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 تضافر املعنى بني النثري والشعري عند ابن خفاجة
  أ.م.د.مثنى عبد اهلل حممد علي

 
  كلٌة الترٌبة للعلوم اإلنسانٌة / قسم اللغة العربٌة

 ٕٕٓٓ/7/1؛ تاريخ قبؽل الشذخ :  ٕٕٓٓ/5/ٓٔتاريخ تدميػ البحث : 
  

 

 لص   امل

ما بٌن الشعري والنثري، وما هو  ال ٌزال ٌثار السؤال هنا وهناك عن الحدود التً تقف        

بداعٌة والسٌما التً مازجت بٌنهما، وبناًء و )نثري( فً كثٌر من النتاجات اإل)شعري( عما ه

خفاجة األندلسً التً على ذلك اتخذت من هذا السؤال مدخالً لقراءة النصوص التً قدمها ابن 

ن شعري فً نص واحد، فهو بذلك أراد أن ٌثبت للمتلقً أجمع من خاللها بٌن النثري وال

لى تداخل شارة التأكٌدٌة اود األنواع األدبٌة، فضالً عن اإلالتجربة اإلبداعٌة تتخطى بذاتها حد

ابن خفاجة شكل  أن جدحد فً مجال التلقً، ومع هذا كله أبداعً واالشعري والنثري فً عمل إ

 نقطة تحول فً ثراء النص اإلبداعً األندلسً والعربً على حد سواء.

ً ٌمثل تنامٌأن متزاج النثري والشعري فً النص األدبً الواحد، إما كما أن اال       اً وتضافر ا

 : لى، ولهذا قسمنا بحثنا ع الى تالشٌه و ٌؤديللمعنى أ

 بداعً.المستوى اإل .3

 ٌقاعً. المستوى اإل .2

 المستوى التركٌبً. .1

 المستوى الوظٌفً.  .4
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The Fusion of Meaning between the Prosaic and the 

Poetic in  the Works of Ibn Khafaja 

Assistant Professor Dr Mothana Abd Mohammed 
  

Abstract : 
       The question which always  poses itself is about the 

boundaries which separate the poetic from the prosaic in many of 

creative writings,epecially those which fuse them. Accordingly, 

thisquestion is adopted as an introduction to study the texts 

presented by the Andalusian poet Ibn Khafaja who incorporated 

the prosaic and the poetic in one text. Thus, he wanted assure the 

recipient that the creative experience exceeds by itself the 

boundaries of the literary genres in addition to the the emphatic 

reference to the overlapping of the prosaic and the poetic in one 

creative work in the realm of reception. All in all, I found that Ibn 

Khafaja constitued a  

turning point in enriching the the Andalusian and Arabic creative 

texts alike. 

The fusion of the prosaic and the poetic in one literary text moves 

between the development of meaning and its death. Therefore,  

the research is divided into :  

1. The creative level  

2.The rhymethic level  

3. The structural level. 

4- The Career level.  

 

 

 



  تضافر المعنى بٌن النثري والشعري عند ابن خفاجة
 

151 

 تؽطئة
غ متقابميغ ىسا: الذعخ والشثخ، مى قدسيغ رئيديعلشقاد والعمساء عمى تقديع األدب دأب ا    

عجـ التدامو بيحا، وعمى الخغع مغ استقخار ىحا بامِو باأللػاف والقػافي، والشثخ وميدوا الذعخ بالتد 
 كثيخ مغ الشقاد. ئيات مغ السػضػعات التي شغمت باؿالتقديع، ضل مػضػع الثشا

إفَّ ججؿ ثشائية الذعخ والشثخ مغ السػضػعات التي ليا امتجاد عسيق في األدب العخبي القجيع      
 والحجيث، وال سيسا في نقجنا العخبي القجيع، الحؼ حاوؿ أف يحجد ىػية ىحه الثشائية.

 إذ تدامغ الحجيث عغ الذعخ والشثخ مشح القخوف األولى، مع غمبة االىتساـ بالذعخ ونقجه،     
ذعخ مغ وعمى الخغع مغ ذلظ لع يغفمػا عغ الشثخ ونقجِه، فال يكاد يخمػ كتاب متخرز في نقج ال

ف مشيع مغ قجـ ذكخ الكتابة عمى الذعخ، ككتاب )الرشاعتيغ: أفرػٍؿ في نقج الشثخ؛ حتى 
 جادؼ، إالالكتابة والذعخ( ألبي ىالؿ العدكخؼ، و )قانػف البالغة في نقج الشثخ ونقج الذعخ( لمبغ

 أضيخ وأشيخ.  كانت عشايتيع بالذعخ ونقجه أفَّ 
إفِّ لكِل جشذ شبيعة وما وسسات يتسيد بيا عغ غيخه، لحا وججنا " الفكخ الشقجؼ عشج العخب      

لع يِغ قط عقج السفاضالت بيغ كل مغ الذعخ والشثخ، وكاف الغالب عمى ىحه السفاضالت وجػد 
كل فخؽ قادرة عمى أف تثبت أماـ نقج الفخيق  فاضل ومفزػؿ، ولع تكغ الحجج التي يدػقيا

 . (ٔ)اآلخخ "
إلى الذعخ، ولكغ  لمذعخ مكانة كبيخة في العرخ الجاىمي نطخًا لحاجة الجاىمييغف أيبجو      

فسالت كفة الشثخ، وأصبحت لغة الخصيب ىي  لتكدبإلى االذعخ  شيء مغ ؿمامع مخور الدمغ 
المغة السدسػعة لجػ الجاىمييغ، وخيخ ما يجؿ عمى ذلظ قػؿ الجاحع : " الذاعخ كاف في 
الجاىمية يقجـ عمى الخصيب لفخط حاجتيع إلى الذعخ ... فمسا كثخ الذعخ والذعخاء واتخحوا 

ر الخصيب عشجىع فػؽ شاس صاالذعخ مكدبة ورحمػا إلى الدػقة وتدخعػا في أعخاض ال
 .(ٕ)"الذاعخ

ثسة مغ يذكظ في  كاف وح وقت مبكخ، وإنّ السفاضمة كانت قائسة مش أف يبجووبشاًء عمى ذلظ      
أف تكػف مشدلة الذعخ والذاعخ قج ندلت عغ مشدلة الخصيب في أواخخ العرخ الجاىمي، وإذ كاف 
شيء مغ ذلظ قج حرل فيػ محجود ومحرػر في عجد مغ الذعخاء الحيغ اختاروا التكدب 

( إذ سمب ، وعشجما جاء اإلسالـ وندؿ القخآف الكخيع عمى سيجنا )دمحم صل هللا عميو وسمع(ٖ)بالذعخ
القخآف بخيق الذعخ، فزاًل عغ الكثيخ مغ الذعخاء الحيغ دخمػا االسالـ وىجخوا قػؿ الذعخ وراحػا 

                                                           

 . ٕٙٓثشائية الذعخ والشثخ في الفكخؼ الشقجؼ ، د. أحسج دمحم ويذ :  ((ٔ
 . ٕٔٗ/  ٔالبياف والتبييغ :  ((ٕ
 .ٜٓٔيشطخ: شعخنا القجيع والشقج الججيج ، وىب رومية :  ((ٖ
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يحفطػف الدػرة تمػ األخخػ، وىحا لبيج بغ ابي ربيعة. فقج ارسل إليو عسخ بغ الخصاب )رضي 
لذعخ سػرة البقخة هللا عشو( يدألو عسا أحجث مغ الذعخ في اإٍلسالـ فكاف جػابو قج أبجلشي هللا با

 .(ٔ)وآؿ عسخاف
قػلي )الشثخ( تصػرًا يتصػر الفغ ال أأما في نياية القخف الثاني اليجخؼ وبجاية القخف الثالث بج     

في ذلظ الذعخ مداحسة عشيفة، وشاركو مذاركة الشج  مداحسا ،فشًيا محىال، إذ تتعجد مػضػعاتو
مػرًا ال تتجاوز الذعخ، ألسجح واليجاء والخثاء ج إف كاف المشج، ويؤكج ذلظ شو حديغ بقػلو " وبع

شسع فييا الكتاب، فسجحػا وىجػا وعاتبػا ورثػا ووصفػا فأكثخوا مغ الػصف، ومغ وصف أشياء 
 . (ٕ)لسغ يكغ الذعخ العخبي يعخض ليا "

وفي بجاية القخف الخابع اليجخؼ وعشجما ضيخ الشثخ التأليفي في األدب وال سيسا في األنجلذ      
دج بيغ الذعخ والشثخ، إذ جعل الذعخ في خجمة  أف يس حاوؿقج األنجلدي ابغ عبج ربو نجج 

لتػابع ا أتى مغ بعجه ابغ حـد في رسائمو وابغ شييج في رسالة عَّ الشثخ)كتاب العقج الفخيج (، ومغ ث  
يعاب عمى الكاتب أف يزسغ شعخًا في كاف قبل القخف الخابع اليجخؼ  أنووالدوابع، فسغ السعمػـ 

، فاألنجلديػف وىبػا (ٖ)نثخه، إذ ُعجَّ السدج بيغ الذعخ والشثخ ضاىخة في عرخ الصػائف والسخابصيغ
االقتجار عمى فشي القػؿ بإجادة يدتحيل معيا التفخيق بيغ لغة الذعخ والشثخ، إذ " يرعب عميشا 

يشطسػف حيغ يشثخوف، ويشثخوف حيغ  –في الػاقع  –التفخيق بيغ لغتيع الذعخية أو الشثخية ألنيع 
بع السشيج البياني وتديخ عمى يشطسػف، ولغتيع دائسًا شفافة األلفاظ متأللئة السعاني ألنيا تت

يحاءات شبيعية فاتشة، وابتكارات خيالية حدشة تخمق إالفغ التعبيخؼ في أسمػب رشيق ذؼ شخائق 
 .(ٗ)في سساء التعبيخ إلى حٍج كبيخ"

عمى التفػؽ والسيارة، فإذا  ا السدج بيغ الذعخ والشثخ بخىانا عمى البخاعة. ودليالكسا غج      
 .(٘)وتشػيياً  ذلظ مسا يدتحق األديب عميو مجحا سا، عجوججنا رقعة تحمت بي

األنجلدية الذاعخية نجج ذلظ جميا عشج ابغ خفاجة، تعابيخ الومغ صػر أواصخ الرمة بيغ      
ات ىػ في الحؿيقة امتجاد ألسمػبو الذعخؼ في صػره أخيمتو ونبز رائعاً  سمػبًا نثخياً أإذ نجج 

وىحه خصػة ججيخة  ،كسا أنو مدج الذعخ بالشثخ في نز واحج، (ٙ)حداسِو الشابعة مغ شباؿ مخىقإ
 بالجراسة والبحث .

