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شف عن عالقة البحث يف المتثيل الصويت للمعاين حبث جديد هيدف ٕايل الك          

�ملعين ، ٔاو �حملتوي . وذi بعد ٔان يتشلك الشعر  –خاصة  –التشكيل الصويت للشعر 
 . iلفعل ، وليس قبل ذ�  

فالعالقة اليت نتحدث عهنا ليست سابقة عيل التشكيل بل يه حادثة حبدوثه ، وqجتة من 
  به يف آن واحد .  تفاعل أالصوات وجتاورها وتنسـيقها بصورة خاصة متزي احملتوى وتمتزي

وعيل ٔامحد �كثري شاعر متعدد املواهب ، ومعالق من عاملقة أالدب احلديث ، فهو ٔاديب 
  .  ، مرس� ، قصاص جدير �>راسةفنان ، روايئ

فاكن نتاج هذا  rوحناول هنا  ٔان نتحدث عن �كثري املداح ا�ي هام حبب رسول هللا 
  عروفة بـ " نظام الربدة " . ٔاو كام يه م rاحلب هذه القصيدة يف محمد 

والعجب ٔان هذا التدفق الشعري اجلذاب قا¢ �كثري وهو ابن اخلامسة والعرشين حني  
ذهب ٕايل مكة ليؤدي فريضة احلج ، وهناك يف مواطن النور ويف هذا اجلو القديس الباهر 

د رٔاي يف خترج من القلب هذه املشاعر الفياضة اليت سـتحسها ؤانت  تقرٔا هذا املدحي ، لق
جوار الكعبة املرشفة جنمة تشع يف نفسه أالمل ا�ي اكد ٔان يتبدد بسبب ما شاهده يف 

  جيل عايش شـبابه ، جيل تنكر لعامل الغيب وعد إالميان �´ و�لقمي رجعية وختلفًا . 
ويف رحاب الكعبة ، ويف مدينة الرسول الكرمي عاد شعاع أالمل ٕاليه وبدٔا رح« ا�ّب عن 

ٕانه يأمل لواقع أالمة أاللمي ولكنه ال ييأس  r ، وا>فاع عن رشيعته ، واملدح لرسو¢ دين هللا
  من روح هللا ٕالميانه بأن الغلبة يف هناية الطريق لٕالسالم وتعالميه . 

لقد جاءت قصيدته تعبريا صادقا عن واقع املسلمني وتصويرا للمسـتقبل ا�ي حتمÂ آمال 
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حديثا  rقصد أالسايس للقصيدة هو احلديث عن سـيدq محمد اÅلصني عيل الرمغ من ٔان امل
 . qرها يف أالمة عيل مدى مخسة عرش قرÇٓومناقبه وا Âيكشف عن بعض شامئ  

  :  ايل مائة ومخسني بيتا ، ومطلعهاوهذه القصيدة اليت نتناولها �لتحليل وا>راسة اللغوية  حو 
  ين دلييل يف حملوi الظمل Í جنمة أالمل املغيش �ٔالمل             كو   

  وقسمنا البحث ٕايل مقدمة ، ومتهيد  ، وثالثة فصول ، وخامتة ، وفهرست . 
ٔاما المتهيد : " بني يدي الشاعر والقصيدة " ،   فتحدثت فيه عن الشاعر والقصيدة ٕ�جياز 

  شديد . 
املعىن ٔاما الفصل أالول : " دالÑ الصوت "   فتحدثت فيه عن الصوت ودوره ىف ٕابداع 

  عند " �كثري " وجاء يف مبحثني :
، وحتدثت فيه عن شـيوع بعض ة الصوتية ٔاو ا>الÑ إالحيائيةاملبحث أالول : احملااك 

، وٕاحصاء برتدد هذه ية لهذه الصوامت، مفردة ومجموعةأالصوات ىف القصيدة ، والقمية ا>الل 
  الصوامت يف القصيدة .  

، حتدثت فيه عن املوسـيقى ا>اخلية ى ا>اخلية ،املبحث الثاين : التقسـمي واملوسـيق
، ذات بنية صوتية طوي« يف القصيدةوعن اختيار الشاعر للكامت  –ٕ�جياز  –واخلارجية 

  وعن الرتصيع ، والترصيع ... ىف القصيدة .  
، يه : ا>الÑ Ñ اللكمة" وجاء ىف مخسة مباحثدالالفصل الثاين  :وحتدثت فيه عن "

، وÛسـتعامل يايق، وا>الÑ والتقابل اللفظييقاع ا>اليل وا>الÑ والرتادف السـ الرمزية ، واالٕ 
  اخلاص لÜالÑ يف القصيدة .  

والفصل الثالث : وحتدثت فيه عن دالÑ الرتكيب وعاجلت هذه الظاهرة السـياقية عن طريق 
ا املزاوجات السـياق ودوره يف فهم النص الشعري ، واملصاحبات اللغوية يف القصيدة ، وكذ

  اللفظية ... 
وقد جاءت ا>راسة ممزوجة بتوضيح مالمح  التشكيل املعجمي عند الشاعر يف قصيدته 

  الربدة . 
وتناولت يف اخلامتة ٔامه النتاجئ ، وقد زودت البحث �جلداول والرتسـàت ملعرفة تكرار 
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  أالصوات اäهورة واملهموسة ... ٕاخل   . 
  لقصيدة ممتزية ومتفردة يف �هبا ، وجديرة هبذا التحليل اللغوي . ويف الهناية نقرر ٔان هذه ا

ٔان ٔاكون وفقت يف هذه احملاوÑ اليت ٔارجو ٔان تكون  –سـبحانه وتعاىل  –ؤاخريًا ٔادعو هللا 
  حققت الغاية مهنا ، وهللا املوفق واملعني والهادي ٕايل سواء السبيل             

  م . 2013هـ = 1433 –مكة املكرمة                   
  بني يدي الشاعر والقصيدة 

نسـبه : هو عيل بن ٔامحد بن محمد �كثري اهلمداين ، ويتفق لك من ترمج لباكثري بأنه رائد من 
  رواد القصة العربية يف مرص ، ومؤلف مرس� خصب ، وشاعر ؤاديب ( ). 

نية ، يقول �كثري و�كثري سليل ٔارسة آل كثري ، وا�ين ينمتون ٕايل قبي« "مهدان " المي 
   -مفتخرا هبذا النسب : 

  من آل ٔايب كثري من سالال           ت ٔاقيال هلم  جمد  قدام 
  فهم يف جاهليهتم مـلـوك           ويف إالسالم ٔاعالم عظام ( ) 

  واشـهتر هبذا اللقب " �كثري "  ؛ ولعÂ مأخوذ من " ٔابو كثري " وحّرف يف اسـتعامل العامة. 
 1910أته : و> الشاعر عيل ٔامحد �كثري يف احلادي والعرشين من شهر ديسمرب مو>ه ونش

م يف " سور�Í " ٕاحدى مدن ٕاندونيسـيا يف رشق جاوة ، يقول �كثري حمددا موطن 
  ميالده: 

 ( ) Íد صباøٕانك موطن لوالديت       وحمل تربييت و Íسور�  
العمر تسعة ٔاعوام بعثه ٔابوه ٕايل حرض موت نشأ " �كثري " يف هذه املدينة ، وملا بلغ من 

،  -آنذاك  –ليقيض فرتة تكوينه وتعلمه ؛ ولعل هذا الصنيع هو عادة احلضارمة املهاجرين 
كام ذكر يف  –واسـتطاع �كثري ٔان يتعمل العلوم العربية وا>ينية ليلحق بأعالم هذه العائ« 

  -:   -شعره
  لعلوم هلم مقام ومك نبغـت من آل كثـري       رجـال يف ا

  سالسل من نضار حمكامت      وليس لها مدي ا>هر انفصام 
، ومل يلبث ٔان جري د الشعرية ، وازداد تعلقه �لشعرحففظ القرآن الكرمي ، وبعض القصائ
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يف عروقه حب الشعر ونظمه ، واكن يف هذه الفرتة يقرٔا لٔالساتذة : طه حسني ، 
ع الشاعر نتاجه الشعري يف هذه املرح« يف دوان سامه واملنفلوطي ، وزيك مبارك .... وقد مج
  :   " ٔازهار الريب يف ٔاشعار الصبا " . 

