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 ملخص البحث
)أحمة بن  بقصيدة   )ابن ُزَريق البغةادي(  تناول البحث مقارنة بالغة قصيدة   

َبْدثي(  والقصييييييييدةتائ من روا     ،في الغرض نفسيييييييي وهي معارضيييييييية ل ا جعفر الةُّ
 ا بالبحث تحت عنوائ:الشعر العربي تناولت م

َبْدثي( دراسة بالغية و)ابن ُزَريق(  تاعدند   موازنة )الةُّ

  ،ومباحث ثالثة   ،وتم دة   ،: مقةمةاقتضت طبيعة البحث أئ يتكوئ من  وقة 
 وخاتمة.

والخطة الموضوعة   ،وسبب اختياري ل   ،عنوائ البحث   اشتملت علىالمقةمة:   -
 لةراست .

َبْدثي(. -  التم دة: يضم التعريف بالشاعرين )ابن ُزَريق والةُّ

 التراكدب في القصدةتدن.األلفاظ و المبحث األول: دالالت  -

mailto:zainabmohamed250.el@azhar.edu.eg
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 المبحث الثاني: التصوير البياني والخيال. -

 المبحث الثالث: البةي  وموسيقى الشعر. -

سييييبدل  من ا على  ثم ذيلت بخاتمة تضييييمنت أهم ما تولييييل حلي  البحث من نتا    
 المثال:

تنوعت ألفاظ قصييييييييييدة  )ابن ُزَريق( وتراكدب  بدن الهوالة والسيييييييييي ولة بحسييييييييييب   -
 وعلى أساس ما يقتضي  المقام. ،المعنى

رغم تنوع ألفاظ قصيييييييدة  )ابن ُزَريق( و وتراكدب  بدن الهوالة والسييييييي ولة حال حئ    -
 القصدة  يغلب علد ا جانب الفخامة وجوالة اللفظ.

َبْدثي( وتراكدب  بالرقة واللدن والع وبةتمدوت ألفاظ   - فقلما أجة فد ا    ،قصييييدة  )الةُّ
 لفظا ثقدال في النطق.

بدنميا يغليب   ،يغليب على قصييييييييييييييدية  )ابن ُزَريق( تيتكدية الهميل بم  يةات مختلفية -
َبْدثي( طرح الهمل عارية عن التتكدة.  على قصدة  )الةُّ

 الكلمات المفتاحية :
 بالغية -موازنة  –ي الّةبدث –ابن زريق  –عدنية 
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Abstract 

The research deals with a comparison of the rhetoric of the poem (Ibn 

Zuraiq al-Baghdadi) with the poem (Ahmad bin Jaafar al-Dabithi), 

which is in opposition to it for the same purpose. 
The nature of the research required that it consist of: an introduction, a 

preface 

, three Chapters, and a conclusion. 

Introduction: It included the title of the research, the reason for 

choosing it, and the plan set for studying it. 

 -  preface: It includes the definition of the two poets (Ibn Zuraiq and 

Al-Dabaithi). 
The first topic: Expressions and semantics of the structures in the two 

poems. 

The second topic: Rhetorical graphic and Imagination. 
The third topic: The aesthetics of the two poems and Poetry rhythm. 

Then it was appended with a conclusion that included the most 

important findings of the research, including, for example: 
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- The words and structures of the poem (Ibn Zuraiq) varied between 

difficulty 

 and ease according to the meaning, and on the basis of what the status 

requires. 
- Despite the diversity of words and compositions (Ibn Zuraik) between 

difficulty and ease, the poem is dominated by the aspect of strength 

of words  . 
- The words and structures of (Debbithi) were characterized by , 

softness and sweetness, so I hardly find a heavy expression in them. 
- The poem (Ibn Zuraiq) is predominant with affirmation of the 

sentences with different affirmations, while the poem (Al-Dabithi) is 

predominant to present the sentences without assertion. 

key words : 

Aynia - Ibn Zuraik - Al-Dabeithi - Comparison- Rhetoric 
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 املقدمة 
والصيييييال  والسيييييالم على أشيييييرا المرسيييييلدن سيييييدةنا    ،بسيييييم ح الرحمن الرحيم

 ،،،وبعة  ،وعلى آل  ولحب  أجمعدن -للى ح علي  وسلم–محمة 

البغةادي( واحة  من أليييييةص القصيييييا ة في التعبدر عن ألم  ُزَريقكتب )ابن  
َبْدثيوعارضي ا )أحمة بن جعفر   ،الفراص ( بقصيدة  في الغرض نفسي  لم تنق   الةُّ

والقصيدةتائ من    ،وجود  النظم ،األليل في ُحسين السيب  بل قاربت   ،عن ا بالغة
 روا   الشعر العربي تناولت ما بالبحث تحت عنوائ:

َبْدثي )و( ُزَريق)ابن  تاعدند   موازنة ( دراسة بالغية الةُّ

وسيييييييبب اختيار الموضيييييييوع يرج  حلى تمدوهما بصيييييييةق ما االنفعالي في نقل 
  -على حة علمي –ودت ما لم أجة ن ما م  جأحال   ،الة الشيييعورية في نظم بلي الح

أو نقَّب عن دفا ن أسييييييييرارهما الهمالية في بحث    ،من اسييييييييتخر  دررهما البالغية
 بالغي .

  ،ومباحث ثالثة  ،وتم دة   ،وقة وضعت للبحث خطة تتكوئ من: مقةمة ،ه ا
 وخاتمة.

والخطة الموضيييييوعة  ،وسيييييبب اختياري ل  ،المقةمة: ذ رت فد ا عنوائ البحث   -
 لةراست .

َبْدثيو  ُزَريقيضم التعريف بالشاعرين )ابن التم دة:  -  (.الةُّ

 التراكدب في القصدةتدن.األلفاظ و المبحث األول: دالالت  -
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 المبحث الثاني: التصوير البياني والخيال. -

 المبحث الثالث: البةي  وموسيقى الشعر. -

 لي  البحث من نتا   .ثم ذيلت بخاتمة تضمنت أهم ما تولل ح

 وح أستل التوفدق والسةاد حن  ولي ذل  والقادر علي . ،ه ا
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  التمهيد
 التعريف بالشاعرين

 هـ420أوال: )ابن ُزَريق البغدادي( ت
 انت ل  ابنة عم َ لف ب ا أشييييييييييية    ،البغةادي ُزَريق" أبو الحسييييييييييين علي بن  

ا الخبدر عبية الرحمن فقصيييييييييييييية أبي  ،ثم ارتحيل عن يا من بغيةاد لفياقية علتي   ،الكلف
فقال ابن   ،فتعطاه عطاء قلدال  ؛ومةح  بقصيييييييييدة  بليغة ،األنةلسيييييييييي في األنةل 

فتعطاني    ،سيييييلكت القفار والبحار حلى ه ا الرجل  ،: حنا هلل وإنا حلي  راجعوئ ُزَريق
ثم ت  ر فراص ابنة عم  وما بدن ما من بعة المسييافة وتحمل المشييقة   ،ه ا العطاء

  ،قالوا: وأراد عبة الرحمن ب ل  أئ يختبره  ،اعتلَّ غما ومات ف ؛م  ضدق ذات يةه
فتفقةوه في الخائ ال ي  ائ في ، فوجةوه مدتا وعنة    ؛فلما  ائ بعة أيام سييتل عن 

 رأس  رقعة مكتوب فد ا ه ه القصدة :

 (1) َليـــَس َيسَمـُعُه "ال َتعذِليه َفِإنَّ الَعــــذَل ُيوِلُعـــُه       َقد َقلــِت َحقًا َوَلِكـــن 

 (2)وقدل: " مةح ب ا العمدة أبا نصر وزير )طغرلب ("

 

ضيييييبط : الشييييييا حبراييم اليازجي   –نفح األزهار في منتخبات األشيييييعار لشييييياكر البتلوني ( 1)
 م1321هي 1903مصر  –مطبعة هنةية باألزبكية  7ط 5ص

تر ي  –تحقدق: أحمية األرنياطوط  –لييييييييييييييالح اليةين خلديل الصييييييييييييييفيةي  –الوافي بيالوفييات  ( 2)
العربي    1ط  77:  76/  21مصييييييييييييييطفى التراع  ححييييياء  هي  1420لبنييييائ  –بدروت  –دار 

  م .2000
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فلم ُي  ر  ،ولم ينل الشيييياعر حظا من نقل تفالييييدل حيات  بدن طيات الكتب 
فلم ينل الشيييييي ر  حال بقصييييييدةت  )ال    ،حال في عةد قلدل من المصييييييادر  باقتضيييييياب 

وربما    ،ل ا سيييييييييييمدت بالدتيمة  ؛وقدل: هي واحة  فرية  لم يصيييييييييييلنا غدرها ،تع لي (
فقة َوَرد ل  في الوافي بالوفيات قصيييدة  أخر     ؛أنشييية غدرها من الشيييعر ولم يوثَّق

 مطلع ا:

 فظ الحلول عليَّ غير شفيق   خْطٌب ُطِرْقُت به أمر طروق 
 (1) بي راصدات لي بكل طريق  فكأنما ُنوب الزمان محيطة 

قلة المصييييييييادر التي تتحةع عن  حال حئ قصييييييييدةت  التي  انت سييييييييبب ورغم  
حدث بةا واضيييحا فد ا أن     ؛شييي رت  تنقل لنا شيييدأا ال بتس ب  عن تفاليييدل حيات 

ولكن قلة   ،(" ببغةاد 2"يسيييكن )الكر  ،كائ فقدرا معةما قلدل الرزص  ثدر األسيييفار  
ذات يييةه أجبرتيي  على الرحدييل حلى طلييب الرزص تييار ييا حبدبتيي  رغم تشييييييييييييييبث ييا بي   

فبات يت  ر    ،وم   ل تل  المعانا  لم ينل الغنى برحدل   ،ورفض ا الصريح لسفره
تار ا تل  القصييييييدة   ،حتى مات  مةا ؛نعيم ولييييييال ا ومتسييييييا  رحدل  دوئ جةو  

االنفعال ما ال تحمل  غدرها من   التي تحمل من ليييةص التهربة الشيييعورية وقسيييو 
 القصا ة . 

 

  78/ 21السابق ( 1)
الكر : محلة وسييب بغةاد / معهم البلةائ لامام شيي اب الةين ياقوت بن عبة ح الحموي  ( 2)

 م 1977هي 1397بدروت -دار لادر 1ط4/448
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 "(1)هي 420"ووفات  باألنةل  سنة  ،توفي وبهواره تل  القصدة 

قدل عن قصدةت  )ال تع لي (:  "قال فد ا أبو عبة ح الُحَمدةي: قال لي أبو  
وتفقيَّ     ،محمية علي بن أحمية بن حوم: ُيقيال: من تختَّم بيالعقدق وقرأ ألبي عمرو

 (2)فقة استكمل الُظرا." ؛ُزَريقوحفظ قصدة  ابن للشافعي 

َبْيثي )   هـ(621: 558ثانيا: أبو العباس الدُّ
لم ينل    ،البغةادي( حظا من الصييييييييدت حال بقصييييييييدةت  ُزَريقكما لم ينل )ابن 
َبْدثيمعارضييي  )أبو العباس   فلم يرد ذ ره حال في عةد قلدل  ،( حظا من الشييي ر الةُّ

 بتن : من المصادر التي عرَّفت 

َبْدثي"أبو العبييياس البيّا  ابن   : أحمييية بن جعفر بن أحمييية بن محمييية بن    الييةُّ
َبْدثي أبو العبياس البيّا  من أهيل واسييييييييييييييب من أالييان م حشييييييييييييييمية وتموال وتقيةميا  اليةُّ
َبْدثي وهو ابن عم الحييافظ أبي عبيية ح    ،وليي  معرفيية بيياألدب وينظم  ،وتهمال   ،الييةُّ

م بغةاد مرات ورو  ب ا شيييييييدأا من شيييييييعره قال ابن النهار: ولم يتفق لي لقاطه  ،َقةا
  (3)... توفي سنة ححة  وعشرين وستما ة بواسب."

 

لبنائ   –م سيسية الرسيالة ببدروت   1ط  2/443عمر رضيا  حالة  –ينظر: معهم الم لفدن ( 1)
 م1993هي 1414

ات األوراص لتقي الةين أبي بكر وينظر: ثمر ، 77:  76/  21الوافي بالوفيات للصييييييييييييييفةي ( 2)
  312- 311تحقدق: محمة أبو الفضيييييييييل حبراييم   –بن علي بن محمة ابن حهة الحموي 

 م2005هي 1426بدروت  –المكتبة العصرية لدةا  1ط

  6/175السابق ( 3)
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 وذكره صاحب األعالم قائال:
َبْدثي" أحميية بن جعفر بن أحميية بن محميية أبو العبيياس ابن   أديييب من   الييةُّ

ضمانة البي  )من أعمال الحسبة(؛ قام فد ا ب  ،الشعراء من أهل واسب مولةا ووفا 
وسييييييييييييييم  من أبي طياليب   ،وزار بغيةاد مرات   ،فياتُّ م بظلم النياس ولييييييييييييييودر ميالي 

 (1)الكسا ي."

وعنةه  تب  ،وهو " شييا أديب فاضيل ل  نظم ونثر عارا باألخبار والسيدر
وقة أورد  ،ول  شيييييرح قصيييييدة  ألبي العالء المعري في ثالثة مهلةات   ،جدة   ثدر 
 (2)فصيحا حلوا ل ي ا في السم  لطيفا في القلب." ،عي شعرا حسنال  ابن السا

َبْدثي" و انت وفا  ابن   (3)بواسب سنة ثمائ وخمسدن وخمسما ة." الةُّ

فقة ذ ر ليياحب فوات الوفيات أن ا سيينة  ؛وهنا أجة اختالفا في سيينة الوفا 
ولييييييييياحب   ،بدنما ذ ر لييييييييياحب الوافي بالوفيات   ،ثمائ وخمسيييييييييدن وخمسيييييييييما ة

فقة  ،ولم يختلفوا في محل الوفا   ،عالم أن ا سيييييييينة ححة  وعشييييييييرين وسييييييييتما ةاأل
  أجم  الهمي  على أئ بلة  الوفا  )واسب(. 

 

 1986لبنائ -بدروت–دار العلم للماليدن  7ط 1/108األعالم لخدر الةين الور لي ( 1)
اعتنى ب : حسيييائ عبة  - اية للمفسييير عماد الةين حسيييماعدل بن عمر بن  ثدر  البةاية والن( 2)

 م2004هي 1425السعودية  -بدت األفكار الةولية الرياض 1ط 2/2000المنائ  
  64/ 1ححسيييييييييائ الباس   تحقدق:  –فوات الوفيات وال يل علد ا /محمة بن شييييييييياكر الكتبي  ( 3)

 م 1973دار لادر ببدروت 1ط
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 قصيدة )ابن ُزَريق البغدادي(
 ال َتعيييييييييييييييييييييييييييييييي لاي  َف ائَّ الَعيييييييييييييييييييييييييييييييي َل ُيولاُعيييييييي ُ 

 
 َقة َقلييييييييييييتا َحقـا َوَلكايييييييييييييييييين َلدييييييييييييييييييَ  َيسَمييييييُع ُ  

 
 َلومييييييييييييييي ا َحييييييييييييييية المضرَّ باييييييييييييييي ا جاَوزتا فاي  

  
ييييييييييييييييييييييييوَم َينَفييييييييييييييييييُع ُ       مان َحدُث َقّةرتا َأئَّ اللييييييَ

 
لاي الرافيييييييييييييييييييييق فاي َتتانادبا ا َبيييييييييييييييييييييَةالـ   َفاسيييييييَتعما

 
ف ا َفُ َو ُمضيييييني الَقليييييييييييييييييييبا ُموجُع ُ    من َعسيييييْ

 
ُلييييييي ُ   َقة  اَئ ُمضَطيييييييييييييييييييييييييييييييييييلاعـا باالَخطبا َيحما

 
لّاعت باُخُطوبا البدنا     َأضييييييييييييُليييييييييييييييييييييييييييُع ُ َفضييييييييييييُ

 
 َيكفاي  مان روَعةا التفنديييييييييييييييييييييييييييييييييةا َأئَّ َليييييييييييييييييييييي ُ 

  
يييييَن الَنيييييييييييييييو  ُ يييييييييييييييلَّ َييييييييييييييييوم  ما ُيروُعييييييييييييييي ُ    ما

 
 ما آَب مان َسَفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير  حااّل َوَأزَعيييييييييييييييَهيييييييييي ُ 

  
 َرأٌي حالييييييييييييى َسَفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير  بالرغما َيهَمييييييييييييييييييُع ُ  

 
  ُ تتبى المطييييييييييييالُب حال أئ ُتَهّشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم 

 
 لليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرزص  ةـحا و م ممن يودع ُ     

 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلّا َوُمرتَحيييييييييييييييل    َكَتنَّما ُهييييييييييَو من حا

 
ٌل باَفضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياءا اأَلرضا َي َرُعييييييييي ُ       ُمَو َّ

 
نىـ  دييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلا غا  حاذا الَوماُئ َأراُه في الَرحا

  
نة َأضيييييييحى َوُهَو َمْرَبيييييييييييييييييييييُع ُ     َوَلو حالى السيييييييّا

 
ييييييييييييلةٌ  نسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائا والا  َوما ُمهاَهَةُ  اإلا

 
نسييييييييييييييييييائا َتقَطييييييُع ُ       رزَقـا َوال َدَعييييييييييييييييييييييييييييييييييييُة اإلا

 
ُ مُ   َقة وزَّع َللَاُ َبدَن الناس رزقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ

  
يييييييييييييييييييييييييييُع ُ    َلم َيخُلييييييييييييييييييييييييييييييييييييق َللَاُ من خلق  ُيَضدّا

 
 لكانَُّ يييييييم ُ لّاُفيييييييوا رزقا فَلسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَت تَييييييير  

 
يييييييييييييييييو  الغاياتا ُتقُنُعييييييييييييييييي ُ     ُمسييَترزاقيييييييييييييييييـا َوسييا

 
َمت زصا واأَلرزاص َقة ُقسييييييييييييا رُص في الرا  َوالحا

 
ٌي َأاّل حائَّ َبغيييييييييييييييييَي الَمرءا َيصيييييييييييييييييييَرُعييييييييييييييييي ُ    َبغا
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ييييييييي الَفتى مان َحدُث َيمَنُعيييييييي ُ   َوالةهييييييييُر ُيعطا
 

ُعيييييييييييييييييييييييييييييي ُ أرـبا َوَيمَنُعيييييييييييييييُ  مان    َحدُث ُييييييييييييييييطما
 

ُع َللَاَ فاي َبغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةاَد لاي َقَمييييييييييييييرـا   أسَتودا
  

 باالَكر ا مان َفَليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا اأَلزرارا َمطَلع   
 

ُعييييييييييييناي عتُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُ  َوبييييييييييييُوّدي أئ ُيَودّا  َودَّ
 

 َلفييييييييييييييُو الَحدييييييييييييييييييييييييييييا ا َوَأّنيييييييييييييييييييييي ال َأودُعييييييي ُ  
 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  في أئ ال ُأفارق ُ و م   َتشفَّ
  

ُتشييييييييييييييفعيييييي ُ    ال  حييييييال   وللضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرور  
 

َحىـ   َوَ م َتشييييييييييييييبيََّث في خوا الفراص ضييييييييييييييُ
 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييياّلت  َوَأدُمييييييييييييُع ُ    ييييييييييييييييييييييييييييييي ُمسَت ا  َوَأدُمعا
 

رصٌ  نييييخييييَ مييييُ الييييعييييييي را  ثييييوُب  َللَاَ  أكييييييي ُب   ال 
 

ييييييييييييييييييييييييُع ُ    َعّنييييييييييييييييييييييييييييييييييييي باُفييييييرَقتايييييييييييييييييييييييي ا َلكايييييييييييين َأَرقّا
 

َجنياَييتايي ا  فاي  ُعي ري  يييييُ   ُأَوسّا  حاّني 
  

ُعييييييييييي ُ     باالبدنا َعنييييييييييييييييييييييي َوُجيييييييييييرميييييييييييي ال ُيَوسّا
 

دياَستَي ُ  سا ين  أحسا َفَلم  ُميلكيـا   ُرزاقيُت 
    

يخَلُعي ُ    الُملَ   ُيُسيوُس  ال  َمن   َوُ لُّ 
 

يييييييديييييييم باال   َوَمن َغيييييييييييييييييييييةا الباسيييييييـا ثَيييييييوَب الَنعا
 

 َشيييييييكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير  َعَلي ا َف ائَّ َللَاَ َينيييييييَوُعييييييييييييييييييييي ُ  
 

ييييييييييّلي َبعَة ُفرَقتا ا  ضييييييييييُت مان َوجيييييييييي ا خا  ااعتييييييييييَ
 

أَجيرَُّعي ُ   ما  نيييي يا  ما تَهيرَُّع   َكتسيـا 
 

ل  لاي ُذقييييييييييُت الَبدَن ُقييييييييييلييييييييييُت َل ُ   َكم قييييييييييا ييييييييييا
   

 الَ نُب َوَللَاا َذنبييييييييييييي َلسييييييييييييُت َأدَفييييييييييييُعيييييييييييييييييييييييي ُ  
 

 َأقييييييييييييمييييييييييييَت و يييييييييييياَئ الييييييييييييُرشييييييييييييُة َأجَمُع ُ أال 
  

 َلو َأنَّناي َيييييييييييييييييييييوَم باَئ الييييييييييرُّشييييييييييُة أتَبُعيييييييييييييييييييي ُ   
 

ييييييييي َوُأنفاييييييييُةَهيييييييييييييييييييييييييا   حاّنييييييييي أَلَقييييييييَطييييييييُ  أّييييييييياما
  

ُعيي ُ    باَحسَر   مانُ  فاي قيييلباي تُيييَقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطّا
 

 َليييييييييي ُ باييييييييييَمن حاذا َهييييييييييَهييييييييييَ  الييييييييييُنييييييييييّواُم باييييييييييتُّ  
  

نُ  َلدلاي َلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُت أَهييَهييُعيييييي ُ    باَلوَعيييييية  ما
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أييييييييييييينُّ لاَهنيييييييييييييبيييييييييييييي َمضيييييييييييييَهٌ  َوَ  ا  ال َيطما
      

 ال َيطَمأاييييييييييينُّ َليييييييييييُ  ُمييييييييييي  بانُت َمضَهُعييييييييييي ُ     
 

يفَهُعيناي  الةهيرا  ريَب  َأحَسيُب  ُ نُت   ما 
  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُعيييييي ُ با ا َوال َأئَّ بايييي اأَلّياَم تَيييفهييي 
 

نيييييييييييييا باَدييييييييييييية    َحّتى َجييييييييييييير  الَبدُن فايما َبدنيييييييييييييَ
      

 َعسييراَء َتمَنُعييناي َحييّظييي َوَتميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَنُعييي ُ  
 

