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َاملقـدمــة
رب العددالميو والةددالل والسددالأ علددل أشددر  المرسددليو  بينددا الحمددد   

 :محمد وعلل آله وصحبه أجمعيو وبعد
وكددد لك ال ا قدددة ، فمدددو المعلدددشأ أا شدددر  العلدددع مدددو شدددر  المعلدددشأ

وال يجلدش در هدا ويزيد  ، الشعرية ال يربيها إال شعر ماجد خرج مو رحع أصيلة
 .وصشرل صافية ،وتركيب محبشك، صدأها إال االغتسال بعبارل را قة

ولدد ا وت دده هدد ا الدراسددة علددل معلقددة شددري ة  قدددن  قدددا  ماجدددا  فنبعدده 
 :أهميتها مو المعلقة ومو  قدها ويمكو إجمال ه ا األهمية في النقاط التالية

الشصدشل إلل معالع صحيحة لقراءل النص الشعري تقشأ علدل تدراءل : أوال  
اسدددتنبا ها علدددل ذان  معتمددددل فدددي، الدددنص بلمدددة مدددو جنسددده غيدددر أجنبيدددة عنددده

 .شاملة لك  جا ب مو جشا ب النص، الشاعر والعةر ال ي ولد فيه وتأثر به
متابعددة  ريقددة األعددالأ فددي مدارسددة الددنص الشددعري بددالتل   فددي : ثا يددا  

وهد ا المنحدل أصدي  ، اإل ةان لسير العظماء مو العلمداء واألمدراء والشدعراء
شا أا الرؤيدة المنهجيدة  للعلدع ال في التراث العربي اإلسدالمي فقدد كدا شا يددرك

؛ تكشا أتدرب إلل النضج والكمدال مدا لدع تحدا بتداريل العلدشأ وتداريل الرجدال
 .(1)ل ا عنشا بتراجع العلماء وسير العظماء

أهمية معلقة امرئ القيس فهي األأ بالنسدبة لشدعر امدرئ القديس وحدشاء : ثالثا  
 .كثير مو التراكيب والمعا ي  فقد سبقه إلل، لج  الشعر العربي ال ي أتل بعدها

عنايددددة الشدددديل ىأبددددش مشسددددلى فددددي تحليلدددده بالسددددير علددددل مددددنهج : رابعددددا  
 .السابقيو بقراءل المعلقة تراءل عربية أصيلة غير معا دل لةشاب الحديث

                                                 
علي حممد الشعايب "مالمح من منهج شيخنا أيب موسى" حبث يف موقع ، ( انظر احلارثي1)

 . شبكة الفصيح قدم له برتمجة للشيخ أيب موسى ـ حفظه اهلل ـ
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وكا دده هدد ا أسددبابا  للدراسددة باإل ددافة إلددل اعتندداء الشدديل عنايددة خاصددة 
 .بممارس األل اظ

هج التحليددد  واالسدددتقراء لمشا ددد  عنايدددة واتدددبعه فدددي هددد ا الدراسدددة مدددن
 :الشيل بممارس األل اظ متبعة الخ شان التالية

العنايددة بشددك  خدداظ بددالنظر فددي مددنهج الشدديل فددي عنايتدده بممددارس األل دداظ  (1
 .وبياا المالمح الر يسة لعمشأ منهجه في التمهيد

 .جع  كالأ الشيل تاعدل أخرج منها وعنها وعليها (2
، العدددول فيهددا: رس األل دداظ مددو وجددشا متعددددلالنظددر فددي  ظددر الشدديل لممددا (3

الددتالؤأ بينهددا وبدديو ، ارتبا هددا بدداألحشال الداخليددة، الدددالالن الثا شيددة لهددا
 .الم ل  والمقا  

عدأ التسدليع الم لدق بكد  مدا ذكدرا الشديل بتةدشيب مدا يهدر لدي فيده خ دأ  (4
 .وبياا جشدل صشابه وغنا ه، والزيادل علل ما يهر لي فيه  قص

 .علل مشات ي بمرض الشاعر وبدال   مو كالمهاالستدالل  (5
فخدددرج البحدددث فدددي أربعدددة مباحدددث تقددددمها مقدمدددة وتمهيدددد فدددي ثالثدددة 

 .م الب ويتلشها خاتمة وفهارس
 :والمباحث كما يلي

 .التالؤأ بيو الل ظ ومشتعه عند الشيل: المبحث األول
 .بنية الكلمة عند الشيل بيو األص  والعدول: المبحث الثا ي

 .معا ي األل اظ عند الشيل بيو المعجمية والثا شية: لثالثالمبحث ا
 .أثر األحشال الخارجية في ممارس األل اظ عند الشيل: المبحث الراب 

