  ،فنكاد نقرأ رسالة استغاثة خفيﱠ1ة
ينادي فيھا الشاعر سيف الدولة ليشاركه ﻣصيبته في أسره كما شاركه أبو فراس حزنه  ،ويقوم أبو
ﱠ
ليرغ ِ◌ب س1يف الدول1ة بتقري1ب ھ1ذه المس1افة
فراس بتقريب المسافة المكانية بينه وبين سيف الدولة
حقيقية ويفك أسره ويفتديه .
وقد يدعم ﻣا أذھب إليه في ﻣقصد أبي فراس في األبيات السابقة  ،أنﱠه كان لينا ً ﻣعظم األوقات
في خطابه لسيف الدولة وكان يحاول استمالته بطيب ال ّ
كالم  ،وﻣن ذلك ﻣا كتب ش1اعرنا إل1ى س1يف
الدولة حين سمع ّ
أن أﻣه ذھبت إليه فر ّدھا خائبة :
قــد أثــّر الدّھر فـي ﻣحاسنھا ،

تعـرفھا  ،تـارة ً  ،وتجھـلـھـا

فال تكلّنا  ،فيھا  ،إلى أحـــــد ٍ ،

ُﻣ ِع ﱡلـھـا ُﻣحس ِنـا ً

ال يفـتح النـاس باب ﻣـكـرﻣـة ،

ُي َعـلﱢلُــھــا)(٣

صــاحبھا المستغاث يقفـلھــا

 (١فعلت كذا بعد ألي  :أي بعد شدّة و الألواء  :الشدﱠة .
 (٢الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٨٧،٨٦
َ (٣ع ﱠل الرﱠجلُ يَ ِعلﱡ ﻣن المرض و ُﻣ ِع ﱡلھا  :ﻣمرضھا .
 (٤المصدر ذاته  ،ص .٢٧٥

٢٥

)( ٤

فنحن نلح1ظ ﱠ
أن أب1ا ف1راس ي1أتي بمجموع1ة ﻣ1ن المتض1ادات ،ﻣح1اوالً رس1م ص1ورة عاﻣ1ة لم1ا
يقاسيه ھو وأﻣه جراء أسره ،ﻣستعطفا ً في خطابه سيف الدولة الحمداني  ،ألنه يعلم ﱠ
أن سيف الدولة
أﻣله الوحيد باإلفتداء  ،فيظھر له تبدل الح1ال بقول1ه ) تعرفھ1ا  ،تجھلھ1ا ( وي1أتي بمقارن1ة ب1ين س1يف
الدولــة وغيــره حينمــا يقــول ) يفتح  ،يقفلھا ( ألن سيف الدولة برأيه أحق ﻣ1ن غي1ره بالمكرﻣ1ات
ض ﱢد ويقفل باب ھذه المكرﻣة .
لكنه يقوم بال ِ
ويستمر أبو فراس بنشر الصور والمقارنات بينه وبين سيف الدولة فيقول له -:
يا ناعم الثوب ! كيف تبدلــهُ ؟

ثيابنا الصوفُ ﻣا نبدﱢلھــــا !

) (١

ھذه الصورة المتضادة التي تتعدى التﱠضاد بالكلّمة الواحدة ،تشك ّل ﻣفارقة وفجوة ف1ي ال1نص لت1رغم
القارئ على الوقوف لربط أجزاء الصورة فيكثر التعجب والتساؤل بداللة ھذه المتضادات  ،وقياس
نعوﻣة الثوب وخشونته بك ّل ﻣا يعيشه ّ
كالھما ﻣن رغد ونعيم وذ ﱢل وﻣھانة  ،و لوال ھذا ال ﱠتض1اد ف1ي
الصورة لما تأتى للشاعر أن يوصل ﻣا يريد ﻣن أفكار وأحاسيس بھ1ذه الج1ودة وبتل1ك اللّغ1ة الفري1دة
المتس11مة بالش11اعريﱠة  " ،وك11أن التﱠض11اد ھن11ا ق11د س11اھم ف11ي زي11ادة الت11وتر") (٢فھ11ذا البي11ت ج11اء ض11من
ﻣجموعة ﻣن األبيات التي تصف أحاسيس الشاعر األس1ير الﱠ1ذي ك1ان ال ب 1ﱠد ل1ه ﻣ1ن المقارن1ة ليظھ1ر
ﻣعاناته.
ويستمر الشاعر بتصوير حاله لسيف الدولة ويستدرج عطفه  ،فيقول -:
وأبطأ عنـي  ،والمنايا سريعة ٌ

وللموت ظفـر قد أطل و نـابُ

ويكمل قائالً -:
وﻣـا زلت أرضى بالقليل ﻣحبﱠة

لـديك ،وﻣا دون الكثير حجـابُ

ضه ُ ،
وأطلب إبقا ًء على الـو ﱢد أر َ

وطـالبُ
ى في غيرھا ِ
وذكري ُﻣن ً

كذاك الودا ُد المحضُ ال يرتجى لهُ

ثوابٌ  ،وال يخشى عليه ِعقـابُ

________________________________
 (١الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص . ٢٧٤
(٢

ﻣحمد خليل الخاليلة  ،بنائية اللّغة الشعريﱠة عند الھذليين  ،ﻣرجع سابق  ،ص . ١١٤

 (٣الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص . ٣٥

٢٦

)( ٣

ينب11ه الش11اعر س11يف الدول11ة باس11تعماله كلّمت11ين ﻣتض11ادتين ) أبط11أ  ،س11ريعة ٌ ( ب11أن الم11وت ي11أتي
بسرعة فال تبطئ في فدائي فقد ال تراني بع1د اآلن ،ألن المناي1ا ستس1بقك إلّ 1ي  ،وي1ذكر فيم1ا بع1د أن1ه
يرضى بالقليل ﻣن ﻣودة سيف الدول1ة ﻣ1ع ذك1ره للكثي1ر الﱠ1ذي ال ي1رى ﻣانع1ا ً ﻣ1ن وج1وده  ،وھ1و ف1ي
الوقت نفسه يق ﱡر بوده لسيف الدولة الﱠذي ال ينتظر ﻣنه ثواب  ،وال يخشى فيه العقاب .
ويكمل الشاعر قصيدته بمجموعة ﻣن الصور والمواقف المتضادة ليبيَن فيھا حرصه على وداد
سيف الدولة وحبه له  ،حباً ال يساويه حب ،وودا ٌد يكفيه عن و ﱢد غيره ﻣن العالمين  ،فيقول -:
فليتك تحلو  ،والحياة ﻣريرة ٌ ،
وليت الﱠذي بيني وبينك عاﻣ ٌر

وليتك ترضى واألنام غضاب ُ
وبيني وبيـن العالمين خراب ُ

)(١

ھذه الصور المتضادة تشك ّل روعة اإلب1داع الناتج1ة ع1ن نف1س خالّق1ة  ،ف1ال يمك1ن للمتلق1ي س1واء
أكان سيف الدولة أم كان غيره ﻣن القرّاء إال ّ
أن يتوقف عند ھ1ذين البيت1ين ويُص1دم بجم1ال التعبي1ر،
الذي يقوم على التضاد فف ﱠجر عاطفة عارﻣة ﻣن المو ﱠدة والرض1ا تح1تم عل1ى الق1ارئ اإلق1رار بنج1اح
الكاتب في ج ﱢره للمتلقي إلى عالمه والتعاطف ﻣعه ،و التساؤل عما يقدﻣه سيف الدولة بالمقابل .
نجد ﱠ
أن فاعليﱠة التﱠضاد في شعر أبي فراس تنقل عالقته ﻣع المجتمع واألقارب واألص1حاب
فيقول -:
أراني وقـوﻣي فـرّقتنا ﻣذاھـبُ ،
فأقصاھم أقصــاھم ﻣن ﻣساءتي،

وإن جمعتنا في األصول المناسـبُ
وأقربھم ﻣمـا كـرھـت األقـاربُ
وحي ٌد وحولي ﻣن رجالـي عصائبُ

غريبٌ وأھلي حيث ﻣا كان ناظري
نسيبك ﻣــن ناسبت بالو ﱢد قلبـهُ

وجارك ﻣن صافيـته ال

المصاقبُ )(٢

وأعظم أعـداء الرجـال ثقاتھـ ا

وأھـون ﻣـن عاديته ﻣـن تحاربُ

وشـر عدويك الﱠذي ال تحـاربُ

وخـي ُر خليليك الﱠذي ال تناسـبُ

________________________________
 (١الديوان  ،ص ٣٥
(٢

صقب الدار  :عمودھا ،والمقصود بالمصاقب :المجاور.

 (٣الديوان  ،ص ٣٠ ، ٢٩

٢٧

)(٣

يظھر أبو ف1راس ف1ي ھ1ذه األبي1ات نظرت1ه للعالق1ات االجتماعي1ة ،ويب1دأ بعالقت1ه ﻣ1ع قوﻣ1ه في1أتي
بض ّدين ) فرقتنا  ،جمعتنا ( ليبيﱠن التفاوت ب1ين ﻣ1ا تج1ب أن تك1ون علي1ه العالق1ة ب1ين أف1راد العش1يرة
الواحدة التي تجمعھا الدﻣاء واألصول وبين ﻣا ھي عليه ﻣ1ن فرق1ة وخص1ام  ،باث1ا ً ف1ي ذل1ك التﱠض1اد
تساؤالً واضحا ً عن ھذا الوضع .
ويأتي بعد ذلك بض ّدين آخرين ) أقصاھم  ،وأقربھم ( ليوضح تلك العالقة ﻣع أقربائه التي توحي
بالقطيعة والجفاء.
و ينتقل بنا الشاعر عبر صورة شعريﱠة ﻣتضادة إلى عالمه الخاص حيث يجد نفسه غريبا ً وحيداً ﻣع
ي وحدة ال يؤنسك فيھا ﻣن ﻣعك ؟
أنﱠه بين أھله وﻣع رجاله  ،فأي غربة أقسى ﻣن ھذه الغربة وأ ّ
يستمر الشاعر ببث أفكاره وآرائ1ه بالعالق1ات اإلنس1انية واالجتماعي1ة ويظھ1ر لن1ا أن المحب1ة ب1ين
اثنين ھي الصلة الحقيقية بينھما وليست تلك القرابة بالدم أو قرابة المسكن فالجار عنده ﻣ1ن ص1افيته
وليس الجار ﻣن يقاربك ويواجھك ) جارك  ،ال المقاصب ( وذلك بذكره كلّمة الجار وذكرھا ﻣنفي1ة
ﻣ1رة أخ1رى ليظھ11ر لن1ا التﱠض11اد ﻣ1ا يحمل11ه الش1اعر ف1ي نفس11ه ﻣ1ن انق11الب عل1ى الواق11ع ورف1ض لھ11ذه
العالقات غير الصادقة القائمة على األصل الواحد أو المسكن الواحد .
يكمل الشاعر رأي1ه ف1ي المجتم1ع حت1ى يص1ل إل1ى ّ
أن أخط1ر ع1دو لإلنس1ان ﻣ1ن ك1ان يأﻣن1ه ويث1ق ب1ه
وأھون عدو ھو ﻣن تحارب وتعرف أنه عدو لك .
وجاء ذلك المعنى ﻣن خالل ﻣتض1ادتين ) أعظ1م  ،أھ1ون ( إلظھ1ار حج1م الخط1ر الﱠ1ذي يش1كلّه ع1د ٌو
ﻣتخف ٍلإلنسان في ثوب الصديق األﻣين ،فھو أشد األع1داء خط1راً ﻣ1ن وجھ1ة نظ1ر الش1اعر  ،وھ1و
يقارب في ھذا المعنى قول شاعر ﻣعاصر له وھو المتنبي حيث يقول - :
عدواً له ﻣا ﻣن صداقته بُ ﱡد

وﻣن نكد الدنيا على الح ّر أن يرى

)(١

يؤكد الشاعر فكرته بصورة ﻣتضادة ٍ أخيرة ) شر عدويك  ،خير خليليك ( يدور فيھا حول نفس
الفكرة التي ترﻣي إلى خطر القريب المتربص الﱠذي ال يج1اھر بعداوت1ه ب1ل أن األص1ول تجمع1ه ﻣ1ع
عدوه ﻣما ال يتيح للشاعر الفرصة لمحاربة ھذا العدو .

________________________________
 (١المتنبي ،ديوان المتنبي ،ج ،١ﻣصدر سابق  ،ص .٣٤٣

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

٢٨

أنبذل الـو ّد ألعـدائنـا،

وھـو عن اإلخوة ﻣمنوع ؟

أو نصل األبعد ﻣن قوﻣنا،

والنﱠسب األقرب ﻣقطوع ؟

)(١

ﻣرة ً أخرى تظھر ھذه الفكرة عند أبي فراس ﻣعتمدة على بنيّة ال ﱠتضاد  ،ذلك ألن الش1اعر يس1تھجن
ھذه األفعال ﻣن قوﻣه ألنھا أفعال ﻣعاكسة للمنطق وﻣتضا ّدة ٌ ﻣعه فكيف ال يعبر عنھا بھذا األسلوب
الﱠذي يرتكز على بنيّة التﱠضاد بشك ّل واضح .
يقاسي أبو فراس في األسر الكثي1ر ﻣ1ن األل1م واألس1ى وﻣ1ن أكث1ر ﻣ1ا يؤلم1ه ابتع1اد أص1حابه وع1دم
سؤالھم عنه فيقول -:
تناسـاني األصحــاب  ،إال عصيبـة ً

ستلحق باألخرى  ،غدا ً  ،وتحو ُل!

وﻣن ذا الﱠذي يبقى على العھد ؟ إنھــم

وإن كثـرت دعواھــم  ،لقليل!

أقلب طــرفي ال أرى غـير صاحب ،

يميل ﻣـع النعماء حيث تميــل

ٌ
وصرنا نرى ّ
ﻣـحسـن
أن المتــارك

ﱠ
وأن صديـقـا ً ال يضـ ّر خليـل

)(٢

يصف الشاعر تقلب حال أصحابه ﻣع تغيّر حاله ﻣستعينا ً  .بمجموعة ﻣن المتضادات ،بعضھا ال
يُص 1رﱢح بالض ّ 1دين ب11ل أن األول يس11تدعي اآلخ11ر فقول11ه ) تناس11اني األص11حاب( ال يك11ون ض  1ﱠد ) إال
عصيبة( في اللفظ لكن المعنى تناساني األص1حاب إال قلي1ل ﻣ1نھم  ،ويع1ود ليخبرن1ا ّ
أن ھ1ذه العص1بة
التي لم تنسه سوف تلحق باألخرى وتنساه ھي أيضا ً .
ويبين أيضا ً أنھم قلﱠة ٌ ﻣع كثرة الدعوة ) كثرت  ،قلي ٌل ( وھذا التﱠضاد يبين الفرق بين ﻣا يجب أن
يكون وﻣا ھي الحال في الواقع فيص1ور ح1ال أص1حابه بص1ورة أخ1رى ﻣتض1ادة ،وذل1ك ف1ي قول1ه )
أقلﱢب طرفي  (...في صدر البيت  ،ويأتي بقوله ) يميل ﻣع النعماء حيث تميل ( في

________________________________
 (١الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٢٠٩
 (٢المصدر ذاته  ،ص ٢٦٠

٢٩

عجز البي1ت  ،وإذا نظرن1ا ﻣليّ1ا ً ف1ي ھ1ذا البي1ت نج1د أن ص1در البي1ت يتح1دث ع1ن الص1ديق ،وعج1زه
يتحدث عن شخص يميل ﻣع النعماء فھو ليس ص1ديقا ً حقيق1ة ً ،ﻣم1ا اض1طر الش1اعر لتغيي1ر المعي1ار
أن ﻣ1ن يترك1ه دون أن يؤذي1ه ﻣحس1ن  ،ﱠ
الﱠذي يحدد ﻣن خالله عالقاته ﻣع المجتمع فأصبح يرى ّ
وأن
الصديق الﱠذي ال يضره خليالً له .
يصف الشاعر األسير حال أﻣه بالشام ولوعتھا عليه بمجموعة ﻣن األبيات التي تحمل جملة ﻣن
المتضادات التي كانت بدورھا قادرة على وصف حال تلك األم ونقل حرقة قلبھا فيقول -:
تمسك أحشاءھا  ،على ُح َرق ٍ

تُطفئُھا  ،والھـمـو ُم تُشعلھا

إذا اطمأنّت  ،وأين؟ أو ھدأت،

عنّت لھا ذكــرة ٌ تُقَل ِقلُھا

)(١

في ھذين البيتين نجد أن الشاعر استعمل ﻣتضادات ﻣعبرة ع1ن ح1ال أﻣ1ه فيق1ول ف1ي حرقتھ1ا

)

تطفئھا  ،تشعلھا ( وكأنه يصف ناراً كلّما انطفأت عادت واشتعلت ﻣن جديد  ،فأي وص1ف لح1ال أم
فقدت ابنھا أش1د تعبي1راً ﻣ1ن الن1ار الت1ي ال يطفئھ1ا ش1يء غي1ر ع1ودة ول1دھا إليھ1ا  ،فكلّم1ا تطم1ئن األم
المفجوعة بفقدان ولدھا أو تھدأ تعود لھا الذكرى فتقلقھا وتشعل نار قلبھ1ا ﻣ1ن جدي1د  ،وذل1ك قول1ه )
ھدأت  ،تقلقلھا ( .
يع11ود الش11اعر ف11ي قص11يدته إل11ى طمأن11ة أﻣ11ه ،في11أتي لھ11ا بمتض11ادات ف11ي الحي11اة يش11بھھا بح11ال غياب11ه
فيقول-:
يـا أ ﻣتﱢا  ،ھـذه ﻣنازلنا

نتركھا تـارة ً  ،وننزلھـا !

يـا أﻣتﱢا  ،ھـذه ﻣواردنا

نع ﱡلھا تـارة  ،وننھلھـا

!)(٣)(٢

________________________________
 (١الديوان ،ﻣصدر سابق ،ص . ٢٧١
اإلبِلُ تَ ِعلﱡ وتَعُلﱡ إِذا ش َِر بت ال ﱠشرْ بةَ الثانية نعلھا :نسقاھا ﻣرة بعد ﻣ1رة – النﱠھْ1ل أَوﱠ ل
َ (٢ع ﱠل يَ ِعلﱡ و َيعُلﱡ َعالًّ و َعلَالً وعَلﱠ ِ
ت ِ
ال ﱡشرْ ب تقول أَنھَ ْل ُ
بل وھو أَول سقيھا و ننھلھا  :نسقاھا السقية األولى .
اإل َ
ت ِ
 (٣الديوان ،ﻣصدر سابق ،ص.٢٧٢

٣٠

ففي ھذه األبيات نجد بع1ض المتض1ادات الت1ي اعت1اد عليھ1ا اإلنس1ان )نتركھ1ا  ،ننزلھ1ا ( و )
ﱡ
ﱠ
وكأن الشاعر يريد أن يقول ألﻣه أن ال تفزع فھذا ح1ال الحي1اة ف1ال يبق1ى الح1ال كم1ا
نعلھا  ،ننھلھا (
ھو ،فتبدل الحال شيء طبيعي والبُ ﱠد ﻣن تبدل حال األسر كما تب ﱠدل حال الحريﱠة .
ھكذا كانت عالقات الشاعر اإلنسانيﱠة واالجتماعيﱠة  ،ﻣتقلب1ة ﻣتب ّدل1ة فكان1ت فاعليﱠ1ة التﱠض1اد عل1ى
المستوى اإلنساني خير خادم له  ،فالتﱠضاد الﱠ1ذي عاش1ه الش1اعر انتق1ل ﻣع1ه إل1ى ش1عره ليك1ون حلق1ة
الوصل بين ﻣا يحسه الشاعر وﻣا يلتقطه المتلقي ﻣن ھذه األحاسيس فواف1ق الح1ا ُل األس1لوب وحم1ل
التﱠضاد على عاتقه بيان عالقة الشاعر ﻣع اآلخر ﻣن صديق وعدو .

٣١

فاعل ﱠية التﱠضاد على المستوى الزمان ّي -:
يشك ّل الزﻣان عند أبي فراس الحمداني ﻣتغيراً ﻣتضاداً في تصاريفه فال يبق1ي الزﻣ1ان الح1ال كم1ا
ھو أبداً ،وال يترك شيئا ً على ﻣا ھو عليه فيوم ُيس1ر وي1وم ُعس1ر وي1وم ِعّ 1زة وي1وم ﱠ
ذل1ة  ،وق1د ع1اش
الشاعر تصاريف الزﻣان فأ ُ ِسر بعد حريﱠة وطالت عليه الليالي واأليام  ،فيقول -:
ال ّدھر يوﻣـان،ذا ثَ ٌ
بــت وذا زلـ ُل،

والعيش طعمان  :ذا صـابٌ وذا عسـ ُل

كذا ال ّزﻣانُ  ،فمــا فـي نعمة بطـ ٌر

للعارفيــن  ،وال فـي نقـمـ ٍة فشـل ُ

سعادةُ المر ِء في السّرا ِء إن رجحـت،
وﻣا الھمـوم  ،وإن حـاذرت  ،ثابتةٌ،
موم ال بقـاء لھـا،
فمـا األسـى لـھ ٍ

والعـد ُل أن يتساوى الھــ ﱡم

ل)(١
والجـذ ُ

وال السـرور  ،وإن أ ّﻣلتَ  ،يـتّصـل ُ
وﻣـا السّرو ُر بنعمى  ،سـوف تنتقل ُ

) (٢

تقوم ھذه األبيات في تصنيفھا للدھر على ال تﱠضاد  ،وھذا ال ﱠتضاد يشك ّل دالالت عميقة تنبئ بخبرة
الشاعر وﻣروره ِ بحالتين  :الحالة األولى  -:وھي حالة العيش الناعم والفرح والع ﱠزة واألخرى ھي
ي ف1ي حي1اة الش1اعر عل1ى حيات1ه قب1ل األس1ر
حال الھم والنقمة والشقاء  ،وقد يدل ھذا التﱠضاد الزﻣ1ان ّ
وبعده فتظھر ﻣتضادات ع ﱠدة ﻣن شأنھا توضيح الفرق بين ﻣرحلتين ﻣھمتين في حياة الشاعر يمكن
التعبير عنھا باتجاھين األول إيجابي واآلخر سلبي -:
إتجـــــــاه إيجــــابي

اتجــــاه سلبـــي

ذا ثبــت

ذا زلــل

ذا عسـل

ذا صـاب

نعمة

نقمـة

الـجـذل

الھـ ّم

يقدم لنا الشاعر ﻣن خالل تجربته الزﻣانيّة نتيج1ة ً تخل1ص ع1ن ﻣجموع1ة ﻣق1دﻣات ﻣتض1ادة وھ1ي أالّ
يغتر المرء بنعمته و أالّ يأسى في نقمته ألن المصير واحد  ،وھو الزوال .

_______________________________
َ ْ
ْ
ح وفَرْ حان و الجذل  :الفرح .
َ (١ج ِذل يَجْ َذل َج َذالً فھو َج ِذل و َجذالنُ واﻣرأة َجذلى ﻣثل فَ ِر ٍ
 (٢الديوان  ،ﻣرجع سابق ،ص ٢٥٠

٣٢

ويستمر الشاعر بوصف ھيمنة ال ّدھر وإظھار قوﱠته فيقول -:
ب ال تنقضي
المر ُء رھـنُ ﻣصائ ٍ

ﻣسـه ِ
حتى يوارى ِجس ُمهُ في ر ِ

فَ ُمؤجﱠل ٌيلقى ال ﱠردى فـي أھـل ِه،

و ُﻣع ﱠج ٌل يلقى الرﱠدى في نَـفسه ِ

) (١

ي ) ﻣؤجل  ،ﻣعجل ( يثبت وقوع اإلنسان في المصائب سواء َ ط1ال ب1ه العم1ر
والتﱠضاد في كلّمت ّ
أم قصر  ،فمن طال عمره يلق1ى أس1ى فقدان1ه لألھ1ل وﻣ1وتھم دون ح1ول ﻣن1ه وال ق1وة ل1ردع الم1وت
عنھم ،أو عمن طاله الموت عاجالً ،فال يستطيع ھو اآلخر ردع الموت عن نفسه  ،وﻣع ھذا التﱠضاد
فإن النتيجة واحدة ال ﻣف ّر ﻣنھا .
يؤﻣن الشاعر بفاعليﱠة الزﻣان فيستخدم ھذه الفاعليﱠة في وصف عالقته ﻣع صديقه التي ال يغيرھا
تقلب الوقت وتغير الزﻣان فيقول -:
ورفيق ﻣع الخطوب رفيقـــي

لي صديق على الزﻣان صديقي

في صبوح ٍ ذكرته أو غبوق

لو تراني  ،إذا استھلت دﻣوعي ،

◌ِ )(٣)(٢

تعبر فاعليﱠة التﱠضاد الزﻣان ّي في ) ص1بوح  ،غب1وق ( ع1ن عم1وم تقل1ب الزﻣ1ان فھ1ذا التﱠض1اد وإن
كان يذكر شرب الخمر في الصباح والمساء إالّ أنﱠه يقر ثبوت عالق1ة الش1اعر ﻣ1ع ص1ديقه حت1ى ﻣ1ع
تغي ّر الزﻣن وتقلب األحوال .
جاء الشاعر بذكر العديد ﻣن المتضادات الزﻣانيّة ف1ي أبي1ات ﻣتن1اثرة ﻣ1ن ديوان1ه الش1عري يثب1ت
فيھا بقاءه على العھد ﻣھما تغير الزﻣن والوقت والحال  ،وقد يدل ذلك على فطنة الشاعر في إدراكه
ألھميﱠة المتضادات الزﻣانيّة في ﻣجاراة الزﻣن تارة ً وﻣعاكسته تارة ً أخ1رى  ،فف1ي وص1فه ألح1وال
الزﻣان وتصريفاته نجده يستسلم أﻣام الزﻣن وقوﱠته فيسير ﻣعه ف1ي خ1ط واح1د  ،وف1ي ح1االت إثب1ات
الشاعر لموقفه في عالقاته ﻣع أصحابه فإنه يقف في االتجاه المعاكس للزﻣن وعدم الرض1وخ ل1ه .
ﻣما يظھر فكرته بجالء .

________________________________
 (١الديوان ،ﻣصدر سابق ،ص .١٩٧
 (٢الصﱠ بُوح اللبن يُصْ َ
ُوحي و َغ بُوقِي و الصبوح
صب ِ
صبُوح أَيضا ً يقال ھذه الناقة َ
طبَحُ والناقة التي تُحْ لَبُ في ذلك الوقت َ
ھنا  :شرب الخمر صباحا – و الغبوق  :شرب الخمر ﻣسا ًء .
(٣

الديوان ،ﻣصدر سابق ،ص .٢٢٤

٣٣

وﻣن استثمار الشاعر لفاعليﱠة التﱠضاد الزﻣان ّي إطالة الزﻣن تارة وإقصاره تارة أخرى ،وذل1ك
إلظھار ﻣاھي1ة اللحظ1ات الت1ي يم1ر بھ1ا الش1اعر ف1إن كان1ت ھ1ذه اللحظ1ات ُﻣ 1ﱠرة ص1عبة  ،فھ1ي عن1ده
طويلة كقوله في وصف اللّيل وھو يعاني ﻣرارة التفكير بمن أسرت فؤاده -:
أصـاب ِغرّة قـلـبي

ھذا الغزال الغـــرير

فـعـمر ليلي طويـل،

وعمر نوﻣـي قصـير

)(١

وذكر الشاعر ھنا للطول والقصر يشك ّل تضاداً يستوجب الوقوف عنده والتدقيق فيه  ،فعمر اللّيل
غير عمر النوم  ،لكن الشاعر يؤكد الفكرة الواردة في صدر البيت التي تب1ين ط1ول ليل1ه ،وذل1ك ّ
أن
اللّيل طويل عند ﻣن يسھره ف1ي التفكي1ر والحي1رة  ،وي1أتي عج1ز البي1ت ب1ذكر ع1دم الن1وم الﱠ1ذي يؤك1د
السھر ﻣن خالل ذلك التﱠضاد بين الطول والقصر .
تتأكد لنا ھذه الفكرة في بيت آخر للشاعر وھو في األسر فيقول -:
وفي ك ّل دھر ال يسرك طو ُل !

تطول بي الساعات ،وھي قصيرة ٌ

ويكمل أيضا ً ﻣظھراً تضاديﱠة الزﻣان في تعاﻣله ﻣعه فيقول - :
وك ّل زﻣـان بالـكرام بخـي ُل !

أك ّل ّ خليل  ،ھكذا  ،غير ﻣنصف،

أجاب إليھا عـاِلم ٌ  ،وجھـو ٌل

نعم دعت الدنيا إلـى الغدر دعوة

)(٢

وھنا يجعل الشاعر الزﻣان خصيمه  ،فھو الﱠذي يعاﻣل الكرام ببخل  ،وتظھر أيضا ً ضديﱠة خفيﱠة
تق1ع عل11ى ع1اتق ال11دنيا والزﻣ1ان فف11ي قول1ه ) دع11ت ال11دنيا إل1ى الغ11در ( ي1وحي ب11أن الش1اعر ك11ان ف11ي
الماضي حليفا ً للدنيا ﻣصادقا ً لھا  ،فال يكون الغدر إال ﻣن حيث المأﻣن والثق1ة  ،فض1ديﱠة ال1زﻣن ب1ين
الماض1ي اآلﻣ1ن وب11ين الحاض11ر الﱠ1ذي يعيش11ه الش11اعر يش11عره بالغ1در وانق11الب األح11وال علي11ه  ،ﻣم11ا
يستوجب ھذه المتضادات في األبيات الشعريﱠة .

________________________________
 (١الديوان  ،ﻣصدر سابق ،ص . ١٦٠
 (٢المصدر ذاته ،ص ٢٦١ ،٢٦٠

٣٤

يمكننا القول أ ﱠن فاعليﱠة التﱠضاد الزﻣاني في شعر أبي فراس الحمداني ج1اءت ف1ي عّ 1دة س1ياقات ،
فنجد الش1اعر ف1ي أولھ1ا ﻣوافق1اً لل1دھر ﻣس1لﱢما ً لم1ا يح1دث ﻣبين1ا حال1ه ف1ي الماض1ي والحاض1ر بنظ1رة
ﻣحايدة يتكلّم فيھا الشاعر عن حال الزﻣن دون الحديث عن نفسه بشك ّل ﻣباشر  ،فالزﻣن ﻣتنوع بين
نعمة ونقمة وع ّزة وذ ّل وفرح وحزن .
وفي سياق آخر نجد ﱠ
أن الشاعر ﻣتذﻣر ﻣن الزﻣان ،ﻣتمرد ٌ عليه ،ناق ًدا له ،فالزﻣان يغ1در ب1ه و
ينقلب عليه آخذاً ھذا األﻣر على صعيد شخصي فال يقف ﻣحايد اً كما في السياق األول.
ويأتي أخيراً سياق يخدم ﻣصلحة الشاعر فيجعل الزﻣان وسيلته في إيص1ال ﻣ1ا يري1د ﻣ1ن أفك1ار
صِ 1رھا علي1ه
وأحاسيس دون أخذ أي ﻣأخذ على الزﻣان ،لكنه يستعين به ليصف ط1ول الس1اعات و ِق َ
تبعا ً لحالته النفسيﱠة.

٣٥

فاعليﱠة التﱠضاد على المستوى النفسي -:
عندﻣا ينسج الشاعر بنيته التﱠضاديﱠة فإنه يحاكي ص1راعاته النفس1يﱠة والفكريﱠ1ة) . (١فھ1ذه الص1راعات
التي تولدت في كونھا حتمية للمتضادات الوجوديﱠة التي عاشھا الشاعر ووقف حائراً أﻣاﻣھا  ،ال بُ 1ﱠد
ص11ة ترتك11ز عل11ى التﱠض11اد لتحفي11ز وع11ي المتلق11ي وتنبيھ11ه للمثي11رات األس11لوبيﱠة
لھ11ا ﻣ11ن أس11لوبيﱠة خا ّ
ص ة) . ( ٢
الخا ﱠ
يُكثر أبو فراس الحمداني ﻣن المتضادات الكاشفة عن نفسيته وشعوره  ،وﻣن أكثر ھذه الصراعات
النفسيﱠة التي يعيشھا الشاعر الصراع بين األن1ا ) ّ
ال1ذات ( واآلخ1ر  ،وﻣ1ا تحمل1ه ھ1ذه األن1ا ﻣ1ن عّ 1زة
وكبرياء فيقول -:
وراءك يانمــــي ُر ! فــال أﻣا ُم ٌ◌ ،
لنا ال ّدنيا  ،فمــا شئنــا حــال ٌل

فقــــد حــرم الجزيرة والشا ُم
لساكنھــا  ،وﻣــا شئنـا حـرا ُم

ويكمل قائالً -:
وولـت تتـقي ،بـعضـا ً ببعض،
سـروا واللّيل يجمعنـا  ،ولــكن

لـھـم ،واألرض واسعـة ٌ زحـام ُ
يـبـوح بھـم  ،ويكتمنـا الظـال ُم

)( ٣

تظھر فاعليﱠة التﱠضاد على المستوى النفسي جليّة في األبيات الس1ابقة فمجموع1ة المتض1ادات
التي ساقھا الشاعر في أبياته ) وراء  ،إﻣام (  ) ،حالل  ،حرام ( ،

) األرض واسعة ،

زحام (  ) ،يبوح  ،يكتم ( تظھر س1يطرته وعل1وه عل1ى ع1د ﱢوه ،وتظھ1ر أيض1ا ً انتص1ار ّ
ال1ذات لدي1ه
وتضخمھا حتى يسقط على نفسه صفات إلھية ،فالحالل والح1رام أواﻣ1ر ت1دل عل1ى الم1تحكم األعل1ى
في ھذا الكون وھو ﷲ ع ﱠز وجل ّ .

________________________________
 (١انظر  :ﻣنى الساحلي  ،التﱠضاد في النقد األدبي  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٢١٥ - ٢١٣
(٢

انظر  :ﻣحمد خليل الخاليلة  ،بنائية اللّغة الشعريﱠة عند الھذليين  ،ﻣرجع سابق  ،ص . ١١١

 (٣الديوان  ،ﻣصدر سابق ،ص ٢٩٩

٣٦

" تتجاوز فاعليﱠة ال ﱠتضاد التعبي1ر المباش1ر والوص1ف والتص1وير لألح1داث الت1ي ت1دور عل1ى
أرض الواقع  ،لتصل إلى ص1راعات نفس1يﱠة ووجداني1ة ال تعم1ل ف1ي ذھ1ن المب1دع فق1ط  ،وإنم1ا تثي1ر
وعي القارئ وتحرك إدراكه "). (١
يقول أبو فراس -:
يعرفني الحالل ﻣن

أﻣا ﻣن أعجب األشياء عل ٌج ،

تبـاري بالعثانين

وتكنفـه بطـارقة تيـوسٌ ،

الحـرام)(٢

الضخـام)(٣

ويكمل قائالً -:
وأصعب خطّة ٍ  ،وأجل أﻣر ٍ ،
أبيت ﻣبرًا ﻣـن ك ّل عيــب ٍ

ﻣجالسة ّ
اللئام على الـكـرام ِ
وأصبح سالما ً ﻣن ك ّل ّ ذام

ِ)(٤

في األبيات السابقة نجد ﱠ
أن الشاعر بدأ بوصف ﻣناظرته ﻣع الدﻣستق ﻣستعمال ً في البي1ت
األول ) الح11الل  ،الح11رام ( وھم11ا ف11ي ھ11ذا الس11ياق يحم11الن بع11دا ً ديني11ا ً يعك11س لن11ا نفس1يﱠة الش1اعر
ونظرته إلى الدﻣستق والبطارقة الﱠذين يحضرون ﻣعه  ،فھو يراھم أق1ل ﻣن1ه ش1أنا ً وأوض1ع ﻣنزل1ة ً
ﻣستخدﻣا ً في تعبيره ھذين المتضادين  .وفي البيت الثاني ينتقل الشاعر إلى صورة ﻣتضادة جدي1دة
ينقل فيھا المقارنة إلى ﻣستوى الھيئة  ،فالفريق األول بطارقة كالتيوس – على حد وصفه – يقابلھم
شيوخ أصحاب لحا ً ً◌ ضخمة .
لك1ن الش11اعر ال يتوق11ف ف1ي ھ11ذه األبي11ات عن1د الوص11ف وحس11ب  ،فتل1ك المن11اظرة تثي11ر ذات
الشاعر فتأبى إال الظھور بشك ّل جلّ 1ي للمتلق1ي فيت1رك الش1اعر وص1فه للمن1اظرة وينتق1ل إل1ى وص1ف
نفسه ﻣظھراً صراعه ﻣع اآلخر وعلو ّ
الذات عنده على غيره ﻣس1تخدﻣا ً ف1ي ذل1ك أس1لوب التﱠض1اد ،
فأج ّل األﻣور عنده ﻣجالسة اللئام وھو الكريم  ،وذلك في جمعة لمتضادتي ) اللئ1ام  ،الك1رام (  ،وال
يق11ف الش11اعر عن11د ھ11ذا الح ّ 1د  ،ب11ل أنﱠ التﱠض11اد يخدﻣ11ه ﻣ11رة أخ11رى ) أبي11ت  ،وأص11بح ( ف11ي إظھ11ار
ص111111111111راعه النفس111111111111ي ﻣ111111111111ع ال111111111111زﻣن فيبي111111111111ت ويص111111111111بح وذات111111111111ه ﻣن ّزھ111111111111ةٌ ع111111111111ن

________________________________
 (١ﻣوسى ربابعة  ،جماليات األسلوب والتلقي – دراسات تطبيقية –  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٣٢
 (٢ال ِع ْلج  :الرجل الشديد الغليظ ويقال للرجل القويّ الضخم ﻣن الكفار ِع ْلج .
 (٣العثانين ،جمع عثنون  :اللحية .
 (٤الديوان ،ﻣصدر سابق ،ص ٣١١ ،٣١٠

٣٧

العيوب والذم  ،ﻣما ينم عن ھم الشاعر وﻣجاھدته في ك ّل وقت ليبقى بعيداً عن الذم واللوم  ،ويظھر
أيضا ً صراعه ﻣع اآلخر الﱠذي يحاول لوم الشاعر وذﻣه والحط ّ ﻣن شأنه .
نجد أن الصراع ﻣستمر ﻣحتدم في نفس الشاعر  ،فيقول -:
ولكنھا األيام تجري بمــا جرت

فيسفل أعالھا  ،ويعلـو األسافـل ُ

ﻣكمال ً في نفس القصيدة بقوله -:
أواخرنا  ،في المأثرات  ،أوائل

أصاغرنا  ،في المكرﻣات  ،أكاب ُر ،

)( ١

ففي ھذه الحركة الضديﱠة في البيت الشعري تصوير للحركة النفسيﱠة للشاعر التي تحمل على
عاتقھا ھم تغير األحوال في صراع ذات الشاعر ﻣع اآلخر ففي ذكره للصورة المتضادة ف1ي البي1ت
األول ) فيسفل أعالھا  ،يعلو األسافل ( خوف ﻣن تغير األيام للموقف الﱠذي يعيشه الشاعر  ،فھو ال
يريد أن تتغير األحوال عليه  ،فتعود ذات الشاعر بعد ھذا الخ1وف ﻣ1ن التب1دل إل1ى الظھ1ور ﻣج1ددا ً
عبر زوج ﻣن المتضادات ) أصاغرنا  ،أكابر (  )،أواخرنا  ،أوائ1ل ( يوض1ح فيھ1ا تق1دم ذات1ه عل1ى
غيرھا  ،ﻣظھراً الفرق الكبير بينه وبين اآلخ1ر والفج1وة الواس1عة بينھم1ا  ،ف1ال س1بيل للوص1ول وال
ﻣجال للتعدي .
ال تقف فاعليﱠة التﱠضاد النفسي عند الشاعر في الكشف عن الصراع بين ذاته واآلخر وحسب ،
بل إن ھذه الفاعليﱠة تكشف عن حالة الشاعر النفسيﱠة في ﻣوقف ﻣعين بشك ّل ال يمكن للمتلقي أن يم1ر
عليه دون أن ينتبه له ،فالتﱠضاد يستوقفه ويس1تدعي انتباھ1ه ليع1يش ع1الم الش1اعر النفس1ي ،ويش1اركه
تلك الحالة المبثوثة في البيت الشعري .
ينظم الشاعر وھو يرى حماﻣة خ1ارج أس1ره ﻣجموع1ة ﻣ1ن األبي1ات الش1عريﱠة يس1قط
حالته النفسيﱠة على ھذه الصورة فيح ّمل أحد أبياتھا ﻣجموعة ﻣن المتضادات ينقل ﻣن خاللھا

________________________________
 (١الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص . ٢٤٤

٣٨

فيھ1ا

حالته النفسيﱠة ،فيقول -:
ويسكت ﻣحزون ،ويندب سال ِ ؟

أيضحك ﻣأسـور ،وتبكي طليقة،

)(١

وقد ر ﱠكز الشاعر في ھذا البيت ﻣجمل المعنى المبث1وث ف1ي القص1يدة فھ1ذه المجموع1ة الكبي1رة
ﻣن المتضادات المجتمعة في بيت واح َد ذات فاعليﱠة نفسيﱠة كبيرة و في تضاديﱠة ) يضحك  ،وتبكي (
إفراغ لدﻣوع ٍﻣحبوسة في نفس الشاعر  ،فحاله حال تستلزم البكاء والنواح لكن كبرياءه ال يسمح له
بالبكاء فيضحك ھو ويُبكي الحماﻣة لتكون ﻣعادال ً نفسيا ً له ،يبث ﻣن خالله ﻣا يريد دون أن يكون
ﻣضطرا ً لالنكسار والضعف والبوح المباشر عن ﻣشاعره .
وفي ﻣتضادتي ّ ) ﻣأس1ور  ،طليق1ة ( تطل1ق نف1س الش1اعر ص1رخة أل1م تش1تكي فيھ1ا ﻣ1ن
األسر وتتمنى الحريﱠة  ،فك ّل ﻣا تمر به ھذه النفس ﻣن حزن وبكاء سببه األسر الﱠذي تقاسيه  ،ودون
داع لأللم والحزن والبكاء  ،وكأن ﱠ نفس الشاعر ترى ﱠ
أن ال شيء يس1تحق البك1اء ف1ي
ھذا األسر فال ٍ
ھذه الدنيا ﻣا دام المرء حراً طليقا ً.
يأتي لنا الشاعر بمتضادتين أخريين ) يسكت  ،يندب ( ليعمق الفكرة المطروحة ف1ي ص1در
البيت و ليجبر المتلقي أن يغوص في أعم1اق نفس1ه  ،فيص 1ﱢعد البك1اء ليجعل1ه ن1دبا ً ويجع1ل الض1حك
سكوتا ً ليزيد حدة األلم المبثوث في القصيدة حتى يالئم ﻣا يشعر به ﻣن ﻣعاناة .
ثم يأتي الشاعر بوصف عام لنفسيته بمتضادتين ) ﻣحزون  ،سال ِ ( تحسمان األﻣر وترسخان
الفكرة في ھذا البيت و في القصيدة بشك ّل عام  ،فالفرق واضح بين الحزن والفرح والھم والس1لوان
 ،وھذا الوضوح ال يتأتى إال ﻣن خالل ا ستخدام ﻣتضادات تظھر بعضھا بعضًا وتحكي إحداھا عن
األخرى .

