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 قراءة يف المية األبيوردي القصيدة الفسيفساء

 

 :  بحثال ملخص

 تآلفت ،شتى وعناصر مكونات على احتوائه يف الفسيفساء الشعري لنصا يشبه
 لكب   ،الشباعرة  الباات  إىل ينتسب   فنيًّا نتاًجا األمر نهاية يف تشكلت حتى وتناسقت

 العمليبة  تلبك  وأهمهبا  ،الباات  هاه عند استقرت حتى مبراحل مرت قد النسبة تلك
 السبابقة  النصبو   مب   قبرأت  امب  فتستحضر املبدع ذاكرة بها تقوم اليت االستدعائية

 .حوهلبا  اآلنب   للبدورا   تصلح داللية ومراكز حماور يشكل ما ،القصيدة إنشاء لعملية
 املكبو   ه  فليست ،العملية تلك جوهر متثل املراكز وتلك احملاور هاه كانت ما وإذا

 الاي مبفرداته الشكل  اجلان  أيًضا هناك بل ،النص خارج م  املبدع الستقاء الوحيد
  .الشعري النص داخل فنيًّا لتوظيفه صاحًلا ليغدو املبدع النتقاء يتعرض

 – )الكلمبات  الفسيفسباء  مكونبات : أواًل: حمباور  ثالثبة  علبى  حبثب   وسيكو 
 - التباي  - )التشاكل الداللية العالقات: ثانًيا (،اإليقاع – الفين التصوير – الرتاكي 
 كيب  : وهبو  أال ،سؤال على لإلجابة ولةحما وهو) اجلمال  التشكل: ثالًثا (،التصرف
 بب   يربط أ  الشاعر استطاع كي  أو؟ القصيدة داخل السابقة العناصر تلك تشكلت

 اإلجاببة  رأيبت  وقبد ؟ املبدعبة  ذاتبه  إىل ينتسب   ما وب  النص خارج م  استقدمه ما
  (.والتوازي ،احلجاج: حموري  تكنيك  خالل م  تتضح

 للشاعر مدحية قصيدة يف اإلحبار خالل م  ،نصية ةمقارب تقديم الدراسة حتاول
  (.هب 507 سنة تويف) األبيوردي

 هب26/8/1438هب                                                   وُقبل للنشر يف 2/5/1438ورد البحث يف 
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The poem mosaic Read on for the illiterate Alabiwrdy 

 Poetic text looks like a mosaic in the components it 

contains various elements are combined and Tnasagt even 

formed in the end product of technically belongs to the self-

poet , But that belonging has gone through stages until it 

settled at this self, the most important of those Summoned 

process carried out by the creative memory Evokes which it 

read from earlier versions of the process of creating the poem, 

Which constitutes hubs and centers indicative suitable for 

simultaneous rotation around. And whether these themes and 

these centers are at the heart of that process, it is not the only 

component creator to draw from outside the text , But there is 

also a formal side With all its components which is exposed to 

the selection of the creator to become valid employed 

technically within the poetic text .  

It will be a research on three axes: First: Mosaic 

components (words - compositions - Art photography - 

rhythm), Second: indicative Relations (isomorphism - Contrast 

- act), Third: conformation aesthetic (It is an attempt to answer 

the question, namely: How do it shape these earlier an items 

within the poem? Or how could the poet that connects between 

what have brought from outside the text and what belongs to 

the same creative? I have seen the answer emerges from two 

Technique pivotal: the argument, and parallelism). The study 

attempts to provide textual approach, by sailing in a poem 

commendatory to Alabiwrdy poet (died in 507 AH) .  
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 : مقدمة

 ،العقببل الضببعي  الرجببل: الفسببيس (فسببس) مببادة العببر  لسببا  يف ورد
 بعب   علبى  بعضبه  يَؤلَّب   احليطبا   يف فتوضب   اخلرز م  تَؤلَّ  ألوا : والفسيفساء

  .(1)مصور نقش كأنه الداخل م  البيوت حيطا  يف وُترك 

 يف وهب   (opus musivum) " ببب  الرومبا   عند للكلمة العلم  املعنى ُعرف
 مكعببات  مب   املصنوع الرسم أو املتماسك الشكل ذي الفين العمل على ُتطلق لعادةا

 ،متاسبكها  علبى  تعمبل  مونبة  يف وُغرسبت  ،بع لا بعضها م  مجعت ،احلجم صغرية
 أشبكاالً  لتعطب   معها وتندمج ،األبعاد ثالث  شكاًل أو مسطًحا شكاًل إما تعط  وه 

 الوحبدة  تكبوي   يف واخلبط  اللو  قاعإي على الفسيفساء ف  ويقوم ،متعددة وزخارف
 الروما  عند الالتينية اللغة يف أيضا وتسمى (،البساط) تسم  واليت الظاهرة التشكيلية

structum pavimentum tesseris صبغرية  مكعبات م  املبنية األرضية بها وُيقصد 
 أو الزجباج  أو الفوبار  أو الرخاميبة  والصبوور  األحجبار  أو احلصبى  م  إما وملونة

   .(2)" حيوانية أو إنسانية أو نباتية أو هندسية زخرفة تشكل حركية أشكال ذات وه  ،الصدف

 ،شبتى  وعناصبر  مكونبات  علبى  احتوائبه  يف الفسيفساء يشبه الشعري والنص
 ،الشباعرة  الباات  إىل ينتس  فنيًّا نتاًجا األمر نهاية يف تشكلت حتى وتناسقت تآلفت

 تلبك  وأهمهبا  ،الباات  هباه  عنبد  اسبتقرت  حتبى  مبراحل مرت قد النسبة تلك لك 
 النصبو   مب   قبرأت  مبا  فتستحضبر  املبدع ذاكرة بها تقوم اليت االستدعائية العملية
 اآلنب   للبدورا   تصلح داللية ومراكز حماور يشكل ما ،القصيدة إنشاء لعملية السابقة
 هب   ستفلي ،العملية تلك جوهر متثل املراكز وتلك احملاور هاه كانت ما وإذا .حوهلا

 الشبكل   اجلانب   أيًضبا  هنباك  ببل  ،البنص  خبارج  م  املبدع الستقاء الوحيد املكو 
  .الشعري النص داخل فنيًّا لتوظيفه صاحًلا ليغدو املبدع النتقاء يتعرض الاي مبفرداته
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 بأنبه  للبنص  كريستيفا جوليا تشبيه م  " الفسيفساء " املصطلح هاا استقيُت وقد
 صناعتها تتم احلداثية الشعرية النصو  أ  الصدد هاا يف رأت وقد ،فسيفسائية لوحة

 ،نصيًّا املتداخل للفضاء األخرى النصو  هدم عرب نفسه الوقت ويف ،امتصاصها عرب
  .(3)خطاب  طاب  ذات (alter junction) متناظرة ترابطات بأنها ذلك ع  التعبري وميك 

 ديناميكيبة  خبالل  م  يتم إمنا ،فراغ م  يبدأ ال الشعري النص أ  ذلك ومعنى
 على باخت  أطلق وقد .ذاته الوقت يف ونفيه القديم النص م  التماه  قوامها ،لغوية
 حبوار  بإقامة احملدث النص قيام حيث م  وذلك ،(4)" احلوارية " مصطلح العملية تلك
 يف إنتاجه وإعادة ،البنيوية لعالقاته تشر  عملية خالله م  يتم ،القديم النص م  فين
  .احملدث النص سياق م  ليتكي ؛ ذاته قتالو

 أبو وهو ،العملية تلك الشتغال أمنوذًجا األبيوردي الشاعر المية يف رأيت وقد
 أبب   إىل نسببه  وينتهب   ،األصبغر  معاويبة  أبنباء  م  ،أمحد العباس أب  ب  حممد املظفر
 أبيبورد  مب   كبا   .منباف  عببد  بب   مشبس  عببد  بب   أمية ب  حر  ب  صور سفيا 
 عبادى  فلمبا  ،امللك نظام ب  امللك مؤيد خدمة يف وظل بغداد إىل انتقل وقد ، خبراسا

 إىل الدولبة  عميبد  فسعى ،ففعل يهجوه أ  ألزمه منوجهر ب  الدولة عميد امللك مؤيد
 إىل ثبم  همباا   إىل فهبر   دمبه  فبأبيح  ،مصبر  صباح   ومدح هجاك قد بأنه اخلليفة

 قيبل  .ومخسبمائة  سب  سنة فجأة يفوتو ،ذلك بعد اململكة أشراف توىل حيث أصفها 
 يف دعائه م  وكا  ،احلاجة م  قط شيًئا أحًدا يسأل مل ،اهلمة عظيم النفس كبري كا  أنه

 النهبار  يصبوم  كبا   أنبه  قيل وكالك ،ومغاربها األرض مشارق ملِّكين اللهم: الصالة
 لب  املوت كتبا   تصبانيفه  مب   ،النسب   بعلبم  خببرًيا  ،األد  يف متبحًرا الليل ويقوم

 وتعلبة  ،ف  كل يف العلم وطبقات ،سفيا  أب  آل نس  يف العجال  وقبسة ،واملؤتل 
 العبالء  أبب   علبى  فيبه  ردَّ القبارح  وصبهلة  ،الثمينة والدرة ،العراق ساك  إىل املشتاق
  .(5)عنه وأخا اجلرجان  القاهر عبد لق  إنه وقيل (،الزند سقط) كتابه يف املعري
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 بب   احملاس  أب  الصف  اقرتاح سياق يف – راسةالد موضوع - القصيدة وتأت 
 ليبين ضيافته يف ويقيم ،هماا  إىل أصفها  م  ينتقل أ  ،الشاعر على النريمان  خل 

 ذلبك  إىل الشباعر  فأجابه ،واالقتباس لالستفادة ومظنة ،للناس مثابة تكو  مدرسة له
 هباه  ضبمته  ومبدح  بشبكر  املدرسة ببناء الوعد م  باله ما وقابل ،هماا  إىل وحتول

: ثانًيبا  ،الفسيفسباء  مكونبات : أواًل: حمباور  ثالثبة  علبى  حبثب   وسبيكو   .(6)القصيدة
  .اجلمال  التشكل: ثالًثا ،الداللية العالقات

 .الفسيفساء مكونات: أواًل

 مب   كلبها  لبيس  العناصبر  هباه  ،عناصر عدة م  نص أي يف الفسيفساء تتأل 
 نصبو   مب   بعضبها  ذاكرته استعارت فقد ،نظمها الاي هو كا  وإ  الشاعر ابتكار
 هباه  أهبم  ومب   ،الفين البناء وإعادة التحاور بغرض الشعري نصه إبداعه على سابقة

 : يأت  ما العناصر

 .الكلمات -1

 شباعر  علبى  حكبر   الكلمبات  وهل؟ الكلمات خالل م  احلوار حيدث كي  
 وتلبك  واراحلب  ذلبك  معيبار  ومبا ؟ منبه  اسبتعار  قبد  لبه  التبال   أ  حنكبم  حتى ،بعينه

 وكونها ،قبل م  دائًما استعملت قد الكلمات كو  على األمر يقتصر ال "؟ االستعارة
 علبى  واحبدة  حالة يف ،لومست قد نفسها " األشياء " إ  بل ،سابق استعمال آثار حتمل
. (7)" يصبادفها  أ  يف املرء خيفق ال أخرى خطابات قبل م  ،السابقة حاالتها م  األقل
 م  فيها الشاعر يتنا ، احملدث النص داخل الكلمات كل بأ  نزعم أ  نستطي  فلسنا

 أشبكال  إلنتباج  مرتكبًزا  متثبل  البيت  الكلمات بع  هناك وإمنا، نصو  م  سبقه ما
 أو الواحبد  البيبت  يف دالليبة  عالقات إلقامة نواة تشكل فه  وبالتال ، متعددة داللية
 (8):األبيوردي قصيدة مطل  يف ذلك نرى. البيت 



 قراءة يف المية األبيوردي القصيدة الفسيفساء

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          78

 تيحببتل لببداء يف الفببؤاد ُعضببال  ُأ 
 

 رًبببا بالظببباءع العبباطالتع حببوال     
. (9)ُهيب   أو ُقبدرر  أي الش ء له وُأتيح، تهيأ يتيح الش ء تاح: العر  لسا  ويف 

 البيبت  داخبل  وإحيائيبة  لغويبة  عالقبات  لعقبد  ُمنطلًقبا  " ُأتيحبت  " الكلمة شكَّلت فقد
 (10):اخلمر وص  يف يقول بيص حيص فالشاعر. وخارجه