وقد تويف وا>ه وهو يف الثالثة عرشة من معره ، وقد ٔاثر ذi يف نفسه ، وكذا ٔاثر موت 
  زوجته فيه ، واكنت هذه احلوادث سببا يف تفجري ينبوع الشعر عند شاعرq ؟ 

قرص  –نفرتييت  –ٕاخناتون  –أ قصائده ومرسحياته الشعرية " هامم مفن هذه االٓالم ٔانش
ة ، وما لبث ٔان سافر ٕايل احلجاز ، وسورÍ والصومال واحلبشالهودج ... مث رحل ٕايل عدن

م ، وتعرف  1934  – 1933، واكن ذi فà بني عايم .... ٕايل ٔان ٔالقي عصاه يف مرص
  . م1938حق بلكية االٓداب وخترج فهيا  عام ، والتمرص ، وتزوج منعيل جامعة  " ٔابولو "

هـ املوافق العارش من نومفرب  1389تويف الشاعر " �كثري"  يوم االثنني غرة رمضان املعظم 
  م ،  وشـيع يف اليوم التايل ٕايل مثواه أالخري .  1969

" اكن خمتلفة آخره، رمغ ٔانه معل يف ٔاماغيورا عيل إالسالم ، ولغة القرآنواكن رمحه هللا 
  .ب الفين  للرقابة عيل املصنفات"مدير املكت

        الفصل أالول : دالÑ الصوت الفصل أالول : دالÑ الصوت الفصل أالول : دالÑ الصوت الفصل أالول : دالÑ الصوت     
يلعب الصوت دورا øام يف ٕابداع املعين يف الشعر عامة ، ويف شعر املدح خاصة ، وقد 

يف عرض معناه وإالحياء    Sound  effectsاكن "  �كثري "  يعدد من املؤثرات الصوتية 
يف قصيدته اليت  –لقول بأن �كثري قد جعل من الصوت به وتصويره؛حبيث ميكننا ا

  ). 1عنرصا ٕابداعيا تصويرø Íام( –سـنعاجلها
) : فٕان " ا�ي جيب ٔاال يغيب عن �لنا ٔابدا يف تقومينا للك   Gurryوكام يقول( جاري 

عنرص من عنارص القصيدة، هو ربطه �لعنارص اليت تنشئ لنا وحدة واحدة ،و�i فٕان 
  . )2وإاليقاع" ( والتخيل، والفكرة، الصوتية ينبغي ٔان تدرس دامئا مرتبطة �ملعين، التأثريات
   -ٔان نطبق صورتني ٔاساسـيتني للتأثريات الصوتية يف القصيدة ، وهام :  –هنا  –وميكننا 

 التقسـمي واملوسـيقي ا>اخلية.  -2احملااكة الصوتية .        -1 
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  ائية ) : احملااكة الصوتية ( ا>الÑ إالحي -1
هـ )  يف كتابه القمي " اخلصائص " ٔان يربز القمية 392اسـتطاع العالمة ابن جين ( ت 

، لفاظ مبا يشالك ٔاصواهتا من ٔاحداثالصوتية للمعاين من خالل حديثه عن مقاب« االٔ 
" وتصاقب عاينوحتدث عن هذه احملااكة يف ٔابواب عدة مهنا :"�ب ٕامساس أاللفاظ ٔاشـباه امل

  .   -كام يقولون  –) فهو ابن جبدهتا 3تصاقب املعاين ..." (أاللفاظ ل 
" فأما مقاب«    Ullmanٔاوملان  –كام يقول  -  Onomatopoeidواحملااكة الصوتية 

أالصوات مبا يشالك ٔاصواهتا نوع من التوافق ( ٔاولها رموين ) بني العالمة اللغوية 
  إالحيائية "  .  )، والشعر ٔاكرث احتياجا ٕايل هذه ا>ال4Ñومعناها(

ٔاي جامليات   Phonaestheicوعرب اللغوي املشهور " فريث " عن هذه القمية الصوتية بـ 
  ). 5الصوت (

  وتنقسم احملااكة الصوتية ٕايل قسمني : 
ٔاوهلام: ما يعرف �مس احملااكة الصوتية أالولية ٔاو أالساسـية ، وتظهر ٕاذا اشـمتلت اللكمة عيل 

  صوت حيايك احلدث . 
خر : احملااكة الصوتية الثانوية ، وتظهر عندما ال تكون احملااكة ظاهرة صوتية ، وٕامنا تو� واالٓ 

بنسـبة اللكمة �ملعين العام ، ٔاو القمية الرمزية املعروفة لبعض احلراكت اكلكرسة ، فهـي متز 
  ) . 6ٕايل الق« وٕايل ما صغر من أالشـياء  (

  خمتلفة للمحااكة الصوتية الثانوية ويه :  ويف قصيدة �كثري نسـتطيع ٔان منزي بني ٔامناط
  [ م ] احملااكة عن طريق تكرير صوت واحد  )1(

ومن ٔامث« تكرير صوت واحد يف القصيدة تكرير املمي عدة مرات يف لكامت كثرية ىف القصيدة 
  ، qهيك عن ٔاهنا قافية القصيدة ، يقول �كثري يف مطلع القصيدة : 

  مل      كوىن دليىل ىف حملوi الظمل                               Í جنمة أالمل املغىش �الٔ    
فباكثري يف مطلع القصيدة هيتف وينادي ويفصح عن ٔاسـباب ت8 اهلموم ، ورمغ هذا 
الضباب والظالم ا�ي خيمي عيل آالمه حىت ياكد هو نفسه ال يعرف احلقيقة لوال تلمسه 

شعاعة أالمل اليت ظهرت يف مكة واملدينة تاكد جسمه لتأكيده ٔانه غري موجود ، بيد ٔان إ 
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، هذه يه الصورة اليت يصورها لنا الشاعر يف يه املنقذ من هذا الظالم ا>امس تكون
  أالبيات أالوىل يف القصيدة . 

ويف ٕاطار هذه الصورة نري ٔان �كثري قد جنح بأصوات املمي السـتة ، ٔان حييك هنا Ûنفراج 
وحيدث هذه  شديدة ، خيرج من الشفتني بعد انطباقهام ، بعد الشدة ؛ ٔالن صوت املمي

  . Ûنفراجة بعد إالطباق
qفهو من أالصوات ليس هذا حفسب ، بل ٕاننا جند ٔان صوت املمي حمبب >ي شاعر ، 

أالمل، ، فكثريا ما يرتكز عليه يف إالحياء هبذا اجلو الشديد والضيق بعد فقدان املفض« عنده
  -بعد الشدة . كقو¢ :  ، والفرجمث جمئ النور

  بقلب مدكر يف ثغر مبتسم             فميم املسجد املميون يف ٔادب
  خري اخلالئق من عرب ومن جعم    وامعد ٕايل الروضة الغنا حفي هبا

ٔاي يف هذا املاكن يف املدينة املنورة ، يف احلجرة املعطرة دفن املمدوح،ٔاعظم رجل عرفته  
ٕايل خالقهم ، يف هذا املاكن املقدس اكنت الهدايه اكن ا>نيا ،ؤافضل خملوق جذب الناس 

  القضاء �حلق ، اكنت احللول السلمية للمعضالت . 
فاملمي ذات قمية تصوتية عالية ، ويقدر عيل نقل صوت الشاعر يف القصيدة ،  وال سـà ٔاهنا 

  قافية القصيدة . 
) ٔاربعامئة  495: ( وقد مقت ٕ�حصاء لهذا الصوت فوجدت ٔانه تكرر يف القصيدة حوايل

  مخس وتسعون مرة . 
  ويظهر هذا التكرار جليا يف خامتة القصيدة ،  يقول : 

  محمد خري مبدوء وخمتمت     واخمت مبسك حتيات يفوح عيل 
  وما عطا الرمي بني البان والعمل     ما ٔاومض الربق يف الظلامء من ٔامض 