________________________________
 (١الديوان  ،ﻣرجع سابق ،ص . ٢٦٧

٣٩

كان ال ﱠتضاد في ش1عر أب1ي ف1راس الحم1داني خي1ر ناق1ل لنفس1يته واألﻣھ1ر ف1ي رس1م ﻣالﻣحھ1ا ،
فالتضاد في بعض األبيات جنّب الشاعر الوصف المباشر ألحاسيسه وص1راعاته النفس1يﱠة وحف1ظ ل1ه
كراﻣته في لحظات انكساره وضعفه .

٤٠

الفصل الثاني
االنحراف
ُ
األسلوبي

٤١

االنحراف األسلوبي
األس11لوب لغ111ة " يق11ال للس111طر ﻣ11ن النخي111ل  :أس111لوب  ،وكّ 11ل طري111ق ﻣمت11د فھ111و أس111لوب .
واألسلوب :الطريق والوجه والمذھب  ،يقال  :أنتم في أسلوب سوء  ،ويجمع أساليب  ،واألس1لوب :
الطريق تأخذ فيه  .واألسلوب  :الفن يقال  :أخذ فالن في أساليب القول  ،أي  :أفانين ﻣنه " ). (١
وقد عرضنا سابقاً  -في تمھيد ھذه الدراسة -لألسلوب األدبي ف1ي ﻣحاول1ة لتعريف1ه ،ولكنن1ا ل1م
نجد تعريفا ً ﻣحدداً لألسلوب  ،ولذلك فأننا نلجأ للتقريب  ،فنقول :
" إنه النمط الﱠذي يتبعه المنشئ ف1ي اس1تخدام اللّغ1ة عل1ى نح1و خ1اص ألداء ﻣ1ا يقص1د إلي1ه ﻣ1ن
تصوير وإحضار  ،ونعني بالنمط اختيار األلفاظ بأعينھا  .وطريقة تركيبھا بعضھا ﻣع بعض  ،على
النحو الﱠذي يشاؤه  ،بحيث تجيء العبارة في آخر األﻣر ولھا ھيئة خاصة "

)(٢

وبم11ا أن األس11لوب ﻣخ11تص ف11ي الطريق11ة الت11ي يعب11ر فيھ11ا الكات11ب ع11ن ﻣجموع11ة ﻣ11ن األفك11ار
والصور والمشاعر  ،فإن األسلوب ال يتدخل في المضمون إال بطريقة نقل1ه وتص1ويره  ،فاألس1لوب
ھو السطح الظاھر للّغة  ،فيكون ﻣن الممكن أن تتشابه المعاني عند كثير ﻣن الشعراء والكتّ1اب لك1ن
إﻣكانية أن يتفق شخصان في األسلوب بنقل فكرة ﻣا تمام االتفاق ﻣعدوﻣة وغير ﻣمكنة .

)(٣

" وينظ11ر إل11ى األس11لوب أيض11ا ً بأن11ه تغيي11رات تط11رأ عل11ى الطريق11ة الت11ي تط11رح ﻣ11ن خاللھ11ا
المعلوﻣات ﻣما يؤثر على طابعھا الجمالي أو على استجابة القارئ العاطفية "

)(٤

___________________
 (١ابن ﻣنظور  ،لسان العرب  ،ﻣصدر سابق  ،ﻣادة ) سلب (
 (٢عبد الرؤوف ﻣخلوف  ،ﻣن قضايا اللّغة والنقد والبالغة  ،ﻣكتبة الفالح  ،الكويت  ،ط ، ١٩٨١ ، ١ص ١٠٤
 (٣انظر  :المرجع ذاته  ،ص ١٠٥
 (٤ﻣحمد عبد المنعم خفاجي – ﻣحم1د الس1عدي ﻣزھ1ود – عب1د العزي1ز ش1رف  ،األس1لوبيﱠة والبي1ان العرب1ي  ،ال1دار المص1رية
اللبنانية  ،القاھرة  ،ط ، ١٩٩٢ ، ١ص ١١

٤٢

وف11ي التحلي11ل األس11لوبي للنص11وص األدبيﱠ11ة ينبغ11ي أن تس11تكمل دراس11ة األس11لوب ف11ي ﻣس11توياته
اللغويﱠة ،باستخدام المقوالت المتصلة باألدب ،وبالعلوم الفلسفية ،واالجتماعي1ة والتاريخي1ة ،فالتحلي1ل
األسلوبي يتعاﻣل ﻣع ثالثة عناصر ھي- :
" أوالً  :العنصر اللغوي  :وھو يعالج نصوصا ً قاﻣت اللّغة بوضع رﻣوزھا .
ثانيا ً  :العنصر النفعي  :وھو الﱠذي يؤدي إلى إن ندخل في حسابنا ﻣقوالت غير لغويﱠة ﻣثل  :المؤلف
 ،والقارئ  ،الموقف التاريخي  ،وھدف الرسالة وغيرھا .
ثالثا ً  :العنصر الجمالي األدبي  :ويكشف عن تأثير النص على القارئ والتفسير والتقي1يم األدب1ي
له

")(١

يرتكز التحليل األسلوبي ف1ي تحليل1ه عل1ى عناص1ر ع1دة يتك1ون ﻣنھ1ا االتص1ال ب1ين كات1ب ال1نص
والمتلق1ي  ،يتش1ك ّل ع1ن طري11ق رﻣ1وز يبينھ11ا الكات1ب ف11ي رس1الته ويق11وم المتلق1ي بف11ك ھ1ذه الرﻣ11وز ،
ويمكن رسم عملية االتصال التي يرتكز عليھا التحليل األسلوبي كاآلتي - :

مصدر

إدارة وضع
الفكر في
رموز

فك
الرموز

إشارة

ھدف
)(٢

واآلن ال ب11د لن11ا ﻣ11ن ﻣعرف11ة المقص11ود ب 1االنحراف وﻣ11ن ث11م االنح11راف بنس11بته لألس11لوب  ،أﻣ11ا
االنحراف لغة " حرف عن الشيء يحرف حرفا ً وانحرف وتحرّف واحرورف  :عدل  .األزھري .
وإذا ﻣال اإلنسان عن شيء يقال تحرّف وانحرف واحرورف

"). (٣

إذاً فاالنحراف عدو ٌل و انزياح ،وقد ﻣ ﱠر بنا سابقا ً أن اللّغة الشعريﱠة انحراف عن أصل

________________________________
 (١ﻣحمد عبد المنعم خفاجي و آخرون  ،األسلوبيﱠة  ...والبيان العربي  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٥
 (٢المرجع ذاته  ،ص ١٨
 (٣ابن ﻣنظور  ،لسان العرب  ،ﻣصدر سابق  ،ﻣادة " حرف "

٤٣

اللّغة أو ع1ن اللّغ1ة العاديﱠ1ة وذل1ك لم1ا تحمل1ه ا ّللغ1ة الش1عريﱠة ﻣ1ن رﻣ1وز وﻣع1ان وأحاس1يس ي1تم
التعبير عنھا بنمط ﻣختلف عنه ف1ي اللّغ1ة المباش1رة والعاديﱠ1ة  ،وھ1ذا يفض1ي بن1ا إل1ى األس1لوب ،الﱠ1ذي
يشك ّل النسيج الخارجي للّغة الشعريﱠة .
ﱠ
إن اللّغة األدبيﱠة انحراف ال بسبب المعطيات الشكلّيﱠة التي ترد عليھا بل ألنھا بص1ورة خاص1ة
تترجم عن أصالة روحية  ،وعن قدرة إبداعيﱠة وﻣتفردة  ،تتداخل فيھا األدوات الشكلّية الخالصة في
نس11ق تعبي11ري يتك11ون ﻣ11ن العناص11ر الجوھريﱠ1ة ) النفس 1يﱠة  ،الموض11وعيﱠة  ،الفلس11فيﱠة  ( ،والماديﱠ 1ة )
األدوات اللفظيﱠة (  .وھذا النسق التعبيري أو الشك ّل األعلى للّغة األدبيﱠة  ،ھو ﻣوضوع علم األسلوب
الﱠذي يدرس ك ّل ھذا على أنه شك ّل ﻣتعمد .

)(١

إن الجھد الﱠذي يقوم به الكاتب في ﻣحاولته لإلفالت في النمطيﱠة واالحتذاء  ،والتعبير ع1ن
ذاته ﻣبرزاً تميزه وتفرده في ﻣجال االستخدام اللغوي  ،ھو الدافع إل1ى الع1دول وﻣج1اوزة الس1نن
المألوف1ة ف1ي التعبي1ر والص11ياغة والتفكي1ر أيض1ا ً  ،وھ1ذا االنح11راف والع1دول ع1ن المعت1اد يش1ك ّل
األسلوب  ،الﱠ1ذي يت1رك الش1اعر ﻣ1ن خالل1ه بص1مته الخاص1ة عل1ى اللّغ1ة  ،ودون ھ1ذا الع1دول أو
االنتھاك فإن ھذه الكتابة ال تعني شيئا ً على صعيد الدراسة األدبيﱠة

(٢) .

وﻣن ھنا وإذا كانت اللّغة الشعريﱠة كما قلنا سابقا ً انحراف1ا ً وع1دوالً ع1ن اللغ1ة العاﻣ1ة الت1ي
يقصد ﻣنھا اإلبالغ و التواصل  ،وكان األسلوب النسيج الخارجي لھذه اللّغة  ،ف1إن األس1لوب ﻣ1ا
ھو إال انحراف عن األصل وھو االنتھاك لقواعد اللّغة العاديﱠة ودليل ذلك أننا ال نجد نص1اً أدبي1ا ً
بال أسلوب  ،فإذا كان ھناك نص بال أسلوب  ،فإن ھذا النص يذوب في غيره .

)(٣

ويمكننا تلخيص ﻣشاك ّل عدة تتكون ﻣن تحديدنا لألسلوب بوصفه انحرافًا تتمثل في - :
 .١يترتب على ھذه النظرية وجود نصوص بال أسلوب  ،وھي تل1ك النص1وص الت1ي ال تنح1رف
عن قاعدة ﻣا .

________________________________
 (١انظر  :خوسيه ﻣاريا ) ، (Jose Mariaنظرية اللّغة األدب يﱠة  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٣١ – ٢٩
 (٢انظر  :أحمد علي ﻣحمد  "،االنحراف األسلوبي ) العدول ( في شعر أبي ﻣسلم البھالن1ي )  ١٩٢٠ – ١٨٦٠م ( " ،ﻣجل1ة
جاﻣعة دﻣشق  ،المجلد التاسع عشر  ،عدد )  ، ٢٠٠٣ ، ( ٤+٣ص ٥٢
 (٣انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٥٨

 .٢يصعب تحديد ك ّل ﻣن القاعدة واالنحراف بالدقﱠة العلميﱠة المنشودة .
٤٤

 .٣يتم التعرف إلى األس1لوب بش1ك ّل س1الب بح1ت  ،دون إتﱢب1اع خ1واص نوعي1ة توض1يحية  ،ألنن1ا
نتعرف إلى األسلوب بالنظر إلى القاعدة .
 .٤ال تتطابق االنحرافات ﻣع الخواص األس1لوبيﱠة ف1ي ﻣق1دارھا  ،وال تغط1ي إح1داھما األخ1رى ،
فھن11اك انحراف 1ات ال يترت11ب عليھ11ا إج11راء أس11لوبي ﻣث11ل جمي11ع األخط11اء اللغويﱠ11ة والجم11ل غي11ر
المكتملة  ،كما أن ھناك عناصر لغويﱠة ذات أھمية أسلوبيﱠة دون أن تكون خروجا ً على القواعد .
 .٥تركز ھذه النظرية على عالقة الظاھرة اللغويﱠة في النص بالقاعدة المنشقة عليھا  ،ﻣع إغفالھا
لعملية التواصل األدبي بين المؤلف والقاريء .
 .٦قد ال تصلح ھذه النظرية للتطبيق على ﻣؤلفين يكتبون بأسلوب عادي  ،دون الكتاب1ة بأس1لوب
ذي طابع شخصي بارز .
 .٧في استعمال ھذه النظري1ة لتفس1ير النص1وص األدبيﱠ1ة ي1تم االعت1داد ب1المالﻣح األس1لوبيﱠة القليل1ة
المميزة غير المستعملة عادة  ،وإھمال بقية ﻣالﻣح النص ال ﱠدالة وبنيته األساسيﱠة

) (١

" وﻣن الممكن الربط بشك ّل ﻣا بين ﻣفھوم األسلوب بوصفه انحرافًا عن قاعدة عاﻣة والتصور
القديم له باعتباره طبقة زخرفية تضاف إلى أصل التعبير المجرد لتجميله بوسائل المحسنات البديعية
 ،ﻣما يجعلنا نميز في النص األدبي بين طبقة المحسنات ھذه واألساس العادي للّغة المستخدﻣة

")(٢

وفي حديثنا عن المجاز الﱠذي يعد ﻣن االنحراف األسلوبي  ،ف1إن المج1از ال يع1د خروج1ا ً ج1ائراً
على ﻣا ھو ﻣستقر  ،أو ﻣا ھو أصل  ،أو أن يكون المجاز ترتيباً ثانيا ً بعد المعنى الحقيقي

________________________________
 (١انظر  :صالح فضل  ،علم األسلوب – ﻣبادئه وإجراءاته  ، -كتاب الن1ادي األدب1ي الثق1افي  ،د  .م  .ط  ، ١٩٨٨ ، ٣ص
٢٤٥ – ٢٤٤
 (٢المرجع نفسه  ،ص ٢٣٧

٤٥

لل ّ
كلمة  ،ألن ﻣا ھو ﻣستقر في ﻣوضوع الداللة افتراضي واعتباطي ال يتصل بماھية الكلّمة وﻣنطقھا
 ،بل بما يعتقده المتكلّم فيھا .

)(١

وبما أن المجاز فك لقيد اللّغة ﻣن إطارھا المعجمي وإطالق لھا ،لتع1ود لطبيعتھ1ا الح1رة ،فھ1و
عدول إلى األصل ،أو ھو األصل.

)(٢

إن التعبير المجازي أو االستعارة يشك ّل الصورة الشعريﱠة ،التي تشك ّل انحرافا ً عن طبيعة اللّغة
األص11ليﱠة  ،وتمنحھ11ا ﻣج111االت أوس11ع للتعبي11ر ع111ن االنفع11االت والمش11اعر والمواق111ف الت11ي يعيش111ھا
المبدع(٣).

وقد تنبه علماء البالغ1ة العربي1ة ق1ديماً إل1ى قيم1ة الص1ورة الفنيﱠ1ة واالس1تعارة  ،يق1ول عب1دالقاھر
الجرجاني في وصفه لالستعارة المفي1دة  " :فإن1ك لت1رى بھ1ا الجم1اد حي1ا ً ناطق1ا ً  ،واألعج1م فص1يحا ً ،
واألجسام الخرس ﻣبينة  ،والمعاني الخفية  ،بادية جليﱠة  ،وإذا نظرت في أﻣ1ر المق1اييس وج1دتھا وال
ناصر أعز ﻣنھا  ،وال رونق لھا ﻣا لم تزنھا  ،وتجد التشبيھات على الجملة غير ﻣعجبة ﻣا لم تُك ِنھا :
إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي ھي ﻣن خبايا العق1ل كأنھ1ا ق1د جس1مت حت1ى رأتھ1ا العي1ون  ،وإن
شئت لطفت األوصاف الجسمانيﱠة حتى تعود روحانية ال تنالھا إال الظنون "

)(٤

وقد نبﱠه عبد القاھر الجرجاني أيضا ً إلى االتساع والتخيل ) ، (٥ورأى ابن األثير أن

________________________________
(١

انظر  :أحمد ﻣحمد علي  "،االنحراف األسلوبي ) الع1دول ( ف1ي ش1عر أب1ي ﻣس1لم

البھالن1ي )

 ( ١٩٢٠ – ١٨٦٠م "  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٧٤
(٢

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٧٤

(٣

انظر  :ﻣوسى ربابعة  "،ظواھر ﻣن االنحراف األسلوبي في شعر ﻣجنون ليلى "،

ﻣجلة أبحاث اليرﻣوك

– سلسلة اآلداب واللغويات  ، -ﻣجلد الثاﻣن  ،عدد  ، ١٩٩٠ ‘ ٢ص ٤٥
(٤

عبد القاھر الجرجاني  ،أسرار البالغة  ،دار المعرفة للطباعة والنشر  ،بيروت  ، ١٩٧٨ ،ص ٣٣

(٥

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٢٥٠

٤٦

الذھاب عن الحقيقة إلى المجاز ﻣن باب التوس1ع ف1ي الك1الم  (١) .وذل1ك يك1ون بم1ا يس1مى التش1خيص
حيث "ننسب صفات البشر إلى أفكار ﻣجردة أو إلى أشياء ال تتصف بالحياة " ).(٢
تنقلنا الصورة الشعريﱠة ﻣن المعقول المج1رد إل1ى المحس1وس  ،فللمحس1وس ﻣ1ن تحري1ك ال1نفس
وتمكين المعنى ﻣا ليس لغيره  ،وﻣثاله  :أنك إذا كنت أنت وصاحب لك يس1عى ف1ي أﻣ1ر عل1ى ط1رف
نھر وأنت تريد أن تقرر له أنه ال يحصل ﻣن سعيه على طائل  ،فأدخلت يدك في الماء ث1م قل1ت ل1ه :
انظ1ر ھ1ل حص1ل ف1ي كف11ي ﻣ1ن الم1اء ش1يء ؟ فك11ذلك أن1ت ف1ي أﻣ1رك  ،ف11ذلك أكب1ر ت1أثي ًرا ف1ي ال11نفس
وتمكينًا للمعنى في القلب ،ﻣما يحققه القول المجرد ). (٣
وﻣن ذلك التشبيه قول أعرابي يصف ثغر اﻣرأة :
إذا حان ﻣن بعض الحديث ابتساﻣھا

كـأن وﻣـيض البرق بيني وبينھا

)(٤

ففي ھذا الوصف وقع في ال1نفس ال يمك1ن المج1يء ب1ه دون الص1ورة الش1عريﱠة وال يت1أتى با للّغ1ة
العاديﱠة .
بتمثي1ل واقعّ 1ي
فالصورة تقدر في لحظة أن تظف1ر بم1ا تعج1ز عن1ه الكلّم1ات العاديﱠ1ة ،فھ1ي تق1وم
ٍ
ح ّي ،يم ﱢكن األديب ﻣن نقل احاسيسه المتشابكة ). (٥
ونظراً ألھمية التشبيه في ا ّللغة الش1عريﱠة  ،فق1د حظ1ي ب1الكثير ﻣ1ن االھتم1ام والدراس1ة ف1ي كت1ب
البالغة و النقد  ،فنجد أن أبا ﻣنصور الثعالبي ق ﱠسم التشبيه إلى سبعة أقسام ) ، (٦تنم عن ذلك

________________________________
(١

انظر  :ابن األثير  ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٨٢ – ٧٨

(٢

عليﱠة عزت عيّاد  ،ﻣعجم المصطلحات ال لغويﱠة واألدبيﱠة  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١١٢

(٣

انظر  :جالل الدين القزويني  ،اإليض1اح ف1ي عل1وم البالغ1ة  ،ش1رح  :عل1ي أب1و ﻣلح1م  ،دار وﻣكتب1ة الھ1الل ،
بيروت  ،ط  ، ١٩٩١ ٢ص ١٩١

(٤

أبي العباس أحمد بن ثعلب  ،قواعد الشعر  ،تحقيق  :رﻣضان عبد التواب  ،ﻣكتبة وﻣطبعة الخ1انجي  ،ط، ٢
القاھرة  ، ١٩٩٥ ،ص ٤١

(٥

انظر  :صالح فضل  ،نظر يﱠة البنائ يﱠة في النقد العربي  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٤٦٨

(٦

أبي ﻣنصور الثعالبي  ،روضة الفصاحة  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٢٨

(٧

٤٧

االھتمام بالصورة الشعريﱠة .
ترتك11ز الص11ورة الش11عريﱠة والتش11بيه عل11ى الخي 1ال الفن11ي أو الخي11ال المب11دع وھ11و " عمليﱠ1ة تش11كيل
ﻣصورات ليس لھا وجود بالفَعل " ) ، (١ليمنحنا ھذا الخيال عالما ً جديداً ﻣن الحقيقة  " ،ويمكننا
القول أن ھناك ثالثة أنواع ﻣن الخيال :
 -١قوة االبتكار .
 -٢قوة التشخيص .
 -٣قوة إبداع أشكال حسيﱠة خالصة " .

)(٢

وقد نجد النوعين األولين عند الشاعر وعند غيره  ،كالطفل ﻣثالً  .لكننا ال نجد النوع الثالث إال
عند الشاعر ،ألن الش1اعر يص1نع فن1ا ً  :والف1ن بن1اء وخل1ق بمعن1ى عمي1ق ،يتع1دى الخي1ال ف1ي ﻣس1تواه
العادي أو البسيط ). (٣
إن االتساع والتشخيص والعدول واالنزياح والتخيي1ل  ،ھ1ي ﻣص1طلحات ت1دل ف1ي إجمالھ1ا عل1ى
الخروج عن المألوف واالنزياح واالنحراف عن القاعدة ) ، (٤وھي في ذلك أداة بيد الشاعر يستطيع
ﻣن خاللھا أن يصنع اللّغة بالطريقة التي يراھا تخدم غرضه وتجسد رؤيته و تنقل احساس1ه بالش1ك ّل
المنشود ). (٥
ھذا االنحراف ليس غريبًا عن األدب  ،وﻣن أﻣثلة ذلك في أدبنا العرب1ي  :ﻣخاطب1ة الحي1وان ،
وﻣخاطبة الشجر والريح  ،وﻣخاطب1ة المك1ان  ،وﻣخاطب1ة القل1ب والمعنوي1ات  (٦).وﻣخاطب1ة الطل1ل ،
والناقة  ،واللّيل  ،والغراب  ،والحمام ........ ،الخ .

)(٧

________________________________
(١

عليﱠة عزت عيّاد  ،ﻣعجم المصطلحات ال لغويﱠة واألدبيﱠة  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١١٣

(٢

إحسان عباس  ،فن الشعر  ،دار الشروق للنشر والتوزيع  ،األردن  ،ط  ، ١٩٩٢ ، ٥ص ١٣٠

(٣

انظر  :المرجع ذاته  ،ص . ١٣٠

(٤

انظر  :يوسف أبو العدوس  ،األسلوبيﱠة – الرؤية والتطبيق  ، -دار المسيرة للنش1ر و التوزي1ع  ،األردن  :ط ،
 ، ٢٠٠٧ص ١٨٣

(٥

انظر  :ﻣوسى ربابعة  ،جماليات األسلوب والتلقي دراسات تطبيقية ،ﻣرجع سابق  ،ص ٤٩

(٦

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٥٣

(٧

انظر  :يوسف أبو العدوس  ،األسلوبيﱠة – الرؤية والتطبيق  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٨٣

٤٨

إن ھذا االنزي1اح أو االنح1راف ي1ؤدي وظائف1ه الش1عريﱠة بدرج1ة أق1وى وأوض1ح ﻣ1ن االس1تعمال
الحقيق11ي لأللف11اظ  ،وتحق11ق ھ11ذه االنحراف 1ات ھ11دفھا ف11ي ش11د االنتب11اه  ،وإض11فاء الص11ور اإليحائي11ة
اإلضافية للموضوع و تعبر عن ﻣواطن جماليﱠة خفيﱠة في النص  ،ال يدركھا إال المختص .

)(١

و يمكننا القول ﱠ
إن االنحراف األسلوبي ال ﻣعقول ﻣتعمد يطلب ﻣن ورائه الوقوف على تصحيحه
 ،فالال ﻣعقول يمثل ﻣنافرة كما يفعل االنحراف األسلوبي  ،لكن الفرق بينھما يكمن ف1ي ع1دم إﻣكاني1ة
نفي ھذه المنافرة في الال ﻣعقول  ،بينما يمكننا نفيھا في االنحراف األسلوبي والوصول إلى اللحظ1ة
الثانية التي يخلقھا ھذا االنحراف بعد تلك المنافرة

(٢) .

و ﻣ11ن الممك11ن تقس11يم االنح11راف إل11ى خمس11ة أن11واع عل11ى وف11ق المع11ايير الت11ي تتب11ع ف11ي تحدي11د
االنحراف - :
أوالً  :االنحرافات الموضوعيﱠة واالنحرافات الشاﻣلة  -:وھذا حسب انتشارھا في النص ظواھ ًرا
ﻣحليّة ﻣوضوعيّة أو شاﻣلة .
ثانيا ً  :االنحرافات السلبية واالنحراف1ات االيجابي1ة  - :وھ1ذا تبع1ا ً لعالقتھ1ا ﻣ1ع القواع1د اللغويﱠ1ة ،
فالسلبية تقوم على انتھاك قواعد اللّغة  ،وفي االيجابية يكون االنحراف بإضافة قيود إلى القاعدة
اللغويﱠة القائمة أصالً .
ثالثا ً  :االنحرافات الداخليﱠة واالنحرافات الخارجيﱠة  -:فاالنحراف ال1داخلي يظھ1ر عن1دﻣا تنفص1ل
وحدة لغويﱠة ذات انتش1ار ﻣح1دود  ،ع1ن القاع1دة المس1يطرة عل1ى ال1نص  ،واالنح1راف الخ1ارجي
يظھر عند اختالف أسلوب النص عن القاعدة .
رابع1اً  :االنحراف1ات الخطيﱠ1ة ) الس11ياقيﱠة (  ،والص11وتيﱠة  ،والص11رفيﱠة  ،والمعجميﱠ1ة  ،والنحويﱠ1ة ،
ي الﱠذي تعتمد عليه .
والدالليﱠة  ،وذلك تبعا ً للمستوى اللﱠغو ّ

________________________________
(١

انظر  :يوسف أبو العدوس  ،األسلوبيﱠة – الرؤية والتطبيق  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٨٦

(٢

انظر  :بسام قطوس  "،ﻣظاھر ﻣن االنحراف األسلوبي في ﻣجموعة عبد ﷲ الب1رد ون1ي ) وج1وه دخاني1ة ف1ي ﻣراي1ا
ّ
الليل( " ،دراسات  ،المجلد التاسع عشر ) أ (  ،عدد  ، ١٩٩٢ ، ١ص٢١١

٤٩

خاﻣسا ً  :االنحرافات التركيبية  ،واالستبدالية  - :فاالنحرافات التركيبية تتصل بتركي1ب الكلّم1ات
واختالفھ11ا  ،بينم11ا تق11وم االنحراف 1ات االس11تبدالية عل1ى اس11تبدال الرﻣ11وز اللغويﱠ11ة  ،ﻣث11ل  :وض11ع
المفرد ﻣكان الجمع

). (١

________________________________
(١

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

٥٠

* ظاھرة االنحراف األسلوبي في شعر أبي فراس الحمداني - :
بعد النظر الفاحص والدراسة المستفيضة لشعر أب1ي ف1راس  ،نج1د أن قص1ائده تش1كل انحراف1ا ً
ع11ن اللغ11ة المعياري11ة ﻣم11ا يكش11ف ع11ن ش11اعريته و قدرات11ه الفنيّ11ة ،ونلح11ظ أن الش11اعر رس11م الص11ور
الشعريﱠة ،فخلق عالم1ا ً جدي1دًا  ،يتع1دى في1ه فض1اء الخط1اب المباش1ر والوص1ف البس1يط  ،ليجع1ل ﻣ1ن
أبياته قطعاً فنيﱠة جميلة  ،ذات دالالت بعي1دة  ،تثي1ر ف1ي نف1س المتلق1ي أحاس1يس عميق1ة  ،وتجع1ل ﻣن1ه
شريكا ً في الصورة الشعريﱠة.
يمكننا دراسة االنحراف األسلوبي في شعر أبي فراس في عدة عنوانات ،ھي :
تشخيص األيام والزﻣان  ،ﻣخاطبة اللّيل  ،ﻣخاطبة العيد  ،ﻣخاطبة الحماﻣة  ،رثاء النفس  ،ﻣخاطب1ة
المعنويات ) القلب ،و النفس ،و العين ،و ال ﱠ
شيب ( ،و ﻣخاطبة الصفات .
أوالً  :تشخيص األيام والزمان -:
يرد الزﻣان وتصاريفه كثيراً في شعر أبي فراس  ،فھو يشخص الزﻣان و ال ّدھر واليوم  ،وذلك
لما يجده أبو فراس في الزﻣن ﻣن تح ٍد وسيطرة  ،فالزﻣن ھو الفاعل  ،الﱠذي ال يُر ﱡد حكمه ،وال يُتﱠقى
فعله  ،فنجد أبا فراس يعاتب الزﻣن تارةً  ،و يعانده أخرى  ،يقول أبو فراس :
وك ّل زﻣـان لـي عليك ﻣنافـسُ

يـنافـسني فـيـك الزﻣان وأھله،
شريتك ﻣن دھري بذي الناس كلّھم

فال أنا ﻣبخوس وال الدّھر باخسُ

)(١

يُسقط أبو فراس السلبية التي يعيشھا في حياته على الزﻣن  ،فنجد أنه جعل ﻣن الزﻣن ﻣعادالً
ﻣوضوعيا ً لما يشعر به ﻣن انفعاالت وتحديات  ،فصفة المنافسة ﻣن صفات البشر  ،وال

________________________________
(١

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١٩٨

٥١

يكون المنافس ضعيفا ً أﻣام قوي  ،بل ال بُ ّد ﻣن تقارب القوى بين المتنافسين ،ليكم1ل الش1اعر أن ھ1ذه
المنافسة أخذت ﻣنه الكثير  ،فقد أعطى الشاعر للزﻣان الناس جميعھم ليأخذ ﻣنه سيف الدولة  ،وھن1ا
فإن الزﻣان قد يقدم ﻣعادال ً لصراعه ﻣع أقرانه ﻣمن يتنافسون ﻣعه على و ﱢد سيف الدولة .
وذل11ك أ ﱠن ﻣھم11ة الش11اعر تكم11ن ف11ي قدرت11ه عل11ى إقاﻣ11ة عالق11ات ﻣ11ع األش11ياء الت11ي ال تق11ام ﻣعھ11ا
عالقات وھذا االنحراف يمنح النص ﻣجاال ً أوسع وتأثيراً أكبر في المتلقي ).(١
يقول أبو فراس - :
لـقد نافـسني ال ّدھـر
فـما ألقى ﻣـن العلـ ﱠ

بتأخيري عـن الحضرة
ـة ﻣا ألقى ﻣن

الحس رة)(٢

يستمر الشاعر بإلقاء اللوم على ال ّدھر  ،فھو برأيه ﻣن جلب له العلة  ،الت1ي أخرت1ه ع1ن ﻣجل1س
سيف الدولة  ،وذلك ﻣن ﻣنافسة ال ّدھر ألبي فراس  ،فك ّل ﻣا يص1يب أب1ا ف1راس ﻣ1ن ھ1م وعقب1ات ﻣ1ن
فعل ال ّدھر ،ألن الشاعر يريد ﻣعادالً لما يالقيه ﻣن أحداث  ،وليس ھناك أنس1ب ﻣ1ن الّ 1دھر  ،يلوﻣ1ه
ويسقط عليه صفات العدو المنافس .
في الوقت نفسه الﱠذي يجد فيه أبو فراس الزﻣن عدواً له  ،فإنه يرى نفسه تقدﻣةً ﻣن الزﻣن وعمالً ﻣن
أعماله  ،وفي ھذا داللة على الصراع النفسي القائم في نفس الشاعر  ،بين ﻣا يكسبه و ﻣا يخسره في
ھذه الدنيا  ،فك ّل شيء رھن أحداث الزﻣان  ،وإن كانت ھناك ﻣنافسة بينھما  ،فإنﱠ الغالب ھو الزﻣان
 ،فيوﻣا ً يكون الدّھر ﻣعه ويوﻣا ً يكون ضدّه .

________________________________
(١

انظر  :ﻣوسى ربابعة  "،ظواھر االنحراف األسلوبي في شعر ﻣجنون ليلى "  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٥٧

(٢

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١٦٩

٥٢

يقول أبو فراس - :
طويل نجاد السيف رحب المقلّد ؟

ﻣتى تخلف األيام ﻣثلي لكم فتى

شديداً على البأساء  ،غير ﻣھلﱠد

ﻣتى تلد األيـام ﻣثلي لكم فتى

◌؟)(٢)(١
ِ

يُقرﱡ الشاعر في ھذين البيتين أنه ﻣن صنع االيام  ،فمتى تلد األي1ام ﻣثل1ه لقوﻣ1ه ؟ لي1دافع ع1نھم وي1ذود
األذى عن بالده بحد السيف .
ويكمل قائالً :
أقلني ! أقلني عثرة ال ّدھر إنه

قص ِد
رﻣاني بسھم صائب النصل ُﻣ ِ

)(٤)(٣

وفي ھذا البيت نج1د أن الش1اعر يق1ف ﻣكس1وراً أﻣ1ام الّ 1دھر الﱠ1ذي رﻣ1اه بس1ھمه ،وھ1ذه ص1ورة ﻣقابل1ة
ض ﱠده  ،وھذا يثب1ت فاعليﱠ1ة ال1زﻣن ف1ي نفس1يﱠة
لسابقتھا  ،فتارةً يكون الزﻣن ﻣع الشاعر وأخرى يكون ِ
الشاعر ،و إقراره بقدرته .
ويكمل الشاعر :
ﱠ
سود يرﻣين عن ي ِد
وأن المنايا ال ﱠ

أدر ﱠ
أن ال ّدھر في َعدد العدى ،
ولم ِ

)(٥

وفي ھذا البيت تأكي ٌد لما سبق ﻣن األبيات ،و اعتراف بغلبة الزﻣن ،و ھو في ھذه المرﱠة في صفّ
العدو.

________________________________
(١

المھلد  :الذليل الضعيف .