 . .ه ا وأسأل ا  التشفيق والسداد
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َالتمهيــد
َتعريفَموجزَبالشاعرَوالشيخ:َاملطلبَالول

سددالأ شددم  امددرؤ القدديس العددرب فددي الجاهليددة كمددا شددملهع فددي صدددر اإل
، كمددا شددم  بدده الددروال والشددعراء والنقدداد فددي كدد  عةددر مددو عةددشر التدداريل،  وبعدددا

وفددي عةددر ا هدد ا عظمدده العنايددة بشخةددية امددرئ القدديس وتحقيددق أخبددارا و قددد 
وتجددداوتن تلدددك العنايدددة جمهدددشر الدارسددديو مدددو أبنددداء األمدددة العربيدددة إلدددل ، أشدددعارا

وفهددع ، التدداريل العربدديغيددرهع مددو األجا ددب والمستشددرتيو فددي محدداوالتهع لدددرس 
، العدددرب وحظهدددع مدددو المعرفدددة وال دددو ودراسدددة لمدددتهع وأل دددايهع و بيعدددة تدددراكيبهع

حتددل تددد يكددشا مددو الممكددو أا تمددل الدراسددان التددي كتبدده عددو امددرئ القدديس 
 .(1)تكشا مرآل للحيال العربية وال و العربي منها خاصة، وحدا مجلدان كثيرل

فك لك بلمه شهرل شديخنا أبدي وكما بلمه شهرل امرئ القيس مبلمها 
مشسددل الدد ي حلدد  معلقتدده مبلمددا  لدديس بالقليدد  فهددش العالمددة محمددد أبددش مشسددل 

وحامدد  لددشاء الدددعشل إلددل البيدداا ، وريددث المدرسددة الشدداكرية، شدديل البالغيدديو
العربددي األصددي  فدددي تمننددا هددد ا لكدد  أسددتاذ ماجدددد فددي البالغدددة محددافظ علدددل 

وأوجدز . (2)ي رحده الحدديث مدو حسدو تراث آبا ده وأجددادا دوا معا ددل لمدا 
 :هنا بلمحة عو سيرل كال الرجليو

 :امرؤ القيس: أوال  
وهدش امدرؤ القديس . (3)امرؤ القيس رأس ال بقة األولل مدو فحدشل الجاهليدة

                                                 
  .70: م1984هـ ـ 1404، ضالريا، دار املريخ. د. ط، ( انظر بدوي طبانة  "معلقات العرب"1)

 . ( انظر "مالمح من منهج شيخنا أبو موسى"2)

 .51: 1انظر اجلمحي، حممد بن سالم "طبقات فحول الشعراء" ط. د، دار املدين، جدة ج (3)
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 .ويلقب بالملك الضلي  وب ي القروح. (1)بو حجر بو الحارث اسمه حندج
قدديس يسدددتمد ويدد  امدددرؤ ال، وتتدد  علدددل أيددديهع، ملددك أبددشا بندددي أسددد

المدد مو القبا    لبا  لثأر أبيه حتل صدار بده آخدر األمدر لقيةدر الد ي أهدداا 
تتيبدة سدنة سدتيو وخمسدما ة بردل مسدمشمة تتلده بهدا وكداا ذلدك كمدا ذكدر ابدو 

 .(2)ميالدية
وهدددش األسدددتاذ الددددكتشر محمدددد محمدددد : الشددديل أبدددش مشسدددل: ثا يدددا  

ودخد  ، قرآا الكدريعأ وح ظ ال1937حسنيو أبش مشسل ولد في مةر سنة 
وكدداا مددو أوا لهددا وعدديو ، أ1963األتهددر وتخددرج فددي كليددة اللمددة العربيددة سددنة 

 .معيدا  بها ثع حة  علل الماجستير والدرجة العالية مو الكلية ذاتها
أعير إلل أكثر مو جامعدة عربيدة كداا آخرهدا جامعدة أأ القدر  التدي بقدي 

 .لقة امرئ القيس د مناط البحثفيها تما ا  وفيها أل  كتابه ال ي حل  فيه مع
وأشددددر  علددددل كثيددددر مددددو الرسددددا   العلميددددة ولدددده العديددددد مددددو الكتددددب 

عدددر  عنددده د ح ظددده ا  د إخالصددده فدددي  لدددب العلدددع   (3)والبحددشث العلميدددة
وغرس ذلك في تلشب  البده كمدا علمهدع التعمدق فدي االتةدال ، واال ق اع له