                                                           

 .ٖ٘ٔ/  ٔيشطخ: شبقات فحػؿ الذعخاء، ابغ سالـ :  ((ٔ
 . ٙ٘-٘٘مغ حجيث الذعخ والشثخ :  ((ٕ
 .  ٙٚٙ/  ٕ:  الشثخ االدبي األنجلدي، عمي بغ دمحميشطخ:  ((ٖ
 .  ٘ٗ٘مالمح التججيج في الشثخ األنجلدي، د. مرصفى الدػيفي :  ((ٗ
 .  ٙٚٙ/  ٕيشطخ: الشثخ األدبي األنجلدي:  ((٘
 . ٙٗ٘: مالمح التججيج في الشثخ األنجلدي : يشطخ  ((ٙ
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 السعشى بيؼ الشثخي والذعخي  -
ة وأدواتيا بيغ مغ القزايا السيسة التي يتجاذبيا الشقاد حػؿ الذعخ والشثخ عشج دراسة المغة الفشي

األوؿ: مفزل  ،الثةقزية )المفع والسعشى(، ودارت حػؿ ىحه القزية مجارات ث الشثخ والذعخ،
لمفع، والثاني: مفزل لمسعشى، والثالث: غيخ مفزل ألحجىسا، وتبعًا الختالؼ مدارات ومذارب 
الشقاد في السعاييخ الشقجية لأللفاظ والسعاني في الشثخ والذعخ، فالكثيخ مشيع لع تخمف عشجه معاييخ 

 استعساؿ األلفاظ والسعاني في الشثخ عشيا في الذعخ. 
ي األنجلذ وال سيسا في القخنيغ الخامذ والدادس اليجخييغ فشجج " استيفاء السعشى أما ف     

وتكثيفو عمى أساس مغ المسحة الجالة السػحية التي تفشى عغ التصػيل واإلفاضة .... فيػ معجب 
أشج األعجاب بتكثيف السعاني في قميل مغ األلفاظ ... فالكاتب الحؼ يبمغ السعشى يػجد العبارة 

 . (ٔ)عسغ سػاه مسغ يصيل سفخ الكالـ دوف إصابة الغخض "ويفزل 
 –عشج أدباء الصػائف والسخابصيغ إذ نججىع قج التدمػا بيحا الشسط  وىحا الذيء نخاه جميا      

الحؼ " يحسل القارغ إلى ما وراء األلفاظ، ويخفعو إلى ما يذعخ بو بالتدامي  –تكثيف السعاني 
لمسعاني واألوصاؼ  لفاظومتانة التخاكيب ... ومالءمة األ والػبصة التي يػلجىا سسػ الفكخ

رػيخ السعاني وحدغ الجسع بيغ السختمفات ... وذلظ الشسط العالي بجاع في تلمسػصفات، واإل
لفاظ الفارغة الجػؼ ويبخأ مغ التصػيل السسل أو بيخ الحؼ ال يذػبو الترشيع أو األمغ التع

مغ الديخ عمى شخائق الفغ التعبيخؼ في أسمػب رشيق ذؼ   ، وىحا متأت(ٕ)التختيب السخل"
 تجعل مغ الستمقي يحمق في سساء األخيمة والرػر السبتكخة. ابتكارات خيالية وإيحاءات شبيعية 

 
 في مشعؽر القجامى مشعخية السشثؽر والسشعؽ  -

ال بج أف يبجأ الحجيث عغ شعخية الذعخ والشثخ عشجما يجتسعاف في نز واحج، والفكخ      
 الذعخية جشداي كمييسا، إذ أصبحت الشقجؼ العخبي شجد عمى اآلليات السذتخكة إلنتاج الذعخية ف

 غيذتسل السشثػر والسشطػـ، كسا أنيع قخنػا وشّجدوا عمى الؿيع السذتخكة بيشيسا، ومغ األوائل الحي
ىػ( الحؼ رأػ أفَّ " الذعخ رسائل معقػدة، والخسائل ٕٕٖتحجثػا عغ ذلظ ابغ شباشبا العمػؼ )ت

وتججىا  ،اأو بعيج ا قخيباجتيا متشاسبة؛ إما تشاسبً شعخ محمػؿ، وإذا فتذت أشعار الذعخاء كميا وج
بػ حياف التػحيجؼ أ. ومشيع كحلظ (ٖ)مشاسبة لكالـ الخصباء، وخصب البمغاء وفقخ الحكساء "

ال ذلظ ما خفَّ وال  حال وال شاب  وال مغ الشطع، ولػ  ىػ( الحؼ يقػؿ: " في الشثخ ضلّّ ٖٓٗ)ت

                                                           

 .    ٚ٘٘مالمح التججيج في الشثخ األنجلدي :   ((ٔ
 . ٚ٘٘السرجر نفدو :   ((ٕ
 . ٔٛعيار الذعخ :   ((ٖ
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وال  ،همغ الشثخ، ولػ ذلظ ما تسيدت أشكالو وال عحبت مػارده ومرادر  تحمى، وفي الشطع ضل  
وتأكيجًا عمى ذلظ يأتي عبج القاىخ الجخجاني  (ٔ)ثقمت وصائمو وعالئقو " أ. و وشخائقو بحػره

ىػ( ليقػؿ: " الػزف ليذ مغ الفراحة والبالغة في الذيء، إذ لػ كاف لو مجخل فييسا ٔٚٗ)ت
ما الديػشي ، أ(ٕ)فقتا في الػزف أف تتفقا في الفراحِة والبالغِة "لكاف يجب في كل قريجتيغ ات

. (ٖ)جاءت قخاءتو مػزونة بال قرج لقػة اندجاموو االندجاـ في الشثخ،  أف بيغىػ( فقج ٔٔٙ)ت
ىػ( أفَّ ٛٓٛوتأكيجًا عمى أفَّ الذعخية ال تقترخ عمى السػزوف فقط، فقج أوضح ابغ خمجوف )ت

سجاع والتداـ التقؽية وتقجيع ومػازيشو في السشثػر، مغ كثخة األالعخب قج استعسمػا أساليب الذعخ 
قا إال في الشديب بيغ األغخاض، وصار ىحا السشثػر، إذ ما تأممتو مغ باب الذعخ وفشو، ولع يفتخ 

، وبشاًء عمى ما تقجـ (ٗ)دخل الستأخخوف ؼيو أساليب الذعخ "أػزف، وىحا الفغ السشثػر السقفى، ال
عغ تجاخل آليات الشػعيغ،  نجج الذعخية عشجىع، تػجج في السشثػر كسا تػجج في السػزوف، فزالً 

 ىحه التجخالت الحجود السػضػعية. تتخصى  إذ
 
 صطالحالتزافخ بيؼ المغة واال -

افخوا عميو ز" تزافخ القػـ عمى فالف وت قػلو :ر بعشج ابغ مشطػ جاء مفيػـ التزافخ           
غ سيجة: تزافخ نػا وتجسعػا عميو، وتألبػا وترابخوا مثمو. ابو افخوا بسعشى واحج كمو إذا تعازوت

االجتساع والتعاوف في سبيل إضيار  . أؼ أنو بسعشى(٘)افخوا وتعاونػا عميو" زالقػـ عمى األمخ ت
 شيء ما. 

ىحا السفيػـ في السعاجع االصصالحية  خالؿ قخاءتشا وبحثشا عغأما في االصصالح، فسغ      
لو ال يكاد يكػف  ، لحا يسكششا أف نجتخح مفيػماإشارة ةأو أي و تعخيفالعاجع الفمدؽية، لع أجج والس

لفاظ بشاء عاضج األبشاء يثخؼ الشز مغ خالؿ ت –التزافخ  –بعيجًا عغ مفيػمو المغػؼ، فيػ 
إفَّ بشاء الذعخ يختمف  ،غااًل في تساسكو وشّج بعزو إلى بعسيإيديع في سبظ الشز  وتخكيبا

ل نز، وما يتيح ذلظ يقاعية لكالجػىخية في البشية السعشػية واإلعغ بشاء الشثخ تبعًا لالختالفات 
مغ سسات ومسيدات الػزف والقاؼية في الذعخ، والدجع والسداوجة في الشثخ، فكيف إذ اجتسع الشثخ 
والذعخ في نز واحج لسبجع واحج، فيل ىحا االمتداج الشثخؼ والذعخؼ في الشز الػاحج يسثل 

 تشامي السعشى أـ يؤدؼ إلى تالشية ؟!
                                                           

 . ٕ٘ٗالسقابدات :   ((ٔ
 . ٕٖٓدالئل اإلعجاز :   ((ٕ
 . ٚٗٔاإلتقاف في عمـػ القخآف :   ((ٖ
 . ٚٙ٘/  ٕمقجمة ابغ خمجوف :   ((ٗ
٘))   .)  لداف العخب : مادة )ضفخ 
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مى أربعة محاور رئيدة، تحاوؿ أف تطيخ كيؽية عث وبشاء عمى ذلظ سػؼ يقدع البح     
 تزافخ السعشى داخل الشرػص الشثخية والذعخية، وىحه السحاور ىي: 

 بجاعي. السدتػػ اإل
 يقاعي. السدتػػ اإل

 السدتػػ التخكيبي. 
 السدتػػ الػضيفي. 

 
 بجاعي السدتؽى اإل -

بسا أفَّ الذعخ ليذ ىػ كل اإلبجاع مثميا أف الذاعخ ليذ ىػ السبجع الػحيج في ىحا العالع       
ىػ تخرو  نػعية   شبيعة  و بجاع االعتخاؼ بأف لمذاعخ قجرات في اإلمغ االعتقاد و  فإنو ال مفخّ 

 حث عغ. وعشجما نب(ٔ)بجاعية ونػعية تخرو ىػ وحجه أيزاً إوحجه، فكحلظ الكاتب لو قجرات 
دركػا بأف " الذعخ حيغ يرجر مغ أثخؼ في تخاثشا العخبي، نججىع قج بجاع الذعخؼ أو الشمشابع اإل

دركػا أف ال بج أف يكػف مغ وراء ىحا الذعخ أرجر كسا ىػ شأف غيخه مغ الكالـ؛ نفذ قائمة ال ي
قػػ خؽية ليدت ذات شبيعة بذخية، ولسا كاف لجييع اعتقاد بػجػد بعس تمظ القػػ مغ جغ 

. ولعل في ىحا ما يؤكج دعػػ مغ رأػ وجػد (ٕ)وشياشيغ وغػؿ راحػا يشدبػف الذعخ إلييا "
 . (ٖ)سحخ  يسا مغقيخافارتباط قجيع بيغ الذعخ وبيغ الكيانة وما 

كاف ليا  وميسا يكغ مغ أمخ فإف فكخة شياشيغ الذعخ لع تقترخ عمى الذعخ فحدب بل      
راح ابغ شييج يمتسذ  البذخؼ، فالشثخ لسا صار فشا كتابيا ناضجابجاع أواصخ تػابع مع ضخوب اإل

مغ رواد ىحا الفغ مغ أمثاؿ الجاحع وعبج الحسيج الكاتب وبجيع الدماف اليسحاني وتػابعيع في 
رحمتو إلى أرض الجغ، وأدار معيع حػرًا يػصف ليع ما آلت إليو حاؿ الشثخ في بالد األنجلذ، 

فكخة ججيجة فزاًل عغ كػنيا تسثل خصػة مسيدة  جّ تع –ياشيغ الكتاب فكخة ش –كخة كسا إف ىحه الف
 .(ٗ)تعبخ عغ أىسية اإلبجاع في الشثخ

في الذعخ والشثخ فقج شكل عشرخ االرتجاؿ  –ذياشيغ والجغ ال –لياـ وإلى جانب فكخة اإل     
فإنسا بجاع، وىحا ما أكجه الجاحع بقػلو: " كل شيء لمعخب عامة أساسية استشج إلييا عشرخ اإلد