(٢

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص٩٦
الرجل إِذا َ
صد ُ
صد وھنا  :قاتل .
ْت
ط َع ْنتَه أَو َر َﻣي تَه بسھم فلم تُ ْخطئْ َﻣقاتلَه فھو ُﻣ ْق َ
َ
صدَت بأ َ ْسھُ ِمھا أَ ْق َ
أَ ْق َ

(٤

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٩٦

(٥

المصدر ذاته  ،ص ٩٨

(٣

٥٣

يعلم الشاعر بأن وقعة ال ّدھر ال يجير ﻣنھا ﻣجير  ،وال ينفعه فيھا نصير  ،فإن استفرد ال ّدھر به ،
فال ﻣفر  ،فيقول :
وھل نافعي إن عضني ال ّدھر ﻣفرداً

إذا كان لي قوم طوال السواعد ؟

)(١

وھنا يشبّه الشاعر ال ّدھر بالحيوان المفترس  ،فالعضّ عالﻣة على االفتراس  ،وفيھا يعبر لنا الشاعر
عن ﻣعاناته ﻣع ال ّدھر  ،وكأنه فريسة له  ،وقد نال ﻣنه  ،فال ُﻣ ِع ﱠز وال ﻣنقذ .
يصل أبو فراس بعد تجربته ﻣع الزﻣن إلى نتيجة ﻣفادھا ،أن األيام غالبة ،وال يفيد ﻣع الزﻣان إال
اللين ،فيقول- :
ِلـن للزﻣـان  ،وإن صعب،

وإذا تبـاعـد فـاقـترب

ال تَك ِذب َن  ،ﻣـن غالب الـ

ـأيام كان لھا الـغلب

)(٢

تحسم ھذه األبيات رأي أبي فراس بالزﻣن  ،وتنم عن استسالم نفسيﱠة الش1اعر أﻣ1ام ق1وة الزﻣ1ان
وجبروته  ،فيھدأ الصراع القائم بينھما  ،بھدوء الصراع الداخلي لدى الشاعر وتسليم أﻣ1ره لل1زﻣن ،
فالزﻣن عند الشاعر صاحب غلبة وقوة تتعدى قدرة البش1ر  ،ف1إن ك1ان ال1زﻣن ف1ي ص1فﱢه فإن1ه يرتق1ي
بفضله  ،وإن عانده فال سبيل للمقاوﻣة ،وال أﻣل بالفوز.
ثانيا ً  :مخاطبة اللّيل -:
يتجه الشاعر في خطابه إلى اللّيل  ،الﱠذي يش1ك ّل الجان1ب الھ1ادئ ﻣ1ن حيات1ه  ،ويعك1س خصوص1يته ،
فيجد فيه شخصا ً يتحدث إليه شاكيا ً وحدته وقلﱠة نوﻣه  ،فيقول :
يالي ُل ﻣا أغفل عمـا بـي ،

حبـائبي فـيك وأحبابي

________________________________
(١

الديوان  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٩٩

(٢

المصدر ذاته  ،ص ٦٥

نا ٍء  ،على ﻣضجعه نابي

وجع
يالي ُل نام الناس عن ﻣ ٍ
٥٤

ب
ﻣتّت إلى القلب بأسبا ِ

ھبت لهُ ريـح شاﻣـيـة

)(١

اللّيل في ھذه األبيات رفيق الشاعر  ،وﻣوض1ع س1ره  ،وھ1و المع1ادل للرفي1ق ف1ي غي1اب األص1حاب
واألحباب  ،وإليه يصيح الشاعر بالشكوى والحنين .
ﱠ
إن ﻣخاطبة الشاعر للّيل انحراف أسلوبي ﻣختار ،يزيد ﻣ1ن فاعلي1ة االبي1ات ،وذل1ك ج1رّاء الخل1ل
ف11ي العالق11ات اللغويﱠ11ة الراس11خة الﱠ11ذي يص11نعه االنح11راف األس11لوبي  ،فك ّ 1ل ذل11ك عم11ل ﻣقص11ود ﻣ 1ن
الشاعر ،لزيادة الطاقة االيحائية لأللفاظ  ،وتوسيع حقولھا الدالليﱠة ،لتستوعب دق1ائق التج1ارب الت1ي
تعبر عنھا .

)(٢

يبقى اللّيل بالنسبة للشاعر الرفيق المخلص  ،الﱠذي يرافقه في ﻣتعته ﻣع ﻣحبوبت1ه  ،ويس1تره
بظالﻣه  ،فيقول :
لبسنا رداء اللّيل واللّيل راض ٌع

ب
إلى أن تر ﱠدى رأســه بـمشيـ ِ

وبتنا كغصني بانة عابثتھـما

ب
إلى ال ّ
صبح ريحا شمأ ٍل وجنــو ِ

بحال تر ّد الحاسدين بغيظھـم

ب
وتطرف عن ّا عين كـ ّل رقـيــ ِ

صباح كأنّه
إلى أن بدا ضوء ال ّ

ب
ﻣبادي نصول فـي عذار خضيـ ِ

فيا ليل قد فارقت غير ﻣذﻣم ؛

ويـا صبح قد أقبلت غير

حبيب◌ِ )(٣

يعادل اللّيل في ھذه األبيات  ،اإلنسان الﱠ1ذي يراف1ق الش1اعر ف1ي ﻣغاﻣرت1ه  ،وق1د ان1زل الش1اعر علي1ه
صفات اإلنسانية فھو في بدايته طف ٌل  ،وفي نھايته شيخ كبير يغزو رأسه المشيب  ،وھ1ذا التش1خيص
واألنسنة لليل  "،يؤكد عبقريﱠة اللّغة بما تحدثه ﻣن وقع لذيد على الوجدان

")(٤

________________________________
(١

الديوان  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٦٦

(٢

انظر  :أحمد علي ﻣحمد  ،االنحراف األسلوبي ) العدول ( في شعر أبي ﻣس1لم البھالن1ي )  ( ١٩٢٠ – ١٨٦٠م ﻣرج1ع
سابق  ،ص ٦٩

(٣

الديوان  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٥٥ – ٥٤

(٤

بسام قطوس  ،ﻣظاھر ﻣن االنحراف األسلوبي في ﻣجموعة عبدﷲ البردوني  ، ...ﻣرجع سابق  ،ص ٢٠٤

٥٥

ثالثاً  :مخاطبة العيد -:
يفاجئ أبو فراس المتلقي بصورة ﻣبدعة جديدة  ،تت1رك أث1راً نفس1يا ً عميق1ا ً ف1ي وع1ي الق1ارئ ف1ي
ﻣخاطبته للعيد  ،ھذا العيد الﱠذي يمثل الصراع النفسي داخل وجدان الشاعر  ،فالعيد رﻣز يع1ادل
ك ّل ﻣا ھو جميل وسعيد في حياة الشاعر قبل األسر  ،وھو أيضا ً يجسد حزن الشاعر
وألمه وشكواه داخل األسر  ،فيقول - :
ب
على ﻣعن ـّى القلب  ،ﻣكرو ِ

يا عيد ! ﻣا عدت بمحبـوب

ب
عن ك ّل حس ٍن فيك ﻣحجـو ِ

ناظر،
يا عيد ! قد عدت على
ٍ
يا وحشة ال ّدار التي ر ﱡبـھـا

ب
أصبح في أثـواب ﻣربـو ِ

قد طلع العي ُد علـى أھـلـ ِه

ب
بـ وجھ ِه ال
حسن وال طيـ ِ
ٍ

ﻣـالي وللـدھر وأحداثـه ،

ب )(١
باألعاجيـ ِ

لـقد رﻣاني

ف11ي ھ11ذه األبي11ات انح11راف أس11لوبي ﻣثي11ر  ،يم11نح الص11ورة الش11عريﱠة ﻣج11االت أوس11ع للتعبي11ر ع11ن
االنفعاالت واألحاسيس التي يعيشھا الشاعر

)(٢

في ھذه الصورة نجد ﱠ
أن العيد شخص يعود دائما ً عل1ى الن1اس  ،وﻣ1ن عادت1ه الع1ودة بالمحب1ب ،
وقد عاد على الشاعر في حال األسر والذ ّل و في ذلك تعبير شديد التأثير ف1ي النف1وس  ،فالعي1د رﻣ1ز
للفرح والسعادة و التفاؤل في جميع الثقاف1ات و المجتمع1ات  ،وﻣخاطب1ة ھ1ذا الرﻣ1ز ﻣخاطب1ة للقل1وب
المتلقية لھذه األبيات  ،والعيد ﻣعادل للماضي في وعي الشاعر  ،فالعيد في الماضي غيره في األسر
 ،وﻣن الممكن التعبير عن ھذا بالرسم اآلتي - :
العيد في األسر

العيد في الماضي
السعادة

الحزن

الفرج

الكرب

االستئناس

الوحشة

رب الدار

ﻣربوب

________________________________
(١

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٤٣ – ٤٢

(٢

ﻣوسى ربابعة  "،ظواھر ﻣن االنحراف األسلوبي في شعر ﻣجنون ليلى " ،ﻣرجع سابق  ،ص ٤٥

٥٦

إن العيد في ھ1ذه األبي1ات يوض1ح تغيي1ر الح1ال الﱠ1ذي ح 1ﱠل عل1ى الش1اعر  ،فھ1ذا العي1د تركي1ز
وتكثيف لما يحمله الشاعر ﻣن أحاسيس  ،وحنين لماضيه وﻣا يحمله ﻣن ِع ﱠزة وفرح وراحة  ،و قد
جعل الشاعر ﻣن ھذا العيد وسيلة للمقارنة بين األحوال .
رابعاً  :مخاطبة الحمامة - :
الحمام قريب ﻣن قلب اإلنسان  ،ي1أنس ب1ه  ،ويحب1ه وض1يع الش1أن والرفي1ع ﻣ1ن الن1اس  ،ويتخ1ذه
الكبير في السن والفتى الصغير .

)(١

وقد اتخذ أبو فراس الحماﻣ1ة وس1يلة ل1ه  ،ف1ي بث1ه لش1كواه ﻣ1ن األس1ر وحنين1ه لل1وطن  ،وق1د ق1ام
بتشخيص صورة الحماﻣة  ،وجعلھا ﻣثل البشر قابلة للخطاب  ،فجعل الحماﻣة تبكي وتنوح بدالً ﻣنه
 ،فكانت المعادل الموضوعي لنفس الشاعر والجزء المكسور الداﻣي ﻣن كيانه .
يقول أبو فراس  ،وقد سمع صوت حماﻣة ،وھو في أسره - :
أقـول وقـد ناحت بقربي حماﻣةٌ:

أيا جارتا  ،ھل تشعرين بحالي ؟

ﻣعاذ الھوى! ﻣا ذقت طارقة ال ّنوى
أتحمل ﻣحزون الـفـؤاد قـواد ٌم

و ال خطرت ﻣنك الھموم ببا ِل !
عال ؟
على غـصن نائي المسافة ِ

أيا جارتا  ،ﻣا أنصف ال ّدھر بيننا !

تعالي أقاسمك الھموم  ،تعالـي !

ي ضعيفةً ،
تـعالي تري روحا ً ل ّد ّ

تر ّدد فـي جـسـم ي ﱢ
ُعذبُ بـا ِل!

أيضحك ﻣأسو ٌر  ،وتبكي طليقـةٌ ،

ٌ
ﻣحزون  ،ويندب سـا ِل؟
ويسكت

لـقد كنت أولى ﻣنك بال ﱠدﻣع ُﻣقلةً ،

غال !
ولكنﱠ دﻣعي في الحوادث ِ

)(٢

إن ﻣخاطبة الحماﻣ1ة  ،ذو ت1أثير كبي1ر ف1ي نف1س الملتق1ى  ،وھ1و يش1ك ّل ﻣفاج1أةً وﻣقارن1ة تش 1ﱡد انتب1اه
المتلقي  ،وتجعل ﻣنه شريكا ً للشاعر في أحاسيسه  ،و قد انتقى الشاعر ﻣخاطبة الحماﻣة ألن الحم1ام
عند العرب ﻣضرب ﻣثل في األﻣن والصيانة  ،والعرب تجعل صوت الحمام ﻣرةً سجعا ً ،

________________________________
(١

انظر  :الجاحظ  ،الحيوان  ،ﻣجلد  ، ٢ﻣصدر سابق  ،ص ٧٦

(٢

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٢٦٨ – ٢٦٧

وﻣرةً غناء  ،وأخرى نوحا ً  ،وتضرب به المثل في اإلطراب والشجن
٥٧

).(١

" وصوت الحزن ھو اللّغة المشتركة المعھودة بين الحمام  ،فھو الﱠذي يثير تآلف الحمام والتقائه
روحا ً حتى لو لم يجتمع جسداً " ) . (٢وقد التقط أبو فراس ھذا الح1زن ف1ي ص1وت الحماﻣ1ة  ،ليك1ون
الطريق لبث شكواه وحزنه  ،عن طريق ﻣشاركتھا األحزان  ،لكن الشاعر يستغل ھذا الموقف لك1ي
يخفي ضعفه ويبقي على كبريائه  ،فيلبس الحماﻣ1ة ص1فات الض1عف وھ1ي الطليق1ة  ،و يص1ور نفس1ه
صلبا ً في الحوادث ﻣع ﻣا يصيبه ﻣن أذى .
يُظھ11ر أب11و ف11راس ﻣعانات11ه وحزن11ه ف11ي ھ11ذه األبي11ات ع11ن طري11ق ﻣجموع11ة ﻣق11ابالت بين11ه وب11ين
الحماﻣة  ،التي تعادل أحزانه وآالﻣه  ،فيكون الخطاب ﻣشتمالً على ھذه المجموعة ﻣن الصفات:

الھ ّم والحزن
الحـريﱠـة

األســر
الشاعر

الحمامة

تبكي
تندب
تنوح
سال
طليقة

يضحك
يسكت
يصبر
ﻣحزون
ﻣأسور

________________________________
(١

انظر  :أبو ﻣنصور الثعالبي  ،ثمار القلوب في المضاف والمنسوب  ،تحقيق  :ﻣحمد أبو الفضل إبراھيم  ،دار
المعارف  ،القاھرة  ،د.ت  ،ص ٢٦٧ – ٢٦٤

(٢

عبد القادر الرباعي  ،الطير في الشعر الجاھلي  ،ط  ، ١المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،بيروت ،

(٣
(٤
(٥

 ، ١٩٩٨ص ٤٤

٥٨

ﺧامسا ً  :رثاء النفس - :
في صورة ﻣتميزة  ،يصور لنا الشاعر أبنته تنوح وتبكي عليه بع1د ﻣوت1ه  ،س1البا ف1ي ذل1ك
وعي المتلقي وآسراً وجدانه  ،فھو يبكي نفسه ويندب شبابه الﱠذي لم يتمتع ب1ه  ،عل1ى لس1ان ابنت1ه
ﻣتخيالً حالھا بعد ﻣوته .
أن ھذا النﱠوع ﻣن الرثاء ُ
ط ِرق ﻣن قبل ،إال ّ
و ﻣع ﱠ
أن ذل1ك ال يَس1لُب ال1نص تف1رﱡ ده و رونق1ه ،فھ1ذا
اللون ﻣن الرثاء يعبر ع1ن ش1عور اإلنس1ان و نظرت1ه ح1ول ثنائي1ة الم1وت و الحي1اة أو الحرك1ة و
السكون ،و يجسد خوف الشاعر بعد أن اقترب ﻣن المجھول

).(١

يقول أبو فراس - :
أبـنـيـتي  ،ال تـحـزنــــي !

كـــ ّل األنــام إلــى ذھــاب

أبـنـيـتي  ،صـبـراً جــمـيالً

للـجـلـيـل ﻣــن الـمـصـاب

نــوحـي علــ ّي بـحـســر ٍة !

ﻣـن خـلـف سـتـرك والـحجاب

قـــولــي إذا نـاديــتــني ،

وعـيـيـ ُ
ت عـن ر ّد الــجـواب :
لــم يــمــتـع بالـشـبـاب

س،
زيــن الـشـبـاب  ،أبـو فرا ٍ

!)(٢

يشابه أبو فراس في ﻣخاطبته إلبنته في ھ1ذه القص1يدة  ،ش1اعراً جاھلي1ا ً ﻣتمي1زاَ وھ1و اب1ن أب1ي
خازم ،الذي خاطب ابنت1ه المتلھف1ة للقائ1ه  ،ليظھ1ر ﻣكانت1ه ف1ي ع1الم األحي1اء ،و ليبع1ث رس1الة
تمرﱡ ٍد على الواقع المفروض عليه

).(٣

فھذه الصورة تشك ّل انحرافا ً أسلوبيا ً كبيراً  ،ال يمكن للملتقي إغفاله  ،ففي ِجدﱠة ھذه الصورة
تجذبنا المفاجأة  ،التي كلّما كانت غير ﻣنتظرة  ،كان وقعھا في النفس أعمق  ،فإن

________________________________
(١

انظر  :ﻣحمود درابسة  ،تشكيل المعنى الش1عريّ  -ق1راءات نقدي1ة ف1ي الش1عر العرب1ي  ،ﻣؤسس1ة حم1ادة للدراس1ات
الجاﻣعيّة و النشر و التوزيع ،إربد  ،األردن  ، ٢٠٠٣ ،ص ١٢،١١

(٢

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٦٤

(٣

انظر  :ﻣحمود درابسة  ،تشكيل المعنى الشعريّ  -قراءات نقدية في الشعر العربي  ،ص ١٤،١٣

٥٩

قيمة ك ّل خاصّية أسلوبيﱠة تتناسب طرديا ً ﻣع جدة المفاجأة  ،وتتناسب عكسيا ً ﻣع تواترھ1ا أحيان1ا ً
،ف ّ
كلما تكررت الخاصّية ضعفت ﻣقوﻣاتھا األسلوبيﱠة  ،وفقدت شحنتھا التأثيريّة تدريجياً

)(١

ﱠ
وﻣع1ان  ،فف1ي
إن الصورة في األبي1ات الس1ابقة  ،ص1ورة ﻣركب1ة تحم1ل ع 1ﱠدة دالالت
ٍ
البيتين ) األول والثاني (  ،نجد أنفسنا بما يشبه الوصيﱠة  ،المتداولة بين األب وابنه ) عادةً ( ،
فالشاعر يوصي ابنته بالصبر وعدم الحزن  ،فك ّل الناس ستموت  ،وال ينفع إال الصبر الجميل
 ،ﻣع عُظم ال ُمصاب .
وفي باقي األبيات ينتقل الشاعر ﻣن صورة الموصي  ،إلى صورة جديدة يظھر لنا فيھا
حال ابنته بعد ﻣوته  ،وقد دعاھا للنواح عليه  ،لكن ﻣن خلف الحجاب  ،رادا ً عليھا
اآلن في حال ﻣناداتھا له وقد ﻣات وعجز عن الر ّد  ،بأن تقول  ) :زين الشباب يا أبا فراس( ،
باثﱠا ألمه النفسي ،وحسرته على نفسه  ،وقد أوشك أن يموت ولم يُشبع حاجته ﻣن الدنيا .
ولو ﱠ
أن الشاعر أراد تصوير ﻣوته وعدم تمتعه بالشباب بطريق1ة أخ1رى  ،لك1ان وق1ع ف1ي ب1اب
الوصف المباشر الﱠذي ال يغني النص شيئًا ﻣ1ن الناحي1ة الجماليﱠ1ة  ،فخي1ال الش1اعر وتص1وره لم1ا
يحدث بعد ﻣوته  ،يمنح النص جماالً ﱠ
ولذة ال تجيء ّ ،إال بمفاج1أة الق1ارئ بش1يء غي1ر ﻣ1ألوف ،
ينتج عن االنحراف األسلوبي  ،الﱠذي يعد خروجا ً على النمط التعبيري المألوف

(٢).

إ ّن ھذا األسلوب أو الطريقة الفرديﱠة في الكتابة  ،ھي ﻣا تجعل الكاتب أديبا ً  ،فإذا كان ھناك
أديب يكتب دون انحراف – ﻣھما كانت نس1بته ض1ئيلة – فإن1ه ال يس1مى أديب1ا ً ) ، (٣فل1و كت1ب أب1و
فراس ھذه األبيات بشك ّل عادي  ،فإننا قد ال نسمى ھذا أدبا ً  ،وقد نجعله في باب الوصايا.

________________________________
(١

انظر  :عبد السالم المسدي  ،األسلوبيﱠة واألسلوب نحو بديل ألسني في نقد األدب  ،الدار العربية للكتاب
 ،ليبيا – تونس  ، ١٩٧٧ ،ص ٨٢

(٢

انظر  :ﻣوسى ربابعة  "،ظواھر ﻣن االنحراف األسلوبي في شعر ﻣجن1ون ليل1ى " ،ﻣرج1ع س1ابق  ،ص
٥١

(٣

انظر  :أحمد علي ﻣحمد  "،االنح1راف األس1لوبي ) الع1دول ( ف1ي ش1عر أب1ي ﻣس1لم البھالن1ي ) – ١٨٦٠
 (١٩٢٠م " ،ﻣرجع سابق  ،ص ٥٩

٦٠

سادساً  :مخاطبة المعنويات - :
ﱠ
إن ﻣخاطبة األشياء المعنوية كالقلب والنفس والعين  ،يثير إدھاشا ً لدى المتلقي
لم111ا تمتلك111ه ھ111ذه األش111ياء المعنوي111ة ﻣ111ن ص111فات إنس111انية ال يمك111ن أن تمتلكھ111ا ف111ي ع111الم

،

الواق11ع  ،فق11د ج11اءت اللّغ11ة الش11عريﱠة وأعط11ت ھ11ذه األش11ياء ص11فات ال تمتلكھ11ا ف11ي إط11ار النظ11رة
العقلية والمنطقية  ،ألن االنحراف األسلوبي يتجاوز الممكن والمنطق إليجاد عالقات

جديدة

صالت بين األشياء  ،فمخاطبة القلب ،وال 1ﱠدﻣع ،وال1نﱠفس ،والع1ين ،وال ﱠش1يب ،والج1رح ،
وإحداث ِ
شيء غير ﻣادي ﻣحسوس  ،لكن ھذا الخطاب وھذه العالقة  ،ذات قيمة ش1عوريﱠة  ،تنق1ل ﻣوق1ف
الشاعر وانفعاالته للملتقي .

)(١

يخاطب الشاعر قلبه ونفسه وعفﱠتة و عقله دفعة واحدة  ،في ﻣحاولة ﻣنه للوصول إلى حلﱟ ﻣ1ع
ذاته  ،فيقول - :
فيا نفس ﻣا القيت ﻣن العج الھوى !

ويا قلب ﻣا جرّت عليك النّواظ ُر

ك ؟ كل ّما
ويا ِعفﱠتي  ،ﻣا لي ؟ و ﻣا لَ ِ

ھ ُ
ممت بأﻣ ٍر  ،ھ ﱠم لي ﻣنك زاج ُر

كـأن الحجا والصّون والعقل وال ّتقى

ي  ،لرب ّات  ،الخدور ضرائ ُر
لد ّ

وھُـ ﱠن ،و إن ج ُ
ـانبت ﻣـا يشتھينهُ،

حبائبُ عندي  ،ﻣنذ ﱠ
كن  ،أثائ ُر

)(٢

إن خطاب الشاعر لجميع ھذه المعنويات  ،يمثل انحرافا ً أسلوبيا ً يُسقط ﻣن خالله صراعه
النفسي على ھذه المعنويات  ،فحوار الشاعر ﻣع ھذه األشياء  ،يمثل حواراً ذاتيا ً  ،ينم عن توتر
الشاعر واضطراب حواسه  ،فيقع في حيرة ﻣن أﻣره ف1ي ﻣ1ا يش1تھيه وﻣ1ا يحب1ه وف1ي ﻣ1ا يردع1ه
عما يريد  ،فالقلب والنفس يمثالن ﻣوقفا ً واحداً وھو الھوى والشھوة  ،بينما يمث1ل كّ 1ل ﻣ1ن العق1ل
والعفﱠة والتقى ﻣوقفا ً آخر ﻣعاكسا ً للسابق  ،ينھى عن الھوى ويدعو للصون .

________________________________
(١

انظر  :ﻣوسى ربابعة  "،ظواھر ﻣن االنحراف األسلوبي في شعر ﻣجنون ليلى " ،ﻣرجع سابق  ،ص ٦١

(٢

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١١٧

٦١

ﱠ
إن الصراع في نفس الشاعر  ،يتطلب تعبيراً بھذا الشك ّل  ،فھذه الفوضى التي تسكن وج1دان
الشاعر  ،تملي عليه أن يُفرد ك ّل شيء ﻣعنوي في شخصيﱠة ﻣنفرد ٍة  ،لتصوير ھذا الصراع .
يجمع الشاعر الدﻣوع والقلب والنفس ﻣعا ً ﻣرةً أخرى  ،ولكنه في ھذه المرة يجعلھا في ﻣوقف
اتحاد وﻣشاركة في الشوق إلى أخيه  ،فكان جمع ھذه األشياء ﻣعا ً في إقرار الش1وق  ،أش1د وقعً1ا ف1ي
نفس المتلقي  ،قال أبو فراس - :
تـق ّر دﻣـوعي بشوقي إليك ،

ويـشھد قلبي بطول الكرب

وإنـي لمجتھد في الجحـود ‘

ولـكن نفسـي تأبى الكذب
وصب
وإني عليك لصبﱞ
ِ

وإني عليك لجاري الدﻣـوع ،

)(٢)(١

نلحظ أن الشاعر بعد أن افرد ّ
كالً ﻣن الدﻣع والقلب والنفس في البيتين األول1ين  ،ع1اد وجمعھ1ا
ي ريبة ودون نزاع .
في حديثه عن نفسه في البيت الثالث  ،وذلك إقرا ٌر بالشوق دون أ ّ
يقول أبو فراس ﻣخاطباً عينيه - :
ھي الدار ﻣن سلمى وھاتي المرابع
َ
ألم ينھك ال ﱠشيب الّـ َذي ح ﱠل نازال ً؟

فحتى ﻣتى ياعين دﻣعك ھاﻣـع ؟
وللشيب بعـد الجھل للمرء رادع !

ويكمل -:
وإن ظمئت نفسي إلى طيب ريقھا

لقد رويت بالدﻣع ﻣني المداﻣع .

)(٣

________________________________
(١

صبِب ُ
ص1باً فھ1و
ص1بُ َو َ
ب يَوْ َ
ص َ
صبُ ال َو َج ُع والمرضُ والجمع أَوْ صابٌ و َو ِ
الو َ
ص بَابة فأ َنا َ
ْت إِليه َ
َ
صبﱞ أَي عاشق ﻣشتاق – َ
صبٌ  :أي ﻣريض .
َو ِ

(٢

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٢٨

(٣

المصدر ذاته  ،ص ٢١٠ – ٢٠٩

٦٢

يعاتب الشاعر عينيه في ھذه األبيات  ،جاعالً ﻣنھا شخصا ً آخر غيره  ،ليبع1د ع1ن نفس1ه اإلق1رار
بالبكاء  ،فالبكاء ﻣن الرجل ضعف ،لكن الشاعر يجعل ﻣن عينيه ﻣعادالً ﻣوضوعيا ً لحزنه  ،فينسب
الدﻣوع والبكاء لھا  ،دون أن يكون ﻣجبراً على البوح بضعفه  ،ﻣع سوقه لالنحرافات األسلوبيﱠة .
يأتي لنا الشاعر بصورة أخرى في األبيات السابقة  ،حيث يجعل ﻣن ال ﱠشيب شخصا ً رادعا ً للعين
 ،ليعيد الشاعر صورة الصراع ب1ين ع1دة أش1خاص  ،ھ1م ف1ي الحقيق1ة رﻣ1وز تمث1ل الص1راع النفس1ي
داخل ذات الشاعر  ،ﻣدخالً عنصراً ثالثا ً في الصراع  ،وھ1و ال1نفس  ،فھ1ي الطالب1ة للحبيب1ة الظاﻣئ1ة
إلى طيب ريقھا  ،فترويھا الدﻣوع .
ﱠ
الخالق بين انحرافات الص1ورة ف1ي األبي1ات الس1ابقة  ،يش1ك ّل ج1ز ًءا ﻣ1ن البُني1ة
إن ھذا النسيج
اللغويﱠة للنص األدبي  ،فتداخل ھذه األشكال في نسق تعبيري خ1الّق  ،ھ1و ﻣ1ا يجع1ل ھ1ذا ال1نص
يمتل1ك بني1ة ش1عريﱠة ﻣتماس1كة  ،ينس1ج خيوط1ه ويجم1ع أج1زاءه األس1لوب األدب1ي  ،الﱠ1ذي ال يمك11ن
عزله عن الشعريﱠة .

)(١

ليست ھذه المرة الوحيدة التي يدخل الشاعر فيھ1ا ال ﱠش1يب كشخص1يﱠة فعّال1ة ف1ي تص1ويره  ،فق1د
خاطب ال ﱠشيب  ،وقال - :
وﻣن ر ّد الشباب المستعـار

عذيري ﻣن طوالع في عذاري ،

!)(٢

ويكمل -:
وﻣا زادت على العشرين سـني

ذار ؟
فما عذر المشيب إلـى ع ِ

وﻣا استمتعت ﻣن داعي التﱠصابي

ار
إلـى أن جاءني داعي الوقـ ِ
جار!
لقد جاورت  ،ﻣنك  ،بش ّر
ِ

أيـا شيبي ،ظلمت ! ويا شبـابي
يُـر ﱢحـل ك ّل ﻣـن يـأوي إليه

ار
ويختمـھـا بترحيل الديـ ِ

)(٣

________________________________
(١

انظر  :خوسيه ﻣاريا ) ، (Jose Mariaنظرية اللّغة األدب يﱠة  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٣١

(٢

ار ح َس ٍن على خَ ﱢد فرس وﻣنه العذار  :الجانب
َﻣن يَ ْع ِذرُك فَ ِع يل بمعنى فاعل يقال َع ِذيري – طوالع  :بداية الشيب – ِع َذ ٍ

(٣

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١٨٩ – ١٨٨

٦٣

أن الش11اعر جع11ل ﻣ11ن ال ﱠ
نج11د ﱠ
ش11يب ﻣع11ادالً لتق ّدﻣ11ه ف11ي ال ﱢس11ن  ،وذل11ك لع11دم قدرت11ه

عل11ى

االستمرار في التصابي والنشاط  ،فال ﱠشيب عالﻣة وقار ورزانة  ،لكنه يثير في نفس اإلنسان صراعا ً
 ،بين ﻣا كان وﻣا سيكون  ،فال ﱠشيب عالﻣة على ﻣض ّي الزﻣن ونقصانه  ،لھذا فإنه يولّد الخ1وف ﻣ1ن
فقدان ﻣا يملكه الشخص ﻣن شباب وصحة وقوة .
تب11رز ص11ورة ال ﱠش11يب جليّ11ة ف11ي األبي11ات الس11ابقة  ،ف11ي تش11خيص الش11اعر ل11ه  ،جاﻣع 1ا ً إي11اه ﻣ11ع
شخصيﱠة ﻣقابلة له وھي الشباب  ،فال ﱠشيب ظال ٌم جائر  ،يأتي ﻣن غي1ر ﻣوع1د ودون تنبي1ه  ،والش1باب
يرحل ﻣسرعا ً دون أن يستمتع الشاعر به  .وﻣن ذلك قول الشاعر - :
ُ
رأيت ال ﱠشيب الح فقلت  :أھالً ،

وودعت الغواية والشبابا

)(١

ففي ھذه الصورة يُرسخ الشاعر فكرته  ،في ع1دم اجتم1اع ال ﱠش1يب والتص1ابي ﻣع1ا ً  ،فاس1تقبال
ال ﱠشيب ﻣرافق لتوديع التصابي والشباب .
و ﻣن ﻣخاطبة الشاعر للمعنويات ﻣخاطبته للجرح النفســ ّي ،فالشاعر يجسد ألمه وحزن1ه عل1ى
ولديه ،في ش1ك ّل اإلنس1ان ال1واعي ،وذل1ك ليظھ1ر الش1اعر ﻣ1دى ألم1ه وش1دة حزن1ه ف1ي ﻣخاطبت1ه لھ1ذا
الجرح ،فيقول- :
فـھل بقلبي لكـمـا ﻣـحم ُل ؟

يـا قـرح  ،لـم يـندﻣـل األ ّو ُل !
جُرحان  ،في جسم ضعيف القوى ،

حيث أصابنـا فـھـو المقت ُل !

)(٢

فمخاطبة الشاعر لجرحه ،احتيا ٌج ﻣنه إلى ﻣن يشكو إليه  ،فلم يجد س1وى جراح1ه يفض1ي إليھ1ا
حزنه وانكساره  ،فالجرح ش1يء خف1ي ﻣ1ن خباي1ا ال1نفس  ،وﻣ1ن الص1عب التعبي1ر عن1ه دون اس1تعمال
الصور الدالة الكاشفة للمشاعر  ،فال بد ﻣن تجسيد ھذا األلم ليكون واضحا ً للملتقي واقعا ً في نفسه .

_________________
(١

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١٩

(٢

المصدر ذاته  ،ص ٢٢٩

٦٤

وخالصة القول في ﻣا جاء بمخاطبة الشاعر للمعنويات  ،ﱠ
أن الش1اعر اس1تخدم المعنوي1ات ف1ي ش1عره
،ليجعل ﻣنھا ﻣعادالً ﻣوضوعيًأ و ﻣعنويا ً لما يحس به  ،يحك1ي ﻣ1ن خالل1ه ﻣكنون1ات نفس1ه  ،و ﻣم1ثالً
صراعه الداخلي بواسطة تلك الشخصيات المبتكرة ،شا ًّد في ذلك انتباه المتلق1ي  ،وﻣفاجئ1ا ً ل1ه  ،دون
أن يكون ﻣجبراً على الوصف والبوح المباشرين .

٦٥

سابعا ً  :مخاطبة الصفات - :
يكثر أبو فراس في قصائده ﻣن ﻣخاطبة سيف الدول1ة وﻣنادات1ه ل1ه بالص1فات  ،ول1ذلك ت1أثير ف1ي
نفس المتلقي ووعيه  ،فمناداة شخص بصفة ﻣ1ا  ،ترس1يخ لھ1ذه الص1فة ودالل1ة عل1ى وجودھ1ا  ،حت1ى
أصبحت جزءاً ﻣنه  ،يُعرف ﻣن خاللھا  ،غير ﻣغفلين ﱠ
أن أبا فراس كان يخاطب سيف الدولة ويناديه
ت تكشف عن رأيه فيه  ،وترسم صورته  ،فكان ھذا االنحراف األسلوبي أداة ناجحة ف1ي ي1دي
بصفا ٍ
أب11ي ف11راس  ،ليف11اجئ المتلق11ي ويت11رك ف11ي نفس11ه أث11راً  ،و يرس11خ ف11ي ﻣخيلت 1ه انطباع 1ا ً  ،يص11بﱡ ف11ي
ﻣصلحته .
يقول أب1و ف1راس ﻣخاطب1ا ً س1يف الدول1ة  ،بع1د أن بلغ1هُ ذھ1اب أﻣ1ه إل1ى س1يف الدول1ة لتطل1ب ﻣن1ه
افتداءه  ،فر ﱠدھا خائبة -:
يا سـيـداً ،ﻣـا تُع ّد ﻣـكرﻣـةٌ،

إال و فـي راحتـيه أكـمـلـھـا

ويكمل -:
أنت سمـا ٌء  ،ونحن أنجمـھـا ،

أنـت بـالد  ،ونـحن أجـبـلھـا !

أنت سحـابٌ  ،ونـحن وابلـه ،

أنـت يمين  ،ونـحـن أنـملـھـا !

ويكمل في نفس القصيدة قائالً - :
يا واسـع الدار؛ كيف توسعـھـا

ونحن فـي صـخـر ٍة نزلـزلـھـا !

يا ناعـم الثوب ! كيف تبـدلـه؟

ثـيابنـا الصـوف ﻣـا نبـ ﱢدلـھـا !

يا راكب الخيل ! لو بصرت بـنا

نحـمـل أقيـادنـا  ،و ننقُـلُـھـا !

ويكمل -:
يا ﻣـنفـق الـمـال ال يـريد به

إال المـعالي الـتـي

________________________________
(١
(٢

التأْثيل التأْصيل وتأْثيل المجد بناؤه و يؤثﱢلھا ھنا  :يؤصلھا و يع ﱢ
ظمھا .
الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٢٧٦ – ٢٧٣

٦٦

يؤثـ ﱢلُھــا)(٢)(١

ﱠ
إن ﻣن11اداة س11يف الدول11ة بالص11فات الس11ابقة  ،يق11دم لن11ا تص11ويراً للح11ال الﱠ11ذي يعيش11ه  ،ليص11ل
الشاعرﻣن خالل ھذا التصوير إلى إظھار صورته المقابل1ة لس1يف الدول1ة  ،فنج1د أن ھ1ذه الص1فات
ﻣقارنةً بين األح1وال  ،حاﻣل1ةً ل1ون االس1تعطاف  ،فمخاطب1ة س1يف الدول1ة بم1ا يتص1ف ب1ه ﻣ1ن
جاءت
ِ
صفات وبما يتحلى به ﻣن نعيم  ،ﻣع ﻣقابلة ھذه الصفات  ،بصفات أب1ي ف1راس  ،يجع1ل ﻣ1ن الملتق1ي
أكثر تعاطفا ً ﻣع الشاعر  .وبخاصةً ال ُمخا َ
طب األول في ھذه القصيدة وھو سيف الدولة .
ويمكن توضيح ھذه الصفات وﻣقارنتھا ﻣع ﻣا يقابلھا ،بالرسم اآلتي الﱠذي يظھر ﻣالﻣح الصورة
المرسوﻣة في اتجاھين :األول إيجابي واألخر سلبي-:

سيف الدولة

يا سيداً

يا واسع الدار

أبو فراس

اتجاه سلبي

اتجاه ايجابي

حال األسر

حال ال ﱢسيادة

أسير

ضيق األسر

يا ناعم الثوب

ثيابه صوف خشنة

يا راكب الخيل

يحمل قيوده وينقلھا

يا ﻣنفق المال

بحاجة لمال الفداء

يقوم الشاعر بذكر ﻣجموعة ﻣ1ن الص1فات الت1ي تُظ ِھ1ر ح1ال س1يف الدول1ة  ،والت1ي ك1ان الش1اعر
ت جديد ٍة تحكي حاله في الوقت الحاضر  ،حيث
جزءاً ﻣنه في الماضي  ،ليقابل ھذه الصفات  ،بصفا ٍ
تش ﱢكل ُك ﱠل ﻣجموع ٍة ﻣن الصفات صورةً لحيا ٍة عاشھا الشاعر  ،ليجري ﻣقارنةً بين ھاتين الصورتين
 ،ويطرح سؤاالً ﻣستتراً  ،لماذا ال يشارك سيف الدولة في النعيم  ،كما كان يفعل قبالً  ،ولماذا يبقي1ه
في العذاب ؟.

٦٧

يبدو أن ﻣناداة أبا فراس لسيف الدولة بصفاته  ،سمة عاﻣة ﻣن سمات أبي فراس األسلوبيﱠة  ،ففي
ﻣعظم األحيان  ،ينادي الشاعر ابن عمه بصفات العظمة والقوة والع ﱠزة  ،فيقول :
وكاشف الخطب الجليل

يا فـارج الكرب العظيـم ،

ويا عزيز  ،لـذا الذلّيل !