 .بتراثهع مو دوا معا دل الحديث
أداأ ا  عليدده لبدداس السددتر والعافيددة و  عدده ورفعدده وهددش اآلا فددي مةددر 

 .و    به األمة
                                                 

ابن قتيبة: عبداهلل بن مسلم "الشعر والشعراء" ط. د، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة  (1)
 .62: 1هـ، ج1364

 .83: 1سابق، جال (2)

 انظر "مالمح من منهج شيخنا أيب موسى".  (3)
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َامرؤَالقيسَبنيَطبقتني:َاملطلبَالثاني
حظي شعر امرئ القيس في سدا ر عةدشر العربيدة بمدا لدع يحدظ بده شدعر 
شدداعر غيددرا وهدد ا كتددب األدب وكتددب البالغددة والنقددد وكتددب التدداريل ت ددي  

ششاهد وأمثاال  يضدعها البالغيدشا أمداأ وتتخ  مو بالغته ، بأخبارا وتروي شعرا
 .والبياا ليجدوا فيها  ماذج يرو ها جديرل باالتتداء،  البي صناعة البالغة

والسدبب فدي هد ا العنايدة الملحشيدة أ هدع رأوا شداعرية  ا دجة مكتملدة 
 .النضج

أو خةددا ص ال ددو الشددعري عنددد العددرب تددد يهددرن ، فمعددالع الشدداعرية
،  دددحا  وتدددد هددداأ شدددعراء العدددرب بتلدددك المعدددالعفدددي شدددعرا المدددأثشر يهدددشرا  وا

 .وهاديا  يهتدوا به في التعبير عو حياتهع، واتخ وها إماما  لهع
فدددال عجدددب أا يظ دددر هددد ا الشددداعر بهددد ا االهتمددداأ فدددي بي دددان األدب 

 .(1)وفتح أبشاب ذلك ال و، وأا يشهد له بالبراعة والح ق. المختل ة
مددا تددال مددا لددع : دمدده تددالفدداحتج المددرئ القدديس مددو يق: تددال ابددو سددالأ

واتبعتدده ، واستحسددنها العددرب، ولكندده سددبق الدددعرب إلددل أشددياء ابتدددعها، يقشلددشا
، ورتدددة النسدددب، والبكددداء فدددي الدددديار، منهدددا اسدددتيقا  صدددحبه، فيهدددا الشدددعراء
، وشبه الخيد  بالعقبداا والعةدي، وشبه النساء بالظباء والبي ، وترب المأخ 

وبدد ا  (2)فةدد  بدديو النسدديب وبدديو المعنددلىه، و وتيددد األوابددد وأجدداد فددي التشددبي
 .عال  بقته مو شعراء عةرا

، وكمدددا عدددال علدددل أترا ددده علددده معلقتددده أيضدددا  معلقدددان الشدددعراء غيرهدددا
                                                 

 . 70انظر معلقات العرب:  (1)

 . 56: 1طبقات فحول الشعراء ج (2)
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وأصدحه روايدة ، فمدن أشهر المعلقان وأهع ما خدلَّ  امرؤ القيس مو الشدعر
فدي  أو، وإا اختل شا اختالفا  يسيرا  في بع  أل ايها، فقد أجم  الروال عليها

ترتيدددب تليددد  مدددو أبياتهدددا المتعاتبدددة وتدددد حدددشن معلقتددده صدددشرا  صدددادتة لددددعةرا 
 .وبي ته فةدرن عنها أل ايه وتراكيبه

وتدددد مثلددده تراكيبددده األدبيدددة مثددداال  اسدددتخدمه الجددداهليشا فدددي تعبيدددراتهع 
 .(1)األدبية في ذلك الزمو البعيد

 وهددد ا المعلقدددة تمثددد  أأ الشدددعر عندددد امدددرئ القددديس بحيدددث تتشالدددد كددد 
وتدد تنبده لهد ا شديخنا أبدش مشسدل فدأدار  ، تنتمدي إليهدا وتدأتع بهدا، تةا دا منها

 .ك  المقار ان عليها وأيهر ت شق امرئ القيس علل غيرا
مالمحَمنَمنهجَالشيخَيفَحتليلهَ:َاملطلبَالثالث

َللمعلقة
، الشعر في  الن س يجيش بده الةددر فيخدرج تر يمدان حدزا أو فدرح

أغدددشار الدددن س ليكشددد  عدددو خ ايدددا مكنش اتهدددا  وتدددراءل هددد ا ال دددي  فدددو يسدددبر
 .ويستخرج فريد درها مو   س الشاعر وذاته ال خارجه

 