 فُكنييُت مان َريييييييييييييييييييييييييييييييبا دهراي جييازاعييـا َفراقيياـ 
      

 َفَلم َأوصَّ الَّ ي َقة ُ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينييُت َأجييَوُعيييي ُ  
 

 بااَلَلا يا َميييييييييييينييييييييييييواَل القصف الَّ ي َدَرسييييييييييييت
      

 آثييياُرُه َوَعيييَفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت ُمييي  بانيييُت َأرُبُعييي ُ   
 

َل َّتُينييييييا  فاديَ   ديٌة  َمعا اليَومياُئ   َهيل 
       

ُعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ُ       َأم الَليالاي الَّتييي َأمضييَتييُ  تُييرجا
 

ييييييييييييييييةا َللَاا مان َأليَبييييييييييييييييَحييييييييييييييييَت َمنوَل ُ  مَّ  فاي ذا
     

ُيميييييييييييييييييييييَرُعيي ُ    ُيمنياَك  َعلى  َغدٌث   َوجياَد 
 

نيييييييَةُه لاي َع يييييييٌة ال ُيضيييييييّديييييييُعييييييييييييييييييييييييييييييييييي    َمن عا
  

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةص  ال ُأضيَيّديياُعيييي ُ َ مييييييييا َلُ  عَ      ييُة لا
 

َوإاذا  ذا يييييييُرُه  َقيلبيي  ُع  ُييَصيةّا  َوَمن 
    

ُعيي ُ    َجيييييييييير  َعلى َقلبايي ا ذا ييري ُيَصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةّا
 

 أللبرئ لةهر ال ُيمتّييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعني  
  

 ب  وال بي في حييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال  يييمتعيييييييييييييييييييييييييييييييي      
 

 علما بتئ الطباري ُمعقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب فرـجا 
     

 فتضدُق األمرا حئ فكرَت أوسعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    
 

 عسى الليالي التي أضنييييييييييييييييييييييييييييييييييييت بُفرقتنا    
    

 جسمي ستهييييييييييييييييييييييييمعنا يوما وتيييييييييهيييييييييييييييييييييييييييييييييمع    
 

 وإئ َتُغلُّ أحةا منا منييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدت     
 

 (1)فما ال ي في قضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء ح يصيييييينع  
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َبْدثيقصدة  )أحمة بن جعفر   ( الةُّ
الوجيييية يمنعيييي  يروُم لييييييييييييييبرـا    وفرط 

  
ُتردعييييي    الشييييييييييييييوص   سييييييييييييييلّوه ودواعي 

 
 حذا اسييييييتبائ طريق الرشيييييية واضييييييحة 

 
وييييرجيييعييييييي   فيييديييثييينييييييييييي   اليييغيييراما   عييين 

 
ه ميييييوردا عييييييي ب  عييييين  ذاده   وأميييييليييييٌح 

  
 جوُر  الوميائ وايام  عّو مشييييييييييييييرعي  

 
 مشيييييحونة بالهو  والشيييييوصا أضيييييلُع  

 
ُمتَرعييييييي    بييييييياألحوائ  القليييييييب   ومفعُم 

 
بي   أئ هتفت ورقاُء ضييييييييياحيةـ   ُيصيييييييييْ

  
تُيَرجيعييييييي ُ   ليحيٌن  لي يييييييا  ييوم    فيي  يييييييّل 

 
 تسيييييييّنمت من غصيييييييوئا البائا منظر ـ 

 
وتيرفيعييييييي    أحيييييييييانيييييييـا  اليرييُح   تيحيطيييييييُّ  

 
 خضييييييييباء ضييييييييافيُة السييييييييربالا ناعمةـ 

 
ُممرعييييي ُ    األكنيييييااا  ُث  َدميييييا  َجنييييياُب يييييا 

 
ا عييُ يييييييَ أدميُ تينيي يييييييّل  نيييييييازٌح  حليفييُ يييييييا   ال 

 
أدُمعيييييي     تن ييييييّل   علييييييي  وجييييييةـا  مييييييا 

 
ميي   عيياثييت يييُة البدن في قلبي تقسييييييييييييييّ

 
 على ال و  وعلى الييي  ر  توّزعييي   

 
 كتّنما آلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت األّياُم جاهة ـ 

 
ُتهّمعييييييي     ال  شييييييييييييييملي  تبيييييييّةد  ا   لميييييييّ

 
 رّوعيييت ييييا دهُر قلبي بيييالبعيييادا و م

 
 قيية بيياَت قلبي وال شيييييييييييييييٌء ُيروعيي    

 
بدنُ  يييييييا  تييييييُ ّوقيييييي    ،وأنييييييت   قلبي  م 

  
ُتهّرعيييييي   وُف ادي  م  األسييييييييييييييى   ُمّر 

 
بيييليييغييييييي  ييييَ لييييييي   ليييقيييليييبيييي  ميييرام    و يييم 

 
 َتصييييييييييييييييّةه عنيييُ  أسييييييييييييييبييياٌب وَتْمَنعييي   

 



 (أ.م. زينب كمال سليم حممد)  موازنة      )الدَُّبْيثي( دراسة بالغية و )ابن ُزَريق(  تاعيني

- 3371 - 

 من لي بمن قلبيييُ  قلباي فيييُتسييييييييييييييمعييي ُ 
 

 بّثي فُدبسيييييييييب من ُع ري ويوسيييييييييع    
 

 قيييّل الوفييياُء فميييا أشييييييييييييييكو حلى أحييية  
 

عييييييي    قييطييّ يييُ قييلييبييي  عييلييى  أكيييييييّب   حاّل 
 

 ييا خيالي القليبا قلبي َحشييييييييييييييوه ُحرصٌ 
 

َ  اللديلا لدلي لسيييييييييييييييُت أَههعي     وهياجا
 

 حئ خنيت ع يةي في ني لم أخني ، وإئ 
  

 ضييييييييييييييعديت وّدي في ّني ال أضيييييييييييييييعي  
 

نييييييالييييييييييييييُره عّو  ذلدييييييل   مقييييييام   هيييييي ا 
  

 يشييييييييييييكو حلي ، ف ل شييييييييييييكواه تنفع   
 

علموا   ومييييييا  قوٌم  ال و   في   يلوميييييي  
 

 أّئ المالمة ُتغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييري  وُتولع  
 

ُأكييييييابييييييُةه مييييييا  فييييييي   يكييييييابيييييية  ال   من 
 

ُيوجعييييي   ،منييييي    لي   ميييييا   وُيوجعني 
 

ُأذني على  أقواُل م لييييييييييييييفحييييييـا   تمّر 
 

ُتوعواعييييي ُ   ال  بسييييييييييييييلَمى  الريييييياحا   مّر 
 

لَيييَْ   مين  َةي  ييييييييَ مين  مينيقييييييي ي  مين 
 يييييييييييييييييييييييييييييييرحييييييييييييييييييييييييييييييميييييييييييييييييييييييييييييينييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

َتتبعييييييي ُ    فيييييييَ الُمْرداي  لل و    يقتيييييييادني 
 

ةصا من قولي فدييةفعيي  الصيييييييييييييييّ  آتييي  بييا
  

بي  الواشييييييييييييييي فَيسييييييييييييييمعيُ    ،انيا   ويكي ا
 

َوعلليييييي ُ  قلباي  َعن  الّثقييييييَل  خفََّف   َلو 
 

وُأطمعيييييييُ    ُأمنايييييييي    بيييييييالوعيييييييةا  نيييييييُت 
 

فيييييالت بيييييت  ال هراَئ   لكنييييي  لييييييييييييييرَح 
 

َفع ُ     َناُر التتسيييييييييفا باألحشييييييييياءا َتسيييييييييْ
 

بيييييييةا يعيييييييُ   فيتيييييييتتيدينيي  أسييييييييييييييلُيو   َأقُيول 
  

فاي   لسيييييييييييييييت َأدفعيي    ل شييييييييييييييَ  َتَتر  باكييُ
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هيييييييل   عيَ عيليى  ا  دي يييييييَ فيا زارنيي  ة   ليييييييَ  َولَيديْ
 

يفوعييييي    َواْلَخْوا  ُيحفوه   والشييييييييييييييوص 
 

ماوهره  أوتييييييار  مسييييييييييييييتنطقييييييـا  ات   َوبييييييَ
 

ا طورـا وتتبعييييي     يتبع يييييَ  الفاصيييييييييييييييييياح 
 

ا ماعيت َل يَ لَو  سييييييييييييييَ  حاذا لوت  ف يا الما
 

 َوقعييا يلييُ  على األسييييييييييييييميياعا موقعيي   
 

 َفبت أنظييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرُه َبْةـرا وأرشف  
 

وأسيييييييييييييييمييعييييييي   ورـدا  وأقييطييفييييييي    خييمييـرا 
 

يييييييي  يُيبيطيا واليوجيييييييُة  اَم  لييييييي ُ   ،َوقيييييييَ  ويُيعيهيا
 

باحا وأنفاسيييييي ُتودع      1ضيييييوُء الصيييييَّ
 

 
  

 

 6/175الوافي بالوفيات  1
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 املبحث األول 
 الرتاكيب يف القصيدتي األلفاظ ودالالت    

 ال َتع لاي  َف ائَّ الَعيييييييييييييييييييييييييييييييي َل ُيولاُعييييييييييييييييييييييييي ُ 
 

 ( 1) َقة َقلييييييييييييتا َحقـا َوَلكايييييييييييييييييين َلدييييييييييييييييييَ  َيسَمييييييُع ُ  
 

 جاَوزتا فاي َلومييييييييي ا َحييييييييية المضرَّ بايييييييييييييييييي ا 
  

ييييييييييييييييييييييييييييوَم َينَفيييييييييييييييييييييُع ُ       مان َحدُث َقّةرتا َأئَّ الليييييييَ
 

لاي الرافييييييييييييق فاي َتتانادبا ا َبييييييييييييييييييييييييَةالـ   َفاسَتعما
 

 ( 2)من َعْسف ا َفُ َو ُمضني الَقليييييييييييييييييييييييييبا ُموجُع ُ  
 

 المعنى: 
  ؛ةافعياتبتي  حبدبتي  عتيابيا شييييييييييييييةيي  ،طلبيا للرزص ؛( على الرحديلُزَريقعوم )ابن  

ن  أبى حال الرحدل طالبا من ا أئ تكف عن لوم  أأمال في منع  من السييييييييييييفر حال 
 فعتاب ا موج  للقلب يويةه ألما.  ،وتترفق ب 

ــ    –األلفاظ البارزة في األبيات )العذل   ــنى   –العســــ تبدن    ،الوجع(–الضــــ
فلفظة )الع ل( فد ا شية   ؛كل ا من الوهلة األولى  م الضيرر الواق  على الشياعر

ثم ُيقاس   ،في  العدن وال ال والالم ألل لحيح يةل على حرّ  وشة   "  فيييييييييييييييييييي ،وألم

 

هي  1417دار لييييادر بدروت   6الع ل: اللوم / لسييييائ العرب البن منظور ماد  )ع ل( ط( 1)
 م1997

ضنى : اشتة مرض  حتى   –والم  / السابق ماد  )عسف(    ،عسف : أخ ه بالعنف والقو (  2)
 َنَحل جسم  / السابق ماد  )ضني(
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وممييا سي  على هيي ا قول م: عيي ل فالٌئ فالنييا عيي ال ...   ،علييي  مييا يقيياربيي  ...
 (1)".لما في  من شة  وم  لْ ع ؛وُسمي ع ال

ولفظة العسف   ل  فيي" العدن والسدن والفاء  لماٌت تتقارب ليست تةل على 
  (2)حنما هي  الحدر  وقلة البصدر ." ،خدر

ناي يضيييييَنى ضييييينـى   ولفظة )الضييييينى( تةل على المرض والوج  " يقال: ضيييييَ
  (3)حذا  ائ ب  داء مخامر  لما انَّ أن  قة َبَرأ ُنك ."  ؛شةيةا

و  ا لفظة )الوج ( فيييييييييييييييييي" الواو والهيم والعدن  لمة واحة  هي الوج  : اسم 
 (4)يهم  المرض  ل ."

ة النتقاء األلفاظ دورا بارزا في تمثدل المشييي ة النفسيييي لة  الشييياعر؛ هنا أج
(، جاوزتا   -ُموج    –ُمضيييني    -يول  -عسيييف     –)الع ل    حذ اسيييتخةم من األلفاظ

وهي ألفاظ جولة تقوم بةورها في نقل حالة الشييييييياعر النفسيييييييية حلى ذهن المتلقي،  
 فتلابت  بالول  . ؛فالع ل  شرار  ندرائ جاوزت الحة 

 

تحقدق / عبة السيييييييييييييالم   –( معهم مقايي  اللغة ألبي الحسيييييييييييييدن أحمة بن فارس بن ز ريا  1)
 القاهر  د.ت–دار الفكر للطباعة  1ط 4/257محمة هاروئ 

 311/ 4السابق ( 2)
 3/373السابق ( 3)

 6/88مقايي  اللغة معهم ( 4)



 (أ.م. زينب كمال سليم حممد)  موازنة      )الدَُّبْيثي( دراسة بالغية و )ابن ُزَريق(  تاعيني

- 3375 - 

ع ل ا  فبتكرار   ،ليفدة الثبوت  ؛خةم اسييم الفاعل في قول : )المضيير ب (واسييت
 ما تكرر من ا الع ل. لثبتت على ذل   ،تحولت من النالح حلى المضر  ب 

 ، لاللتماسوالن ي   ،( قصييدةت  بتسييلوب الن ي )ال تع لي (ُزَريقاسييت ل )ابن  
فيعلن ا ليييريحة :   ،يرفض ب  تكرار الع ل الناب  من لييييغة المضيييارع )تع لي (

( خبرها مضارع   ،انت ي عن ع ل  معلال بي)حئ الع ل يولع (   ؛والهملة م  ة  بي)حئَّ
النفسييييييييييييييية  ي  ة على وقوع الضييييييييييييييرر المتكرر النات  عن ع ل ا في ال اروف  

:)قيية قلييت حقييا ولكن لي   الحيياد  حلى العتيياب قييا ال  ثم تنخفض نبرتيي   ،السييييييييييييييدأيية
م  ةا ليييةص قول ا وإخالص نصيييح ا بيييييييييييييييييي)قة( والماضيييي في )قلت(   ؛يسيييمع (

ليقرر أن ا ما   ؛مسييييييييييييتةر ا علد ا بقول :" ولكن لي  يسييييييييييييمع " ،وبالمفعول )حقا(
ولكن حالت  النفسيييييية المورية أبت حال رفض النصيييييح ليييييارخا من   ،قالت حال حقا

 أعماص قلب  بي)ال تع لي (.

وهي علية تخت  بي    ،  الكيا نية في قولي : )ولكن لي  يسييييييييييييييمعي (وأتب  علتي
بتعلدل آخر يخصي ا قا ال: )جاوزت في لوم  حة الُمضير ب  من حدث قةرت أئ  

  ؛ليفدة تحقق وقوع المهاوز  من ا  ؛اللوم ينفع (، مسييتخةما الماضييي في )جاوزت(
 .أئ طاقت  الشعورية ال تسمح ب ل  حدث ألحت في اللوم في حدن

علت نبرت  بالشيييييييكو  في الشيييييييطر األول من البدت األول قا ال: )ال ومثلما 
ثم انخفضت نبرت  من الشكو  حلى العتاب في  ،َتع لاي  َف ائَّ الَعيييييييييييييييييييي َل ُيولاُعيييييييييييييييُ (

علت نبرت  بالشكو    ؛الشطر الثاني قا ال: )َقة َقلييييييتا َحقـا َوَلكاييييييييين َلديييييييييَ  َيسَميييُعُ (
البدت الثاني قا ال: )جاَوزتا فاي َلومييييييي ا َحييييييية المضرَّ أيضا في الشطر األول من  

ثم انخفضت حلى العتاب في الشطر الثاني قا ال: )مان َحدُث َقّةرتا َأئَّ   ،بايييييييييييييييييييييي ا(
وسره    ،ليفدة تحقق الوقوع  ؛اللييَيييييييييييييوَم َينَفيييييييييُعُ ( مستخةما الفعل الماضي في )قةرت(
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وما   ،فما أرادت حال النصيييييييييييح  ، البالغي بيائ براء  ندت ا من ححةاع الضيييييييييييرر ب
ليفدة تكرار    ؛ول ا اسييييييتخةم المضييييييارع في )ينفع ( ،قةَّرت حال النف  من وراء اللوم

 حةوع النف  المقةر ذهنا من ا حثر لوم .
فما  ائ لوم ا   ،يعني ب ا اللوم المع ود من ا ،و)أل( في لفظة )اللوم( للع ة 

  ،فيغدر وج ت  ويبقى ببلةت   ؛ل  حال لتقةيرها أئ اللوم سيييييييييحول بدن  وبدن السييييييييفر
فر الدةين خالي الوفاض  فيكوئ ذل  أنف  ل  من التعرض لويالت السيفر وهو ليا

 ال يمل  من متاع الةنيا شدأا يعدن  على األسفار.
ر  حلى اإلنشييييييييياء  وبالتناوب بدن الخبرية واإلنشيييييييييا ية يعود الشييييييييياعر مر  أخ

وقة خر     ،مستخةما األمر في )َفاسَتعمالاي الرافيييييييق فاي َتتانادبا ا َبييييييييييييييَةاـل  مان َعْسف ا(
فيتجيةه   ؛األمر حلى االلتمياس موفّاقيا بدن ألفيااي  ومعيانيي  من ج ية اللدن والشيييييييييييييية 
 ،الرفق(–يسييييتخةم في جانب االلتماس والنصييييح الكلمات السيييي لة مثل)اسييييتعملي 

ف    لدال م بدن اللفظ   ؛موج (–مضيييني  -الع ل  -ويسيييتخةم في جانب الشييية  )َعسيييْ
 والمعنى.

فدر  شييييخصييييا غاضييييبا    ،وهو ب ل  يهعل المتلقي يغوص في أعماص نفسيييي 
ن  رقدق أّر ب  لوم وع ل فاشييييييييتاط غضييييييييبا حال قة م  ،متتلما من لييييييييروا الةهر

تى وإئ أضييييييرت فدلدن ل ا جانب  ويرص حةيث  ح ؛القلب ال يقسييييييو على من يحب 
 ب .

حذ جرد الشيييييييييييييياعر من نفسيييييييييييييي     ؛التهريية دورا بيارزا في فياتحية األبييات  ويفدية 
لدتتتى ل  الحةيث    ؛فتحةع بتسييييلوب الغا ب قا ال: )ال تع لي (  ،(1)شييييخصييييا آخر

 

التهرية : أئ ينتوع من أمر ذي ليفة أمر آخر مثل  في تل  الصيفة على سيبدل المبالغة  ( 1)
" من  ما يكوئ بمن التهريةية .... وتةخل على المنتوع من  /    –في  مال الصييييييييييفة في  

المكتبة  1ط  2/256عروس األفراح لب اء الةين السبكي تحقدق / عبة الحمدة هنةاوي   
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ولدنب  ا أن  ألييبح غا با عن ا برحدل  أو على    ،عن نفسيي  حدثما شيياء دوئ حر 
 بحال  .  ل ا وجب علد ا الترفق ؛مشارا الغياب 

َبْيثي( قصيدته بقوله:  وعلى الصعيد اآلخر يستهل )الدُّ
 لييييييييييييييبرـا وفرط الوجية يمنعي    (1)يروم

  
الشييييييييييييييوص ُتردعييييي    سييييييييييييييلّوه ودواعي 

 
 حذا اسييييييتبائ طريق الرشيييييية واضييييييحة 

 
وييييرجيييعييييييي    فيييديييثييينييييييييييي   اليييغيييرام   عييين 

 

 المعنى:
َبْدثييطلب ) الشييييوص تتبى  ئ حة  الوجة وحرار   حالصييييبر على الفراص حال   (الةُّ
فما أبصيييير طريق الرشيييياد في الصييييبر على العشييييق حال أعاده فرط   ،تحقدق مراده

 الوجة.  
َبْدثي( تةور حول الشيييييوص والغرام وأثرهما على نفسييييي  في   ألفاظ قصيييييدة  )الةُّ

فمبنياهيا على الرقية والعي وبية ال على الهوالية  يتلفياظ قصييييييييييييييدية  )ابن    ،ايل الفراص
والواو والقاا يةل على تعلق الشيء بالشيء ... ثم  فيي)الشوص(: " الشدن   ،ُزَريق(

وهو نواع النف  حلى الشيييييء ... وذل  ال يكوئ حال عن    ،اشييييتق من ذل  الشييييوص 
 َعَلق حب."

 

 ،و : "أئ يهرد المتكلم نفسيي  من ذات   ،م2003هييييييييييييييييي  1423لييدةا بدروت  –عصييرية  ال
ويهعل ا شييييييييييييييخصييييييييييييييا آخر يخاطب  " / التبيائ في البيائ لامام الطدبي / تحقدق / عبة 

 م   1996هي 1416بدروت  –دار الهدل  1ط 424الستار حسدن ص
  –عبة الحليم منتصييييير  –قام ب خراج  / حبراييم أني   -يروم: يطلب / المعهم الوسييييييب  ( 1)

 م  1972هي  1392دار المعارا   2محمة خلف ح  ماد  ) روم ( ط –عطية الصوالحي  
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ومن ذل    ،و)الغرام( " الغدن والراء والميم أليييييل ليييييحيح يةل على مالزمة  
مي غريما ،الغريم ا طلب  ل ا فال سيييييييييبدل للصيييييييييبر م م ،(1)للووم  وإلحاح ."  ؛سيييييييييُ

 فالغرام يلح علي  حلحاحا يةعم  الشوص. ؛وسعى حلي 

بدثي( قصيييييدةت   افتتح بالهملة الفعلية )يروم ليييييبرا( فعل ا مضيييييارع يةل   )الةُّ
  ،للتقلدل  ؛ول ا نكَّر لفظة )لييييييييبرا(  ،ولكن دوئ جةو    ،على تهةد طلب الصييييييييبر

ولكن )فرط الوجة  ،ليكفي  مشيييقة ال و   ؛ف و يطلب الصيييبر ولو بتقل قةر ممكن
ليكرر المن   لما تكرر من  طلب   ؛يمنع ( مسييييييييييييييتخةما المضييييييييييييييارع في )يمنع (

وجملة )ودواعي الشيوص ُتردع ( ت يدل م  ة لمنطوص جملة )وفرط الوجة   ،الصيبر
لى المعنى م  ةا وهي من الضيييييرب غدر الهاري مهر  المثل ألح ب  ع  ،يمنع (

 لةص محبت .