                                                           

 . ٚٚيشطخ: ثشائية الذعخ والشثخ في الفكخ الشقجؼ :   ((ٔ
 . ٖٕٕالسرجر نفدو :   ((ٕ
 . ٙٓٔ/ ٔيشطخ: تاريخ األدب العخبي، بخوكمساف :   ((ٖ
 . ٕٕٚ -ٕٕٙيشطخ: ثشائية الذعخ والشثخ في الفكخ الشقجؼ :   ((ٗ
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. (ٔ)لياـ، وليذ ىشاؾ معاناة وال مكابجة وال إحالة فكخ وال استعانة "ىػ بجيية وارتجاؿ وكأنو اإل
 بجاع. حج عشاصخ اإلأشثخ، والحؼ عجُه فيػ ربط ألرق فكخة االرتجاؿ بقػة الذعخ وال

بجاع األدبي أال وىي بعسمية اإل ابط ارتباشا مباشخ كغ إضافة عشرخ آخخ يختكسا يس      
بة، وىحا ما ذىب السطفخ العمػؼ، الحؼ قاؿ: " ومغ فزيمة الذعخ أفَّ العمساء باألدب ال  السـػ

ة في تأليف هللا تعالى في يدتصيعػف نطع البيت الفح مشو مع عجـ الصبيعة في نطسو والسشح
بجاع الفشي ىػ الرجؽ الفشي، إذ يقػؿ في ذلظ اإل، أما العشرخ األخيخ مغ عشاصخ (ٕ)"تأليفو

الجاحع مغ الزخورؼ " تخؾ المفع يجخؼ عمى سجيتو وعمى سالمتو حتى يخخج عمى غيخ 
. وىحا ما ذىب إليو الشقاد والعمساء (ٖ)صشعة، وال اجتالب تأليف وال التساس قاؼية وال تكمف وزف "

 الحيغ رأوا أف الصبع مقجـ عمى الرشعة. 
غ وإنسا استقراء ألىع ليذ لمجرس والتحميل الذاممي ما اتجيشا تجاه ابغ خفاجة مباشخةذا وإ     

بجاعية التي تجعل مغ نرو األدبي متسيدًا، إذ نجج البغ خفاجة شخائقو الخاصة في العشاصخ اإل
التعامل في تكػيغ الشز، وىحا الشز الخفاجي لو خرائرو الفشية والجسالية الخاصة بو، وبشاًء 

عشة السحاسغ مغ تخصيع وتشسيق أ غ خاقاف يرف ابغ خفاجة بأنو ممظ ى ذلظ وججنا الفتح بعم
قػؿ ونتاج ابغ . وىػ يقرج ىغ بػػ)األصالة( في فشػف ال(ٗ)بجاع كيف شاءوترخؼ في فشػف اإل

 ىحا نجلذ األوؿ فيفي وصف الصبيعة، إذا إنو شاعخ األصالة( ال سيسا خفاجة مذيػر بػ)األ
 :(ٙ)بجاع ابغ خفاجة قػلوإ، وفي مثاؿ عمى أصالة (٘)السزسار

 أيـــــــــــــــيا التَّاِئُو ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا        
 
 

 الـــــــــــــــــــــــــــــيْ َساءني أن ِتيَت َجــــــــــــــــ 
 ا تخى االَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىل تخى فيس

 
 م شباباا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج تؽلَّى 

 خَّى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَـــ وغخاماا قج َتد
 

 قج تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمىوُفَؤاداا  
 جِخي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيَؼ دمٌع فيَغ ي

 
 أيَؼ َجْشٌب يتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّى 

 فٌذ بَغ تيِحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيَؼ ن
 

 وضمؽٌع فيَغ ترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمى 
 اَن لؽالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيُّ ُممٍغ ك

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فَؽلَّىَعارٌض وافـــــــــ 

                                                           

 . ٕٛ/  ٖالبياف والتبييغ :   ((ٔ
 . ٜٖ٘ – ٖٛ٘نطخة األغخيس في نطخة القخيس :   ((ٕ
 . ٚ-ٙ/  ٖالبياف والتبيغ :   ((ٖ
 . ٜٖٚ/  ٗيشطخ: القالئج :   ((ٗ
 . ٖٜيشطخ: مع التخاث العخبي األنجلدي ، د. ىجػ شػكت بيشاـ :   ((٘
 . ٖٓٔ -ٜٕٔالجيػاف :   ((ٙ
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 َغ االَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوتخمَّى عش
 

 أسفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا  ال يتجمَّى 
 ُؼ فيالَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْـــ وانطؽى الحد

 
 أجسَل الحدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُؼ وىالَّ  

                                           ***** 
      ، بيبِة ر شب  أما بعُج، أيَّيا الشَّبيُل الَّبيُو، فانَُّو ال يجتسُع العحاُر والت يُو. كاف  ذلظ وغرُغ الذَّ

، فقج  بُّ قج صحا فعقل  ، والرَّ ، و الدماُف قج انتقل  . وأما والعحاُر قج ب قل  ومشيُل ذلظ السقبَِّل عحب 
اِؽ، فجعْ  رقجْت عيػُف العذَّ عشظ  مغ نطخِة التَّجشَّي، ومذيِة التَّث شَّي، وغسَّ  ركجْت رياُح األشػاِؽ، و 

، وىرَّ عشج  المَّقاِء أريحيٍَّة، واقشع باإليساِء رجع  تحيٍَّة، فكأنَّي  ي اخػاِنظ  ، وخْح في تخضِّ مغ ِعشاِنظ 
. الـْ  بفشاِئظ  ميجػرًا، و بداِئِخؾ  مأجػرًا. والدَّ

***** 
صػرًا مفخدة متشػعة ترصف في خط  والشثخؼ  ذعخؼ يقجـ ابغ خفاجة في ىحيغ الشريغ ال     

ـٍ لتتسثل كل واحجة مشيا انعكاسًا لسخيمة الذاعخ في حرػؿ األُثخ اإلبجاعي، ففي  متراعج متشا
يجاعب ابغ خفاجة غالمًا بجأت لحيتو بالطيػر وعحاره يغذى  –الذعخؼ والشثخؼ  –ىحيغ الشريغ 

 لفؤاد الحؼ تدمى، فقػلو: عارضو، فيحكخ مسا يحكخ الذباب الحؼ تػلى وا
 أيـــــــــــــــيا التَّاِئُو ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا        

 
 

 َساءني أن ِتيَت َجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْيالا  
خياؿ السبجع الحؼ يححر )الذاب( مغ  ـ عمى عشرخيقػ  ، يجسع العحار والتيو ... ()فأنو ال    

 الجانب الترػيخؼ في عجد مغ الرػرالػقػع في التيو والجيل، ولئغ كانت ىحه المسحة في 
ومغ  –تذج الستمقي وتثيخ انتباىو وتجعػه إلى التأمل  –الرػر  –السػجػدة في الشريغ، فيي 

 الرػر اإلبجاعية األخخػ: 
 خَّى ــــَـــ ج َتدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغخاماا ق

 
 ـــــــــدمىــــــــــــــــوُفَؤاداا قج تـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٌع فيَغ يجِخي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيَؼ دم
 

 يتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّىأيَؼ َجْشٌب  
شػاؽ، ورقجت عيػف ب قج صحا فعقل، فقج ركجت رياح األ)والدماف قج انتقل، والر     

 العذاؽ(.
الذعخية  –انعكذ جساؿ شبيعة األنجلذ وشباع أىميا الستخفة عمى ألفاظ ىحه السقصػعة        

سساء ا ألفاضيا فيي نديج متجانذ مغ األالذػؽ والغخاـ بالذباب، وأم اسفغخضي –والشثخية 
غخاـ فعاؿ السشتقاة في دنيا السحبيغ، ومغ حقل داللي محجد وىػ )الغخاـ(، وليحا صار )الاألو 

بجاعية " قج يشتابو مغ بغ خفاجة في المحطات اإلاالشز، ف بؤرة ساوالذػؽ( إلى الدمغ الساضي ى
 الذعػر ما يحذ معو بأنو يشصق مغ دوف إرادة، أو قج يحذ في أحياف كثيخة بأف القػؿ لجيو غجاً 

مع شجة شمبو لو أو مع شجة حزػر ذلظ الذيء الحؼ يختمج في صجره، وىشا يرل بو  عريا



   أ.م.د.مثنى عبد هللا دمحم علي
 

163 

، فكأف السعادؿ السادؼ لجساؿ وجو الغالـ، (ٔ)خ إلى درجة قرػػ في استحزار القػؿ لجيو "التػت
ما يشاسب ؼيس شعػره في بشية تخكيبية )أييا  إذ وضف ألفاظ الصبيعة متخيخا ،زىػ مختكد الش

 التائِو ...( و )العحار والتيو ... ( لتكػف الخؤية مصمقة لمجسيع )السبجع، الستمقي، والغالـ(.
 –فالستأمل في ىحا الشز يجج ابغ خفاجة قج عسج إلى تزافخ السعشى داخل ىحيغ الشريغ     

ألف " السبجع وحجه الحؼ يدتصيع تحقيق كػامغ الشز، ويقػـ بتحييشيا في  ،-الذعخؼ والشثخؼ 
وقائع، لحلظ نجج أف بشية الشز عشجما تحجد مع عسمية القخاءة تدتصيع أف تحقق عسمية التػاصل 

 .(ٕ)ا يترل ىحا الشز بالسبجع "عشجم
السييسشة ؼيو، أف أغمب األلفاظ  -الذعخؼ والشثخؼ  –أصبح مغ الالفت لمشطخ في ىحا الشز     

ىسا: زمغ الساضي والحؼ يسثل زمغ )أنت( السخاشب، والدمغ ,  يغ مختمفيغعمى زمشألفاظ تجؿ 
عاكدة في البشية ىحيغ الدمشيغ ستأتي برػرة مت ةالحاضخ وىػ زمغ )أنا الذاعخ(، " إف دالل

فعاؿ الساضية والسزارعة التي تتبادؿ السػاقع يسكغ الػقػؼ عمييا مغ خالؿ األ إذ العسيقة لمشز
خ عمى الشز وذلظ مغ خالؿ كسية ، فسغ السالحع أف الدمغ الساضي ىػ السديص(ٖ") في الجاللة

              ى، ثخػ، تدمى، صحا، ركجت، رقجت،....(،الػاردة في الشز )تيت، تػل ةالساضي فعاؿاأل
غ عغ سيصخة زمغ الحزػر، بل ربسا اترل الحزػر بالساضي، ألف معالتأمل في الشاتج يففػػػ" 

بغ خفاجة ا. ف(ٗ)" ، وىػ بعج يتالـز مع الدمغ الشريتأخح بعجا حكائياً  –في مجسميا  –الرياغة 
الرػر الستشامية خفاجة نقل إليشا الؿيع الذعػرية إلى ؾيع تعبيخية، فيػ بحلظ شكل مجسػعة مغ 

لتكتسل في الشياية الرػرة الستكاممة لسجسػعة العػامل السذتخكة في تحقيق السعشى  والستخابصة فشيا
 السبالي وىػالسصمػب )الػقػع في التيو والجيل( فزاًل عغ إضيار الحذ اآلخخ غيخ 