 ُأتيحببت ملشببعوف الفببؤاد ُمدلَّببه   
 

 رمته الغبوان  عب  قسب ر التصبرم     
 (11):الفور سياق يف اجلعدي النابغة ويقول 

 ُأتيحت لبه والغبمحي حيتضبُر الفبيت     
 

 وم  حاجة اإلنسا  ما ليس القيبا  
 (12):اخلفاج  احلمري ب  توبة ويقول 

 َولببوع  ُأتيحببت للفببؤاد ومل تكبب   
 

 ااك سببرائُرهُتنببال علببى عفببو  كبب  
 (13):حمبوبته ع  حديثه يف الطرماح يقول وكالك 

 ُأتيحببت لببه أم اللببهيم ومببا تببين  
 

 علببى فبباج   تغببدو إذا مل َتببروَّح    
 تعلقبت  4، 2، 1 األبيات ويف. الشواهد هلاه جامعة للمجهول البناء صيغة إ َّ 

 وردي تعلقبت ببب  ، لك  يف بيت األبي3الم الفعل " أتيحت " باات الشاعر، وبفؤاده يف 
، البداء / احملبوببة : بينهمبا  الفوارق تزيل للداء اإلتاحة فانتسا ، " عضال الفؤاد يف "داء

، الدهر أبد يزول ال مزم  هو إمنا مؤقت داء وليته، الشاعر نفس يف لداء حتولت كأنها
 إمنا، األربعة األبيات يف كما احملبوبة إىل ينتس  ال " أتيحت " الفعل أ  ذلك م  واألكثر
 ذكريات استدعت مثري إىل حتولت بدورها الربا وهاه، ظباء حتوي اليت الرحيبا إىل ينتس 
 لنبا  مثَّبل  قبد ، للاات الفعل انتسا  يف املباشرة عدم أ  شك وال، حمبوبته م  الشاعر

 أضبنت  البيت  املعانباة  تلبك  وبالتبال  ، وحمبوبتبه  الشاعر ب  تفصل اليت املسافات تلك
 . دواء له ليس اءد وأورثته الشاعر
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 عنصبر  يف األربعبة  األبيبات  مب   األبيبوردي  بيت تقاط  فقد أخرى جهة وم 
 احللب   م  اخلاليات/ العاطالت الظباء مشهد استدعى األبيوردي بيت فف . " "املفارقة
 له ُأتيحت الاي الوقت يف، بيص حيص وعند. واملتزينة املتحلية حمبوبته صورة والزينة
 النابغبة  وعنبد . بباالً  له تلق ومل الفتيات بقية عنه انقطعت، حمبوبته إىل ترمز اليت اخلمر
 وبينما. عليه املنال وبعيدة له متاحة غري أخرى حاجات فهناك حمبوبته له ُأتيحت بينما

 قلب   مثبل  مثلبها ، املنال سهلة ليست ذاته الوقت يف فه ، توبة لفؤاد احملبوبة ُأتيحت
 . حمبوبته إال ينال ال الاي الشاعر

 عرب وقد، عنده تستقر ال فإنها له ُأتيحت قد " اللهيم أم " أ  رغم الطرماح وعند
 وكأ  حركتها عكست اليت " تروح – تغدو – تين " املضارعة األفعال بواسطة ذلك ع 

 . األصل م  بها يظفر مل الشاعر
 (14):األبيوردي قول ذلك ومثل

 وُحببزُت نببدًى مببا شببانه مبطالعببهع  
 

 مل يشبببنه مطبببال  وحببباَز ثنببباًء   
 وجاءت. (15)والضم، واجلم ، التفرد مبعنى العر  لسا  يف " حوز " مادة وردتل 

 قول األوىل فم ، املادية واألشياء القيمية املعان  مج  ع  معربة، قبله م  شعر يف املادة
 (16):املرتضى الشري 

 وأنببَ  مببا ُحببزُت الفوبباَر مغررًبببا 
  

 قاكمببا ُحزُتببه دو  األنببام ُمشببرر   
 (17):احلمدان  فراس أب  وقول 

 حتببى اعرتفببُت وعببزتين فضببائله 
 

 وفات سقًبا وحاز الفضبل منفبردا   
 (18):الصنوبري قول الثانية وم  

 علبببى أنببب  وإ  حبببزُت الثريبببا 
 

 فلسبببُت ُأقببباُس بعبببد إىل تراببببه  
 (19):املرتضى الشري  وقول 

 وحببباز امللبببكث ال إرًثبببا ولكببب  
 

 احببببد السبببي  قسبببًرا واغتصببباب 
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 فيبه  الباي : حبزت ( ز، و، ح) الفعبل  صبورت   بب   مجب   قبد  األبيوردي لك 
 ولعبل ، املمبدوح  إىل احلبوز  انتسا  فيه الاي: وحاز، الشاعر ذات إىل احلوز انتسا 
 معبان   مب   أ  والسبيما ، املمبدوح  ذات مقاببل  ذاتبه  جيعل أ  ذلك م  أراد الشاعر
، شبيًئا  لااتبه  جيعل أ  دو  بالثناء مدوحامل ينفرد أ  الشاعر يرد فلم، االنفراد( )احلوز

 يف - نستأنس ولعلنا، املمدوح إياه منحه الاي( الندى) هو الش ء ذلك كا  ولو حتى
 أجبداده  خالفبة  بإعبادة  وحلمبه ، بنفسبه  اعتبداده  م  الشاعر سرية يف ورد مبا – ذلك

 . األموي 

 ليبب   وذلبك ،  واحلسب  القيم : العالثم  ب  بيته يف مج  قد األبيوردي إ  ثم
 ملبا  ومبتمم  مكمبل  حيوزه ما بأ َّ وليوح ، جهة م  احلياة يف سويًّا وجودهما ضرورة

 . أخرى جهة م  املمدوح حيوزه

 .الرتاكي  -2
 إعجباز  عليهبا  وعلقبوا ، ببه  جبديرة  ه  ما االهتمام م  الرتاكي  القدماء أوىل

 الباي  القطب  و، عنبه  الكشب   يف عمبدة  البنظم  وجعلوا، عليه بها واستدلوا القرآ 
 مبدار  مثَّلبت  قبد  واالتبباع  اإلببداع  مسبألة  أ  ويببدو ، املعجز الكالم صور يستوع 

 جسبًرا  يصن  أ  األبيوردي حاول ولاا. (20)جتادهلم وحمور، بالرتاكي  القدماء اهتمام
 أنتجبه  مبا  يف املتمثبل ، الشبعري  النمبوذج  وبب   الشعري نصه ب  الفين التواصل م 

 (21):قوله ذلك أمثلة وم ، األوائل الشعراء
 ابين نزار  ع  جدودَي بعدما سل  
 

 مسعتع ببأس  إذ هبززُت نعصبال    
 عبدة  عليها ُبين قد(، الفاعل) املواطبة ياء + سل: األمر فعل م  املكونة فاجلملة 

 وبعب  (، جبدودي ) عنبه  واملسبؤول (، نبزار  اببين ) املسبؤول : أهمها، تعبريية عناصر
 . نصال ( هززُت – أس بب )مسعتع السردية األحداث
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 العروضبية  الرتببة  علبى  تتفبق ، األوائبل  عند الشعري النموذج يف الشواهد إ 
 املفرد/ املواطث ع) الفعل له يتعدى الاي املفعول ويف(، البيت يف املطل ) الطل  لفعل

 يتبأخر  قبد  الرضب   الشري  عند فاملسؤول. العالقات نظام يف ختتل  لكنها، املؤنث(
 (22):عنه ملسؤولا عليه ويتقدم

 سببل  عبب  فمبب  فصببل اخلطببا  وعبب  يببدي  

 

 

 رماًحببببببا كحيَّببببببات الرمبببببببال طببببببواال  

 (23):املتنيب عند األمر وكالك 
 سببببل  عبببب  سببببريت  فرسبببب  وسببببيف    

 

 

ـــــــــــــــــا        ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــاق و   م    ورمح
 

 عنبده  الرتكيب   ورد فقبد ، الرتببة  مسألة يف عنرتة م  األبيوردي يتفق رمبا لكنه
 (24):مرات ثالث
   سبيف  ورحمب  عب  قتالبب     سل

 
 همببا يف احلببر  كانببا لبب  رفاقببا   

 سل  فزارة ع  فعل  وقبد نفبرت   
 

 يف جحفل  حافل كالعارض اهلثطثل  
 سل  يا عببُل قوَمبكع عب  فعبال       

 
 وَمبب ل حضببر الوقيعببةث والطبببرادا  

 يف وواقعب   فبين  مغبزى  لبه ، واملتبنيب  الرضب   الشري  عند الرتبة اختالف إ  
 وأل ، والبالغبة  الفصباحة  علبى  اهتمامبه  ينص حي الرض  الشري  فأل ، ذاته الوقت
 تقبديم  كبا   فلباا ، وملًكبا  وزيبًرا  أو أمرًيا يكو  أل  مؤهاًل سريته يف يرى كا  املتنيب

 مسبألة  يف يشبرتكا   فاالثنبا   واألبيبوردي  عنرتة عند أما، املسؤول على عنه املسؤول
 اب  لكونه أبوه له يتنكر كا  فعنرتة، هلا مارؤيته اختالف م  " النس  " وه  أال واحدة

 الاي األول البيت عدا، " قومك – فزارة ": وبالشهود باإلعال  اهتمامه فجلحي ولاا، أثَمة
 ورأس بطوالتبه  عب   لتعبرب ؛ " رحمب   - سيف  ": احلر  أدوات م  فيه الشهود جاءت

 . احلياة يف ماله
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 جمبد  إعادة إىل يطمح إنه إذ عتزازواال الطموح له يعين فالنس  األبيوردي وأما
 عنبد  الشبهود  أ  ونالحظ، " نزار ابين ": شهود إىل أيًضا حيتاج فهو ولاا؛ األموي  آبائه

 جباء  وقبد . " نبزار  – قومبك  – فبزارة  ": العشبائرية  أو بالقبليبة  متعلقبة  والثان  األول
 ألنبه  " فعبال   - فعلب   " عنرتة عند فهو، املغزى ذلك م  متناغًما عندهما عنه املسؤول

 فاملسبؤول  األبيوردي أما. نسبه يف االتهام/ الفراغ وميأل النقص يسد معادل إىل حيتاج
 إلعبادة  وسبعيه  شبعره  ميبأل  الباي  األموي بنسبه فوره م  يتسق " جدودي " عنده عنه

 . األموية اخلالفة

 يف سمتات رمبا " سل  " الرتكيبية الصيغة يف متثلت اليت اإلجنازية فالصيغة وهكاا
 كبا   سبواء  املتلقب   معتقدات يف تأثري م  عنها ينتج وما، التعبريية بالقوة السياق هاا

 بالباات  متعلقبة  حياتية صوًرا لرمسها ذلك يكو  ورمبا. (25) مؤماًل أم حقيقيًّا التأثري
 . وإحيائية لغوية عالقات إنتاج إلعادة الواسطة مبثابة كانت وأنها، املبدعة

 (26):كالك األبيوردي ويقول
 وال تنكري ما أشتك  مب  خصاصبة  

 
 عرفبببُت بهبببا البأسببباَء منبببا ليبببال   

 (27):الروم  اب  ويقول 
 أشبببكو إليبببك خصاصبببة وجتمببباًل 
 

 قببببد برَّحببببا ببببب  أيَّمببببا تببببربيح   
 (28):الرض  الشري  ويقول 

 مللُت مقام  غري شبكوى خصاصبة   
 

 وإمنبببا ألمبببر مببببا أمبببلحي مقبببام     
 (29):الكميت ويقول 

 ر يشبكو مبا ببه مب  خصاصبة     تضوَّ 
 

 وكاد مب  اإلفصباح بالشبكو يعبر ُ     
 يف وردت البيت  نفسبها  الرتاكيب   هباه  م  تركيبه استقى األبيوردي يكو  رمبا 

 املعيبار  هب   الشباعر  ذاتية لك ، " خصص " و " شكو " املادة حيث م ، السابقة النماذج
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 الصيغة تلك م  حواره رغم فاألبيوردي، اللغوية اختياراته يف إليه احتكم الاي الفين
، أفتعبل / وز  على " أشتك  " صيغة آثر فإنه، اشتقاقاتها وتعدد تصرفها على الرتكيبية