  �مس السجع ، مثل: يف صورة تعرف  –ٔاي صوت املمي  –وقد تبدو بعض حاالهتا 
  وسـبحت رهبا أالعىل املالئك عن      شكر وبرش مبا� الظمل والظَمل 

 ، يتوافق مع حمي الظْمل والظملَ فاملمي تكررت هنا ٔاربع مرات ، ويه صوت انفجاري جمهور 
فصوت املمي نسـتطيع ٔان نعده ( املفتاح الصويت ) اجلوهري للجو العام يف هذه القصيدة ، 
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  ع وينخفض يف القصيدة . ونراه يرتف
  [ ش ]

  ومن ٔامث« تكرير حرف الشني قو¢ : 
  تقامسهتا شعوب الغرب تدفعها       ٕايل املهاi سوق الشاء والنعم 

  وكقو¢ : 
  ويستشريمه يف املشEت به             وفيه يسـتقبل العافني �لنعم 

كرير عدة ٔاصوات تنمتي ٕايل مجموعة ؤاما النوع الثاين من ٔانواع احملااكة ، فهو احملااكة بت  -
  صوتية واحدة تكريرا موزعا يف عدة ٔابيات ٔاو يف القصيدة اكم« . 

ولعل خري ما ميكننا المتثيل به عيل هذا النوع تكرير حروف ا�القة ( فر من لب ) يف 
هنا  –م �ٔالصوات البينية، ويسرتعي  انتبايه 1977القصيدة حوايل ويسمهيا د/ ٔانيس ت 

  اء صويت املمي والنون �جلالل والشجن يف ٔابيات القصيدة عامة . ٕاحي –
، هذا وهو ٔاكرث ٔالوفوqت شـيوعا املمي وجند هنا مفتاحا صوتيا للقصيدة وهو حرف املمي

Ûلتفاف ٕايل مساÑٔ ٔاخري �لغة أالمهية ، ويه   -ٔايضا –املصوت الشفوي أالنفي وينبغي 
 –ٔايضا  –ن )  ال تسـمتد قدرهتا فقط مما سـبق ؛ وٕامنا ٔان أالصوات أالنفموية  ( املمي والنو

  من توسطها يف مدة Ûسـتغراق الزمين للنطق هبا ٕاذا قورنت �لصوامت العربية أالخرى .  
  ). تعين Milli(ٔاي ميليل            مفدة املمي يرتاوح من     

  لبا ومدة النون ترتاوح من                   ٔاما �يق الصوامت أالخري غا 
ٕاما قصرية من                 أو طوي« من               و�ٕالضافة ٕايل ذi فٕاهنام متتازان 
برنني ضعيف يظهر عيل هيئة معمل خفيف عيل امتداد اخلط القاعدي ، وذبذبة املعمل أالول 

 �رتفاع يف النون واملمي 1600 – 1500/ د/ ث ) وترتاوح ذبذبة املعمل الثاين بني  250( 
  ). 1د ث  ( 3000 – 2800ؤاما املعمل الثالث فيه 

وهذه إالضافة ( ويه الغنة ) تؤدي �لتايل ٕايل ٕابراز قميهتا الصوتية ، وقدرهتا املمزية عيل 
  حمااكة املسموعات . 

يشرتاكن يف بعث جو من الهدوء والوقار واجلالل  –مبا فهيام من غنة  –فالنون واملمي 
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يف النفس جوا من الشجن الشفيق كذi ، وٕان  –هنا  -يثريان يتناسب وموقف املدحي ، و 
  محلت املمي العبء االٔكرب . 

  :   لث من ٔانواع احملااكة الثانويةوالمنط الثا
 –بعامة  –، بيد ٔاننا نذكر ٔان احلراكت كرير ٕاحدى احلراكت يف صورة واحضةفهو احملااكة بت

  . ت منسابة وتعيد شعوري مفتوحتزود اللغة بنغام
دور الكرسة ، فقد الحظت ٔان للكرسة يف هذه القصيدة ٔامهية  –هنا  –يلفت انتباهنا و 

كربي ، ودورا رئيسا يف إالحياء جبو احلزن والشجن ، ومعين احلرسة عيل حال املسلمني 
اليوم ، حبيث ميكننا القول بأن الكرسة يه املعادل الصويت للحزن ا�ي تزدمح به القصيدة 

ويعد �كثري مبا فعل خمالفا لهنج الشعراء يف مطالعهم  –خاصة  – ٔاولها عيل حال املسلمني يف
  وهو ما عرف �لربدة .  –صىل هللا عليه وسمل  –حال مدح النيب 

 –والنقم  –�لقدم  –والشـمي  –ومسـتمل  –يسم  –أالمم  –انظر ٕايل اللكامت [ �لقسم 
  ).  1... ٕاخل ] ( -والعجم  –والكرم  –ومه  –جعم  –كمت  –ا>مه  –والسأم 

  ولعل هذه القافية مكسورة حرف الروي من ٔافضل املؤرشات عيل هذه أالمهية . 
وتبدو هذه أالمهية لهذه احلركة ٕاذا عرفنا ٔان : " للممي تأثري عيل احلراكت املسـتعلية أالمامية 

ء د /ث ، ويقرر علام 1850ٔاي الكرسة الطوي« والقصرية فتخفض درجة معلمها الثاين ٕايل 
أالصوات ٔان املمي ال يظهر لها تأثري خاص عيل احلراكت املسـتعلية اخللفية اكلضمة الطوي« 

  ) .1والقصرية  " (
  ونسـتطيع ٔان جنمل ا>الÑ الصوتية لٔالصوات يف القصيدة يف إالحصاء التايل : 

مرات الورود  الصوت  الرتتيب  نسـبة الشـيوع  مرات الورود  الصوت  الرتتيب
  نسـبة الشـيوع  

    145  القاف   17    1248  ٔاللف ا  1
    139  الاكف   18    630  الالم   2
    135  احلاء  19    495  املمي   3
    104  اجلمي   20    338  الياء   4
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    97  الشني   21    335  الراء   5
    75  الصاد   22    316  التاء   6
    72  الثاء   23    311  الياء   7
    48  الضاد   24    276  النون   8
    47  اخلاء   25    230  الهاء   9
    47  الغني   26    311  الياء   10
    46  ا�ال   27    284  الواو   11
    35  الزاي   28    209  العني   12
    36  الطاء   29    194  ا>ال   13
    16  الظاء       181  السني   14
      صوN 29  اäموع    203  اهلمزة   15
          156  الفاء   16
  

  اäموع  øموس  جمهور  الصوت
  29  13  16  العدد 

  % 100  45  % 55  مرات النسـبة 
  عيل =                          

  ٔاشـباه ٔاصوات اللني  ٔاصوات اللني  أالصوات
  اäموع  م ) –ن  –(ل 
  4244  2401  1843  العدد

  %100  %56.7  %43.3  النسـبة من مجموع أالصوات
  ) تبني لنا االٓيت : �1لنظر  ٕايل اجلدول رمق ( 

وقد بلغ مجموع ٔاصوات  ٔان " �كثري " اسـتخدم يف نصه ٔاصوات العربية لكها ،  -1
) صوت ، جاء يف مقدمهتا ٔاصوات (الالم واملمي والباء والراء .. )  29القصيدة لكها حوايل (
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  .  -دون اعتبار للتنوين املمثل بنون ساكنة نطقا  –
فالصوت ‘ نلحظ ٔان حظ هذه أالصوات من التواتر خيتلف اختالفا مكيا ملحوظا    -2

 16مرة والصوت أالخري وميثÂ الظاء  630الصوامت ) تردد أالول ا�ي ميثÂ الالم ( يف 
  مرة .
غلبت أالصوات اäهورة عيل أالصوات املهموسة ، فأالويل بلغت نسبهتا ،   -3

  وأالخرية  نسبهتا ( ) . 
وأالصوات اäهورة عند احملدثني ( ب ، ج ، د ، ذ، ر ، ز ، ض ، ظ ، ع ، غ ، ل، م، 

ن ، ث ، ح ، خ ، س ، ش ، ص ، ط ، ف ، ق ، ك، ن، و، ي ) واملهموسة يه ( 
  هـ ) . 