كن  ،يا قوي ،لذا الضعيف ،
ويقول - :
يا عـ ّدتي فـي النائبـات ،

وظـلـتي عند المقيل !

)(١

ويقول في ﻣوضع آخر - :
وإنك للنجم  ،الﱠـذي بك أھتـدي

وإنـك للمولى  ،الﱠـذي بك اقتدي ،

وأنت الﱠذي أھديتني ك ّل ﻣقـص ِد

وأنـت الﱠذي عرّفتني طرق العال ؛
وأنـت الﱠذي بلّغتني كـ ّل رتبـ ٍة ،

ﻣشيت إليھا فـوق أعناق حسّدي

فيا ﻣلبسي ال ﱡنعمى التي ج ﱠل قدرھـا

ل ـقد أخلقت تلك الثياب فج ّد ِد ). (٢

وﻣن ﻣخاطبة الشاعر لسيف الدولة وھو في األسر  ،بعد أن ر ّد عليه رداً خشنا ً - :
عـالم الجفا ُء ؟ وفـيم الغضب ؟

أسيف الھدى  ،وقريـع الـعرب
ويكمل -:
وأنت الكري ُم  ،وأنت الـحليـ ُم ،

وأنت العطوف  ،وأنت ال َح ِدب

)(٤)(٣

________________________________
(١

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٢٦٥ ، ٢٦٤

(٢

المصدر ذاته  ،ص ٩٧

(٣

ﱠب تَ َع ﱠ
الح ِدب  :العطوف .
وحنا عليه و َ
طفَ َ
وتحد َ
ب فالن على فالن يَحْ دَبُ َحدَبا ً فھو َح ِدبٌ َ
َح ِد َ

(٤

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٣٧

٦٨

ﱠ
إن األبيات السابقة  ،وإن كانت ذاكرة للصفات عا ﱠدةً لھا )يا فارج الكرب  ،يا كاشف الخطب،
يا قوي ،يا عزيز ،يا ع1دتي  ،ظلت1ي ،إن1ك للم1ولى  ،إن1ك لل1نجم  ،وأن1ت الﱠ1ذي  ،في1ا ﻣلبس1ي النعم1ى ،
سيف الھدى  ،قريع العرب  ،أنت الكريم  ،أنت الحليم ،أنت العطوف ،أنت الحدب (  ،ال يمكن ع ّدھا
ﻣن باب الوص1ف  ،فلكّ 1ل ص1فة ﻣنھ1ا غاي1ة  ،وس1بب خف1ي يح1رك المش1اعر ف1ي االتج1اه ال1ذي يبتغي1ه
الشاعر .
إن استخدام الشاعر لھذه الصفات بھذه الطريق1ة  ،انح1راف أس1لوبي ي1دفع الق1ارئ للبح1ث ع1ن
جوھر النص وداللته الحقيقية  ،التي تتعدى الوصف والتشبيه  ،إلى ﻣا ھو شعوري كاﻣن في نفسيﱠة
الكاتب  ،آخذين في عين االعتبار ﻣھمة ال ﱢسياق في ضبط دالالت ھذه الصفات وتوجيھھا

________________________________
(١

انظر :صالح فضل  ،علم األسلوب – ﻣبادئه وإجراءاته  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٢٥٥ – ٢٥٢

٦٩

)(١

الفصل الثالث
الحوار
الــحــــوار
الحوار لغة ً" كلّمته فأرجع إل ّي َح َواراً و ِح َواراً و ُﻣحاورةً و حويراً و َﻣحُورة بضم الحاء بوزن
َﻣ ُش11ورة أي جواب 1ا ً  ،وأح11ار علم11ه جواب11ه ر ﱠده  ،وأح11رت ل11ه جواب 1ا ً وﻣ11ا أح11ار بكلّم11ة  ،واالس11م ﻣ11ن
المح11اورة الح11وير تق11ول س11معت حويرھم11ا وحوارھم11ا  ،والمح11اورة المجاوب11ة والتح11اور التج11اوب
وتقول كلّمته فما حار إلي جوابا ً وﻣا رجع إلي حويراً وال حويرة وال َﻣحُورة وال ح1واراً أي ﻣ1ا ر ﱠد
جوابا ً  ،واستحاره أي استنطقهُ "

)(١

والحوار اصطالحا ً " أسلوب يجري بين طرفين  ،يسوق ك ّل ﻣنھما ﻣن الح1ديث ﻣ1ا ي1راه ويقتن1ع
به  ،ويراجع الطرف اآلخر في ﻣنطقه وفكره  ،قاصداً بيان الحقائق وتقريرھا ﻣن وجھة نظره "

٧٠

)(٢

وال تلزم في الحوار صورة الخصوﻣة ،وإنما يغلب عليھا صورة تبادل ال ّ
كالم بين الطرفين أو
أكثر ) ، (٣فھو أداة أسلوبيﱠة تستخدم في ﻣعالجة الموضوعات  ،للوص1ول إل1ى حقيق1ة ﻣعين1ة ف1ي أح1د
العلوم  ،أو جانب ﻣن جوانب الفكر ). (٤
أﻣا الحوار الفني فإنه " حديث بين شخصين أو أكثر تض ّمه وحدة الموضوع واألسلوب  ،وھو
يقوم أساساً على ظھور أصوات أو صوتين على األقل ألش1خاص ﻣختلف1ين  ،وھ1ذا ﻣ1ا يجع1ل ال ّ
ك1الم
يتسق بطريقة تثير االھتمام " .

)(٥

________________________________
(١

ابن ﻣنظور  ،لسان العرب  ،ﻣصدر سابق  ،ﻣادة ) حور ( .

(٢

عب11د الس11تار الھيت11ي  ،الح11وار )ال1ّ 1ذات ...واآلخ11ر (  ،ط  ، ١وزارة األوق11اف والش11ؤون اإلس11الﻣية  ،قط11ر ٢٠٠٤ ،
،ص ٤٠

(٣

انظر  :السيد أحمد عمارة  ،الحوار في القصيدة العربية  ،ط  ، ١د.م  ، ١٩٩٣ ،ص ٩

(٤

انظر  :عبد الستار الھيتي  ،الحوار ) ّ
الذات  ...واآلخر (  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٤٠

(٥

السيد أحمد عمارة  ،الحوار في القصيدة العربية  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٠

٧١

ي ف1ي القص11يدة  ،اس1تخدام لوس1يلة تعبيري11ة ناقل1ة لألح11وال
إن اس1تخدام القصﱠ1ة بش1كلّھا الح1وار ّ
بش1ك ّل أكث11ر واقعي11ة  ،ول11يس الم11راد ﻣ11ن ھ11ذه الوس1يلة القص11ة بح 1ﱢد ذاتھ11ا  ،ل1ذلك ف11إن الش11عراء الﱠ11ذين
استخدﻣوا ھذه الوسيلة اكتفوا باللمسات الموحيﱠة ال ّدالة

)(١

" والحوار لون ﻣن ألوان األداء الفني  ،وأداة ﻣن أدوات التعبير  ،يلجأ إليه الشاعر للتعبير عن
فكرته بطريقة ﻣثيرة  ،وتزداد أھميت1ه كلّم1ا ك1ان طبيعي1ا ً ف1ي التعبي1ر ع1ن الفك1رة  ،ال افتع1ال في1ه وال
تكلّف "

)(٢

والحوار في القص1يدة حكاي1ة الواق1ع ﻣض1افاً إلي1ه عنص1ر التش1ويق والخي1ال  ،ي1أتي ب1ه الش1اعر
ليحكي ﻣا دار بينه وبين غيره  ،بطريقته الخاصة  ،ليبتعد عن التجسيم ويقترب ﻣن السرد القصصي
).(٣

يس11اعد الح11وار عل11ى تص11وير المواق11ف  ،وب11ث الص11راعات النفس 1يﱠة والعاطفيﱠ 1ة و األحاس11يس
المتضاربة  ،ﻣثل  :الخوف  ،والغيرة  ،والتردد  ،أو الشجاعة  ،والجبن  ،وذل1ك بجع1ل الشخص1يات
تتكلّم ﻣع بعضھا البعض  ،ﻣصورة نفسھا حاكيﱠة أفكارھا

(٤).

كما يقوم الحوار بتحديد ﻣالﻣح الشخص1يﱠة ،الطبيعيﱠ1ة والبيئيﱠ1ة والمھنيﱠ1ة والس1لوكيﱠة .وربم1ا ش1كال
في بعض األحيان  ،وذلك ﻣوافقة لقولنا  :أن طبيعة الشخصيﱠة وثقافتھا وبيئتھا وظروفھا  ،ھي الت1ي
تحدد كالﻣھا أو حوارھا لغة ًوفكرًا وﻣستوى .

)(٥

يعتمد الشاعر على الحوار إلقناع المتلقي بخصوصيات الشخصيﱠة المختلفة  ،وھ1ذا اإلقن1اع  ،ال
يتحقق تحققا ً تاﻣاً  ،إال بكشف الشخصيﱠة عن نفسھا  ،عن طريق الكالم الﱠذي تنطق به .

)(٦

_________________
(١

انظر  :السيد أحمد عمارة  ،الحوار في القصيدة العربية  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٥

(٢

المرجع ذاته  ،ص ) أ (

(٣

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ١١
ّ
انظر :نجم عبد ﷲ كاظم ،ﻣشكلة الحوار في الرواية العربية ،عالم الكتب الحديث ،األردن ،٢٠٠٨ ،ص ٦٥

(٥

انظر  :الرجع ذاته  ،ص ٧٧

(٦

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٧٨ ، ٧٧

(٤

٧٢

" العمل الفني ف1ي حقيقت1ه ال يقتص1ر عل1ى تس1جيل اس1تجابة الفن1ان الشخص1يﱠة لح1ادث أو ﻣوض1وع
ﻣعين فحسب بل يشمل أيض1ا ً آراءه وأفك1اره وأحاسيس1ه و ّ
كلم1ا ازداد الفن1ان عبقريّ1ة كش1فت عبقريت1ه
عن ﻣزي1د ﻣ1ن الطاق1ة و الفرديّ1ة .والش1اعر الكبي1ر ھ1و الﱠ1ذي يع1الج أح1داث الحي1اة العاديﱠ1ة للن1اس ف1ي
شعره ،فيجعل ﻣن لغة الحياة اليوﻣ ّية لغةً لشعره ويخرج تلك األحداث العاديﱠة البسيطة بخياله المبدع
 ،فتبدو في ثوب جديد "

)(١

و الحوار يسھم في ﻣنح الشخصيﱠة الحياة  ،وھ1و أداة فاعل1ة ف1ي تق1ديم شخص1يات حيّ1ة وواقعيّ1ة
وﻣقنعة ﻣن جھة  ،وﻣختلفة غير ﻣتشابھة ﻣن جھة أخ1رى  ،ليس1تطيع الكات1ب الوص1ول إل1ى الواقعيﱠ1ة
واإلقناع بالشخصيات ورسمھا رسما تصويريا دقيقا .

)(٢

يلجأ الشاعر للحوار  ،فينقل الخطاب ﻣن الوصف المباشر  ،الﱠذي يعتمد على الص1وت الواح1د ،
إلى صوتين ﻣتقابلين  ،وذلك ليضفي الحيويّة و الحياة على القصيدة

)(٣

يضفي الحوار ّ
لذةً فنيﱠة على القصيدة الشعريﱠة ،و يزيد ﻣن تأثيرھا في النفوس ،ويزيد أيضا ًﻣن
ق1درتھا الجماليﱠ11ة ،ﻣم11ا يجع11ل ن11زع الموق11ف الح11واري ﻣ11ن س11ياقه و اس11تبداله بخب11ر يُ11روى ،إجھ11اضٌ
لجماليﱠة النص و إنقاص ﻣن قدرته على التأثير في النفوس

). (٤

ھ1ام ف1ي العم1ل القصص1ي ،إذ يس1اعد ف1ي رس1م
" وفي المواقف القصصيّة ،يقوم الح1وار ب1دور ٍ
الشخصيﱠة  ،ونمو المواقف  ،وتجسيد التجربة  ،كما يخفف ﻣن رتابة الس1رد نظ1راً لتن1وع األص1وات
تبعا ً لتنوع الشخوص المشاركة فيه  .فالحوار يأسر القارئ والساﻣع  ،ويدعو ّ
كالً ﻣنھما إلى المتابعة
 ،كما يكشف عما يدور في نفوس الشخصيات ﻣ1ن أھ1واء ون1وازع وأفك1ار  ،يض1ائل دونھ1ا الح1ديث
العادي الﱠذي يظل على وتيرة واحدة  ،أو إيقاع واحد "

)(٥

________________________________
(١

عبد الفتاح نافع  ،الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعة  ،الوكالة العربية للتوزيع والنشر  ،د.م  ،د.ت  ،ص ٥٤
انظر  :نجم عبدﷲ كاظم  ،ﻣشكلّة الحوار في الرواية العربية  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٨٠

(٣

انظر  :السيد أحمد عمارة  ،الحوار في القصيدة العربية  ،ﻣرجع سابق  ،ص ب

(٤

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٢٢١

(٥

السيد أحمد عمارة  ،الحوار في القصيدة العربية  ،ﻣرجع سابق  ،ص ج

(٢

٧٣

يكش11ف الح11وار ع11ن رﻣ11وز ال1ّ 1ذات والحي11اة  ،ويق11دم رؤي11ة المب11دع المتأجج11ة داخ11ل نفس11ه  ،وك11أن
الحوار لغة العالم الداخلي للذات  ،فالش1اعر ق1د يزي1ل القن1اع عن1د اس1تعماله الض1مائر  ،ويكش1ف ع1ن
ّ
الذات المتألمة عندﻣا يدير حواراً ساخنا ً  ،أصله صراع داخلي في نفس الشاعر

(١).

عندﻣا يستخدم الشاعر الحوار في قصيدته ،فإن ﻣا يھمه أوالً وقب1ل كّ 1ل ش1يء  ،أن يثي1ر ف1ي نف1س
القارئ أعجابا ً ودھشة وﻣيالً  ،وال يھمه وضع ُعقَ ٍد ﻣستعصية تكد الذھن وترھق

المتلقي)(٢

يساعد الحوار على رسم األطر والتقاط األحداث وابتداعھا  ،وفي رس1م تل1ك األط1ر و األح1داث
صياغةٌ للقص1ة بكّ 1ل ﻣ1ا فيھ1ا ﻣ1ن ش1خوص ووق1ائع ،ﻣم1ا يجعلھ1ا قريب1ة ﻣ1ن النف1وس  ،ﻣ1ؤثّرةً فيھ1ا ،
فالشاعر يجعل ﻣن الحوار ﻣناسبا ً لك ّل شخصيﱠة ناطقة به  ،ﻣتناسقة وفكره وﻣوض1وعه  ،ﻣجسﱢ1مة ً◌
للواقع  ،وﻣفجرة للحيويﱠة فيه .

)(٣

وﻣن قدرة الحوار عند استعماله في القصائد الشعريﱠة ،أنه يجعل الشخصيات قادرة على التح1رك
والنطق والمشاركة ،وكأنھا شخصيات ﻣسرحيﱠة تمثل قصص1ا ً عل1ى خش1بة المس1رح  ،لك 1ﱢل شخص1يﱠة
ﻣنھا دورھا  ،ولك ﱟل ﻣنھا طبيعة و شك ٌل ﻣختلف  ،يخدم الشاعر و ينقل فكرته بشك ﱟل ﻣؤثر ). (٤
إن الحوار أداة أسلوبيﱠة  ،يستخدﻣھا الكاتب في تكوين الشخصيﱠة والتعبير عنھا وعن آرائھ1ا ،
وع11ن نظرتھ11ا إل11ى الحي11اة  ،وف11ي تص11ارع الشخص11يات ﻣ11ع بعض11ھا ال11بعض  ،تنكش11ف لن11ا حقيق11ة
ﻣشاعرھا واتجاھاتھا المختلفة .

)(٥

________________________________
(١

انظر  :ﻣحمد الخاليلة ،بنائية اللّغة الشعريﱠة عند الھذليين  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٩٥

(٢

انظر  :عبد الفتاح نافع  ،الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعة  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٦

(٣

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٥ ، ٤

(٤

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٦

(٥

انظر  :عبد الفتاح نافع  ،الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعة  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٧، ٦

٧٤

يضفي الحوار على القص1يدة الجاذبيﱠ1ة والت1أثير  ،فھ1و يط1رق األس1ماع طرق1ا ً ويبق1ى عالق1ا ً ف1ي
األذھان  ،وله لوطة في القلوب  ،ألن ھذا الحوار جزء ﻣن نفسيﱠة الكاتب  ،والبناء النفسي ال يختل1ف
شيئا ً عن البناء الفني  ،إذا كان الفنان يطرح عن طريق الحوار جز ًءا ال يتج1زأ ﻣ1ن نفس1يته وطبيعت1ه
). (١
يخ1دم الح11وار الش11اعر ف1ي إيص11ال ﻣ11ا يري11ده ﻣ1ن ت11أثير ف11ي المتلق11ي  ،س1وا ًء حم11ل الح11وار ط11ابع
المواجھة  -وفيه تتحدى الشخصيات المتحاورة بعضھا بعضا ً  -أو حمل طابع الموافقة  ،حيث يكمل
أحد المتحاورين الفكرة التي يطرحھا اآلخر  ،وفي كلتا الح1التين تظھ1ر الشخص1يات عل1ى حقيقتھ1ا ،
ألن الح1وار يكش1ف ع1ن الكثي1ر ﻣ1ن الجوان1ب النفس1يﱠة ألف1راده  ،ﻣھم1ا تنوع1ت ﻣوض1وعاته وتع11ددت
شخصيﱠاته

(٢).

تختل1ف أن11واع الح11وار ع1ن بعض11ھا ال11بعض ،وذل1ك ف11ي طبيعتھ11ا وطولھ1ا و قص11رھا  ،وطبيع11ة
المخاطب في ك ّل ﻣنھا  ،ولك ّل نوع ﻣن ھذه األنواع وظيفة يؤديھا  ،تصلح في ﻣكان  ،وقد ال تصلح
في غيره  ،فطبيعة الحوار بين اثنين ناتجة عن تقدير الشاعر لما يريد انجازه ﻣن خالل ھ1ذا الح1وار
 ،ﱠالذي يالئم طبيعة ك ّل ﻣنھما

)(٣

ينقسم الحوار ﻣن حيث حوار الشاعر ﻣع نفسه أو ﻣع غيره إلى قسمين - :
أوال ً :الح11وار ال11داخلي ) ﻣ11ع ال1ّ 1ذات (  " - :وھ11و العم11ل عل11ى ﻣراجع11ة اإلنس11ان لنفس11ه وأفك11اره ،
والوق1وف ﻣعھ11ا وقف11ة تأﻣ11ل وتص11حيح لتحدي11د ﻣ1واطن الخل11ل وإص11الحھا  ،وتحدي11د ﻣ11واطن الص11حة
لتعزيزھا ودعمھا "

)(٤

________________________________
(١

انظر  :عبد الفتاح نافع  ،الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعة  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٣ – ١١

(٢

انظر  :السيد أحمد عمارة  ،الحوار في القصيدة العربية  ،ﻣرجع سابق  ،ص ب ،ج

(٣

انظر  :عبد الفتاح نافع  ،الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعة  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١١
عبد الستار الھيتي  ،الحوار ) ّ
الذات  ...واآلخر (  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٩٩

(٤

٧٥

ضا حوار الشاعر ﻣع نفسه  ،ويضيف ھذا النوع ﻣ1ن الح1وار للموق1ف الم1راد التعبي1ر
وھو أي ً
عن11ه أبع11اداً ل11م تك11ن لتظھ11ر  ،ل11و اكتف11ى الش11اعر باإلخب11ار ع11ن الواقع11ة  ،لك11ن تجس11يم الموق11ف
وتصوير المشاعر المتضاربة عن طريق الحوار  ،يجعل ﻣن النص أكثر تأثيراً وإقناعا ً

)(١

إن الحوار ﻣع ّ
ﱠ
الذات يأخذ أشكاالً عديدة  ،ھي :
" أ -المناجاة والدعاء .
ب -اللوم والمعاتبة للذات )) النفس اللواﻣة (( .
ج -الحوار الداخلي )) الحوار ال1وطني (( ") - : (٢وھ1ذا الن1وع ﻣ1ن الح1وار " ح1وار ب1ين أبن1اء
األﻣة الواحدة " ) (٣وقد اعتبره المؤلف ﻣن الحوار ﻣع ّ
الذات  ،ﻣن ناحية دينية  ،قد ال تفيدنا في
دراستنا للحوار بوصفه سمة ﻣن سمات األسلوب الش1عري  ،وبنيﱠ1ة ﻣ1ن بُن1ى اللّغ1ة الش1عريﱠة ف1ي
شعر أبي فراس .
ثانيا ً :الحوار الخارجي ) ﻣع غير ّ
الذات (  - :وھو ﻣحاورة الش1اعر لغي1ره ف1ي القص1يدة  ،ﻣم1ا
يكشف عما في نفس الشخص اآلخر  ،فنرى في القصيدة توتر وانفع1االً يجس1د لمح1ات نفس1يﱠة و
فنيﱠة اﻣتزجت ﻣعا ً .

)(٤

يتناوب الحوار في القصيدة العربية الط1ول والقص1ر ،و ب1ذلك يظھ1ر لن1ا ش1كالن ﻣ1ن الح1وار
حسب الطول والقصر  ،ھما :
أوال ً :الحوار المديد  :وھو حوار يأخذ ﻣعظم القصيدة  ،يقص به الشاعر ك ّل ﻣا يجول في فكره
ﻣن حقائق وأحاسيس وحكايات  ،ﻣدرجا ً في ھذا الحوار العديد ﻣن الشخصيات  ،ﻣما يرينا لون
الحياة االجتماعيّة التي يعيشھا الشاعر

(٥) .

________________________________
(١

انظر  :السيد أحمد عمارة  ،الحوار في القصيدة العربية  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٢٠٧

(٢

عبد الستار الھيتي  ،الحوار ) ّ
الذات  ...واآلخر (  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٩٩

(٣

المرجع ذاته  ،ص ١١١

(٤

انظر  :عبد الفتاح نافع  ،الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعة  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٢

(٥

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ) ( ٤٥ – ٣٩

٧٦

ثانيا ً :الحوار البرقي الخاطف  -:ويأتي ھذا الحوار ف1ي القص1يدة " يج1ري ف1ي س1رعة الب1رق
يخطف األبصار والقلوب ف1ال يت1رك أث1راً ،س1وى تل1ك اللّمع1ة وذل1ك الف1يض الن1وراني الﱠ1ذي تتف1تح ل1ه
القل11وب دون أن تمس11ك ﻣن11ه النف11وس ش11يئا ً " ) ، (١وي11أتي ھ11ذا الن11وع ليت11رك للمتلق11ي فرص11ة التفكي11ر
واالعتقاد بما يشاء ،خالقا ً في النفوس توتراً خاطفا ً  ،يشد النفوس ويلفت األنظار .

)(٢

وبذكرنا للح1وار المدي1د والخ1اطف  ،فإنن1ا ال نح1دد قيمت1ه ب1الطول والقص1ر  " ،فقيم1ة الح1وار
الفنيﱠة ليست في طوله أو قصره  .وإنما تكمن في قدرة ھذا الحوار أو ذاك عل1ى التغلغ1ل ف1ي أعم1اق
النفس البشريّة  ،وعلى ﻣعرف1ة نوازعھ1ا وﻣيولھ1ا وﻣ1ا تفك1ر ب1ه  .ث1م ف1ي ق1درة الش1اعر عل1ى التخيﱡ1ر
واالنتقاء واستغالل عنصر المفاجأة  ،ثم إجادته في خلق عنصر التوتر لدى القارئ أو الساﻣع وف1ي
استطاعته أن يخلف في نفسيھما أثراً ﻣا "

)(٣

تختلف طبيعة الحوار في طريقة جريانه وتصادم األصوات أو اتفاقھا ﻣع بعضھا البعض ،
فنجد أن طبيعة الحوار تكون في شكلين :
أوال ً :الحوار الدراﻣي  - :و الدراﻣا – ﻣطلق1ا ً – تص1ارع أض1داد وازدح1ام فك1ر  ،فھ1ي تق1وم
عل1ى تع11ارض بع11ض اآلراء ل11بعض والوص11ول إل11ى النتيج1ة المرض11ية للجمھ11ور ع11ن طري11ق التح11ام
بعض األفكار ببعض واصطداﻣھا

)(٤

وق11د يعتم11د الش11اعر ف11ي ھ11ذا الن11وع ﻣ11ن الح11وار عل11ى عنص11ر المفاج11أة  ،حي11ث تش  1ﱢكل جمي11ع
العناصر األخرى رواف1د ل1ه  ،فتس1ير األص1وات  .جميعھ1ا ف1ي اتج1اه واح1د  ،لي1أتي الش1اعر بعنص1ر
المفاجأة المخالف للمقدﻣات  ،ليبھر المتلقي بغير ﻣا يتوقع

)(٥

________________________________
(١

عبد الفتاح نافع  ،الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعة ،ﻣرجع سابق  ،ص ٢٧

(٢

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٢٨

(٣

المرجع ذاته  ،ص ٢٥

(٤

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٤٧ ، ٤٦

(٥

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٤٧

٧٧

ثانيا ً :الحوار ال ّسردي - :يقوم ھذا النوع ﻣن الحوار " على التّدرج الطفيف في الش1عور
وخفايا الفكر ،حيث يستطيع الفنان في ھذا السبيل أن ينقل كثيراً ﻣن ﻣشاعره ،وان يرسخ كثيراً
ﻣن ﻣفاھيمه .فالتعبير الفني ليس اندفاعيا ً خالصا ً وليس ﻣج1رد غلي1ان ﻣح1ض ب1ل ق1د ال يس1تطيع
الفنان أن يخلق إال إذا استجمع انفعاالته في ھدوء "

)(١

إن ھذا الحوار أقرب ﻣا يكون للسرد  ،الﱠذي يساعد على طرح الفكر ﻣباشرة دون اللعب فنيا ً
بأفكار الجمھور أو خلق التوتر في أنفسھم  ،وھذا ال يعني بالض1رورة اختف1اء عنص1ر التش1ويق
ﻣن القصيدة  ،فالحوار السردي يظھر قدرة الشاعر على تطويع اللّغة لتناسب كّ 1ل الش1خوص ،
والدرايﱠة بنفسيﱠة ﻣن يتحدث عنھم .

)(٢

يتضح لنا ﻣما سبق ﱠ
أن الحوار أداة أسلوبيﱠة في يد الش1اعر  ،تزي1د ﻣ1ن ت1أثيره ف1ي المتلق1ي
وتزيد ﻣن قدرة الشعر على اإلقن1اع  ،وبجمي1ع أش1كال الح1وار وأقس1اﻣه  ،ف1إن الح1وار يع1د فني1ا ً
بالمقام األول  ،يحمل على عاتقه ﻣجموعة ﻣن المھام  ،فھ1و يب1ث الحيويّ1ة ف1ي ال1نص  ،ويجع1ل
ﻣنه أكثر تمثيالً للواقع  ،ويكشف رﻣوز الحياة و ّ
ي ﻣسرح ّي وواقعي .
الذات  ،بشك ّل تمثيل ّ
وكما في البنيات السابقة التي قمنا بدراستھا  ،فإن الحوار يشك ّل ظاھرة في شعر أبي فراس
الحمداني  ،ال تقل أھمية عن غيرھا  ،ففي نسج الشاعر لبنية الحوار  ،قيمة ﻣوضوعيّة وفنيﱠة ،
ّ
ولذة جماليﱠة  ،تش ﱢكل إحدى أبعاد البُنية الشعريﱠة في ش1عره ككّ 1ل  ،وتك1ون إح1دى ﻣف1اتيح دراس1ة
شعره وفھمه  ،ونقطة للكشف عن نفسيﱠة الشاعر  ،وتوتره  ،وصراعاته الداخليّة .

________________________________
(١

عبد الفتاح نافع  ،الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعة  ،ﻣرجع سابق ،ص ٥٩ ، ٥٨

(٢

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٥٩

٧٨

* ظاھرة الحوار في شعر أبي فراس الحمداني -:
تزيد بنية الحوار اللغوية في شعر أبي فراس ﻣ1ن قدرت1ه ف1ي الت1أثير ب1المتلقي وتجع1ل ﻣ1ن
النص أكثر حيويّة و واقعيّة ،ﻣما يجعله أكثر أقناعا ً وتأثيراً في المتلقي  ،فخيال الشاعر المب1دع
 ،نج11ح ف11ي ش11ق الطري11ق إل11ى رس11م ص11ورة حيﱠ11ة  ،وبن11اء ع11الم واقع11ي  ،ع11ن طري11ق اس11تخداﻣه
للحوار في رسم الشخصيات وكشفه عما تحمله ھذه الشخصيات ﻣن أفكار .
إن الفاحص لشعر أبي فراس الحمداني يجد ﻣجموعة ﻣن الحوارات  ،يمكن دراستھا في عدة
عناوين  ،ھي -:
أوال ً :ﻣحاورة ّ
الذات
ي(
ثانيا ً :ﻣحاورة النساء ) المحبوبة  ،األم  ،قائلة  ،فتيات الح ّ
ثالثا ً :ﻣحاورة األصدقاء
أوالً◌ً  :محاورة ّ
الذات - :
يكشف الحوار الداخلي  ،ع1ن ذات الش1اعر المتأزﻣ1ة  ،وك1أن الح1وار لغ1ة الع1الم ال1داخلي لل1ذات ،
فعن11دﻣا تزي11د آالم ال1ّ 1ذات  ،ف11إن الص11وت يملؤھ11ا  ،ويش 1ك ّل الح11وار ال1ّ 1ذاتي أداة أس11لوبيﱠة كاش11فة لھ11ذا
الصوت وﻣجسدة له

)(١

يقوم الشاعر بمخاطبة نفسه وقلبه ،إلظھار الصراع القائم ف1ي وجدان1ه ،فبع1د أن شّ 1خص الش1اعر
ھذه المعنويات ،فقد قام النص على الحوار الﱠذي كشف عن حقيقة العالقة بين الشاعر ﻣع نفسه ،فھو
ﻣضطرب ﻣتصارع ﻣع ذاته ،فيقول :
فيا نفس ﻣا القيت ﻣن العج الھوى !

ويا قلب ﻣا جرﱠت عليك النواظ ُر

ك ؟ كلّما
ويا عفـّتي  ،ﻣالي ؟ وﻣال ِ

ُ
بأﻣر  ،ھ ﱠم لي ﻣنك زاج ُر
ھممت
ٍ

________________________________
(١

انظر  :ﻣحمد خليل الخاليلة  ،بنائية اللّغة الشعر يﱠة عند الھذليين  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٩٦ ، ١٩٥

(٢

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١١٧

٧٩

)(٢

إن ھذا الحوار  ،ذو صوت واحد  ،ھو صوت الشاعر  ،وھذا ْ
ﱠ
وإن كان ﻣخالفا ً لتعريفن1ا للح1وار
،الﱠذي يشترط وجود صوتين على األقل  ،فإن صوت الشاعر ھنا في ﻣخاطبت1ه لقلب1ه ونفس1ه ي ُ
ُ◌ع 1ﱡد
ﻣن باب الحوار  ،الﱠذي ﻣن شأنه خلق صورة تعبيريﱠة جماليﱠة  ،يتكون أحد أطرافھا ﻣن ذات ناطقة ،
وأخرى صاﻣتة يعبر عنھا السياق  ،وﻣھما كان نوع ھذا الحوار فإنه يقوم بدوره في إضفاء الحيويﱠة
على النص  ،وجعله أكثر إقناعا ً للملتقي .
بعد ﻣحاورة الشاعر لقلبه ونفسه وﻣعاتبته لھما  ،فإنه يتجه بحواره ّ
الذاتي إلى حوار يناجي فيه
ربه  " ،حيث أن دعاء اإلنسان نابع ﻣن حسن الظن با تعالى والثقة باستجابته "

ولم أُر َو ﻣنھا  ،للصباح بشائر :

أقول وقد ضج الحُل ّي  ،وأشرفت ،
أيا َربﱢ حتى الحُل ّي ﻣـما نخافـهُ

)(١

 ،فيقول :

وحتى بياضُ الصبح ﻣما نحاذ ُر

)(٢

إ ﱠن ﻣناجاة الشاعر  تعالى  ،يصور فيه الشاعر ﻣعاناته وألمه  ،ويظھر فيه شكواه ﻣما يالقيه ﻣ1ن
عقبات  ،تُولّد لديه صرا ًعا نفسيا ً  ،فالشاعر يستبدل الشكوى والوص1ف المباش1رين لحال1ه  ،ب1الحوار
الﱠذي يتوجه به إلى ﷲ تعالى  ،وھو حوار يحتاج لطرف واحد فقط  ،يقابله ﱡ
ظن الشاعر بربه .
يقول الشاعر وقد عانى ﻣن ال ﱠشيب  ،الﱠذي غزا رأسه  ،وجعل نفسه تضطرب :
ص ِه  ،وكـفـفت عـنه ،
أﻣرت بق ّ
وقلت  :ال ﱠشيب أھون ﻣـا أالقـي

وقـ ﱠر عـلـى تحمله قراري
ﻣن الدّنيا وأيسر ﻣـا أداري !

و يكمل :
ي،
وﻣعتكف عـلى حـلـب بكـ ﱞ
يقول لي :انتظر فرجا ً ؛ وﻣن لي

ُ
ش آﻣـال غزار
يقوت ِعـطا َ
ﱠ
بأن الموت ينتظر انتظاري ؟

_______________________
(١

عبد الستار الھيتي  ،الحوار ّ ...
الذات و اآلخر  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٠١

(٢

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١١٨

(٣

المصدر ذاته  ،ص ١٩٠ ، ١٨٩

٨٠

)(٣

ﱠ
إن صوت الشاعر في البيت الثاني  ،حوار ذاتي  ،يب1وح ﻣ1ن خالل1ه بمكنون1ات ص1دره  ،ويخ1رج
الصوت المكبوت في أعماق نفسه بشك ّل أكثر إقناعا ً وواقعيﱠة ﻣن غيره .
وفي البيت الرابع يستعين الشاعر بشخصيﱠة ﻣجھولة ،ال نعرف عنھا سوى ﻣا تقوله وتنطق به ،
وذلك لينشر الشاعر الحياة في األبيات  ،فالحوار بين ذات ﻣتكلّمة وأخرى غائبة  ،ﻣا ھ1و إال ح1ديث
النفس للنفس  ،وخلق ھذه الشخصيﱠة إثراء فن ﱠي للقصيدة ).(١

ثانيا ً  :محاورة النساء -:

تكثر ف1ي ش1عر أب1ي ف1راس ﻣواق1ف حواريﱠ1ة ﻣ1ع النس1اء  ،يظھ1ر لن1ا الش1اعر فيھ1ا ص1وت الم1رأة
ورأيھا فيه  ،وحبھا له  ،ولوعتھا عليه  ،ﻣوسعا ً في ذلك إطار الحوار  ،وﻣاداً في أفقه  ،ليشمل جز ًءا
ﻣھما ً ﻣن الحياة اليوﻣيﱠة  ،فص1وت الم1رأة ل1ه دوره ف1ي المجتم1ع  ،و ھ1ي ج1ز ٌء ال يتج1زأ ﻣن1ه  ،وف1ي
إدراج ص1وتھا ورأيھ1ا ف1ي الش1عر ع1ن طري1ق الح1وار  ،ب1ث للواقعيّ1ة والحيويّ1ة  ،الت1ي تح1اكي حي11اة
الشاعر اليوﻣيّة  ،وتقنع القارئ بمصداقيّة الشاعر في كتاباته .