 إىل باإلضبافة  هباا ، الشبكوى  إظهبار  تعبين  أنهبا  األخرى الصيغ بقية على تزيد وه 
 عمبوم  علبى  التأكيبد  أفباد  وقبد ، " ال " النهب   أداة بعبد  جباء  الباي  " مب   " اجلر حرف

 فقبره  بسب  الشاعر معاناة ومدى اخلط  بفداحة يوح  ذلك أ  شك وال، ""خصاصة
 مداراتببه يسببتط  فلببم الشبباعر حيتملببه ال أصبببح األمببر ذلببك أ  لدرجببة، وحاجتببه

 وذلبك  احلاجبة  هباه  أ  ذلبك  م  واألكثر، الشوصية أسراره م  كثسعرٍّ به واالحتفاظ
 . هلا عنواًنا وصار حياته كل مشل قد الضنك

 الشبطر  يف اجلملبة  مكمبالت  إىل اللغوي الرتكي  يف الشاعر تصرف امتدَّ وقد
 للتنغبيص  وسبيلة  كانبت  إمنبا ، الشاعر ذكره ما على اخلصاصة ضرر يق  فلم، الثان 
 يف "منبا"  والظبرف  "عرفبت"  الفعل أسهم وقد، حياته صفو ولتعكري، أموره بقية يف عليه

 أسبهمت  وهكباا . قبل م  ايعهده فلم الشاعر على جديدة السوداء احلالة هاه جعل
 . حيياه الاي واقعه ولطبيعة، ذاته ملكنونات صورة رسم يف اللغوية الشاعر اختيارات

 .الفين التصوير -3
 االستعارة التصويرية. 3-1

 استعارة هناك إذ، االستلزام مبدأ حيكمها نسقية داخل االستعارات هاه تتأسس
 لتصبورات  تشبكيالً  ُتعد الكب وه . عنها مستلزم مقول  تفري  وهناك، كربى أو ُأم

 البشر ورابًطا ألجزاء العامل؛ أي إنها مكور  م  مكونات الاه  البشري بها حنيا، وبهبا 
 وقبد  .(30)متباعبدة  تببدو  البيت  أشيائه ب  احلدود وخنتزل العامل ومنقول أفكارنا نوضح
 حبوار  عب   الناجتبة  والتوالبدات  التفرعبات  بعب   ميثبل  ألنبه  املصبطلح  هاا اخرتت

 يقبول  جنده فمثاًل، عليه السابق  الشعراء نصو  م  – نصه خالل م  – بيوردياأل
 (31):قصيدته يف
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 وهببب َّ مبببالح  غبببري أ َّ نبببواظًرا 
 

 زلَّبببتل بهببب َّ نعبببال  ، تبببديرينها 
 
 

 إىل حتتباج  البيت ، احليباة  مفبردات  مب   ش ء كأنها احملبوبة نواظر جعل فالشاعر
 إدارة وإدارتبه  الشب ء  ذلك يف التحكم يف بوبةاحمل جنحت فقد وبالتال ؛ وختطيط إدارة

 " تبديرينها  نبواظًرا  " فبب  ولباا ؛ كبائ   أي أو ش ء أي على تسليطه م  متكنها، ُمحكمة
 أب  ب  عمر قول ذلك يف ومثلها، االستعاري اللو  ذلك إىل انتسابها يف األصل ُعدَّت
 (32):ربيعة

 فببإ  مجحببت عببين نببواظُر أعبب    
 
 

 هبببا واجلبببآذر رمبببَ  بأحبببداق امل 
 
 
 

 لالك فروع فه  ذلك ع  الناجتة املؤثرات أما، والتسليط التحكم هو فاألصل
 يف ذلك نرى. الشعري" "النموذج عليه أطلقنا ما ضم  ومتواترة مندرجة وه ، األصل

 (33):الروم  اب  قول
 فتى يتق  حلظ العيبو  ويرعبوي   
 

 ويغشببى رمبباح اخلببط مشببتبكاتع  
 
 

 (34):متام أب  وقول
 أنبببا مببب  حلبببظ مقلتيبببه جبببريح

 
 أتبببببداوى بَعبببببببرة وحنيببببب ع  

 
 

 (35):فراس أب  وقول
 رشبببأ إذا حلبببظ العفيبببَ  بنظبببرة   

 
 كانببببت لببببه سبببببًبا إىل الفحشبببباءع 

 (36):الصنوبري وقول 
 يسببل مبب  اجلفببو  سببيوَف حلببظ     

 
 بهبببا يبببدعو القلبببوَ  إىل البعبببراز     

 
 أو، أخالقب   سبليب  تغبري  أو، جبراح  مب   عنها ينتج وما، النظرات تلك فاتقاء

. السبابق  االستعاري األصل ع  متفرع ذلك كل، القتال إىل مستعدة سيوف إىل حتوهلا

 . نعال " به َّ "زلَّت وهو، األصل إىل الفروع هاه م  فرًعا ضمَّ قد نفسه واألبيوردي
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، بالبدالالت  النص اكتناز ليدعم التشرذم وذلك االستعارات يف التضام هاا إ 
 . االستنساخ وجمرد احلرفية شبهة ع  احملدث بالشاعر ويبتعد

 .اإلبدالية االستعارة 3-2

 اصبطلح  الباي ، االسبتعاري  اللو  هاا ب  ألفرق املصطلح بهاا توسلُت وقد
 بلفبظ  فيهبا  ُيصبرح  اليت املطلقة األصلية التصرحيية باالستعارة العر  "البالغيو  عليه

 (. صويريةالت االستعارة) السابق اللو  وب  (37)به" املشبه

 (38):األبيوردي يقول
 وال تقبل  قبول العباول فتنبدم    

 
 إذا قطعببتل عنببكع الوشبباُة حبببال  

 
 

 حيبارها  فهبو  ولاا، كاحلبل حمبوبته وب  بينه والوصل املودة الشاعر جعل فهنا
، متبام  أبب   عنبد  خمتلفبة  تكو  رمبا الوشاة طبيعة لك . احلبل هاا الوشاة يقط  أ  م 

 (39):عملهم آلية ختتل  وبالتال 
 بعببدما أصببلَت الوشبباُة سببيوًفا   

 
 قطعبببتل يفَّ وهلببب  غبببرُي حبببدادع  

 
 

 متثلت املوالفة لك (، قطعت – الوشاة) الصورت  مفردات بع  تناظرت رمبا
 يف احملبوري  الفعبل  األبيبوردي  عند فهو، "قطعت" للفعل والداللية النحوية الوظيفة يف

 دوره أ َّ أي، " سيوًفا " لكلمة النعت مجلة رأس ىعل جاء فقد متام أب  عند أما، الصورة
 النحويبة  فالوظيفبة ، "أصبلت"  احملوري الفعل به قام الاي الرئيس الدور بعد ثانويًّا جاء
 الباي  اجلرم أساس أ َّ وه ، داللية وظيفة عليها ترت  "قطعت" للفعل األبيوردي عند

 فأسباس  متبام  أبب   عند أما، حي  َم  وب  بينه العالقة الوشاة يقط  أ  الشاعر خيشاه
 . للقط  واالستعداد غمده م  للسي  الوشاة جتريد هو اجلرم

 عنبد  املقصبدية  اختالف الشاعري  ب  املوالفة تلك وراء الداف  أ  رأي  ويف 
، حمبوبته وب  بينه العالقة قطعهم يف الوشاة لفعل رؤيته متثلت فاألبيوردي، منهما كلٍّ
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 هو تقطيعه وحماولة، إليه السيوف توجيه جمرد على هلم رؤيته تصرتاق فقد متام أبو أما
 . مدوحه وب  بينه والوصل املودة حبل وليس

 .اإليقاع -4

 أتبت  قبد ، معهبا  الشباعر  حماورة رصدُت اليت النصو  يف األعم األغل  إ  
 اإلحصائيات بع  م  ذلك يتسق رمبا، املتحاور/ الشاعر نص مثل الطويل حبر على
 العصور حتى الشعراء دواوي  يف املستودمة لألوزا  الطويل حبر تصدحير دترص اليت

 . (40)(عشر احلادي حتى اهلجري السادس القر  م ) املتأخرة

 مبب  لببيس فاملببدح، املببدح/ القصببيدة وغببرض يتناسبب  البحببر هبباا ولعببل 
 ذاتبه  الوقبت  يف والبحبر ، القلو  هلا وتضطر ، النفوس هلا تنفعل اليت املوضوعات

 . (41)أشجانه خالله م  الشاعر يبث، الشديد واحلز  واجلزع اليأس وحالة سقيت

 الدكتور عليه يطلق ما وهو، اإليقاع م  العروض  احلد بالك يتعلق ما وهناك  
 يف وتتحقبق  – تعببريه  حد على – تقايس وه ، الوزنية" النموذجية "الصيغة حيزم أمحد

 إطاريبة  صبورة  خصائصبها  وتبوفر ، مقطعه أو البيت مطل  يف إ ل، الزمة لغوية وحدة
  .(42)متعددة إنشائية جتار  إليها ترتد جامعة

 املطل . 4-1

 (43):األبيوردي يقول
 سريي إليك على البوجى  فال تنكري

 
 ركائبببَ  ال ُيبببنعل  غبببرَي ظببببالل    

 مبنهم ، األبيوردي قبل شاعر م  أكثر عند تواترت تنكري" "فال الوزنية فالصيغة 
 (44):يقول إذ، ض املرت الشري 

 فبببال تنكبببري لوًنبببا تببببدلُت غبببريه
 

 كمسبببببتبدعل  بعبببببد البببببرداء رداءا 
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 (45):اخلياط واب 

 فال تنكبري مبا أحبدث البدهُر إمنبا      
 

 نوائببببه أقبببرا  كبببلر فتبببى قثببببرلم     
 (46 ):املعز ب  متيم وكالك 

 فال تنكري أ  رحُت وحبدي مفبرًدا   
 

 وأ  بببتحي يقظببا  احلعجببا غببري نببوَّام    
 صبيغة  خالهلبا  م  تواترت اليت األبيات تلك ب  الوز  يف التشاكل هاا مرغ  

 متعبددة  لبرؤى  ُمرتكثبًزا  كانت فإنها، الطويل وز  على مجيعها جاء حيث، تنكري" "فال
 احملبوببة / املواط  يف اتفاقها رغم الصيغة إ . أصحابها الشعراء ذوات اختالف على

 أ  ب  فه ، اخلطا  مدلوالت يف اختلفت افإنه – األيام فاملواط  متيم بيت عدا –
 باملشبي   باالعرتاف مطالبتها وب ، املشاق وتكبده إليها الوصول يف احمل  عنت تثبت
، املتبيم  العاشبق  جبسبد  والنوائ  اخلطو  فعلته ما إثبات وب ، العاشق أصا  الاي
 على تهاقدر ومدى ومفاخرها الاات بطوالت سرد وب ، قيمته م  يقلل ال هاا وأ 

 . الدهر أيام حتدي
 ال أنهبا  إال املوقعبة  التعبرييبة  الوحدات "م  ضرًبا ُتعد الصيغة هاه فإ  وهكاا

 مبا  أو، القصبيدة  يف االطراد م  هلا يكو  وما، البيت يف توزيعها هيئة حيث م  تعنينا
 والبدة  صبورتها  تكبو   أ  يهمنبا  وإمنبا ، خبا   خطبا   يف وظبائ   مب   ببه  تنه 

 تنبافح ، حجاجيبة  الصبيغة  تلك خالل م  تبدو فالاات .(47)متنوعة" يةتعبري لتفريعات
 يبرى  أو الرؤيبة  تلبك  عكبس  يبرى  اآلخر كا  وإ  حتى، وللكو  للحياة رؤيتها ع 

 وسبائلها  اخبتالف  علبى  – تبزعم  فيمبا  – القبوة  برداء متلبسة تبدو وكالك، تهافتها
 . حت  َم  إىل وتزلفها ضعفها خالل م  ذلك كا  وإ  حتى، وكنهها

 .املقط  4-2

 فهبو ، الكالم تصري  يف احلاكم عددناه وقد، وخامتته البيت يف جزء آخر وهو
 أبب   الميبة  إنتباج  األبيبوردي  بإعبادة  لالك ومنثل. (48)مرساه وإليه بدايته حيدد الاي

 (49):مطلعها اليت املعري العالء
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 طببرب  لضببوء البببارق املتعببال    
 

 ببغببداَد َوهلًنببا مببا هلبب َّ ومببا لبب    
 
 