ٔان أالصوات اäهورة ومتاثلها مع بعضها البعض يف القصيدة ٔاحدثت  –هنا  –ونلفت النظر 
، وكذا يتناسب وأالبعاد ا>اللية   –عند الشاعر  –ٕايقاعا صوتيا يتناسب واحلاÑ الشعورية 

  يف ٕاطار السـياق اللكي للقصيدة . 
  ٕايل اجلدولني معا يتبني لنا :  و�لنظر

% من أالصوات  43.3صوN بنسـبة   446ي ) بلغت  –ا  –ٔان ٔاصوات اللني ( و  -1
  اäهورة . 

% من   56.7بنسـبة  2401ٕان ٔاصوات ٔاشـباه اللني ( ل ، ن ، م ) قد بلغت  – 2
  أالصوات اäهورة . 

يه ٔاكرث شـيوعا يف القصيدة ، ومن املالحظ ٔان ٔاصوات ( الالم واملمي والنون والراء ) و
ٔاكرث أالصوات وضوحا ؤاقرهبا ٕايل ضيعة احلراكت ، و�ا فٕان احملدثني يطلقون علهيا ( ٔاشـباه 
ٔاصوات اللني ) كام ٔانه من املمكن ٔان تعد حلقة وسطي بني أالصوات الساكنة ؤاصوات 

 –ٔايضا  –ا اللني ، ففهيا من صفات أالويل جمري النفس معها تعرتض بعض احلوائل ، ومهن
من صفات ٔاصوات اللني ٔاهنا ال ياكد يسمع لها ٔاي نوع من احلفيف ، وٕامنا ٔاكرث وضوحا يف 

  السمع ( ) . 
ولعل ماسـبق يوحض لنا سبب شـيوع ٔاصوات اللني ( أالصوات املائعة ) يف القصيدة ، وهو 
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  الوضوح السمعي . 
وهذا  -يل املهموسة يف القصيدة ويتبني لنا من اجلداول السابقة تفوق أالصوات اäهورة ، ع

وتعليل ارتفاع هذه النسـبة مرتبط �حملور ا>اليل ،  –هو دٔاب اللغة العربية عامة ( ) 
فالوقفة املتأنية ٔامام ٔاصوات النص ندرك معها ٔان ( �كثري) مل يكن قط مادحا فقط ، وٕامنا 

اäهورة واملهموسة فالنص معاجلا يرصخ بداء اäمتع إالساليم ، وهذا ا�ي ٔاحدثته أالصوات 
أالديب ، وتوحض لنا مدي التوافق النفيس والشعوري واحليايت بني هذه أالصوات وما تعرب 
عنه ، فأالصوات اäهورة تتوافق وارتفاع الصوت وهذه الرصخة من �كثري ، وأالصوات 

  ة الرشيفة .  املهموسة تتناسب يف كثري من أالحيان يف القصيدة ونغمة املدح �لسرية النبوي
  حاالت نواة النص :             

  التقسـمي واملوسـيقى ا>اخلية  :   -1
يعرف الشعر العريب هذه املوسـيقي اخلارجية املقيدة تفعيالت البحر من qحية وبتكرار 
الروي تكرارا منتظام من qحية ٔاخري ، وهو ما عين به العروضيون عناية �لغة ؤاسهبوا يف 

  بطه . رشح قيوده وضوا
فضال عن ذi جند هذه املوسـيقي ا>اخلية احلرة ، اليت متايز بني قصيدتني من حبر واحد 

وتتحقق هذه املوسـيقي يف هذه  –اكليت نطالعها االٓن –بل متايز بني ٔاجزاء القصيدة الواحدة 
  القصيدة بوسائل خمتلفة ، يه : 

  اختيار لكامت ذات بنية صوتية مرتبطة �ملعين .   -1
  يل ٕايل تكرار صوت ٔاو ٔاكرث يف بيت لٕالحياء �ملعين وتصويره ( ) . امل   -2
  تقسـمي بعض ٔاجزاء البيت ٔاو مرصاعيه عيل حنو معني .   -3

والوسـيلتان أالوليتان ترتبطان �>الÑ ارتباطا عضوÍ جوهرÍ ، من حيث ٕان X مهنام 
  ارتبطا يف مرح« Nلية �ٕاليقاع . تصور املعين وحتاكيه ، فعنرص احملااكة هو الغالب فهيام ، وٕان 

والشعر عامة ال ينفصل عن إاليقاع ، وال ينبغي ٔان  –هنا  –ال بد ؤان نؤكد ٔان القصيدة 
  ننظر ٕايل إاليقاع منفصال عن الفكرة ٔاو املعين . 

بأن إاليقاع عبارة عن الفكرة وقد ٔاخذت ترقص عيل  Kerrوتسـتطيع بعد ذi فهم قول 
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  .  موسـيقاها اخلاصة ( )
كام يقول  –ٕان إاليقاع يثري اسـتجابتنا للمعين ا�ي الشاعر توصيÂ ، بل ٕانه يثري اسـتجابتنا 

للصوت ، والصورة ، وÛنفعال ، والفكرة . وال جيب ٔان ننظر ٕاليه عيل  -  Gurryجاري  
ٔانه جمرد حقيقة سـيكولوجية ؛ ٔالنه عنرص ٕابداعي ، شأنه يف ذi شأن مجيع العنارص 

  أالخرى ( ) . إالبداعية 
ويف ضوء ما قرره النقاد من ٔان إاليقاع كـ ( املوديل ) ٔاي املقاس املناسب ا�ي يناسب 

�عZدها عيل (التوحد  –هنا  –النحيف والبدين ، øام حدث من تغريات ، فٕان القصيدة 
 �لرمغ من تباين أالحاسيس والتدرج يف أالفاكر ، فٕاهنا –عيل حبر البسـيط  –املوسـيقي ) 

  ساعدت الشاعر عن التعبري �لصورة من الفكرة وÛنفعال . 
فإاليقاع يف الشعر مياثل اللحن يف املوسـيقى ... فباكثري ىف هذه القصيدة مل هيمل الوزن ، 
حفافظ عىل الوزن الشعري ( مسـتفعلن فاعلن  ... ) ٕالميانه العميق بأنه ال يكون الشعر شعرا 

لقافية ، فالبحر وإاليقاع هلام نفس وظيفة القافية تأكيدا لÜورة ٕاال �لوزن ، كام ٔانه مل هيمل ا
  الصوتية الىت ىه جوهر الشعر( ) . 

ونعود �لقارئ ٕايل الوسـي« الثالثة ، فنجد لها ٔاشاكال خمتلفة وصفها علامء البالغة القدماء ، 
الÑ ، ومن ووضعوا ٔالشاكلها ٔاسامء خاصة ، وهذه أالشاكل اسـتعان هبا شاعرq يف ٕابداع ا>

  هذه أالشاكل ماييل : 
هـ  337الرتصيع : وهو ما يكون يف حشو البيت من جسع ، وعرفه قدامة بن جعفر (ت  -1

) ومن نعوت الوزن الرتصيع ، ؤان يتو^ فيه تصري مقاطع أالجزاء يف البيت عيل جسع 
  ٔاوسبية به ٔاومن جنس واحد يف التعريف " ( ) . 

   ومن ٔامث« ذi يف القصيدة :
  وسـبحت رهبا أالعىل املالئك عن         شكر وبرش مبا� الظمل والظمل 

وقد يأخذ الرتصيع شE آخر فيكون جسعا بني لفظني �حلرف نفسه وهو ما تسـتطيع ٔان 
  نسميه بـ ( الرتصيع املزدوج ) مثل قو¢ : 

  جاءت بالغته ال اكلبالغة يف            نظاøا اجلزل ٔاو ٔاسلوهبا القصم 
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  لرعد يقصف ٔاو اكلرحي تعصف ٔاو      اكلبحر يرجف يف ٔامواجه الهبم  اك
ورمبا اكن �كثري يف هذه القصيدة ٔاكرث ميال ٕايل املزدوج ٔالنه يمني إاليقاع ا>اخيل لت8   

أالبيات ، وتأمل معي عيل حنو خاص هذا التقابل الصويت العجيب بني الكرسات يف البيت 
  السابق . 