وهكددد ا كا ددده تدددراءل شددديخنا ىأبدددي مشسدددلى لمعلقدددة امدددرئ القددديس حيدددث 
تدرأ أل ايهددا ليكشد  أسددرارها فهدي السددبي  إلدل فهددع ، ترأهدا تددراءل عربيدة أصدديلة

عددة خلدد  أسددتارها وتدد  أمدداأ الشددعر كمددا تددال وبحددث عددو خ ايددا مدددلشالتها القاب
دوا ، جمي  صشرها وت ة المتأم  الم كر فنقد  لندا أروع وجشههدا ورا دق ياللهدا

فأجدداد فددي ، وخددادا المعلقددة بدد خالظ، لَدديأل ألعندداق القةدديد بدد  استدددقرأ بدد جالل
                                                 

 . 75معلقات العرب:  (1)
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 .وغلب عليه  قص اإل ساا في أخر فق   ةيبها جشدل وغناء،  شاٍح وأغنل
 

المددنهج واسددتقامته اسددتقامة تال دددع  وفددي كدد  ذلددك اعتمددد علدددل سددالمة
وغايدة الشداعر فدي ، فالنص عربي والقراءل له كا ده عددربية؛ النص  ريقة وغاية

وكد  ذلدك وصدلنا بأ سددب أدال ، تحليد  الشديل التمتندا فدي كد  أبيدان المعلقدة
 .وأتدرها علل تمكيو مراد الشاعر في تلشبنا

 :وتد تاأ منهج الشيل علل محاور ثالثة
وتدددد و ددد  الشددديل يددددا علدددل : (1)قةددديدل )بناؤهدددا(أ د هيكددد  ال

األصشل فيه لكنه لع يتكلع البتة عدو دور الدشتا والقافيدة والتنمديع فدي المعلقدة 
علددل الددرغع مددو أهميددة ذلددك والتددي صددرح بهددا صدداحب كتدداب المرشددد حيددث 
ذكر أا القافية والشتا معا  هما م تاح القةيدل بمدا يشديعاا مدو مشسديقاها مدو 

وإذ همددا كدد لك ف  همددا وثيقددا الةددلة بالمعددا ي التددي تدددور فددي وحدددل وارتبدداط 
تلب الشاعر وتنبعث مو أعماق تجربته إلل محد  البيداا فاتحداد القافيدة مد  

ىوإذا بلمندا هد ا : ثدع تدال. . الشتا يحةر دا رل المعا ي التي يَده ع  بها الشاعر
. . تامدةالمبلغ ف  ا  جسر فنقشل إا القةيدل العربية شك  وهيكد  ذو وحددل 

،   س حار ينبعث منه ه ا اإل ار المشسيقي حتل يكدشا م تداح التعبيدر لده. ، 
 .(2)ووسيلة تأتيه إلل البيااى

وتددد أجدداد فيدده الشدديل حيددث بنددل القةدديدل  : مضددمشا القةدديدل: ثا يددا  
كلها حشل معنل واحد وهش ىالةدبشلى وأدار كد  مقا عهدا حشلده تحقيقدا  لده بد  إا 

                                                 
 . وخامتتها، وترابطها، يقوم على عنواهنا ومطلعها وحسن التخلص فيها: ( بناء القصيدة1)
مطبعة حكومة ، 3 فهم أشعار العرب ونناعتها" طاهلل الطيب "املرشد إىل عبد: ( ينظر1)

 . 63: 3هـ ج1409 –م 1989، الكويت، الكويت
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 .فال كر  بناء است  منه الةشر،  ى يحقق ه ا المعنلابتداء الشاعر ىبال كر 
واألحددداث وكدداا مددا تدد كرا مددو الةددبشل هددش المعنددل الدد ي دارن عليدده 

أل ه راعل فدي ترتيدب ، ول ا لع يتأن البدء ب كر اللي  والهع والخي ؛ المعلقة
 .وتشل المعنل الدال علل الشص ، المعا ي أولية الزمو

 

 :عه إلل ثالث أدوانأدوان النص وتد تنش : ثالثا  
سددشاء مددا ا ددرد عنددد امددرئ القدديس وغلددب عليهددا فددي : أ د  را ددق التعبيددر

أو فدددي داللدددة هددد ا األسددداليب علدددل ، م دددال  تةدددا دا أو عندددد ابتدددداء مقا عددده
 .المعلقة وارتبا ها بمر يها العاأ والخاظ

ب د المقار دان بديو المتشدابهان مدو شدعر الشداعر   سده أو بديو شدعرا 
 .مدخال  ومخرجا  ، شعراء  بقته معنل و ظما   وشعر غيرا مو