. بغبداد  وبب   بينهبا  ويقار ، املعرة وبلدته الشام وطنه إىل العالء أبو حي  وفيها
 (50):مطلعها اليت البحرتي لالمية األبيوردي إعادة ذلك ومثل

 عسببتل دعَمبب   ببباألبرق  خببوال    
 

 تببردحي سببالم  أو ُتجيببُ  سببؤال   
 
 

. ألصبدقاء ا مب   بالشبكوى  ثنَّى ثم بالغزل بدأها السالط  ألحد مدحية وه 
 (51):مطلعها يف يقول الرَّفَّاء للسري هجائية وكالك

 إالم يببروُم احلاسبببدو  نضبببال   
 

 وأميببانهم يف الرمبب  دو  مشببال   
 
 

 يبردد  بالسبابق  متبأثًرا  الالحبق  فيبه  يبدو، اترباع  إجراء املقاط  إنتاج إعادة "إ 
 .به منفعاًل صوته

، فيبه  أثبره  خيلب   فنبه  مسبالك  إىل يرده أ  وحياول، األول يسوس وهو أنه إال
 الالحبق  يرتدحي إىل السابق م  التاب . فهو فعبل تبأثر وتبأثري يببدو فيبه      صدى كرج  وحيدث
  .(52)الشعراء" مساءالت م  عليها تعاق  ملا مفتوحة حية ذاكرة واملقاط ، تقبحيل وسيط

 احلدر ينرك ب  مج  أنه فقط ليس، " املقط  " مسألة يف الشاعر لفتت اليت املزية إ 
 أذ  يطرق ما آخر أنه هو إمنا(، املكسورة الالم/ القافية – الطويل/ الوز ) العروض 

 البنيبة  تشبكيل  إعبادة  يف إبداعه ملمارسة مدعاة – شك بال – وذلك، املتلق / السام 
 بشبعر  تبأثره  خبالل  مب   – األبيبوردي  اسبتطاع  فقبد ، القصيدة َثمَّ وم  للبيت الفنية

 األغراضب   البناء إلعادة ذاته الوقت يف ومنطلًقا خمتتًما املقط  م  جيعل أ  – األوائل
 . ذاته الوقت يف والدالل 

 .الداللية العالقات: ثانًيا

، الفسيفسباء  مكونبات  ضبم   أدرجبه  وال باحلبديث  احملبور  هاا أفرد أ  رأيت
 ابقالس ب  النصية التفاعالت يف اجلوهري العامل تشكل الداللة أ  م  أراه ملا وذلك
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. نبص  ألي الفنية البنية تتشكل أساسها على اليت وه ، الشعري اإلنتاج م  والالحق
 . التصرف و، والتباي ، التشاكل: ثالثة العالقات هاه وركائز

 .التشاكل -1

 مبا  يف وتعمبم ، البنيوية الداللية ميدا  يف (1966) غرامياس ابتدعه مفهوم هو
 مقطب   انسبجام  يف املساهمة الوسائل مجلة إىل ويشري، اخلطا  حتليل يف استعماله بعد

 املشباركة  األلفباظ  ب  داللية مالءمة م  حيققه ما إىل باإلضافة وهو، رسالة أو خطابّ 
 نصب    كبم   هنباك  فلبيس  .(53)(النص إىل املرك  م ) املتنوع بامتداده يتسم، ملفوظ يف

 أو مقطًعبا  أو بيًتبا   يكبو  فقبد ، دالليًّبا  معبه  يتحباور  ك  احملدث للشاعر مسبًقا حمدًدا
 (54):األبيوردي قول ذلك م . بأكملها القصيدة

 والقلُ  كله، عرضلَ  عل َّ الوصَل
 

 فببأنَّى يبتغيبببَ  وصالببب  ، لببديكع 
 
 

 خيفبى  "وهبل  ربيعبة  أبب   بب   عمر رائية م  ملقط  الدالل  باملضمو  تأثر الاي
 (55):فيه يقول الاي الساب  البيت م  املقط  هاا وميتد، القمر"

 قببببد خلونببببا فتمببببن  بنبببببا   
 

 إذ خلونببا اليببوم نبببدي مببا ُنسببر   
 
 

 : واألخري عشر السادس البيت وحتى
 وقبببد، قبببد أتانبببا مبببا متنينبببا   
 

 والقثبببَار، ُغيرببب  األببببراُم عنبببا  
 
 

 علبى  السابقة فاألبيات، السياق تعضيد التشاكل لالك األبيوردي دعا ما ولعل
 املقارنبة  غرضبه  استحضار وهو، هلا فداء حساًنا ابيًض حملبوبته الشاعر يقدم البيت هاا
، غصبوًنا"  ومسب   – ببدوًرا  "طلعب   الالت  النسوة هؤالء مقابل حببيبته وهيامه حبه ب 

 والربهنبة  البوالء  فبروض  حملبوبتبه  الشاعر تقديم م  عنيناه ما ترجح مؤهالت وتلك
 النسبوة  دمشبه  يستحضبر  أ  الشباعر  على لزاًما كا  كله لالك. مشاعره صدق على

 السبياق  يوجبه  أ  أراد األبيبوردي  أ  ذلبك  إىل أضب  . ربيعة أب  ب  بعمر املتيمات
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 وقد، أقرانها ع  ومتيزها حمبوبته بتفرد الصريح ثم، الضمين باالعرتاف للمتلق  وميهد
 (56):قوله يف البيت هاا بعد التصريح ذلك وجدنا

 وهببب َّ مبببالح  غبببري أ  نبببواظًرا 
 

 نعالبببب  زلَّبببتل بهببب َّ، تبببديرينها 
 
 

 يف ربيعة أب  ب  عمر عند السردي للمشهد اختزاله يف الشاعر براعة تبدو ورمبا
 حنو داخله الكامنة املشاعر لتلك تكثي  فيها اليت، الوصل" عل َّ "عرض  اخلربية اجلملة
 داللبة  ذلبك  ويف، والغبرام  العشبق  مفهوم م  احلس  اجلان  ملقاومته وإبراز، حمبوبته

 يف املاضب   صيغة ولعل، الفتيات/ اآلخر اجلنس لدى فيه مرغو  أنه رغم قوته على
 اجلملبة  وكبالك ، األول البنص  يف السردي املشهد ذلك م  اتَّسقت قد "عرض " الفعل

 احلبوار  ذلبك  مب   املسبتقاة  احملوريبة  النتيجبة  أثبتبت  البيت  لديك" كله "والقل  االمسية
 . احملبوبة سوى بأحد متيمة ليست الشاعر ذات أ َّ وه ، الدالل 

 .التباي  -2

 التقاء: طرف  على يدور، القديم الشاعر م  امُلحَدث الشاعر يقيمه حوار وهو
، معهبم  التمباه   حماولة أو سابقيه ع  بالنقل يكتف  ال هنا احملدث فالشاعر، وافرتاق

 متناسبقة  تبأت   إمنا، للموالفة خمالفة ليست وه ، ذاته تعكس أخرى رؤية ليكور  إمنا
 قبول  ذلبك  مب  . واحليباة  للكو  رؤيتها وتعكس، النفسية الاات وخلفية لسياقا م 

  (57): األبيوردي

 إذا ُزجببرت مببنه  وجنبباُء خلتهببا
 

 ذاُت عقببال ، وقببد مسَّببها اإلعيبباُء 
 
 

 بعدها رغم العهد على زال ما وأنه، حملبوبته ووفائه حبه إثبات سياق يف الشاعر
 ومب  ، وعنبت  مشبقة  مب   لبه  تعبرض  ومبا  يهاإل رحلته يعرض ولاا، عنه وانقطاعها

، النهار ارتفاع وقت سيَّرها اليت، راحلته هلا تعرَّضت اليت املؤثرات إبراز لالك وسائله
 اخللبق  تامبة  – باعرتافبه  – أنهبا  رغبم  الناقة هاه لك َّ، املش  كثرة م  خفها رقَّ وقد
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 غايبة  مب   معقولبة  حيسببها  النباظر  إ َّ حتبى  اإلعيباء  أصبابها  قبد  فإنها، شديدة صلبة
 . اللغو 

 علببى السببابقو  الشببعراء صببورها، نفسببها الصببفات ذات الناقببة هبباه لكبب 
 (58):يقول إذ الرمة ذو منهم، لرؤيته خمالفة رؤى خالل م  األبيوردي

 هببل تببدنينك مبب  خرقبباء ناجيبببٌة
 

 وجناُء ينجاُ  عنها الليُل ُعلكبومُ  
 
 

 (59):يقول حيث واحلطيئة

 نبباُء عدُوهببباُمقاَّفببٌة ببباللحم وج
 

 علببى األيبب  إرقببال  هلببا ووجيببُ  
 
 

 (60):نواس أب  عند وه 
 وجنببباُء تكفببب  بالسبببري راكَبهبببا

 
 حتريبببكث سبببوط  وقولبببُه حيهبببلل 

 
 

  (61):متام أب  وعند
 فظللُت حدَّ األرض حتبت العبزم  يف   
 
 
 
 

 وجنببباَء تدنبببب  حبببدَّ كببببلر بعيببببدع 
 

 فثلثجببببببببًا فّتاَنببببببببٌة َدَعجببببببببا 
 
 

، طيًّبا  الزم  تطوي أنها لدرجة، جًدا سريعة الشعراء هؤالء رؤية يف الناقة فهاه
 تقبر   فهب   وكالك، واإلسراع املض  على حثها يف جهًدا يبال أ  راكبها حيتاج وال

، البنص  بنبى  بب   وانسجاًما اترساًقا ُيحدث أ  أراد األبيوردي لك . البعيدة املسافات
 . طويرهاوت الداللة جتاير يف يسهم مبا السياق ويكمل

 .التصرف -3

 يعطبل  ال االشبرتاك  هباا  "فبإ   اجلامعبة  املعان  بع  يف الشعراء اشرتاك رغم
 املعنبى  صبور  الخبتالف  حظوظهبا  يبوفر  ذلبك  عكس على هو وإمنا، الفرادة أسبا 
 مب   لغبًوا  الثاببت  الواحبد  املعنى ع  احلديث جيعل مبا آخر إىل استعمال م ، الواحد
 يف بيبنهم  والتفباوت  الفنيبة  الشبعراء  رؤى اخبتالف  إىل ذلبك  مبردَّ  ولعلَّ .(62)القول"
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 قببول يف ذلببك نببرى. والببدالل  اللغببوي التصببري  يف ومقببدرتهم، الفببين التكببوي 
  (63):األبيوردي

 ولكنين أرضى الغوايبة يف اهلبوى   
 

 وأمحببل فيببه مببا جنبباه ضببالل      
 
 

  (64):يقول حيث، معلقته يف القيس بامرئ تأثر رمبا الاي
 َ  اهلوى سببل البردى  نواعم ُيتبع 

 
 َيُقلَ  ألهبل احلعلبم ضبلَّا بتضبالل      

 
 

 نعومبة  أخَّباذات  سباحرات  بأنه َّ العاارى الفتيات بع  يص  القيس فامرؤ
 حتبى ، وحبه  غرامه  يف ويوقعنه، إليه  ينظر م  كل بلبا  يأخا ، وليونة ولطافة
 عشباقه   يعررض ف، عزة ذوي وقومه  أهله  لكو  إما؛ واملوت اهلالك سبل يسلكنه
، اهلبوى  يف خمباطر  ُيعبد  ما على ُيقدم  ألنه  وإما، شرفه  ع  دفاًعا واملوت للهالك

 علبى  سحره  يسلط  األحوال كل يف إنه . الفضيحة خمافة َوجَده َّ يْكُفف  ال فه 
 إىل واحلجبا  النهبى  درو  ع  وفعاًل قواًل فيصرفنهم، واحلكمة واحلصافة العقل أهل

 . (65)والغواية اجلهالة مسالك
 هباا  يسبتعا   القبيس  امبرأ  ببأ   ضبمنيًّا  إقبراًرا  حيمبل  البيت هاا أ  شك ال
 مبا  وإذا. العاطفيبة  مغامراتبه  ضبم   تق  مغامرة ذلك يعدحي بل، الغواية وتلك الضالل

 بواسبطة ، السبردي  الوصب   طريبق  عب   االسبتعاا   ذلك أبرز قد القيس امرؤ كا 
 أحبداث  تلبو  أحبداًثا  يبرت   كبأنه   فتيبات ال هبؤالء  صبور  الاي/ يتبع : الوحدات