خالقي(، وبحلظ يتزافخ الشز الشثخؼ مع الشز الذعخؼ إلنتاج داللة واحجة وىي )الغخاـ )األ
 .والعذق (

 
 يقاعيالسدتؽى اإل -

نداف في حخكة الكػف السشتطسة أو الستعاؾبة الستكخرة أو اإليقاع ضاىخة قجيسة عخفيا اإل إفَّ      
ف يعخفيا في تكػيشو العزػؼ أو قبل لحػ يا في حخكة الكائشات مغ الستعالقة السشدجسة كسا عخف

فادرؾ أنيا األساس الحؼ يقـػ عميو البشاء الكػني ليزسغ حخكة الطػاىخ السادية مسا يػفخه ليا 

                                                           

 . ٖٕٓثشائية الذعخ والشثخ في الفكخ الشقجؼ :   ((ٔ
 . ٙٙثشائية الذعخ والشثخ في الشقج العخبي القجيع، عبج القادر شببػني :   ((ٕ
 . ٚٔٔ، بدسو محفػظ البظ :   –دراسة أسمػبية  –شعخ ابغ خفاجة  ((ٖ
 . ٗٛٔقخاءات أسمػبية في الذعخ الحجيث ، دمحم عبج السصمب :  ((ٗ
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يقاع بأنو " التػاتخ الستتابع بيغ ، وعمى ىحا األساس يسكغ تعخيف اإل(ٔ)مغ تػازف وتشاسب ونطاـ
غط كة والدكػف و القػة والزعف أو الزحالتي الرػت والرست أو الشػر والطالـ أو الحخ 

أو التػتخ واالستخخاء ... الخ، فيػ يسثل العالقة  إلبصاءوا سخاعوالميغ أو القرخ والصػؿ أو اإل
ف ذلظ في خخػ لألثخ الفشي أو األدبي، ويكػ اآلخخ وبيغ الجدء وكل األجداء األبيغ الجدء والجدء 

 . (ٕ)الذكل الفشي "دبي أو في سمػب األقالب متحخؾ ومشطع في األ
يقاعية تديج عمى إثخ ىػ ما يحتػيو األوؿ مغ عشاصخ ولعل مغ أبخز ما يسيد الذعخ مغ الش    

وعمى  ،مغ عشاصخ بشيتو الفشية لعشاصخ عجىا عجد مغ الشقاد عشرخا مائداما في الشثخ، وىحه ا
ػاؿ لجعل حأوالشثخ، نجج ابغ سيشا يحجد خسدة الخغع مغ كػف الػزف ىػ الفاصل ما بيغ الذعخ 

ا: معادلة ما بيغ مراريع الفرػؿ بالصػؿ أو القرخ، والثاني معادلة حجىأالشثخ قخيبًا مغ الذعخ 
لفاظ والحخوؼ، حتى يكػف مثاًل إذا قاؿ: والثالث : معادلة األ ،ظ السفخدةلفاسا في عجد األما بيشي

 عخؼ عسيع. والخابع أف يشاسب بيغ السقاشع السسجودة بالء عطيع، قاؿ بعج: وعصاء عسيع، ال
والسقرػرة حتى إذ قاؿ: بالء جديع، قاؿ بعجه مثاًل نػاؿ عطيع، وإف كانت الحخوؼ متداوية 
العجد، والخامذ: أف يجعل السقاشع متذابية ؼيقاؿ: بالء جديع، ثع ال يقاؿ: مشيخ عطيع، بل 

شباع الفتحة، إداف يستجاف نحػ ىيئة واحجة، وىػ و يقاؿ مشاخ عطيع، حتى يكػف السقصعاف السسج
وأما الدجع وتذابو حخوؼ األجداء فيػ شيء ال يتعمق بالسػازنة، وىػ خاصة العخب، ولو غشاء 

حجد الػزف الشثخؼ  –ابغ سيشا  – . كسا أف(ٖ)كثيخ في المفع، وكل ىحا ال يخخج الشثخ إلى الشطع
وىحا الػصل والفرل  ،شثخؼ عشجه الػصل والفرلالحؼ يختمف عغ معشاه العخوضي، فالػزف ال

وزف ما لمكالـ وإف لع يكغ وزنًا عجديًا، فاف ذلظ لمذعخ، ثع أخح في بياف ماـية وزف الشثخ فقاؿ: " 
وىحا الػزف ىػ الحؼ يتحجد بسراريع االسجاع، فأف قخب مغ الػزف العجدؼ تقخيبًا ما، ال يبمغ 

تسثل في( أف تكػف السراريع متقاربة الصػؿ والقرخ، وإف الكساؿ ؼيو فيػ حدغ، وىحا التقخيب )ي
 .(ٗ)لع تكغ قدستيا قدسة متداوية إيقاعيًا "

أساسيًا، فيحا يبجو مختمفًا أشج االختالؼ مع  ئاً شيفي الذعخ  إذ كاف وجػد الػزف وااليقاع    
الشثخ، عمى الخغع مغ أف الشثخ ال يخمػ مغ نػع مغ الػزف و االيقاع، " لكغ وجػد ىحه الطاىخة 
الرػتية ؼيو يختمف عغ وجػدىا في الذعخ، كيفا وكسًا ومرجرًا، فإذا كاف مبعثيا في الذعخ 

وتتابعيا، عمى نحػ مشتطع، في البيت والقريجة،  التفعيالت بسا فييا مغ متحخكات وسػاكغ يتػال
فإف مبعثيا في الشثخ، السشاسبة والسػازنة بيغ االلفاظ في الجسل والعبارات، أو بيغ الجسل 

                                                           

 . ٘ٔٔ يشطخ : األسذ الجسالة في الشقج العخبي ، عد الجيغ إسساعيل : ((ٔ
بو وكامل السيشجس :  ((ٕ  . ٔٚمعجع السرمحات العخبية في المغة واألدب ، مججؼ ـو
 . ٕٕ٘يشطخ : الخصابة :  ((ٖ
 . ٕٕٕالسرجر نفدو :  ((ٗ



   أ.م.د.مثنى عبد هللا دمحم علي
 

162 

. أؼ أف ىحا التشاسب قج يكػف لفطيًا وقج يكػف معشػيًا، والتشاسب المفطي ىػ (ٔ)والعبارات أنفديا "
 ىػ الجشاس والصباؽ والتزاد. الدجع واالزدواج والتشاسب السعشػؼ 

وقج يبخز االيقاع في نرػص ابغ خفاجة، ويكػف مشارة مغ مشارات التزافخ في تذكيل      
 : (ٕ)السعشى، إذ يسكغ معايشة ذلظ مغ خالؿ قػلو

اٌم و ط   خفَي باكِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوجُيَغ بدَّ
 

 مي شالغِ ـــــــــــــــــــــــــــوعْجلَغ مؽجؽٌد ومث 
  ةٌ ــــــــــــــــــــــــــَـــ وتأبى اىتزامي في َجشاِبَغ ِىسّ  

 
يِح ف   ْخَع أَراكِ ـــــــــــــــــــــــــــــــَـــ َتُيُدَك ىدَّ الخَّ

 خٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقج ناَل ِمشَّي ظاِلٌػ لي ذاعِ  
 

يِف الُحدفيا    اِم َدَراكِ ـــــــــــــــــــــَهبَة الدَّ
 ******** 

ركًا ورجاء ، أفدُح قاءُه، ووصل  بالشَّجعِ  ارتقاءهأشاؿ  هللُا ب –عجُؿ األميِخ األجلِّ       ، أقخُب د 
تِو ُيْطم ُع. وانَّي ُدىيُت  بذيصاٍف ال ُيغشي أكشافًا وأرجاء ، مغ أف يكػف  أفقي ُيْطِمُع، ومثمي في شاع 

فسا كفَّ  –وفقُو هللُا  –ؼيو أف ُيمتقى بعديسٍة، ويتػقَّى بتسيسٍة. وقج سجشُو ِمخارًا بدببي )) فالف  (( 
خ  مغ شأوه، وال غسَّ مغ ِجساِحِو، وال قزَّ مغ جشاِحِو. و لْغ يرل   ذ ِلظ  مغ خصػِه، وال قرَّ

، وىحِه ري ، أو ُأمتيغ  ، والحقُّ ُمْفت ِقخ  الى بحػِؿ هللِا الى أف أِىغ  ، و بحُخُه ي ُعبُّ مصاِف ت ُيبُّ ُح الدُّ
جِّ أزِرِه. فاف رأػ  ـ  هللُا ما بيِجِه  –عزِج أمِخِه، وش  أف ُيػقَّع  الى )) فالٍف (( في أف ُيحِدغ   –أدا

ل  ُمش عَّسًا والخَّبُّ  ُه، ويبُدُط ُيْفِدُح لمفزِل أمج   –جلَّ وعدَّ  –ع ػني، ويجخؼ  اؿ صْػِني، ف ع 
ُه، وي ْجعلُ خيخ  يػميِو غجُه، بحػلِو وش ْػِلِو فػقع   بسا ىػ أىمو. –رحسو هللا  –بالفػاِضِل ي ج 

******** 
 نجلذ وال سيسا في عرخؼ السخابصيغتػػ الذكػػ والعتاب لجػ شعخاء األتراعج مد   

واالجتساعية واالقترادية، زمات في حياتيع الدياسية والسػحجيغ، بدبب تراعج مدتػػ األ
في مػقف حخج  –السبجع  –ديب في مذاعخىع، فالذكػػ تجعل مغ األ تراحبو شجة االضصخاب

 . (ٖ)يحتاج إلى ذكاء وحيصة، لكي تأتي شكػاه متػازنة العػاشف
شبو رسالة شكػػ فييا  –الذعخ والشثخ  –ابغ خفاجة يتكمع عغ الطمع في ىحيغ الشريغ      
يع السعخوؼ ب)ابغ تيفػلت(، وىحه الخسالة تستاز إابغ خفاجة إلى بكخ بغ  جاد كتبيااستش بخـا

لى إمتػازنة بيغ الميغ والذجة لمػصل باإليجاز والقرخ. " فالذكػػ والعتاب عشج الذاعخ وسيمة 
، إفَّ الحالة الذعػرية (ٗ)ليو متجاوزًا التفخيغ سالكًا مدمكًا ؼيو وّد الستاعب "إيبتػيو ويخمي  ما

                                                           

 . ٖٓٔ/  ٔفي نطخية األدب مغ قزايا الذعخ والشقج في الشقج العخبي القجيع :  ((ٔ
 . ٔٚٔ – ٓٚٔالجيػاف :  ((ٕ
 . ٚٛشية لسقصعات الذعخ األنجلدي ، شياب حسج أحسج : يشطخ : الدسات الف ((ٖ
 . ٛٛ-ٚٛالدسات الفشية لسقصعات الذعخ األنجلدي :  ((ٗ
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ليو بعيغ إ ءيفرح عغ ؼيس شعػرؼ ممتاع يػمي سديصخة عمى نز ابغ خفاجة تعكذ واقعاً ال
يجابية وىي تتعمق بابغ تيفػلت إاجة بيغ حالتيغ متزادتيغ أحجىسا الذكػػ، اذ نجج ابغ خف

ميخ، ومثمي في شاعتو ُيطمع(، أما الدمبية أو الزعف ظ بداـ، عجلظ مػجػد، عجؿ األ)وجي
ني ذىب إمثمي شاكي، أف يكػف أفقي يطمع، و ابغ خفاجة )شخفي باكي، والتي تسثل )أنا ( 

يجابية وذلظ مغ إالدمبية نججىا تبجد وتتحػؿ إلى  بذيصاف ....، إلى أف أُىغ ..( لكغ ىحه الحالة
 خالؿ وجػد عجؿ األميخ. 