 د وهي مناط بحثي د: ج د ممارس األل اظ
ويقددال للنَّخلددة ، فددي اللمددة هددش أصدد  الشدديء الدد ي مندده  بدده: والممددرس

ومددددو ثددددع يمكدددو تحديددددد ممدددارس األل دددداظ بمشا دددد   (1)َأول مدددا تنبدددده َغريَسدددة
هدا بعنداا السدياق استنباتها في المعلقة حيث اسدتلزمها معندل أخد  المدتكلع إلي

كمدا  ومبنل ذلك عند أه  العلدع -ببنيته ومادته وهي ته  - حتل صار التما له
وأدمدث  ىوهد ا مدو أسدد  : ة الكدالأالمعا ي هي اآلخد ل بأعن د ذكر ابو جني أاَّ 

ه مش   يملك فيه المعنل عناا الكالأ فيأخد ا إليده ذلك أ َّ و ، م اهب العربية
 .(2)ويةرفه بحسب ما يؤثر عليهى

                                                 
. بريوت، نادر دار، دون من العرب(، ط مكرم " لسان  بن منظور، حممد ينظر: ابن (1)

 :4 /417 . 

 = –"احملتسب ىف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها" عثمان بن جىن، الفتح أبو (2)
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وتدد اعتندل الشدديل بهدا عنايددة فا قدة وتنشعدده عنايدة الشدديل بدالل ظ علددل 
 :وجشا عدل فنر  له عناية بعدل أمشر منها

التالؤأ بيو معا ي األل اظ وم لد  المعلقدة وبينهدا وبديو م لد  كد  : أوال  
 .معقد وتد أجاد الشيل فيها

 .العناية بالعدول في بنية الكلمة عو األص : ثا يا  
 .عناية بالدالالن الثا شية للل اظال: ثالثا  

العنايدة بدأثر األحدشال الخارجيدة فدي تخيدر األل داظ وت ةدي  ذلدك : رابعدا  
 .في البحث

أاَّ يكمدددو فدددي : التناسدددب بددديو معندددل الممدددرس ومباحدددث البحدددث ووجددده
ممارس األل اظ ال تأتي مق شعة الةلة عو الالحدق والسدابق وال عدو األحدشال 

 .فهي وليدل ه ا كلهالخارجية المحي ة بالنص 
 .التالؤأ بيو الل ظ ومشتعه عند الشيل: المبحث األولفتناسب العنشاا م  

فالتناسب بينهما تناسدب لزومدي ؛ تتجلل في العالتة بيو األص  وال رع
ومجديء الل دظ  -وهدش مشتد  األل داظ مدو الدنظع -فهناك تناسب بديو األصد  

الممددرس األول والددر يس فددالمشت  هنددا هددش ، علددل هي ددة وصددشرل تناسددب مشتعدده
 .تيألنحه األل اظ عند المتكلع علل صشرل تناسب المشت  كما سي

بنية الكلمة عند الشديل بديو : أما تناسب العنشاا م  المبحث الثا ي -
البنيدة  ذلدك أاَّ ؛ فهدش تناسدب مد  الممدرس علدل وجده الترتدي، األص  والعدول

يتعدداهما إلدل مدا تدد  والشداعر، األص  هدي مقتضدل الظداهر ومت لبدان الشاتد 
                                                 

اجمللس األعلى للشئون –د/ عبد احلليم النجار  –/ على النجدى نانف يققحت =
 . 1/305م: 1994 -هـ 1415 –القاهرة  –اإلسالمية 
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ا فدددي المعندددل فيعمدددد إلدددل العددددول فدددي بنددداء كلماتددده ترتي دددهدددش خددداظ بددده وحددددا 
 .وا  تاحا لها علل دالالن ال تشجد في األولل محضا أو تحشيرا

معا ي األل داظ عندد الشديل : أما تناسب العنشاا م  المبحث الثالث -
ومعا يهدددا األصدددلية فالتناسدددب بددديو ممدددارس األل ددداظ ، بددديو المعجميدددة والثا شيدددة

ه هندا ترتدي معندشي فدي المعدا ي كسابقه إال أ َّ  والثا شية تا ع علل عالتة الترتي
أ فيمددا بينهددا علددل أسدداس مددو و ز لددخاصددة حيددث تتسلسدد  المعددا ي عددو  ريددق ال

 .الشات  أو العادل أو الت شر مما ال يحةر صشرا
ة فدي أثدر األحدشال الخارجيد: أما تناسدب العندشاا مد  المبحدث الرابد  -