يفدة تغلدب وقوع   ؛وتقددةه جملة )حذا استبائ طريق الرشة واضحة( بيييييييييييييي)حذا(
واضيييح يراه    -وهو طريق البعة عن ال و  -مما يعني أئ طريق الرشييية    ،الشيييرط

 ،حال حن   لما اسييييييتبائ طريق الرشيييييية واضييييييحة في البعة عن ال و   ،ويةر   جدةا
  -ومن هنا اسييتخةم المضييارع )يثني    ،عشييق تار  أخر  أعاده فرط الوجة لويالت ال

 فكلما همَّ عاد . ،ليكرر حةوع الفعل ؛يرجع (

 موازنة بين مطلع النصين 

وبالنظر حلى فاتحة األبيات لة  الشيييييييياعرين أجة أئ  الهما قة أجاد حال حئ 
واسيييت الل    ،بتنويع  الهمل بدن الخبرية واإلنشيييا ية  ؛( قة فاص لييياحب ُزَريق)ابن  

 

 4/419معهم مقايي  اللغة ( 1)
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ص السيييييييام  لمعرفة سيييييييبب ب ف ذا أبائ عن السيييييييبب    ،الن ي )ال تع لي ( ال ي يشيييييييوّا
ثم بالتعلدل لرفضييييييييييي   ،بقول : )حئَّ الع َل يولع ( تمكن المعنى في ذهن السيييييييييييام 

َمعُ ( وهي خبري  ثم بعودت     ،الع ل الكا ن في قول : )قة ُقلت حـقا ولكن لي  َيسييييْ
ه ا حلى جانب    ،ي )فاستعملي الرفق(حلى اإلنشا ية مر  أخر  عن طريق األمر ف

بحدث يضييييييي  اللفظ السييييييي ل في موضيييييييع  من    ؛سييييييين تطويع  األلفاظ للمعانيحُ 
واللفظ الهول في موضييييييييييييييعي  من المعنى الي ي يحميل في طيياتي     ،المعنى القرييب 
 ل لفظة   ،فالع ل والعسييييييف يول  النف  ويضييييييني القلب ويوجع  ؛لوعة الشييييييعور

وفي جانب اللدن   ،ولييف ذاك الشييعور القاسيييمن تل  األلفاظ تعمل عمل ا في 
  ؛وهو ب ل  يضيييي   ل لفظة موضييييع ا   ،الرفق(  -يسييييتخةم من األلفاظ )اسييييتعملي

 لنقل الشعور حلى المتلقي نقال جليا.

  ،أـما عن المعنى الوارد في ـفاتـحة أبـيات )ابن ُزَريق( من النهي عن الـعذل
َبْيثي(  ولكنه ورد في واسطة األبيات في قوله: ،لم يرد في فاتحة أبيات )الدُّ

علموا   وميييييا  قوٌم  ال و   في   يلومييييي  
 

 أّئ المالمة ُتغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييري  وُتولع  
 

ُأكييييييابييييييُةه مييييييا  فييييييي   يكييييييابيييييية  ال   من 
 

ُيوجعييييي   ،منييييي    لي   ميييييا   وُيوجعني 
 

ُأذني على  أقواُل م لييييييييييييييفحيييييـا   تمّر 
 

 ال ُتوعواعييي ُ   (1)مّر الريييياحا بسييييييييييييييلَمى 
 

 

ْلَمى : أحية جبلي طيء( 1) وهو جبلعر / معهم البليةائ للحموي    ،وهميا أجيت وسييييييييييييييلمى  ،سييييييييييييييَ
3/238  
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َبْدثي( قول ابن ُزَريق: )حئ الع ل يولع ( فضيمَّن فقة أخ  ) شيعره قا ال:   (1)الةُّ
فيالعي ل عنية )ابن ُزَريق( ،م  اختالا العي ل في  يل ،)حئ المالمية ُتغريي  وتولعي (

َبْدثي( من القوم لتشييييييييييبث  بال و   ،من الحبدبة لرحدل  وُيحسييييييييييب   ،والع ل عنة )الةُّ
 لي)ابن ُزَريق( اإليهاز وفضل السبق. 

َبْدثي( الفعل المضارع قا ال: )يلوم  في ال و  قوٌم( ال ي   وبدنما يستخةم )الةُّ
يسييييييتخةم )ابن ُزَريق( الفعل الماضييييييي قا ال: )جاوزت في لوم    ،يفدة تكرار اللوم
ر ب ( اوز  ليفدة تحقق ولييييييول اللوم حلى حة الضييييييرر لي  فقب بلته ؛حة الُمضييييييا

 ذاك الحة مما أضر ب  نفسيا ألقصى درجة ممكنة.
َبْدثي( أئ العيياذلدن لم يعلموا أئ المالميية تولعيي  قييا ال:  وبدنمييا يوضييييييييييييييح )الييةُّ

ي  يةهيا )ابن ُزَريق(   ،المالمية تغريي  وتولعي ( وميا علموا أئّ )يلومي  في ال و  قوٌم 
واللوم من الحبدبة أشة وجعا من   ،(حئ الع ل يولع )حئ( واسمية الهملة قا ال: )يييييب

 اللوم من القوم.
َبْدثي( أئ أقوال م وإئ  يانيت تغريي  حال حن يا تمر بي  مر  وبدنميا يوضييييييييييييييح )اليةُّ

اتضيح ذل  من التشيبي  التمثدلي في قول : )تمّر   ،الرياح على الهبال ال توعوع ا
)ابن ُزَريق( أئ  ي  ة   ،أقواُل م لييييييفحـا على ُأذني مّر الرياحا بسييييييلَمى ال ُتوعواعُ (

ففاص ليياحب  درجات   ؛موجع (–مضييني القلب –أضيير ب     -قول المالمة )يولع 
 وحسن نقل ا حلى المتلقي . ،في لةص التهربة الشعورية

 

التضيمدن: أئ ُيضيمن الشيعر شيدأا من شيعر غدره / المطول للعالمة سيعة الةين التفتازاني ( 1)
لبنيييائ -دار ححيييياء التراع العربي بدروت    1ط  724تعلدق: أحمييية عوو عنيييايييية  ص-
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ــ)ابن ُزَريق( ينتقل من  ،ثم ينتقل الشاعران إلى الحديث عن ألم الفراق فــــــ
 ذلك في نفسه قائال:أثر بيان و  ،الحديث عن اللوم إلى ذكر الفراق طلبا للرزق 

ُليييييييييييييييي ُ   َقة  اَئ ُمضَطييييييييييييييييييييلاعـا باالَخطبا َيحما
 

 ( 1)َفُضلّاعت باُخُطييييييييييييييييييوبا البدنا َأضييييييييييييييييييييييييييييييُلييييييُع ُ  
 

 َأئَّ َليييييييييييييي ُ   (2)َيكفاي  مان روَعةا التفنديييييييييييييييييييييةا 
  

ييييييَن الَنييييييييييييييييييو  ُ ييييييييييييييييييلَّ َيييييييييييييييييييوم  ما ُيروُعيييييييييييييييييي ُ    ما
 

 َوَأزَعييييييييييييَهيييييييي ُ  ما آَب مان َسَفيييييييييييييييييييييييييييييييييييير  حاالّ 
  

 َرأٌي حالييييييييييييى َسَفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير  بالرغما َيهَمييييييييييييييييييُع ُ  
 

 ( 3) تتبى المطيييييييييالُب حال أئ ُتَهّشيييييييييييييييييييييييييييييييييم ُ 
 

 لليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرزص  ةـحا و م ممن يودع ُ     
 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلّا َوُمرتَحييييييييييييل    َكَتنَّما ُهييييييييَو من حا
 

ٌل باَفضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياءا اأَلرضا َي َرُعيييييييي ُ       ( 4)ُمَو َّ
 

نىـ  دييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلا غا  حاذا الَوماُئ َأراُه في الَرحا
  

َمْرَبيُع ُ    َوُهَو  َأضحى  نة  السّا حالى   (5) َوَلو 
 

 المعنى:
 ؛ الرزص فارتحل في طلب   فقة  ائ مثقال ب مّا   ،يشيييييييييييييكو الشييييييييييييياعر ألم الفراص

  ؛ل ا يحث حبدبت  على اسييييييتعمال الرفق في نصييييييح   ،الفراص  فتضييييييحى مثقال ب مّا 

 

الخطب: األمر الشييةية   –أضييلعت  الخطوب: أثقلت  واشييتةت علي  / اللسييائ ماد  )ضييل (  ( 1)
 في  التخاطب/ السابق ماد  )خطب(يكثر  

 فنَّة فالنا: خطَّت رأي  / السابق ماد  )فنة(( 2)
 جشم األمر: تكلف  على مشقة/ اللسائ ماد  )جشم(( 3)
 ذرع الطريق: قطع  بسرعة  تن  يقيس / السابق ماد  )ذرع(( 4)
ْنة: بالد من بالد ال نة و رمائ وسهستائ / معهم البلةائ للحموي ( 5)   3/267السّا

 والَمْرَب : الموض  يقام في / اللسائ ماد  )رب (
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فما رج  من سييييييييييييفر حال    ،حتى ال تثقل هم  وقة  فاه ألم الفراص و ثر  األسييييييييييييفار
طلبا للرزص   ؛وعوم على السيييفر تار  أخر  حتى أضيييحت حيات   ل ا في األسيييفار

ْنة( وهي أبعة البالد عن  مكانا.  ولو في )السّا
لدبدن أئ ثقل الحمل واضييييطالع  ب    ؛للثبوت  ؛اسييييتخةم االسييييم )ُمضييييطلعا(

ف و في فقر وضييييييدق حال مثقال بَ مّا العي  دا م    ،لييييييفة ثابتة ل  ال تتحول عن 
مل.  الحا

لّاعت( ؛واأللفاظ تمدل نحو الهوالة ة تحقق  لد    ؛فيسيييييييييتخةم الماضيييييييييي )ضيييييييييُ
حدث أضييييييييييييييحى حمل  ثقدال ناءت ب  الضييييييييييييييلوع من هول ما يالقي من   ؛وقوع 

 متاعب الومائ. 
يييَن الَنيييييييييو  ُ يييييييييلَّ َييييييييييوم  ما ُيروُعيييييييييُ (   ؛ واستخةم المولول )ما( في قول : )لُ  ما

 وما يترتب علي  من التروي .  ،للتفخيم من شتئ النو  
 استخةم القصر في قول :  ؛ولد  ة أئ أمر الفراص أمر محتوم علي 

 )ما آَب ِمن َسَفـــٍر ِإالا َوَأزَعـــَجــُه     َرأٌي ِإلــى َسَفـــٍر بالرغِم َيجَمـــُعُه( 
وحصيييييييييول التتكدة من اسيييييييييتخةام  )النفي واالسيييييييييتثناء( دوئ غدره من طرص 

حذ حئ سييييفره فور عودت  من سييييفر  سييييابق يشييييكو من  مرار  الفراص أمر  ؛القصيييير
 ، (1)لدرف  الشي  من ذهن المخاطب   ؛أكة المعنى بالنفي واالسيتثناء  ل ا ؛محل شي 

 ويقرر أئ حال  في الةنيا رحدل يعقب  رحدل ال بقاء ل  في مكائ واحة. 
 م ( في قول :  هشّا واستخةم لفظة )تُ 

 

قرأه وعلق عليي  / محمود محمية  -ينظر: دال يل اإلعهياز للشيييييييييييييييا عبية القياهر الهرجياني( 1)
 م1992هي 1413مطبعة المةني  3ط 332شاكر ص
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ــــمُه   للـــرزق كدًحا وكم ممن يودعُه(    )تأبى المطـــالُب إال أن ُتَجشا
 ؛  ييييييييييييييييييييييي)تكلف ( ؛دوئ غدرها من األلفاظ  - (1)التكليف م  المشييييييييقةوتعني  -

ل  فوص طاقت   ،لدوضييييييييح حقيقة عنا   م  األيام ومن براعة    ،و تن  منقاد ل ا تحمّا
)ابن ُزَريق( أن  يسييييتخةم اللفظ الهول لييييعب النطق في المعنى العصييييدب على  

 لدال م بدن اللفظ والمعنى .  ؛النف 

يبث ب ا الحسيييير  الكامنة في أعماص قلب ؛   ؛لتكثدر)و م ممن يودعُ ( جملة ل
 حذ ال يثمر الفراص حال الوداع.

، على الفراصوفي حدن تحيةع )ابن ُزَريق( عن ألم الفراص؛ في  ر أني  مق ور  
أجيية   ،يحّوليي  الومييائ من مكييائ حلى آخر  ييتنمييا يقي  األرض طوال وعرضيييييييييييييييا

َبْدثي( يشكو ألم الفراص أيضا ببراعة فاقت بر  َبْدثي(:   ،اعة )ابن ُزَريق()الةُّ  يقول )الةُّ
ه ميييييوردا عييييييي ب  عييييين  ذاده   وأميييييليييييٌح 

  
عّو مشرع   الومائ واام    ( 2) جوُر  

 
 مشيييييحونة بالهو  والشيييييوصا أضيييييلُع  

 
ُمتَرعيييي    بيييياألحوائ  القلييييب   ( 3)ومفعُم 

 
 

 ينظر : اللسائ ماد  )جشم(( 1)
ذاده: دفع  وطرده / السابق ماد    -)ملح(  َمُلَح مالحة : ب   وَحُسَن منظره/ اللسائ ماد   (  2)

عوَّ  –اام : الظما بال همو : ذبول الشييييييفة من العط / السييييييابق ماد  )امي(   –)ذود(  
رعة: مورد الشييياربة التي يشيييرع ا الناس –الشييييء: قل ونُةر / السيييابق ماد  )عوز(   المشيييْ

 فيشربوئ من ا ويستقوئ/ السابق ماد  )شرع(.
ُمترع: مملوء، وَتراَع اإلناء : امتأل/ السيييييييييابق ماد   –سيييييييييابق ماد  )فعم(  ُمفَعم: مملوء / ال( 3)

 )ترع( 
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بي  أئ هتفت ورقاُء ضييييييييياحيةـ   ُيصيييييييييْ
  

ُتَرجعييييييي ُ   لحٌن  ل يييييييا  يوم   1في  يييييييّل 
 

 البائا منظر ـ تسيييييييّنمت من غصيييييييوئا  
 

وترفعيييييي    أحيييييييانييييييـا  الريُح   2تحطييييييُّ  
 

 خضيييييييباء ضيييييييافيُة السيييييييربالا ناعمةـ 
 

ُث األكنييييااا ُممرعيييي ُ    َدمييييا  3َجنيييياُب ييييا 
 

ا عيُ يييييييَ أدميُ تيني يييييييّل  نيييييييازٌح  حليفيُ يييييييا   ال 
 

أدُمعيييييي    تن ييييييّل  وجييييييةـا  مييييييا   علييييييي  
 

 يُة البدن في قلبي تقسييييييييييييم  4عاثت
 

 على ال و  وعلى اليييي  ر  توّزعيييي   
 

 كتّنما آلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت األّياُم جاهة ـ 
 

ُتهّمعييييييي    ال  شييييييييييييييملي  تبيييييييّةد  ا   لميييييييّ
 

 رّوعيييت ييييا دهُر قلبي بيييالبعيييادا و م
 

 قييية بييياَت قلبي وال شيييييييييييييييٌء ُيروعييي    
 

 

األورص: ال ي لون  بدن السييييواد   –لييييبا حلى الشيييييء: حنَّ ومال /السييييابق ماد  )لييييبي(   ( 1)
 ومن  قدل للرماد: أورص، وللحمامة: ورقاء/السابق ماد  )ورص(. ،والُغبر 

البائ: ضيرب من الشيهر سيبب القوام لدن الورص/  –نم( تسينمت: اعتلت /السيابق ماد  )سي  ( 2)
 السابق ماد  )بوئ(.

َب  /السيابق ماد  )ضيفو(    ،ضيفا الشييء: نما( 3) السيربال: القمي  و ل ما –وضيفا الثوب: سيَ
والَةماث: سييي ولة الخلق /السيييابق ماد   ،َدماَث: الئ وسييي ل–ُيلب / السيييابق ماد  )سيييربل( 

ب  –جانب الشييء /السيابق ماد  )كنف( األكناا: ) (  نف: وهو  –)دمث(  ممرع: خاصيْ
 كثدر الكأل /السابق ماد  )مرع( 

ليخر  من  شيييييييدأا من غدر أئ يبصيييييييره/  ؛وعاع في الوعاء : أدار يةه في   ،عاع: أفسييييييية( 4)
 الوسيب  ماد  )عدث(



 (أ.م. زينب كمال سليم حممد)  موازنة      )الدَُّبْيثي( دراسة بالغية و )ابن ُزَريق(  تاعيني

- 3385 - 

بدنُ  يييييييا  تييييييُ ّوقيييييي   ،وأنييييييت   قلبي  م 
  

ُتهرعييييييي   وُف ادي  م  األسييييييييييييييى   ُمّر 
 

لييييييي    ليييقيييليييبيييي  ميييرام   بيييليييغييييييي  و يييم   ييييَ
 

 َتصييييييييييييييييّةه عنيييُ  أسييييييييييييييبييياٌب وَتْمَنعييي    
 

 المعنى:

الفراص ألم  َبْدثي(  )الةُّ الع ب من   ،يشكو  ببعةه عن مورده  فقة قضى زمان  
الحبدبة الورقاء على   ،قرب  ترنمت  حلى حبدبت   لما  يحن  باألحوائ  قلب   فامتأل 

تل  الحبدبة التي جمعت بدن ب اء المنظر وُحسن  فرَّقت األياُم بدن  وبدن    ،غصن ا
حتى ذاص ُمرَّ األسى   ،وتار  على ذ راه   ،فتحونت قلب  تار  على ال و    ؛الخلق

ه البدن عن ندل مرام .      ولةَّ

َبْدث )الةُّ بالهار  َفَصل  الومائ(  )جوُر   حلي   والمسنة  )ذاد(  المسنة  بدن  ي( 
بيانا للحسر  القابعة    ؛إلا ار  مال العناية بالمقةم  ؛والمهرور )عن ع ب مورده(

 فقة  ائ مورده ع با فيما مضى حال حئ الومائ أبى حال الفراص. ،في قلب 

ه جوُر  الومائ(   و )واام   وولل بدن الهملتدن )وأملٌح ذاده عن ع ب موردا
وهو من محسنات   ،ف ما خبريتائ اسمدتائ  ،للتوسب بدن الكمالدن؛عّو مشرع (

 وبالغة الولل تبةو في بث الشكو  عن طريق تعةاد المظالم. ،الولل

ر ب    ،وعالقت  الومانية ،ود للومائ على سييبدل المهاز العقلي  وإسييناد ال ُيظ ا
ثم أضييحى    ،فقة  ائ ُمنعما بقرب حبدبت   ،تغدر حال  حلى األسييوأ م  مرور األيام

 في هم الفراص والحندن لل  ر .
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( على المسيييييييييينة حلي  وقةَّ  م المسيييييييييينة في قول : )مشييييييييييحونة بالهو  والشييييييييييوصا
 لتقوية الحكم وتتكدةه بحةوع الهو  ألضلع . ؛)أضلُع (

 – مفعم  –مشيييييييحونة  –فيقول: ) اام     ويكثر الشييييييياعر من اسيييييييتخةام االسيييييييم
لد  ة لوعة    ؛لدةل ب  على ثبوت الصيييييفات التي دلت علد ا تل  األلفاظ  ؛ُمتَرع (

 الشوص وجو  القلب حثر الفراص. 

بي ( ليكرر حةوع الحندن م   ل لحن تردده    ؛واسيييتخةم المضيييارع في )ُيصيييْ
م الها ،تلكم الحمامة الورقاء التي اعتلت غصييييييييييييين البائ ر والمهرور )في ول ا قةَّ

ليفدية أئ ذاك الحندن حيالييييييييييييييل  يل يوم    ؛كيّل يوم( على قولي : )ل يا لحٌن ُتَرجعيُ (
فيييالييي  ر  تيييةص على أوتيييار قلبييي  م  وق  أنغيييام تلييي    ،متكرر م  مرور األييييام

 الحمامة الورقاء.

ثم ينتقيل الحيةيث من الورقاء التي  انت سييييييييييييييببيا في اشييييييييييييييتعيال ال  ر  حلى 
 الحبدبة قا ال :

 ضافيُة السرباِل ناعمًة ... َجناُبها َدِمُث األكناِف ُممرعهُ خضباُء 
والتقةير :    ،فح ا المسيينة حلي  من قول : )خضييباء ضييافيُة السييربالا ناعمـة(

 ،فقة سيييبق ذ ر  ألم الفراص  ،التباع االسيييتعمال الوارد في مثل ذل   ؛هي خضيييباء
ية )خضييييييباء  فاختصيييييير وانتقل حلى لييييييفات ا مباشيييييير  الحسيييييي  ،والحندن حلى ذ راها

ضييييييييييافيُة السييييييييييربالا ناعمـة( والمعنوية )َجناُب ا َدماُث األكنااا ُممرعُ ( وتعني لدن  
مما  ؛فاسييتقصييى الهانب الحسييي لهمال ا وامخر المعنوي  ،تعامل ا وسيي ولة خلق ا

 يوية  وامن قلب  حندنا حلد ا. 
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علي   مما يترتب    ،إلفاد  تهةد الحةع   ؛ع (ُتهرّا –ق   واسييتخةم المضييارع )ُت وّا 
حتى    ؛وجعل ُمر األسيييى تار  يت وق  وتار  أخر  يتهرع   ،تهةد األثر الناجم عن 

وال يخفى ميا في   ،ال يترك مهياال للشييييييييييييييي  في قسييييييييييييييو  ميا يالسيي  من مر زمياني 
ف ي غالبا ما تسيتخةم م  الشيرب ق را م  عةم    ،لفظة)التهرع( من الغصية واأللم

ْيُغُ " ؛االستساغة  .   (1)قال تعالى: "َيَتَهرَُّعُ  َوال َيكاُد ُيسا

وألحظ  ثر  اسييييييييييتخةام )كم( الخبرية التي تفدة التكثدر في مواضيييييييييي  متعةد   
ــيٌء ُيروعه  هي:  ) قه ُمرا    -وكم قد باَت قلبي وال شــــ وأنت يا بيُن قلبي كم ُتذوا

ــى األ ( و تئ الشيييياعر ُينفث  وكم مراٍم لقلبي ليس َيبلغه  -وُفؤادي كم ُتجرعه-سـ
ر بتعةد األشيييياء التي تتكاتف ضيييةه شيييعُ حذ يَ   ؛بتعماق   الكامنب ا عن دفدن األلم 

أما امئ فقة تهمعت    ،وتتحامل علي  هو ال ي لم يكن يروع  شييييء فيما مضيييى
 المراد. علي  نوا ب الومن من الفراص ومر األسى وعةم بلوغ

 ، وبعد شكوى الفراق من الشاعرين ينفرد )ابن ُزَريق( بالحديث عن الرزق 
 يقول )ابن ُزَريق(:  ،فيتجه لطرح شيء من الِحَكم

ييييييييييييلةٌ  نسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائا والا  َوما ُمهاَهَةُ  اإلا
 

نسيييييييييييييييييييييائا َتقَطيييييييُع ُ       رزَقـا َوالَدَعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُة اإلا
 

ُ مُ َقة وزَّع َللَاُ َبدَن   الناس رزقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ
  

يييييييييييييييييييييييييييُع ُ    َلم َيخُلييييييييييييييييييييييييييييييييييييق َللَاُ من خلق  ُيَضدّا
 

 لكانَُّ ييييييم ُ لّاُفييييييوا رزقا فَلسييييييييييييييييييييييييييييييييييييَت تَيييييير  
 

ييييييييييييييييييو  الغاياتا ُتقُنُعيييييييييييييييييي ُ     ُمسيييَترزاقييييييييييييييييييـا َوسيييا
 

 

 17سور  حبراييم جوء آية ( 1)
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رُص في ا َمتلَوالحا زصا واأَلرزاص َقة ُقسييا  را
 

ٌي َأاّل حائَّ َبغييييييييييييييييييَي الَمرءا َيصييييييييييييييييييييييَرُعيييييييييييييييييي ُ    َبغا
 

يييييي الَفتى مان َحدُث َيمَنُعييييي ُ وَ   الةهيييييُر ُيعطا
 

ُعيييييييييييييييييييييييييييييييييي ُ    أرـبا َوَيمَنُعيييييييييييييييييُ  مان َحدُث ُييييييييييييييييييطما
 

 المعنى:

وال    ،ال الكة في طلب  ُيكثار من   ،ير  )ابن ُزَريق( أئ الرزص مقسوم بدة ح
وه ا    ،لكن سهية البشر في الحرص وطلب الموية   ،الراحة ُتنقا  ما  تب  ح من  

حذ حئ الةهر ربما يعطي    ؛وبغي المرء يتسبب في هالك   ،من م ما هو حال بغيٌ 
 ويمنع  العطاء من حدث يعقة األمل في .  ،اإلنسائ من حدث ال يتوق  العطاء

لدةل على ثبوت   ؛دعة(–والييييلة –اسييييتخةم )ابن ُزَريق( األسييييماء )مهاهة   
ي يطرح  وهو أن  م ما جاهة واجت ة في طلب الرزص أو قلَّ سييييييييييعي   المعنى ال  

  ؛للتقلديييل   ؛ومن هنيييا نكَّر لفظييية )رزقيييا(  ،في طلبييي  لن ينيييال حال ميييا  تبييي  ح لييي 
 لدوضح أن  م ما اجت ة لويادت  لن يكوئ حال ما قة  تب  ح ل . 