 وجباذبيته   مبرحه   مبدى  يعكبس  حبواري  فعل وهو/ يقل  –( اهلوى بعد الردى)
 الصبوت  ذروة وهب  : ضبالً  – التاليبة  للوحبدة  املهاد ذلك كل شكَّل وقد، وجرأته 
 . والتقاليد األعراف كسر حياول الاي اإلعالن 

 منهًجبا  اهلبوى  يف الغوايبة  اذهواختب  ببل  باعرتافبه  تصرحيه رغم األبيوردي لك 
، الغوايبة  تلك يف تسب  مل  السردي الوصف  اجلان  ذلك ع  يتغاضى فإنه، وسبياًل
 مبتحمالً  التصبريح  وذلبك  االعبرتاف  هباا  شرعية منها ليستمد ذاته إىل يرتد وكالك
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 وقبد ، السببيل  هباا  سبلوك  بسبب   عاتقبه  علبى  يق  ضرر أي م  متنصل غري تبعاته
 مب   شب ء  إضبفاء  ويف، الغبزل  يف العباري   مباه   متثل يف ملتكلما ضمائر أسهمت

 أمحل يف املسترت الضمري – أرضى يف املسترت الضمري – "ولكنين: مالحمه على الروحانية
 يف املضب   على الاات بعزم أوحت اليت املضارعة األفعال ذلك عضَّد وقد. " ضالل -

 . أمحل" – "أرضى: الطريق ذلك

 .مال اجل التشكل: ثالًثا
 الفسيفسباء  لعناصبر  وصبًفا  نقبدم  أ  حاولنبا  قبد  السبابق   املبحث  يف كنا إذا
 علبى  جنيب   أ  املبحبث  هباا  يف سبنحاول  فإننا، وخارجها القصيدة داخل وعالقاتها

 اسبتطاع  كيب   أو؟ القصبيدة  داخبل  العناصبر  تلبك  تشبكلت  كي : وهو أال، سؤال
؟ املبدعبة  ذاتبه  إىل ينتسب   مبا  وب  النص خارج م  استقدمه ما ب  يربط أ  الشاعر

 . والتوازي، احلجاج: حموري  تكنيك  خالل م  تتضح اإلجابة رأيت وقد

 .احلجاج -1
 غلبتبه  أي حججتبه  حتبى  وحماجبة  حجاًجبا  أحاجحيبه  حاججته: اللسا  يف ورد

 البدليل : واحلجبة ، احلجبة  نازعبه  وحجاًجبا  حماجَّبة  وحاجَّبه  بها أدليت اليت، باحلجج
 املواطب   وجيادل، عنها يداف  املتحدث لدى قضية وجود يفرتض وهو .(66)والربها 

 إىل الشاعر يلجأ الشعري النص ويف. املواط  حجج تفنيد وبالتال ؛ إثباتها أجل م 
 أو الضبمين  املواطب   تهبم  ويفنربد ، الفنيبة  قضبيته  ليثببت  اللغة تقنيات كل استودام
 . نيةالف لتجربته النجاعة لتحقيق حماولة يف، احلقيق 

 األنف  مبدأ 1-1

 لنا ُيقال ما نفهم بتطبيقه قانو  – صولة اهلل عبد الدكتور تعبري حد على - وهو
 يف داللتبه  مب   مبنطلق   الوضبعية  أو املقام ضوء يف لنا ُيقال الاي هاا داللة وحنس 



 قراءة يف المية األبيوردي القصيدة الفسيفساء

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          94

 ملباذا : قبيل م  سؤال إىل امللفوظ متأول يرتمجه الناف  فقانو ، اللسان  املكو  مستوى
 فهو. (67)الوضعية أو باملقام ذلك ع  اجلوا  حتصيل يف ويستع ؟ قال ما ملتكلما قال
 األلفباظ  متعبدد  مب   اختيبار  وهبو ، شباعريته  مب   الشباعر  متك  إىل يرج  انتقاء إذ 

 . والرتاكي 

 الزمين التألي  1-1-1 

 معجبم  مب   ألفاظبه  الشباعر  التقباط  رغبم  أنه جند القصيدة لغة إىل بالنظر إنه 
 األلفباظ  خش  م  توليفة يصن  أ  استطاع فإنه، الصحراوية البيئة وم  لقديما الشعر

 النباس  يتبداوهلا  عصبره  إىل تنتس  ومفردات جهة م  وصعبها غريبها وم ، ورقيقها
 يضبم  أشبكاالً  منهبا  ويصبن   لغتبه  يف يبزاوج  فهو، أخرى جهة م  اليومية حياتهم يف

 (68):ذلك أمثلة م . بع  إىل بعضها

 ب تكب بم لا ذات الوشاح  ولوالكع ي
 
 
 
 

 ب  أدمعببب  بيلبببب  مبببموشبببحًة  
 

 فثلثجببببببببًا فّتاَنببببببببٌة َدَعجببببببببا 
 
 

 وأغضيُت عيين ع  مهاهبا فلبم ُأببل   
 

 لبببديها بعينبببب ل جببببؤذر وغبببزال    
 ولكببنين أرضببى الغوايببة يف اهلببوى   

 
 وأمحببل فيببه مبببا جنببباه ضاللببب      

 أ  نريبد  ما لنا يتضح، لثالثا البيت مقابل يف والثان  األول البيت  إىل فبالنظر 
 اجلينبات  حتمبل  بوحدات الثالث البيت يف الشاعر يأت  أ  املمك  م  كا  وقد، نثبته

 التكلب   يستط  فلم ذاته إىل ارتد قد الثالث البيت يف لكنه، السابق  البيت  يف نفسها
 .وعصره ذاته إىل انتسابها ع  معربًة والرتاكي  الوحدات فأتت مشاعره إبراز يف

 التداع  1-1-2

 تستدع  لفظة فكل، الدوال ب  التداع  مسألة يف أيًضا املبدأ ذلك يتضح ورمبا
، امللفبوظ  مكونبات  ب  االتساق لتحقيق حماولة يف الشاعر رؤية ع  لتعرب بعينها لفظة

: بب   (16) ويف، عضبال"  – الفبؤاد / "لبداء : بب   (1) البيت يف نراه ما ذلك أمثلة م 
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، " العبزول / قبول  ": ب  (20) ويف، هوله"/ "خوض : ب  (19) ويف ،" خيالك/ "بطي 
: بب   (44) ويف، "/ نبزال "مصباليت : ب  (23) ويف، " حبال  – الوشاة/ قطعت " وب 

 عب   الشباعر  م  عدواًل ُيعد الدوال ب  التداع  هاا إ . " ثناًء/ وحاز، ندى/ "حزت
 واألكثبر ، الرتكيب   مب   موضعه يف  األنس أنه فيه يرى، آخر ملفوظ إىل بعينه ملفوظ
 . السياق م  تناسًقا

 اجملاز 1-1-3

 قواعبد  خببرق  التوليدي النحو يسميه ما الكالم يف ُيحدث اجملاز أ  افرتضنا إذا
 وضب   ميكب   فإنبه ، البدالل   املكبو   يف اإلسقاط قواعد تظهرها كما الدالل  االنتقاء

 يف وضبعه  ميكب   اسبتبداالً  اعتبباره  علبى  لك ، النسق  النوع  العدول با  يف اجملاز
 . (69)غريها إىل احلقيقة م  خروج فهو اجلدول  العدول

 عب   العبدول  يعبين  الباي  الواسب   مفهومبه  – السبياق  هاا يف – باجملاز وأعين
 ذلبك  م . احلقيقية وغري املباشرة غري الداللة إىل للوحدات واحلقيقية املباشرة الداللة
 فهبو ؛ غصبوًنا"  ومسب   – ببدوًرا  "طلعب  : الشاعر قول يف يهالتشب: مثل، املشابهة عالقة
 الغصبو   مثل جيعلها وكالك، واستدارته ومجاله نوره يف البدر مثل بأنها حمبوبته يشبه

 جديبدة  معلومبة  وهب  (  ) والرقبة  اجلمال صفيت على أطلقنا فلو. ومتايلها رقتها يف
 مب   الببدر  أل  قدميبة  علومبة م وه ( أ) وغصوًنا" "بدوًرا على وأطلقنا، املواطث  على

 املعلومبة  عب   عبدل  قبد  الشباعر  أ  لوجدنا، لرقته متمايل والغص  مجيل أنه البده 
 أدعى ذلك ويكو ، املواط  يصدقه ك ( أ) يف القدمية املعلومة إىل(،  ) يف اجلديدة

  (71):الشاعر قول أيًضا ذلك ومثل .(70)اإلنكار أو منه االعرتاض لعدم
 كبببأ  وجبببوههميهشحيبببو  للعبببايف 

 
 صببدور سببيوف حودثببت بصببقال     
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 لكب  ، املواطثب   يصبدقه  لب   رمببا  مستبشبرة  ضاحكة منرية وجوههم قال فلو
 بيبا   يف أوقب   ذلبك  فلعبل ، مضبيًئا  مًعا ال يكو  أ  لزم قد الثان  الشطر يف به املشبه
 (72):قوله يف الكناية ذلك ومثل. احلجة

 وأيقببب  أنببب  ال ألبببوذ بباخببببل  
 

 ا يف صبببيانة مبببال يضبببير  عرًضببب 
 

 إثبات ضرورة رأى بل، بالبول االفرتاض  به امُلالذ بوص  الشاعر يكت  فلم
 وحيبر   املبال  يصو  م  ب  تالزم هناك بالضرورة إذ " مال صيانة " للمواط  ذلك
 . خبياًل يكو  أ  وب ، عليه احلر  وعدم العرض ضياع مقابل يف مجعه على

 ندى" "وحزُت (44) البيت يف الشاعر قول يف ثلتمت وقد، اجملاورة عالقة وهناك
 وهبو  ذلبك  عب   ينبتج  مببا  أتبى  لكنبه ، ماديًّا عطاء نال أنه يقصد الشاعر أ  شك وال

(  ) ورمببا . اجلديدة املعلومة( أ) بب وجاء القدمية املعلومة(  ) ع  عدل فقد، الكرم
 ميثبل  فبال  هباا  وعلبى  ،حتفًظا أو اعرتاًضا تثري أ  شأنها م  صفة أو ما حكًما متثل ال

 تببئرًيا ( أ) العنصبر  ميثل وإمنا، ش ء هلا ُيدع مل ألنه هلا ادحيع  ما على حجة( أ) العنصر
 هنبا  ُيعبدحي ( أ) فعنصبر ، جديبدة  معلومة الناحية هاه م  فهو(  ) جوان  م  جلان 
 الضوء ليطتس هو هنا بالتبئري واملقصود. املال ع  املتسببة واملعنوية املادية للقيمة تبئرًيا
  .(73)املواط  إىل إيصاله املتكلم يريد الاي اجلديد فهو، املعلومة يف أهم هو ما على

  والفصل الوصل 2 -1

 القدميبة  البالغبة  عليهبا  قامبت  اليت اخلطا  أصول م  أساسيا  أصال  وهما
 جباء  فقبد  " للبالغة حدًّا جعلهما م  هناك أ  أهميتهما م  بلغ وقد، كالك واجلديدة

 ودقبة  لغموضبه  ذاك الوصبل"  مب   الفصبل  "معرفبة : فقبال  عنهبا  ُسئل أنه بعضهم ع 
 . (74)البالغة" معان  لسائر كمل إال، أحد فيه الفضيلة إلحراز ُيكمل ال وأنه، مسلكه
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 بب   البربط  بوظيفة تقوم وه ؛ الشرط أدوات القصيدة يف الوصل أشكال م 
 قبول  ذلبك  أمثلبة  م . بينهما قةعال وجود أو ارتباطهما املواط  يتصور رمبا مجلت 

 (75):األبيوردي
 سببواجم تكفيهببا احليببا وانهمالثببه 

 
 إذا احنلَّ يف ُوطث  الغمبام  عزالب    

 
 املواطب   يفباج   بالشباعر  فبإذا ، آخبر  ماء أي م  أغزر املطر ماء أ  فالظاهر

 الرببا  تكف  دموعه بأ ، درجته م  يقلل أو حبه ينكر كونه يفرتض رمبا الاي الضمين
 . منه أغزر بالتال  فه  وكثرته ملطرا

 فقبد ، " البواو  " حبرف  وتكبراًرا  وروًدا أكثرهبا  كا  وقد، العط  أدوات ومنها
 الباات  مواق  ُتعدد جاءت جمملها يف وه ، القصيدة يف مرة وعشري  مثا  تكررت