فالتناسب بيو الممارس واألحشال الخارجية علدل ، ممارس األل اظ عند الشيل
مدددا يحددديا بالشددداعر مدددو ثقافدددان وعقا دددد  ألاَّ ؛ أسددداس مدددو السدددببية والمسدددببية

وأحشال سبب في اختيدار أل ايده بمدا يناسدب بي تده وثقافتده وسدبب فدي غرسدها 
ثدع كداا لممدارس ومدو ، علل هي ان وأحدشال تتالتدل مد  األحدشال المحي دة بده

 .األل اظ تناسب م  أتساأ البحث
ومدددو المهدددع أا أذكدددر أا أهدددع أبعددداد مدددنهج الشددديل فدددي تدددراءل المعلقدددة 
تراءتها مو خالل الشاعر   سه والنظر إلدل الدنما الخداظ بده فدي التدأتي إلدل 

، وعددو عةددرا الدد ي عددا  فيدده، فكرتدده وبندداء صددشرته فشددعر الشدداعر صددشرل عندده
ال ، و إال أا  ددددرك أ ددده مدددو بحدددر امدددرئ القددديسوشدددعر امدددرئ القددديس ال يمكددد

ين ةدد  عددو شخةدديته وت اصددي  حياتدده وهشاجسدده وأفكددارا وخددشا را ودتددا ق 
 .(1)ت اصي  العةر ال ي عا  فيه 

                                                 
 . ( انظر "مالمح من منهج شيخنا أيب موسى"1)
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َالتالؤمَبنيَاللفظَوموقعهَعندَالشيخ:َاملبحــثَالول
عدددر  البالغيدددشا الدددتالؤأ وعندددشا بددده وعددددوا فندددا مدددو فندددشا البددددي  وإا 

تهع لددده بالتناسدددب أو الدددتالؤأ أو اال دددتال  أو مراعدددال النظيدددر  اختل ددده تسدددميا
و يكدشا منبد  هد ا الدتالؤأ ، (1)وهش عندهع الجم  بيو أمريو أو أمشر متناسدبة

 .وتد عني الشيل بهما في تحليله للقةيدل، المعنل أو الل ظ
َ:التــالؤمَاملعنــوي:َأولاَ

 :أ د تالؤأ معنل الل ظ بالم ل 
بددد  أ هدددع  ، راء اهتمدددامهع بمقددددمان تةدددا دهععدددر  عدددو فحدددشل الشدددع

كا شا يضمنش ها الممز  الر يس للقةيدل ويجعلش ها الكعبة التدي تددور حشلهدا 
ولكددو النقدداد المحدددثيو ، (2)جميدد  معددا ي القةدديدل وإا تعددددن مش ددشعاتها
وا تبه شيخنا لده بد  واعتندل ، أغ لشا ذلك ولع يهتمشا به في تحليلهع للقةا د

 لبه عناية شديد
ويتجلددل ذلددك فددي تعليقدده علددل ، وجعلدده ركيددزل ر يسددة لتحليدد  القةددا د

 :تشل الشاعر في م ل  المعلقة
 ِتَ دددا  َدْبدددِك ِمدددْو ِذْكدددَر  َحِبيدددٍب وَمْندددِزلِ 

 
 (3)ِسددددْقِا الل ددددَش  بَدددددْيَو الدددددَّخ شِل َفَحْشَمدددد ِ  

ىثدددع إ ندددي ال أجدددد فدددي القةددديدل بيتدددا  واحددددا  وال صدددشرل : (4)حيدددث تدددال 
                                                 

، املطبعة 1انظر اخلطيب القزويين "اإليضاح" حتقيق: حممد عبد القادر الفاضلي، ط (1)
 . 340م: 2001-هـ 1422العصرية، بريوت 

 . 1/5الشعر والشعراء: ج (2)

 سقط اللوى: رمل متلوي، الدخول، حومل: موضعان بنجد. ( 3)

 =، مكتبة وهبة، 1أبو موسى، حممد حممد "الشعر اجلاهلي دراسة يف منازع الشعراء"، ط (4)
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خددا رل واحدددل خارجددة أو منحرفددة عددو هدد ا المعنددل المتسدد  المكددشا واحدددل وال 
وكددد  القةددديدل صدددشر اسدددترجعتها ، مدددو هددد ا الكلمدددان )ت دددا  بدددك مدددو ذكدددر (

الددد ي كددداا يدددر  برتددده صددداحبه ، حتدددل الةددديد والم دددر، الددد كر  وبكاهدددا الشددداعر
 .ويقعد هش لهى

فجعدددد  الشددددديل بقشلددددده هددددد ا المقةدددددد األعظدددددع والمحدددددشري للمعلقدددددة هدددددش 
ى وتددددشل الشدددديل حددددق فكدددد  القةدددديدل دارن حددددشل الدددد كر  ولكددددو أي  ىالدددد كر 