و يتني  يخياطيب ب يا    ،واأللفياظ والتراكديب في هي ه الفقر  تنحو نحو السيييييييييييييي ولية
  ؛ن في األبيات السيييييابقة أو ي ةئ ب ا من روع ا ومن حة  توتره البدّا  ،عامة الناس

م  بدن العباد   والبغي في طلب  ي دي حلى   ،ب   وقلدل من يقن فالرزص بتمر ح قسيَّ
 ال الك.

وفصيييييييييل بدن المسييييييييينة حلي  )الحرص( والمسييييييييينة )بغٌي( بقول : )واأَلرزاص َقة  
َمت( لد  ة المبةأ الر ي  ال ي يةور في ذهن    ؛زا ب ا عن توهم خالف امحتر ؛ُقسييييييا

وأشيييعر أن  ُيلح على ه ا المعنى توجد ا وإرشيييادا  ،وهو أئ الرزص مقسيييوم بدة ح
حذ هو من سيييعى وسيييافر  وقضيييى حيات  في الترحال طلبا   ؛لنفسييي  قبل المخاطب 
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نة ل هب حلد اللرزص من مكائ مخر حتى لو ُخدّال حلي  أئ رزق  في بالد ا  ،لسييييييييييييّا
شيييييدأا رغم اغتراب  ومعانات  أضيييييحى ُيرشييييية نفسييييي  قبل امخرين    ينلولكن  لما لم 

 بتل  الحكمة التي ربما ال ُتةَرك حقيقت ا حال بعة التهربة.
 :فيقول )ابن ُزَريق( ،ثم يعود الشاعران إلى ذكر الحبيبة

ُع َللَاَ فاي َبغييييييييييييييييييييييييييييييييييييةاَد لاي َقَمييييييييييييرـا   أسَتودا
  

 ( 1)باالَكر ا مان َفَلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا اأَلزرارا َمطَلع  
 

ُعييييييييييييناي  عتُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُ  َوبييييييييييييُوّدي أئ ُيَودّا  َودَّ
 

 َلفييييييييييييييييُو الَحدييييييييييييييييييييييييييييييييا ا َوَأّنييييييييييييييييييييييييي ال َأودُعيييييييي ُ  
 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  في أئ ال ُأفارق ُ   و م َتشفَّ
  

 وللضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرور  حال ال ُتشفع ُ   
 

َحىـ   َوَ م َتشييييييييبََّث في خوا الفراص ضييييييييُ
 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييياّلت  َوَأدُمييييييييييييُع ُ    ييييييييييييييييييييييييييييييي ُمسَت ا  َوَأدُمعا
 

أكييييييي بُ  رصٌ   ال  نييخييَ مييُ الييعييييييي را  ثييوُب   َللَاَ 
 

ييييييييييييييييُع ُ    َعّنييييييييييييييييييييييييي باُفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرَقتايييييييييييييييي ا َلكايييييييين َأَرقّا
 

 يييييييييييييييييييييييييُ  ُعييييي ري فاي َجنييييياَييييييتايييييييييي ا حاّني ُأَوساّ 
  

ُعيييييييييييي ُ     باالبدنا َعنييييييييييييييييييييييييي َوُجييييييييييييرمييييييييييييي ال ُيَوسّا
 

دييييييياَستَييييييي ُ  ييييييين سا  ُرزاقيييييييُت ُميييييييلكيييييييـا َفَلم أحسا
   

يييييييييييييييييييييوُس الُملَ  يخَلُعييييييييييييييييييييي ُ     َوُ لُّ َمن ال ُيسيييييييُ
 

يييييديييييم باال   َوَمن َغيييييييييييييييةا الباسيييييـا ثَيييييوَب الَنعا
 

 َف ائَّ َللَاَ َينييييييييَوُعيييييييييييييييييييييييي ُ َشييييييييكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير  َعَلي ا   
 

ضييييتُ  ييييّلي َبعَة ُفرَقتا ا  (2)ااعتييييَ  مان َوجيييي ا خا
 

نيييييييييييي يييا ما أَجيييرَُّعييي ُ    َكتسيييـا تَهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرَُّع ما
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ل  لاي ُذقييييييييُت الَبدَن ُقييييييييلييييييييُت َل ُ   َكم قييييييييا ييييييييا
   

 َلسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُت َأدَفيييُعيييييي ُ الَ نُب َوَللَاا َذنبيييي   
 

 أال َأقيييييييييميييييييييَت و ييييييييياَئ اليييييييييُرشيييييييييُة َأجَمُع ُ 
  

 َلو َأنَّناي َيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوَم باَئ الييرُّشييُة أتَبُعيييي ُ   
 

يييييييي َوُأنفايييييييُةَهيييييييييييييييييييييا  حاّنيييييييي أَلَقيييييييَطيييييييُ  أّيييييييياما
  

ُعييي ُ    نييييُ  فاي َقييلباي تُييَقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطّا  باَحسييَر   ما
 

 باييييييييَمن حاذا َهييييييييَهييييييييَ  الييييييييُنييييييييّواُم باييييييييتُّ َليييييييي ُ 
  

نُ  َلدلاي َلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُت أَهيييَهيييُعيييييي ُ    باَلوَعييييييييية  ما
 

أيييييييييينُّ لاَهنييييييييييبييييييييييي َمضييييييييييَهٌ  َوَ  ا  ال َيطما
      

 ال َيطَمأايينُّ َلييُ  ُميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  بانُت َمضَهُعيي ُ     
 

 يفَهُعيييييناي   ما ُ نُت َأحَسيييييُب ريَب الةهيييييرا 
  

 با ا َوال َأئَّ بايييي اأَلّييييييياَم تَيييفهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُعيييييي ُ   
 

نييييييييييا باَديييييييييية    َحّتى َجيييييييييير  الَبدُن فايما َبدنييييييييييَ
      

 ُعييناي َحييّظييي َوَتمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَنُعيي ُ َتمنَ   (1)َعسييراءَ   
 

 فُكنُت مان َريييييييييييييييييييييييييييبا دهراي جازاعـا َفراقاـ 
      

 َفَلم َأوصَّ الَّ ي َقة ُ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينيييُت َأجيييَوُعيييييي ُ  
 

 المعنى:
يعود الشيييييييييياعر بمخدلت  حلى الماضييييييييييي فدت  ر حبدبت  القاطنة بالكر   تن ا  

ع حيات  وال يودع ا  ؛القمر    ،فيسيييتودع ا ح رغم تمني  أئ يبقى بهوارها وأئ يودّا
وي  ر حال ا وقت الرحدل دامعة العدندن  يف تشبثت ب  وألحت علي  أال يفارق ا  

فقية ارتكيب  ،لتقتن  برحدلي ؛ميا يقيةمي  ل يافلي  لي  من األعي ار    ؛ُمتبر يا من العيُ ر  
  ،وقة  ائ ينعم بقرب ا في اليشيييييية هندأة   ؛جرما في حق نفسيييييي  وحق ا بفراق  عن ا

و م الم  الال موئ   ،واسيييييييتبةل حلو النعيم فتهرع مر الفراص  ،  على نفسييييييي فنغَّ 
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فقة أمسيى قلق المنام وهي   ل  في  ؛ولكن ال سيبدل ل  امئ سيو  الحسير  والنةم
 فلم يترك ل  الومائ سو  الهوع والنةم على ما فات وولى. ،عن ابعةه 

ألحظ تكرار  )كم( الخبرية التي تفدة التكثدر في قول : )و م َتشييييييييييييفَّ  في أئ 
َحـى( م  الفعل الماضييييي )تشييييفَّ     -ال ُأفارقُ    – َوَ م َتشييييبََّث في خوا الفراص ضييييُ

التي تةل على ب ل اله ة  ،والوارد بصيييييغة )التفّعل(  ،تشييييبَّث( ال ي يفدة التحيقق
وه ا  ل  ينقل للمتلقدن مشي ة الحالة النفسيية التي اعترت الشياعر من   ؛في الفعل

فكم تشيفعت   ؛حذ انعةمت أع اره وثبت خط ه في حق نفسي  وحق ا  ؛الضيدق واأللم
ولكن  ضييييييييييرب بشييييييييييعورها عرض  ،و م تشييييييييييبث ب  وقت الرحدل  ،في أال يفارق ا

حذ لم يلق من العي    ؛عي  ولكن  نةم على رحدل لضيييييدق ال  ؛الحا ب ربما مرغما
ندرائ الشييييييييييييوص ومرار      بعة رحدل  أكثر مما وجةه قبل رحدل  فضييييييييييييال عن تهرع

 االغتراب.  
يييييييييييياّلت  َوَأدُمييييُعُ ( جملة حالية ييييييييييي ُمسَت ا كم تشبث بي حال ؛أي ،وقول : )َوَأدُمعا

يييييياّلت  َوَأدُمي يييييي ُمسَت ا فلو  ح ا  ،وه ه الهملة ال تصلح حال بالواو    ،يُع ُ كوئ َأدُمعا
يييييييييييييييييييييييياّلت   ؛واو الحال ييييييييييييييييييييي ُمسَت ا فقال: )َوَ م َتشبََّث في خوا الفراص ُضَحـى َأدُمعا

 (1)ولَنَبت الهملة الثانية عن األولى وانقطعت عن ا. " ،َوَأدُمييُعُ ( لما أفاد معنى
  ،أو   ل  ،واألليل: وأدمع  مسيت الت   ،وح ا المسينة من قول : )وأدمع (

ف و في مقام ألم وضييهر تضييدق نفسيي  عن ذ ره وقة دلَّ    ،(2)ح ف  لضييدق المقام
  .علي  الةلدل
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الهملة   لمنطوص  م  ة  ت يدل  يخَلُعيُ (  الُملَ   ُيُسيوُس  ال  َمن  )َوُ لُّ  وقول : 
دياَستَيُ ( ين سا أحسا َفَلم  ُميلكيـا  )ُرزاقيُت  الضر   ،السابقة  المثلمن  الهاري مهر     ، ب 

الرحدل نةم  على  تتكدة  قةره  ؛غرض   يعرا  لم  نعيما  وراءه  ترك  فوال   ؛حدث 
 النعيم. 

،  (1)وتعني أخي ت البيةييل أو العاوض  ،واسييييييييييييييتخيةم المياضييييييييييييييي )اعتضييييييييييييييت(
 والمضارع )أجرَّع(في قول : 

 َكأسـًا تَجـــــــــــــــــــــــرَُّع ِمنــــهـا ما أَجـرَُّعـهُ      ِاعتـَضـُت ِمن َوجـِه ِخـلاي َبعَد ُفرَقِتِه 
والتضيعيف في لفظة   ،لدوضيح تحقق ما هو في  من تكرار تهرع  تس األلم

ب علد ا.  )أَجيرَُّعيُ ( تةل على تهرع  جرعات مضاعفة متتالية ُغصا

وهو في القصيييييييييدة   ل ا يلقي اللوم على نفسييييييييي  ويبرئ سييييييييياحت ا من ال نب  
و)أال( و )لو( في: )َأال  ،فيستخةم القسم في: )الَ نُب َوَللَاا َذنبييييي َلسييييُت َأدَفييييُعييييييييُ (

 َأجَمُعُ    َلو َأنَّناي َيييوَم باَئ الييُرشييُة أتَبُعييييُ ( والتتكدة ب ئ والالم َأقييمييَت و يياَئ الييُرشييةُ 
نييييُ   ييي َوُأنفاييُةَهييييييا باَحسييَر   ما حلى جانب التصريح بلفظ )الحسر (في: )حاّنييي أَلَقييَطييُ  أّييياما

ُعييييُ ( ة النفسية  لتبرز الحال  ؛فةالالت المفردات والتراكدب تتكاتف ؛فاي َقييييلباي تُييييَقييييطّا
التي يمر ب يا من المعيانيا  القياسيييييييييييييييية التي فياقيت تحملي  والتي أكيةهيا بيالم  يةات  

لدلقي اللوم على نفسييييييييييييييي  في تبييةل حيياليي  من األن  والنعيم حلى   ؛الممكنيية  ييافيية
 المشقة والخ الئ.
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 وإسناد الفهيعة حلى الةهر  واأليام في قول : 

 ِبِه َوال َأنَّ ِبـي اأَلياــاَم َتـفجـُعــهُ         يفَجُعـِني      ما ُكنُت َأحَسـُب ريَب الدهـرِ 

أسيييييييييييييينييةه حلى الومييائ ألنيي  وعيياء تييةور فييي     ،مهيياز عقلي عالقتيي  الومييانييية
وليظ ر  الفرص الشيييييييياسيييييييي  بدن حال  في فترتدن    ؛األحةاع وتتوالى علي  األحوال

 زمندتدن مختلفتدن عالرهما ورلة أحةاث ما. 

ُزَريق( حبيبته َبْيثي( إلى ذكر    وكما ذكر )ابن  وموقف الفراق تطرق )الدُّ
 الحبيبة قائال:      

فيييييُتسييييييييييييييمعييييي ُ  قلباي  قلبيييييُ   بمن  لي   من 
 

 بّثي فُدبسيييييييييب من ُع ري ويوسيييييييييع   
 

أحييييية   حلى  أشييييييييييييييكو  فميييييا  الوفييييياء   قيييييّل 
 

قييطييعييييييي     يييُ قييلييبييي  عييلييى  أكيييييييّب   حاّل 
 

 ييييا خيييالي القليييبا قلبي َحشييييييييييييييوه ُحرصٌ 
 

َ  اللديلا لدلي لسيييييييييييييييُت أَههعي     وهياجا
 

 حئ خنيييت ع يييةي فييي ني لم أخنييي ، وإئ 
  

 ضييييييييييييييعديت وّدي في ّني ال أضيييييييييييييييعي  
 

نييييييياليييييييييييييييُره عييّو  ذلييديييييييل   مييقيييييييام   هييييييي ا 
  

 يشييييييييييييكو حلي ، ف ل شييييييييييييكواه تنفع   
 

عيليميوا  وميييييييا  قيوٌم  الي يو   فيي   ييليومييييييي  
 

 أّئ المالمة ُتغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييري  وُتولع  
 

ميييييييا   فييييييييي   ييكيييييييابييييييية  ال   ُأكيييييييابيييييييُةهمين 
 

ُيوجعييييي   ،منييييي    لي   ميييييا   وُيوجعني 
 

ُأذنيي عيليى  ليييييييييييييييفيحيييييييـا  أقيوالُي يم   تيميّر 
 

ُتوعواعيييييي ُ   ال  بسييييييييييييييلَمى  الرييييييياحا   مّر 
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 من منقي ي من يَيَةي من َلْيَ  يرحمني 
 

َتتبعييييييي ُ    فيييييييَ الُمْرداي  لل و    يقتيييييييادني 
 

ةصا من قولي فدييييةفعيييي   الصيييييييييييييييييّ  آتييييي  بييييا
  

بي  الواشييييييييييييييي فَيسييييييييييييييمعيُ    ،انيا   ويكي ا
 

فَ  خيفيَّ َوعيليلييييييي ُ   لَيو  قيليبياي  ن  عيَ  اليثّيقيييييييَل 
 

وُأطيميعيييييييُ    ُأمينيايييييييي    بييييييياليوعيييييييةا  ينيييييييُت 
 

فييييييياليتي يبيييييييت  الي يهيراَئ  لييييييييييييييرَح   ليكينييييييي  
 

َفع ُ     َناُر التتسيييييييييفا باألحشييييييييياءا َتسيييييييييْ
 

بيييييييةا ييعيييييييُ   فييتيييييييتتييديينييي  و  أسييييييييييييييييلييُ ول   َأقييُ
  

فاي   لسيييييييييييييييت َأدفعيي    ل شييييييييييييييَ  َتَتر  باكييُ
 

قلُبه  ومن لي بمن اسيييتخةم لفظة )البث( دوئ غدرها من األلفاظ في قول : )
ألئ البث: هو أشيييييية الحوئ ال ي ال يصييييييبر علي  ليييييياحب   ؛(قلِبي فُأســــمعُه بثاي

 .والمعنى مناسب لحال الشاعر ولمقام الحوئ ال ي يسيطر علي  ،(1)فدبث 

( دوئ غدرها في قول :   و  ا استخةم لفظة )أكبَّ

 إالا أكبا على قلبي ُيقطعه(   )قلا الوفاء فما أشكو إلى أحٍد 
ف ي تفدة مويةا من    ؛(2)وُشغال ب  ،ولوم   ،أكبَّ على الشيء: أقبل علي ألئ  

ليعني ب ا حليييييرار  المشيييييكو ل  على تتندب     ؛اله ة واإلليييييرار على حتمام العمل
 ولوم  بةال من التخفيف عن  و تن  عوم على تقطي  قلب  بةال من َضْمةا جراح . 

 

 ينظر: الوسيب ماد  )بث(( 1)

 ينظر: السابق ماد  )كبب(( 2)
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(في قول : )يا خ  (خالي القلب وولف ا في نةا   بيييييييييييي) الخالي  ألئ؛الي القلبا
فال يشيييعر بمرار  العشيييق   ،ال يشيييعر ب الم العشييياص في األعم األغلب   عن العشيييق

 ف و تعريض يقارئ ب  بدن حال ا في العشق وحال .  ،وألم الفراص حال من ذاق 

َةي من َلْيَ  يرحمني ... يقتييادني لل و  الُمْرداي   وقوليي : )من منقيي ي من يييَ
واسيييييتخةم  ،اسيييييتف ام اسيييييتبعادي يسيييييتهدر ب  بمن يرحم  من ألم العشيييييقَفَتتبعُ (  

حذ بلغت في قلب  مبلغا يصييييييعب مع   ؛للتفخيم من شييييييتن ا لةي ؛المولييييييول )من(
 نسيان ا أو البعة عن ا.

 هّما بالفعل في قول :   وليست  ،وجعل السلو  قوال ال فعال

 ٍع لست َأدفعه( )َأُقول أسُلو فتأتيني بدائُعه ... َتَترى ِبُكل َشِفي
فال يمل  من أمره سيييييو  القول   ،لدبدن وهن  أمام هواها وخوار قوت  لعشيييييق ا

 غدر مشفوع بالعمل. 

 فيختمها )ابن ُزَريق( بقوله:  ،ويصل الشاعران إلى خاتمة القصيدة
 الَّ ي َدَرسييييت   (1)بااَلَلا يا َميييينييييواَل القصف

      
 آثيييياُرُه َوَعييييَفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت ُميييي  بانييييُت َأرُبُعيييي ُ   

 
ديييييةٌ   فاديييييَ  َل َّتُييييينييييييييييييييييييييييييييييييا   َهيييييل اليييييَومييييياُئ َمعا

      
ُعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ُ       َأم الَليالاي الَّتييي َأمضيَيتييُ  تُييرجا

 
ييييييييييييةا َللَاا مان َألَبييييييييييييَحييييييييييييَت َمنوَل ُ  مَّ  فاي ذا

     
َغدثٌ    ُيميييييييييييييييييييييَرُعيي ُ   َوجياَد  ُيمنياَك   َعلى 

 

 

 الَقْصف: الل و واللعب واالفتنائ في الطعام والشراب / الوسيب ماد  )قصف(( 1)
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نييييييَةُه لاي َع ييييييةٌ   ال ُيضييييييّدييييييُعيييييييييييييييييييييييييييييي   َمن عا
  

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةص  ال ُأضيَيّديياُعيييي ُ َ مييييييييا َلُ  عَ      ييُة لا
 

ُع َقيييييلبيييييي ذا يييييييييييييييييييييييييييييييييييُرُه َوإاذا   َوَمن ُييييييَصيييييةّا
   

ُعيي ُ    َجيييييييييير  َعلى َقلبايي ا ذا ييري ُيَصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةّا
 

 ُيمتّييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعني أللبرئ لةهر ال 
  

 ب  وال بي في حييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال  يييمتعيييييييييييييييييييييييييييييييي      
 

 علما بتئ الطباري ُمعقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب فرـجا
     

 فتضدُق األمرا حئ فكرَت أوسعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    
 

 عسى الليالي التي أضنييييييييييييييييييييييييييييييييييييت بُفرقتنا 
    

 مي ستهييييييييييييييييييييييييمعنا يوما وتيييييييييهيييييييييييييييييييييييييييييييييمع  جس  
 

 وإئ َتُغلُّ أحةا منا منيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدت  
 

 فما ال ي في قضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء ح يصيييييييينع   
 

 المعنى:
يعود الشييييييييييياعر بمخدلت  حلى مسيييييييييييكن  األول قبل الفراص حدث األحبة ونعيم  

ثم ال يهية أميامي     ،العي  فيي  مر  أخر  األن  متسييييييييييييييا ال هيل يعدية الوميائ رغية 
ذاكرا حبدبت  التي تشييييار   المحبة وألم   ،سييييبدال غدر الةعاء ل اك المنول بالسييييقيا

فما ضيييياقت واسييييتحكمت حال   ؛نفسيييي  عسييييى لييييبره يهلب ل  الفر   الفراص ُيصييييبرّ 
حال حن  في ن اية المطاا   ،أعقب ا الفر  راجيا من األيام أئ تهم  شيييييمل  بحبدبت 

أمره هلل ويترك حال  لقةر ح فم  األمل في الفر  قة يقضييييييي القةر شييييييدأا  يسييييييلم  
ل ا ترك زمام أمره في ية ح فلي  ل  حدلة حئ حلَّ ب  قضييييياء  ؛آخر هو ب  م من

 ح .