 والبود  احلب   وسائل تنوع لتثبت وكالك، حت  مب  الوثيقة عالقتها تعكس اليت احملبة
 . املمدوح/ احملبو  أو املرأة/ احملبو  كا  سواء جامًدا تقليديًّا ليس وأنه

 (76):الشاعر قول مثل يف وذلك، االستفهام أدوات ومنها
 فمبا لنسبباء احلب  ُيضببمر  غثيلببرةً   
 

 ؟ مبا هلب َّ ومبال    ، سبتها العبوال   
 

 فيبه   حيكب  الباي ، السبردي  للسياق دعًما مثَّلتا قد " ما – فما " االستفهام فأداتا
 ذلبك  رفب   مبثاببة  جباء  قبد  هنبا  فاالسبتفهام ، ببه  احل  نساء تعلق مدى ع  الشاعر
 قبوة  تأتبت  ورمببا . احملبوبة ه  فقط بواحدة – ذاته الوقت يف – تعلقه وإثبات، التعلق
 مبا  ظل يف اإلجابة للمواط  ترك إمنا، السؤال  ع  جي  مل الشاعر أ  م  هنا األداة

 . بها واإلقرار احلجة بيا  يف وآكد أشد ذلك ولعل، السياق يقتضيه

 (77):الشاعر قول مثل يف وذلك، االعرتاض: أشكاله فم  الفصل وأما
 والقلب  كلهبه  ، عرض  عل َّ الوصبلَ 

 
 
 
 

  وصبببالفبببأنى يببببتغَ   ، لبببديكع 
 

 فثلثجببببببببًا فّتاَنببببببببٌة َدَعجببببببببا 
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 مب   الظباهر  أو االدعباء  صبوت ، األصبوات  تعبدد  على "قائم هنا فاالعرتاض
 احلب   نسباء  هيبام  هبو  فالظباهر  .(78)أخرى" ناحية م  احلقيقة أو احلق وصوت، يةناح

 إمنبا  هلب   ملًكبا  لبيس  قلبه أ  وه  املسألة جوهر يثبت أ  أراد الشاعر لك ، بالشاعر
 . حملبوبته

 (79):الشاعر قول ذلك فم ، القصيدة يف أدواته تعددت وقد، النف : أشكاله وم 
 اتقبت  فما رعت القربى قبريش ، وال 

 
 
 
 

 عتببببباب ، ومل يكسعببببب ل لبببببالك  
 

 فثلثجببببببببًا فّتاَنببببببببٌة َدَعجببببببببا 
 
 

 أدوات تنوعت وقد، حملبوبته خصاصة م  يشكوه ما إثبات سياق يف هنا الشاعر
 وبب   احملبوبة تتصوره ما ب  الفصل حياول الشاعر وكأ ، املنفّ  تنوع م  لتتسق النف 

 تبوح   " ما " فأداة، األحداث لتسلسل تصوًرا الثالثة األدوار جاءت وقد، واق  هو ما
 املاض  تفيد اليت " ال " و، حدث أول وهو املاض  يف كا  للقربى قريش رعاية عدم بأ 

 الشباعر  سبيتوجه  فبالضبرورة  السبابق  احلبدث  علبى  ترت  ما عكست، مًعا واحلاضر
 افقليتو ماض  إىل فتحوله املضارع الفعل على تدخل اليت " مل " جاءت ثم، قريش لعتا 

 أ  يريبد  فالشاعر، مضى ما على أيًضا مرتت  حدث وهو، السابق  احلدث  م  زمنيًّا
 . حاله يسؤ فلم حدث ما رغم أنه يثبت

 (80):الشاعر قول أمثلته وم ، القصر: أشكاله وم 
 فال تنكري سريي إليك على البوجى 

 
 
 
 

 ركائبببَ  ال ُينعلبببب  غيببببر ظبببالل   
 

 فثلثجببببببببًا فّتاَنببببببببٌة َدَعجببببببببا 
 
 

 وخفهبا  قويبة  زالبت  ما فناقته، ادعائه يف كاذ  الشاعر إ : الواش  يقول مبافر
 أو االفرتاضب   – الواشب   ادعباءات  بب   ليفصبل  القصبر  أسبلو   جاء ولاا، غليظ

 إىل املشب   كثبرة  مب   ُيبرى  ال يكباد  ناقتبه  خ َّ أ  وهو األمر حقيقة وب  – الواقع 
 . العهد على زال ما أنه يثبت ما احملبوبة

 (81):الشاعر قول ذلك م ، االحرتاس: كالك أشكاله وم 
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 ه، أظنبببدود  مببب  دالل صبببوفيبببكع 
 
 
 
 

 صدوَد مالل  –على ما حكى الواش  
 

 فثلثجببببببببًا فّتاَنببببببببٌة َدَعجببببببببا 
 
 

 – حملبوبتبه  حببه  إثبات سياق يف – الشاعر أراد " الواش  حكى ما على " فجملة
 ويف، الواشب   ادعاء هو إمنا، عاهادَّ ما هو ليس الظ  هاا أ  على يؤكد أ  خالهلا م 

 فصبل  فهبو . بها ساء قد ظنه يكو  أ  حمبوبته ذه  يف لبس حيدث أ  منه خشية ذلك
 . هو اعتقاده وب  الواش  ادعاء ب 

 التوازي -2
 القصيدة يف توفر وقد. (82)وموقًعا" صورة املتشابهة البنيات ه  املتوازية "البنيات

 باجلزئ  وأعين. الكل  والتوازي، اجلزئ  التوازي :وهما، التوازي أشكال م  شكال 
 : أنواعه أهم وم ، الواحد البيت مستوى على يتحقق الاي

 الصوائت توازي 2-1
 (83):بالقصيدة بيت أول يف نراه وذلك

 ُأتيحببت لببداء  يف الفببؤاد عضببال  
 
 

 ربببا بالظببباء العبباطالتع حبببوال    
 
 

 مببدى  يبوح   ذلك ولعل، مرات مثا  " األل  " املد حرف تكرار نالحظ حيث
 وذكريات مشاهد نفسه يف وحركت، الربا تلك رأى حينما الشاعر به يشعر الاي األمل

 . وحمبوبته مجعته
 الصوامت توازي 2-2

 (84):الشاعر قول يف ذلك ومثال
 حيبببوط محاهبببا غلمبببة أمويبببةٌ   
 

 خبطيبببة  ُملبببس املتبببو  طعبببوال     
 يف تبواز   كبالك  وبينهمبا ، " خبطية – حيوط ": يف الطاء حرف تكرار نالحظ فهنا 

 املبيم  حرف مقابل يف، واإلحاطة بالقوة يوح  الاي اإلطباق حروف م  وهو، املوق 
 مب   الليونبة  اتسقت ورمبا، " املتو  – غلمة "، " ملس – محاها ": يف بالليونة يوح  الاي
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، نهمسب  صبغر  حبكبم  بصبحبته  كبانوا  الباي   الصببية  ومب  ، " كوف  " بلدته ع  التعبري
 . حبوزتهم كانت اليت الرماح نوعية م  وكالك

 املعجم  التوازي 2-3
 -الوصببل "، " موشببحة – الوشبباح  ": مثببل، اللفظيببة املشببابهة تببوازي ومنببه 
 فيبه  يتعمبد  تواز  وهو، " يشنه – شانه "، " خيال – خيالك "، " صدود – صدود "، وصال "
 مب   مرجعيتهبا  إىل وحييبل ، عالقبات  مب   امللفبوظ  عناصبر  ب  ما إىل اإلشارة الشاعر
 . خالله

 "، " واصبلتها  – خبالفتين  "، " غوال – أرخصها ": مثل وذلك، التضاد توازي ومنه
 البيت  املفارقبة  تبربز  توازيبات  وهب  . " ثقال – خفي  "، " حيال – تلقح "، " رقة – غلظ

 لشبرط  جمب  املع التوازي افتقد ورمبا. وبالكو  بالناس عالقته يف الشاعر هلا يتعرض
 تشبكل  يف حيبوي  ببدور  وتقوم مؤثرة تظل العالقات باق  أ  إال، املوض  يف التكافؤ

 . النص بنية داخل العالقات
 الرتكي  توازي 2-4

 معسلب َ  – بدوًرا طلع  ": مثل، البيت داخل تركيب  ب  جزئ  بشكل يأت  وقد 
، تكسري مج  التمييز جاءو، النسوة نو  بهما وُأحلق ماضي  الفعال  جاء فقد " غصوًنا

 مبا ، احلسبنة  الفتيات هؤالء صفات تعدد إىل يلفت موسيقيًّا إيقاًعا ذلك أحدث ورمبا
 إذ والليث – جاد إذ احليا وباَّ " ذلك ومثل. أجلها م  – حمبوبته لدى - تضحيته يثبت
 . املمدوح/ الغائ  ضمري مرجعية اختالف "م  سطا
 (85):الشاعر قول مثل، بأكمله البيت مستوى على التوازي هاا يأت  وقد

 وحببزُت نببدى مببا شببانه مبطالعببهع  
 

 وحببباز ثنببباًء مل يشبببنله مطبببال    
 اخبتالف  مب   " حباز  – حبزتُ  " فب ، املشابهة عالقات على احتوى قد فالبيت 

 اخبتالف  مب   " مطبال   – مبطاله " وكالك، " يشنه مل – شانه ما " وب ، الضمري مرجعية
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 بينهما أ  رغم " ثناء – ندى " اُلمحاز اختالف م  بير  والتضاد. أيًضا الضمري مرجعية
 . معنويت  قيمت  كونهما حيث م  تناظًرا

 يف أسبهم  قد، املوق  يف والتكافؤ الصورة يف البيت وحدات ب  التشابه هاا إ 
 عالقبة  – يببدو  مبا  علبى  – وه ، واملمدوح الشاعرة الاات ب  العالقة حدود رسم
 فببالرغم ، ذاتبه  وينسى ش ء كل املمدوح مينح أ  الشاعر يريد ال، الطرف  ب  تناظر

 ثنباء  إىل حيتباج  أيًضا املمدوح فإ ، املمدوح عطاء إىل وحيتاج اليد ضيرق الشاعر أ  م 
 يبؤخر  مل كبالك  الشباعر  فبإ  ، الشاعر إىل عطاءه يؤخر مل املمدوح كا  وإذا، الشاعر
 . له مدحه
 (86):يليه لايا البيت أيًضا ذلك ومثل

 فسقُت إليبه الشبكر بعبد سبؤاله     
 

 وساق إلب َّ العبرَف قببل سبؤال      
 معبامل  اتضباح  يف أسهم دالل  تناظر عنه نتج قد ،واملوسيقى الصيغ يف فالتناظر 

  .النص داخل العالقات
 : املقاط  مستوى على القصيدة يف فيأت  الكل  التوازي وأما

  (14) :( 1) البيت م : األول املقط 
 ( 16) (،15) :والثان  األول املقطع  ب  والرابط

 ( 27) :( 17) البيت م : الثان  املقط 
 ( 32) :( 28) :والثالث الثان  املقطع  ب  والرابط

 ( 42) :( 33) البيت م : الثالث املقط 
 ( 45) :( 43) :الراب  املقط 

 فالشاعر ،آخر إىل ضمري م  االنتقال أساس على املقطع  التقسيم هاا يتأسس
 ضمري إىل عاد ثم ،الغائ  ضمري إىل ،املواط  ضمري إىل ،املتكلم ضمري م  انتقل قد
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 ببدء  تعمبد  الباي  الشباعر  هبو  األول املقط  يف – التعبري صح إذا – فالبطل .املتكلم
  .املمدوح الثالث ويف ،احملبوبة الثان  ويف ،وختامها القصيدة
 ،حملبوبتبه  حبه إثبات وحياول ،أشجانه يبث لاألو املقط  خالل م  الشاعر إ  

: مثبل  ،أخبرى  ضبمائر  مب   املقطب   يتولبل  ما ورغم ،العالقة لتلك وفيًّا زال ما وأنه
  .ذاته إىل أخرى مرة يرتد يفتأ ال فإنه ،املالح الفتيات على العائد "الغائ "

 كل بعد – فيه الشاعر حياول ،متهيديًّا والثان  األول املقط  ب  الرابط جاء وقد
 .بالقليبل  منهبا  يقن  فإنه ذلك ورغم ،حمبوبته على اللوم إلقاء – حبه إلثبات حماوالته
 – "أغضبيت : مثبل  فاألوىل ،وجمردة حسية ب  ما تنوًعا جيد املقط  هاا ألفعال والناظر