مع ٕاماكن وقوع الرتصيع يف القصيدة ٔاحياq بني  –وعيل ٔاية حال فٕان هذا املسـتوي الرتكييب 
ٔاجزاء امجل« الواحدة ، وهو ٔاشـيع ؤاغلب يثري يف نفوسـنا الطرب وإالجعاب �لقصيدة وٕاجعاب 

ويزيد من عطفة الشجن واحلزن عيل حال  -صيل هللا عليه وسمل  -املسمل مبحاسن النيب 
   املسلمني .

ويرى البحث ٔان " �كثري" اسـتطاع توظيف الرتصيع يف ٕابداع ا>الÑ ، وجاء به يف موضع 
  يليق به ، ومل يك متلكفا . 

الترصيع : وهذه الوسـي« إاليقاعية ا>اخلية تكون يف مطلع القصيدة حبيث جيعل الشاعر  - 2
ل �كثري يف مطلع مقطع املرصاع أالول يف البيت أالول من القصيدة مثل قافيهتا  . يقو 

  قصيدته : 
  Í جنمة أالمل املغيش �ٔالمل        كوين دلييل يف حملوi الظمل 

ومل يقترص الترصيع عند �كثري عيل مطلع القصيدة ، وٕامنا تعداه ٕايل ٔابيات خمتلفة فهيا ، ففي 
  جند قو¢  –فضال عن املطلع السابق  -القصيدة

  هتفو ضلوعك لالÍٓت والعظم                                    تبدي ولوعك ؟ ٔام تذري دموعك ٔام      
  وما تبث من أالشواق يف حرم            يصاب فيه بليغ القول �لبمك                       

  وقد جاءت العروض موافقة للرضب ( حرف املمي ) يف القصيدة مخس عرشة مرة . 
ٕايل الترصيع يف القصيدة معدا ، وٕامنا تأتيه ٔاوال  ٔان" �كثري" مل يعمد –هنا  –ؤاغلب الظن 

عيل رضب معني ، فيلحق به العروض وزq   -الشطر أالول  –امجل« املوسـيقية أالويل 
  وتقفية ، وال يكون هذا عيل حساب املعين . 

ونلحظ ٔان هذه الوثبة متتاز �لهدوء وÛتزان يف مطلع القصيدة ، ويه ارتفاع النغمة، مفعدل 
اكت الطوي« يف مطلع القصيدة ست حراكت ، بيc يرتاوح معدلها يف بقية ٔابيات القصيدة احلر 
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  وقلام جاوز ذi حبركة ٔاو حركتني ... 5 – 2من 
وكرثة احلراكت الطوي« يف املطلع يعين طول مدة Ûسـتغراق الزمين للنطق هبا فاحلركة 

تسـتغرق من                 ، فهـي ٔاطول مدي من ٔاي صامت –اكن نوعها ٔاÍ  –الطوي« 
  ( ).دة النطق �لصوامت بيc ترتاوح م

متزي �رتفاع عدد احلراكت الطوي« فيه ، وليس هذا من قبيل املصادفة وٕامنا   -هنا –فاملطلع 
  هو ارتباط بغلبة اجلانب املوسـيقي ٔاو إاليقاعي التطرييب عيل الوثبة الشعرية أالويل . 

وذكرت مجموع  –حصاء ا�ي مقت به عيل سبيل العينة يف القصيدة ؤاود إالشارة ٕايل هذا االٕ 
احلراكت الطوي« ( = ح ح ) يف أالبيات أالربعة أالويل من القصيدة ، مث مقارنة ذi بعدد 

  حراكت املطلع عيل النحو التايل : 
   6املطلع =       5البيت الثالث =    6املطلع =      3البيت الثاين  = 

   6املطلع =       4= البيت الرابع 
¢ ص« قوية �حلاÑ النفسـية  –ورسعة إاليقاع وبطئه  –وعيل ٔاية حال فٕان الترصيع 

؛ فهو ليس ص« شلكية خاصة فقط  ؛ وٕامنا تعبري عن  -كام سـنذكر الحقا –للشاعر"�كثري" 
عروف احلاÑ النفسـية للشاعر ووقوف النقاد والبالغيني القدماء عند املطالع املسـتحسـنة م
  مشهور . وهو تأكيد عيل ا>ور املوسـيقي للترصيع يف متيزي بنية الشعر عن بنية النرث . 

        ::::الفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاين    
        ::::دالÑ اللكمةدالÑ اللكمةدالÑ اللكمةدالÑ اللكمة

  اللكمة من ٔامه وسائل الشاعر يف ٕابداع ا>الÑ ، �عتبارها املثري املادي للمعاين . 
ضد لغة إالخبار ،  لها وظيفة خاصة بطبيعهتا تقف –كام يقول دولتيسل  –ولغة الشعر 

  ويعين بلغة إالخبار اللغات الوظيفية لكغة العلوم والتكنولوجيا ، والتجارة، ... ٕاخل ( ) . 
ذاهتا ، و�ا فٕان املدرسة اللغوية برباغ  –العالمة الرمزية  –فلغة الشعر ال تعمتد عيل ا>ال 

�ٕالنتاج االٓيل ٔاو الالٕارادي ( ) متيل ٕايل أالمناط املعيارية يف التعبري ، وهو ما يعرف عندمه 
للوسائل اللغوية ، وهذا يقتيض يف بعض أالحيان ٕافساد ت8 االٓلية عن طريق تغيري شلك 

  القوالب اللغوية التقليدية . 
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 ، Ñكثري"  ٔان يفسد ت8 االٓلية اللغوية يف سعيه ٕايل ٕابداع ا>ال� "  qوقد اسـتطاع شاعر
دي ( دالليا وسـياقيا ) يف اسـتخدام اخلاص لللكمة ، واخلروج عيل Ûسـتخدام العريف التقلي

اسـتخداما فنيا ، ال يقترص عيل املعين املعجمي والوظيفي حفسب  –فقد اسـتخدøا ـ  هنا 
بل تعداه ٕايل Ûسـتخدام الفين ، مع مراعاة السـياق ومقام احلال ، وحتميل اللكامت دالالت 

  . رمزية ، واجلنوح ٕايل اللكامت ذات الطول ا>ال 
التعرف عيل ا>ور ا�ي لعبته اللكمة يف ٕابداع ا>الÑ يف القصيدة ، من  –هنا  -ونسـتطيع  

  خالل معاجلتنا للوسائل التالية :  
        ا>الÑ الرمزية لللكمة : ا>الÑ الرمزية لللكمة : ا>الÑ الرمزية لللكمة : ا>الÑ الرمزية لللكمة :     ----    1111    

يف قصيدة �كثري طائفة من أاللفاظ اليت خترج عن حوزة معانهيا املعجمية العرفية ، ٕايل 
طالحية ، وهذه ا>الÑ الرمزية خاصية لغوية اكمنة يف بعض دالالت رمزية ، شـبه اص

أاللفاظ دون أالخرى ؛ فليست مجيع ٔالفاظ اللغة قادرة عيل ٔان ترمز ، ٔاو ليست صاحلة 
  ٔالن يرمز هبا . 