يقول أبو فراس في وصفه الﻣرأة أعجبت به  ،وراحت تخاطب جاراتھا وتشكو إليھن بحزن -:
قــاﻣـت إلـى جاراتھـا

ذل وشجـا :
تـشكو  ،بـ ٍ

أﻣــا تـرين ذا الـفتـى ؟

ﻣـ ﱠر بـنا ﻣـا عـ رّجـا
فـال نجوت  ،إن نجـا

إن كان ﻣـا ذاق الھـوى ،

________________________________
(١

انظر  :ﻣحمد خليل الخاليلة  ،شعرية القص والحوار  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٩٨

(٢

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٧٢

٨١

)(٢

نلحظ ﱠ
أن الشاعر نج1ح ف1ي نقلن1ا إل1ى ع1الم الم1رأة  ،وجعلن1ا نح1س بلوعتھ1ا وحزنھ1ا  ،وذل1ك ﻣ1ن
خالل حوار المرأة لجاراتھا  ،الﱠذي يجعل ﻣن األبيات الشعريﱠة ﻣشھ ًد تمثيليا ً ﻣقنع1ا ً ﻣ1ا ك1ان لي1تم بھ1ذا
الشك ّل لو أن الشاعر استبعد الحوار  ،واكتفى بالوصف .
يص ﱢور لنا الشاعر ﻣ ﱠرة أخرى نفسه  ،وقد دار ح1ديث النس1اء حول1ه  ،وھ1و ف1ي ھ1ذا الح1وار يقن1ع
نفسه أوالً بجمال أثر الطعن في وجھه ،وﻣن ثم فھو يحاول إقناع المتلقي بذاك األﻣر  ،فيقول -:
ّ
قولتھن  ،يوم لقينني :
أنس
ﻣا َ

أزرى السنان بوجه ھذا البائس

قالت لھ ُّن  ،وأنكرت ﻣا قلنهُ :

ّ
أجميعكن على ھواه ﻣنافسـي ؟

إني ليعجبني  ،إذا عـاينته ،

أث ُر السّنان بصحن خ ّد

الفارس)(١
ِ

يفتخر الشاعر بنفسه و يعزز شخصيته و إعجابه بنفسه ﻣن خالل ھذا الحوار الﱠذي يجريه الشاعر
على لسان النّسوة ،فقد استطاع الشاعر إخراج ھ1ذا الفخ1ر عل1ى ش1ك ّل أص1وات شخص1يات ﻣتح1اورة
حواراً دراﻣياً ،ينتج عنه أﻣر في صالح الشاعر وﻣرضيًا له.
يھتم الشاعر في إظھار صوت المرأة في الكثير ﻣن المواضع  ،فعند عودته ﻣن ﻣعركة دارت بينه
وبين الروم  ،نجده ال ُيھ ِمل صوت النساء ورأيھن فيه  ،وذلك في قصيدة كتبھا يصف فيھا حال تلك
المعركة  ،فيقول :
تُحد ُ
ُ
ال
ﱢث عنه
ربات الحـجـ ِ

ُ
ﻣقام ،
وعدت أج ّر ّ◌◌ُ رُﻣحي عن ٍ
راس ،
فـقائلة تقو ُل  :أبا فـ
ٍ
وقائلة تقول  :جزيت خيـراً

الكمال
ك ﻣـن عين
أُعي ُذ عُـال َ
ِ
لقد حاﻣيت عن حرم المعالي

________________________________
(١

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١٩٦

(٢

الدار وفالنٌ َربﱡ البيتِ وھُنﱠ َر ب ُ
جال أي  :النساء
وربﱡ
ﱠات ِ
يقال ھو َربﱡ الداب ِة َ
الح ِ
ِ

(٣

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٢٣٧ ، ٢٣٦

٨٢

)(٣

)(٢

وكما نرى فإن الحوار كان خير أداة في يد الشاعر ليعب1ر ب1ه ع1ن آراء الشخص1يات  ،الت1ي قاﻣ1ت
بالحكاية عن نفسھا وش ﱠكلت الصورة الشعريﱠة  ،بتفاصيل أدق وأوضح .
يلجأ الشاعر إلى الحوار في تصوير عالقته ﻣع ﻣحبوبته  ،وھذا لما " للحوار ﻣ1ن أث1ر ف1ي اإلبان1ة
عن بعض سرائر النفوس وﻣس1ارب الھ1وى وإفص1احه ع1ن األج1واء الداخلي1ة ﻣ1ن قل1ق أو تطل1ع  ،أو
سلوى أو اطمئن1ان " ) (١فالش1اعر يجع1ل العش1ق يتح1دث ع1ن نفس1ه  ،ف ّ
ك1الم الشخص1يﱠة  ،إفض1اء لم1ا
تحويه ﻣن ﻣشاعر وأحاسيس  ،ال تتأتى بالوصف المباشر .
يقول أبو فراس ﻣصوراً ﻣا يدور بينه وبين ﻣحبوبته - :
تقول ُ إذ ﻣا جئتھا  ،ﻣتدرعا ً :

ق أنت أم أنت ثائر ُ؟
أزائر شـو ٍ

فقلت لھا ّ :
كالٌ ولـكن زيارةٌ

تخاض الحتوفُ دونھا والمحاذ ُر

)(٢

ّ
إن ھ1ذه الص11ورة الت1ي ينس11جھا الش11اعر  ،ف1ي لبس11ه لل1دروع عن11د ﻣالقات11ه لمحبوبت1ه  ،تثي11ر المتلق11ي
وتحمسه  ،فالحوار يجعل ﻣن ھذه الصورة عنصراً جاذبًا للمتلقي  ،حيث يقوم الشاعر باستغالل ھذه
المفاجأة ليخلق التوتر في نفس المتلقي ويترك في نفسه أثراً

)(٣

يقول أبو فراس في قصيدة يبدأھا في وصف حبه ولوعته  ،إلى أن يصل إلى لحظة الوداع :
وقالت  :أتنسى العھد بالجزع و اللّوى

وﻣا ض ﱠمه ﻣنّا النّقا واألجار ُ
ع

وأجرت دﻣوعـا ً ﻣن جفو ٍن لحاظھ ـا

ِشفا ٌر،على قلب المحبّ قواطـع

فقلت لھا  :ﻣھالً ! فما الدﻣع رائعي ،

وﻣا ھو للقرم المص ﱢمم رائع !

؟)(٤

)(٦)(٥

إنﱠ وضوح الشخصيات بھذه الدرجة للملتق1ي  ،أﻣٌ 1ر ﻣ1ن ش1أن الح1وار  ،ف1الحوار يم1نح الشخص1يﱠة
ش ّ
كالً وﻣالﻣ ًحا وبالتالي يعطيھا الحياة ويجعلھا ﻣؤثرة في النفوس

)(٧

________________________________
(١

عبد الفتاح نافع  ،الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعة  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١١

(٢

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١١٦

(٣

انظر  :عبد الفتاح نافع  ،الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعة  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٢٥

(٤

الجزع و النقا  :ﻣوضعان – األجارع  ،جمع أجرع  :أرض رﻣليﱠة .
َ
ْ
اإلبل وإِنما سمي السيد الرئيس ﻣن الرجال ال ُمق َرم أل نه
راعني فھو رائع والرﱠوْ ع ُة الف َْزعة و رائعي  :ﻣخيفي – القَرْ م فحل ِ

(٥

اإلبل ل ِع َ
ظم شأْنه وك ََرﻣه و القرم ھنا  :السﱠيد الشجاع .
شبه بال ُم ْق َرم ﻣن ِ
(٦
(٧

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٢١٠
انظر  :نجم عبدﷲ كاظم  ،ﻣشكلّة الحوار في الرواية العربية  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٧٧

٨٣

يبدو أن أبا فراس قد أدرك قدرة الحوار على ش ّد انتب1اه المتلق1ي والت1أثير في1ه  ،فنج1د أن1ه ال يض1يع
الفرص1ة ف1ي الح1ديث ع1ن ش1جاعته وس1يادته ف11ي المق1اطع الحواريّ1ة  ،خاص1ةً تل1ك الت1ي يح1اور فيھ11ا
النساء والمحبوبة  ،ويظھر فيھا الصوت األنثوي  ،ليزيد ﻣن اھتمام المتلقي  ،ويشجعه على التركيز
 ،ويجعل ﻣن شعره سائغا ً للرجل والمرأة فھو يضرب على ال1وتر الحس1اس فيحّ 1دث الرج1ل ويحّ1دث
المرأة بما يدور في نفسيھما أو بما يفكران به أو يكتمانه ). (١
يستعمل أبو فراس الحوار ﻣع النساء في العديد ﻣن األغراض فنجده في الغزل والشكوى والفخر
والمديح وغيرھا.
يقول أبو فراس في ﻣحاورته للنساء - :
سلي فتيات ھذا الحّي عـنّـي

يقلن بما رأين وﻣا سمـعنـه

ي  ،ظالًّ
ألـست اﻣ ّدھم  ،لذو ّ

ألـست أع ّدھم  ،للقوم  ،جفنه

و يكمل :
رضيت العـاذالت  ،وﻣا يقلنه ،

وإن أصبحت عصّا ًء لَـھُنّـه

بكرن يلمنني  ،ورأين جـ ودي

على األرﻣاح بالنفس المض ّنه

)(٢

على نوب ال ّزﻣان  ،إذا طرقنه ؟

ق
فقلت لَھ ُّن  :ھل فـيـكن بـا ٍ
ويكمل قائالً -:
ي  ،تقـول سـ ّراً :
وراجع ٍة إل ّ

أعـو ُد إلـى نصيحته لعنﱠه

فل ّما لم تجد طمعـا ً تولـت ،

ي عاتبةً وقـلنـه :
وقـالت ف ﱠ

أريتك ﻣا تقول بنات عـ ّمـي

إذا وصف النّساء رجالھنّه !

________________________________
(١

انظر  :عبد الفتاح نافع  ،الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعة  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٦

(٢

النفس المض نّة  :النفس التي يُبخل بھا .

(٣

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٣٢٩ - ٣٢٧

٨٤

)(٣

في ھذه األبيات نجد ﱠ
أن الشاعر اختار الحوار في رسم قص1يدته الفخريﱠ1ة  ،ليب1ث ف1ي أرجائھ1ا الحي1اة
ويتوصل بھا إلى وجدان المتلقي  ،ويقوم بإقناعه عن طريق حوار دراﻣ1ي تتع1ارض في1ه األص1وات
واآلراء  ،يتوصل الشاعر ﻣن خاللھا إلثبات فكرته .
وﻣن الحوار الﱠذي خدم أبا فراس في ﻣوضوع المديح  ،تص1وير أب1و ف1راس للنس1اء يح1اورن س1يف
الدولة وينادينه  ،فيقول :
صنّا نسا ًء ،نحن أولى بصونھا ،
و ُ
يـنادينه  ،والعيس تزجى كأنّھـا

رجعن  ،ولـم تُكشف ّ
ّ
لھن ستائ ُر
على شـرفات ال ّروم نخل

ر(١):
ﻣواق ُ

أال ّ
نعم ،
إن ﻣن أبقيت  ،يا خير ُﻣ ٍ

عبيدك ﻣا ناح الحمام السّواجـ ُر

فنرجوك إحساناً ونخشاك صولةً،

ألنك جـ ّبـا ٌر  ،وأنّك جـاب ُر !

)(٢

)(٣

في ھذه األبيات نجد ﱠ
أن الحوار كان أكثر إقناعا ً للملتقي ف1ي ﻣ1ديح س1يف الدول1ة  ،فك1أن أب1ا ف1راس
استشھد بتلك النّسوة لتكون دليالً ً◌ حيّاً على ﻣكرﻣات سيف ال ّدولة وحسن جيرته .
يقول أبو فراس في قصيدة ﻣلؤھا اإلحساس والشعور  ،وقد فاض بأﻣه الشوق واالحتراق وھو في
األسر :
تسـأل عنّا ال ﱡركبان  ،جـاھـدةً

بأدﻣـ ٍع ﻣـا تكـاد تمھـلھـا :

يا ﻣن رأى لي ،بحصن خرشنة ،

ى ،في القيود أرجلھـا
أَسـد شر ً

يا ﻣن رأى لي الدّروب ،شاﻣخةً

دون لـقاء الحبيب أطـولـھـا

يـا ﻣن رأى لي القيو َد  ،ﻣوثقةً

على حبيب الفؤاد أثـقلـھــا !

يـا أيھا الرّكبان  ،ھـل ل ـكما

في حمل نجوى يخفّ ﻣحـملھا

قـوال لـھا  ،إن وعت ﻣقالكما

وإنّ ذكري لھـا ليذھـلـھـا :

________________________________
(١

الح ْمل الثقيل و المواقر
الوقَرُ ِ
ال ِعيس ھي ِ
اإلبل البيض ﻣع ُشقرة يسيرة – تُزَ جﱢي البَقَرةُ ولَدَھا أَي تَسُوقُه و تُزجى  :تساق – ِ
 :النخل كثير الحمل .

(٢

السواجر ،ﻣن سجر  :حن  ،جمع ساجرة .

(٣

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١٣٤

يـا أُﻣـ ّتـا ،ھـذه ﻣـنـازلنا

نتركھا تـارة ً  ،وننـزلـھـا !
٨٥

يـا أُ ّﻣـتـا  ،ھـذه ﻣـواردنا

ُن ﱡ
علھا تـارة ً ؛ وننھـل ـھـا

!)(٢)(١

تكاد ھذه األبيات أن تفيض بالعاطفة الحيﱠة  ،التي ال يمكن للمتلقي إغفالھا وعدم اإلحساس بھا
 ،فاس111تخدام الش111اعر للح111وار تص111وير للشخص111يﱠة بتفاص111يلھا الدقيق111ة  ،ل111يحس المتلق111ي بن111بض األم
المفجوعة بولدھا  ،وكأن ھذه األم تقف أﻣام المتلقي  ،وتس1أله ع1ن ول1دھا الﱠ1ذي أبع1ده األس1ر عنھ1ا ،
وﻣن ثم ير ﱡد الشاعر بدوره عليھا ،ﻣحمالً الركبان رسالته  ،فيشعر المتلقي بل1ذ ٍة فنيﱠ1ة كبي1رة  ،ناجم1ةً
عن قدرة ﻣتمرسة في نقل الشعور والعواطف .

ثالثا ً  :محاورة األصدقاء - :
ﱠ
إن الشخصيات المتحاورة في القصيدة ﻣن صنع الش1اعر  ،تس1تمد وجودھ1ا ﻣ1ن قلم1ه  ،لك1ن
الشاعر المبدع يستطيع جعل ھذه الشخصيات ﻣطابقة للواقع ببراعة ودقة تاﻣتين

(٣) .

يقوم أبو فراس بنسج حوراه ﻣع األص1دقاء  ،بش1ك ّل ﻣ1تقن يعين1ه ف1ي إيص1ال فكرت1ه للمتلق1ي
والتأثير فيه  ،فالصديق غالبا ً ﻣا يكون أﻣين س ّر الش1اعر  ،يش1كو ل1ه ويب1وح ل1ه بم1ا ف1ي نفس1ه  ،وف1ي
حوار الشاعر ﻣع صديقه ف1ي القص1يدة ب1وح ص1ادق بالمش1اعر  ،يجع1ل ﻣ1ن المتلق1ي حاض1راً للحظ1ة
المصورة  ،وكأن األحداث تحدث في الوقت الحاضر الﱠذي يقرأ فيه المتلقي القصيدة .
يقول أبو فراس ﻣخاطباً صديقيّه :
يا خليل ﱠي  ،خلّياني ودﻣعي

ّ
ب
إن في الـدﻣع راحة المكرو ِ

وﻣا تقوالن في جھاد ﻣحبّ

ب؟
وقف القلب في سبيل الحبي ِ

________________________________
(١

نعلھا  :نسقاھا علال أي ﻣرة بعد ﻣرة – ننھلھا  :نسقاھا السقية األولى .

(٢

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٢٧٢ ، ٢٧١

(٣

انظر  :السيد أحمد عماره  ،الحوار في القصيدة العربية  ،ﻣرجع سابق  ،ص ب

(٤

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٦٢

٨٦

)(٤

في ھذين البيتين نجد ﱠ
أن صوت الشاعر ھو الصوت الوحيد الظاھر  ،لكن ﻣن غير الممكن إنكار
وجود صوت خف1ي يتضّ 1منه السّ1ياق  ،يظھ1ر ﻣش1اركة الخليل1ين ف1ي ﻣح1اورة الش1اعر  ،فكأنن1ا نس1مع
ّ
الكف عن البكاء وترك الحزن واأللم جانباً  ،ليأتي بعد ذل1ك ر ﱡد الش1اعر
صديقي الشاعر يطلبان ﻣنه
عليھما  ،قائالً لھما أن يتركاه لدﻣعه  ،ﻣبرراً ذلك لھما بأن الدﻣع يريح المكروب  ،وال يكون التبرير
والمجادلة إال ﻣن باب الحوار .
غالبا ً ﻣا يجعل الش1اعر ﻣ1ن ح1واره ﻣ1ع أص1دقائه س1بيالً ليظھ1ر ﻣ1ن خالل1ه أفك1اره وأحاسيس1ه ،
فيجعـل لـھـم رأيـا ً ﻣخالـفـا ً لـرأيه  ،وذلـك يظھـر تـمـيـزه وانـفـراده  ،بـشـك ّل واقـعـي وﻣقـنع  ،يقول
أبو فراس - :
داج
يـقول صحابتي واللّيل ٍ
لـقد أخذ السﱡرى واللّيل ﻣنّا،

وق ـد ھبﱠت لـنا ريـح الصّباح:
راح ؟
فھل لك أن تـريح بجـ ﱢو
ِ
ففي ﱡ
الذﻣالن روحي

فقلت لھم على ُكر ٍه  :أريحوا

وارتياحي )(٢)(١

ي الﱠذي ال يتعبه المسير والس1فر ،ﻣظھ1راً ذل1ك
يبدو لنا الشاعر في ھذه األبيات بصورة الرجل القو ّ
عن طريق الحوار  ،الﱠذي أ ﱠﻣن للشاعر ﻣجاالً للمقابلة  ،بشك ّل واقعي  ،في أطار قصصي يش1د انتب1اه
المتلقي ويؤثر في نفسه.
ﻣن أكثر قصائد أبي فراس احتوا ًء على الحوار  ،واس1تخداﻣا ً ل1ه بش1كل أساس1ي ف1ي نس1يج القص1يدة
كاﻣلة  ،ھي األرجوزة  ،التي كتبھا ليحكي بھا أحداث ي1وم ط1رد  ،وق1د اس1تخدم الش1اعر الح1وار ف1ي
ھذه القصيدة بشك ّل سردي ھادئ  ،دون خلق توتر في نفسيﱠة المتلقي .
تقوم ھذه األرجوزة على الحوار بين الشاعر وﻣن ﻣعه ﻣن أصدقاء في ذلك اليوم  ،فيقول - :
حتى إذا أحسـست بالصـبـاح

الفـالح !
نـاديتھـم  :حـ ّي على
ِ

________________________________
(١

يَ ِسير َذ ِﻣيالً أَي َسيْراً سريعا ً

(٢

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٧٤

ﻣـجـرّدات  ،والخـيـول تُسرج

نحن نصلي  ،و البزاة تُـخـ َرج
٨٧

وصح بنا  ،إن ﱠ
ي  ،واجتھد
عن ظب ٌ

فقلت للفھّا ِد ! فاﻣض و انـفـرد
و يكمل :
ثم أتاني ع َِجالً ،قال  :الـسـّبـق !

فقلت  :إن كـان العيان قـد صدق

و يكمل :
فـأيـكـم يـنـشـط للـبـراز ؟

ثـم دعوت القـوم  :ھـذا بـازي !
فـقـال ﻣنھم رشـأ  :أنـا  ،أنـا !

ولـو درى ﻣـا بـيـدي

فـقـلت  :قابلـنـي وراء النھـر ،

أنت ِلشـطـر وأنـ ا ِلـشـطـر !

طــارت لـه درّاجـة ٌ فـأرسـال،

أحـسـن فـيـھا بـازه

ألذعن ا!)(١

وأجمال)(٢

علـّقھـا فعطعطوا  ،و صـاحـوا،

والصـيد ﻣـن آلتـه

فقلت  :ﻣـا ھذا الصياح والقـلـق ؟

أك ّل ھـذا فـرح بـذا ّ
الطـَلـق ؟

فقال  :ﱠ
إن الكلّـب يشوي الـبـازا ،

قد حـرز الكلّب فنـجز  ،وجـازا

فلـم يـزل يزعق  :يـا ﻣـوالئي !

ح!)(٣
الـصيا ُ

وھو كمثل الـنـ ار في الحـلـفا ِء

و يكمل :
ص ُ
حت  :أھذا البا ُز أم دجـاجـة ؟
ِ

لـيـت جنـاحيـه على د ّراجـه
وقال  :ھذا ﻣوضـ ٌع ﻣـلـعـونُ

فـاحمرت األوجـه والـعيـون ،
و يكمل :
ُ
فقلت  :ھـذي ح ّجةٌ ضعيـفـة ،

وغ ّرة ٌ ظـاھـرة ٌ ﻣـعـروفـة !

________________________________
(١

ي وتَحرّك وﻣشَى و رشأ ھنا  :غالم .
ال ﱠرشَأ ُ على فَ َع ٍل بالتحريك الظبي إِذا قَ ِو َ

(٢

دراجة  :طائر .

(٣

ط وإِن رجﱠ ع قالوا  :ع ْ
َط َع َ
عيط كلمة يُنادي بھا األَشِرُ عند ال ﱡس ْك ِر يَ ْلھ َجُ به عند الغلبة فإِن لم يزد على واحدة قالوا  :عيﱠ َ
طو
ِ
عطعطوا ھنا  :صاحوا.

فـال ت ُعلﱢـل بالـ ّ
كالم الـبـارد !

نحن جميعا ً في ﻣكـان واح ـد ،

٨٨

و يكمل :
قلت  :أراه  ،فارھا ً  ،على الحـجل

حتى إذا أبصرته  ،وقد خـجـل
دعه  ،وھـذا الباز ﱠ
فاطـرد بـه

تفاديـا ً ﻣن غـمـه وعـتـبـه !

وق ـلت للخيل ،التـي حولينـا :

تشاھـدوا كـلّكـم عـلـيـنـا !

و يكمل :
ِاحـ ِلـف على الرّد ! فقال ّ :
كالّ !

ت ! قلت :ﻣھالً !
سُـ ّر  ،وقال :ھا ِ

وكلّـمتي ﻣثل يـمـيني وافـيـه

أ ّﻣـــا يميني ،فھي عندي غالية،
قــلــــت :فخذه ھبة بقلبه !

فـص ّد عـني ،وعـلـته خجلـه
وھـشﱠ للـصـيد قـليالً ،ونشط

فــلـم أزل اﻣسحه حتى انبسط

ﻣـبادراً أسـرع ﻣن قول  :قـ ِد!

صحت به :اركب!فاستق ﱠل عن يدي
و يكمل قائال ً :

ونحن فـي وا ٍد بقرب جـنبه!

فـقـلت  :قد صاد ،وربﱠ الكعبة،

)(١

في األبيات السابقة نجد أنّ الشاعر اعتمد اعتما ًد كلّي1ا ً عل1ى الح1وار ف1ي س1رد حكايت1ه  ،وجعلھ1ا
أكثر واقعية وتأثيراً في نفس المتلقي  ،فبالحوار أص1بحت القص1يدة أش1به بقص1ة قص1يرة أو ﻣس1رحيﱠة
نرى فيھا ﻣالﻣح الشخصيات المرسوﻣة وردود أفعالھا  ،ﻣتص1ورين اإلط1ار الع1ام لھ1ذه الرحل1ة ﻣ1ن
ﻣكان وزﻣان وأحداث ،وكأن المتلقي أحد أصدقاء الشاعر ،فھو ﻣدعو للمشاركة في تلك التجربة .

________________________________
(١

الديوان ،ﻣصدر سابق٣٦٥ – ٣٥٦ ،

ﱠ
إن حكاية أحداث القصيدة السابقة أﻣر ﻣتعذر دون استخدام الحوار كعنصر أسلوبي رئيسي فيه،
فالشاعر ينقل لنا أحداث قصة حقيقية عاشھا ﻣع أصحابه ،فال ب ﱠد ﻣن ﻣعادل لھ1ذه الواقعيﱠ1ة ،الت1ي ق1ام
الحوار بتمثيلھا.
٨٩

الفصل الرابع
التّكرار

٩٠

الــتــكــــرار
التكرار لغة  " :الكرﱡ الرجوع  ،يقال ك ﱠره وك ﱠر بنفسه يتع ّدى وال يتع ّدى والكرﱡ ﻣصدر ك 1ﱠر علي1ه
ي ُكرﱡ كرﱠاً وكروراً وتكراراً عطف وك ﱢر عنه رجع وك ﱠر على العدو ي ُك ﱡر ورجل َك1رﱠار و ِﻣ َكّ 1ر وك1ذلك
الفرس  ،وك ﱠر َر الشيء وكرّره أعاده ﻣرة بعد أخرى والك ﱠرة الم ﱠرة والجمع الك1رﱠات  ،ويق1ال ك1ر ُ
ّرت
عليه الحديث وكركرته إذا ر ّددته عليه "

)(١

وفي اإلصطالح  " :ھو اإلعادة  ،أي  :إعادة اللفظ أو الجملة وقد يكون في الحروف " ) (٢وھو "
أن يكرر المتكلّم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو ﱠ
الذم أو التھويل أو

الوعيد")(٣

" والتكرار ﻣن أساليب البالغة والفصاحة  ،وقد ورد في القرآن الكريم والحديث الشريف و ّ
كالم
العرب  ،وﻣن عادة العرب إذا أبھمت بمشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه أو قصدت الدعاء كررته
توكيداً "

)(٤

وﻣن التكرار ﻣا ھو ﻣفيد وﻣ1ا ھ1و غي1ر ذل1ك ،والمفي1د أن ي1أتي التك1رار لمعن1ى ،في1أتي ف1ي ال ّ
ك1الم
تأكيداً له وتشييداً ﻣن أﻣره ،وداللة على العناية بالشيء ،بينما يأتي غير المفيد لغير ﻣعنى وﻣ1ن غي1ر
حاجة له.

)(٥

وكثرة التكرار تكون في إعادة اللفظ أكثر ﻣن ﻣ ﱠرة " ،أي إذا أُعيد ﻣرة ثانية كان تكراراً وإذا أُعيد
ثالثة فأكثر كان كثرة التكرار "

)(٦

________________________________
(١

ابن ﻣنظور ،لسان العرب ،ﻣصدر سابق ،ﻣادة ) كرر (

(٢

ﻣحمد سمير اللبدي  ،ﻣعجم المصطلحات النحوية والصرفية  ،ط  ، ٣دار الفرقان  ،عمان ، ١٩٨٨ ،ص ١٩٤

(٣

ابن أبي اإلصبع المصري ،تحرير التحبير ،ﻣصدر سابق ،ص ٣٧٥

(٤

احمد ﻣطلوب  ،ﻣعجم النقد العربي القديم  ،ج  ، ١ﻣرجع سابق  ،ص ٣٧٠

(٥

انظر  :ابن األثير  ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  ،ج  ، ٣ﻣصدر سابق  ،ص٤

(٦

احمد ﻣطلوب ،ﻣعجم المصطلحات البالغية وتطويرھا ،ج  ،٣ﻣرجع سابق ،ص ١٤٨

(٧

٩١

والتكرار يأتي في اللفظ  ،كقولك لمن تستدعيه ) أسرع أسرع (  ،وﻣنه قول المتنبي -:
ولـم أ َر ﻣثل جـيراني وﻣثلـي

لـمثلي عند ﻣـثلھـم ﻣـُقـا ُم

)(١

ويأتي في المعنى دون اللفظ  ،كقولك  :أطعني وال تعصني )  ، (٢ويدخل في ھذا الباب ﻣا يسمى
)ذك11ر الخ11اص بع11د الع11ام ( وھ11و تكري11ر الش11يء بمعن11اه ال بلفظ11ه )  ( ٣وﻣ11ن التك11رار أيض1ا ً

) ر ّد

العجز على الصدور ( ويسمى التصدير والتضييق أيضا ً  ،وھو أن يعيد الشاعر أو الكاتب ف1ي آخ1ر
كالﻣه كلمة ذكرھا في أوله  :إﻣا بلفظھا  ،أو بما يقارب لفظھا  ،أو بمعناھا

)(٤

ونجد فيما يمك1ن إدراج1ه ف1ي ب1اب التك1رار ﻣ1ا يس1مى ) تش1ابه األط1راف ( ويس1مى أيض1ا ً
التسبيغ ( وھو أن يعيد الشاعر لفظ القافية في أول البيت الﱠذي يليھا .

)

)(٥

وللتكرار عدة أغراض نوجزھا في - :
 -١التأكيد .
 -٢زيادة التنبيه .
 -٣إذا طال ال ّ
كالم و ُخشي تناسي األول أُعيد تطرية له وتجديداً لعھده .
 -٤التعظيم والتھويل .
 -٥الوعيد والتھديد .
 -٦التعجب .
 -٧لتعدد المتعلق .

)(٦

________________________________
(١

أبي الطيب المتنبي  ،ديوان المتنبي  ،ج  ، ٢ﻣصدر سابق  ،ص ٤٢٦

(٢

انظر  :ابن األثير  ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  ،قسم  ، ٣ﻣصدر سابق  ،ص ٣

(٣

انظ1ر  :ﻣحم11د لطف1ي عب11د الت11واب  ،البالغ1ة العربي11ة ف1ي الق11رن الراب11ع الھج1ري  ،ط  ، ١دار الطباع11ة المحمدي11ة ،
القاھرة  ،١٩٨١ ،ص ١٢٧

(٤

انظر  :أبي ﻣنصور الثعالبي  ،روضة الفصاحة  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١٠١

(٥

انظر  :ابن أبي األصبع المصري  ،تحرير التحبير  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٥٢٠

(٦

انظر  :أحمد ﻣطلوب  ،ﻣعجم النقد العربي القديم  ،ج  ، ١ﻣصدر سابق  ،ص ٣٧١ ، ٣٧٠

٩٢

إن للتكرار إﻣكانات تعبيرية تستطيع إغناء المعنى ورفع1ه  ،وذل1ك إن اس1تطاع الش1اعر الس1يطرة
عليه سيطرة كاﻣلة  ،واستخدﻣه في ﻣوضعه  ،حتى ال يتحول التكرار إلى ابتذال ال ﻣبرر له .

)(١

وعلى ذلك فال بُ ﱠد للفظ المكرر أن يكون وثيق االرتباط ب1المعنى الع1ام  ،وأن يخض1ع التك1رار لم1ا
يخضع له الشعر عموﻣا ً ﻣن قواعد ذوقيﱠة وجماليﱠة وبيانيﱠة .

)(٢

" تكمن أھمية التكرار في إشاعة االنتظام في النص  ،ﻣما يدفع المتلقي إلى تأﻣ1ل ھ1ذا االنتظ1ام ،
وبذلك يعمل التكرار على توجيه االنتباه إلى اللّغة ذاتھا أوالً قبل النظر إلى ﻣا تعنيه  ،وھذا يعني في
المحص11لة النھائي11ة أن التك11رار يض11في عل11ى اللّغ11ة كثاف11ة تش11د انتب11اه المتلق11ي  ،وتحي11ل االھتم11ام عل11ى
طريقة التعبير باللّغة  ،وأسلوب الشاعر أو األديب  ،وھذه ھي غاية الشعريﱠة التي يبحث عنھا النص
األدبي "

)(٣

ب ﻣ1ن الت1وازن ب1ين عناص1ر ال1نص األدب1ي ،
وﻣن أھمية التكرار أيضا ً أنه يعمل على إقاﻣة ضر ٍ
التي تشك ّل توازيات داللية وتركيبية وعروضية ونطقية لھذا النص .

)(٤

وللتكرار وظيفة أسلوبيﱠة ﻣھمة في النص الشعري ،إذ أن تكرار عنصر ﻣن العناصر كفيل بتوليد
نسق أو سياق داخل النص ،وھو سياق االنتظام ،وفي كس1ر ھ1ذا الس1ياق أو االنح1راف عن1ه ،يتش1ك ّل
ﻣلم ٌح أسلوبي ﻣثير للمتلقي.

)(٥

________________________________
(١

انظر  :نازك المالئكة  ،قضايا الشعر المعاصر  ،ط  ، ٨دار العلم للماليين  ،بيروت  ، ١٩٩٢ ،ص ٢٦٣،٢٦٤

(٢

انظر  :المرجع نفسه  ،ص ٢٦٤
ﻣحمد خليل الخاليله  ،بنائية اللّغة الشعريﱠة عند الھذليين  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٣٢

(٤

انظر  :ي1وري لوتم1ان ) ، (Yury Lotmanتحلي1ل ال1نص الش1عري – بني1ة القص1يدة  ،ترجم1ة  :ﻣحم1د فت1وح أحم1د  ،دار

(٥

المعارف  ،القاھرة ،د.ط  ،د.ت  ،ص ٦٥
انظر  :ﻣحمد خليل الخاليلة  ،بنائية اللّغة الشعري عند الھذليين  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٣٢

(٣

٩٣

وعلى الصعيد الموسيقي فإن تكرار كلّمة ﻣعينة ف1ي الس1ياق يش1ك ّل نس1قاً ﻣوس1يقيا ً ﻣتناس1قا ً يص 1ﱢور
اال نفعال اإلنساني ويجسده  ،حيث يبدأ االنفعال بنقطة صغيرة  ،ثم يأخذ بالنمو ﻣع التكرار).(١
" إن ال11نص األدب11ي عل11ى درج11ة عالي11ة ﻣ11ن التنظ11يم  ،وھ11ذا التنظ11يم يتحق11ق ع11ن ط11ريقين  ،فعل11ى
الصعيد اللغوي يمك1ن تحقيق1ه بخاص1يتي الموقعيّ1ة والس1ياقيّة  ،والموقعي1ة تك1ون ف1ي النص1وص ذات
الوظائف الصياغيّة والطاقة التعبيرية القوية  -وإليھ1ا ينتم1ي الش1عر ب ّ
ال1ذات  ،والش1عر الغن1ائي بوج1ه
الخصوص  -حيث يكون التنظيم عن طري1ق التك1افؤ والموازن1ة ،فيتجل1ى التك1رار ف1ي ال1نص األدب1ي
باعتباره إحداث لمبدأ التنظيم على المستوى الموقعي  ،أﻣا السياقية فيكون غالبا ً في أجناس األدب
القصصيّة "

). (٢

وللتكرار باعث نفسي ﻣن عند الشاعر  ،فالتكرار في حقيقته إلحاح على جھة ﻣھمة ﻣن ال1نص
 ،حيث يركز الشاعر على ھذه الجھة أكثر ﻣن غيرھا  ،ليصور حال1ة نفس1يﱠة دقيق1ة  ،أو ﻣج1رى ال1ال
شعور ﻣن إنسان

ﻣأزوم(٣).

إذن فللتكرار ﻣجموعة ﻣن المھام والدالالت  ،تجعل ﻣنه ﻣتعلقا ً تعلقا ً قويا ً ببناء القصيدة الع1ام،
بحيث يستحيل حذفه دون أن تنھار القصيدة ) (٤وذلك ي1دلنا إل1ى أھمي1ة التكرار،كون1ه ج1زء ال يتج1زأ
ﻣ1ن البُني11ة الش11عريﱠة  ،ألن البُني11ة الش11عريﱠة ذات طبيع11ة تكراريﱠ11ة ح11ين تن11تظم ف11ي نس11ق لغ11وي ،لتخل1ق
وضعا ً شديد التعقيد فيما بعد .

)(٥

________________________________
(١

انظر :ﻣوسى ربابعة  "،التكرار في الشعر الجاھلي -دراسة أسلوبيه ، " -ﻣؤتة للبحوث والدراسات ،المجلد الخاﻣس
 ،العدد ) ،١٩٩٠ ،(١ص .١٦٨

(٢

يوري لوتمان ) ، (Yury Lotmanتحليل النص الشعري -بنية ألقصيده ، -ﻣرجع سابق  ،ص . ٦٣
انظر  :ﻣحمد خليل الخاليلة  ،بنائية اللّغة الشعر يﱠة عند الھذليين  ،ﻣرجع سابق  ،ص . ٣٣

(٤

انظر  :نازك المالئكة  ،قضايا الشعر المعاصر  ،ﻣرجع سابق  ،ص. ٢٧١

(٥

انظر  :يوري لوتمان ) ، (Yury Lotmanتحليل النص الشعري – بنية القصيدة ،ﻣرجع سابق  ،ص .٦٣

(٣

" ﱠ
إن ظاھرة التكرار تبدأ ﻣن الحرف وتمتد إلى الكلّم1ة إل1ى العب1ارة وإل1ى بي1ت الش1عر ،وكّ 1ل
واحدة ﻣن ھذه الظواھر تعين على إبراز دور التكرار  ،وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن الجانب اإليقاعي
٩٤

في الشعر قائم على التكرار أيضا ً  ،فبحور الشعر العرب1ي تتك1ون ﻣ1ن ﻣق1اطع ﻣتس1اوية  .والس1ر ف1ي
ذلك يعود إلى كون التفعيالت العروضيﱠة ﻣتكررة في األبيات "

)(١

ويمكن تقسيم التكرار إلى عدة أقسام - :
أوال ً  :تكرار الحروف .
ثانيا ً  :تكرار الكلّمة .
ثالثا ً  :تكرار العبارة ) الجملة (

)(٢

أوال ً  :تكرار الحروف :
قد جاءت الكلّمة العربية إرثا ً عن ﻣراحل كثيرة و ﻣتنوعة فتحول ك ّل ح1رف ﻣ1ن حروفھ1ا بفع1ل
تعاﻣله ﻣع األحاسيس والمشاعر اإلنسانية طوال آالف األعوام إلى وعاء ﻣن الخصائص والمعاني ،
فما أن يعيھا القارئ أو الساﻣع  ،حتى تتشخص األحداث واألشياء والحاالت ف1ي ﻣخيلت1ه أو ذھن1ه أو
وجدانه  ،وبذلك ينوب الحرف في العربية عن الكلّمة

)(٣

ﻣعان ﻣحددة  ،فإن تكرار حرف ﻣا في بيت ﻣ1ن الش1عر
وبغض النظر عن داللة الحروف على
ٍ
أﻣ11ر الف11ت للنظ11ر  ،وال يمك11ن ع11زل قيمت11ه الموس11يقية ع11ن المعن11ى  ،فتك11رار الش11اعر لح11رف ﻣ11ن
الحروف  ،ابتدا ٌ
ع إلى جانب البحر العروضي إليق1اع ﻣوس1يقي داخل1ي  ،ي1دلل – عل1ى األق1ل – عل1ى
النغمة االنفعاليﱠة التي يقصدھا الشاعر .

)(٤

________________________________
(١

ﻣوسى ربابعة  "،التكرار في الشعر الجاھلي – دراسة أسلوب يﱠة – " ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٦١

(٢

انظر  :نازك المالئكة  ،قضايا الشعر المعاصر  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٢٧٣ ، ٢٦٤

(٣

انظر  :حسن عباس  ،خصائص الحروف العربية وﻣعانيھا  ،ﻣنش1ورات اتح1اد الكت1اب الع1رب  ،دﻣش1ق  ، ١٩٩٨ ،ص
١٧

(٤

انظر  :ﻣوسى ربابعة  "،التكرار في الشعر الجاھلي – دراسة أسلوبيﱠة " ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٦٥ ، ١٦٤

٩٥

" وإذا أراد المرء أن ينظر إلى تكرار حرف ﻣا على ﻣستوى القص1يدة بكاﻣلھ1ا  ،فإن1ه يج1د فع1الً
أن ھنالك حرفا ً يتردد أكثر ﻣن غيره ﻣن الحروف في القصيدة  ،ولذلك ال يمكن أن يكون تكرار ھذا
الحرف دون وظيفة تنسجم ﻣع السياق العام للقصيدة "

)(١

وفي ﻣحاولة دراسة تكرار الحروف  ،فمن غير الممكن وضع أسس ثابتة تقضي بربط ك ّل حرف
بغرض ﻣعين في القصائد كلّھا  ،وﻣن غير الممكن بأي حال ﻣن األحوال أن نتجاھل ھ1ذا التك1رار ،
فال بُ ﱠد لنا بربط ھذا التكرار بسياقه وبإطاره العاﻣين .

)(٢

ثانيا ً :تكرار الكلمة -:
يشك ّل تكرار الكلّمة ﻣثيراً أس1لوبيا ً  ،يح1ث الق1ارئ عل1ى البح1ث فيم1ا وراء ال1نص  ،ليبح1ث ع1ن
دالالت ھذه الكلّمة  ،وليتساءل عن سبب إلحاح الشاعر على تكرار كلمة ﻣعينة دون

غيرھا

)(٣

" ولعل أبسط ألوان التكرار  ،تكرار ّ
كلمة واحدة في أول ك ّل بي1ت ﻣ1ن ﻣجموع1ة أبي1ات ﻣتتالي1ة
في القصيدة  ،وھو لون شائع في شعرنا المعاصر  ،يتكئ إليه أحيانا ً ص1غار الش1عراء ف1ي ﻣح1اولتھم
تھيئة الجو الموسيقي لقصائدھم الرديئة "

)(٤

لكن تكرار الكلّم1ة ف1ي القص1يدة  ،بش1ك ّل يجع1ل اللف1ظ المك1رر ي1رتبط ارتباط1ا ً وثيق1اً ﻣ1ع الس1ياق ،
يجعل ﻣنه ﻣتعلقا ً تعليقا ً ﻣباشراً ببناء القصيدة العام  ،ﻣما يجعلنا نعده تكراراً ناجحا ً .