يقاعو عمى البحخ الصػيل، فاإليقاع يقتخف اقتخانًا وثيقًا إإفَّ نز ابغ خفاجة الذعخؼ جاء       
وىي كاؼ السخاشب، وفييا  –السسجوح  –بالجاللة، إذ نمحع أغمب التفعيالت قج اقتخنت باآلخخ 

داللة عمى عجؿ األميخ، كسا أف ىحا الشز الذعخؼ أفرح عغ أمشيات ابغ خفاجة ورغباتو التي 
يقخأ األبيات الثالثة قخاءة متأنية يجج السدتػػ االنفعالي  يػد أف يػصميا إلى األميخ، ولعل مغ

الحؼ ضيخ في الشز عبخ الخقة والميغ، فزاًل عغ ذلظ نجج " العالقة الجاللة واضحة بيغ القػافي 
)شاكي، أراِؾ، درِؾ(، إذ يبجو تعالق وتشاسق ىحه القػافي الستجاندة صػتيًا وإسيامًا بإضفاء الخقة 

ـ مع غخضيا مغ شمب االستججاد )كحا( باستسالة قػة ودعع ءألبيات وبسا يتالشعػمة لسػسيقى اوال
، كسا أف لسجيء القاؼية السكدػرة األثخ الػاضح في الكذف عغ نفدية الذاعخ تجاه (ٔ)األميخ

الطمع، والحؼ أصبح إحداسو، وتخؾ ؼيو األثخ الدمبي، " وقج أفاد ابغ خفاجة مغ اختيار ىحه 
تذعخ بقػة كامشة في الشز وحخكة شجيجة متسثمة بتكخار حخؼ الخاء، وشجة  القػافي السصمقة وىي

يقاعي ور بتغييخ وترعيج حخكة السدار اإلوقع احتكاؾ حخؼ الكاؼ، وكاف لتشػع األصػات د
 والبطء تشػعا مػسيؿيا وتعديدالمشز ليؤدؼ ىحا السج الذعخؼ الستشاوب بيغ الذجة والخقة والدخعة 

 . (ٕ)صمب الدخعة في االستشجاد "لجاللة القػافي مغ م
ي تخكيبي داللي تقة، أعصى لمشز بؤرة لتػاٍز صػ وىحا السج الذعخؼ الستشاوب بيغ الذجة والخ     

 :(ٖ)حدب ما يأتي
 بؤرة لمتؽازي الرؽتي التخكيبي الجاللي

 أوجيغ بدام وطــــــــــــــــــــــــخفي باكي تؽاٍز صؽتي
 --ب ب  -ب ---ب ب  –ب 

 وعجلغ مؽجؽد ومثـــــــــــــــــــــــــــــــمي شاكي
 --ب ب -ب ---ب ب  –ب 

عطف )تذيخ الى استفيام ضسشي( + م. خ +  استفيام + م . خ + واو الحال + م. خ تؽاٍز تخكيبي
 واو الحال + م. خ

 طخفي باكي // مثمي شاكي وجيغ بدام // عجلغ مؽجؽد تؽاٍز داللي

                                                           

يع مػسى :  ((ٔ  . ٕٕٔالبشية االجتساعية في شعخ ابغ خفاجة ، حديغ إبخـا
 . ٕٕٔالسرجر نفدو :  ((ٕ
 . ٖٕٔشعخ ابغ خفاجة دراسة أسمػبية :  ((ٖ
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الذاعخ لمبحخ  تػضيفتػازيات السػجػدة أتت عبخ وىحه البشيات اإليقاعية الستجاندة و ال    
 . (ٔ)الصػيل، الحؼ " يتيح لمذاعخ نقل تجخبتو الذعخية وإضيار خديشة المغػؼ عمى نصاؽ واسع "

أما إذا انتقمشا إلى الشز الشثخؼ، فشجج ابغ خفاجة عسج إلى استعساؿ الجسل القريخة، فزاًل      
عغ استعساؿ الدجع غيخ الستكمف و الجشاسات، وىحه مشيجية أىل األنجلذ في استيفاء السعشى، 

ية " إذ " تسثمت مشيجية األنجلدي في استيفاء السعشى وتكثيفو عمى أساس مغ المسحة الجالة السػح
عجاب بتكثيف السعاني في قميل مغ يل واإلفاضة ... فيػ معجب أشج اإلالتي تفشى عشج التصػ 

األلفاظ .. فالكاتب الحؼ يبمغ السعشى يػجد العبارة بفزل سػاه مسغ يصيل سفخ الكالـ دوف 
 .(ٕ)إصابة الغخض "

األشكاؿ الرػتية والستأمل في القصعة الشثخية يججىا مددحسة بالجشاسات، فالجشاس ىػ مغ      
يقاعي في الشز، لكػنو يؤدؼ أثخًا كبيخًا في تػسيع اعتسجىا األديب لتعديد الجانب اإلالتي 

فزاءات الرجػ الرػتي، إذ يعج مشبعًا مغ مشابع التكخار، وقج عخفو البالغيػف بأنو تذابو 
خفاجة  غركائد نرػص اب حجأ، كسا يعج الجشاس (ٖ)الكمستيغ في المفع مع اختالؼ السعشى

قػلو " يسخ نز نثخؼ إال وشالعشا ىحا " المػف مغ السحدشات المفطية، ومغ ذات  الشثخية، فال يكاد
طمُع، ومثمي في شاعتو وأرجاء، ومغ أف يكػف أففي يُ  كشافاإأقخب دركا ورجاء، وأفدح 

مخِه، وشج والحق مفتقخ إلى عزجه أ ،. وقػلو : " وىحِه ريح الدمصاف تيب، وبحخه ُيعب(ٗ)"ُيطمع...
ويبدط بالفػاصل  ،أزرِه ... في أف يحدغ عػني، ويجخؼ إلى صػتي ... يفدح لمفزل أمجهُ 

 . (٘)يجه.. "
مبمغًا كبيخًا، لحا وججنا  يابغ خفاجة مع األلفاظ الستجاندة التي بمغ فييا التػاـؤ المفطتعامل      

ني/ صػتي، أمجه / التذابو المفطي بيغ )رجاء/ أرجاء، ُيطمع، ُيطمع، تيب/ يعب، امخه / أزره، عػ 
مشيسا لجاللتيا الػضعية في الدياؽ جعمت مغ ابغ خفاجة يدتثسخ ذلظ التػافق  كل يجه(، فسالءمة

جشاس، فزاًل عغ لفت انتباه السػسيقي الشاشئ مغ عالقات التآلف والتخالف بيغ عشرخؼ ال
أفِّ ابغ خفاجة عسج في الستمقي وإقشاعو بعسق الفكخة السبثػثة في نديج ىحه القصعة الشثخية، كسا 

إال أف اشتخاكو مع  –الجشاس  –لى مدج الجشاس مع الدجع، مع أنو حدغ لحاتِو إىحا الشز 
. ففي )ُيطمع / ُيطمع( حقق ىشا الجشاس التاـ  (ٙ) وعمػا ةالشز حدشا وجساال ورفع الدجع زاد

                                                           

 . ٕ٘ٙالدسات الفشية لسقصعات الذعخ األنجلدي :  ((ٔ
 . ٚ٘٘مالمح التججيج في الذعخ األنجلدي :  ((ٕ
 . ٛٙٙيشطخ: مفتاح العمـػ ، الدكاكي :  ((ٖ
 . ٓٚٔالجيػاف :  ((ٗ
 . ٔٚٔ:  السرجر نفدو ((٘
 . ٜٚٔيشطخ: الشثخ الفشي عشج لداف الجيغ ابغ الخصيب ،  عبج الحميع حديغ اليخوط :  ((ٙ
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فاألولى تعشي الطالـ، أما الثانية فتعشي )الطمع(، ولشباىة ابغ خفاجة  ،دالالت مختمفة  لكل لفطة
يجاب، وذلظ عشجما نفى ، إذ حػؿ معشاىا مغ الدمب إلى اإلدور كبيخ في استعساؿ يطمع الثانية

تو يطمع((، وليحا حقق الجشاس التاـ ذلظ الػقع الطمع عغ األميخ بقػلو ))ومثمي في شاع
 السػسيقي الحؼ أسيع في شج انتباه الستمقي نحػ فكختو الخئيدة وىي عجؿ األميخ. 

إف الحالة الشفدية والسعاناة التي يعيذيا ابغ خفاجة جخاء الطمع، دعاه إلى استعساؿ الجشاس     
لمفطي، فزاًل عغ إضفاء التشػع السػسيقي الشاقز، وذلظ لكدخ الختابة الستحققة في التذابو ا

وزيادة ججة الشغع السػسيقي السعبخ عغ حالتِو، فسثاًل )تيب/ يعب، أمخه / أزرِه، عػني/ 
حه الجشاسات الشاقرة خمقت تػازنا صػتيا وتساثال عمى السدتػػ التخكيبي واختالفا صػني...(، في

تفاع األصػات ضية مػسيؿية الر عمى السدتػػ الجاللي، فيحه الجشاسات ـيأت أر  واضحا
 في التخدد الرػتي.  قخب السكاني لمسجاندات أضيخ وقعا ايقاعيا واضحااتزاحيا، فالو 

 –الذعخؼ والشثخؼ  –جة يسا يكغ مغ أمخ فأف مغ السسكغ أف نقف عشج نز ابغ خفامو       
والجشاس، القاؼية يقاعية والتػازؼ والدجع عاف بعشاصخ عجة مشيا )البشيات اإلستاونخػ أنو 

 سيقي ليعبخ عغ وجػد معشى أو معافالسصمقة....( والغاية مغ ذلظ إنتاج تشاغع صػتي مػ 
مذتخكة ما بيغ الشريغ، ومغ ىحه السعاني ىػ عجؿ األميخ، والحؼ مثل البؤرة األساس لمشريغ، 

. تزافخت العشاصخ السػسيؿية سػاء الذعخية أـ الشثخية إلنتاج السعشى ال وفسغ خالل  الـز
 
 السدتؽى التخكيبي -

ال تخمػ التخاكيب الشحػية مغ أؼ نز أدبي مغ إنتاج داللة ما، ألف التخاكيب " عالقات      
، فالتخكيب الشحػؼ " متى افتقج الجاللة افتقج              (ٔ)لغػية مخرػصة إلنتاج الجالالت األدبية "

 .(ٕ)ؾيستو "
التفت إليو القجماء في مخحمة باكخة، فالتخكيب  التخكيبي مغ المغةتػػ الجاللي والحق أفَّ السد      