ديةٌ  فاديَ  َل َّتُينييييييا ( واالستف ام    يستحلف المسكن األول مستف ما )َهيل اليَومياُئ َمعا
وهو أدل   ،وأتبع  باالسم )معدة(  ،هل( على االسم )الومائ(للتمني دخلت في  )
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الل   من )هل الومائ يعدة  )ألن  لما  انت )هل( مختصة    ؛ (ل تنا  على طلب 
للمستقبل  ،بالتصةيق الهملة االسمية   ؛وتخلي  المضارع    ؛ حُسن دخول ا على 

ف ذا عةل    ،ألئ دخول ا على الفعلية يكوئ لطلب تحصدل الشيء في المستقبل
  ؛ عن الفعل مع ا  ائ ذل  إلبراز ما سدتهةد وهو الفعل في قالب الثابت المستقر 

 (1) ألن  أدل على  مال العناية بحصول .(  ؛وهو أبل  ،أي في موض  الحالل

يبرز غدر الحالل في لور  المستف م عن  ال ي يرجى   ؛والتمني بييييييييييي)هل(
لمرجو الممكن  ففي  شيييييييء من الرغبة في وقوع  وتنويل  في معرض ا ،حصييييييول 
 الوقوع.

ييييييييييييييييييييةا َللَاا مان  مَّ وأجةه يكثر من اسييييييتخةام المولييييييول )من( في قول : )فاي ذا
نيييييَةُه لاي َع يييييُة ال ُيضيييييّديييييُعييييييييييييييييييييييييي   -َألَبيييييَحيييييَت َمنوَلُ   ُع َقيييييلبيييييي -َمن عا َمن ُييييييَصيييييةّا

سم ا  ح باوحتى ال ُيصرّا  ،للتفخيم من شتن ا ولتعظيم مكانت ا في قلب ؛ذا ييييييييييييييييييييييييييييَرُه(
 لونا ل ا عن ال  ر . 

ألئ أمر لييييييبره يسييييييتةعي  ؛وأكة الفعل في )أللييييييبرئ لةهر ال ُيمّتعني ب  (
 ؛تعسر علي  الصبر  ؛وذاده الفراص حرقة  ،فمن بل  ب  العشق مبلغا عظيما  ،الش 

ول ا أعاد ذ ر لفظة الصبر على وزئ    ،لدرف  الش  من ذهن المخاطب   ؛ل ا أكةه
وهو   ،االفتعال فقال:)الطباري( وهو وزئ يقتضي المشقة في الفعل وب ل اله ة 

 

تحقدق: د. عبييية    -ينظر: مواهيييب الفتييياح على تلخي  المفتييياح البن يعقوب المغربي  (  1)
  ،م 2006هيييييييييييييييييي  1426بدروت -المكتبة العصييييرية لييييدةا  1ط  1/501الحمدة هنةاوي  

  1/438وينظر : عروس األفراح 
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واق  ملموس من قصييدة  الشيياعر فكل ما سييبق يةل على أئ الييطباره عن ج ة 
 وألم وق ر ال باختياره.

سييمي  وإسييناد الفرقة لليالي في قول : )عسييى الليالي التي أضيينت بُفرقتنا   ج
فالليالي وعاء زمني تةور    ،سيييييتهمعنا يوما وتهمع ( مهاز عقلي عالقت  الومانية

ولكن لما  ائ تبةل حال  في زمن حنشيييييييييييييياده القصييييييييييييييدة  بسييييييييييييييبب    ،في  األحةاع 
 فتسنة ل ا الفراص. ،جعل زمائ البدن سببا فيما وجةه من قسو  معيشت ؛رحدل 

نة حلد ما أفعال الفراص ويكثر الشييياعر من اسيييتخةام لفظة الومائ واأليام ويسييي
فقية  يائ فيميا سييييييييييييييبق منعميا    ،والتشييييييييييييييتديت واأللم؛ لتيتثره القوي بياختالا الوميائ

 ل ا ير  للومائ تتثدرا  بدرا في تغددر أحوال . ؛وأضحى فيما بعة مع با

َبْيثي( فيختم قصيدته بقوله:   وأما )الدُّ
هيييييييل   عيَ عيليى  ا  دي يييييييَ فيا زارنيي  ة   ليييييييَ  َولَيديْ

 
يفوعييييي     َواْلَخْوا  ُيحفوه   والشييييييييييييييوص 

 
ماوهره  أوتييييييار  مسييييييييييييييتنطقييييييـا  ات   َوبييييييَ

 
ا طورـا وتتبعيي     ( 1) الفاصييييييييييييييياح يتبع ييَ

 
لَو   ماعت َلَ ا  (2)حاذا لوت  ف ا الما  سييييَ

 
 َوقعييا يلييُ  على األسييييييييييييييميياعا موقعيي    

 
 َفبت أنظييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرُه َبْةـرا وأرشف  

 
وأسيييييييييييييييمييعييييييي   ورـدا  وأقييطييفييييييي    خييمييـرا 

 

 

 وهو أحة آالت الطرب / الوسيب ماد  )زهر( ،الماْوهر: العود ال ي ُيضرب ب ( 1)

لَو  : قطعة من الخشب لربب األوتار ) ( َمالواي / السابق ماد  )لوي(( 2)  الما
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يييييييي  يُيبيطيا واليوجيييييييُة  اَم  لييييييي ُ   ،َوقيييييييَ  ويُيعيهيا
 

باحا وأنفاسيييي ُتودع     (1)ضيييوُء الصيييَّ
 

 المعنى :

عهل   على  الشوص  يةفع ا  ل   حبدبت   زيار   ب  ر  قصدةت   َبْدثي(  )الةُّ يختم 
وبات ينصت حلد ا وينظر    ،فتمست لدلت ا لةي  تطرب  بتنغام ا  ،وخوا من الرقدب 
ُيبطأ ا    ،فكتنما هي البةر حتى أذئ ضوء الصباح في الرحدل ف مَّت منصرفة 

 وُيسرع ا نور الصباح خشية الرقدب. ،شوق ا حلي 

 ، والتقيةير: رب لدلية  زارني فد يا  ،الواو في قولي : )َوَلْدلَية ( واو )ُرّب( المحي وفية
فعّهل حتيان ا حلي   ؛اها شيوق ا لويارت لدبدن  يف دع  ،للتفخيم ؛ونكَّر لفظة )عهل(

وريبة من    ،ب  ةرغبة في حيناسييييي  والم انسييييي  ؛شييييياعر الرغبة والريبةمتحمل من ال
 الرقدب يتبع ا أو ينكشف أمرها. 

يفوع ( في قول : )ولدلة  زارني فادَ ا –واسييتخةام  الفعل المضييارع في )يحفوه  
ةل على تكرار وقوع الحةع مما على َعهل  ... والشيييوص يحفوه َواْلَخْوا يفوع ( ي

فقة زارت  في جوا   ؛يخةم المعنى في نقل الحالة الشعورية التي أتت ب ا الحبدبة
فالتكرار  ييت للسيام  حدراك التناقض    ،اللدل يحفوها الشيوص ويفوع ا خوا الرقدب 

من العشيييق   ا عظيمان ل  قةر حذ لو لم ُتكّا ؛وأا ر بال  حب ا ل   ،في دواخل نفسييي ا
 بت على فوع ا .   لما ذه

 

 6/175الوافي بالوفيات ( 1)
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ليحقق وقوع تل  األفعال من ا    ؛سمعت(  -واستخةم الماضي في قول : )لوت 
األلحائ أع ب  نت  عن   مما  في    ،وقت مهالست   المضارع  استخةم   هنا  ومن 

 لدبدن تكرار حةوع الل   السمعية أللحان ا طوال اللدل. ؛)يل (

م المسنة حلي  )والوجة( والواو فد ا للحال على لد  ة أن     ؛)يبطي (  المسنة   وقةَّ
وما    ،كما أسرع ا الوجة لويارت  في أول لدلت  أبطتها عن تر   في ختام اللدلة

 أعهل ا في الرحدل حال ضوء الصباح خشية الرقدب. 

ألفاظ )ابن    ا فيه ا وبالنظر حلى األلفاظ والتراكدب في القصدةتدن ألحظ تنوع
فكلما تحةع عن ألم الفراص    ؛ى المراد ُزَريق( بدن الهوالة والس ولة حسب المعن

استخةم األلفاظ    ،و مةه لما يالسي  من هول الشوص في البعة عن ا دوئ جةو  
)العسف مثل:  الهولة    - ُيروّاع   -ُضلّاَعت   -ُمْضَطلعا  -موج    -مضني  -القوية 

م     - يصةع ُ   -عسراء   -ُمضه   -ُأجرع    -تهرع   -اْعَتضتُ   -َي رع ُ   -َتهشَّ
عنة ولف جمال اب   ،َتُغل(  -الطباري  الرسيقة  األلفاظ  يستخةم  عنة   ،دنما  أو 

)الحرص   مثل:  لقةره  وتسليم   بقضاء ح  حيمان     - قمرا  -الرزص -الحةيث عن 
 ع ة لةص(.  -ُيمناك   -غدثا - تنا لذ  -لفو الحيا 

للفت    ؛و  ا نوَّع في تراكدب  بدن الخبرية واإلنشا ية في فاتحة القصدة  خالة
وإئ  انت الهمل الخبرية هي الم يمنة على باقي القصدة  ألن  في    ،انتباه القارئ 

 معرض ولف حالت  الشعورية. 
َبْدثي( وتراكدب  أجة الس ل   بتلفاظ )الةُّ ألفاظ )ابن ُزَريق( وتراكدب   وبمقارنة 
يشاء ما  الكلمات  بحور  بدةي  من  يغترا  و تن   َبْدثي(  )الةُّ   ، الممتن  في جانب 

وس ولت ا ليست عن ضعف بل عن قةر  على توايف الكلمات حدث يقتضي  
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من ا على سبدل    ،فتلفاا  رسيقة ع بة لطيفة على السم  تتمكن من القلب   ،المقام
  - بةرا  -ناعمة   -غصوئ البائ   -لحن  -ورقاء  -الغرام   -الشوص   -المثال: )الوجة 

اته    ،لب القصدة فبدنما نحى )ابن ُزَريق( منحى الهوالة في أغ  ،وردا(  -خمرا
َبْدثي( نحو الُيسر في أغلب ا وبدنما افتتح )ابن ُزَريق( قصدةت  بالن ي )ال    ،)الةُّ

فبناها مبنى االستعالء اممر    ؛تع لي ( يتلوه األمر ) فاستعملي الرفق في تتندب (
َبْدثي( قصدةت  بالهملة الخبرية )يروم لبرا وفرط الوجة يمنع (   ،الناهي افتتح )الةُّ

 و الهما أجاد في موضع .   ، ناها مبنى اللدن والتعطففب
القصدةتدن على  ت يمن  الفعلية  المضارع   ،والهمل  الفعل  ذوات  وتحتل 

مما يهعل الحةع م ثرا حذ    ،فتضفي على القصدةتدن تكرار األحةاع   ؛الصةار 
فعنة    ، فيخلق جوا من الحر ة داخل القصدةتدن  ؛ُيلاح على لاحب  حلحاحا متكررا

القلق النفسي)ابن ُزَريق(   نادم علي   ،ينقل  يتمرها أال    ،ف و عازم على الرحدل 
ويعلم    يطلب من ا أئ تلتم  ل  األع ار    ،تلوم  ويعلم أن ا على حق في لوم 

َبْدثي( وعنة    ،رص أئ ثوب ع ره منخ ق  ذات الهمال  اةفدن لفر األلم ال ينفث عن    )الةُّ
 ولاحبة أع ب األلحائ. 

)وكم  للتكثدر في)ابن ُزَريق( يقول:    ؛ويكثر الشاعرائ من استخةام )كم( الخبرية
ــــــــــــــــع في أن ال ُأفارقُه    - ممن ُيودعه   َكم َتشبََّث في خوف الفراق    -كم َتشفَّ

 كم قـائـٍِل ِلي ُذقـُت الَبيَن(.  -ُضَحًى 
َبْدثي يستخةم ا فيقول:   وأنت    -)وكم قد باَت قلبي وال شيٌء ُيروعه  و  ا الةُّ

قه ُمرا األسى وُفؤادي كم ُتجرعه    ،يا بينُ  كم مراٍم لقلبي ليس    -قلبي كم ُتذوا
 َيبلغه(.
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كثّار  في)ابن ُزَريق( يُ   ، وغرض ما التكثدر من حةوع المعنى المراد في الهمل
يفارق ا أال  في  الملحة  ورغبت ا  ب   حبدبت   تشبث  مرات  يستخةم ا  ،ب ا    ؛ و تن  

ويخبرنا من وراء المعنى أن  أخطت عنةما    ،ليعض ب ا على يةي  نةما على الرحدل
 بل يعلن ا لريحة في قول :  ،تر  ا

ــــــي ِبُفـــرَقِتــــِه لَ   ِكــن َأَرقِاــــُعُه. ال أكذُباَلَلَ ثوُب العذِر ُمنَخرٌق      َعنا
َبْدثي( يكثر من استخةام ا لُدنفث ب ا عن األلم الةفدن بقلب ؛ حذ يشعر    ؛و)الةُّ

فلم يكن لدروع  شيء فيما    ،بمرار  الفراص وتكاتف  م  الظروا المحيطة ضةه
ومرار  شعوره، وعةم    ،أما امئ فقة تكاتفت علي  نوا ب الومن من البدن  ،مضى

 بلوغ  المرام. 

َبْدثي( ال ي  وت راكدب )ابن ُزَريق( يغلب علد ا التتكدة على عك  تراكدب )الةُّ
ففي قصدة  )ابن ُزَريق( يستخةم من    ،يطرح الهمل عارية عن التتكدة حال القلدل

َقة  اَئ    -الم  ةات )قة( الةاخلة على الفعل الماضي مثل قول : )َقة َقلييتا َحقـا  
لُ  َمت    -َقة وزَّع َللَاُ َبدَن الناس رزقيييييَُ م    -ييييُ   ُمضَطيييييلاعـا باالَخطبا َيحما اأَلرزاصا َقة ُقسا

 َقة ُ ييينيُت َأجيَوُعييُ (.   -

الهملة  قول :   واسمية   ) بي)حئَّ أكَّة  َجنـاَيـِته  و  ا  ِفي  ُعـذري  ـــــُع  ُأَوسِا )ِإناي 
شـُد أتَبُعــُه  َلو َأنَِّني    -َفِإنَّ َللَاَ َينـَزُعـــُه    -ِبالبيِن َعنــي   ِإناـي   -َيــــــــــــــوَم باَن الـرُّ

 أَلَقـَطـُع أياـاِمـي َوُأنفذَهـــا ِبَحسـَرٍة(.  

)ما آَب ِمن َسَفـــــــــٍر مثل قول :    ،وأكَّة بالقصر عن طريق النفي واالستثناء
 ِإالا َوَأزَعـــَجــُه َرأٌي ِإلــى َسَفـــــــٍر بالرغِم َيجَمـــُعُه(.
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ِباَلَلِ يا َمـنـِزَل القص     -)الَذنُب َوَللَاِ َذنبـي َلســــــــــــــُت َأدَفـُعــُه  وبالقسم نحو:  
 الَّذي َدَرسـت(. 

مثل:   المضارع  الفعل  على  الةاخلة  يوما  وبالسدن  )ستجــــــــمعنا 
 وتـــجـــــــــــمعه(. 

  ، لتتكدة ب ا أجةروذل  ألئ قصدة  )ابن ُزَريق( مبناها على الهوالة فكائ ا
َبْدثي( مبناها على الع وبة والسالسة فكائ ترك التتكدة ب ا ألدق.   وقصدة  )الةُّ

 ************************** 
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 املبحث الثاني
 التصوير البياني واخليال  

الصيييييور  البيانية تنقل المعاني من حدو الفكر  المهرد  حلى الفكر  المر ية أو 
و تن ا ترسيييييم المعاني بتلوائ زايية على لوحة  ،المشيييييفوعة بالةلدلالمسيييييموعة أو 
فالمعاني المشيييفوعة   ؛ومن هنا تعلق بال هن وتسيييتقر في القلب  ،ناليييعة البياض 

 بالصور  البيانية أمكن في اإلدراك.  

 ؛ والهم  بدن المتنافر  ،والخيال وسييييدلة يسييييتخةم ا الشيييياعر لتقريب المتباعة 
ويسيييييييدر ب  في عوالم   ،ب ليييييييور  لشييييييييء في األرض فيحلق ب  في السيييييييماء يلتق

فالخيال هو "القةر  على   ،الكا ن الحي يلتقب ب  لييور  لشيييء ال تةب في  الحيا 
 . (1)تكوين لور ذهنية ألشياء غابت عن متناول الح "

وبالنظر حلى القصيدةتدن أجة الشياعرين قة تهوال في حةيقة الصيور  البيانية   
 النحو التالي: واقتطفا بعض أزهارها على

 التعبير عن حالهما العصيب
الرزص  بقلة  ضاقت  التي  حال   يصوَّر  ُزَريق(  للغني   ؛)ابن  طالبا    ؛ فرحل 

 قا ال:  فضاقت ب  أكثر بالبعة حتى ُأثقالت بال مّا 

 ِبالَخطِب َيحِمُلــــُه            َفُضلِاعت ِبُخُطـــوِب البيِن َأضُلـُعهُ  َقد كاَن ُمضَطَلعاً 

 

  3ط   13والبالغي عنة العرب د/ جابر عصييييييييييفور صالصييييييييييور  الفنية في التراع النقةي ( 1)
 م1992بدروت لبنائ  -المر و الثقافي العربي 
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ولكن )ابن ُزَريق( جعل من     ،واألمر من ضدق الحال وقلة الرزص ال ُيحَمل
 حامال وثاقال ُأضيف حلي  ثاقل الفراص حتى ناءت ب  أضُلُع  .

طب( وهو ما تراكم على  فقة شبَّ  )الخ  ؛(1) واألمر  ل  على االستعار   المكنية
 القلب من همّا الفقر والفراص بهسم ثقدل يحمل  الشاعر . 

فقة أثقل    ،وبالغة االستعار  تكمن في بيائ مشقة البدن على نف  الشاعر  
و تن  تهاوز المة  حتى    ،لثقل من العاتق حلى الضلوعلي  َتعةّا الثم في    ،عاتق 

وذاك أعتى وأشق على   ؛وعوهو الضل  ؛ولل حلى أقصى ما يمكن الولول حلي 
 النف . 

عن رحدل  المستمر لضدق الحال مشب ا نفس  بمن و ّال حلي  سياس   ثم يعبرّا 
 ف و يقيس ا طوال وعرضا بقول :  ،األرض 

ٌل ِبَفضـــــاِء اأَلرِض َيذَرُعـهُ   َكَأنَّما ُهــَو من ِحـــلِا َوُمرتَحـــٍل               ُمَوكَّ
ل  يشييييب  هدأت  في تكرار رحدل  وسييييفره الةا م ب دأة من ُو اّ   ؛تمثدليوالتشييييبي   

 بقياس األرض طوال وعرضا.
"  ؛وبالغة التمثدل تبةو في نقل المعنى العقلي حلى المشيييي ة الحسييييي المر ي

  ؛فضيييييرب المثل زياد  في الكشيييييف وتتميم للبيائ ... ورف  األسيييييتار عن الحقا ق 
والغا ب   ،والمتوهم في معرض المتيقن ،حتى ُتري  المتخدل في لييييييييييييور  المحقق

 

ورمو حلي    ،حدث شيييييييبَّ  الخطب بهسيييييييم مادي ثقدل يحمل  الشييييييياعر، وح ا المشيييييييب  ب ( 1)
 وهو الحمل على سبدل االستعار  المكنية. ،بشيء من لوازم 
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 ، مما يقرر الصييييور  في ذهن المتلقي وي  ة بال  عناء الشيييياعر ؛(1)كتن  مشيييياهة"
 فما هو حال سا ح في أرض ح ال راحة ل  وال قرار.

 ولد  ة المعنى السابق يقول:
ْنِد  ِإذا الَزمانُ   َأضحى َوُهَو َمْرَبـُعهُ َأراُه في الَرِحيــِل ِغنًى          َوَلو ِإلى السِا

وبالغة االسييتعار  تبةو    ،(2)فشييخَّ  ب  الومائ على سييبدل االسييتعار  المكنية
وما الشاعر حال تاب  ل  ينقاد حدث يوج      ،في جعل  الومن قا ةا ير  ويقود برأي 

ويرف  عن نفسييييي  الحر     ،و تن  بتشيييييخي  الومائ يلقي اللوم على أعتاب  ،زمان 
 للتنصل من ترك حبدبت  بحثا عن الرزص. ؛الومائ حهت و تئ 

 يقول:   ،وفي الشطر الثاني موية من تتكدة تعلق  باألسفار
ْنِد َأضحى َوُهَو َمْرَبـُعُه(   )َوَلو ِإلى السِا

وهي تعلق  باألسيييييييفار  تعلق الكة والتعب مصيييييييةاقا   ؛وهي  ناية عن ليييييييفة
ا نسييييييييييييَ "لقول ح تعالى: "َلَقْة َخَلْقَنا اإلا فمن تعلق بالسييييييييييييفر  والرحدل   ،(3)َئ فاي َ َبة 

نة أبعة ما يكوئ عن مقام    ،رحل ولو حلى أبعة مكائ ؛الةا م طلبا للغنى وبالد السيّا
 الشاعر.

 

دار الفكر العربي بالقاهر    3ط  74السييدة ص  التعبدر البياني رطية بالغية نقةية د. شييفي ( 1)
 م1988هي 1409

ورمو حلي  بشيييييييء من   ،وح ا المشييييييب  ب  ،حدث شييييييبَّ  الومائ ب نسييييييائ ل  رأي ي خ  ب ( 2)
 لوازم  وهو الرأي في قول :)أراه( على سبدل االستعار  المكنية.