واملتتبع للشعر يف عصور Ûحتجاج جيد ٔان معظم أاللفاظ ذات ا>الالت الرمزية تمتزي مبزية 
ٔان بعض  –كام يقول د / محمد العبد  –وÛسـتعامل ، وهذا يعين  مشرتكة يه كرثة ا>وران

  ( ) . ن ختلو من خاصية ا>الÑ الرمزيةأاللفاظ أالخرى وٕان اكنت كثرية Ûسـتعامل وا>ورا
  ومثال ذi  عند �كثري قو¢ يف مطلع القصيدة : 

  ....    Í جنمة أالمل املغىش �ٔالمل  
ية ، وٕامنا هيتف وينادي ويفصح عن ٔاسـباب ت8 اهلموم ، فهو ال يقصد هذه ا>الÑ املعجم 

  فال يقصد النجمة املعروفة وٕامنا خصها �ٔالمل . 
ونلحظ ٔان جل هذه اللكامت اليت تشري ٕايل دالالت رمزية يف القصيدة ذات دالالت حسـية 
 iٔاو ما يطلق عيل موجودات مادية حمسوسة ، ٔاو عيل ظواهر طبيعية ، ومن ذ ،– 

  :  -ٔايضا 
  امعد ٕايل الروضة الغنا حفي هبا     خري اخلالئق من عرب ومن جعم 

وال يعين الشاعر هنا املعين احلريف للروضة  ، وٕامنا خيرج �للكمة ٕايل دالÑ ٔاخري ويه 
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  روضة املسجد النبوي . 
   -ومن ذi ( الكمث ) ىف قو¢ : 

  مث فاكن يف قومه بدعا يبايهنم         فà جييئون من نكر ومن ك
ال يقصد به املعين املعجمي النقص يف اخللق ٔاو احلسب ، وٕامنا يعين  –هنا  –فالكمث 

  Ûنرصاف عن املاكرم . 
   -وملة " اللمم " يف قو¢ : 

  وهدٔات روعه ٕاذ جاءها فزعا          من بدٔاة الو� ٔان ال ختش من ملم 
  اجلنون ٔاو طرف منه .  –هنا  –فاملقصود �للمم 
غوÍ ٔان ا>الالت احلسـية ٔاسـبق من ا>الالت املعنوية اäردة ، ويبدو من ومن املقرر ل

ما يرمز �ملادي  –غالبا  –خالل تتبعي لهذه ا>الالت الرمزية يف القصيدة ٔان الشاعر 
  احملسوس ٕايل معنوي جمرد . 

 وتعد ( الصفات اللونية ) من الرموز الشائعة يف الشعر ، السـà اللون أالبيض ا�ي يكرث
  اسـتعام¢ يف معرض املدح يقول �كثري : 

  فأالبيض الغرة املميون طالعة       جفامع الفضل عبد هللا والشـمي 
  فهو يرمز ببياض الغرة ٕايل العفة والرشف وامجلال . 

  Çنيا : الطول وا>الÑ ( إاليقاع املقطعي ) : 
ٕان اخلليل ابن ٔامحد  ٕان السمة أالويل اليت متزي الشعر العريب يه صفة المك ، حقيقة

هـ ) ينص رصاحة عيل ذi يف تقسـميه للبحور ٕايل مجموعة من 175ٔاو  170الفراهيدى ( 
التفاعيل ، ٕاال ٔانه ٔانبه دون شك ٕايل ذل من خالل حديثه عن أالسـباب وأالوNد ودورها 

  ىف انتظار إاليقاع ( ) .
 املقاطع الصوتية واملقاطع يف العربية يه ( ص ح ) ، ( ص ح ح ) ، ( ص ح ص ) ويه

     أالساسـية الشائعة اليت تشلك جزءا كبريا من تكوينات الوحدات اللغوية ، ٔاما املقطعان
( ص ح ح ص ) و ( ص ح ص ص ) فهام مقطعان qدران يردان يف مواضع معينة 

  برشوط حمددة . 
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 كثري وحتتشد قصيدة �كثري بكثري من أاللفاظ اليت تتألف من عدة ٔابنية مقطعية تصل يف
  من احلاالت ٕايل ٔاربعة مقاطع ، مهنا مقطعان طويالن ٔاو ثالثة . 

وقبل ٔان ٔاحتدث ‘  وهذا التعدد يسم اللكمة يف صورهتا املادية واملنطوقة �لطول امللحوظ 
عن املقاطع الصوتية يف القصيدة ، ٔاذكر ٔان الشاعر اسـتغل عنارص الطول والغرابة والندرة 

 شعرÍ فنيا ، بل نسـتطيع ٔان نقول : ٕانه اكن يعمد معدا ٕايل يف بعض اللكامت اسـتغالال –
ٕاطاÑ اللكمة ٕ�ضافة وحدات صوتية دخي« عيل مادهتا أالصلية ، ليدفع اللكمة ٕايل درجات 

  ٔاعيل من إالحياء وا>الÑ ، وقدميا ذكر النحاة : ٔان زÍدة املبين تدل عيل زÍدة املعين . 
...   : ( iحملو ) ¢قو iالظمل          من ذ iيف حملو ...  

  وطولها ـ هنا ـ يو� بشدة الظالم ( ).  √فاجلذر اللغوي ثاليث (  ح . ل . ك  ) 
  : قو¢) يف يل داللهتا احملددة مثل (الزعانفوقد يسهل رد بعض أاللفاظ ٕايل ٔارومهتا اعZدا ع

  العشم ؤاصبح الناس فويض ال يسودمه             ٕاال الزعانف ٔاهل البغي و 
ٔاي ٔاصبح الناس االٓن يسودمه أالراذل ، ٔاهل البغي والطمع ، وميكننا بعد توضيح املعين رد 

،  ويف القصيدة كثري من √، (ع .  ش .  م )  √لكميت الزعانف ٕايل اجلذر( ز. ع ف ) 
  أاللفاظ الىت يسهل معرفة ٔارومهتا .    
  Çلثا : ا>الÑ والرتادف السـيايق ( ) : 

ح " الرتادف السـيايق " يف مقابل الرتادف يف اللغة بعامة ، ويقصد به وقوع يسـتخدم مصطل
لفظني مبعين واحد ٔاو متقاربتني فيه يف مج« واحدة ٔاو بيت واحد، متجاورتني ٔاو منفصلتني . 

  Kontextualeبني املرتادفات السـياقية   Synonymieوتبدوعالقة الرتادفية 
Synonymen  والوردة ،  ليسـتا  –الكبري ، مفثال لكميت الزهرة  داخل امجل« ٔاو السـياق

مرتادفتني ؛ ٔالن ٕاحداهام تفيض ٕايل أالخري ، من حيث القرابة املوضوعية بيد  -يف ذاهتا –
ٔان تأخذ ماكن االٓخر ، ويصبحان بذi  –يف السـياق الكبري  –ٔان X مهنام يقبل 

  مرتادفات سـياقية ( ) . 
  جل مناذج للرتادف السـيايق اكلتايل : وميكننا يف قصيدة �كثري ٔان نس
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 –غلبة الرتادف السـيايق اجلزيئ عيل الرتادف اللكي ، وهذا ينب لنا ميل الشاعر   -1
 qنفعايل لللكمة أالويل وٕاعالئه بذكر مرادفها ا�ي يشرتك معها  –ٔاحياÛ ٕايل ٕابراز املضمون

  يف املضمون الفعيل العام ، تأمل معي قول �كثري : 
  قيض هنا بني الوري حكام       ٔاكرم بأمحد من قاض ومن حمك واكن ي

، وهنا مل يكن جلب لكمة ( حمك) للقافية فقط ، فاملعين  -واحلمك  –جفمع بني لكميت القايض 
صيل هللا  –ٔاكرم به يف احلالتني احلمك والقضاء ؛وهذا ٕاحلاح عيل ٕالصاق صفة العدل �لنيب 

  .  -عليه وسمل 
رتادف السـيايق بني لكمتني يؤثر الشاعر بعضها عيل البعض االٓخر ، ويلقي وقد جند عالقة ال

علهيا الضوء ، مفثال يف كرثة Ûسـتعامل ، فامجلع بني املرتادفني املتجاورين  ( العي واللسم ) ، 
  يقول �كثري : 

  اكن الرسول هنا مييل هدايته     عيل أالqم بال عي وال لسم       
هام عدم إال�نة يف الEم ، بيد ٔان شـبه الرتادف هنا يسـتدعي فالعي واللسم معنا  

ٕايل ا�هن ملحوظة øمة ، ويه ٔان اللكمة أالويل ( العي ) ومادهتا تاكد تفوق اللكمة الثانية 
يف Ûسـتعامل ، وjٔين �لشاعر هنا يستشعر يف ( العي ) ٔاسلوبية تفتقد ٕالهيا اللكمة الثانية 

  يا ٔاو حياء ( )  . اللسم ، ومعناها السكوت ع 
هو حمض وسـي« ٕالهناء البيت بقافيته املميية ، ومن  -هنا –ويبدو ٔان امجلع بني املرتادفني 

البديه ٔان مثل هذا النوع من الرتادف ال يضيف للمعين جديدا، السـà ٕاذا اكن اللفظ أالول 
  يشـمتل عيل معين اللفظ الثاين.  –كام يف البيت السابق  –

  جند ملمحا دقيقا بني املرتادفني ، كقو¢ :  –عيل ما سـبق زÍدة  –ورمبا 
  براكني الوغي والشحناء والومغ     ساد الفساد ومع الرش وانفجرت       
  فالومغ شدة الشحناء وأالحقاد ، والغني مبا لها من تفخمي تو� هبذه الشدة ( ).   