 أقام قد ذلك أ  شك وال ." واصلتها – خالفتين – أرضى ": مثل والثانية ،بعُت" – أرى
  .التجريد وعامل احلس عامل  ب  توازًيا

 سبيما  وال ،اإلنشبائية  األسبالي   فيبه  تكثر املواط  ضمري/ الثان  املقط  ويف
 ،" سبل   ": واألمبر  ،" تنكبري  وال – تلزميين فال – تقبل  وال – تنكري فال ": بال النه 

 علبى  اإلنشائ  األسلو  طغيا  إ  ." اللبات ملثم فهل – اشتملت هل ": واالستفهام
 احلبدة  شبكل  أخبا  الباي  ،اخلطبا   إيقباع  واخبتالف  النربة بعلو ليش  الثان  املقط 

 إذا وأنبه  ،حملبوبته والئه إثبات جبان  هويته إثبات يف الشاعر برغبة يوح  ما ،واحلسم
 ذلك فإ  ،حمبوبته م  العدد يستجدي الاي احمل  بثو  األول املقط  يف ظهر قد كا 

  .وهيامه حبه تشو  شك ذرة هناك أ  عيني وال ،ذاته تالش  يعين ال
 صور م  صورة على الضوء ليسلط؛ الثالث للمقط  التمهيدي الرابط يأت  ثم

/ الثالبث  املقط  يف مدوحه ع  حلديثه متهيًدا ذلك يف ولعل ،حيياها اليت القاسية احلياة
 ،وحاملمبد  خصبال  يسبرد  فتارة ،ومج  مفرد إىل الضمري هاا تنوع وقد ،الغائ  ضمري
 أشبعار  يف املتبواترة  الصبفات  بب   مجب   منطيًّبا  جباء  أنه ورغم ،قومه مآثر يسرد وتارة

 فيبه  يتنباول  الباي  الراب  املقط  به أحلق قد فإنه ،الشجاعة" – "الكرم وأهمها السابق 
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 – حبزتُ  – "كنبت  ذاتبه  إىل لريتبد  أخرى مرة عاد أنه إال ،نفسه املمدوح ع  احلديث
  .فسقُت"

 اعتبداده  مب   عنبه  ُأثر ما م  ليتناغم بها وانتهاءه بااته الشاعر دايةب فإ  ،وبعد
 الاات حتكم مدى أيًضا لنا تب  وقد ،األموي  وأجداده آبائه جمد بإعادة وحلمه ،بااته

 الباي  بالشبكل  أنهتهبا  حتبى  نهايتهبا  إىل بدايتها م  القصيدة جمريات على وسيطرتها
  .تريده

 : الدراسة نتائج

 مب   سببقه  مبا  مب   فيها الشاعر يتنا  ،احملدث النص داخل ماتالكل كل ليس -1
 دالليبة  أشبكال  إلنتباج  مرتكبًزا  متثبل  البيت  الكلمات بع  هناك وإمنا ،نصو 
 أو الواحبد  البيبت  يف دالليبة  عالقبات  إلقامة نواة تشكل فه  وبالتال ، متعددة
  .البيت 

 يف األثبر  أبعبد  لبه  كا  ام ،التعبريية بالقوة القصيدة يف اإلجنازية الصيغة اتسمت -2
 لرمسهبا  ذلبك  يكو  ورمبا .مؤماًل أم حقيقيًّا تأثرًيا أكا  سواء املتلق  معتقدات

 إنتباج  إلعبادة  الواسبطة  مبثاببة  كانت وأنها ،املبدعة بالاات متعلقة حياتية صوًرا
  .وإحيائية لغوية عالقات

  .اللغوية اختياراته يف إليه احتكم الاي الفين املعيار ه  الشاعر ذاتية -3
 " عليبه  أطلقنبا  مبا  يف األصبل  األبيبوردي  قصيدة يف الواردة الصور بع  ُعدت -4

 ،األصبل  لبالك  فروع فه  ذلك ع  الناجتة املؤثرات أما ،" التصويرية االستعارة
  ." الشعري النموذج " عليه أطلقنا ما ضم  ومتواترة مندرجة وه 

 ،القصبيدة  يف ورةالصب  مكونبات  مب   كمكبو   الدالليبة  الوحدات بع  لعبت -5
 " الشببعري النمببوذج " صببور بعبب  خمالفببة يف حيويًّببا دوًرا املقصببدية إىل إضببافة

  .إليها واإلضافة
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 للحيباة  رؤيتهبا  عب   تنبافح  ،حجاجية املطل  صيغ بع  خالل م  الاات بدت -6
 وكالك ،تهافتها يرى أو الرؤية تلك عكس يرى اآلخر كا  وإ  حتى ،وللكو 

  .القوة برداء متلبسة بدت
 تشبكيل  إعبادة  يف الشباعر  إبداع ملمارسة مدعاة القصيدة يف املقاط  بع  كانت -7

 تبأثره  خالل م  - األبيوردي استطاع فقد ،القصيدة َثمَّ وم  للبيت الفنية البنية
 البنباء  إلعادة ذاته الوقت يف ومنطلًقا خمتتًما املقط  م  جيعل أ  - األوائل بشعر

  .تهذا الوقت يف والدالل  األغراض 
 درجبات   ،التصرف - التباي  - التشاكل: الثالثة الداللية العالقات أركا  مثلت -8

  .ومشروعيته الشاعرة الاات إىل ومفرداتها التجربة انتسا  كيفية يف
 إىل ينتسب   مبا  وبب   النص خارج م  استقدمه ما ب  يربط أ  الشاعر استطاع -9

 م  عنهما تفرع وما ،التوازيو احلجاج: حموري  تكنيك  طريق ع  املبدعة ذاته
 الوصببل - اجملبباز - التببداع  - الببزمين التببألي ) :مثببل فبباألول ،فنيببة أدوات

 التبوازي  - الصبوامت  تبوازي  - الصبوائت  تبوازي ) :مثبل  والثبان  ( والفصل
  (.الرتكي  توازي -املعجم 

 حبد  علبى  - يكتفبوا  مل احلقبة تلك شعراء أ ؛ القصيدة هاه خالل م  لنا يتب  -10
 حاولوا إمنا ،بشعرهم التأثر أو ،القدامى الشعراء بتقليد ب الباحث  م  كثري ماتها

 إىل يضبيفوا  وأ  ،الفنيبة  القصيدة مستويات كافة على تغيري إحداث - كالك -
  .الشاعرة ذواتهم إىل ُينس  ما الشعرية التجربة
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 :والتعليقات وام اهل

  (.سفس) مادة ،منظور اب  ،العر  لسا  انظر (1)
 للرتبيبة  العربيبة  املنظمبة  ،95   ببدوي  حسب   ،املوازييبك  وتوثيبق  دراسة يف احلديثة املنهجية (2)

  .م1998 سنة ،الشارقة ،والفنو  والثقافة
 ،الثانيبة  الطبعة ،للنشر توبقال دار ،زاه  فريد ترمجة ،79   كريستيفا جوليا ،النص علم انظر (3)

  .م1997 سنة ،املغر 
 رؤيبة  ،صبا   فوبري / ترمجبة  ،156   تبودوروف  تزفيتبا   ،احلواري املبدأ خت با ميوائيل (4)

  .م2012 سنة ،القاهرة ،األوىل الطبعة ،والتوزي  للنشر
 الغبر   دار ،عباس إحسا / د حتقيق ،1394: 1391/ 2 احلموي ياقوت ،األدباء معجم انظر (5)

   .م1993 سنة ،بريوت ،األوىل الطبعة ،اإلسالم 
 ،العربيبة  اللغبة  جممب   ،األسبعد  عمبر / حتقيق ،األوىل الطبعة ،645/ 2 األبيوردي وا دي انظر (6)

  .م1974 سنة ،دمشق
   .161   احلواري املبدأ باخت  ميوائيل (7)
  .645/ 2 األبيوردي ديوا  (8)
  (.تيح) مادة ،العر  لسا  انظر (9)
 منشبورات  ،شبكر  ديهبا  وشباكر  جاسبم  السبيد  مك / حتقيق ،110/ 1 بيص حيص ديوا  (10)

  .م1974 سنة ،العراق ،األعالم وزارة
 ،بريوت ،األوىل الطبعة ،صادر دار ،الصمد واضح/ د حتقيق ،189   اجلعدي النابغة ديوا  (11)

   .م1998 سنة ،لبنا 
 ،األوىل الطبعبة  ،صبادر  دار ،العطيبة  إببراهيم  خليل/ د حتقيق ،44   احلمري ب  توبة ديوا  (12)

   .م1998 سنة ،لبنا  ،بريوت
 ،ببريوت  ،الثانيبة  الطبعبة  ،العربب   الشرق دار ،حس  عزة/ د حتقيق ،99   الطرماح ديوا  (13)

  .م1994 سنة ،هب1414 سنة ،لبنا 
  .650/ 2 األبيوردي ديوا  (14)
  (.حوز) مادة العر  لسا  انظر (15)
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 ،ببريوت  ،األوىل الطبعبة  ،اجليبل  دار ،التوجن  حممد حتقيق ،338/ 2 املرتضى الشري  ديوا  (16)
  .م1997 سنة

 ،ببريوت  ،العربب   الكتا  دار ،الدويه  خليل/ د شرح ،86   احلمدان  فراس أب  ديوا  (17)
  .م2007 سنة ،هب1428 سنة ،لبنا 

 ،وتببري  ،األوىل الطبعبة  ،صبادر  دار ،عبباس  إحسبا  / د حتقيق ،393/ 2 الصنوبري ديوا  (18)
   .م1998 سنة ،لبنا 

  .164/ 1 انهديو (19)
 الطبعبة  ،والتوزيب   للنشبر  صبامد  دار ،132   حيزم أمحد/ د ،اللغة ورها  الشعر ف  انظر (20)

  .م2012 سنة ،تونس ،الثانية
  .648/ 2 ديوانه (21)
 ،ببريوت  ،األدبيبة  املطبعة ،اللبابيدي سليم ب  حممد/ حتقيق ،641/ 2 الرض  الشري  ديوا  (22)

  .هب1309 سنة ،لبنا 
 ،لبنبا   ،ببريوت  ،العرب  الكتا  دار ،الربقوق  الرمح  عبد/ شرح ،6/ 2 املتنيب ديوا  شرح (23)

   .م2010 سنة ،هب1431 سنة
  .م1893 سنة ،لبنا  ،بريوت ،الرابعة الطبعة ،اآلدا  مطبعة ،29 ،66 ،57  شداد ب  عنرتة ديوا  (24)
 ،الرابعبة  الطبعبة  ،العربب   الثقبايف  زاملرك ،140   مفتاح حممد ،الشعري اخلطا  حتليل انظر (25)

   .م2005 سنة ،ولبنا  ،املغر 
  .648/ 2 ديوانه (26)
 سببنة ،الثالثببة الطبعببة ،لبنببا  ،بببريوت ،العلميببة الكتبب  دار ،339/ 1 الرومبب  اببب  ديببوا  (27)

  .م2002 سنة ،هب1423
  .844/ 2 ديوانه (28)
 الطبعبة  ،صبادر  دار ،طريفب   نبيبل  مبد حم/ د حتقيق ،27   األسدي زيد ب  الكميت ديوا  (29)

   .م2000 ،لبنا  ،بريوت ،األوىل
 للنشبر  رؤيبة  ،168 ،167   دمحا  ب  مجال/ د ،الشعري اخلطا  يف الاهنية األنساق انظر (30)

   .م2011 سنة ،القاهرة ،األوىل الطبعة ،والتوزي 
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  .646/ 2 ديوانه (31)
 سنة ،هب1404 سنة ،بريوت ،والنشر للطباعة تبريو دار ،211   ربيعة أب  ب  عمر ديوا  (32)

   .م1984
  .275/ 1 ديوانه (33)
 ،لبنبا   ،ببريوت  ،العربب   الكتا  دار ،األمسر راج / حتقيق ،التربيزي ،متام أب  ديوا  شرح (34)

   .م2007 سنة ،هب1427 سنة
  .18   ديوانه (35)
  .128/ 1 ديوانه (36)
  .83   الشعري اخلطا  حتليل (37)
  .647/ 2 ديوانه (38)
  .193/ 1 ديوانه (39)
 ،الثانيبة  الطبعبة  ،املصبرية  األجنلبو  مكتببة  ،196   أنبيس  إبراهيم/ د ،الشعر موسيقى انظر (40)