بد  يظهدر لدي ، إ ها ىذكر  حبيب ومنزلى فال كر  ليسه وحدها العمدشد؟ ذكر 
 .أا ل ظتي حبيب ومنزل اللتيو أ ي تا لل كر  عمد ا في المقةد األعظع أيضا  

فدي عمدشأ يسده ول( حبيدب ومندزل)ليسه في الد كر  من ةدلة عدو فهي 
و أ لل حبيب ومنزل فليسه في ذكدر  حدروبإ ةب  في ال كر  مضاف، ال كر 

فدد ذا  ى: ورد فيهددا وتددد عبددرن عددو هدد ا االرتبدداط  دراسددة   سددية للمعلقددة، غيرهددا
فددد ا األ ددالل هدددي ، كا دده الحبيبددة هدددي المثيددر ال بيعددي لعا  دددة الحددب لديدده

المثيددر الةددناعي التددي تحدددث تددأثيرا وتمييددرا فددي  شدداط الكددا و الحددي أو فددي 
فهمدددا معدددا مقتر ددداا اتترا دددا معنشيدددا فدددي   سددده . . . ضدددمشا الخبدددرل الشدددعشريةم

 .(1)ىا مقتر يو اتترا ا محسشسا مو تب خاصة أ هما كا
ولددددش تتبعنددددا المعلقددددة لشجددددد ا أاَّ الدددد كريان كلهددددا دا ددددرل حددددشل ذكددددر  

، ول ا  جد الشاعر في المعلقدة تدد عددد أسدماء صدشيحباته، الحبيب والمناتل
وذلك أل َّده بندل م لعده علدل ذلدك ؛ ذلك في أي  تةيدل أخر ولع ي ع  مث  

                                                 

 . 29م، ص: 2008هـ ـ 1429القاهرة  =

ات السبع " دار املنظومة، مصر، حممد، شديد مشري " اجلانب النفسي يف أطالل املعلق (1)
 . 95م العدد 2م: ج2016
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فا مدة، أي  حبيب فتارل ذكر عنيزل وأخر  : ىحبيبى بالتنكير أي: حيث تال
أمددا المندداتل وذكرهددا فهددي سددا رل معدده مددو أول ، وتدد كر أأ الحددشيرث  والربدداب

، القةددديدل إلدددل مختتمهدددا وتجددددها تا مددددة فدددي كددد  معقدددد مدددو معاتدددد القةددديدل
فمدددا يحددددث . . . ذكدددر  تنسدددحب علدددل مشاتددد  عددددل وأ دددالل مختل دددة فهددديى

للشاعر هش حالة مو التأم  الشديد عو  ريق ذكر لحبيدب تدع تنكيدرا بشدك  
وهد ا مدا سديؤكدا بقيدة سدشق حبيبدان الشداعر ، أل ه متعدد في المكداا؛ رمزي

مدددا تعدددددن وك، كددد لك لمندددزل تدددع تنكيدددرا أيضدددا بشدددك  رمدددزي،  فدددي المعلقدددة
 .(1)ىددن المناتلالحبيبان تع

 مندزل( ، حبيدب، فالقةيدل إذا تا مة علل ه ا األل اظ الثالثدة )ذكدر 
 وإ افة الشاعر إياها لل كر  فيه داللة علل أ ه عدها شي ا  واحددا  وأ ده خدص 

 .مو ال كر  ذكر  الحبيب والمنزل حتل في حديثه عو صيدا وهمه
مقةددد األعظددع وكمددا اهددتع الشدديل بددرد أل دداظ ومقاصددد القةدديدل إلددل ال

اهددتع كدد لك بددربا أل دداظ المعلقددة صددراحة بثالثددة ، المتمثدد  فددي ل ظددة )ذكددر (
و أهدع مدا صدرح بده )ربدا بعدر أل اظ في الم ل  وهي )ت دا د  بدك د ذكدر ( ومد

و)فا دده و ددات  حنظدد ( بددد ، شدد ا يوربددا كدد  مددو )، ( بل ددظ )ذكددر (اآلراأ
ا( فددي أولهددا تعدددن لدده( و)صددحبي( فددي آخددر القةدديدل بددد )ت دد) بددك( وربددا )

 :علق الشيل علل تشل امرئ القيس: وت ةي  ذلك كما يأتي
 تَدددددددَر  بَدَعددددددَر األْرآِأ ِفددددددي َعَرَصاتَِهدددددددا