  رابعا :  ا>الÑ والتقابل اللفظي : 
يعرف يف البالغة �مس ( الطباق ) ، وهو وسـي« لغوية من الوسائل  والتقابل اللفظي هو ما

املتعددة تنبهتا طبيعة املوقف الشعري يف حلظات معينة ، دون ٔان تكون تطعà ٕاضافيا 
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  يقصد به التجميل أالدايئ التشلكي . 
، وقدرته ويرتبط التقابل اللفظي بطبيعة لغة الشعر ارتباطا محà ، من حيث متزيه �لتعبري به 

  عيل إالحياء ، وٕاÇرة Ûنفعال ..... وٕابراز الصور املعنوية يف صور حمسوسة . 
  وقد جاء الطباق يف القصيدة وافرا ، واسـتطاع الشاعر ٔان يوظفه فنيا ، انظر ٕايل قو¢ : 

  وامعد ٕايل الروضة الغنا حفي هبا      خري اخلالئق من عرب ومن جعم    
جعم ) ٔاكرث من ٔاربع مرات يف القصيدة . وانظر ٕايل هذا  –وتكرر هذا التضاد ( عرب 

  التضاد اخلفيف يف مطلع القصيدة : 
  Í جنمة أالمل املغيش �ٔالمل       كوين دلييل يف حملوi الظمل   

 .(iحملو ) iنفراج ويقابل ذÛ فنجمة أالمل( يعين هبا النور والضوء) ويقصد هبا  
 أالبيات أالويل  ، ٔابيات الشكوى وأالمل حيث ٔان التقابل يكرث ىف –ونلحظ هنا 

  .  -كام ذكرq من قبل  –Ûضطراب النفيس ، وÛنتقال املفاجئ من غرض ٕايل غرض 
   -خامسا :  Ûسـتعامل اخلاص : 

ويعد اسـتعامل اللكمة خاصًا بدر درجة القصد فيه . وهو خاص مبقارنته �السـتعامل إالخباري 
بعض الباحثني يف " ٕابداع ا>الÑ يف الشعر العريب " ، ٔان احلمك  العريف ٔاو العام . ويذكر

  عيل خصوصية Ûسـتعامل ال بد ؤان يكون من خالل عنارص ثالثة يه : 
  عنرص Ûبتاكر ( )  -3عنرص إاليثار   -2عنرص Ûختيار    -1 

للمعين ،  Ûختيار : ويرجع ٕايل التوتر ا�ي يدفع الشاعر ٕايل البحث عن اللكمة املناسـبة
يتاكمالن وينطلقان يف آن واحد  –كام نعمل  –وال يعين هذا الفصل بني اللفظ واملعين ، فهام 

  للتعبري عن عاطفة الشاعر . 
نسـتطيع ٔان نذكر ٔان املادة اليت بني ٔايدينا اختار الشاعر دالالهتا  –ما سـبق  –ومن خالل 

  ٔاداء وظيفهتا ا>اللية مثل قو¢ :  ٕاما عيل ٔاساس ٔان اللكمة اÅتارة تفوق لكامت ٔاخري يف
  ؤارمق ا>ين وأالعداء توسعه     فتاك يضاف ٕاىل ٔادوائه القدم 

فاختار الشاعر الفعل ( ٔارمق ) يف مقابل ٔانظر ، ٔالن أالول معناه ( ٔان تتبع الشئ ببرصك 
 –كام ذكرq  –وهنا الشاعر خالف ‘ تتعهده وترقبه( )  ) ففى ٔارمق نظر بعناية �لغة   
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الشعراء يف مطلع القصيدة ،فهم يبدؤن �لباكء عيل أالطالل ٔاو فراق أالحبة ٔاو نأي جريان 
بذي سمل .... ولكنه يبيك استسالم ٔامته للجهل ووقوعها فريسة ، فناسب الفعل ( ٔارمق ) 

  هنا . 
  iىف موضعها بدقة وعناية  -وعىل عكس ذ Ñجند  الشاعر يف   -ٔاى اسـتخدام ا>ال

  حيسن اسـتخدام ( قّدام ) يف قو¢ :  القصيدة مل
  واسـتجل سريته قّدام روضته     تر الكامل بال زيغ وال ومه      

،  -صيل هللا عليه وسمل  –ٔاي قف ٔامام الروضة الرشيفة ، وتذكر سرية احلبيب املصطفي 
 ( )  -مثال –فٕاذا قارq اختيار اللكمة عند شاعرq ، ونفس اللكمة عند ( ابن الفارض ) 

  فنجد ٔان �كثري مل حيسن توظيف هذه اللكمة يف داللهتا . 
اختيار اللكمة يف صورة تغليب ( ٔالفاظ ٔاسلوبية ) عيل مقابالهتا املبتذÑ  –لنا  –وقد يبدو 

، وهذا يعكس لنا وعي الشاعر �ٔاللفاظ وقميهتا ، وحساسيته يف التعامل معها ، ولعلنا 
وا>الالت  –ر الصور املعنوية يف صورة حمسوسة نالحظ ٔان الشاعر ٔابدع ها هنا يف ٕاظها

،  فهذه ا>الÑ  -احملسوسة كام نعمل ٔاسـبق يف الوجود من ا>الالت املعنوية لللكامت 
   -احملسوسة تسهم يف إالحياء �ملعين ، ومن ٔامث« ذi قو¢ : 

  كيف الهنوض وشق من جوارحمك    عضو ٔاشل وشق غري معزتم 
  �ي يبني لنا تواضع احلبيب املصطفي . وانظر ٕايل هذا البيت ا

  وخيصف النعل يرفو الثوب يأخذ يف     ٕاعانة أالهل يسعي يف رسورمه . 
  وقو¢ يصف النيب �لبالغة : 

  جاءت بالغته ال اكلبـالغة يف          نظاøا اجلزل ٔاو ٔاسلوهبا القصم 
  اهلم اكلرعد يقصف ٔاو اكلرحي تعصف ٔاو      اكلبحر يرجف يف ٔامواجه 

        ::::اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة
  من خالل هذه القراءة اللغوية لقصيدة الربدة عند الشاعر �كثري نتبني النتاجئ التالية : 

من الشعراء ا�ين بكوا  –صىل هللا عليه وسمل  –ٔان الشاعر مل يقÜ مادo رسول هللا  -
ة أالطالل ٔاو نأى جريان بذى سمل ، بيد ٔانه يبىك استسالم ٔامته للجهل ووقوعها فريس
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فالشاعر ال يعرص ىف ‘ للظمل والفوىض ؤان حياهتم ال تقوم عىل نظام وال مهنج مسـتقمي 
  املطلع وٕان تومه القارئ ٔاهنا معارضة للبحر والروى والفكرة ...

الراء ....وكذا ارتفاع نسـبة حركة  –Ûم  –النون  –كرثة اسـتعام¢ حلروف ( املمي  -
  احلزينة املسـيطرة عىل الشاعر .الكرسة ىف قافيته ، وهذا يرجع للنغمة 

اسـتخدام الشاعر للظواهر البالغية اكلرتصيع والتوازى واجلناس والطباق ... مما ٔاكسب  -
  القصيدة ٕابداعا دالليا ذا جرس موسـيقى . 