________________________________
(١

ﻣوسى ربابعة  "،التكرار في الشعر الجاھلي – دراسة أسلوب يﱠة –"  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٦٦

(٢
(٣

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ١٦٧
ّ
انظر  :ﻣحمد خليل الخاليلة  ،بنائية اللغة الشعريﱠة عند الھذليين  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٣٥ ، ٣٤

(٤

نازك المالئكة  ،قضايا الشعر المعاصر  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٢٦٤

(٥

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٢٦٦ ، ٢٦٥

٩٦

)(٥

" إن الش1عور الط11اغي أو المس11يطر عل11ى الش11اعر ل11م يدفع1ه إل11ى اختي11ار الكلّم11ة فق11ط  ،ب11ل إل11ى
تكرارھا ولو لم يكررھا على ھذه الشاكلّة لما استطاعت أن تنق1ل تجربت1ه العميق1ة وأن تثي1ر إحساس1ا ً
لدى المتلقي "

)(١

إن تكرار الكلّمات يخلق رابطا ً بين األبيات ﻣما يجعلھا تشك ّل بناءاً ﻣتكاﻣالً  ،وھذا التكرار يشك ّل
إدھاشا ً للمتلقي  ،وھذا اإلدھاش ھو سر الصيغة الجماليﱠة التي يختلقھا تك1رار ش1يء ﻣع1ين ف1ي س1ياق
ﻣعين

(٢) .

قد يأتي تكرار الكلّمة ﻣرتبطا ً بالنداء " إذ يقوم الش1اعر باستحض1ار ھ1ذا االس1م  ،ويك1رره ﻣنادي1ا ً
إياه  ،وﻣ1ا إض1افة أس1لوب الن1داء لالس1م إالّ تأكي1داً للتأكي1د  ،فيض1في عل1ى االس1م المك1رر خصوص1يﱠة
أخرى  ،فإذا كان الشاعر قد كرر االسم ليثبت رؤيته ﻣن خالل اآلخر  ،فھذا االسم يزداد توھجاً عند
استعمال أسلوب النداء  ،وتزداد الرؤية تركيزاً  ،ويزال عنھا – الرؤية – ﻣ1ا يمك1ن أن يعتريھ1ا ﻣ1ن
س"
غفل ٍة وتنا ٍ

)(٣

ثالثا ً :تكرار العبارة ) الجملة ( -:
يُظ ِھر تكرار العبارة األثر النفسي العميق الساكن في نفس الشاعر  ،ويشك ّل ﻣرآة تعكس كثافة
الشعور المتعالي في وجدانه  ،و يقدم إضاءة ﻣعينة للقارئ على تتبع المعاني واألفكار والصور .

)(٤

وﻣ11ن األﻣثل11ة عل11ى ھ11ذا التك11رار ف11ي الش11عر الج11اھلي  ،تك11رار المھلھ11ل لعب11ارة ) عل11ى أن ل11يس
ﻣتتال في قصيدة واحدة ) ، (٥وﻣن ذلك
عدال ً◌ً ﻣن كلّيب (  ،والتي يكررھا ثالث عشر ﻣرة وبشك ّل
ٍ
قوله :

________________________________
(١

ﻣوسى ربابعة  "،التكرار في الشعر الجاھلي – دراسة أسلوب يﱠة –"  ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٦٩

(٢
(٣

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ١٧٧ ، ١٧٦
ﻣحمد خليل الخاليلة  ،بنائية اللّغة الشعريﱠة عند الھذليين  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٤٠

(٤

انظر :فھد ناصر عاشور،التكرار في شعر ﻣحمود درويش  ،ط ، ١المؤسسة العربية للدراسات والنش1ر ،
 ، ٢٠٠٤ص ١٠٠

(٥

انظر :المرجع ذاته ،ص ١٠١ ،١٠٠

ب
عـلى أن ليـس عـدالً ﻣن كلّيـ ٍ
ب
عـلى أن ليـس عـدالً ﻣن كلّيـ ٍ

الجـزور
إذا طــرد اليتيم عـن
ِ
بور
إذا رجف العـضاة ﻣـن الـدﱠ ِ
٩٧

بي1روت ،

ب
عـلى أن ليـس عـدالً ﻣن كلّيـ ٍ
ب
عـلى أن ليـس عـدالً ﻣن كلّيـ ٍ

إذا ﻣـا ضيـم جـيرانُ المجُـي ِر
ور )(١
إذا خيف المخوفُ ﻣن الثـُغـ ِ

" وال يخفى أن للتكرار في ھذه المواضع كلّھا  ،عالقة كبيرة بظروف الشاعر النفسيﱠة  ،وطبيعة
حيات11ه البدويﱠ1ة  ،وال ش11ك ف11ي أن11ه ك11ان يالح11ظ أن التك11رار يثي11ر الحماس11ة ف11ي ص11دور المحيط11ين ب11ه
ويستفزھم للقتال "

)(٢

إن تكرار تركيب ﻣعين في نص ﻣا  ،يجعل ﻣنه الزﻣة تدخل في بنية النص عاﻣة  ،حيث تت1آزر
التشكيلة التكرارية في بنيتھا ﻣع بنية النص لتجسيد رؤية الشاعر .

)(٣

وقد تأتي الجملة ﻣكررة في بداية ك ّل بيت  ،لتكشف عن فاعليﱠة قادرة على ﻣنح النص الشعري ،
بن1اءاً ﻣتالحم1ا ً  ،إذ أن كّ 1ل تك1رار ﻣ1ن ھ1ذا الن1وع ق1ادر عل1ى إب1راز التسلس1ل والتت1ابع ف1ي القص11يدة ،
إلثارة التوقع لدى المتلقي  ،ﻣما يجعله أكثر تحفزاً لسماع الشعر واالنتباه له .

)(٤

________________________________
(١

المھلھل  ،ديوان المھلھل  ،تحقيق  :أنطوان القوال  ،ط  ، ١دار الجيل  ،بيروت  ، ١٩٩٥ ،ص ٤١ ، ٤٠

(٢

نازك المالئكة  ،قضايا الشعر المعاصر  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٢٦٧
انظر  :ﻣحمد خليل الخاليلة  ،بنائية اللّغة الشعريﱠة عند الھذليين  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٤٩

(٤

انظر  :ﻣوسى ربابعة  "،التكرار في الشعر الجاھلي – دراسة أسلوبيﱠة – " ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٧٩

(٣

* ظاھرة التكرار في شعر أبي فراس الحمداني -:

٩٨

استخدم أبو ف1راس التك1رار ف1ي ش1عره  ،كوس1يلة إليص1ال ﻣش1اعره وأحاسيس1ه  ،وب1ث أفك1اره ،
بشك ّل أعمق وأكثر تناسقا ً  ،وبقدرة أكبر على التأثير .
والفاحص لشعر أبي فراس  ،يجد أن دراسة التكرار في شعره  ،ﻣن خالل ثالثة عناوين -:
أوال ً  :تكرار الحرف .
ثانيا ً  :تكرار الكلّمة .
ثالثا ً  :تكرار البداية .
أوال ً  :تكرار الحرف -:
يقول أبو فراس في قصيدة كتبھا  ،بعد نصره ھو وس1يف الدول1ة عل1ى قبائ1ل ن1زار  ،واستس1الم
بني نمير وخضوعھم لھما -:
أبـت عـبراتهُ إالّ انـسكـابـا
ق ﱡ
الطـلو ِل ِعل ّي أالﱠ
وﻣـن حـ ِ
وﻣـا قـص ُ
بع ،
ّرت في تسأ ِل َر ٍ

ونـا ُر غراﻣـ ِه إال ّ إلتھـابـا
ﻣوع لھا سحابـا
أُ ﱢغـ َ
ب ﻣن ال ّد ِ
ُ
سألت فـمـا أج ـابـا
و لكنّي
وو ّدعت الغوايـة وال ّ
شبـابـا

ُ
ُ
فقلت  :أھالً ،
رأيت ال ﱠشيب الح
ُ
كبر  ،ولـكن
وﻣا إن
شبت ﻣن ٍ
بعثن ﻣن الھموم إلـ ّي ركـبـا ً
ناس جـاراً
ألـم ترنا أع ﱠز الـ ِ

ُ
رأيت ﻣن األحبّة ﻣـا أشـابـا
و صّيرن الصﱡدو َد لھا ركابـا
وأﻣرعھم وأﻣنعھُم جنابـا

زار
لنا الجب ُل المطلﱡ عـلى نـ ٍ

؟!)(١

َحللنا الن ّج َد ِﻣنه ُ والھضابـا

)(٢

________________________________
(١

ال َمرْ ُع الكَألُ والجمع أَﻣْرُ ٌع و أﻣرعھم  :أخصبھم – جناب الدار  :فناؤھا وﻣا أحاط ﻣن ﻣحلّة القوم .

(٢

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١٩ ، ١٨

ھذه األبيات ﻣقطوعة ﻣن القصيدة التي يبلغ عدد أبياتھا خمسة و خمسون بيتا ً  ،جميعھا تنتھي
بنفس الحروف ) ا  +ب  +ا (  ،وھذا التكرار للحروف  ،ال يأتي بغير فائدة وﻣعنى  ،فعندﻣا يسمع
المتلقي ھذه األبيات ،فإنه يحس بعظمة الموقف و ِكبره  ،ويشعر بإحساس الشاعر وبفخره بالنصر.
٩٩

وف11ي رجوعن11ا إل11ى ﻣع11اني الح11روف  ،نج11د أن ح11رف األل11ف يحم11ل ﻣعن11ى " االﻣت11داد ف11ي الزﻣ11ان
والمكان " ) (١وأن حرف الباء ﻣمدوداً ) با ( ھو أصلح الحروف في التمثيل لألشياء واألحداث التي
تنطوي ﻣعانيھ1ا عل1ى االتس1اع والض1خاﻣة واالرتف1اع  ،بم1ا يح1اكي واق1ع انفت1اح الف1م عل1ى ﻣ1داه عن1د
خروج صوته ﻣن بين الشفتين .

)(٢

وفي اجتماع ھذين الحرفين ) األلف  ،الباء ( ﻣع بعضھما وتكرارھما في جميع أبي1ات القص1يدة ،
حكايةٌ ِلعظم الموقف المحك ّي واﻣتداد فترته  ،وفخر الشاعر به .
يقول أبو فراس وقد تخلﱠف عن غارة لم يصحبه سيف الدولة إليھا :
ونار الوجـ ِد تـستعر اسـتعـارا

َع العبرات تنھم ُر انـھمـارا ،
د ِ
أتطفأ ُ حسرتي  ،وتق ّر عـينـي ،

ولـم أوقد  ،ﻣع الغازين  ،نـارا ؟

ُ
صبر أبعد ﻣا يُرجـ ّى ،
رأيـت ال ّ

إذا ﻣـا الـجيش بالغازين سـارا

ت
وأعــددت الكتائب ُﻣعلـمـا ٍ

آن  ،بي  :سعـارا
تنادي  ،ك ّل ٍ

وقــد ثقفت للھيجاء رﻣحـي ،

وأضم ُ
ـرت المھـاري والمھـارا

وكـان إذا دعانـا األﻣـر حفّت

بنا الفتيـانُ  ،تبـتـد ُر ابـتـدارا

بخـي ٍل ال تُـعانـِ ُد ﻣن عـليھا ،

ت عـارا
وم ال يـرون المـو ِ
وقـ ٍ

أرض ،
وراء القافليـن بـكـ ّل
ٍ

وأول ﻣـن يُـغي ُر  ،إذا أغـارا

!)(٣

)(٤

ھ1ذه ﻣجموع1ة ﻣ1ن األبي1ات ف11ي قص1يدة ﻣ1ن اثن1ين و عش11رين بيت1ا ً ،جميعھ1ا تنتھ1ي بح11روف
ﻣكررة ) األلف  +الراء  +األلف ( ،والقارئ لھذه القصيدة يشعر بحرك ٍة قوية ﻣن األحاسيس

________________________________
(١

حسن عباس ،خصائص الحروف العربية وﻣعانيھا ،ﻣرجع سابق ،ص ٩٧

(٢

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ١٠١

(٣

السﱡعا ُر حر النار وھنا سعارا  :بقوة  ،بشدّة  ،بحماسة  ،باشتعال .

(٤

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١٥٤

والمشاعر  ،فتكرار حرف الراء يثي1ر نغم1ة قوي1ة )  ، (١تتناس1ب ﻣ1ع ح1زن أب1ي ف1راس وع1دم قدرت1ه
على الصبر في قعوده عن الغزو  ،وتتناسب أيضا ً ﻣع وصفه لنفسه في المعارك  ،وحرف الراء يدل
عل11ى الحرك11ة و االض11طراب و التك11رار و الترجي11ع و االنفع11ال النفس11ي وھ11و ف11ي ذل11ك يص11ور ح11ال
الشاعر وينقل شعوره

). (٢

١٠٠

وفي جمع الشاعر لحرف الراء ﻣع األلف  ،داللة على ھذا االنفعال واالضطراب ﻣع طول زﻣن1ه
واﻣتداده  ،وﻣھما قلنا في ﻣعاني الحروف ودالالتھا فإن إحساس المرء بھذه الحروف أكبر دليل على
فاعليتھا وقدرتھا على اإليصال  ،ولو حذف التكرار " لفقدت الص1ورة الفرعي1ة كثي1راً ﻣ1ن جمالھ1ا ،
غير أن للتكرار  ،فائدة إيجابية تذھب إلى أبعد ﻣن ﻣجرد التحلية "

)(٣

ثانيا ً  :تكرار الكلّمة - :
ً
ألفاظا ﻣعينة ﻣرات ع ّدة في القص1يدة
تكثر الكلّمات المكررة في قصائد أبي فراس  ،فنجده يكرر
 ،وكأنه يحاول نقل ﻣا يريد ﻣن خالل التركيز على ھذه الكلّمات وتكرارھا .
يقول أبو فراس ﻣخاطباً أخاه بعد أن لحقه عند أسره ﻣن الجزع :
وھل يدف ُع اإلنسان ﻣا ھو واقـ ٌع ،

وھــل يعل ُم اإلنسان ﻣا ھو كاسبُ ؟

وھل لقضاء ﷲ في الناس غالبٌ ،

وھـل ﻣن قضاء ﷲ في الناس ھاربُ

علّي طـالبُ الـمجد ﻣن ﻣستق ّره

وال
ذنـب لـي إن حاربتني المطالبُ
َ

وھـل يرتجي لألﻣر إال رجالـه ُ ،

ب المزن إال ّ السّحائبُ !؟
ويأتي بـصو ِ

)(٤

________________________________
(١

انظر  :ﻣوسى ربابعة  "،التكرار في الشعر الجاھلي  -دراسة أسلوبيﱠة – " ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٦٦

(٢

انظر :حسن عباس ،خصائص الحروف العربية وﻣعانيھا ،ﻣرجع سابق ،ص ٨٩ - ٨٥

(٣

نازك المالئكة  ،قضايا الشعر المعاصر  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٢٧٤

(٤

الديوان ،ﻣصدر سابق ،ص ٤٦ ،٤٥

في ھذه األبيات نجد الشاعر كرر االستفھام ) وھل ( خمس ﻣرات في أربع1ة أبي1ات  ،وذل1ك ي1د ّل
على ﱠ
أن الشاعر يلجأ إلى االستفھام كي يثب1ت ق1درة ﷲ وحك1م الق1در علي1ه  ،فيض1ح بالس1ؤال إن ك1ان
الھروب ﻣن قدر ﷲ وقضائه .
أح ٌد ﻣن البشر يستطيع
َ

١٠١

يكمل الشاعر قصيدته بمجموعة ﻣن التكرارت ،ينفي بھا عن نفسه الضعف في األسر  ،فيق1ول
:
ب  ،شاربُ
وال أنـا  ،ﻣن ك ّل المشار ِ

وال أنـا  ،ﻣن ك ّل المطاع ِم  ،طاع ُم

إذا لـم تكن بالع ّز تلك المـكـاسـبُ

راض إن كـثرن ﻣكاسبي
وال أنـا
ٍ
وال الـسـيـد القمقا ُم عـندي بسي ٍد

إذا استنزلته عن عُاله الرّغـائبُ

)(٢)(١

نرى في ھذه األبيات أن الشاعر أكثر ﻣن النفي  ،وجاء ھذا النفي ﻣقرونًا بالضمير ) أنا ( ثالث
ﻣرات  ،وذلك ﱠ
أن الشاعر في القصيدة ينفي عن نفسه الضعف والھوان  ،ويبدو أنه لم يجد خيراً ﻣ1ن
التكرار لينقل ھذه األحاسيس واألفكار التي تعتريه فنجده يكرر ﻣعظم كلّمات األبيات ) المط1اعم ،
طاعم ( و ) المشارب  ،شارب ( و ) ﻣكاس1بي  ،المكاس1ب ( و ) الس1يد  ،س1يد (  ،وذل1ك ي1وفر نغم1ة
قوية في األبيات تشعرنا بإلحاح الشاعر واضطرابه النفسي .
يخاطب الشاعر أخاه  ،فيبقيه حاضراً ،و يقول :
ى أخي ؟
أأبقى أخي دﻣعا ً  ،أذاق كر ً

أاب أخي بعدي ﻣن الصبر آئبُ
َ
يـسائ ُل عني كلّما الح راكـبُ

قريح ﻣجاري الدﻣع ﻣستلبُ الكرى

وق ناصبُ
يقلقلهُ ھ ﱞم ﻣـن الشـ ِ

بنفسي وان لم أرض نفسي لراكبٌ
أخـي ال يذقـني ﷲ فقدان ﻣثله !

وأين له ﻣث ٌل  ،وأين المقاربُ ؟

ت الـقُربى المودّة بيننا ،
تـجاوز ِ

المناسب
فـأصبح أدنى ﻣا يع ّد
َ

________________________________
(١
(٢

القمقام  :العالي المقام .
الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٤٧

أال لـيتني ُح ﱢملـ ُ
ت ھ ّمـي وھ ّمهُ ،

ّ
وإن أخــي نا ٍء عن الھ ّم عازبُ

)(١

ﱠ
إن تكرار الشاعر لكلّمة ) أخي ( في األبيات  ،يجعل ﻣن أحاس1يس الش1اعر تطف1و عل1ى الس1طح ،
ليلتقطھا المتلقي بسھولة  ،فيطغ1ى علي1ه اإلحس1اس بحرق1ة الش1اعر وألم1ه  ،حت1ى يص1ل الش1اعر إل1ى
البيت الّذي يصرّح فيه بحزنه  ،ﻣتكئا ً إلى التكرار ﻣرة أخرى  ،فيقول - :
١٠٢

ولكننّي وحدي الحزينُ الـمراقبُ

وكم ﻣن حزي ٍن ﻣثل حـزنـي ووالـ ٍه

)(٢

ب
فعندﻣا نقرأ ھذا البيت .،فإننا نقرﱡ بوجود حزن ﻣنتشر في أرج1اء البي1ت الش1عري  ،ن1اجم ع1ن قلٍ 1
ب وحزين  ،فجاء تكرار كلّمة ) حزين ( ضرورياً والزﻣا ً في ھذا الموضع .
ﻣلتھ ٍ
يقول أبو فراس داعيا ً سيف الدولة الفتدائه ﻣن األسر -:
دعـوتـ ُك للـجفن القريـح المسھـﱠ ِد

ي  ،وللـنّوم القليل
لــد ّ

ر ِد)(٣
الـ ُمشـ ّ

ويكمل قائالً :
دعوتـُك  ،واألبـوابُ ترتج دوننـا ؛
فـمـثلك ﻣـن يُدعى لك ّل عظـيـم ٍة
أنـاديك ال أنـي أخاف ﻣـن الرّدى ،

فـ ُكـن خير ﻣـدعـ ﱟو وأكرم ﻣـنجـ ِد
وﻣـثلــي ﻣـن يُـفدى بك ّل

ﻣس ﱠو ِد )(٤

وم إلى غـ ِد
وال أرتـجي تأخير يـ ٍ

)(٥

في تكرار الشاعر لكلّمة ) دعوتك ( في األبيات السابقة  ،تركيز وإلحاح  ،يدل على حاجة الشاعر
لسيف الدولة  ،وانقطاع األﻣل في غيره  ،فيكثر ﻣن دعائه  ،والدعاء يوﻣئ بمخاطبة

________________________________
(١

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٤٨ ،٤٧

(٢

المصدر ذاته  ،ص ٤٨
السﱡھا ُد األَ َر ُ
ق وال ﱡسھُ ُد بضم السين والھاء القليل ﻣن النوم و َس ِھ َد بالكسر يَ ْسھَ ُد َسھَداً و ُسھْداً وسُھاداً لم َينَ ْم ورج1ل سُ1ھُ ٌد قلي1لُ

(٣

النوم و المسھد  :المحمول على السھر .
(٤

ُﻣسوﱠد  :سيﱢد كريم .

(٥

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٩٤ ، ٩٣

القريب ﻣن الشخص  ،وإن لم يكن ھذا القرب قربا ً بالمسافة لكنه ق1ربٌ ﻣ1ن القل1ب  ،ث1م نج1د الش1اعر
يأتي بكلمة ) أناديك ( التي تشابه كلّمة ) دعوتك ( بالمعنى لكن النداء يكون للبعيد أكثر ﻣنه للقريب ،
وقد يكون ھذا التنوع في التكرار  ،ليرسخ الشاعر ﻣن خالله حاجته الماسّة فيدعو ﻣن قريب وبعيد .
يكرر الشاعر كلّمات أخرى تؤكد لوعته  ،وإصراره على طلب الفداء  ،وتصور حالته النفسيﱠة ،
فيدور ّ
كالﻣه في ﻣجموعة ﻣن المفردات المكررة  ،التي تحتل فكره وتمأل وجدانه  ،فيقول -:
١٠٣

سـآل عني  ،وتق ُع ِد
وال تــقـطـع الـ ّ

فـال تـتـرك األعداء حولي ليفرحوا
وال تق ُعد َْن  ،عني  ،وقد سيـ َم فديتي ،
فـكـم لـك عـنـدي ﻣن أيا ٍد وأنع ٍم
تـشـبـﱠث بھا أكروﻣة ً قـبل فوتھا ،

فـلـسـتَ عـــن الفعل الكريم ب ُمقع ِد
رفـعـتَ بـھا قدري وأكـثـرت ُحسّدي
وق ـُم في خالصي صـادق العزم واقـع ِد

فــإن ﻣـ ُ ﱡ
ت بعد اليوم عابك ﻣھلكي

ﻣـعاب الـنـّزاريّـَين ﻣھلك ﻣـعـبـ ِد
ﱡ
يھـذون أطـراف الـقريض الـ ُمق ﱠ
ص ِد)(١

ھـــم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا
ولـم يـ ُ
ك ب ِدعا ً ھُلكـُهُ؛ غير أنّھـم

يـُعــابون إذ سـيم الفدا ُء وﻣـا فـُدي

ويكمل -:
فـإن تفتدوني تفتدوا شـرف ال ُعـال،
وإن تـفـتدوني تفتـدوا لـِ ُعـال ُكم

وأســرع عـــوّا ٍد إلـيـھـا ُ ،ﻣع ﱠو ِد
اللسان أو الـيـ ِد
فـتـ ًى غـيـر ﻣردو ِد
ِ

ويكمل -:
بقـيت ابن عبدﷲ تُحمى ﻣـن ال ّردى،

ك ﻣـنـ ّا سيّ ٌد بعد سـيـ ّ ِد
ويـفـديـ َ

)(٢

يكرر الشاعر في ھذه األبيات كلّمة ) تقعد ( وتصريفاتھا أربع ﻣرات  ،وكلّمة ) الفداء (

________________________________
(١

الزوْج ُ
ْضلُھا عَضْ الً وعضﱠلھا َﻣنَعھا ﱠ
ظ ْلما ً و عض1لوا  :ﻣنع1وا – ھ ﱠَ1ذ الق1رآن يَھ ﱡُ1ذه ھ ًَّ1ذا
َض َل الرﱠجُ لُ أَيﱢ َمه يَعْضُلھا ويَع ِ
ع َ
ً
ً
ھذا أَي َيسْرُده و ّ
ويھذ الحديث ّ
ﱡ
يھذون  :يسردون – المقصّد  :المنظوم قصائد .
يقال ھو يَھ ﱡُذ القرآنَ ھ َّذا

(٢

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٩٨ – ٩٥

وتصريفاتھا ) فديتي  ،تفتدوني  ،فُدى  ،تفتدوا ( تسع ﻣرات  ،وھذا يؤك1د اھتم1ام الش1اعر وتركي1زه
على عدم قعود سيف الدولة عن فدائه  ،وش ّدة تأثره النفسي في األسر وانتظاره للفداء ،فب1ات الف1داء
ُج ﱠل ھمه  ،ليأتي ﻣكرراً بھذه الصورة .
يقول أبو فراس - :
بـكـيت فل ّما لم أ َر الـ ّدﻣـع نـافعـي ،
وقـد ُ
ّرت أن الصّـبر  ،بعد فـِراقھـم ،

ّبـر
رجعت إلـى
ٍ
صبر  ،أﻣـ ّر ﻣـن الـص ِ
يـسـاعدني وقتا ً  ،ف ُع ّز ُ
يت عـن صبري )(١
١٠٤

نجد أن الشاعر في ھذه األبي1ات يك1رر كلّم1ة ) الص1بر ( أرب1ع ﻣ1رات  ،ونح1سﱡ ونح1ن نق1رأ ھ1ذين
البيتين  ،أن الشاعر يُصبّر نفسه على الفراق  ،فيكثر ﻣ1ن تك1راره  ،فش1عور الش1اعر المس1يطر علي1ه
" ل11م يدفع11ه إل11ى اختي11ار الكلّم11ة فق11ط  ،ب11ل إل11ى تكرارھ11ا  ،ول11و ل11م يكررھ11ا عل11ى ھ11ذه الش11اكلّة لم11ا
استطاعت أن تنقل تجربته العميقة أو أن تثير إحساسا ً لدى المتلقي "

) (٢

يحسﱡ أبو فراس بالوحدة والشوق ألصدقائه وھو في األسر  ،فيقول :
ـخـلـص الو ّد أو صديـقاً صديقا
ُﻣ
َ

ھــل تـ ُ ِحـسـ ّان لي رفـيقـا ً
ال رعى ﷲ يـا خـليل ّي  ،دھـراً

فــرّقـتنا ظـروفـه تــفريـقا
والداً ﻣحـسـنا ً  ،وعـمـّا ً شفـيقا

كـنت ﻣوال كما ؛ وﻣـا كنت إال

كل ّما اسـتخون الصـّديـ ُ
صديقا
ق ال ّ

فـاذكراني ؛ وكـيف ال تذكراني
وإن عجيـبا ً
بــ ّ
ت أبكـيكمـا ؛ ّ

أن يبيتَ األسي ُر يبكي الـطليـقا !

)(٣

يكرر الشاعر كلّمت ّي ) الرفيق والصديق ( ست ﻣرات  ،ويكرر كلّمة ) تفري1ق ( ﻣ1رتين  ،وكلّم1ة
) اذكراني ( ﻣرتين أيضا ً  ،وھذا التكرار يصور لنا حالة الشاعر وتعلقه بصديقيه  ،ليقوم

________________________________
(١

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ) ( ١٥٤ ، ١٥٣

(٢

ﻣوسى ربابعة  "،التكرار في الشعر الجاھلي – دراسة أسلوبيﱠة – " ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٦٩

(٣

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٢٢٦

بالكشف عن ﻣكنونات صدره  ،ويبين لوعته ﻣن الفراق  ،الﱠذي ال ينسيه صديقيه ويخشى أن يُنسي
ھذا الفراق صديقيه ﻣا كان بينھم .
يرثي أبو فراس ابن أخته وھو ابن سيف الدولة  ،و يلعب التكرار دوراً ﻣھما ً في ھذا الرثاء  ،فيقول
-:
يـا َﻣ ْن أتته المنايـا  ،غير حافلـ ٍة ،

أيـن العبي ُد وأيـن الـخـي ُل والخَـو ُل ؟

أيـن الّ ُ
ليوث التي حوليك  ،رابضة ً؟

أيـن الصّنائ ُع ؟ أيـن األھل ؟ ﻣا فعلوا ؟

ك أقطعُھا ؟
أيـن السيوفُ التي يحمي َ

أيـن السّواب ُ
ق ؟ أين البيضُ واألس ُل ؟

١٠٥

)(١

في ھذه األبيات يكرر الشاعر كلّمة ) أين ( ثمان ﻣرات  ،باثا ً في ذلك تساؤالً عميق1ا ً ح1ائراً ف1ي
ق ﻣ1ا حص1ل إلب1ن أخت1ه ،
صدره  ،فالمتلقي يحُسﱡ بصدﻣة الشاعر النفسيﱠة الكبيرة  ،فھ1و غي1ر ﻣص1د ٍ
وھو في تساؤله ھذا يبحث عما أضاع  ،فيقول ) أين (  ،وھذا التساؤل يقوده للبحث عما كان يح1يط
بابن أخته  ،ﻣن خدم وعبيد وسيوف وخيل وغيرھا  ،فبذھاب ابن أخته  ،ذھابٌ لك ّل ﻣا يحيط به .
يمدح أبو فراس أھل البيت عليھم السّالم بمجموعة ﻣن األبيات المنتھية  ،بإسم سيدنا عل ّي ك1رم ﷲ
وجھه  ،فيقول - :
ي
ـشـاهُ  ،إال ّ بأحـمـد وعَلـِ ﱠ

ُ
لست أرجو النّجاة َ  ،ﻣن ك ّل ﻣا أخـ
ول فاطم ِة ﱡ
الطـھـ
وبـبن ِ
ت الرسـ ِ
باقر ِعلـ ِم الـ
ي النق ﱢ
والـتـقـ ﱢ
يِ ،
جعفر وﻣوسى وﻣـوال
وابــنـه
ٍ

ــر  ،وسبطي ِه واألﻣ ِام عَلـِ ﱠي
ِ
ي
ـلّـه فينـا  ،ﻣح ّم ِد بن عَلـِ ﱠ

وأبـي جعـفر َس ِم ﱢي رسـول الـ

نـا عَل ّي  ،أكرم ب ِه ﻣن عَلـِ ﱠي
ّـلـ ِه  ،ث ّم ابـنه الز ِك ﱢي عَلـِ ﱠي

ي والقـائـم الم ّ
ظـ
وابـنه العسكر ﱢ

ي
ھر َحقّي ﻣـُح ّم ِد بـن عَلـِ ﱠ
ـ ِ
يوم عرضي على اإلل ِه ال َع لـِ ﱠي

بــھـم أرتجي بُلـوغ األﻣـاني

)(٢

________________________________
(١

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٢٣١

(٢

المصدر ذاته  ،ص ٣٤٩

ﱠ
ي ( كرم ﷲ وجھه  ،يوﻣيء بحضور سيدنا عل ّي ف1ي نفس1ه  ،حي1ث "
إن تكرار الشاعر السم ) َع ِل ّ
أن الشاعر عندﻣا يلح على تكرار اسم ﻣعين  ،فإنه يجعله النقطة المحورية واألساسية الت1ي تتمح1ور
حولھا القصيدة " ) ،(١وقد كرر الشاعر ھذا االسم في قصيدته ليؤكد ﻣحبته آلل بيت النبي صلى ﷲ
عليه و سلم .
1ان عدي11دة  ،ولكّ 1ل تك11رار لھ11ذه
إذن فلتك11رار الكلّم11ات ف11ي ش11عر أب11ي ف11راس قيم11ة كبي11رة  ،وﻣعٍ 1
ال ّ
كلمات يؤدي غرضا ً أساسيا ً ال يمكن بتره عن السياق بأي شكل ﻣن األشكال  ،فم1ن غي1ر الص1حيح
أن نطلق على كلمة ﻣكررة حكما ً عاﻣا ً بداللة ھذا التكرار في جميع المواضع فال بُ ﱠد لنا ﻣن ربط ك ّل
تكرار بسياقه  ،والبحث عما يضيفه ھذا التكرار ﻣن قيمة ﻣعنويﱠة وجماليﱠة في ﻣوضعه ).(٢

١٠٦

ثالثا ً  :تكرار البداية - :
وھذا النوع ﻣن التكرار " أكثر ارتباطا ً ببناء القصيدة أو األبيات التي يرد بھا ﻣن أن1واع التك1رار
السابقة  .فھو يكشف عن فاعليﱠة قادرة على ﻣنح النص الشعري  .بنا ًء ﻣتالحما ً  ،إذ أن ك ّل تكرار ﻣن
ھذا النوع قاد ٌر على إبراز التسلس1ل والتت1ابع  ،وإن ھ1ذا التت1ابع الش1كلّي يع1ين ف1ي إث1ارة التوق1ع ل1دى
الساﻣع  ،وقد يأتي ھذا التكرار بكلّمة أو كلّمتين أو قد يمتد ليشمل شطراً ﻣن البيت الشعري "

)(٣

يقول أبو فراس - :
إذا ُفـ ﱠل ﻣـِنهُ ﻣـضربٌ وذبابُ

بنـي َع ّمنا ﻣا يصن ُع السّيفُ في الوغى
بـني َع ّمنا ال تنكـروا الحـ ﱠ
ق إنـ ّنـا
بـني َع ّمنا نحن السّواعـ ُد والظـﱡبـى

؟)(٤

صـالبُ
شـِدا ٌد على غـير الھوان ِ
ويوش ُ
ضـرابُ
ك يـوﻣا ً أن يكون ِ

)(٦)(٥

________________________________
(١

ﻣوسى ربابعة  "،التكرار في الشعر الجاھلي – دراسة أسلوبيﱠة – " ،ﻣرجع سابق  ،ص ١٧١

(٢

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ١٦٨

(٣

المرجع ذاته  ،ص ١٧٩

(٤

ط َر ُفه ال ُمتَ َ
ﱠيف َ
طرﱢفُ الذي يُضْ َربُ به وقيل َحدﱡه .
ُذ بابُ الس ِ
ﱡ
ﱢنان والنﱢصْ ل والخَنجر وﻣا أَ ْشب ه ذلك و جمعھا ال ُ
ظ بى .
الظ بَة ح ّد السيف والس ِ

(٦

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٣٤

(٥

إن تك11رار الش11اعر لبداي11ة ھ11ذه األبي11ات  ،تأكي11د ﻣن11ه عل11ى ص11لة القراب11ة بين11ه وب11ين س11يف الدول11ة
واألﻣراء في حلب  ،وھذا التأكيد دعوة ﻣنه لإلسراع في افتدائه فھو ﻣن ھذه العائلة  ،وذل1ك دون أن
نغفل ﻣا يضفيه ھذا التكرار على األبيات ﻣن تالحم وتتابع وتوحيد للفكرة وتأكيداً لھا .
يقول أبو فراس وقد جرت بينه وبين قائد الروم ﻣناظرة ،اتھم فيھا قائد الروم أبا فراس و العرب
بعدم ﻣعرفة الحرب وإجادتھم للشعر فقط ،فقال- :
ك ﻣن للحرب إن لـم نكن لھا
فـويـلـ َ

وﻣـن ذا الﱠذي يـمسي ويضحي لھا تربـا

وﻣــن ذا ّ
يلف الجيش ﻣن جـنبـاته ؟

وﻣـن ذا يقود الـشـّـ ُ ّم أو يـصدم الـقلبا

ش
وويـلـك ﻣن أردى أخاك بمـرعـ ٍ
ك ﻣـن خلّى ابن أُختك ُﻣوثـقا ً
وويـلـ َ

ك العـضـبا ؟
وجلﱠ َل ضـربا ً وجـه والـد َ
قـان تبتد ُر
وخـالّك بـالﱠ ﱠـلـ َ ِ

١٠٧

الـ ﱢ
ش عـبـا؟)(٢)(١

في ھذه األبيات يكرر الشاعر كلّمة ) ويلك ( في بدايتھا ثالث ﻣرات  ،ﻣما يضفي عل1ى القص1يدة
عنصر التھديد والوعيد  ،و يظھر الغضب و الحركة المتوھجة في نفس الشاعر  ،وقد ظھ1رت ھ1ذه
المشاعر على شك ّل نغمة ﻣوسيقية ﻣوحدة في بداية ك ّل بيت .
يكمل الشاعر في نفس القصيدة فيقول - :
فـَ َسـل بـردسا ً ع ّنا أخاك وصـھـرهُ ،
َو َســل قرقواساٍ وال ﱠشميشق صـھـرهُ ،

و َســل آل بـرداليس أعظمكم خطبـا
و َســل سبطهُ البطريق أثبتكم قـلـبـا

َو َســل صـيـدكـم آل المالين إ ّننـا

نـھـبـنـا بـبـيض الھند ع ّزھم نھبا !

س،
َو َســل آل
ٍ
بـھـرام وآل بـلنـط ٍ

َو َســل آل ﻣنوال الجحاجحة الـ ُغـلبـا

َو َســل بـالبرطسيس العسـاكر كلّھـا

َو َســل بالمنسطرياطس الـرّوم والعُربا

)(٣

________________________________
(١

َ
ْ
ْع وال ﱠش ﱢ
ق الذي فيه و الشعب  :الطريق في الجبل .
اللقان  :بلد بالروم وراء خرشنة – ال ﱠش ْعبِ ِ :سلسلةً أي ﻣكانَ الصﱠ د ِ

(٢

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٥١

(٣

المصدر ذاته  ،ص ٥٢

وفي تكرار بداية ھذه األبيات  ،ﱠ
بس1وق األدلِ 1ة والمواق1ف
فإن الشاعر يح1اول إثب1ات وجھ1ة نظ1ره
ِ
التي تؤيد فكرته  ،وزيادة على ذلك فإن الشاعر قام بتكرار كلّمة ) َسلْ ( في بداية صدر البيت وف1ي
بداية عجزه أيضا ً ،وذلك لزيادة التأثير والوصول إلى إقناع المتلقي .
ينظم أبو فراس قصيدة طويلة في ﻣفاخر أسالفه وأھل1ه  ،فيك1رر ﻣجموع1ة ﻣ1ن األلف1اظ ف1ي بداي1ة
األبيات ليرسم صورة ﻣتوازية الخطوط وﻣتسلسلة األحداث  ،فيقول -:
وعــ ّمــَي الﱠذي أردى الوزير وفاتكا ً

وﻣا الـفـارسُ الـفتّا ُ
ك إالّ المجاھ ُر

وعــ ّمــي الﱠذي ُسلـ ّت بنج ٍد سيوفه

فــروّع بالغورين ﻣـن ھـو غائ ُر

وعــ ّمــي الﱠذي س ّمته قيسٌ ُﻣزرفـنا

وقـد شجرت فيه ال ّرﻣا ُح الشواجـ ُر

وعــ ّمــي الﱠذي أفنى ال ﱡشراة بوقعـ ٍة
وعــ ّمــي الﱠذي ذلـ ّت حبيبٌ لسيفـ ِه

ّائبان وجـاز ُر
شـھـيـدان فيھا الر ِ
وكـانت وﻣرعاھا ﻣن العـِ ّز ناض ُر

وعــ ّمــي الـحـرُونُ عند ك ّل كتيب ٍة

ت صاب ُر
تـخـِفﱡ جبا ٌل  ،وھو للمو ِ
١٠٨

)(١

وفي ھذه األبيات فإن تكرار الشاعر لتركيب ) ع ّمي الﱠذي(  ،يجعل ﻣن القصيدة بنا ًء أكثر تماسكا ً
وصالبة  ،فھذا التكرار يؤﻣن جرساً ﻣوسيقيا ً واحداً  ،وي1ؤﻣن تركي1زاً ﻣتعم1داً عل1ى المم1دوح ليظھ1ر
ﻣن خالله ﻣكانة ھذا الممدوح وعلو شأنه .
يكمل الشاعر القصيدة بمجموعة أخرى ﻣن التكرارات  ،فيقول - :
وﻣــنــّا الﱠذي ضاف اإلﻣام وجيشـ ُه!