بيغ الشثخ والذعخ يػلج الجاللة ويعصي الكالـ قػة " فإف قيل الكالـ قدساف: مشطـػ ومشثػر، فمع 
خزعت عمى حفع السشطـػ وجعمتو مادة لمسشثػر، وىال كاف األمخ بالعكذ؟ قمت الجػاب: إفَّ 

، وبدبب ذلظ أف العخب الحيغ ىع أصل الفراحة، ُجلَّ كالميع درأغييا لسعاني فاألشعار أكثخ وا
نو لع يشقل عشيع، بل السشقػؿ عشيع إولػ كثخ ف شعخ، وال نجج الكالـ السشثػر في كالميع إال يديخًا،

فت أيزًا إلى قزية التخكيب، إذ توىحا الجاحع يم  ،(ٖ)ىػ الذعخ، فأودعػا أشعارىع كل السعاني "

                                                           

 . ٕٚدراسة أسمػبية ، وسغ عبج الغشي :  –سػرة الكيف  ((ٔ
 . ٖٚأثخ المدانيات في الشقج العخبي الحجيث ، تػفيق الديجؼ :  ((ٕ
 . ٘ٛ/  ٔالسثل الدائخ ، ابغ األثيخ :  ((ٖ
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في الصخيق ... وإنسا الذأف في إقامة الػزف وتخيخ المفع وسيػلة  مصخوحةيقػؿ: " السعاني 
السخخج وكثخة الساء، وفي صحة الصبع وجػدة الدبِظ، فإنسا الذعخ صياغة وضخب مغ الشديج 

، فالجاحع يؤكج أف الدبظ والرياغة والشديج تجخل في صسيع عسمية (ٔ)وجشذ مغ الترػيخ "
ا ل عمى صشاعتي الذعخ والخصابة فيسػ حاـز القخشاجشي أف عمع " البالغة يذتسالتخكيب، ويخ 

ال فخؽ بيغ السشطـػ  وُ أن، أؼ (ٕ)مذتخكاف في مادة السعاني ومفتخقاف في الترػر والتخييل "
 والسشثػر مغ ناحية التخكيب إذ يذتخكاف في عمع السعاني ويفتخقاف بسا يدسى التخييل.

بػ ىالؿ العدكخؼ أفَّ السعاني قائسة بشفديا، والذعخ ليذ إال في صشعة الرياغة أويؤكج       
ى لفاظ دوف السعاني وتػخي صػاب السعش" وأكثخ ىحه األوصاؼ تخجع إلى األالمفطية، إذ يقػؿ: 

لفاظ، وليحا تألق الكاتب في الخسالة والخصيب في الخصبة، أحدغ مغ تػخي ىحه األمػر في األ
قريجة يبالغػف في تجػيجىا ويغمػف في تخيبيا ليجّلػا عمى بخاعتيع وححقيع والذاعخ في ال

لظ يؤكج . فيػ بح(ٖ)برشاعتيع، ولػ كاف األمخ في السعاني لصخحػا أكثخ مغ ذلظ فخبحػا كحا "
 السادة األساس في التألق والتسييد لجػ األديب.  جّ لفاظ التي تعأىسية األ

" ال يغخنظ قػؿ الشاس: قج أتى بالسعشى بعيشو، وأخح  معشى  عبج القاىخ الجخجاني: قػؿوي      
كالمو فأداه عمى وجيو، فأنو تدامح مشيع، والسخاد أنو أدػ الغخض، فأما أف يؤدؼ السعشى بعيشو 
عمى الػجو الحؼ يكػف عميو في كالـ األوؿ حتى ال تعِقل  ىيشا إال ما عقمتو ىشاؾ، وحتى يكػف 

يغ السذتبيتيغ في عيشيظ كالدػاريغ والذشفػيغ، ففي غاية اإلحالة، حاليسا في نفدظ حاؿ الرػرت
. أؼ أفَّ لكل مغ الذعخ والشثخ خاصياتِو السعشػية، (ٗ)وضغ يفزي براحبو إلى جيالة عطيسة "

إذ ال سبيل إلى أف ُيجيء إلى معشى بيت مغ الذعخ أو قصعة مغ الشثخ، فتؤديو بعيشو وعمى 
 خاصيتو وصفتو بعبارة أخخػ. 

ومغ خالؿ قخاءتشا لشرػص ابغ خفاجة الذعخية والشثخية ذات السعشى الػاحج، فشجج قج تحقق      
الدبظ والرياغة والشديج في عسمية التخكيب، فزاًل عغ تزافخىا في إنتاج السعشى السخاد وخيخ 

 :(٘)مثاؿ عمى ذلظ قػلو
 بةٌ ـــــــــــــــــْـــ َولئْؼ صبْخَت و صْبُخ ِمثِمَغ ِحد 
 

 الءِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفمقج أخحَت بذيَسِة الشُّب 
 ىــــــــــــــــــمؼ كلِّ ماضي العدِم ُييؽى باألس 

 
 ْبخِه َخمقاءِ ــــــــــــــــــــــــــــعؼ ىْزَبٍة مؼ َص  

 
                                                           

 . ٕٖٔ-ٖٔٔ/  ٖالحيػاف :  ((ٔ
 . ٚٓٔمشياج البمغاء :  ((ٕ
 . ٛ٘الرشاعتيغ :  ((ٖ
 . ٕٔٙدالئل اإلعجاز :  ((ٗ
 .ٕٗٚالجيػاف :  ((٘
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 خاِرىاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكذَفْت لُو األياُم عؼ أس
 

 اءِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــجميَّ َعؽاِقِب األشي فخأى 
خَّاِء مؼ تي   ٍو بياــــــــــــــــــــــــــــــــلْػ َيْتِؼ في الدَّ

 
خَّاءِ ــــــــــــــــــــــــــــُـــ أعطاَفُو َفَيخ   ؽَر في الزَّ

 آَبةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما ارتابَ  أنَّ ُسُخَرُه ِلك 
 

 اءِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيؽماا و أنَّ بقاَءُه ِلفش 
ِدْعت  ليحا الحاِدِث الكارِث، ؼ ِبُحكِع البشػَِّة والفزِل،  أما نرو الشثخؼ، ؼيقػؿ:       " وبعُج، فاف ج 

خيعِة و العقِل. فأيَّا ى الذَّ ِبُسْقت ز  ، ؼ  ُو عميظ،  واف صبخت  ة  ت تػجَّ ، وال ُحجَّ مَُّق بظ  ، فال مالمة  تت ع  أتْيت 
صُبظ  أْشش   خ  أخمُق، بِسثِمظ  مغ أىِل الجدالِة، وأولى الخَّجاحِة بُع، وعحُرؾ  أوسُع، غيخ  أف  الرف خ 

ُخ.... " -أداـ هللُا تػؼيقظ  –والجاللِة. وما كتبُت   .(ٔ)أذكُخ وأبرِّ
إلى اآلخخ )الفؿيو الحؼ يخثي والجتو(، وذلظ  ابغ خفاجة يػجو خصاباالشريغ أف  يبجوف في     

مغ خالؿ )أنت( الستحققة في )صبخت، أخحت، كذفت، فخأػ، ولع يئغ، ما ارتاب، جدعت، 
صبخت، أتيت، وما كتبت( كسا يمحع في الشريغ أف ابغ خفاجة قج وجو الخصاب إلى الفؿيو 

، إذ وردت مخة واحجة في نرِو ؼ في نرو الشثخ ( وال سيسا خصابي )كاؼ البريغة أخخػ وى
الذعخؼ، بجاللة قػلو: )وصبخ مثمظ(، أما في نرو الشثخؼ جاءت متحققة في )تتعمق بظ، تتػجع 

النتقاؿ عميظ، فخصبظ أششع، وعحرؾ، بسثمظ ...(، ومثل ىحا الشػع مغ التبادؿ يعخؼ ا
ني لمزسيخ فحدب، بل عمى مػقعية، ليدت عمى الرعيج المدا ةالزسائخؼ، إذ " يحقق نقم

 . (ٕ)مخجعيتو أيزًا، ومغ خالؿ االنتقاؿ مغ مخجع إلى آخخ " 
وعمى الخغع مغ االنتقاؿ في الزسائخ والشقمة الستحققة في البشية الدصحية لمشريغ إال أفَّ     

البشية العسيقة لمشريغ ستذيج اتحاد ىحه الزسائخ كافة في السخجعية عمى الخغع مغ اختالؼ 
الػحجة المدانية وىحا االتحاد ندتصيع أف نصمق عميو التزافخ في الزسائخ مغ أجل تحقيق 

 سالة السشذػدة مغ خالؿ الشريغ )الخثاء(.الخ 
كسا انساز نز ابغ خفاجة الذعخؼ والشثخؼ بديػلة العبارة ووضػحيا، بحيث تؤدؼ معشاىا      

لفاظ والجسل التي يشتقييا عشج التخكيب، عمى أف ذلظ ال بيعة األبذكل يديخ، وتعػد ىحه السيدة لص
، وإنسا حػكيا بصخيقة تشع عغ الصخيقة السباشخة السعخوفة ببداشتيا وسحاجتيا ىيعشي بشاءىا عم

 .(ٖ)، ويبخز السعشى بذكل مدتداغع، مسا كدب األسمػب شالوة ورونقً فشي رؼي ذوؽ 
ومغ السالحع عمى جسل الشز الشثخؼ إف التختيب الجسمي عمى وفق تخيب خاص، ففي       

سج عمى خسدة ألفاظ ثع عصف عمييا بجسمة مكػنة مغ يب خاص، إذ اعتتمخحمة الجدع ليا تخ 
 ثالثة ألفاظ.

                                                           

 . ٕٚٚ -ٕٙٚ:  الجيػاف ((ٔ
 . ٙٙٔاألسمػبية الذعخية قخاءة في شعخ محسػد حديغ إسساعيل ، د. عذتار داود دمحم:  ((ٕ
 . ٖٕٔيشطخ: الشثخ الفشي عشج لداف الجيغ ابغ الخصيب :  ((ٖ
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 والفزل(( البشػةحكع ب)فإف جدعت ليحا الحادث الكارث، ؼ)
                      ٔ    ٕ    ٖ    ٗ       ٘       ٔ    ٕ    ٖ 

ة مغ أما في حالة الربخ يأتي بجسمتيغ األولى مكػنة مغ لفطتيغ ثع يعصف عمييا جسمة مكػن  
 ثالثة ألفاظ:

 ))وإف صبخت، ؼبسقتزى الذخيعة العقل((
                            ٔ     ٕ        ٔ       ٕ     ٖ  

التشازلي  بشاءازلًيا، فالسخاد مغ التش بشاءخفاجة بشى جسمة الجدع  غاب فيشا البشاء يجؿ عمى أف      
ىػ تخؽيف وشأة جدع الفؿيو لػفاة والجاتو، أما التختيب التراعجؼ فجاء ليعبخ عغ كػف الربخ 

 مغ صفات اإلنداف السؤمغ بخب العدة، فزاًل عغ كػنو صفة مغ صفات اإلنداف الحميع. 
انسازت  بعباراتلشثخؼ، أما مغ حيث الميغ والديػلة، فجاءت ألفاظ الشز الذعخؼ وا     

يقاعية، والخونق الجاخمي، وكل ىحا جاء ليجؿ عمى ناقة اإل، كسا تػافخ فييا األالخفةشاقة و بالخ 
 التخابط السعشػؼ الستكامل ؼيسا بيشيسا. 