 4سور  البلة آية( 3)
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دون  الصبر  طلب  التماس  في  العصيب  حاله  عن  فيعبر  َبْيثي(  )الدُّ أما 
 يقول:  ،جدوى 

 سلواه ودواعي الشوق ُتردعه   يروم صبرًا وفرط الوجد يمنعه        

 عن الغرام فيثنيه ويرجــعه  إذا استبان طريق الرشد واضحة    
فشيييييخَّ  الوجة والشيييييوص والغرام على سيييييبدل االسيييييتعار  المكنية في ليييييور   

وقفوا ل   ؛لدنهو من ويالت العشييييييق  ؛الشيييييياعر بالصييييييبر  شييييييخ  معانة  لما همَّ 
 والغرام يرجع . ،والشوص يردع  ،فالوجة يمنع  ،بالمرلاد 

حدث   ؛وبالغة االسييييتعار  تبةو في نقل المعنى العقلي حلى الصييييور  الحسييييية
ثم في تكاتف الصييور العقلية المنتقلة حلى   ،جعل الوجة والشييوص والغرام أشييخالييا

يا  الشيييياعر  فقة تحولت تل  المعاني  حلى عقبات في ح ،الحسييييية ضيييية الشيييياعر
مما ينقل لنا الحال العصييييييدبة التي يمر ب ا   ؛تصييييييةه عن الصييييييبر وعن السييييييلوائ

 الشاعر.

 ثم يعبر عن األلم ال ي اعتراه من ع ل الال مدن قا ال:

 إالا أكبا على قلبي ُيقطعه   قلا الوفاء فما أشكو إلى أحٍد 
رها  وسييييييييييي  ،(1)والتقطي  ال يكوئ للقلب ف ي على سيييييييييييبدل االسيييييييييييتعار  التبعية

البالغي المبالغة في الشيعور باأللم فقة وليل األلم النفسيي ب  جراء اللوم المفرط 

 

واشييييييتق من   ،المفرط بهام  الشييييييعور باأللم في  لحدث اسييييييتعار التقطي  للتتندب واللوم  ( 1)
 التقطي  )يقطّا ( على سبدل االستعار  التبعية في الفعل.
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 ؛ول ا اسييييييتخةم ليييييييغة )التفّعل(  ،والتتندب الوا ة حة األلم الحسييييييي لتقطي  القلب 
 ليضاعف من وق  األلم على نفس . 

 وص  البين وبيان أثره على نفس الشاعرين
فيقول )ابن    ،وبيائ أثره على حيات ما  ،ئ حلى ولف البدنا يتطرص الشاعر 

 ُزَريق(:

 َحتاى َجـرى الَبيُن ِفيما َبينـَنـا ِبَيـٍد           َعسـراَء َتمَنُعـِني َحـظاـي َوَتمـَنُعـهُ 
تشييخيصييا ل  و تئ  ل   ؛حدث جعل للبدن يةا عسييراء  ؛(1)اسييتعار  مكنية  وب 

عار  أئ جعل ية البدن  ومن بالغة االسييت  ،ليمنع  سييعادت  ؛شيييء قة تحالف ضييةه
تمنع ما سيييييويا   ،فالبدن يهري بدن ما بدة عسيييييراء ،بيانا لحظ  السييييييء  ،(2)عسيييييراء

 من التقاط حظ ما من متاع الةنيا.  

فسادا يعيث  البين بشخص  يد  َبْيثي( فوص   )الدُّ بتشخيص    ،أما  وأتبعه 
َبْيثي(:  ،فأجاد الوص   ؛ثم العودة تارة أخرى إلى البين  ،األيام والدهر  يقول )الدُّ

 عياثيت ييُة البدن في قلبي تقسييييييييييييييميي  
 

 على ال و  وعلى الييي  ر  توّزعييي   
 

 كتّنما آلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت األّياُم جاهة ـ 
 

ُتهّمعييييييي     ال  شييييييييييييييملي  تبيييييييّةد  ا   لميييييييّ
 

 

ورمو حلي  بشيييء من لوازم  وهو الدة على   ،وح ا المشييب  ب  ،حدث شييبَّ  البدن ب نسييائ( 1)
 سبدل االستعار  المكنية.

 ينظر الوسيب ماد  )عسر(/فالئ أعسر وهي عسراء : أي يعمل بدةه اليسر  ( 2)
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 رّوعيييت ييييا دهُر قلبي بيييالبعيييادا و م 
 

 قيية بيياَت قلبي وال شيييييييييييييييٌء ُيروعيي    
 

بدنُ  يييييييا  تييييييُ ّوقيييييي    ،وأنييييييت   قلبي  م 
  

ُتهرعيييييي    وُف ادي  م  األسييييييييييييييى   ُمّر 
 

 في قول :  (1)جعل للبدن يةا على سبدل االستعار  المكنية

 على الهوى وعلى الذكرى توزاعه( )عاثت يد البين في قلبي تقسمه  
 ، لي  في جعل الدة للبدن فقب ،األلفاظوبالغة االسييييييييييتعار  تكمن في انتقاء  

فهعل ا يةا طا شيييييييييية تعبث بقلب     ؛ولكن في قول : )عاثت ... في قلبي تقسييييييييييم (
 قسما للعشق وقسما لألسف على ذ راه. ؛يمدنا ويسارا تقسم ف اده  يفما شاءت 

 وشخَّ  األيام في قول : 

د شملي ال ُتجماعه(  )كأناما آلت األيااُم جاهدًة   لماا تبدا

م جاهة  أال تهم  ما تفرص من  (2)لى سيبدل االسيتعار  المكنيةع ؛ فهعل ا ُتْقسيا
ولفظة   ،وبالغة االسيييييييييتعار  في أئ جعل األيام تتكاتف ضيييييييييةه )جاهة ( ،شيييييييييمل 

 

ورمو حلي  بشيييء من لوازم  وهو الدة على   ،وح ا المشييب  ب  ،حدث شييبَّ  البدن ب نسييائ( 1)
 سبدل االستعار  المكنية.  

م( 2) وهو    ،ورمو حلي  بشيييييء من لوازم   ،وح ا المشييييب  ب  ،حدث شييييب  األيام ب نسييييائ ُيْقسييييا
 الَقَسم على سبدل االستعار  المكنية.
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فالحلف من يا على تفريق شييييييييييييييملي    ،أفادت المبيالغية في المعنى  ؛(1))جاهة ( تتميم
 م  سبق اإللرار والعوم على تنفد  ما آلت علي .

وخاطب  بييقول :)رّوعت ...    ،م ناد  الةهر ُمشخصا حياه قا ال: )يا دهُر(ث
) بالبعادا )روعت(  ،قلبي  في  الماضي  قلب    ؛فاستخةم  في  الروع  وقوع  لتحقدق 

َبْدثي(    ؛وهو من أشة أنواع الخوا والقلق  ،(2)والروع : الفوع  ،الشاعر   استخةم  )الةُّ
التي ولل حلد ا و ونقال للحالة النفسية المورية    ،مبالغة  ؛دوئ غدره من األلفاظ

 بسبب الفراص. 

ثم عاد مر  أخر  لتشخي  البدن مناديا ومخاطبا حياه على سبدل االستعار   
 المكنية قا ال: 

قه ،)وأنت يا بينُ   .ُمرا األسى وُفؤادي كم ُتجرعه(    قلبي كم ُتذوا
هميا؛ حا يارا لقسييييييييييييييوت ميا والنيةاء لليةهر وللبدن بيالحرا )ييا( للبعدية م  تنكدر 

 وتفخيما ألثر وق  فعل ما علي . ،على قلب 

وتشخيص  البدن  ولف  في  َبْدثي( لاحب   )الةُّ فاص  )ابن    ؛وقة  اكتفى  حذ 
وجعل ا عسراء للبدن  الدة  ب ثبات  يةا طا شة ال    ،ُزَريق(  َبْدثي(  )الةُّ بدنما جعل ا 

لتقسّا  ويسارا  يمدنا  تطي   ل ا  وجوءا حكمة  الراحل  للحب  جوءا  والحسر   األلم  م 
 

تميم: أئ ي تى في  الم ال يوهم خالا المقصيييييييود بفضيييييييلة تفدة نكتة  المبالغة / بغية الت( 1)
مكتبة  17ط  1/2/358اإليضيييييياح لتلخي  المفتاح / للشيييييييا عبة المتعال الصييييييعدةي م

 م2005هي 1426امداب بالقاهر  

 ينظر: اللسائ ماد  )روع( ( 2)
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ثم شخَّ  األيام والةهر وجعل ما يقفا ل  بالمرلاد ضة تحقدق مراده   ،لل  ر  
ص قلب  ُمرَّ األسى تار    ،من السعاد  ُيَ وّا للبدن مر  أخر  فهعل  ساسيا    ، ثم عاد 

 وُيهرّاع ف اده تار  أخر . 

َبْيثي( تعبيره عن األلم الذي   هو ناتج البين فيقول: ويواصل )الدُّ
 )قلبي َحشوه ُحرٌص( وهي  ناية عن هول ما يالسي  من ألم الفراص.

 )يقتادني للهوى الُمْرِدي َفَأتبعُه( ويقول: 

قا ةا ل  تقوده بال و  حلى حدث   حبدبت  حدث جعل  ؛(1)وب ا اسيييييييييتعار  مكنية
في حا ييار  وبالغيية االسييييييييييييييتعييار  تبييةو    ،تييتج  قلبيي  واليمليي  من أمره حال اتبيياع ييا

 ،حدثما شياءت بال و   ضيعف  أمام هواها حتى أضيحى أسيدرا في زمام يةي ا تقوده 
 لدوضح سرعة استهابت  ألمرها حة التبعية. ؛ول ا عطف بالفاء في قول : )فتتبع (

 )لكنه صرَح الهجراَن فالتهبت ... َناُر التأسِ  باألحشاِء َتْسَفعُه( وفي قول :  

حدث شيييييييبَّ  التتسيييييييف بالندرائ ووج    ؛تتسيييييييف(تشيييييييبي  بلي  في قول : )نار ال
 الشب : الشعور باأللم في  ل.

حذ جعل أسيف  ل هران ا ندرانا  ؛والغرض من التشيبي  المبالغة في وليف حال 
 ؛ (2)وتعني: اللفحة من الندرائ ُتغدر اللوئ   ،واسيتخةم لفظة )تسيف ( ،تسيف  أحشياءه

 

  ،لي  بشيييييييء من لوازم  وهو القْود ورمو ح ،وح ا المشييييييب  ب  ،حدث شييييييبَّ  حبدبت  بالقا ة( 1)
 واتباع األمر على سبدل االستعار  المكنية.

 ينظر: الوسيب ماد  )سف (( 2)
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حذ جعل التتسيييف سيييفعا من  ؛ولدوضيييح مقةار ذل  الحال  ،ليصيييف حال  من التتلم
 الندرائ تلس  أحشاءه.

 التعبير عن الندم 
فقة اتضح في   ،ينفرد )ابن ُزَريق( بولف نةم  على الرحدل بصور مختلفة

قصييييييييييييييدية  )ابن ُزَريق( بيال  نيةمي  على رحدلي  وفراق يا من بيةايية حيةيثي  عن الرزص  
ثم بحييةيثيي  عن نعيميي  في حييياتيي     ،وأنيي  بديية ح ال يوداد بييالترحييال حال بييتمر ح

 أما حةيث  عن البغي في طلب الرزص فيقول:  ،األولى مع ا قبل الرحدل

 د ُقِسَمت        َبِغٌي َأالا ِإنَّ َبغـَي الَمرِء َيصـَرُعـهُ َوالِحرُص في الِرزِق َواأَلرزاق قَ 
حدث جعل من    ،(1)ففي قول : )َأاّل حائَّ َبغيييَي الَمرءا َيصيييَرُعيييُ ( استعار  مكنية 

لدنب  المخاطب   ؛البغي حنسيييانا شيييةية الصيييرعة يصيييرع لييياحب  فيضيييره في نفسييي 
ألن  على    ؛في طلب الرزص   حلى البعة عن الحرص الوا ة الوالييييل حلى حة البغي

 كل األحوال لن ينال المرء غدر ما  تب  ح ل .

ــــــي ِبُفـــرَقِتــــِه َلِكــن َأَرقِاــــُعهُ  وفي قوله: ال أكذبُ   َللَاَ ثوُب العذِر ُمنَخرٌق      َعنا
ووج  الشيييييب : النق  في   ،حدث شيييييبَّ  ع ره  بالثوب المنخرص   ؛تشيييييبي  بلي 

 تتدية الغرض المراد.

 

ورمو حلي    ،وح ا المشييييب  ب   ،حدث شييييبَّ  البغي ب نسييييائ قوي الشييييكيمة شييييةية الصييييرعة( 1)
 بشيء من لوازم  وهو لرع  لصاحب  على سبدل االستعار  المكنية.
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 ، وبالغة التشبي  تبةو في ولف حال  من المماطلة في األع ار رغم وهنا ا
ومميياطلتيي  في العيي ر رغم    ،دلَّ علييي  قوليي : )ثوُب العيي را ُمنَخرٌص(  ةفييتعيي اره وايييي

ل المتلقي يرسم  وهو ترشيح للتشبي  جع  ،علم  بوهن  بةاللة قول : )َلكايييين َأَرقّاييييييييُعُ (
  ،حذ انتقل ب هن  من المعنى المهرد حلى الصيييور  الحسيييية   ؛ليييور  لحال الشييياعر  

 وهي أمكن في اإلدراك.
قول :   ِسيـاَسَتـُه(وفي  أحِسـن  َفَلم  ُمـلكـًا  لفظة   )ُرِزقـُت  في  أللية  استعار  

النعيم في راحة بال    ؛حدث جعل حيات  مع ا قبل رحدل  ملكا  ؛(1))ملكا( حدث 
 ستقرار .وا

وتضديع ا   فرلت   فوات  على  نةم   بال   بيائ  في  تبةو  االستعار   وبالغة 
ُيُسيوُس الُملَ  يخَلُعيُ ( م  ةا ل اك    ،بدةي  ول ا أتى الت يدل بقول : )َوُ لُّ َمن ال 

 النةم. 
  َللَاَ َينـَزُعـــهُ وفي قوله: َوَمن َغـــدا الِبسـًا َثـوَب الَنِعـيـم ِبال       َشـكــــــٍر َعَليِه َفِإنَّ 

ييييييدييييييم(؛ حدث شبَّ  النعيم بالثوب ي تشبي  بلي  فيييييي  ووج  الشب :  ،)ثَييييييوَب الَنعا
وبالغة التشييييييييبي  تبةو في التتكدة أئ حال  األولى قبل الرحدل   ،الشييييييييمول في  ل

 وأن  نادم يعض على يةي  حسرـ  على ما  ائ.  ،كانت أهنت ل 
 وتشخيص  المنول يستحلف  في قول : 

 آثـاُرُه َوَعـَفـت ُمـذ ِبنـُت َأرُبُعـهُ   ِباَلَلِ يا َمـنـِزَل القص  الَّذي َدَرسـت  
ُتـنــــــا ــــــِفيـ  َهـل الـَزمـاُن َمِعيـدٌ   َأم الَلياِلي الَّتـي َأمضـَتـُه ُتـرِجُعـــهُ      َك َلذَّ

 

وجرت االسييييييييييييتعار  في   ،بهام  التنعم في  ل ؛اسييييييييييييتعار المل  لحيات  مع ا قبل الرحدل( 1)
 االسم الهامة ف ي أللية.
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ُيسيييييييييتحَلف  حدث جعل من المنول عاقال  ؛(1)على سيييييييييبدل االسيييييييييتعار  المكنية
َتل إلبراز غدر   ؛ول ا تمنى بييييييييييييييييييييي)هل( ،أمال في العود  ونةما على الرحدل  ،وُيسييييييْ

 الحالل في لور  الممكن المستف م عن  ُيرَجى حةوث .

ل ولكن لميا  يائ وقوع يا يقط   يل حر ية و يل أميل في الحييا   والمنيية ال تغيُ
 ي قول : ف (2)جعل ا تُغل لاحب ا على سبدل االستعار  التبعية في الفعل

 أحدا منا منيته     فما الذي في قضاء هللا يصنعه  (3) وإن َتُغلُّ 

ل( دوئ غدرهييا حذ ب ييا قديية    ؛وبالغيية االسييييييييييييييتعييار  تبييةو في انتقيياء لفظيية )تغييُ
 يعني ب ا قط  األمل حال ولول  ألعتاب الموت.  ،للحر ة

 وص  الحبيبة

 أما )ابن ُزَريق( فوصفها بالقمر في قوله:

 أسَتوِدُع َللَاَ ِفي َبغــــداَد ِلي َقَمــرًا           ِبالَكرِخ ِمن َفَلـــِك اأَلزراِر َمطَلعه 

 

ورمو حلي  بشيييييء من   ،وح ا المشييييب  ب  ،حدث شييييبَّ  المنول ب نسييييائ يسييييتحلف وُيسييييَتل( 1)
   وهو الحلف ولحة االستف ام من  على سبدل االستعار  المكنية.لوازم

واشييتق من الغل )تغل(  ،حدث شييب  حيقاا حر ة الحيا  للمدت بالغل بهام  القدة في  ل( 2)
 على سبدل االستعار  التبعية في الفعل.

  وغلَّ  –الغل: طوص من حةية أو جلة يهعل في عنق األسييييييييييدر أو المهرم أو في أيةي ما  ( 3)
وفي التنويل العويو: "خُ وُه فغلُّوه" / اللسييييييييييائ ماد    ،فالنا: وضيييييييييي  في يةه أو عنق  الغل

 )غلل(.
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ل  ره ما يال م    ؛واالسيييتعار  مهرد   ؛(1)وب  اسيييتعار  تصيييريحية أليييلية مهرد 
وهي خاليييييييييييية انتقلت ب ا االسيييييييييييتعار  من   ،وهو قول  )األزرار(  ؛المسيييييييييييتعار ل 

لكن  لما جعل مطل    ،فالتشبي  بالقمر في الهمال معروا  ،العامية حلى الخالية
القمر من بدن أزرار  ردا  ا تناسييييييييييى التشييييييييييبي  وبال  في ادعاء أن ا القمر ب ات   

فانتقل باالسيييييييييييتعار  حلى مرتبة أخ  وأعلى من   ؛حتى أن  طل  من بدن أزرارها  
 مهرد تشبد  ا بالقمر.

 طباطبا العلوي: فقد أخذه من قول ابن  ؛والبيت من التضمين
 ( 2)ال تعجبوا من ِبلى غاللته     قد زرَّ أزراره على القمر

 ، والمتخوذ من  أعلى قةرا وأفخم نظما ه ا حلى جانب حوزت  قصب السبق
وال خارجا من أزرارها فقب  ما في    ، لم يهعل جمال ا قمرا فقب  ؛ وهو أبل  ألن 

وهي الن ي عن التعهب من بالى    ؛بدت )ابن ُزَريق(، ولكن  أضاا خالية أخر  
ألن ا المست القمر  ما هو معروا من خواص القمر أن  ُيسرع بالى    ؛الغاللة
فال يحق لنا العهب    ؛لدت الغاللة حتى بُ   و تننا أمام قمر حقيقي الَبَ    ،(3) الكتائ

 

وجرت االسيتعار  في االسيم الهامة ف ي   ،وح ا المشيب   ،حدث شيبَّ  ا بالقمر في الهمال( 1)
 تصريحية أللية.  

شيييييييييعر ابن طبا طبا في شيييييييييعره : ال تعهبوا من بلى غاللت   قة زرَّ  تان ا على القمر / ( 2)
 -عمائ  -دار المناه    1ط  161تحقدق/ د. شييييريف عالونة ص  -العلوي األلييييب اني  

 م2002األردئ 

 ،ولي لي  قيال من ذ ر عدوب القمر : ي يةم الُعمر  ،" للقمر خياليييييييييييييييية في قرض الكتيَّائ(  3)
ل الةين ة اللحم ،وُيسييييييييييخن الماء ،وُيوجاب أجر  المنول  ،ويحا   ،ويشييييييييييحب األلوائ   ،ويْفسييييييييييا

ويفضييح العاشييق   ،وُيعدن السييارص  ،ألن  ُيخفي الكواكب ؛ويضييل السيياري  ،ويقراُض الكتائ
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 وئ القمر    نفالن ي عن العهب أضاا خالية أخر  زا ة  ع  ،قميص   من بالى
علي  رحمة  – وفي ذل  يقول شيخنا اإلمام عبة القاهر    ،قة خر  من بدن األزرار

 :   -ح
وذليي  أئ ينظر حلى   ؛" واعلم أئ في هيي ا النوع ميي يبييا ... وهو لطيف جييةا

ثم ُيثبت تل  الخالييية وذل  المعنى   ،خالييية ومعنى دقدق يكوئ في المشييب  ب 
وأمر غريب من   ،للمشييييييب  ... قة َعمة حلى شيييييييء هو خالييييييية في طبيعة القمر

وأن  قة أخ  ين اهم عن    ،ثم جعل ُيراي أئ قوما أنكروا بلى الكتائ بسيييييرعة  ،تتثدره
والقمر من شييييييييتن     ،ون  قة زرَّ أزراره على القمرالتعهب من ذل  ويقول: )أما تر 

راع بالى الكتائ ( وغرضييييييي  ب  ا  ل  أئ ُيعلام أئ ال شييييييي  وال مارية في أئ   أئ ُيسيييييييْ
  (1)المعاملة م  القمر نفس ، وأئ الحةيث عن  بعدن ."