وال جــو َد إالّ أن تـضيفَ العسـاك ُر

وﻣــنــّا الفتى يحيى وﻣـنـّا ابن ع ّم ِه

وناظـ ُر !
ھـمـا ﻣا ھـما للع ّز سم ٌع ،
ِ

وﻣــنــّا أبــو الـيقظان ُﻣنتاش خال ٍد
وﻣــنــّا ابـن قـنّاص الفوارس أحم ٌد

وﻣــنـــّا أخوهُ األفعوان المسـاو ُر
ّـيف أبل ُج  ،زاھ ُر
ثل الـس ِ
غال ٌم كــمـ ِ

وﻣــنــّا أبـو عـدنانَ سـيـ ّد قوﻣ ِه ،

الع ّز  :جـَب ٌر وجـابــ ُر
وﻣـنـّا قريعا ِ

وﻣــنّــا األغـ ّر ابـن األغـ ّر ُﻣھَلھ ٌل

ي ،إن ذ ّم الخلي ُل المعاشـِ ُر
خـلـيـلـ َ

________________________________
(١

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١٢٦ – ١٢٣

وﻣــنــّا عـل ّ
صن ُوهُ
ي فارسُ الخيل ِ ،
وﻣــنــّا الـحـُسينُ القر ُم ُﻣشب ِه ج ّد ِه

نصر خي ُر ﻣن زار زائ ُر
عَـلــ ّي بـن
ٍ
للجيش غاﻣ ُر
حـمى نفـسه والجيشُ
ِ

)(١

يستمر الشاعر في ھذه األبيات بالتأكيد على ﻣفاخر أسالفه وأھله  ،وقد خدﻣه التكرار في إشباع
فخ11ره  ،فتك11راره لكلّم11ة ) ﻣنّ11ا ( تركيٌ 1ز وإلح11اح ﻣن11ه عل11ى ذك11ر أھل11ه وﻣن11اقبھم  ،وت11ذكي ٌر ب11ين الفين11ة
واألخرى أنه ﻣنھم وھم ﻣنه .

١٠٩

يقو ُل أبو فراس وقد ضج بالسؤال  ،وفاضت نفسه ﻣن الدنيا وﻣا فيھا - :
أيــا قـلـبـي  ،أﻣـا تـخـشـع ؟

ويــا عــلـمـي  ،أﻣـا تـنـفـع ؟

أﻣــــا حـقّـي بـأن أنـظـــ

ــــــ َر للـ ّدنـيـا  ،وﻣـا تصنع ؟

أﻣــــا شـيـ ّعـ ُ
ت أﻣـثـالــي

ق ﻣن الـمضجـع
إلـــــى ضــي ٍ

أﻣــــا أعــلـم أن ال بُـــ

ــــــ ّد لـي ﻣـن ذلك المصـرع ؟

أيــــا غــوثـاهُ  ،بالــلـــ

ــــــ ِه ھذا األﻣـ ُر ﻣـا أفـضـع !

)(٢

ﱠ
إن تكرار الشاعر لالس1تفھام ف1ي بداي1ة األبي1ات دالل1ة عل1ى حيرت1ه وض1يق ص1دره  ،وھ1و ف1ي ذل1ك
يدخل المتلقي في حيرة ﻣماثلة لحيرته  ،ذلك أن1ه يس1أل ف1ي كّ 1ل بي1ت س1ؤاالً اس1تنكاريا ً ﻣثي1راً للمتلق1ي
جاذبا ً له .
يستعمل الشاعر تكرار البداية في الرثاء أيضا ً  ،فنجده يرثي أبا وائل تغلب بن داود ،
ٌ
كـان ابن ع ّمي ّ ،
حادث ،
إن عرا

ث  ،أو كالـصّارم الصّاقـ ِل
كـاللي ِ

كـان ابن ع ّمي عالمـا ً  ،فاضالً

وال ّدھر ال يـبقـي على فـاضـ ِل
ـل
لكـنـّهُ بـحـ ٌر بـال سـاح ِ

كـان ابن ع ّمي بح َر جو ٍد طمى

________________________________
(١

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١٣٧ – ١٢٢

(٢

المصدر ذاته  ،ص ٢١١

(٣

المصدر ذاته  ،ص ٢٣٣

١١٠

)(٣

فيقول -:

نجد ﱠ
أن الشاعر قد نجح بتعداد ﻣناقب المرث ّي  ،وإبقاء المتلقي ﻣنتبھا ً واعياً  ،لما لھذا التكرار ﻣن
تأثير ،فقد جاء بتتابع الصفات وتسلسلھا  ،ﻣذكراً بلوعته على ھ1ذا المي1ت فكلّم1ة ) ك1ان ( ت1ذكير ﻣن1ه
بانتھاء عھد المتوفى  ،وذكر ﻣنه لما كان عليه .

١١١

الفصل الخاﻣس
التﱠضمين
العروض ّي
التّضمين العروضي
التضمين لغة " ال ًّ
ضمين  :الكفيل  ،ضمن الشيء وبه ضمنا ً وضمانا ً  :كفل به  .وض ﱠمنه إياه :
كفﱠله  .والمض ﱠمن ﻣن الشعر  :ﻣا ض ّمنه بيتا ً  ،وقيل ﻣا لم تتم ﻣعاني قوافيه إال بالبيت الﱠذي يليه  .وفي
المحكم  :ال ُمض ﱠمن ﻣن أبيات الشعر ﻣا لم يتم ﻣعناه إال في البيت الﱠذي بعده "

)(١

وفي اإلصالح " ھو أال يت ّم ﻣعنى البيت إالّ بما بعده سواء ت ّم اللفظ أو لم يت ّم "
يستقل البيت الواحد بمعناه  .أي أن يأتي البيت الثاني ﻣكمالً لمعنى البيت األول "

١١٢

)(٣

)(٢

وھ1و " أال

" والتضمين في العروض  :ھو أن يُبنى بيت على ّ
كالم يكون ﻣعن1اه ف1ي بي1ت يتل1وه ﻣ1ن بع1ده
ﻣقتضيا ً له "

)(٤

يأتي التضمين بمعنى آخر كثر استعماله عند النقاد  ،وھو عند ابن رشيق القيرواني " قصدك
إلى البيت ﻣن الشعر أو القس1يم  ،فت1أتي ب1ه ف1ي آخ1ر ش1عرك أو ف1ي وس1طه " ) (٥وعن1د أب1ي ﻣنص1ور
الثعالبي " أن يأتي الشاعر في شعره بمصراع أو بيت أو بيت1ين لغي1ره عل1ى طري1ق العاري1ة اس1تعانة
بذلك على تمام ﻣقصوده  ،وتأكيد ﻣعناه ؛ وحقه أن ينبه علي1ه  ،أو يك1ون ش1عراً ﻣعروف1ا ً عن1د األدب1اء
كي ال يتوھم الساﻣع أنه سرقه "

)(٦

وقد أسمى ابن أبي األصبع المصري ھذا النوع إيداعا ً  ،وذل1ك

" أن يعتمد الشاعر أو المتكلّم إلى نصف بيت لغيره يودعه شعره سوا ٌء أكان صدراً أم عجزاً "

)(٧

________________________________
ضمن ( .
 (١ابن ﻣنظور  ،لسان العرب  ،ﻣصدر سابق  ،ﻣادة ) َ
 (٢ﻣحمد عل1ي الش1وابكة وأن1ور أب1و س1ويلم  ،ﻣعج1م ﻣص1طلحات الع1روض والقافي1ة  ،دار البش1ير للنش1ر والتوزي1ع  ،عم1ان ،
 ، ١٩٩١ص ٦٩
 (٣عرفات ﻣطرجي  ،الجاﻣع لفنون اللّغة العربية والعروض  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٣٦٠
 (٤أحمد ﻣطلوب  ،ﻣعجم النقد العربي القديم  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٣٤٩
 (٥ابن رشيق القيرواني  ،العمدة في ﻣحاسن الشعر وآدابه  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٧٠٢
 (٦أبي ﻣنصور الثعالبي  ،روضة الفصاحة  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٥٨
 (٧ابن أبي األصبع المصري  ،تحرير التحبير  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٣٨٠

١١٣

1ان كثي11رة للتض11مين ،
وق11د أورد ال11دكتور ﻣني11ر س11لطان ف11ي كتاب11ه ) التض11مين والتن11اص ( ﻣعٍ 1
وجعله ع ّدة أقسام  ،ھي :
أوال ً :التضمين في اللّغة  :ويأتي في عدة ﻣعاني - :
التضمين ھو  :المعنى المضمر في اللفظ المذكور .
ي.
التضمين ھو  :الجمع بين لفظتين ﻣتشابھتين في الوزن والرو ّ
التضمين ھو  :أن يض ﱠمن الفعل ﻣعنى فعل آخر فيجري ﻣجراه .
ثانيا ً :التضمين في العروض  :وھو عن1د نق1اد الش1عر ) االقتض1اء(  :أن يك1ون ف1ي األول
اقتضاء للثاني  ،وفي الثاني افتقار إلى األول .
ثالثا ً :ويكون التضمين في األصوات كما في األشعار  :وھو ﻣا ال يستطاع الوقوف عليه
حتى يوصل بآخر .
رابعا ً :التضمين يكون في النثر كما ھو في األشعار  :حيث يض ﱢمن المتكلّم ّ
كالﻣه ﻣثالً أو
آية ﻣن القرآن الكريم .
خاﻣسا ً :التضمين في الش1عر  :وھ1و البي1ت المفت1وح  ،الﱠ1ذي ال يكتم1ل ﻣعن1اه إال بالبي1ت
الﱠذي يليه .

)(١

وبعد ھذا العرض لمصطلح التضمين  ،فإن التضمين العروضي ﻣوضوع دراستنا  ،يأتي
بمعنى االقتضاء

)(٢

و اإليداع وھو أن يودع الشاعر تمام ﻣعنى البيت األول في الثاني ويضمنه

إياه ) ، (٣وھذا النوع ﻣن التضمين يرتبط بظاھرة أخرى تسمى ) التفريع ( وھو أن يأخذ الشاعر
في وصف ﻣن األوصاف فيقول ) ﻣا كذا ( وينعت شيئا ً ﻣن األشياء

________________________________
 (١انظر  :ﻣنير سلطان  ،التضمين والتناص  ،ﻣنشأة المعارف باإلسكندرية  ،ﻣصر  ، ٢٠٠٤ ،ص ٢٤ – ٢١
 (٢انظر  :احمد احمد بدوي  ،أسس النقد األدبي عند العرب  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٣١٧
 (٣انظر  :ﻣحمد علي الشوابكة وأنور أبو سويلم  ،ﻣعجم ﻣصطلحات العروض والقافية  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٣٥

١١٤

نعتا ً حسنا ً ثم يقول ) بأفعل ﻣن كذا ( ) (١كما قال األعشى - :
ﻣـا روضة ﻣن رياض الحزن ﻣعشبةٌ

خـضـرا ُء جـاد عـليھا ُﻣسب ٌل ھَ ِطـ ُل

ك الـ ﱠ
شمس ﻣنھا كـوكبٌ ِشر ٌ
يضاح ُ
ُﻣــ َؤ ﱠز ٌر بـعـمـيم الـثـﱠبت ﻣكتھ ُل
ق
ل (٢) .
يــوﻣـا ً بأطـيب ﻣنھا نش َر رائح ٍة
ص ُ
وال بـأحـسـنَ ﻣنھا إذ دنـا األ ُ ُ
" تتخذ ظاھرة التفريغ ش ّ
كالً ثابتا ً إذ أنھا تب1دأ باس1م ﻣنف1ي ث1م ي1أتي خب1ر ھ1ذا االس1م عل1ى ش1ك ّل
جار و ﻣجرور ) بأفعل (  ،ولذلك ال يتم ﻣعنى البيت إال بقراءة الجار والمجرور "

)(٣

وق11ف بع11ض النق11اد الق11داﻣى وقف11ة ﻣعارض11ة للتض11مين العروض11ي  ،فنج11دھم يص11فوه ب11القبيح
والمعيب ﻣظھرين في ذلك كراھتھم له  ،فنجد ﱠ
أن أبا ھالل العسكري بعد أن يتم المصطلح قام بإيراد
ﻣثال ٍ ﻣن الشعر ثم وصفه بالقبيح ) (٤ونجد ابن رشيق ي ُع ﱡد التضمين عيبا ً ﻣن عيوب القافي1ة فيق1ول:
" التضمين أن تتعلق القافية أو لفظة ﻣما قبلھا بما بعدھا  ،وكلّما كانت اللفظة المتعلق1ة بالبي1ت الث1اني
بعيدة عن القافية كان أسھل عيبا ً " ) (٥و في المصون ف1ي األدب ف1إن " خي1ر الش1عر ﻣ1ا ق1ام بنفس1ه ،
وكمل ﻣعناه في بيته  ،وقاﻣت اجزاء قسمته بنفسھا  ،و استغنى ببعضھا لو سكت عن بعض " ).(٦
ﱠ
أن ھ1ذا الموق1ف ﻣ1ن التض1مين العروض1ي عن1د الق1دﻣاء  ،ن1ابع ﻣ1ن رس1وخ فك1رة وح1دة البي11ت
واستقالله بنفسه  ،وجعله ﻣقياسا ً للموازنة بين الشعراء  ،ﻣم1ا جعلھ1م يص1درون أحكاﻣ1ا ً ح1ول أش1عر
بيت  ،واﻣدح بيت أو اھجى بيت ). (٧

________________________________
 (١انظر  :ﻣوسى ربابعة  "،ظاھرة التضمين العروضي ف1ي ش1عر األعش1ى  :دراس1ة ف1ي المفھ1وم والوظيف1ة " ،ﻣجل1ة جاﻣع1ة
الملك سعود  ،المجلد الثاﻣن  ،اآلداب ) ، ١٩٩٦ ، (١ص ١٤٥
 (٢األعشى  ،ديوان األعشى  ،دار صادر  ،بيروت  ، ١٩٦٠ ،ص ١٤٥
 (٣ﻣوسى ربابعة  " ،ظاھرة التضمين العروضي في شعر األعشى  :دراسة في المفھوم والوظيفة "  ،ﻣرجع سابق  ،ص٨٣
 (٤انظر  :أبي ھالل العسكري  ،كتاب الصناعتين  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٤٢
 (٥انظر  :ابن رشيق القيرواني  ،العمدة في ﻣحاسن الشعر وآدابه  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٣٢٤ – ٣٢٢
 (٦أبي احمد العسكري ،المصون في األدب ،تحقيق :عبدا لسالم ھارون ،ط ،٢ﻣطبعة حكوﻣة الكويت ،الكويت ،١٩٨٤ ،ص
٩
 (٧انظر :ﻣحمد صايل حمدان وعبد المعطي نمر وﻣعاذ السر طاوي  ،قضايا النقد القديم  ،ط ، ١دار األﻣل للنشر والتوزيع ،
األردن  ، ١٩٩٠ ،ص ٧٤

يتف11ق تفض11يل النق11اد الع11رب الس11تقالل البي11ت الواح11د بمعن11اه ﻣ11ع الطبيع11ة العربي11ة الت11ي ت11ؤثر
ﻣس1تغن
اإل يجاز  ،فالبيت الواح1د أس1ير عل1ى األلس1نة  ،وﻣ1ن المھ1م إن يك1ون ھ1ذا البي1ت ت1ام المعن1ى
ٍ
بنفسه

)(١

١١٥

" يحتج أنصار فكرة أن النقد العربي " وليس الشعر " لم يحرص عل1ى اس1تقالل البي1ت  ،ب1ل
حرص على تماسك القصيدة وترابطھا ،بتش1بيه القص1يدة بالعق1د  ٠وھ1و تش1بيه جي1د  ،يلخ1ص

–

بالفعل – الخصائص التي أرادھا ﻣعظم النقاد للقصيدة  ،فھي ينبغ1ي أن تتك1ون ﻣ1ن ع1دد ﻣ1ن األبي1ات
ﻣتساوية في الطول  ،ﻣستقل بعضھا عن بعض  ،يربطھا سلك ھو الوزن والقافية  ،تماﻣاً ﻣثل حبات
العقد ،ال تتداخل بل تستقل ك ّل حبة ﻣنھا عن األخرى  ،ﻣع أن سلك العقد يجمع بينھا
جميعا ً " )(٢

وبالبح11ث ع11ن أھ11م األس11باب الت11ي دفع11ت البالغ11ة العربي11ة إل11ى الح11رص عل11ى اس11تقالل البي11ت
بمعناه وإعرابه  ،نجد ﱠ
أن السبب العملي المباشر ھو سيطرة األﻣيﱠة  ،وانتقال الشعر بطريق الرواي1ة
الشفھية ،ﻣعتمدا على الحفظ بالدرجة األولى  ،والحاجة إلى الشعر في الحديث والخطابة  ،والتوجيه
 ،فاستغناء البيت الش1عري ع1ن غي1ره ييس1ر ﻣھم1ة المتح1دث  ،كم1ا ييس1ر عملي1ة التلق1ي والحف1ظ ،أﻣ1ا
الس11بب الفلس11في البعي11د فيرج11ع إل11ى أن التص11ور الجم11الي العرب11ي ي11نھض ع11ـلى أس11ـاس ﻣ11ن الوح11ـدة
الصـغيرة المتكررة  ،فالشعر تكرار لمجموعة ﻣن التفعيالت

المتشابھة)(٣

ﱠ
إن ھذا االھتمام باستقالل ك ّل بي1ت بمعن1اه  ،بحي1ث ال يتعل1ق ﻣعن1ى كلّم1ة في1ه أو فھمھ1ا بكلّم1ة
أخرى في بيت سابق أو الحق  ،قد ع ﱠوق الوعي البالغي والنقدي لدى القدﻣاء بأھمية الشك ّل الشاﻣل
للقص11يدة  ،فج11اءت اآلراء النقدي11ة ﻣبني11ة عل11ى ق11راآت جزئي11ة و انطباع11ات ش11كليﱠة بعي11دة ع11ن ال11وعي
النقدي ألھمية دراسة العمل األدبي ككل ،فقاﻣت بإھمال قيمة العالقات المتبادلة بين عبارات ال1نص
المتناثرة بين أبيات القصيدة  ،والتي ال يمكن حصرھا في بيت

واحد )(٤

________________________________
 (١انظر  :أحمد حمدان بدوي  ،أسس النقد األدبي عند العرب  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٣١٧
 (٢سيد البحراوي  ،التضمين في العروض والنشر العربي  ،ترجم1ة ﻣ1ع بع1ض التع1ديل للدراس1ة الت1ي ق1دﻣت بالفرنس1ية إل1ى
ﻣؤتمر الجمعية الدولية لألدب المقارن  ،باريس  ، ١٩٨٥ ،ص٩٣
 (٣انظر  :ﻣحمد حسن عبدﷲ  ،أصول النظرية البالغية  ،ط ، ٢ﻣكتبة وھبة  ،القاھرة  ، ١٩٩٦ ،ص٥٦
 (٤انظر  :المرجع ذاته ،ص ٥٦

التضمين العروضي عنص ٌر ﻣتط1و ٌر ف1ي بن1اء ا ّللغ1ة الش1عريﱠة  ،ويمكنن1ا اإلش1ارة إل1ى بع1ض
الخطوط العريضة التي تربط ھذه الظاھرة بالبناء الشعري وتبين تطورھا - :

١١٦

أوالً  - :كانت السمة العاﻣة للشعر العربي ھي االستقالل المعنوي لك ّل بيت بحيث يب1دو البي1ت
صالحا ً للترديد وحده  ،وھو ﻣا يسمى بمبدأ ) وحدة البيت ( .
ثانيا ً  - :ھذه القاعدة العاﻣة لم تمنع ﻣن ظھور استثناءات تخرج عليھا بقدر ﻣا تؤكدھا .
ثالثا ً  - :ظلت ھذه االستثناءات ﻣحصورة حتى جاء الشعراء المح1دثون ف1ي العص1ر العباس1ي
األول وﻣ11ع تعق11د وتن11وع أغ11راض الش11عر  ،حي11ث ب11دأ البي11ت وح11ده يض11يق ع11ن المعن11ى الﱠ11ذي يري11ده
الشاعر أحيانا ً  ،ويبدو أن اللجوء إلى التضمين قد كثر .
رابعاً  - :اتسعت ظاھرة التضمين اتس1اعا ً كبي1راً ف1ي العص1ر الح1ديث  ،س1وا ًء عل1ى المس1توى
الكمي أو على ﻣستوى درجات اختراق التالحم بين أجزاء الجملة .
خاﻣسا ً  - :ﻣع ظھور الشعر الحر تغير الموقف فلم يعد الش1اعر ﻣض1طراً للوق1وف عن1د نھاي1ة
التفعيل11ة الرابع11ة ف11ي المج11زوآت أو السادس11ة أو الثاﻣن11ة ف11ي األبح11ر التاﻣ11ة  ،وﻣ11ن ث11م يض11طر إل11ى
التضمين في البيت التالي عندﻣا ال يكتمل المعنى  ،بل أصبح في إﻣكانه أن يمت1د بالس1طر الش1عري ،
العدد الﱠذي يريده ﻣن التفعيالت  ،وكان ﻣن المنطقي أن تختف1ي ظ1اھرة التض1مين ف1ي ھ1ذا الل1ون ﻣ1ن
الش11عر  ،لكنھ11ا ﻣ11ع ذل11ك وج11دت ب11ل ش 1اعت كثي11راً عن11د بع11ض الش11عراء  ،وأص11بحنا نلتق11ي باألبي11ات
المدورة  ،وھي تلك األبيات التي ال تمثل فيھا نھاي1ة الس1طر نھاي1ة التفعيل1ة ب1ل تمت1د إل1ى بداي1ة البي1ت
التالي .

)(١

إنﱠ دراسة التضمين العروضي ذات أھمية في الشعر العربي المعاصر  ،ودراسته تعني

________________________________
 (١انظر  :جون كوين ) ، (Jhon Queenبناء لغة الشعر  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٨٤ – ٨١

دراس11ة أح11د العناص11ر األساس11ية ف11ي بني11ة العم11ل الش11عري  ،عل11ى المس11تويات المتع11ددة  ،الص11وتيﱠة
والنحويﱠة والدالليﱠة ،

)(١

١١٧

فالتض1مين يش 1ﱢكل أداة ﻣ1ن األدوات الت1ي تت1دخل ف11ي تش1كيل بن1اء ال1نص الش1عري  ،وتمنح11ه
التماسك والتالحم  ،اللذين يبحث عنھما الشعراء  ،فاستخدﻣوا ھذا األسلوب .

)(٢

ال يستطيع الشاعر أن يجد ﻣجاالً واسعا ً للتفنن البالغي ﻣن تقديم وتأخير وح1ذف وذك1ر  ،ف1ي
عالم ضيق كعالم البيت  ،حيث أن الشاعر العربي ظ ﱠل يدور في ھذا النطاق الض1يق قرون1اً طويل1ة ،
ﻣما يجعلنا ندھش لكثرة تكرار أساليب بعينھا  ،بل ألسطر كاﻣلة  ،ﻣما يجع1ل الش1اعر ﻣض1طراً ألن
يحذف الكثير ليتقيد بوحدة البيت

)(٣

ﻣع ذلك فمن غير الممكن للدارس أن يحكم على التضمين بالجودة والرداءة ﻣطلقا ً  ،ب1ل ال ب1د
ﻣن ﻣعالجته لسياقه الفني ) عل1ى ﻣس1توى القص1يدة ( والحض1اري ) عل1ى ﻣس1توى الت1أريخ للش1عر( ،
ذل11ك أن اس11تخدام التض11مين العروض11ي يتزاي11د كلّم11ا نض11ج ﻣفھ11وم ) وح11دة القص11يدة ( وذل11ك ﻣفھ11وم
ﻣختلف بين عصر وآخر

)(٤

وبالنظر إلى أھمية التضمين العروضي  ،فإننا ننظر إلى " تقني1ة ش1عريﱠة كاش1فة  ،تع1د واح1دة
ﻣن أھم القيم الجماليﱠة في الشعر  ،إذ إنھا تعبر عن التوتر أو الصراع  ،ونحن نتصور أن ھذا التوتر
– الﱠذي يكشف عنه التضمين – له ﻣستويات ع 1ﱢدة  ،بعض1ھا لغ1وي  ،وبعض1ھا ت1اريخي ") ، (٥وھ1ذه
الص11راعات عل11ى ﻣس11توياتھا المختلف11ة تعن11ي وتعك11س ص11راعا ً عل11ى المس11توى ال11داللي أيض11ا ً  ،فك ّ 1ل
عنصر ﻣن عناصر الصراع يحمل داللته الخاصة  ،وھذه الصراعات تول1د ت1وتراً يمكنن1ا عّ 1ده قيم1ة
فنيﱠة وجماليﱠة وﻣعرفية  ،يضيف تحققھا في العمل الفني جودة و إتقان

)(٦

_______________________
 (١انظر  :سيد البحراوي  ،التضمين في العروض والشعر العربي  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٩١
 (٢انظر  :ﻣوسى ربابعة  " ،ظاھرة التضمين العروضي في شعر األعشى  :دراسة في المفھوم والوظيفة "  ،ﻣرجع سابق ،
ص ٨٣
 (٣انظر  :سيد البحراوي  ،التضمين في العروض والشعر العربي  ،ﻣرجع سابق ،ص ٩٣
 (٤انظر  :المرجع ذاته ،ص ٩٤
 (٥المرجع ذاته  ،ص ٩٤
 (٦انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٩٥

١١٨

يلعب الموقف النفسي للشاعر دوراً ﻣھما ً في تشكيل أبياته  ،لذلك فإن ذات الشاعر تنفلت ع1ن
حدود البيت الواحد  ،الﱠذي تشك ّل فيه القافية ضابطا ً إيقاعيا ً  ،لتجعل بناء الجملة ﻣمتد اً ليتجاوز البيت
األول إلى البيت الثاني  ،ﻣوافقا ً في ذلك العاطفة المنداحة في األبيات التي ال توقفھ1ا القافي1ة عن1د ح1د
ﻣعين .

) (١

تتجلى فاعليﱠ1ة التض1مين العروض1ي كأس1لوب بن1ائي عن1دﻣا يتع1انق أكث1ر ﻣ1ن تض1مين بص1ورة
ﻣتتالية في القصيدة نفسھا  ،ﻣما يخلق التالحم والتماسك بين ك ّل بيت وبين ﻣا بع1ده وﻣ1ا قبل1ه  ،وھ1ذا
التالحم الجزئي يشك ّل وحدة جزئية تسھم في بناء الوحدة الكلّية للنص  ،ﻣما يجعل انتزاع بيت ﻣا ﻣن
سياقه أﻣراً غير ﻣمكنا ً .

)(٢

يقوم التضمين على " إخالف التوقع وكسر حدود البيت الشعري ألن الداللة أو المعنى ال ت1تم
إال باستمرار القراءة  ،ولذلك يضحي الوقوف على القافية أﻣراً غير ﻣستس1اغ  ،ألن ذل1ك ال يرض1ي
رغبة المتلقي الﱠذي يصر على إدراك المعنى وتحقيق الفھم "

)(٣

" وينبغي أن نوضح في النھاية أننا حين نرى في التركيز عل1ى وح1دة البي1ت دالل1ة س1لبية  ،ال
نقترح أن يكون البديل ھو أن يكون التضمين ﻣباحا ً أو غير ﻣعيب  ،أو أن يعتمد ﻣعنى البيت على ﻣا
بعده  ،إنما نعني أن يتخلل المعنى الواحد أبيات القصيدة  ،بحيث يظل اإلحساس بالبيت ﻣعلقا ً إلى أن
يتضام ﻣع بقية األبيات "

)(٤

________________________________
 (١انظر  :ﻣوسى ربابعة  "،ظاھرة التضمين العروضي في شعر األعشى  :دراسة في المفھوم والوظيفة "  ،ﻣرج1ع س1ابق ،
ص ٨٥
 (٢انظر  :المرجع ذاته  ،ص ٨٧
 (٣المرجع ذاته  ،ص ٩٤
 (٤ﻣحمد حسن عبدﷲ  ،أصول النظرية البالغية  ،ﻣرجع سابق  ،ص ٦١

١١٩

* ظاھرة التضمين العروضي في شعر أبي فراس الحمداني - :
تكثر المقطوعات القصيرة المتكونة ﻣن البيتين والثالثة في شعر أبي فراس  ،و نلحظ أن ھذه
المقطوعات تأتي ﻣتالحمة ﻣتوحدة  ،يكمل فيھا البيت الثاني البيت األول  ،وق1د اعتم1د الش1اعر عل1ى
التضمين العروضي في خلق ھذا التالحم والتماسك في ﻣقطوعاته  ،وﻣن ذلك قوله - :
كــأنـمـا تـسـاقـط الـثـلـ
ض
أوراق ور ٍد أبــــيــــ ٍ

ـــج بـعـيـنـي ﻣــن رأى
و الـنـاسُ فـي شـاذكـلّـي

)(١

ففي ھذين البيتين نجد أن التشبيه جاء ﻣوزعا ً  ،فنجد المش1به ف1ي البي1ت األول والمش1به ب1ه ف1ي
ت واح1د لنقص1ت كثي1راً
البيت الثاني  ،وذلك أن الشاعر ل1و أراد أن يختص1ر الص1ورة لتج1يء ف1ي بيٍ 1
وقلﱠت قدرتھا التعبيريﱠة  ،فكان ﻣن الضروري توزي1ع الص1ورة عل1ى أكث1ر ﻣ1ن بي1ت وفق1ا ً لم1ا يتطلب1ه
البناء الفني للصورة الشعريﱠة .
ويقول في ﻣوضع آخر - :
و لـمـ ّا أن جـعـ ُ
لت الـلـ

ب
ـــهَ لـي سـترا ً ﻣن الـ ﱡنـو ِ

رﻣــتـنـي كـ ّل حـادثـ ٍة

ب
فـــأخـطـأتـني ولـم تُص ِ

)(٢

يأتي التضمين في ھذين البيتين بصورة ال تتم فيه الجمل1ة ﻣ1ن حي1ث التركي1ب النح1وي إال ﻣ1ن
خالل المتابعة  ،فقد جاء فعل الشرط في البيت األول وجوابه في البيت الثاني  ،ﻣم1ا يجع1ل فص1لھما
عن بعضھما أﻣراً غير ﻣمكن .
ويقول أيضا ً - :
ونعتـبـھـم وإن لـنـا الـذنـوبا

نــ ُ ِد ّل عـلـى ﻣـوالـينا ونـجفو

________________________________
 (١الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١١
 (٢المصدر ذاته  ،ص ٥٣

١٢٠

وألــسـنـ ٍة يـخالفن الـقـُلوبا

بـأقـوا ٍل يـجـانـبـن الـمعانـي

)(١

وھنا يأتي البي1ت األول بفك1ر ٍة يفس1رھا ويوض1حھا الش1اعر ف1ي البي1ت الث1اني  ،فل1و أن المتلق1ي
اكتفى بقراءة البيت األول  ،فإنه يضيع جزءاً كبيراً ﻣن المعنى .
يقول أبو فراس - :
أال ليتَ قـوﻣي  ،واألﻣاني كثيرة ٌ ،
غـداة تـُناديني الفوارسُ  ،والقنـا

ث
شھودي  ،و األرواح غـير لوابـ ِ
ث:
تـ َ ُر ّد إلـى ح ّد الـظـﱡبي ك ّل ناك ِ
ث
ولـم تـدفـع الجُلّى فلستَ بحار ِ

ُ
أحارث ! إن لم تُصدر الرّﻣح قانيا ً ً◌ ،

!)(٣)(٢

يؤ ﱢﻣن التضمين العروضي في ھذه األبي1ات تالحم1ا ً وتماس1كا ً كبي1رين  ،فھ1ذه األبي1ات تحك1ي
قصة ً أراد الشاعر نقلھا إلى المتلقي بصورة ﻣشوقة و جذابة  ،ال تقف عند بي1ت واح1د فق1ط ب1ل أنھ1ا
تمتد عبر األبيات جميعھا .
يقول أبو فراس فيما أصابه ﻣن جمال جارية - :
اج
في صدرھا حُقّ ِ
ان ﻣن عـ ِ

جاريةٌ  ،كحال ُء  ،ﻣمشوقـةٌ ،

شـاج
اج طرفهُ
وك ّل َس ٍ
ِ

شجا فؤادي طرفھا السّاجي ،

)(٣

في ھذين البيتين نجد أن عاطفة الشاعر لم تتقيد ببيت واحد  ،فالشاعر يستنفذ البيت األول ف1ي
ذك1ر أوص11اف تل1ك الجاري11ة الت1ي نال11ت نص1يبا ً ﻣ11ن قلب11ه  ،لينتق1ل ف11ي البي1ت الث11اني إل1ى حال11ه و ھ11ذه
الجاري1ة الجميل11ة  ،و نج1د أيض11ا ً أن الش11اعر ق1ام بخل11ق ش11ي ٍء ﻣ1ن الت11وتر عن11دﻣا ق1ام ب11ذكر أوص11اف
الجارية  ،ﻣما يدفع المتلقي إلى ﻣتابعة القراءة ليحظى ّ
باللذة الفنيﱠة الناتجة عن ھذا التوتر.

________________________________
 (١الديوان  ،ﻣصدرسابق  ،ص ٥٥
 (٢حارث االولى  :اسم علم – حارث الثانية  :ناجح ،فالح .
 (٣الديوان  ،ﻣصدرسابق  ،ص ٧١
 (٤المصدر ذاته  ،ص ٧٢

١٢١

يقول أبو فراس - :
تـشكـو  ،بــذ ّل ٍ وشـجــا :

قــاﻣــت إلى جـاراتـھـا
أﻣـا تـريـن ذا الـفـتــى ؟

ﻣــــَ ّر بـنـا ﻣـا عـرّجـا ً

إن كـان ﻣــا ذاق الـھـوى ،

فـــال نجـ ُ
وت  ،إن نـجـا

)(١

يحكي الشاعر في ھذه األبيات أحداث قص ٍة دارت بين ﻣجموعة ﻣن النساء  ،وكم1ا أن القص1ة
تحت11اج إل11ى التسلس11ل ف11ي األح11داث والت11رابط فيم11ا بينھ11ا  ،ف11إن الش11اعر ج11اء بثالث11ة أبي11ات ﻣترابط11ة
ي ج1زء
ﻣتسلسلة  ،يحيل ك ّل ﻣنھما إلى اآلخر  ،فنجد أن المقطوعة وحدة واح1دة  ،ال يمك1ن انت1زاع أ ّ
ﻣنھا دون اإلخالل بالمعنى  ،ﻣما يجعلھا ذات بنية شعرية ﻣتوحدة وﻣتماسكة .
يقول أبو فراس في بيتين كتبھما ألخيه ﻣن األسر - :
ُ
شـئت قرّبھا
بــال ٌد إذا ﻣـ ـا

لقد كنت أشكو البُعد ﻣنك وبيننا
قيصر
فـكيف وفيما بيننا ﻣلك
ٍ

ال وخ ُد)(٢

فوس وال وع ُد !
وال أﻣـ ٌل يُـحيي ال ﱡن َ

)(٣

يظھر الشاعر لنا في ھذين البيتين ﱡ
تقلب الحال بين الماضي الﱠذي كان فيه ح1راً طليق1ا ً ال يبع1ده
شي ٌء عن أحبائه  ،وبين الزﻣن الحاضر الﱠذي يعيشه الشاعر وقد أبعد عن أخيه وفصلت بينھما البالد
البعيدة  ،وكان ﻣن غير المستساغ أن يجمع الشاعر ھذين الزﻣنين المختلفين في بيت واح1د  ،ف1ال بُ 1ﱠد
ي باﻣت1داد الفك1رة ﻣ1ن البي1ت األول إل1ى البي1ت الث1اني  ،وتعل1ق البيت1ين
ﻣن ﻣعادل لھذا االﻣت1داد الزﻣ1ان ّ
ببعضھما بصورة تجعل ﻣنھما وحدة واحدة وبناءاً ﻣتماسكا ً .