فعمية في الشز ومغ السالحع أيزًا عمى الشريغ، أفَّ ابغ خفاجة استعسل الجسمة ال       
بيشسا جاءت الجسمة االسسية لسخة واحجة )مغ صبخِه خمقاء( أما في الشز  تالذعخؼ في ست مخا

خسذ مخات، أما الجسمة  ىي السديصخة عمى الشز إذ جاءت لجسمة األسسيةاالشثخؼ فكانت 
 والفعمية فجاءت في الشز الذعخؼ  في مػضعيغ، فاستعساؿ الجسمة االسسية في الشثخ أكثخ، ألن

ية تجؿ عمى الثبات عمى خط مدتؿيع، فيحا يجؿ عمى اليجوء سيسا الجسمة األسسأف مغ السعمػـ 
ذلظ  سمة الفعمية السديصخة، وإف دؿفي الذعخ الحؼ ىػ مجاؿ الحخكة والعاشفة والخياؿ وججنا الج

 عمى شيء فإنو يجؿ عمى التزافخ ما بيغ الشريغ في إنتاج السعشى.  
  

 السدتؽى الؽظيفي  -
 ػر الحؼ يغمب عميو شابع التػضيف غيخ مدتغغ عغ شابع التدييغ،ولئغ كاف الكالـ السشث      

ف يكػف التدييغ واالمتاع مغ أكبخ الػضائف الطاىخة أف الذعخ البج إف ،اذا ما أراد اف يكػف مؤثخاً 
ال  ومؤثخا ريب  وافخ، يجعل مغ االمتاع شيئا ضخورياألف الذعخ لو مغ روح السػسيقى ن ،عميو

يخد عميو مغ حدغ  يقاع يصخب الفيع لرػابو وماإسػزوف ، ألف " لمذعخ ال(ٔ)يسكغ االستغشاء عشو
بل شاركو وقاسسو  ،ف الذعخ لع يشفخد وحجه في خاصية التأثيخأ، بيج (ٕ)جدائو " أتخكيب واعتجاؿ 

التي كانت تؤثخ في السمتقي عمى نحػ يذبو في قػة  ،وأية ذلظ الخصابة ،في ذلظ كل كالـ بميغ

                                                           

 . ٖ٘ٓيشطخ: ثشائية الذعخ والشثخ في الفكخ الشقجؼ :   ((ٔ
 .   ٕٔعيار الذعخ :  ((ٕ
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تأثيخ الذعخ، وخيخ مثاؿ عمى ذلظ عشجما نبو الخسػؿ دمحم )صمى هللا عميو وسمع ( عمى قػة تأثيخ 
بجر ويحمو في مجمذ واحج، فقاؿ : البياف حيغ سسع عسخو بغ األىثع التسيسي يسجح الدبخقاف بغ 

 . (ٔ)ف مغ الذعخ لحكسة إف مغ البياف لدحخا و إ
ف ىحا الجيػاف ىػ مرجرىع أيحا سػؼ يقػدىع الى ػاف العخب  فف الذعخ ىػ ديأبسا        

وبحلظ يسشح  الذعخ عشجىع بػضائف كبخػ ال تزاىي بسا مػجػد في الشثخ عمى  ،ومخجعيع
 ف نخػ فييسا قاسسا مذتخكاأوعمى الخغع مغ ذلظ ربسا جاز لشا  ،اختالؼ مدتػياتو مغ وضائف

في حيغ الذعخ يتجاوز ىحه الشفعية بحيث يكػف ىػ في  ،ىػ أف ىحه الػضائف تحكسيا الشفعية
مع بسا انسازت بو لكػنو الفغ الحؼ أف تباىت األ ،فزماو مأثخة و مفخخة باؾية عمى مخ األحج ذات

 .(ٕ)الذعخ_ ما تتباىى بو العخب –كاف ىػ  ،مغ فشػف  وعمػـ
مصمب متخسخ في تاريخ ف مصمب التأثيخ واالمتاع " في الكالـ عامة وفي الذعخ خاصة إ     

ولكغ مغ الصبيعي أال يدتقل ىحا السصمب بشفدو في حزارة مثل  ،الفكخ الشقجؼ عشج العخب
فادة خخػ تتسثل في اإلألى جانب االمتاع في الغالب غاية إنو تقف أذ إ ،سالـحزارة اإل

 .(ٖ) "والسشفعة
مفع بجليل  أف عمى تحديغ ال اف يخػ  مجار البالغة قائسأبا ىالؿ العدكخؼ أما دعا  وىحا      

لفاظ الخديئة قج تقـػ فياـ السعاني فقط، ألف األإشعار الخائقة ما كانت ألجل الخصب الخائعة واأل
 ،حكاـ صشعتو و رونق ألفاضوإف حدغ الكالـ و أوىحا يجؿ  ،فياـلفاظ الجيجة في اإلمقاـ األ

قائع عمى فزل قائمو                     وغخيب مبانيو، ،وجػدة مصالعو، وحدغ مقاشعو، وبجيع مباديو
عغ الذعخ والشثخ معًا والتدػية بيشيسا في ىحه الخاصية _التأثيخ  يبجو أف الحجيث  (ٗ)وفيع مشذئو

مشيسا مغ تحديغ المفع  _ " ال يخمػ مغ تجاىل لسا بيشيسا مغ فخوؽ كسية في نريب كل واحج
لكشا  ،فياـوالذعخ نريبو مغ تحديغ المفع واإلف لكل واحج مغ الخصابة أفياـ، وحقا وضخورة اإل

في حيغ أف تحديغ األلفاظ  ،قشاع ىي بالخصابة ألرق مشيا بالذعخفياـ واإلنخػ أف ضخورة اإل
 . (٘)والعشاية بخونقيا ألرق بالذعخ مشيا بالخصابة "

حج سػاء فيامية متػاججة عمى و اإل لى نرػص ابغ خفاجة نجج الػضيفة التأثيخيةإواذا عجنا     
 .(ٙ)في الشريغ الذعخؼ والشثخؼ 

                                                           

 .ٖٙٔ/ٖيشطخ: االمتاع والسؤاندة ، أبػ حياف التػحيجؼ :   ((ٔ
 .ٖٓٓيشطخ: ثشائية الذعخ والشثخ في الفكخ الشقجؼ :   ((ٕ
 .  ٖٗٓثشائية الذعخ والشثخ في الفكخ الشقجؼ:   ((ٖ
 . ٛ٘يشطخ : الرشاعتيغ :   ((ٗ
 .  ٖٙٓثشائية الذعخ والشثخ في الفكخ الشقجؼ :   ((٘
 . ٔٚٔ-ٓٚٔ، ٕٙٔ-ٛ٘ٔ، ٖٓٔ-ٜٕٔ، ٜ٘-ٜٔ، ٗٙ-ٖٙيشطخ: الجيػاف :   ((ٙ
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 :    (ٔ)وخيخ مثاؿ عمى ذلظ قػؿ الذاعخ     
 ْبُخ ِمثِمَغ ِحْدبةٌ ــــــــــــــــــــــَولئْؼ صبْخَت و ص

 
 يَسِة الشُّبالءِ ــــــــــــــــــــــــــــــــفمقج أخحَت بذ 

 يؽى باألسىـــــــــــــــــمؼ كلِّ ماضي العدِم يُ  
 

 ْبخِه َخمقاءِ ــــــــــــــــــــــــــعؼ ىْزَبٍة مؼ َص  
 خاِرىاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكذَفْت لُو األياُم عؼ أس 

 
 ياءِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــفخأى جميَّ َعؽاِقِب األش 

خَّاِء مؼ تي   ٍو بياـــــــــــــــــــــــــــــــلْػ َيْتِؼ في الدَّ
 

 خَّاءِ ــــــــــــــــــــــــــــــَـــ أعطاَفُو َفَيُخؽَر في الّز  
 كآَبةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما ارتاَب أنَّ ُسُخَرُه لِ  

 
 اءِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيؽماا و أنَّ بقاَءُه ِلفش 

 ********* 
ِدْعت  ليحا الحاِدِث الكارثِ  ،وبعجُ        ى  ،واف صبخت   ،ؼ ِبُحكِع البشػَِّة و الفزلِ  ،فاف ج  ِبُسْقت ز  ؼ 

خيعِة و العقِل . فأيَّا أتْيت   مَُّق بظ   ،الذَّ ُو عميظ ،فال مالمة  تت ع  ة  ت تػجَّ وعحُرؾ   ،ف خ صُبظ  أْشش عُ  ،وال ُحجَّ
أداـ –وأولى الخَّجاحِة والجاللِة. وما كتبُت  ،ثِمظ  مغ أىِل الجدالةِ بسِ  ،خ  أخمقُ بغيخ  أف  الر ،أوسعُ 

خُ  - تػؼيقظ  هللاُ   ..... .  أذكُخ وأبرِّ
********* 

و تأثيخية في ألى تحقيق غاية إقشاعيو إييجؼ  –و الذعخؼ أبجاعي _ الشثخؼ ف العسل اإلإ    
تعديد أفكار معيشة عشج الدامع  لىإذتسل عميو مغ خصابة ورسائل يخمي الستمقي " فالشثخ وما ي

ثارة عػاشف الدامع إولى وذلظ ببعج مغ األأف في حيغ يحقق الشز الذعخؼ غاية ثارتو نحػىا إو 
 .(ٕ) وخيالو، لكي تحجث متعة ولحة ذاتية عشجه "

ة ليسا متأتية مغ التأثيخ في السخاشب يفالستأمل في ىحيغ الشريغ يجج الؿيسة الػضيؽ     
 -السخاشب ةي الشريغ التأثيخ في نفديففابغ خفاجة يحاوؿ  ،اشف الستمقيوفي عػ )الفؿيو( 

الحمع فزاًل عغ  ،نداف مؤمغ بقجر رب العدةإذلظ عغ شخيق رسع صػرة جمية بأنو و  -الفؿيو
فادىا التأثيخ في ما عمى صعيج الستمقي نججه يبث رسالو مأمػر، الحؼ يستمكو في مثل ىحه األ

في   قػاالأفػضف  ،ماموألو، فابغ خفاجة استحزخ الستمقي  ىحا الفؿيو قجوةخح أسمػؾ الستمقي و 
 لفاظ.اسق الرػر الفشية ورشاقة وخفة األوذلظ مغ خالؿ تش ،نريو نجج تأثيخىا  في ذات السمتقي

فزاًل عغ السباني  ،لفاظف يشاسب بيغ السعاني واألأ إلى ابغ خفاجة عسج في ىحيغ الشريغ     
 ،ضفت عميو مدحة جساليةأعصت لمسعشى رونقا و أ والميغ والديػلة، فيحه العشاصخ  ،وزافواأل

 فزاًل عغ الػضيفة التأثيخية . 
 