ومن ٕابداعه ا>الىل ( السـميياىئ )  ىف القصيدة تنويعه ىف القافية ا>اخلية ، عن طريق  -
قصيدة ، مما جعل هناك نوعا من الZسك بني شطرsلبيت ، اسـتخدامه للتدوير ىف ال 

  واسـتعام¢ الترصيع ىف املطلع مما جعل اللغة املوسـيقية مسـمترة داخل القصيدة . 
ٔان " �كثري " اسـتخدم يف نصه ٔاصوات العربية لكها ، وقد بلغ مجموع ٔاصوات القصيدة لكها  -

 –( الالم واملمي والباء والراء .. )  ) صوت ، جاء يف مقدمهتا ٔاصوات 4508حوايل (    
  .  -دون اعتبار للتنوين املمثل بنون ساكنة نطقا 

ليخرuا من ممكهنا املعجمى ٕاىل ‘ٔان �كثري اسـتطاع ٔان يتعامل مع املفردات تعامال جديدا  -
معان جديدة متنوعة وفقا لسـياقها ، وقد ٔاضفى علهيا من روحه وذاته ، فمل يكن مقÜا 

  اسـتخدامه كثري من أاللفاظ الىت اسـتعملها شوىق ىف قصيدة  الربدة  لشوىق رمغ
مما  –اسـتخدم �كثري اäاز وÛسـتعار والكناية ىف بناء الصورة الشعرية _وٕان بدت قلي« 
  ساعد عن إالفصاح عن جتربته الشعرية ، واكZل النظرة أالسلوبية لقصيدة �كثري . 

ة الرسيعة للنص الشعرى عند �كثري هو حماوÑ جادة مضنية وىف الهناية نقول ٕان هذه القراء 
ٕامنا لمتهيد الطريق ٕاىل قراءة شعر "  �كثري"  ‘ ال ٔالن ةتعيد اكتشاف هذا النص حفسب 

  قراءة متأنية كام ينبغى .  

        
        
        



  

 " "السـميياء و النص أالديب السابع ا>ويل امللتقى                            166

د/ محمد امبارك الشاديل محمد البنداري      ٔامنوذجا –صىل هللا عليه وسمل  –بداع السـميياء يف شعر �كثري ( قصيدة ذكرى محمد إ 

        ععععــــــــــــــــــــــــش واملراجش واملراجش واملراجش واملراجــــالهوامالهوامالهوامالهوام
  ية  ٕابراهمي ٔانيس ( دكتور )  : أالصوات اللغوية ،مكتبة  أالجنلو املرص  -

  موسـيقى الشعر ، مكتبة  أالجنلو  املرصية                  
ٔامحد الشايب : أالسلوب " دراسة بالغية حتليلية ٔالصول أالساليب أالدبية " ، مكتبة  -

  .  2الهنضة املرصية ، ط 
  م . 1998‘ ٔامحد خمتار معر ( دكتور )  : عمل ا>الÑ ؛ عامل الكتب   -
اللكمة يف اللغة ، ترمجة  د/ كامل برش ، ط . مكتبة الشـباب اسـتيتفن ٔاوملان : دور  -

1991.  
  بريوت . –ابن جىن ( العالمة ) : اخلصائص ، حت . محمد عىل  النجار ، املكتبة العلمية  -
  .نظيف ، ط . ٔافريقيا الرشق ببريوتبرqر توسان : ما ىه السـمييولوجيا ، ترمجة / محمد  -
لغة ، تعريب : د/ عبدالوهاب تزو ، ط . عويدات بريوت بيار ٔاشار : سوسـيولوجيا ال -

  م . 1996
كتا�ت نقدية  –جون كوين : لغة الشعر ،  ترمجة د/ ٔامحد درويش  ، الثقافة امجلاهريية  -

  . 7رمق 
جون اليزن : اللغة واملعىن والسـياق ، ترمجة : عباس صادق الوهاب ، مراجعة يوئيل  -

  م . 1987بغداد –ار الشـئون الثقافية العامة عزيز ، سلس« املائة كتاب ، د
حسـىن عبد اجلليل يوسف ( دكتور )  : المتثيل الصوىت للمعاىن " دراسة نظرية وتطبيقية  -

  م 1998ىف الشعر اجلاهىل " ،ا>ار الثقافية للنرش ط . ٔاوىل 
الشعرية  درية محمد مغرىب مىك : البنية إاليقاعية ىف شعر فاروق شوشة دالليا ( أالعامل -

  م. 2008لكية االٓداب بقنا  –الوادى  الاكم« ) ، رساÑ ماجسـتري خمطوطة ىف جامعة جنوب
ستيفن ٔاوملان : دور اللكمة يف اللغة ، ترمجة : د/ كامل محمد برش ، مكتبة الشـباب  -

  م .1988
  م . 1980هـ = 1400سعد مصلوح (دكتور): دراسة السمع والEم ، عامل الكتب -
: يف النص أالدىب دراسة ٔاسلوبية ٕاحصائية ، ط . عني لÜراسات والبحوث ----------  -
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  م . 1993إالنسانية وÛجZعية ، 
رشيف سعد اجليار(دكتور):شعر ٕابراهمي  q{ دراسة ٔاسلوبية بنائية،الهيئة املرصية   -

  . 2008العامة للكتاب 
   أالسلوب العرىب"، د . ت  شكرى  محمد  عياد (دكتور):اللغة وإالبداع" مبادئ عمل -
 5صالح فضل ( دكتور ) :  عمل أالسلوب وصلته بعمل اللغة  ، مج فصول  ، القاهرة مج  -

  م . 1984ديسمرب 
  م .1992: بالغة اخلطاب وعمل النص ،سلس« عامل املعرفة ،  ---------- -
رصية العامة طارق شلىب: جنيب حمفوظ ىف التحليل اللغوى للنص الرواىئ، الهيئة امل -

  م.  2006للكتاب  
، -صىل هللا عليه وسمل  –عادل ٔابو العباس(دكتور):   التحفة الندية ىف مدح خري الربية -

  . 2005مكتبة القرآن 
  .  6عباس محمود العقاد :ٔاشـتات جممتعات يف اللغة وأالدب ، دار املعارف مبرص، ط .  -
النقد احلديث الهيئة املرصية العامة للكتاب عبد العزيز محودة ( دكتور ) : عمل امجلال و  -

  م .1999
عدqن بن ذريل : النص وأالسلوبية بني النظرية والتطبيق ، منشورات احتاد الكتاب  -

  م .2000العرب ، 
عىل جاد احلق (دكتور): التيار إالسالىم ىف ٔادب عىل ٔامحد �كثري ، رساÑ دكتوراة  -

  م  . 1987ة العربية بأسـيوط لكية اللغ –مودعة ىف جامعة أالزهر 
عىل حلمى موىس ( دكتور ): دراسة ٕاحصائية جلذور معجم الصحاح �سـتخدام المكبيوتر  -

  م . 1978، الهيئة املرصية العامة للكتاب 
  م.2007فايز ا>اية ( دكتور ) : عمل ا>الÑ العرىب النظرية والتطبيق ، دار الفكر بدمشق  -
شعر، حت. وتعليق د/ محمد عبد املنعم خفا{، مكتبة اللكيات قدامة بن جعفر: نقد ال   -

  م . 1979أالزهرية 
  قرىش عباس ( دكتور ) : خرضمة ا�ات ... ، مكتبة االٓداب .  -
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، حبث ىف فلسفة اللغة وÛسـتطيقا دكتور ) : الرتكيب اللغوى لٔالدب لطفى عبد البديع ( -
  م . 1989، دار املرخي للنرش الرÍض 

العبد ( دكتور ) : ٕابداع ا>الÑ ىف الشعر اجلاهىل مدخل لغوى ٔاسلوىب، دار محمد  -
  م1988املعارف 

  م . 1998، ا>ار الثقافية للنرش، ط .ٔاوىل فى حراكت: الصوتيات والفونولوجيامصط -
 م .1994وفاء البيه ( دكتور ): ٔاطلس ٔاصوات اللغة العربية ، الهيئة العامة للكتاب  -

  