 

وألبي محمة طاهر بن الحسيييييييييدن المخوومي البصيييييييييري في نظم نب  من معايب   ،الطارص 
 وتح ير بعض الرطساء سوء أثر هها   قول :  ،البةر

 بالخطة الشنعاءلو أراد األديب أئ ي هو البةر    رماه 
 قال يا بةر أنت تغةر بالساري     وتغري بوور  الحسناء
 كلف في شحوب وج   يحكي    نكتا فوص وجنة برلاء
 ويري  السَرار في آخر الش ر    شبي  القالمة الحهناء" 

تحقدق: د.    -يتيمة الةهر في محاسن أهل العصر ألبي منصور عبة المل  الثعالبي  
 لبنائ د.ت -دار الكتب العلمية بدروت   1ط 5/10مفدة محمة قميحة 

  306- 305تعلدق/ محمود محمة شيييييياكر  –أسييييييرار البالغة لامام عبة القاهر الهرجاني  ( 1)
 م1991هي 1412دار المةني بهة   1ط
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وكما أخذ )ابن ُزَريق( هذا المعنى من )ابن طبا طبا( أخذه )أبو الُمطاع 
 داني ( منه أيضا فقال: وجيه الدولة الحم

 (1) َترى الثياب من الكتان يلمحها      نوٌر من البدر أحيانا فُيبليها

 فكيف ُتنِكُر أن َتبلى َمعاِجُرها     والبدر في كل وقٍت طالٌع فيها 
فيتنكر على المخياطيب وتعهيب من شييييييييييييييكي  في بالى ثيياب يا وهو ير  البيةر 

لم يرص لبالغة األلييييل عنة )ابن    ولكن لفظ   ،طالعا فد ا على سييييبدل االسييييتعار 
اللتي ( أبل    ،طبيا طبيا( فيالن ي عن التعهيب من بالى الغاللية )ال تعهبوا من بالى غا

حذ عنية )ابن طبيا طبيا( ن ي لييييييييييييييريح عن العهيب لوجود   ؛من لفظ االسييييييييييييييتف يام
والن ي عن العهب لوجود الةلدل   ،الةلدل، وعنة )أبي الُمطاع(  اسييييييييتف ام تعهبي

وفي بدت )أبي الُمطاع( )البةر في  ل وقت طالٌ  فد ا(   ، اأبل  في موضيييييييع  ه
و عنية )ابن طبيا طبيا(: )قية زّر أزراره على القمر( ف و  ،فيالطلوع من فعيل البيةر  

فقيية جعييل القمر سييييييييييييييهدن    ،في حوزتيي  محتفظ بيي  تحييت أزراره  ،متلب  بيي  دومييا
 وه ا أبل .   ؛األزرار في حوزت ا

 النقيب( من )ابن طبا طبا( أيضا فقال:وأخذه )الرضي بن الموسوي 
 (2) ه            وهو  بدرٌ  وهي كتانكيف ال َتْبلى ِغالَلتُ 

 

مطبعة  1ط  112تحقدق: د. محسييييييين غياض ص  -ديوائ األمدر وجي  الةولة الحمةاني  ( 1)
 م1974المهم  العلمي العراقي 

 5/10يتيمة الةهر للثعالبي  (2)
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حذ لم يود عن جعل  بةرا وثياب   تانا مسييييييتف ما   ؛وذاك أضييييييعف من الهمي 
ن  ي فلم يهعل ما متهاور   ،بي)كيف ال تبلى غاللت ( دوئ أئ يمو  بدن البةر والكتائ

يحصيييييييييل البالى، فلم يود على أئ جعل الوج   القمر  ل  ؛ن ببعضييييييييي مادأو متلبسييييييييي
والغاللة من الكتائ ُمضييييييفا الهملة التي ضيييييمن ا من شيييييعر غدره وهي )كيف ال  

الَلتُ    (. َتْبلى غا
َبْيثي( فيص  حبيبته ومزَهِرها  أما المزَهر فشخَّصه قائال:  ،أما )الدُّ

 الِفصاح      يتبعَها طورًا وتتبعه  (1) َوَبات مستنطقًا أوتار ِمزهره
فهعل ا تسيييييتنطق  على سيييييبدل   ،االسيييييتنطاص للبشييييير ولكن  شيييييخَّ  الماوهرو 

ورمو حلي  بشييء من    ،وح ا المشيب  ب   ،حدث شيب   ب نسيائ  ؛االسيتعار  المكنية
و تن ا من    ،واالسييييييييتنطاص على وزئ )االسييييييييتفعال( في  طلب  ،لوازم  وهو النطق

بل عملت  ،لم تكتف بحضييييييورها حلي  رغم المخاطر فقب  بال  رغبت ا في حسييييييعاده
و تن ا تطلب من  أئ    ،لدلت  تسيييييييييييتنطق موهرها طوالعلى حسيييييييييييعاده وم انسيييييييييييت  
 نم بتع ب األلحائ إلسعاد حبدب ا.ر يشار  ا لحظات السعاد  فدت

 وأما الحبيبة فشبهها بالبدر قائال:     
 وأقطفه وردا وأسمعه َفبت أنظرُه َبْدًرا وأرشفه ... خمًرا 

حدث شييييبَّ  وج  ا بالبةر في الهمال، وريق ا   ؛(2)وهو تشييييبي  متعةد مفروص  
 وخةها بالورد في الحمر .   ،بالخمر في الل  

 

 الماْوَهر :العود ال ي ُيضَرب ب  /الوسيب ماد  )زهر(( 1)

ثم آخر /رشيييف النبي  من ثغر التشيييبي  للشييييا ابن    ،ثم آخر ،أئ ي تى بمشيييب  ومشيييب  ب ( 2)
مطبعيية   1ط  54ص  تحقدق/ د. فريية محميية بيةوي النكالوي   -أبي عصييييييييييييييروئ الكنهي  

 م1986هي 1406األمانة بالقاهر   
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ُزَريق(   )ابن  اكتفى  حدن  في  الحسية  الصفات  من  مهموعة  بدن  فهم  
 بتشبد  ا بالقمر . 

 نى ب يا  راهية التصييييييييييييييريح   ،وقولي : )وأنفياسييييييييييييييي تودعي (  نيايية عن التقبديل
بالمعنى المراد "فقة يكوئ أسيلوب الكناية هو األدا  الفنية المسيتسياغة للتعبدر عن  

أو   ،وذل  حدث يكوئ التعبدر الصيييريح المباشييير  اشيييفا لما ينبغي سيييتره ؛المعنى
 (1)مهافيا لل وص والخلق."

ف اشيييييتراك ما في وليييييوبالنظر حلى الصيييييور البيانية لة  الشييييياعرين ألحظ 
َبْدثي( ،البدن   ،حديث اكتفى )ابن ُزَريق( بهعيل يية البدن عسييييييييييييييراء  ؛وفيي  أجياد )اليةُّ

َبْدثي( يةا طا شيييييييية تعدث في قلب  فسييييييييادا ثم جعل البدن سيييييييياسيا    ،بدنما جعل ا )الةُّ
 وُيهرّاع ف اده مرار  الفراص. ،ي ّوق  ُمرَّ األسى

مَّن وليف  من أما )ابن ُزَريق( فضي ،و  ا اشيتر ا في وليف الحبدبة بالقمر
َبْدثي( فهاء ولف  ل ا   ،بدت )ابن طباطبا العلوي( على طريق االستعار  وأما )الةُّ

وأما ما ورد غدر   ،و الهما أجاد في موضييييييع  ،في تشييييييبي  متعةد مفروص لطيف
 فلم يتفقا في  في اللفظ أو المعنى.   ،ذل  من الصور البيانية في القصدةتدن

**************************** ******* 

 

 

 120التعبدر البياني د. شفي  السدة ص ( 1)
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 املبحث الثالث 
 البديع وموسيقى الشعر  
 الموسيقى الخارجية

وهو بحر ذا   يكثر اسييتخةام  في الشييعر    ،اسييتخةم الشيياعرائ بحر البسيييب
فقة لييييييييييييينَّف  الة تور حبراييم أني  من بحور المرتبة الثانية في نسيييييييييييييبة   ،العربي

وبحر البسييييييييييب تفعدالت  منبسيييييييييطة طويلة تمنح   ،(1)الشيييييييييدوع في الشيييييييييعر العربي
تتكوئ تفعدالت  من )مسييتفعلن فاعلن مسييتفعلن فاعلن(   ،الشيياعر سييعة في الكالم

  ،مسييتخةم في أدا  وهناك عالقة شييعورية بدن المعنى والبحر ال ،(2)في  ل شييطر
و ائ من ا ما  ،البلغاء: )ولما  انت أغراض الشييييييعر سييييييتة  من ا يقول ليييييياحب 

وما يقصية ب  ال ول والرشياقة ... وجب أئ تحاك تل   ،ُيقصية ب  الهة والرليانة
المقالة بما يناسب ا من األوزائ ويخدل ا للنفوس ... فالعروض الطويل تهة في   

  (3)ساطة وطالو .(وتهة للبسيب ب ،أبةا ب اء وقو 

حبراييم أني  أئ البحور الطويلة المنبسييييييطة تتسيييييي  لموية من  تور ة الوير   
المعاني التي تعبر عن الشيييييييييهن يقول: )على أننا نسيييييييييتطي  ونحن مطمأنوئ أئ  

 

 م1988مكتبة األنهلو المصرية  6ط 61ينظر: موسيقى الشعر حبراييم أني  ص( 1)

 69ينظر : السابق ( 2)
  269:  266تحقدق: محمة الحبدب  –حازم القرطاجني   -من ا  البلغاء وسييييييرا  األدباء ( 3)

 م1982لبنائ –بدروت  2ط
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نقرر أئ الشييياعر في حالة اليتس والهوع يتخدر  عاد  وزنا طويال  ثدر المقاط   
 (1)يصب في  من أشهان  ما ينف  عن  حون  وجوع .(

ربب البحر بالمعاني الوارد  في القصيدة  أجةه اتسي  فشيمل  ل وبالنظر حلى 
واسيييتحضيييار للمشييياهاة  ،ووْجة حاضييير   ،ما باح ب  الشييياعرائ من ذ ر  ماضيييية

  ،بولييييف دقدق ل ا جعل المتلقي يعاي  تل  المشيييياهة وال  ريات م  الشيييياعرين 
  فلبحر البسيييييييييييب تفعدلتائ مما يهعل  مناسييييييييييبا للتهارب الشييييييييييعورية التي يمر ب ا

)يمكن التتكدة على أئ بحر البسييب باعتباره    ؛ول ا  ،الشياعر متسيعا عمق التهربة
معدنة، ومنح  نفسـا  المعاني  البحرـا طوياـل، أتاح للشاعر حمكانية حيهابية إليصال  

تر دبيـا ودالليـا لكي يشيييييييييحن تفاعدل  بتهربة شيييييييييعرية وشيييييييييعورية معقة ، تتوزع ا  
ب وأحاسييييييييي  متناقضيييييييية: الحب، العتاب، أغراض مختلفة: المةح، الفخر، العتا

 (2)الغضب.(
أما  ،ومن هنا فقة شييييييمل بحر البسيييييييب ما ورد في القصييييييدةتدن من أشييييييهائ 

القافية ف ي شيييييكل من أشيييييكال التكرار الصيييييوتي في خاتمة األبيات تنه ب األذئ  
وحرف ا   ،لسييييييييماع ا حذ تحةع نغما يربب اللفظ بالمعنى ولييييييييوال حلى ذهن المتلقي

الحوئ   ةوهو حرا حلقي بعدة المخر  يتناسييييييييييب م  حال ،دن العدنفي القصييييييييييدةت
لُدنف  عن الحوئ   ؛و تئ حرا العدن الحلقي يصيييييييييير  من أبعة المخار   ،العميقة

 الةفدن في قلب الشاعرين.

 

 175موسيقى الشعر ( 1)
اتحاد الكتاب العرب  1ط  180عوا على وتر الن  الشيييييييييييعري د. عمر محمة الطالب ( 2)

 م2000دمشق –
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 الموسيقى الداخلية
هي "قةر  الفنائ الشييييييييييييياعر على حقامة بناء موسييييييييييييييقي يتكوئ من حيحاءات 

ئ في مهموع ا لحنا   ؛وتنفصيل أو تتحة  ،أو تقسيو وترصُّ   ،نفسيية تعلو وت بب لتكوّا
   (1)متسقا أقرب حلى اإلطار السيمفوني."

فاللفظ المسييتسيياغ    ،والسييم  هو القنا  الرابطة بدن جرس اللفظ وأثره في القلب  •
حذ يحةع بنغم  المسيييييييييييتسييييييييييياغ حثار  لالنفعال المال م    ؛على األذئ يلقى قبوال

 ،  حيحياء يحرك ذهن المتلقي حلى التفياعيل م  الن  ويبيث في النف ،للمعنى
و  ا  راهة النغم وعةم   ،ومن هنا  ائ الرابب بدن ُحسييييييييييييين النغم وقبول اللفظ

وهو ما ُعراا عنة علما نا القةماء بعدوب الكلمة من تنافر   ،اسيييتسييياغة اللفظ
 الحروا والغرابة .

جرس األلفاظ  "وللشييييعر  نواح عة  للهمال أسييييرع ا حلى نفوسيييينا ما في  من 
و ل ه ا هو ما   ،وتردد بعضي ا بعة قةر معدن من ا  ،وانسيهام في توالي المقاط 
 (2)نسمي  بموسيقى الشعر."

وأول ما يطرص السم  من القصدة  فاتحت ا ف ئ أحسن الشاعر است الل ا  
و ال الشاعرين )ابن    ،والقت قبوال في السم  ووقعا في النف  أتم القارئ قراءت ا

 

منشيييييييييييت  المعارا    1ط  10د/ رجاء عدة ص  -التهةية الموسييييييييييييقي في الشيييييييييييعر العربي( 1)
 م 1998باإلسكنةرية  

 6موسيقى الشعر حبراييم أني  ص( 2)
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افتتاح قصدةت ُزَريق و  َبْدثي( أحسن  الفاتحتدن يه ب   ،الةُّ الموسيقي لكال  فالنغم 
 أما )ابن ُزَريق( فيقول:  ،األذئ لسماع ا

 ال َتعذِليه َفِإنَّ الَعــــذَل ُيوِلُعـــُه             َقد َقلــِت َحقًا َوَلِكـــن َليـــَس َيسَمـُعهُ 
الع ل ( فتضفى ب  نغما  -فاستخةم جناس االشتقاص بدن لفظتي )تع لي    

انتباه السام  من الوهلة األولى يلفت  حلى جانب التصري  في فاتحة    ،موسيقيا 
َبْدثي(  وعنة    ،يسمع (–القصدةتدن )يولع    َبْدثي(تردع ( يقول  –: )يمنع   )الةُّ  : )الةُّ

 سلواه ودواعي الشوق تردعه يروم صبرًا وفرط الوجد يمنعه ... 
ويهعل   ،فيه ب االنتباه  ؛وذاك التصييييييري  في  ال الفاتحتدن يقرع األسييييييماع

فما   ،ف و  التم دة لما سيييييييتتي  ،المتلقي يتنبت بخاتمة البدت وقافدت  قبل سييييييماع ا
وينبغي    ،)ف ئ الشيييييييييييييعر قفل أول  مفتاح   ؛نحئ أتى ب  اسيييييييييييييتقر في ال هن وتمكَّ 

ف ن  أول ما يقرع السم  وب  يستةل على ما عنةه   ؛شعره  للشاعر أئ يهود ابتةاء
  (1)من أول وهلة.(

ولم يكت  )ابن ُزَريق( بالتصريع في أول بيت بل استخدمه في واسطة  
 األبيات قائال: 

 َوالدهـُر ُيعِطـي الَفتى ِمن َحيُث َيمَنُعـُه       أرًبا َوَيمَنُعـُه ِمن َحيُث ُيـطِمُعــهُ  -

 ــَت وكـاَن الـُرشـُد َأجَمُعُه       َلو َأنَِّني َيـوَم باَن الــــــُرشـُد أتَبُعــهُ َأال َأقـمــــ -

 

تحقدق/ –العمة  في محاسييين الشيييعر وآداب  ونقةه ألبي علي الحسييين بن رشيييدق القدرواني ( 1)
 م2006هر  القا–دار الطال    1ط 1/1/181محمة محدي الةين عبة الحمدة م
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َبْيثي( يقول:   وكذا )الدُّ
 من لي بمن قلُبه قلِبي فُأسمعُه ... بثاي فُيبسط من ُعذري ويوسعه  -

دِق من قولي فيدفعه ... ظنا -  ويكِذبه الواشي فَيسمُعه  ،آتيه ِبالصا
وميييا ذاك التوافق في النغم حال اقتيييةار من الشيييييييييييييييياعر  و يييتئ الكلميييات في 

فالتصيييري  في غدر موضييي     ،على أوتار  القلوب  اقصيييدةت  ألحائ ناي يعوا ب 
ن وقع ا   ،فوائ موسييييقى الشيييعر  ؛توافق نغمي أتى عفو الخاطر دوئ تكلف وحسيييَّ

 يقول ابن رشدق:  ،على األسماع
ا صـراع الشـاعر في غير االبتداء ... وقد كثر  اسـتعمالهم هذا حتى )وربم

 (1)وكثرة المادة.( ،وهو دليل على قوة الطبع ،صرعوا في غير موضع تصريع
وألمح في قصدة  )ابن ُزَريق( تكرار األلفاظ بصي  مختلفة عن طريق جناس  

عتُييييُ     ،االشتقاص - ففي تكرار اللفظ الةال على الوداع بصي  مختلفة في قول : )َودَّ
ُعيييناي   َأودُعيُ ( حلحاح على فكر  الوداع التي  انت السبب الر ي  في شقاء  -ُيَودّا

وفي تكرارها أضفى الهناس االشتقاقي ب ا نغما حوينا على البدت الشعري   ،حال 
  ، فيخر  ب ا ما في مكنوئ قلب  من األلم  ،زاكتنغام الناي التي يتن  ب ا العا

 ف ي  الوفر  المكلومة ينفث ب ا عن دفدن ألم  وقاب  حسرت . 
وعلى ه ا المنوال يلعب جناس االشتقاص دورا بارزا في قصدة  )ابن ُزَريق(  

فيضفي نغما حوينا يعوا ب  الشاعر    ،بالتكرار أو بطباص اإليهاب والسلب  داعما
 فمن تل  األلفاظ :  ،فدويةهم شهنا وتعاطفا مع   ؛على أوتار  قلوب السامعدن

 

  1/1/146السابق م( 1)
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  ، ُمسَترزاقيـا(-)رزقا  ،ُيروُعيييُ (  -)روَعةا  ،َأضُليُعُ (-َفُضلّاعت    -)ُمضَطَلعـا   
عتُييييُ    ُعيييناي  -)َودَّ َأودُعيُ (- ُيَودّا ُتشفعُ (- )َتشفَّ     ،ال  يُ     ،ال  ُعيُ (  -)أَوسّا ُيَوسّا  ، ال 

)َتمَنُعيناي    ،تَيفهيُعييُ (  -) يفَهُعيناي  ،َلسُت أَهيَهيُعييُ (-)َهيَهيَ     ،أَجيرَُّعيُ (  -)تَهيييييييييييييييييييييييرَُّع  
 وتهمع (. –)ستهمعنا   ،َأجيَوُعييُ ( ،)جازاعاـ  ،َتميَنُعيُ ( -

َبْيثي( سار على الن ومن ألفاظه المكررة تجانسا   ،هج نفسهوكذا شاعرنا )الدُّ
 أو طباقا :

َ     -)رّوعت  ،تن ّل أدُمع (-)تن ّل أدُمُعَ ا   لسُت  -وال شيٌء ُيروع (،)وهاجا
)وُيوجعني    ،ُأكابُةه(-)ال يكابة    ،ال أضيع (-)ضعدت    ،لم أخن (-)خنت    ،أَههع (

 موقع (. -)َوقعا  ،األسماعا(-)َسماعت -وتتبع (   -)يتبعَ ا   ،لي  ُيوجع ( -

يظ ر    مما  تكلف  دوئ  القصدةتدن  على  ييمنت  موسيقية  والهناس ااهر  
وتكرير اللفظ مطابقا أو مهانسا يضفي على المعنى مويةا من    ،براعة الشاعرين

فالقلب حذا تتلم لما ألاب     ،ويقرر حالة الحوئ التي يمر ب ا  ال الشاعرين  ،التتكدة 
تحل مكان  وخ   من وخ ات ال م التي   ؛راحةمن األسى ) وجة في تكراره للفظ  

 (1)يتضور ب ا ف اد الم موم.(

  ، وجناس االشتقاص بقةر ما يخةم المعنى في بيائ حال الشاعر وحال حبدبت  
يوين اللفظ بنغم  الموسيقي ال ي يهعل السام  يتنبت باللفظة الثانية حال سماع   

  ؛   وثدق الصلة بموسيقى األلفاظفالهناس) اللفظي ه ا النوع من فن البةي  ،األولى
 

دار الطباعة المحمةية    1ط129التكرير بدن المثدر والتتثدر د. عو الةين علي السييدة ص( 1)
 م1978هي 1398
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حتى يكوئ   ؛ف و لي  في الحقيقة حال تفننا في طرص تردية األلوات في الكالم
نغم وموسيقى القلوب والعقول   ،ل   بتلفاا   ما يسترعي  وحتى يسترعي امذائ 

 (1) بمعاني .(
وتل  الحروا ل ا ألوات حما أئ   ،والكلمة تتكوئ من مهموعة من الحروا •

في:)الحروا التي هي ألوات تهري   ،  بدن ا أو تنبو عن بعض ايحسن الهم
 (2)من السم  مهر  األلوائ من البصر.(

ليعبر ب ا عن المعنى القوي العصدب   ؛وقة يهم  الشاعر بدن الحروا القوية
  ،  تل  األلفاظ التي يعبر ب ا عن الحوئ أو عن الحالة النفسية السدأة   ؛على نفس 

بدن الحروا الس لة في المعاني اللدنة التي يعبر ب ا عن    بدنما يمدل حلى الهم  
 الحب أو الغول. 