                                                           

 . ٕٗٚالجيػاف :   ((ٔ
  .ٖٚبجاع ، محسػد درابدة: ي واإلالتمق  ((ٕ
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 الخاتسة
 لييا، وىي:إيخ، ثسة جسمة مغ الشتائج تػصمشا خلى مصافيا األإبعج وصػؿ ىحه الجراسة      

 دبية.نػاع األجشاس واألبجاعية تتخصى بحاتيا حجود األف التجخبة اإلأ -
دب العخبي القجيع ػعات التي ليا امتجاد عسيق في األف ججؿ ثشائية الذعخ والشثخ مغ السػضأ -

 ف يحجد ىػية ىحه الثشائية.أي نقجنا القجيع الحؼ حاوؿ والحجيث، وال سيسا ف
 صبحت الذعخية جشدًا يذسل السشطػـ والسشثػر.أ -
يديع في سبظ الشز  اظ بشاء وتخكيباً لفبشاء يثخؼ الشز مغ خالؿ تعاضج األالتزافخ ىػ  -

 بعس. عمى وشج بعزو
بة واالرتجاؿ ىسا مغ  - ججناىا في نرػص ابغ خفاجة، بجاعية التي و ع العشاصخ اإلىأ إف السـػ

 ثبت ججارتو في الشثخ كسا ىػ الحاؿ في الذعخ.أالحؼ 
خالؿ السشاسبة والسػازنة  ع مع السعشى، وذلظ مغئقاع الجاخمي في الشز الشثخؼ متاليوججنا اإل -

نفديا، فزاًل عغ الجشاس والدجع وقرخ أو بيغ العبارات ألفاظ في الجسل والعبارات بيغ األ
 العبارات.

–و معاني مذتخكة ما بيغ الشريغ أعجة عشاصخ لمتعبيخ عغ وجػد معشى االعتساد عمى  -
 الجشاس والقاؼية السصمقة (.يقاعية والتػازؼ والدجع و ومغ ذلظ) البشيات اإل –ؼ والشثخؼ الذعخ 

شكاؿ الجسل أة  بيغ سمػبو الخاص في الشز الشثخؼ، اذ اعتسج عمى السػاءمأابغ خفاجة لو  -
 ضاءات الذكمية التي يشبثق عشيا جساؿ الشز الشثخؼ.حجػ اإلإوالتشاسق ؼيسا بيشيا، والتي تعج 

لى إة أـ نثخية، وىحا يعػد كانت شعخيوججنا الديػلة والميغ في عبارات  ابغ خفاجة سػاء أ -
 نجلذ برػرة عامة وشبعو برػرة خاصة.ىل األأ شبيعة 

ف التخكيب الذكمي لمجسمة وسيمة لمتعبيخ عغ ىتساما كبيخا لمشديج المغػؼ، ألعصى ابغ خفاجة ا أ  -
 السعشى .
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 ثبت السرادر والسخاجع
 

 : الكشب  اوالا 
 ـ. ٜٔٗٔ ،د. ط ،القاىخة ،مصبعة حجازؼ  ،الديػشي ،فآقاف في عمـػ القخ تاإل 
 ار العخبية لمكتاب، د. ط، الج ،تػفيق الدبجؼ ،أثخ المدانيات في الشقج العخبي الحجيث

 .ـٜٗٛٔ
 ٖط ،بغجاد ،دار الذؤوف الثقاؼية ،سساعيلإد. عد الجيغ  ،دبيسذ الجسالية في الشقج األاأل، 

 ـ.ٖٜٛٔ
 دار مججالوؼ  ،دد. عذتار داؤو  ،سساعيلإالذعخية قخاءة في شعخ محسػد حدغ سمػبية األ، 

 ـ . ٕٚٓٓ ،ٔط ،ردفاأل
 تحقيق : أحسج أميغ وأحسج الديغ، مصبعة لجشة  ،بػ حياف التػحيجؼأ ،االمتاع والسؤاندة

 ـ. ٕٜٗٔ-ٜٖٜٔ، ٔط،القاىخة ،التأليف والتخجسة
 تحقيق : عبج الدالـ دمحم ىاروف، مصبعة لجشة التأليف  ،بػ عسخو الجاحعأ ،البياف والتبييغ

 ـ .ٜٛٗٔ ،ٕط ،والتخجسة
 شخاؼ محسػد فيسي إمجسػعة متخجسيغ بتخجسة:  ،كارؿ بخوكمساف ،دب العخبيتاريخ األ

 ـ. ٖٜٜٔ ،د. ط ،الييئة السرخية العامة لمكتاب ،حجازؼ 
 جخيخ لمشذخ والتػزيع دار ،محسػد درابدة ،بجاع قخاءات في الشقج العخبي القجيعالتمقي واإل، 

 ـ.ٕٓٔٓ، ٔط ،ردفاأل –عساف 
  د.  أحسج دمحم  ،-بحث في السذاكمة واالختالؼ  –ثشائية الذعخ والشثخ في الفكخ الشقجؼ

 .ـٕٚٔٓ ،ٔط ،ردفعساف / األ ،دار كشػز السعخفة ،ويذ
 مرخ ،مصبعة مرصفى البابي الحمبي ،تحقيق : عبج الدالـ دمحم ىاروف  ،الجاحع ،الحيػاف، 

 ـ .  ٖٜٛٔ ،ٔط
 ـ. ٜٓٛٔد. ط،  ،بغجاد ،دار الخشيج ،تحقيق : عبج الخحسغ بجوؼ  ،ابغ سيشا ،الخصابة 
 دار السعخفة ،عمق عميو : الديج دمحم رشيج رضا ،عبج القاىخ الجخجاني ،عجازدالئل اإل، 

 ـ.ٜٜٗٔ ،ٔط ،بيخوت
 د. ت ،د. ط ،سكشجريةاأل ،دار السعارؼ ،مرصفى غازؼ ج : الديتحقيق ،ديػاف ابغ خفاجة. 
 د . دمحم شياب  ،لسػحجيغنجلدي في عرخؼ السخابصيغ و االدسات الفشية لسقصعات الذعخ األ

 .د، ت ،د. ط ،د. ـ ،مل الججيجةأ ،أحسج
 ـ. ٜٜٙٔ ،د. ط ،الكػيت ،سمدمة عالع السعخفة ،وىب رومية ،شعخنا القجيع والشقج الججيج 
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 و دمحم ابػ الفزل تحقيق : عمي دمحم بجاوؼ  ،بػ ىالؿ العدكخؼ أ ،غ الكتابة والذعخالرشاعتي
يع  ـ . ٜ٘ٛٔ ،ٔط ،القاىخة ،حياء الكتب العخبيةإدار  ،ابخـا

 مصبعة  ،قخأه وشخحو: محسػد دمحم شاكخ ،دمحم بغ سالـ الجسحي ،شبقات فحػؿ الذعخاء
 د. ت . ،د. ط ،القاىخة ،السجني

 بيخوت ،دار الكتب العمسية ،تحقيق : عباس عبج الدتار ،شباشبا العمػؼ ابغ  ،عيار الذعخ، 
 د. ت . ،د. ط

 دار  ،افىد. عثساف مػ  ،دب مغ قزايا الذعخ والشثخ في الشقج العخبي القجيعفي نطخية األ
 ـ . ٕٓٓٓد. ط،  ،سكشجريةاأل ،السعخفة الجامعية

  د. ط ،الييئة السرخية العامة لمكتاب ،دمحم عبج السصمب ،سمػبية في الذعخ الحجيثأقخاءات، 
 د.ت .

 خخبػش حققو وعمق عميو : د. حديغ يػسف ،ابغ خاقاف ،عيافقالئج العؿياف ومحاسغ األ، 
 ـ. ٕٓٔٓ،ٔط ،ردفاأل ،عالع الكتب الحجيث

 ـ. ٕٛٓٓ ،ٙط،بيخوت ،دار صادر ،ابغ مشطػر ،لداف العخب 
  تحقيق : دمحم محي الجيغ عبج الحسيج ،خثيابغ األ ،دب الكاتب و الذاعخأالسثل الدائخ في، 

 ـ . ٜٜ٘ٔ ،د. ط ،بيخوت ،السكتبة العرخية
 دار غيجاء لمشذخ، عساف، االردف، طد. ىجػ شػكت بيشاـ ،نجلديمع التخاث العخبي األ ،ٔ ،

 ـ.ٕٙٔٓ
 بة و كامل السيشجس ،دبالسرصمحات العخبية في المغة واأل معجع  ،مكتبة لبشاف ،مججؼ ـو

 ـ. ٕٜٛٔ ،ٕط ،بيخوت
 ـ . ٕٜٛٔ ،ٔط ،بغجاد ،دار الخسالة ،تحقيق : اكـخ عثساف يػسف ،الدكاكي ،مفتاح العمػـ 
 د.  ،الكػيت ،دار سعاد الرباح ،تحقيق : حدغ الدشجوبي ،بػ حياف التػحيجؼأ ،السقابدات

 ـ . ٕٜٜٔ ،ط
 ٜٜٜٔف  ٔبيخوت، ط ،حياء التخاث العخبيإدار  ،عبجالخحسغ بغ خمجوف  ،مجوف مقجمة ابغ خ 

 ـ.
 د. مرصفى دمحم الديػفي ،نجلدي خالؿ القخف الخامذ اليجخؼ مالمح التججيج في الشثخ األ، 

 ـ . ٜ٘ٛٔ ،ٔط ،بيخوت ،عالع الكتب
 د. ت . ،د. ط ،مرخ،دار السعارؼ ،شو حديغ ،مغ حجيث الذعخ والشثخ 
 د. ط ،تػنذ ،بيب الخػجةتحقيق : دمحم الح ،حاـز القخشاجشي ،دباءمشياج البمغاء وسخاج األ، 

 ـ. ٜٜٚٔ
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 دار الغخب  ،عمي بغ دمحم ،- شكالوأمزاميشو و  –نجلدي في القخف الخامذ دبي األالشثخ األ
 ـ. ٜٜٓٔ،ٔط،بيخوت ،سالمياإل
  ردفاأل ،دار جخيخ ،ميع حديغ اليخوطد. عبج الح ،بغ الخصيباالشثخ الفشي عشج لداف الجيغ، 

 ـ . ٖٕٔٓ ،ٔط
 مجسع  ،تحقيق : نيى عارؼ الحدغ ،السطفخ العمػؼ  ،في نرخة القخيس غخيسنزخة األ

 د.ت . ،ٔط ،دمذق ،المغة العخبية
 

 الجامعية : ثانياا : الخسائل واألطاريح
 يع مػسى ف إحديغ  ،يقاعية في شعخ ابغ خفاجةالبشية اإل كمية التخبية  ،رسالة ماجدتيخبخـا

 ـ . ٖٕٔٓ ،جامعة السػصل ،ساسيةاأل
  كمية اآلداب  ،رسالة ماجدتيخ ،عبج القادر شبػني ،الذعخ والشثخ في الشقج العخبي القجيعثشائية

 ـ . ٕٗٔٓ ،الجدائخ ،-البػيخة -جامعة أكمي دمحم أولحاج ،والمغات
  رسالة ماجدتيخ، كمية  ،وسغ عبج الغشي ماؿ هللا السختار ،-سمػبية أدراسة  –سػرة الكيف

 ـ . ٕٓٓٓ ،جامعة السػصل ،اآلداب
  كمية التخبية ،شخوحة دكتػراه أ ،بدسة محفػظ البظ ،-سمػبية أدراسة  –شعخ ابغ خفاجة، 

 ـ. ٕٔٓٓ ،جامعة السػصل
 