________________________________
 (١الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٧٢
ْ
اإلبل وھو سعة الخَطو في المشي و ھو السير السريع .
 (٢ال َو ْخ ُد  :ضرب ﻣن سير ِ
 (٣الديوان  ،ﻣصدرسابق  ،ص ٩٠
(٤

١٢٢

يقول أبو فراس في وصفه للجود - :
لــيـس جـوداً عـطـيـ ّةٌ بسـؤا ِل ،
ك ابـتـدا ًء
إنــمـا الجـو ُد ﻣـا أتـا َ

قــد يـ َ ُھــ ّز الـسـؤال غير الجـوا ِد
لــــم تــ ُذق فيه ذلـ ّة الـتـردا ِد )(١

يذكر الشاعر في البيت األول ش ّ
كالً ﻣرفوضا ً عنده ﻣن الجود  ،فال يتم المعنى في ھذا البيت ،
ليأتي الشاعر في البيت الثاني ويكمل ﻣا ابتدأ به ليتم المعنى ويخبرنا بما ھو الجود ف1ي نظ1ره  ،ول1و
أن الشاعر اختصر ھذا المعنى في بيت واحد لفقد جملة كبي1رة ﻣ1ن جمال1ه وت1أثيره  ،فابت1داء الش1اعر
بالنفي في البيت األول يجعل ﻣن ﻣتابعة المتلقي للقراءة شيئاً ضروريا ً و ُﻣلحاً .
ال يقتصر التضمين العروضي في شعر أبي فراس على المقطوعات الصغيرة فقط  ،ب1ل إنن1ا
نجد قصائد طويلة يعتمد فيھا ك ّل بيت على اآلخر  ،ونجد تالحما ً كبيراً بين أجزاء القص1يدة الواح1دة
 ،وﻣنھا قول أبي فراس - :
أبـلـغ بـني حمدانَ  ،في بلدانـھـا ،
يــوم طـردت الخيل عن فـرسانھا

كـھـولھا والـ ُغـ ﱠر ﻣـن ُشـبـانھـا
وسُــق ْـ ُ
س وﻣن جيرانھـا
ت ﻣـن قي ٍ

ذوي ُعـــــالھا وذوي ُ
طعّانـھـا

و ُﻣــھــرةً  ،تـمر ُح فـي

عـاثـرةً  ،تـعـثـر فـي عنانھـا ؛

صبّحت ﻣن فرسانھا
تــركـت ﻣــا َ

وإبـــالً  ،تــنـز ُ
ع ﻣن رعيانھـا ،

حـتــى إذا قـــ ﱠل َغـنَا شجعانھا

طـاردنــي  ،عـنھـا وعن إتيانھا ،
أسـتع ـمـل الـشـدﱠة فـي أوانھـا ؛
الك أحيا ًء  ،عـلـى ُعـدوانـھـا ،
يـ ِ

أشطانھا)(٢

حـرائـ ٌر أرغـب فــي صـيانـھا
وأغـــفـر الـ ﱠزلّـة فـي إبّـانھـا
نـســوانـھـا أﻣن ُع ﻣن

فـ ُرسانھا!)(٣

في ھذه األبيات نجد ﱠ
أن المعنى ﻣتتابع ﻣنتشر  ،فمنذ بداية القص1يدة
) أبلغ بني حمدان ( نجد أن األبيات تتابع بعضھا بعضا ً حتى تتوقف في البيت األخير

________________________________
 (١الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١٠٩
 (٢ال ﱠش َ
طنُ  :ال َح بْل وقيل الحبل الطويل الشدي ُد الفَ ْتل يُ ْستَقى به وتُ َش ﱡد به الخَ يْل والجمع أَ ْشطان .
 (٣الديوان  ،ﻣصدرسابق  ،ص ٣٣١

١٢٣

ب1ـ

بقول الشاعر ) نسوانھا أﻣنع ﻣن فرس1انھا (  ،فك1ان ﻣ1ن غي1ر الممك1ن االكتف1اء بمجموع1ة
ﻣن األبيات في أول القص1يدة دون الوص1ول إل1ى البي1ت األخي1ر  ،وك1ان ﻣ1ن غي1ر الممك1ن أيض1ا ً
ي بيت ﻣن األبي1ات دون أن يخت1ل المعن1ى ،وذل1ك للمحافظ1ة عل1ى التسلس1ل الموج1ود ف1ي
حذف أ ﱠ
القصيدة  ،ذلك أننا ال نغفل التوتر ﱠالذي يصنعه التضمين العروضي في ھذه القصيدة  ،ف1المتلقي
لھذه األبيات يجد نفسه ﻣضطراً للمتابعة  ،وقد أصابه التوتر و الفضول  ،ليتم ﻣ1ا ب1دأه  ،ويص1ل
إلى المعنى الﱠذي يطرحه الشاعر في آخر القصيدة  ،وھذا التوتر الموجود في اﻣتدادا المعنى بين
أبيات القصيدة  ،يؤ ﱢﻣن ﱠ
اللذة الفنيﱠة التي تنتاب المتلق1ي خ1الل قراءت1ه للقص1يدة  ،وتزي1د ﻣ1ن تعلق1ه
بالنص وتش ّد انتباھه .
يقول أبو فراس في ﻣوضع آخر - :
أال ﻣــن ُﻣبل ٌغ سروات قـوﻣـي

وســيـفُ الدول ِة الملك  ،الھُماﻣا !
إذا حــ ّدثــن  ،جمجمنَ

أنــي لـم أدع فتيات قـوﻣـي ،
شـريـ ُ
ّ
ناءھن ببذل نـفسي ،
ت ثـ
ولـمـّا لــم أجــد إال فـراراً

الكالﻣا)(١

ب تضطرم اضطراﻣا
ونــا ُر الحر ِ
أشـــ ﱠد ﻣــن المنية أو حماﻣـا

ُ
حملت  ،على ورود الموت  ،نفسي

وقـلـت لعصبتي  :ﻣوتوا كراﻣا

!)(٢

في ھذه األبيات نجد ﱠ
أن التضمين العروضي جاء ﻣتتابعا ً  ،فك ّل بي1ت ﻣض 1ﱠم ٌن فيم1ا بع1ده ،
ت فيھا البيت الﱠذي يلي1ه  ،ﻣم1ا
لتأتي األبيات وكأنھا قطعةٌ واحدة ﻣتماسكة ﻣتالحمة  ،يخدم ك ّل بي ٍ
يجعل ف ﱠ
ك ھ1ذا التماس1ك اﻣ1راً ﻣتع1ذراً  ،فل1و أنﱠ الش1اعر اس1تغنى ع1ن أح1د ھ1ذه األبي1ات  ،لوج1دنا
فجوة يصعب سدﱡھا في البناء الشعري  ،ال يمكن التعويض عنھا ببيت آخر .
يقو ُل أبو فراس - :
ُ
عـرفـت رُشـــ
اآلن  ،حـيـنَ

ُ
واغـتـديـت على حـذر
ــدي ،

________________________________
َ (١ج ْم َج َم الرجل وت ََج ْم َج َم ِإذا لم يُبَيﱢنْ كال َﻣه و جمجمن الكالم  :قلن كالﻣا ﻣبھما .
 (٢الديوان  ،ﻣصدرسابق  ،ص ٣٠١ ، ٣٠٠

ونـھـيـ ُ
ت نـفـسـي فـانتھت ،

وزجــ ُ
رت قـلبـي فـا نـزجـر
١٢٤

ولــقـد أقـام  ،عـلى الـضّـال

لـــــ ِة  ،ثـ ّم أذعـنَ  ،واستم ّر

ُ
لـسـت أبا فـرا
ھــيـھـات ،

ُ
وفـيـت لـمـن غـدر !
س  ،إن
ٍ

)(١

يُظھر لنا الشاعر في ھذه األبيات اﻣتداد الفترة الماض1ية ف1ي ض1الله  ،ووقوع1ه ف1ي ﻣذل1ة
الحب  ،وجاء التعبير عن ھذه الفترة بمجموعة ﻣن األبيات المترابطة ،فتمت1د فيھ1ا المع1اني عب1ر
األبيات بشك ّل ﻣتداخل يجعل نزع بي1ت ﻣ1ن األبي1ات ﻣ1ن س1ياقه ﻣ1ع اإلبق1اء عل1ى المعن1ى س1ليما ً ،
شيئا ً ﻣستحيالً  ،وقد جاء تمام المعنى في آخر األبيات  ،وكأن ھذه القصيدة جمل1ة واح1دة ابت1دأت
في البيت األول وانتھت في البيت األخير .
وف1ي قص1يدة أخ11رى للش1اعر  ،نج11ده يس1لب األلب11اب ويش1د االنتب11اه نح1و ﻣعانات11ه وھ1و ف11ي
األسر  ،و ذلك عبر نثر ألمه في ﻣجموعة ﻣن األبيات المتالحمةً ﻣع بعضھا ال1بعض  ،فيق1ول :
دعــوتـك للجفن القريح المسھّـ ِد

وم الـقليل الـمـ ُشـ ّر ِد
لـد ّ
ي  ،وللنّ ِ

وﻣــا ذاك بُخالً بالحياة ؛ وإنـھـا

ذول ُﻣـجـتـ ِد
ألوّل ﻣــــبــ ٍ

ُ
ضقت ذرعا ً بحملـه
وﻣـا األس ُر ﻣما

وﻣـا الخطب ﻣ ّما أن أقول لهُ  :قدي

أن شخصا ً ُﻣع ﱠرضـا ً
وﻣـا ز ّل عني ّ

لنبل العدى إن لم يُصب فكـأن قـ ِد
ِ

ولكـنني أختا ُر ﻣوتَ بـنـي أبـي

س ٍد
على صھوات الخيل  ،غير ُﻣو ﱠ

)(٢

وق11د ج11اءت ھ11ذه األبي11ات ﻣفس11رة لس11بب دع11اء الش11اعر لس11يف الدول11ة  ،فك11ان ﻣ11ن الض11روري
توسيع الشاعر لحي1ز المعن1ى ليس1تطيع حمل1ه  ،فاألفك1ار ف1ي عق1ل الش1اعر كثي1رة  ،فھ1و يش1رع بنف1ي
الظنون عن نفس1ه  ،بثالث1ة أبي1ات تب1دأ ب1النفي ) وﻣ1ا (  ،قب1ل أن يُظھ1ر الس1بب الرئيس1ي الﱠ1ذي يجعل1ه
يدعو سيف الدولة  ،وھو أنه يختار ﻣيتة أھله على صھوة جواده .

________________________________
(١

الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ١٤٢ ، ١٤١

(٢

المصدر ذاته  ،ص ٩٤ ، ٩٣

١٢٥

تكبر الحاجة للتضمين العروض1ي ف1ي القص1ائد المش1تملة عل1ى الح1وار  ،فھ1ذه القص1ائد تعتم1د
بشك ّل رئيسي عل1ى تب1ادل ال ّ
ك1الم واخ1تالف األص1وات و التص1وير  ،وھ1ذا يتطل1ب ﻣس1احةً أكب1ر ﻣ1ن
البيت الواحد  ،وﻣن ذلك قول أبي فراس - :
داج
يـقـول صحابـتي واللّيل ٍ
لـقـد أخـذ السﱡرى واللّيل ِﻣن ّا،
فـقلـت لـھم على ُكر ٍه  :أريحوا

صـبـاح :
وقـد ھ َـبّت لنا ريح الـ ّ
ح؟
فــھــل لك أن تُريـ َح ِ
بجو را ِ

فـفي ﱠ
الذﻣالن روحـي وارتياحي

)(١

ففي ھذه األبيات ﻣحاورة بين الشاعر و أصحابه و في الح1وار حيوي1ة وواقعي1ة ت1ؤﻣن ت1أثيرا ً
في نفس المتلقي  ،وكان ﻣن غير الممكن إيراد حوار كھذا دون انتشاره عل1ى ﻣجموع1ة ﻣ1ن األبي1ات
وجمعھا ﻣعا ً في أطار واحد يجعل ﻣنھا قصيدة تتسم بالتماسك و الوحدة .
يقول أبو فراس -:
ليالي أدعوك ﻣـن عـن كثب

و كنت الحبيب و كنت القريب
فلـمـا بعدت بـدت فـجوةٌ ،

والح ﻣن األﻣـر ﻣـا ال أحب

فلو لـم أكـن بـك ذا خبـر ٍة

ُ
لقلت  :صديقك ﻣن لم يغب

)(٢

نجد في ھذه األبيات لمسة فنيﱠة ﻣميزة ﻣن ِقبَل الشاعر  ،فالشاعر يبدأ ّ
كالﻣ1ه ب1ـ كن1ت
ليظھر ﻣكانة سيف الدولة عنده في السابق  ،ﻣم1ا يثي1ر فض1ول المتلق1ي  ،ليع1رف ﻣ1ا أص1بح
عليه الحال بين الشاعر وسيف الدولة  ،و بالفع1ل ف1إن الش1اعر يظھ1ر ﻣ1ا وج1د ﻣ1ن فج1وة و
جفوة ﻣن ابن عمه  ،ليأتي ﻣ1رة أخ1رى و يكس1ر توق1ع المتلق1ي  ،ويظھ1ر حب1ه لس1يف الدول1ة
ألنه ذو خبرة به .

________________________________
 (١الديوان  ،ﻣصدر سابق  ،ص ٧٤
 (٢المصدر ذاته  ،ص ٣٩

١٢٦

ﻣم1ا س11بق نالح11ظ ﱠ
أن التض11مين العروض11ي ش1ك ّل أداةً فاعل1ة ف11ي ي11د أب11ي ف11راس  ،أس11ھمت ف11ي
تماس11ك البُني11ة اللغويﱠ11ة العاﻣ11ة ف11ي ش11عر ِه  ،وإب11راز تف ّ 1رده وتمي11زه ع11ن غي11ره  ،وق11د ج11اءت فاعليﱠ11ة
التضمين العروضي في شعره ،ﻣنوطة بالسياق العام للقص1يدة  ،فق1د زاد التض1مين ﻣ1ن ق1درة الش1عر
على بث دالالت زﻣانيﱠة وﻣكانيﱠة و أسھم في إظھار وجھات نظر الشاعر بشك ّل أكثر جال ًء .

١٢٧

الخاتمة
الـخـاتـمـة

ي في شعر أبي ف1راس الحم1داني  ،فتفس1ره وتحلل1ه
قاﻣت ھذه الدراسة على قراءة البناء اللغو ّ
وتقف على ﻣواطن الجمال فيه  ،ﻣن خالل الخوض في نسيجه اللغوي والنظر في عالقاته ودالالته
نظرة كل يﱠة شاﻣلة  ،فلغة أبي فراس لغة سھلة واضحة في خارجھا لكن نسيجھا اللغوي يحمل دالالت
واسعة تعبر عن شعور ﻣتطور و ﻣركب .
وعلى ھذا األساس فقد جاءت ھذه الدراسة في خمسة فص1ول ،ت1درس خم1س ظ1واھر ب1ارزة
في بنية اللغة عند أبي فراس ،لتكون طريقا لقراءة النص وﻣفاتيحاً له  ،يسبقھا تمھيد وتوطئة نظريﱠة
.
أﻣ11ا التمھي11د  ،فق11د عرض11ت في11ه لمجموع11ة ﻣ11ن المف11اھيم الت11ي ت11رتبط ارتباط 1ا ً وثيق1اً بموض11وع
الدراسة وھي ) البُنية  ،واللّغة  ،واللّغة الشعريﱠة  ،والتركيب  ،واألسلوب (  ،وذلك بإيراد تنظيرات
العلم1اء ال11رواد ف1ي عل11م اللّغ11ة الح1ديث والبُني11ة الش11عريﱠة  ،ﻣ1ن أﻣث11ال  :ج11ان بياجي1ه )(Jean Pieje
وجان كوھن ) (Jean cohenوج1ون ك1وين ) (Jhon Queenوخوس1يه ﻣاري1ا )، (Jose Maria
ﻣستعينا ً بالباحثين الع1رب الب1ارزين ف1ي ھ1ذا المج1ال  ،ﻣ1ن أﻣث1ال  :ص1الح فض1ل وعب1دﷲ الغ1ذاﻣي
١٢٨

وعب11د الس11الم المس11دي ورج11اء عي11د  ،وبع11د ذل11ك فق11د انتقل11ت ف11ي التمھي11د إل11ى أب11ي ف11راس الحم11داني
ﻣوضوع الدراسة ذاكراً نسبه وحياته وعارضا ً لبعض آراء النقاد في شعره .
أﻣا الفصل األول فقمت بدراسة التﱠضاد باعتباره ظاھرة ﻣن الظواھر الكاشفة للبناء الشعري
عند أبي فراس  ،و جاء ھذا التﱠضاد فاعالً في عدة ﻣستويات  ،ھي  :التﱠضاد على المستوى اإلنساني
ي  ،والتﱠضاد على المستوى النفسي .
 ،والتﱠضاد على المستوى الزﻣان ّ
أﻣا في الفص1ل الث1اني فق1د قم1ت بدراس1ة االنح1راف األس1لوبي ف1ي ش1عر أب1ي ف1راس ،عارضً1ا
لجذور ھذه الظاھرة في التراث العربي البالغي القديم ،فتحدثت عن التشخيص و التوسع و االتساع
و العدول و الخيال ،وفي تتبع ھذه الظاھرة في شعر أبي ف1راس فق1د تجل1ت فاعليﱠ1ة ھ1ذه االنحراف1ات
عنده في تشخيص األيام والزﻣان  ،وﻣخاطبة اللّي1ل  ،وﻣخاطب1ة العي1د  ،وﻣخاطب1ة الحماﻣ1ة  ،ورث1اء
النفس  ،وﻣخاطبة المعنويات  ،وﻣخاطبة الصفات .
وفي الفصل الثالث قمت بدارسة فاعليﱠة الحوار في شعر أبي فراس وقيمته األس1لوبيﱠة الت1ي تزي1د
ﻣن قوة اللّغة الشعريﱠة عنده  ،وذلك بعد العرض لقيمة ھذه الظاھرة و فاعليتھا في األدب ،وقد تمثلت
حوارات أبي فراس في ﻣجموع1ة ﻣ1ن األط1ر  ،ھ1ي ﻣح1اورة ّ
ال1ذات  ،وﻣح1اورة النس1اء  ،وﻣح1اورة
األصدقاء .
أﻣ11ا الفص11ل الراب11ع فك11ان التك11رار ﻣوض11وعه  ،وق11د قم11ت بالكش11ف ع11ن أھمي11ة ھ11ذا التك11رار
وفاعليته في شعر أبي فراس  ،و جاء ھذا التكرار في ش1عر أب1ي ف1راس كاش1فًا ع1ن تض1اربات نفس1ه
ﻣن جھة ،و ﻣعبرة عن ذاته ﻣن جھة أخرى ،فج1اء ھ1ذا االنح1راف ﻣترك1زاً ف1ي ع1دة أش1كال  ،ھ1ي :
تكرار الحرف  ،وتكرار الكلّمة  ،وتكرار البداية .
وفي الفصل الخاﻣس  ،قم1ت بدراس1ة التض1مين العروض1ي ف1ي ش1عر أب1ي ف1راس ،وق1د ش1رعت
باإلشارة إلى ﻣعنى التضمين العروضي في الدرس العربي و البالغي القديم ،وﻣن ثم قمت بالكش1ف
ع1ن القيم1ة الفنيﱠ1ة وراء احتي1اج أبي1ات القص1يدة بعض1ھا بعضً1ا وع1دم اس1تغناء كّ 1ل بي1ت بنفس1ه  ،وق11د
وجدت أن لك ّل تضمين عروضي في شعر أبي فراس فاعليّة يجد فيھ1ا الش1اعر ﻣع1ادالً لم1ا يري1د بث1ه
في سياق شعره .

١٢٩

قائمة المصادر و المراجع
أوال ً  :المصادر :
 (١القرآن الكريم
 (٢ابن األثير  ،ضياء الدين بن األثير )،ت  ٦٣٧ھ1ـ( ،المث1ل الس1ائر  ،ج ، ٣قدﻣ1ه وحق1ق ل1ه  :أحم1د
الحوفي وبدوي طبانة  ،دار نھضة ﻣصر للطبع والنشر  ،القاھرة  ،د.ت
 (٣األعشى )،ت ٥٦٠ھـ( ،ديوان األعشى  ،دار صادر  ،بيروت ١٩٦٠ ،
 (٤الثعالبي  ،أبو ﻣنصور عبد الملك بن ﻣحم1د ب1ن إس1ماعيل )،ت  ٤٢٩ھ1ـ ١٠٣٨/م( ،ثم1ار القل1وب
في المضاف والمنسوب  ،تحقيق  :ﻣحمد أبو الفضل إبراھيم  ،دار المعارف  ،القاھرة  ،د.ت
 ، .......... (٥روضة الفصاحة  ،تحقيق وتعليق  :ﻣحمد إبراھيم سليم  ،ﻣكتبة القرآن للطبع والنشر
 ،القاھرة  ،د.ت
 ، .......... (٦يتيمة ال ّدھر في ﻣحاسن أھل العص1ر  ،ش1رح  :ﻣفي1د ﻣحم1د قميح1ة  ،ج  ، ١دار الكت1ب
العلمية  ،بيروت ١٩٨٣ ،
 (٧ثعلب  ،أبو العباس احمد بن يحيى ) ،ت ٢٩١ھـ٩١٤/م(  ،قواعد الشعر  ،تحقيق  :رﻣضان عبد
التواب  ،ط  ، ٢ﻣكتبة وﻣطبعة الخانجي  ،القاھرة ١٩٩٥ ،
 (٨الجاحظ  ،أبو عثمان ،عمرو بن بحر)،ت ٢٥٥ھـ٨٦٩/م(  ،الحيوان ،تحقيق :ﻣحم1د باس1ل عي1ون
السﱡود ،ج ، ٥ط ،٢دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،ﻣجلد٢٠٠٣ ،٣
 (٩الجرج1اني  ،عب11د الق1اھر ب11ن عب11د ال1رحمن ب11ن ﻣحم11د )،ت ٤٧١ھ1ـ١٠٧٨/م(  ،أس11رار البالغ11ة ،
تحقيق :السيد ﻣحمد رشيد رضا ،دار المعرفة للطباعة والنشر  ،بيروت ١٩٧٨ ،

١٣٠

(١٠

ابن جعفر  ،أبو الفرج قداﻣة بن جعفر بن قداﻣة بن زياد البغدادي )،ت ٣٣٧ھـ٩٤٨/م(  ،نقد
الشعر ،تحقيق :كمال ﻣصطفى  ،ط ، ٢ﻣكتبة الخانجي بالقاھرة  ،ﻣصر  ،د.ت

 (١١الحصري  ،أبو إسحاق إبراھيم ب1ن عل1ي ب1ن تم1يم األنص1اري ) ،ت ٤٥٣ھ1ـ ١٠٦١/م(  ،زھ1ر
اآلداب وثمر األلباب  ،شرح  :زكي ﻣبارك  ،دار الجيل  ،بيروت ١٩٧٢ ،
(١٢

الحم11داني  ،أب11و ف11راس  ،الحُ 1
1ارث ب11ن أب11ي الع11الء س11عيد ب11ن حم11دان ب11ن حم11دون)،ت٣٥٧
ھ11ـ٩٦٨/م(  ،دي11وان أب11ي ف11راس الحم11داني  ،تحقي11ق  :يوس11ف ش11كري فرح11ات  ،دار الجي11ل ،
بيروت  ،د  .ت

(١٣

اب1ن خالوي11ه  ،أب11و عب11د ﷲ الحس11ين ب11ن أحم11د )،ت ٣٧٠ھ11ـ٩٨٠/م( ﻣقدﻣ11ة ش11رح دي11وان أب11ي
فراس  ،تحقيق  :ساﻣي الدھان  ،ط، ١ج ، ٢المعھد اإلفرنسي بدﻣشق  ،بيروت ١٩٤٤ ،

(١٤

)ت٦٨١
ابن خلكان  ،أبو العباس  ،شمس الدين  ،احمد بن ﻣحم1د ب1ن أب1ي بك1ر ،
ھـ ١٢٨٢/م( وفيات األعيان و أنباء أبناء الزﻣان  ،ت :إحسان عباس ،ﻣجلد ،٢دار صادر ،
بيروت ،د.ت.

(١٥

الرازي  ،زين الدين ﻣحمد بن أبي بكر ٦٦٦)،ھـ١٢٦٨/م( ،روضة الفصاحة  ،تحقيق  :أحمد
النادي شعلة  ،ط ،١دار الطباعة المحمديﱠة  ،ﻣصر ١٩٨٢ ،

(١٦

الشنتريني  ،أبو الحس1ن عل1ي ب1ن بس1ام ) ،ت ٥٤٢ھ1ـ ١١٤٧/م(  ،ال1ذخيرة ف1ي ﻣحاس1ن أھ1ل
الجزيرة  ،تحقيق  :إحسان عباس  ،الدار العربية للكتب  ،تونس ١٩٧٥ ،

(١٧

العسكري  ،أب و احمد الحسن بن عبدﷲ )،ت ٣٨٢ھـ٩٩٣/م(  ،المصون في األدب  ،تحقيق :
عبدالسالم ھارون  ،ط ،٢ﻣطبعة حكوﻣة الكويت ،الكويت ١٩٨٤ ،

(١٨

العسكري  ،أب و ھالل الحسن بن عبدﷲ بن سھل )،ت ٣٩٥ھـ ١٠٠٤/م(  ،كتاب الص1ناعتين
 ،تحقيق :علي البجاوي وﻣحمد أبو الفضل إب1راھيم  ،عيس1ى ألب1ابي الحلب1ي وش1ركاه  ،س1وريا
،د.ت

(١٩

القزويني  ،جالل الدين ﻣحمد بن عبد الرحمن ) ،ت ٧٣٩ھـ ١٣٣٨/م(  ،اإليضاح في عل1وم
البالغة  ،شرح  :علي أبو ﻣلحم  ،ط  ، ٢دار وﻣكتبة الھالل  ،بيروت ١٩٩١ ،

(٢٠

القيرواني  ،أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني  ٤٥٦)،ھـ ١٠٦٤/م(  ،العم1دة ف1ي ﻣحاس1ن
الشعر وآدابه  ،تحقيق  :ﻣحمد قرقزان  ،ط ،٢ﻣطبعة الكاتب العربي  ،دﻣشق ١٩٩٤،

(٢١

المتنب1ي  ،أب1و الطي1ب  ،احم11د ب1ن الحس1ين ب1ن ﻣ11رة )،ت ٣٥٤ھ1ـ ٩٦٥/م(  ،دي1وان المتنب11ي ،
تحقيق :عمر فاروق الطباع  ،ج ، ١دار األرقم بن أبي األرقم  ،بيروت ١٩٩٧،

(٢٢

المصري  ،إبن أبي اإلصبع )،ت  ٦٥٤ھـ١٢٥٦/م(  ،تحرير التحبي1ر ،تحقي1ق :حنف1ي ﻣحم1د
شرف  ،وزارة األوقاف  ،ﻣصر ١٩٩٥ ،

١٣١

(٢٣

اب11ن ﻣنظ11ور  ،جم11ال ال11دين أب111و الفض11ل )،ت ٧١١ھ11ـ ١٣١١/م(  ،لس11ان الع11رب  ،ال111دار
المصرية للتأليف والترجمة  ،د .ت

(٢٤

ابن ﻣنقذ  ،أبو المظفر أساﻣة بن ﻣرشد بن عل1ي ب1ن ﻣنق1ذ )،ت٥٨٤ھ1ـ١١٨٨/م(  ،الب1ديع ف1ي
البديع في نقد الشعر  ،تحقيق  :عبدآ  .علي ﻣھنَا  ،ط ، ١دار الكتب العلمية  ،بيروت ١٩٨٧،

(٢٥

المھلھل  ،الحارث بن عباد بن قيس بن ثعلبة البكري )،ت٥٠ق .ھـ٥٧٠/م(  ،ديوان المھلھل
 ،ط  ، ١تحقيق  :أنطوان القوال  ،دار الجيل  ،بيروت١٩٩٥ ،

ثانيا ً :المراجع العربية :
 (١جعفر  ،عبد الوھاب  ،البنيوي1ة ب1ين العل1م والفلس1فة عن1د ﻣيش1يل فوك1وه  ،دار المع1ارف  ،ﻣص1ر ،
١٩٨٩
 (٢حم1دان  ،ﻣحم1د ص1ايل وعب11د المعط1ي نم1ر وﻣع1اذ الس11رطاوي  ،قض1ايا النق1د الق11ديم  ،ط  ، ١دار
األﻣل للنشر والتوزيع  ،األردن ١٩٩٠ ،
 (٣خفاجي  ،ﻣحم1د عب1د الم1نعم – ﻣحم1د الس1عدي ﻣزھ1ود – عب1د العزي1ز ش1رف  ،األس1لوبيﱠة والبي1ان
العربي  ،ط ، ١الدار المصرية اللبنانية  ،القاھرة ١٩٩٢ ،
 (٤خاليلة  ،ﻣحمد خليل  ،بنائية اللّغة الشعريﱠة عند الھ1ذليين  ،ط ، ١ع1الم الكت1ب الح1ديث  ،األردن ،
اربد ٢٠٠٤ ،
ي -ق1راءات نقدي1ة ف1ي الش1عر العرب1ي  ،ﻣؤسس1ة حم1ادة
 (٥درابسة  ،ﻣحم1ود  ،تش1كيل المعن1ى الش1عر ّ
للدراسات الجاﻣعيّة و النشر و التوزيع ،إربد  ،األردن ٢٠٠٣ ،
 (٦ربابع11ة  ،ﻣوس111ى  ،جمالي111ات األس111لوب والتلق11ي – دراس111ات تطبيقي111ة –  ،ط ، ١ﻣؤسس111ة حم111ادة
للدراسات الجاﻣعية والنشر والتوزيع  ،األردن٢٠٠٠ ،
 (٧الرباعي  ،عبد القادر  ،الطير في الشعر الجاھلي  ،ط  ، ١المؤسسة العربي1ة للدراس1ات والنش1ر ،
بيروت ١٩٩٨ ،
 (٨الس11احلي  ،ﻣن11ى س11ليمان  ،ال ﱠتض11اد ف11ي النق11د األدب11ي – ﻣ11ع دراس11ة تطبيقي11ة ﻣ11ن ش11عر أب11ي تم11ام ،
ﻣنشورات جاﻣعة قازيونسن  ،بنغازي ١٩٩٦،
 (٩الساﻣرائي  ،إبراھيم  ،في لغة الشعر  ،دار الفكر للنشر والتوزيع  ،عمان  ،د.ت
 (١٠سلطان  ،ﻣنير  ،التضمين والتناص  ،ﻣنشأة المعارف باإلسكندرية  ،ﻣصر ٢٠٠٤ ،
 (١١الس1يد  ،خال1د عب1د ال1رزاق  ،اللّغ1ة ب1ين النظري1ة والتطبي1ق  ،ﻣرك1ز الق1اھرة للكت1اب  ،الق11اھرة ،
٢٠٠٣
١٣٢

(١٢

الشوابكة  ،علي و أنور أبو سويلم  ،ﻣعجم ﻣصطلحات العروض والقافية  ،دار البش1ير للنش1ر
والتوزيع  ،عمان ١٩٩١ ،

(١٣

شيخ أﻣين  ،بكري ،البالغ1ة العربي1ة ف1ي ثوبھ1ا الجدي1د  ،ط ، ٢دار العل1م للمالي1ين  ،بي1روت ،
١٩٩١

(١٤

عاشور  ،ناصر ،التكرار في شعر ﻣحمود درويش  ،ط ،١المؤسسة العربية للدراسات والنشر
 ،بيروت ٢٠٠٤ ،

(١٥

عباس  ،إحسان  ،فن الشعر ،ط  ، ٥دار الشروق للنشر والتوزيع  ،األردن ١٩٩٢ ،

(١٦

عب11اس  ،حس11ن  ،خص11ائص الح11روف العربي11ة وﻣعانيھ11ا  ،ﻣنش11ورات اتح11اد الكت11اب الع11رب ،
دﻣشق ١٩٩٨ ،

(١٧

عبد التواب  ،ﻣحم1د لطف1ي  ،البالغ1ة العربي1ة ف1ي الق1رن الراب1ع الھج1ري  ،ط ،١دار الطباع1ة
المحمدية  ،القاھرة ١٩٨١ ،

(١٨

عبدﷲ  ،ﻣحمد حسن  ،أصول النظرية البالغية  ،ط ،٢ﻣكتبة وھبة  ،القاھرة ١٩٩٦ ،

(١٩

 ، ............الصورة  ...والبناء الشعري  ،دار المعارف  ،ﻣصر  ،د  .ت

(٢٠

أب11و الع11دوس  ،يوس11ف  ،األس11لوبيﱠة – الرؤي11ة والتطبي11ق  ، -دار المس11يرة للنش11ر والتوزي11ع ،
األردن  :ط ٢٠٠٧ ،

(٢١

عمارة  ،السيد أحمد  ،الحوار في القصيدة العربية  ،ط ، ١د.م ١٩٩٣ ،

(٢٢

عيّ11اد  ،عليﱠ11ة ع11زت  ،ﻣعج11م المص11طلحات اللغويﱠ11ة واألدب ﱠي11ة  ،المكتب11ة األكاديمي11ة  ،الق11اھرة ،
١٩٩٤

(٢٣

عيد  ،رجاء  ،البحث األسلوبي ﻣعاصرة وتراث  ،ﻣنشأة المعارف  ،اإلسكندرية ١٩٩٣ ،

(٢٤

الغذاﻣي  ،عبدﷲ ﻣحمد  ،الخطيئة والتكفير  ،ط ، ١كتاب النادي األدبي الثقافي  ،د.م ١٩٨٥ ،

(٢٥

فضل  ،صالح  ،علم األسلوب – ﻣبادئه وإجراءاته  ، -كت1اب الن1ادي األدب1ي الثق1افي  ،د  .م .
ط ١٩٨٨ ، ٣

(٢٦

 ، ................بالغة الخطاب وعلم النص  ،عالم المعرفة  ،الكويت ١٩٩٢ ،

(٢٧

 ، ................نظري111ة البنائي111ة ف111ي النق111د األدب111ي  ،ط  ، ٣دار الش111ؤون الثقافي111ة العاﻣ111ة ،
بغداد  ،د  .ت
١٣٣

(٢٨

كاظم  ،نج1م عب1د ﷲ  ،ﻣش1كلّة الح1وار ف1ي الرواي1ة العربي1ة  ،ع1الم الكت1ب الح1ديث  ،األردن ،
٢٠٠٨

(٢٩

اللبدي  ،ﻣحمد سمير  ،ﻣعجم المصطلحات النحوية والصرفية  ،ط ، ٣دار الفرقان  ،عم1ان ،
١٩٨٨

(٣٠

ﻣجمع اللّغة العربية  ،المعجم الوس1يط  ،ج ،١ط ، ٢إخ1راج  :إب1راھيم ﻣص1طفى وأحم1د حس1ن
الزيات وحاﻣد عبد القادر وﻣحمد علي النجار  ،المكتبة اإلسالﻣية للطباعة والنشر والتوزيع ،
تركيا ١٩٧٢،

(٣١

ﻣخلوف  ،عبد الرؤوف  ،ﻣن قضايا اللّغ1ة والنق1د والبالغ1ة  ،ط ، ١ﻣكتب1ة الف1الح  ،الكوي1ت ،
١٩٨١

(٣٢

المسدي  ،عبد السالم  ،األسلوبيﱠة واألس1لوب نح1و ب1ديل ألس1ني ف1ي نق1د األدب  ،ال1دار العربي1ة
للكتاب  ،ليبيا – تونس ١٩٧٧ ،

(٣٣

 ، .................قضية البنيوية – دراسة ونماذج  ، -دار الجنوب للنشر  ،تونس ١٩٩٥ ،

(٣٤

ﻣطرجي  ،عرفات  ،الجاﻣع لفنون اللّغة العربي1ة والع1روض  ،ط ،١ﻣؤسس1ة الكت1ب الثقافي1ة ،
بيروت ١٩٨٧،

(٣٥

المالئكة  ،نازك  ،قضايا الشعر المعاصر  ،ط ، ٨دار العلم للماليين  ،بيروت ١٩٩٢ ،

(٣٦

نافع  ،عبد الفتاح  ،الحوار في غزل عمر بن أبي ربيع1ة  ،الوكال1ة العربي1ة للتوزي1ع والنش1ر ،
د.م  ،د.ت

(٣٧

الھيت111ي  ،عب111د الس111تار  ،الح111وار )الّ 1
11ذات ...واآلخ111ر (  ،ط ، ١وزارة األوق111اف والش111ؤون
اإلسالﻣية  ،قطر ٢٠٠٤ ،

ثالثا ً :المراجع المترجمة :
(١

بياجيه  ،جان  ،البنيوية  ،ترجمة  :عارف ﻣنيمنة وبشير أوبري  ،ط  ، ٤ﻣنشورات عويدات
 ،بيروت – باريس ١٩٨٥ ،

(٢

ك11وھن  ،ج11ان  ،بني11ة اللّغ11ة الش11عريﱠة  ،ترجم11ة  :ﻣحم11د ال11ولي و ﻣحم11د العم11ري  ،ط ، ١دار
توبقال للنشر  ،الدار البيضاء  ،المغرب ١٩٨٦ ،

(٣

كوين  ،جون  ،بناء لغة الش1عر  ،ترجم1ة  :أحم1د دروي1ش  ،ط  ، ٣دار المع1ارف  ،ﻣص1ر ،
١٩٩٣

١٣٤

(٤

لوتم11ان  ،ي11وري  ،تحلي11ل ال11نص الش11عري – بني11ة القص11يدة  ،ت  :ﻣحم11د فت11وح أحم11د  ،دار
المعارف  ،القاھرة  ،د.ت

(٥

ﻣاريا  ،خوسيه  ،نظرية اللّغة األدبيﱠة  ،ترجمة  :حاﻣ1د أب1و احم1د  ،ﻣكتب1ة غري1ب  ،الفجال1ة ،
د.ت .

(٦

نيوتن  ،ك  .م  ، .نظرية األدب في القرن العش1رين  ،ترجم1ة  :عيس1ى عل1ي الع1اكوب ،
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ABSTRACT

The Structure of The poetic language in AbiFiras Al-Hamadani's poetry
This study tries to read the poetic text a linguistic reading,
where the researcher analysis the languet texture that
employed in Abi Firas Alhamadani’s poetry.
For trying to find a new reading for the texts that has been
explained previously, by studying a group of distinct
phenomenon in Abi Firas's poetry which shows its language
structure correlative that consider the way to understand the
text.
This study comes in five chapters preceded by a theoretical
preface, I clarify in it a group of terms , one of which the
language structure which means: Forming the language from
a group of elements, and the mode of these elements are built
up the way that forms a group of fixed relationships between
the variant elements in view of the solidarity existent between
these elements , in preface also a look at the poetical language
which represent an intended deviation from the ordinary
language to form a creative language with deep meanings.
As for the five chapters they where a study to five distinct
phenomenon in Abi Firas's poetry that formed the structural
language to him , which are: Contrast, Stylistic deviation,
Dialogue, Replication, Implicit prosody.
In the first chapter I study the concept of Contrast as an
important stylistic feature in Abi Firas's Poetry, where the
poet
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In the final Chapter the research turn to implicit prosody ,
which study the verse or the line need to the other in the
same poem what add connection to the poem , and gives
the poet a wide space to express what he wants , and that
cannot be done without considering the sequence , and
studying each embodiment in it’s sequence to reach
completeness that every poet seek s .
invested it the best investment to show his scattered soul,
and to make from his words the most effect and influence on
selves.
And this phenomenon came into three levels at Abi Firas's
poetry, so we find contrast on the humanitarian level, the time
level, and the psychological level.
At the second chapter I study the stylistic deviation in Abi
Firas's poetry , which means studying the features and the
resemblances that make from the ordinary language a
poetical language ‘ namely create deviation , and this
deviation is related to the style that differ from poet to
another, what make for each poet his own fingerprint, I found
a group of stylistic deviations in Abi Firas's poet, that I
studied it’ which have the following titles ,addressing time
and days, feast ,the night, morale , characteristics, and elegize
himself.
At the third chapter the dialogue was the axis of the research,
the dialogue add suspense and imaginary factors to the
poetical text, also it picture the states, stances, and it show the
psychological strife's and feelings in a more realistic and
convincing style.
The dialogue showed at Abi Firas's poet in many frames, he
dialogue the self, women. Friends, so his lines become more
vital and excited.

The fourth chapter is about repetition , it is to repeat one
single word or a letter or a sentence, for an intention the
poet donate ,the repetition creates an additional musical
rhythm to the poetical text , and it focus on the meaning
, and make it strongly related to the whole poem
construction . The repetition appears clearly at Abi
Firas’s poetry in many levels; repeating the letter, the
word, and anaphora .
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