م المعنى حلى عنيف ورقدق يمكن أئ تقسم الحروا حلى قسمدن:   "و ما ُقسّا
ومرج    ،وامخر  يناسب المعنى الرقدق ال ادئ  ،أحةهما ينسهم م  المعنى العنيف

األحرا امتية أنسب الحروا وربما  انت    ،ه ا التقسيم لفات ا ووقع ا في امذائ
ف ذا  ثرت    ،الصاد ،الظاء  ،الطاء  ،الهيم، الضاد ،القاا  ،للمعاني العنيفة: الخاء

ولم تكن  ثرت ا مما ُيستقبح أو مما تنطبق علي  ضوابب تنافر   ،في ألفاظ الشعر

 

 42موسيقى الشعر ( 1)
مطبعة  1ط  66تعلدق/ عبة المتعال الصيييييعدةي  –سييييير الفصييييياحة البن سييييينائ الخفاجي  ( 2)

 م1952هي 1372مصر  –محمة علي لبيح 
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أحسسنا في موسيقى ه ا الشعر بقو  وعنف ال نح  ب ا م     ؛الحروا مهتمعة
  (1)ذل  هو الكمال المطلق في موسيقى الشعر." ،غدرها من الحروا

  ، وبالنظر حلى قصدة  )ابن ُزَريق( أجةه قة واءم بدن قو  اللفظ وقو  المعنى
المعنى وس ولة  اللفظ  بتتندب   ،وس ولة  ذرعا  ويضدق  الحال  ب   يضدق  فعنةما 

  ولوم ا الوا ة الوالل حة الضرر أجةه يستخةم تل  األلفاظ القوية وهي: حبدبت
فحرا    ،التفندة(–أضلع  خطوب    –ُضلّاعت    –ُمضطلعا    –ُمضني  –ف   سْ )عَ 

الضاد من ألعب الحروا العربية ُنطقا وقة أتبع  بحرا الطاء في: )ُمضطلعا(  
  في قول :

 َفُضلِاعت ِبُخُطـــوِب البيِن َأضُلـُعهُ            َقد كاَن ُمضَطَلعًا ِبالَخطِب َيحِمُلــــُه 
 َأنَّ َلــُه              ِمـَن الَنـــوى ُكـــلَّ َيـــوٍم ما ُيروُعـــهُ   َيكِفيك ِمن روَعِة التفنيـــدِ 

يوين اللفظ بهرس    (2) َأضُليُعُ ( جناس اشتقاص  -فُضلّاعت   –وبدن )ُمضَطَلعـا  
حذ توحي    ؛ولكن  يوين المعنى أيضا  ،تكرار الحروا لي  فقبالموسيقي الناب  من  

الشاعر   قلب  النفسي على  الضغب  ببال   الثالع  الضاد من   ،الكلمات  فحرا 
ف و حرا مستطدل لفات القو  في  أكثر من   ؛ألعب الحروا العربية وأثقل ا

وهما من حروا    ،وقة  رره الشاعر مهاورا لحرا )الطاء(  ،(3) لفات الضعف

 

  41سر الفصاحة ( 1)

وهو توافق الكلمتدن في الحروا األليييييييييول/ المطول   ،( أئ يهم  بدن اللفظدن االشيييييييييتقاص2)
 692للعالمة سعة الةين التفتازاني ص

والحرا    ،السيييييييييتطالة مخرج ا حتى تتصيييييييييل بمخر  الالم  ؛سيييييييييمدت الضييييييييياد مسيييييييييتطدلة( 3)
المسييييييتطدل يمتة الصييييييوت ب  ... وهو من الحروا القوية التي يكوئ لييييييفات القو  فد ا 
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فتضحت الكلمة ثقدلة في  ؛باص يتطلب النطق ب ما متهاورين ج ةا واضحااإلط
 وضغط  على أضلع .   ،حدث ثقل الفراص على نف  الشاعر    ؛النطق تال م المعنى

ــــمُه( في قوله:   وكذا لفظة )ُتَجشا

ــــمُه         للـــرزق كدًحا وكم ممن يودعهُ   تأبى المطـــالُب إال أن ُتَجشا
المشقةوتعني  - م   األلفاظ  -  (1) التكليف  من  غدرها  دوئ   ؛ استخةم ا 

  ؛ تحمل  فوص طاقت    او تن  منقاد ل   ،لدوضح حقيقة عنا   م  األيام  ؛كي)تكلف (
والمعنى اللفظ  بدن  من   ،لدال م  وهما  المشةد (  والشدن  )الهيم  حرفي  فاجتماع 

لثقل ال ي يعاني  الحروا الشهرية يثُقل على اللسائ في موضع  ه ا؛ لدنقل بال  ا
و تئ الكلمة بثقل ا ترسم لنا لور  ناطقة لمعانا     ،من  الشاعر حلى ذهن المتلقي
)فاأللفاظ الهولة ُتَتخدل في السم   تشخاص علد ا   ،الشاعر وسوء حالت  النفسية

ولطافة    ،واأللفاظ الرسيقة تَُتخدل  تشخاص ذوي دماثة ولدن أخالص  ،م ابة ووقار
  (2)موا .(

 ؛ ا واءم بدن اللفظ الهول والمعنى القاسي في اختيار جرس اللفظ ونغم ومثلم
تخدر اللفظ الع ب للمعنى الس ل    ،ليعبر ب  عما يعتري نفس  من األلم والضدق

 

أكثر من لييييييييفات الضييييييييعف / غاية الُمرية في علم التهوية للشيييييييييا عطية قابل نصيييييييير 
 م1994هي 1414المةيرية العامة للمطبوعات بالرياض  4ط 153 ،148ص

 ينظر : اللسائ ماد  )جشم(( 1)
تحقدق: د/ أحمة   –في أدب الكاتب والشييييييييياعر لضيييييييييياء الةين بن األثدر   المثل السيييييييييا ر( 2)

 ن ضة مصر للطباعة والنشر د.ت 1ط 1/195د/ بةوي طبانة  –الحوفي 
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وذ ر    ،فالرقدق من األلفاظ يستعمل في )ولف األشواص  ،ال ي يالطف ب  حبدبت 
 (1) وأشباه ذل .( ،ااومالينات االستعط ،وفي استهالب المودات  ،أيام البعاد 

ألن  يطلب   ؛فاستخةم لفظة)الرفق( في قول : )َفاسَتعمالاي الرافيق فاي َتتانادبا ا( 
القلب  حلى  القريبة  ف ي  باللدن  ويخاطب ا  اللدن  س لة    ؛من ا  لفظة  استخةم  ل ا 

وتناغم الحر ات م  السكنات   ،وتر دب المقاط   ،"فتلوات الحروا،مستساغة
وتناسق ا في مسافات مرسومة    ،والعالقات الوطدة  بدن مخار  الحروا ومعاند ا

 (2) كل ه ه أدوات لت دأة الهو العام النفسي لايقاع."

 لفو الحيا ( في قول : –و  ا استخةم من األلفاظ:)بودي 

ُعـــِني          عُتــــُه َوبـــُوداي أن ُيَودِا  َصفــُو الَحيــــاِة َوَأناـــي ال َأودُعـهُ     َودَّ
ليعبر  ب ما عن الحيا  ال انأة الصييييييييييييييافية الخالية من األلم والتي  ائ ينعم  

والهرس النغمي لتلي  األلفياظ سيييييييييييييي يل ينياسييييييييييييييب    ،فد يا بقرب الحبديب قبيل رحدلي 
 المعنى المراد. 

 والئ من فييييييييييييييي)ليوت اللفظ ومعناه يكادائ يرتبطائ برباط وثدق ... فما رصَّ 
ن    ،الحروا لميا رصَّ والئ من الميةلوالت  وما خشيييييييييييييين ولييييييييييييييلُيب من يا لميا خشييييييييييييييُ

 .(3)وللب(

 

  1/185السابق( 1)
 م1986منشت  المعارا باإلسكنةرية  1ط 23البةي  تتلدل وتهةية د. مندر سلطائ ص( 2)

  67لةين علي السدة صالتكرير بدن الُمثدر والتتثدر د/ عو ا( 3)
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وأمر اتساص النغم م  المعنى ال يقتصر على ألوات الحروا فقب بلعلى   •
في)ابن ُزَريق( يستخةم من األوزائ ما يقتضي اله ة في   ،أوزائ الكلمات أيضا

يقت  ما  أو  النف ،  على  وقع   وتحمل  الحةع الفعل  تكرار وقوع  فمن   ،ضي 
األوزائ التي استخةم ا لدوضح اله ة المب ول في تحمل وقوع الحةع )افَتَعل( 

 تهرعَّ ( في قول : – و )تَفعَّل( في )اعتضُت 

ِاعتـَضـُت ِمن َوجـِه ِخـلاي َبعَد ُفرَقِتِه             َكأسـًا تَجـــــــــــــــــــــــرَُّع ِمنــــهـا ما 
 ُعـهُ أَجـرَّ 

، والوزئ يوحي بالثقل في لفظ   (1)واعتضييت تعني: أخ ت البةيل أو العاوض 
 ؛حدث الثقل في تحمل اسييييييييييييتبةال ألم الفراص بل   الولييييييييييييال ؛ال ي يال م المعنى

حدث ترك المحبوب وتحمل آالم الشييييوص والحندن مما أد  بةوره حلى تهرع  تس  
ل( تسييييييييييييييتقي ثقيل األمر على النف  من    ،العي اب  ولفظية )تهرَّع( على زنية )التفعيَّ

 ثقل التضعيف في الوزئ.

 و  ا وزئ )افتَعال( في )الطباري( في قول :

 علما بأن اصطباري ُمعقب فرًجا     فأضيُق األمِر إن فكرَت أوسعه 

النات  عن  وهنا رغم أن  يتحةع عن األمل في الفر  واالتسييياع بعة الضيييدق  
حال حن  عنةما قرر الصييبر   ،الصييبر  تسييلية لنفسيي  وترويح عن ا من وطت  الحوئ 

 

 ينظر: الوسيب ماد  )عوض(( 1)
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جعل  اليييطبارا على زنة )االفتعال( وهو وزئ يقتضيييي المشيييقة في حةوث  و تن   
ليصييل ب ا حلى حة الصييبر الخار  عن حةود مقةرت     ؛سيييكلف نفسيي  فوص طاقت ا

تكشييييف عن خبايا نف  الشيييياعر  فالنغم الموسيييييقي للفظة )الييييطباري(   ،النفسييييية
حذ ال سيييبدل    ؛التي تتهلة للةنيا اضيييطرارا ال اختيارا مق ر  مهبر  على االليييطبار

 أمام ا غدره.

ل( في  ومن األوزائ التي اسييييييييييييييتخييةم ييا لدبدن تكرار وقوع الحييةع زنيية )تفعييَّ
 تشبَّث( في قول :–)َتشفَّ  

 رورة حال ال ُتشفعهُ ــــــــــــوللض ع في أن ال ُأفارقُه         ــــــَـّ وكم َتشف

ٍت َوَأدُمــُعهُ   َوَكم َتشبََّث في خوف الفراق ُضَحًى     َوَأدُمِعـــــي ُمسَتِهــــــالا
فالتضعيف في عدن الفعل يفدة تكرار الحةع مما يوضح حال ا وقت رحدل  

تكرر من ا ذل  يةعم  الهملة  ،وتشيييييبثت ب  خوا الفراص  ،حذ تشيييييفعت في البقاء
يييييييييييييييييييييييياّلت  َوَأدُمييييييييُعُ (الح ييييييييييييييييييييي ُمسَت ا مما يهعل الهرس النغمي للفعل  ؛الية )َوَأدُمعا

يتشييييارك م  ليييييغة المضييييارع التي تقتضييييي التكرار  في رسييييم لييييور  واضييييحة 
لدنقل للمتلقي لييييور  مهسييييمة متحر ة تتكرر فد ا حر ة  ؛المعالم لمشيييي ة الرحدل

ف ي لييور  ناطقة   ؛المتبادلة بالفعل التشييّبث م  التشييف  بالقول واسييت الل الةموع
مما يثدر انفعال  وتعاطف  م  الن   ؛تنقل المتلقي حلى مسيييييييييرح حةوع المشييييييييي ة 

 وقا ل .

َبْدثي( الوزئ المضعف لدةل ب  على تكرار الحةع   و  ل  استخةم شاعرنا )الةُّ
ع    م   –في )ُترجّا ع ( وقة  ُيقطّ –ُتهّرع   –ُت ّوق     –يروّع     –ُتهّمع   -ُتوّزع   –ُتقسّا
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استخةم جميع ا في التعبدر عن األسى والحوئ لمر الفراص و تن  يضعّاف األلم  
 بتضعيف الحرا. 

 ( في قول : ُتزعِزعهُ ( في لفظة )ُتفْعلالو  ا استخةم وزئ )

 تمرا أقواُلهم صفحًا على ُأذني ... مرا الرياِح بسلَمى ال ُتزعِزعهُ 
 ، الفعل الناب  من تكرار المقط  الصييييييوتيوالهرس النغمي للوزئ يفدة تكرار  

فحال   ،لدنفي وقوع الفعل ولو م  اإللحاح بالتكرار    ؛والمسييييييييييييبوص ب:)ال( النافية
 الثبات على حب ا رغم لوم الال مدن.

يقول ابن جني: )تهية المصييييييييييييييادر الربيااليية المضييييييييييييييعفية تيتتي للتكرير نحو  
ر للمعنى المكرر ... ومن  فهعلوا المثال المكر  ؛الوعوعة والقلقلة والصييلصييلة ...

ذلي  أن م جعلوا تكرير العدن في المثيال دلدال على تكرير الفعيل ... فلميا  يانيت  
 رروا أقواهيا وجعلوهيا دلدال على المعنى الُمحيَةع بي  وهو    ؛األفعيال دلدلية المعياني

 (1)تكرير الفعل.(

 ********************* 

 

  155:  2/153تحقدق: محمة علي النهار   –الخصييييييييييييييا   ألبي الفتح عثمائ بن جني ( 1)
 هي1318مطبعة امداب والم ية بمصر  1ط



 (أ.م. زينب كمال سليم حممد)  موازنة      )الدَُّبْيثي( دراسة بالغية و )ابن ُزَريق(  تاعيني

- 3433 - 

 اخلامتة 
وعلى    -للى ح علي  وسلم   –والصال  والسالم على سدةنا محمة    ، الحمة هلل

 وبعة،،، ،آل  ولحب  أجمعدن

البغةادي( و )أحمة بن جعفر   ُزَريق  تل  رحلتي م  قصدةَتي )ابن  كانت 
َبْدثي(  توللت من دراست ما حلى نتا   أذ ر من ا:  ،الةُّ

وا • الهوالة  بدن  وتراكدب   ُزَريق(  )ابن  قصدة   ألفاظ  بحسب تنوعت  لس ولة 
 وعلى أساس ما يقتضي  المقام.  ،المعنى

الحوئ  • بث  مقام  في  الهولة  األلفاظ  ُزَريق(  )ابن  العبء  ،استخةم    ، وتحمل 
 بدنما استخةم األلفاظ الس لة الرسيقة في مقام الغول. ،ومشقة الفراص

أئ   • حال  والس ولة  الهوالة  بدن  وتراكدب   ُزَريق(  )ابن  ألفاظ قصدة   تنوع  رغم 
   يغلب علد ا جانب الفخامة وجوالة اللفظ. القصدة 

َبْدثي( وتراكدب  بالرقة واللدن والع وبة • فقلما أجة فد ا   ،تمدوت ألفاظ قصدة  )الةُّ
 لفظا ثقدال في النطق. 

بدنما يغلب   ،يغلب على قصدة  )ابن ُزَريق(  تتكدة الهمل بم  ةات مختلفة •
َبْدثي( طرح الهمل عارية عن   التتكدة. على قصدة  )الةُّ
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لتخلق بالفعل    ؛ُت يمن الهمل الخبرية ذوات الفعل المضارع على القصدةتدن •
 المضارع ال ي يةل على التكرار  عنصر الحر ة في القصدةتدن. 

للتكثدر من حةوع المعنى المراد    ؛أكثر الشاعرائ من استخةام )كم( الخبرية •
 ألئ مقام ما بث الحوئ وتعةاد مكةرات الصفو.  ؛في الهمل

مما    ؛جاد )ابن ُزَريق( في ولف األثر الناجم عن  ثر  لوم  من قبل حبدبت أ •
يضفي على القصدة  لةص التهربة الشعورية بصور  أوضح مما في قصدة   

َبْدثي(.   )الةُّ

َبْدثي( أحسن وأجاد تصويرها   • اتفَق الشاعرائ في استعار  الدة للبدن حال حئ )الةُّ
 من حسن انتقاء األلفاظ. عن لاحب  بما أضاف  حلى االستعار  

تظ ر أغلب الصور البيانية في القصدةتدن عن طريق التشخي  باالستعار     •
 والتي احتلت الصةار  من بدن أخوات ا من الصور البيانية األخر . ،المكنية

القصدةيتدن بصور  ملحواة • االشتقاص على  أتى عفو    ،يغلب جناس  ولكن  
 الخاطر دوئ تكلف في القصدةتدن. 

الصرفيةأجاد   • األوزائ  توايف  في  الشاعرين  المعنى  ؛ ال  بحدث    ؛لخةمة 
والوزئ ال ي يقتضي    ،استخةما الوزئ ال ي يقتضي التكرير للمعنى المكرر

 الطلب أو ب ل اله ة للمعنى المناسب ل .
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برع  ال الشاعرين في تنوي  الموسيقى الةاخلية للقصدةتدن عن طريق جناس   •
 وانتقاء األوزائ الصرفية المناسبة للمعنى.   ،وطباص اإليهاب والسلب   ،االشتقاص

 ،والقادر المقتةر ،ه ا وأستل ح العلي القةير التوفدق والسةاد حن  ولي النعم 
 سبحان  ربي علي  تو لت وإلي  أندب. 

 ************************ 
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 املصادر واملراجع 
 القرآن الكريم

تعلدق/ محمود محمة شييييييياكر  –القاهر الهرجاني    أسيييييييرار البالغة لامام عبة  •
 م1991هي 1412دار المةني بهة   1ط

 1986لبنائ -بدروت –دار العلم للماليدن  7األعالم لخدر الةين الور لي ط •

دار  3شييرح/ د. محمة عبة المنعم خفاجي ط  -اإليضيياح للخطدب القوويني   •
 لبنائ د.ت -الهدل بدروت 

اعتنى ب :  -لةين حسييماعدل بن عمر بن  ثدر  البةاية والن اية للمفسيير عماد ا •
هي  1425السيييييييعودية  -بدت األفكار الةولية الرياض   1حسيييييييائ عبة المنائ ط

 م2004

منشييييييت  المعارا باإلسييييييكنةرية    1البةي  تتلييييييدل وتهةية د. مندر سييييييلطائ ط •
 م1986

  17بغية اإليضييييييييياح لتلخي  المفتاح / للشييييييييييا عبة المتعال الصيييييييييعدةي ط  •
 م2005هي 1426ر  مكتبة امداب بالقاه

دار  1التبيائ في البيائ لامام الطدبي / تحقدق / عبة السيييييييييييتار حسيييييييييييدن ط •
 م   1996هي 1416بدروت  –الهدل 

منشيييييت  المعارا   1د/ رجاء عدة ط  -التهةية الموسييييييقي في الشيييييعر العربي •
 م 1998باإلسكنةرية 

دار الفكر العربي   3التعبدر البياني رطية بالغية نقةية د. شيييييييييفي  السيييييييييدة ط •
 م1988هي 1409بالقاهر  
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دار الطبيياعيية    1التكرير بدن الُمثدر والتييتثدر د/ عو الييةين علي السييييييييييييييديية ط •
 م1978هي 1398 المحمةية بالقاهر 

  –ثمرات األوراص لتقي اليةين أبي بكر بن علي بن محمية ابن حهية الحموي   •
بدروت   –المكتبة العصيييييييرية ليييييييدةا   1تحقدق: محمة أبو الفضيييييييل حبراييم ط

 م2005هي 1426
  1تحقدق: محمة علي النهار ط  –الخصيييييييييا   ألبي الفتح عثمائ بن جني   •

 هي1318مطبعة امداب والم ية بمصر 
قرأه وعلق عليي  / محمود   -دال يل اإلعهياز للشيييييييييييييييا عبية القياهر الهرجياني •

 م1992هي 1413مطبعة المةني  3محمة شاكر ط
  1تحقدق: د. محسيييييييييييييين غييياض ط   -ديوائ األمدر وجييي  الييةوليية الحمييةاني   •

 م1974مطبعة المهم  العلمي العراقي 
د.   /تحقدق  -رشيف النبي  من ثغر التشيبي  للشييا ابن أبي عصيروئ الكنهي  •

 م1986هي 1406مطبعة األمانة بالقاهر   1فرية محمة بةوي النكالوي ط
  1تعلدق/ عبة المتعال الصييييعدةي ط   –سيييير الفصيييياحة البن سيييينائ الخفاجي   •

 م1952هي 1372مصر  –مطبعة محمة علي لبيح 
دار   1تحقدق/ د. شريف عالونة ط  -شعر ابن طبا طبا العلوي األلب اني   •

 م2002األردئ  -عمائ -المناه  
  3الصور  الفنية في التراع النقةي والبالغي عنة العرب د/ جابر عصفور ط  •

 م1992بدروت لبنائ  -المر و الثقافي العربي 
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  -عروس األفراح في شيييييييييرح تلخي  المفتاح للشييييييييييا ب اء الةين السيييييييييبكي   •
بدروت    -المكتبية العصييييييييييييييريية لييييييييييييييديةا   1تحقدق د. عبية الحمدية هنيةاوي ط

 م2003هي 1423
اتحاد الكتاب   1ر الن  الشييييييييييييييعري د. عمر محمة الطالب طعوا على وت •

 م2000دمشق –العرب  

العمة  في محاسيييييييييين الشييييييييييعر وآداب  ونقةه ألبي علي الحسيييييييييين بن رشييييييييييدق  •
– دار الطال      1تحقدق/ محميييية محدي الييييةين عبيييية الحمديييية ط–القدرواني  

 م2006القاهر  

رية العامة المةي 4غاية الُمرية في علم التهوية للشيييييييا عطية قابل نصيييييير ط •
 م1994هي 1414للمطبوعات بالرياض 

تحقدق:ححسييائ الباس    –فوات الوفيات ال يل علد ا /محمة بن شيياكر الكتبي   •
 م 1973دار لادر ببدروت 1ط

 م1997هي 1417دار لادر بدروت  6لسائ العرب البن منظور ط •
تحقدق:   –المثل السييييا ر في أدب الكاتب والشيييياعر لضييييياء الةين بن األثدر   •

 ن ضة مصر للطباعة والنشر د.ت  1د/ بةوي طبانة ط –مة الحوفي د/ أح
دار  1تعلدق: أحمة عوو عناية  ط-المطول للعالمة سييييييييعة الةين التفتازاني   •

 م 2004هي 1425لبنائ -ححياء التراع العربي بدروت 
دار   1معهم البلييةائ لامييام شيييييييييييييي يياب الييةين ييياقوت بن عبيية ح الحموي ط •

 م 1977هي 1397بدروت -لادر
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لبنائ    –م سيييييسييييية الرسيييييالة ببدروت  1عمر رضيييييا  حالة ط–معهم الم لفدن   •
 م1993هي 1414

تحقدق / عبة   – معهم مقايي  اللغة ألبي الحسدن أحمة بن فارس بن ز ريا   •
 القاهر  د.ت –دار الفكر للطباعة   1السالم محمة هاروئ ط 

  –عبة الحليم منتصييييييييييير    –قام ب خراج  / حبراييم أني     -المعهم الوسييييييييييييب  •
 م 1972هي 1392دار المعارا  2محمة خلف ح  ط –عطية الصوالحي 

تحقدق: محمة الحبدب    –حازم القرطاجني    -من ا  البلغاء وسيييييييييرا  األدباء   •
 م1982لبنائ –بدروت  2ط

تحقدق: د. عبة    -مغربي مواهب الفتاح على تلخي  المفتاح البن يعقوب ال •
 م 2006هي 1426بدروت -المكتبة العصرية لدةا  1الحمدة هنةاوي ط

 م1988مكتبة األنهلو المصرية  6موسيقى الشعر حبراييم أني  ط •

 
ضيبط : الشييا حبراييم    –نفح األزهار في منتخبات األشيعار لشياكر البتلوني   •

 م1321هي 1903مصر  –مطبعة هنةية باألزبكية  7اليازجي  ط

  –تحقدق: أحمة األرناطوط  –ليالح الةين خلدل الصيفةي   –الوافي بالوفيات   •
هي  1420لبنييائ  –بدروت  –دار ححييياء التراع العربي    1تر ي مصييييييييييييييطفى ط

 م . 2000

  -يتيمة الةهر في محاسيييين أهل العصيييير ألبي منصييييور عبة المل  الثعالبي   •
 لبنائ د.ت  -دار الكتب العلمية بدروت  1تحقدق: د. مفدة محمة قميحة ط



 (أ.م. زينب كمال سليم حممد)  موازنة      )الدَُّبْيثي( دراسة بالغية و )ابن ُزَريق(  تاعيني
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 الفهرس 

رقم  الموضوع
 الصفحة

 3361 المقةمة
 3363 التم دة 

 3367 قصدة  )ابن ُزَريق البغةادي(
َبْدثي(  3370 قصدة  )أحمة بن جعفر الةُّ

في  والتراكديييييييب  األلفييييييياظ  دالالت  األول:  المبحيييييييث 
 القصدةتدن

3373 

 3404 المبحث الثاني: التصوير البياني والخيال
 3420 الثالث: البةي  وموسيقى الشعرالمبحث 
 3433 الخاتمة

 3436 المصادر والمراج 
 3440 ف رس الموضوعات 

 