   .م1952 سنة ،القاهرة
  .176 ،175   نفسه املرج  انظر (41)
 ،والتوزيب   رللنشب  صامد دار ،31   حيزم أمحد/ د ،الاات شعرية إىل اللغة شعرية م  انظر (42)

  .م2010 سنة ،تونس ،األوىل الطبعة
  .647/ 2 ديوانه (43)
 ،لبنبا   ،بريوت ،العرب  الرائد دار ،167   املرتض  الشري  ،والشبا  الشي  يف الشها  (44)

   .م1982 سنة ،هب1402 سنة
 سببنة ،دمشببق ،العرببب  العلمبب  اجملمبب  ،مببردم خليببل حتقيببق ،147   اخليبباط اببب  ديببوا  (45)

  .م1958 سنة ،هب1377
 ،األوىل الطبعبة  ،املصبرية  الكت  دار مطبعة ،385   الفاطم  اهلل لدي  املعز ب  متيم ديوا  (46 )

  .م1957 سنة ،هب1377 سنة ،القاهرة
  .31   الاات شعرية إىل اللغة شعرية م  (47)
  .35   الاات شعرية إىل اللغة شعرية م  انظر (48)
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 ،العصبرية  املكتببة  ،اهلواري الدي  صالح/ د حتقيق ،235   املعري ءالعال أبو ،الزند سقط (49)
  .م2007 سنة ،هب1428 سنة ،لبنا  ،بريوت ،األوىل الطبعة

   م1964 سنة ،مصر ،املعارف دار ،الصرييف كامل حس / حتقيق ،1701/ 3 البحرتي ديوا  (50)
 ،صبادر  دار ،جعفر ناهد مراجعة ،البستان  كرم وشرح تقديم ،372   الرَّفَّاء السري ديوا  (51)

  .م1996 ،األوىل الطبعة ،لبنا  ،بريوت
  .36   الاات شعرية إىل اللغة شعرية م  (52)
 ،322   صبمود  محبادي / د و ،املهبريي  القبادر  عببد / د ترمجة ،اخلطا  حتليل معجم انظر (53)

   .م2008 سنة ،تونس ،للرتمجة الوطين املركز ،سيناترا دار ،323
  .646/ 2 يوانهد (54)
  .174   ديوانه (55)
  .646/ 2 ديوانه (56)
  .647/ 2 ديوانه (57)
 ،ببريوت  ،األوىل الطبعبة  ،والتوزيب   والنشبر  للطباعبة  املعرفبة  دار ،251   الرمبة  ذو ديوا  (58)

  .م2006 سنة ،هب1427 سنة ،لبنا 
 أمب   نعمبا  / قيبق حت ،والسجسبتان   والسكري السكيت اب  شرح ،254   احلطيئة ديوا  (59)

  .تاريخ دو  ،مصر ،احلليب الباب  مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ،طه
 ،ببريوت  ،العربب   الكتبا   دار ،الغزالب   اجمليد عبد أمحد/ حتقيق ،374   نواس أب  ديوا  (60)

   .م2007سنة ،هب1428 سنة ،لبنا 
  .305/ 1 ديوانه (61)
  .497 ،496 اللغة ورها  الشعر ف  (62)
  .646/ 2 يوانهد (63)
  .م2007 سنة ،هب1428 سنة ،لبنا  ،بريوت ،العرب  الكتا  دار ،48   القيس امرئ ديوا  (64)
  .48   نفسه املرج  انظر (65)
  (.حجج) مادة العر  لسا  انظر (66)
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 الطبعبة  ،والتوزيب   للنشبر  مسبكيليان   ،78   صبولة  اهلل عببد / د ،احلجباج  نظرية يف انظر (67)
   .م2011 سنة ،نستو ،األوىل

  .646/ 2 ديوانه (68)
  .91 ،90   احلجاج نظرية يف انظر (69)
  .91   نفسه املرج  انظر (70)
  .650/ 2 ديوانه (71)
  .650/ 2 ديوانه (72)
  .95   احلجاج نظرية يف انظر (73)
 امبة الع اهليئبة  ،شباكر  حممبود / د حتقيبق  ،222   اجلرجبان   القباهر  عببد  ،اإلعجباز  دالئل (74)

  .م2000 سنة ،مصر ،للكتا 
  .646/ 2 ديوانه (75)
  .647/ 2 ديوانه (76)
  .646/ 2 نفسه (77)
  .104   احلجاج نظرية يف (78)
  .649/ 2 ديوانه (79)
  .647/ 2 نفسه (80)
  .647/ 2 ديوانه (81)
  .191   الشعري اخلطا  يف الاهنية األنساق (82)
  .645/ 2 ديوانه (83)
  .649/ 2 نفسه (84)
  .650/ 2 ديوانه (85)
  .651/ 2 ديوانه (86)
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 واملراجع املصادر

 األوىل الطبعبة  ،والتوزي  للنشر رؤية ،دمحا  ب  مجال/ د ،الشعري اخلطا  يف الاهنية األنساق، 
   .م2011 سنة ،القاهرة

 سنة ،ولبنا  ،ر املغ ،الرابعة الطبعة ،العرب  الثقايف املركز ،مفتاح حممد ،الشعري اخلطا  حتليل 
   .م2005

 سنة ،مصر ،للكتا  العامة اهليئة ،شاكر حممود/ د حتقيق ،اجلرجان  القاهر عبد ،اإلعجاز دالئل 
   .م2000

  سبنة  ،هبب 1377 سبنة  ،دمشبق  ،العربب   العلمب   اجملمب   ،مبردم  خليل حتقيق ،اخلياط اب  ديوا 
   .م1958

  سبنة  ،هبب 1423 سبنة  ،الثالثبة  الطبعبة  ،لبنبا   ،ببريوت  ،العلمية الكت  دار ،الروم  اب  ديوا 
   .م2002

  سبنة  ،لبنبا   ،بريوت ،العرب  الكتا  دار ،الدويه  خليل/ د شرح ،احلمدان  فراس أب  ديوا 
  .م2007 سنة ،هب1428

  سبنة  ،لبنبا   ،ببريوت  ،العربب   الكتبا   دار ،الغزالب   اجمليد عبد أمحد/ حتقيق ،نواس أب  ديوا 
   .م2007سنة ،هب1428

  سبنة  ،دمشبق  ،العربيبة  اللغبة  جممب   ،األوىل الطبعبة  ،األسبعد  عمبر / حتقيبق  ،ألبيورديا ديوا 
   .م1974

  م2007 سنة ،هب1428 سنة ،لبنا  ،بريوت ،العرب  الكتا  دار ،القيس امرئ ديوا.   

  م1964 سنة ،مصر ،املعارف دار ،الصرييف كامل حس / حتقيق ،البحرتي ديوا. 

  سبنة  ،القباهرة  ،األوىل الطبعة ،املصرية الكت  دار مطبعة ،الفاطم  اهلل لدي  املعز ب  متيم ديوا 
  .م1957 سنة ،هب1377
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  لبنا  ،بريوت ،األوىل الطبعة ،صادر دار ،العطية إبراهيم خليل/ د حتقيق ،احلمري ب  توبة ديوا، 
  .م1998 سنة

  شبركة  ،طبه  أمب   نعمبا  / حتقيبق  ،والسجسبتان   والسكري السكيت اب  شرح ،احلطيئة ديوا 
  .تاريخ دو  ،مصر ،احلليب الباب  مصطفى ومطبعة مكتبة

  األعبالم  وزارة منشبورات  ،شكر هادي وشاكر جاسم السيد مك / حتقيق ،بيص حيص ديوا، 
   .م1974 سنة ،العراق

  سبنة  ،لبنبا   ،ببريوت  ،األوىل الطبعبة  ،والتوزيب   والنشبر  للطباعبة  املعرفبة  دار ،الرمة ذو ديوا 
  .م2006 سنة ،هب1427

  ببريوت  ،صبادر  دار ،جعفبر  ناهبد  مراجعبة  ،البسبتان   كرم وشرح تقديم ،الرَّفَّاء السري ديوا، 
  .م1996 ،األوىل الطبعة ،لبنا 

  سبنة  ،لبنبا   ،ببريوت  ،األدبية املطبعة ،اللبابيدي سليم ب  حممد/ حتقيق ،الرض  الشري  ديوا 
  .هب1309

  م1997 سنة ،بريوت ،األوىل الطبعة ،اجليل ردا ،التوجن  حممد حتقيق ،املرتضى الشري  ديوا.   

  سبنة  ،لبنبا   ،بيبوت  ،األوىل الطبعبة  ،صبادر  دار ،عبباس  إحسبا  / د حتقيبق  ،الصنوبري ديوا 
   .م1998

  سبنة  ،لبنبا   ،ببريوت  ،الثانيبة  الطبعة ،العرب  الشرق دار ،حس  عزة/ د حتقيق ،الطرماح ديوا 
  .م1994 سنة ،هب1414

  م1984 سنة ،هب1404 سنة ،بريوت ،والنشر للطباعة بريوت دار ،ةربيع أب  ب  عمر ديوا.  

  م1893 سنة ،لبنا  ،بريوت ،الرابعة الطبعة ،اآلدا  مطبعة ،شداد ب  عنرتة ديوا.   

  األوىل الطبعبة  ،صبادر  دار ،طريفب   نبيبل  حممبد / د حتقيبق  ،األسبدي  زيبد  بب   الكميت ديوا، 
  .م2000 ،لبنا  ،بريوت
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  سبنة  ،لبنا  ،بريوت ،األوىل الطبعة ،صادر دار ،الصمد واضح/ د حتقيق ،دياجلع النابغة ديوا 
   .م1998

 األوىل الطبعة ،العصرية املكتبة ،اهلواري الدي  صالح/ د حتقيق ،املعري العالء أبو ،الزند سقط، 
  .م2007 سنة ،هب1428 سنة ،لبنا  ،بريوت

 سنة ،لبنا  ،بريوت ،العرب  الكتا  ارد ،األمسر راج / حتقيق ،التربيزي ،متام أب  ديوا  شرح 
  .م2007 سنة ،هب1427

 سبنة  ،لبنبا   ،ببريوت  ،العربب   الكتبا   دار ،الربقبوق   البرمح   عبد/ شرح ،املتنيب ديوا  شرح 
  .م2010 سنة ،هب1431

  سببنة ،لبنببا  ،بببريوت ،العرببب  الرائببد دار ،املرتضبب  الشببري  ،والشبببا  الشببي  يف الشببها 
  .م1982 سنة ،هب1402

 سبنة  ،املغبر   ،الثانية الطبعة ،للنشر توبقال دار ،زاه  فريد ترمجة ،كريستيفا جوليا ،النص علم 
   .م1997

  سبنة  ،تبونس  ،الثانية الطبعة ،والتوزي  للنشر صامد دار ،حيزم أمحد/ د ،اللغة ورها  الشعر ف 
   .م2012

 سبنة  ،تبونس  ،األوىل بعبة الط ،والتوزي  للنشر مسكيليان  ،صولة اهلل عبد/ د ،احلجاج نظرية يف 
   .م2011

 األوىل الطبعبة  ،اإلسالم  الغر  دار ،عباس إحسا / د حتقيق ،احلموي ياقوت ،األدباء معجم، 
  .م1993 سنة ،بريوت

 املركبز  ،سبيناترا  دار ،صبمود  محبادي / د و ،املهريي القادر عبد/ د ترمجة ،اخلطا  حتليل معجم 
  .م2008 سنة ،تونس ،للرتمجة الوطين

  األوىل الطبعبة  ،والتوزيب   للنشبر  صامد دار ،حيزم أمحد/ د ،الاات شعرية إىل اللغة عريةش م، 
   .م2010 سنة ،تونس
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 الشبارقة  ،والفنبو   والثقافبة  للرتبية العربية املنظمة ،املوازييك وتوثيق دراسة يف احلديثة املنهجية، 
  .م1998 سنة

 م1952 سنة ،القاهرة ،الثانية الطبعة ،ريةاملص األجنلو مكتبة ،أنيس إبراهيم/ د ،الشعر موسيقى.  

 للنشببر رؤيببة ،صببا  فوببري/ ترمجببة ،تببودوروف تزفيتببا  ،احلببواري املبببدأ ببباخت  ميوائيببل 
   .م2012 سنة ،القاهرة ،األوىل الطبعة ،والتوزي 
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