 
َعددددددددا َِها َكأ َّددددددده  َحدددددددب  فد ْل  ددددددددد ِ    (2)َوِتيدْ

                                                  
سليمان، سعيد شوقي "معلقة امرئ القيس قراءة تأويلية تفكيكة "جملة الدراسات  (1)

 . 511، 510: 1م، ع/2004العربية، كلية دار العلوم، املنيا، 

 األرآم: الضباء البيضاء اخلالصة البياض.  (2)
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ىوإ مددا ذكددر بعددر اآلراأ وأ دده تقددادأ عهدددا حتددل يددبس و ددمر : (1)بقشلدده
وأ دده يجددد لدد ع ، دأ العهدددأل دده أراد بدد لك أا يؤكددد تقددا، وصددار كحددب ال ل دد 

فلدش و ِ دَعه العديو واآلراأ مكداا بعدر اآلراأ لد هب ، ال كر  م  ه ا  التقدادأ
 المعنل ال ي أراداى

حتددل حيددال الحيددشاا تددد ا حسددرن وتالشدده ، ىفقددد ا حسددر كدد  شدديء
وهددش الددد ي يجسددد لحظددة ال قدددداا ، سدددش  بعددر اآلراأ، مخل ددة وراءهددا الشددي

 .(2)والمشنى
، اآلراأ مكاا بعر اآلراأ لد هب المعندل الد ي أرادافلش و عه العيو و 

ثدددع إ ددده أشدددار إلدددل أا هددد ا المنددداتل تدددد تحمددد  عنهدددا سددداكنشها ممدددو أحدددب 
وسكنها جي  آخر مدو اآلراأ وذهدب هدش اآلخدر كمدا ذهدب األول والكدد  فدي 

ىت دا  بدك : وه ا هش لب القةيدل وهد ا تأكيدد لمعندل تشلده،  ريقه إلل ال ناء
 .مو ذكر ى

ت اتددددة مددددو الشدددديل إلددددل ل ظددددة ىبعددددرى مددددو دوا اآلراأ ورب هددددا وهدددد ا ال
وذلدددك أل هدددا أكثدددر داللددة علدددل مدددرارل الددد كر  ، بالدد كر  فدددي م لددد  القةدديدل

وألمها وأتش  في التسدبب بد ر  الددمشع فسداكنشا الحدي تدد ذهبدشا وخل دتهع 
اآلراأ وال تح  اآلراأ في مكاا آه  أو أا ذهابهع عنه تريب فالمعهشد عنهدا 

وحدديو . ريددة وهدد ا أدل علددل أا العهددد  شيدد  مندد  أا هجددر الحددي أهلددهأ هددا ب
تهاجر هي أيضا  وال يبقل إال بعرهدا ولديس بعدرا   ريدا  بد  تدد يدبس حتدل أصدبح  

                                                 
 . 31منازع الشعراء: الشعر اجلاهلي دراسة يف  (1)

كمال أبو ديب: "حنو منهج بنيوي يف حتليل الشعر اجلاهلي، معلقة امرئ القيس"،   (2)
 . 97، ن. د: 1ط
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كحب ال ل   ك  ذلك امتداد تمني أدخ  في الداللة علل لد ع الد كر  كمدا 
 .ذكر الشيل

بدك( فدي و ات  حنظد ( بدد ) ، وفا ه، وأما ربا الشيل ل ظة )ش ا ي
ىوإذا  : الم ل  فل ها  تاج للبكاء دا درل فدي فلكده وتدد صدرح بد لك فدي تشلده

كاا ىوتشفا  بهاى راجعا  إلل تشله ىت اى ف ا تشله ىوإا ش ا يى راجد  إلدل تشلده 
والترابا في  سيج ه ا الشدعر ، ى بكى وهك ا تر   را ق التشاص  والتداخ 

 ،العريق
فدد ذا  ددممه إلددل ، تددش  والبكدداءوتددر  التأكيددد الدددا ع علددل معنددل الش 

هدد ا البيددده تشلدددهى ف ا دده دمدددشع العددديو ىرأيدده خدددا البكددداء أكثددر مدددو خدددا 
 .الشتش ى

فلدد و كدداا م لدد  القةدديدل صددرح بددأا غددرض الشتددش  البكدداء فدد ا ثنايددا 
القةدديدل بيندده مددرارل هدد ا البكدداء وغزارتدده بدد  وكش دده هددش الشدد اء للشدداعر مددو 

 .علة فراق األحباب
د وتدد  فددي م لدد  تةدديدته للدد كر  فقددد تعددد لهددا ولدد و كدداا الشدداعر تدد

وكأ ده بد لك يدرد عجدز القةديدل علدل صددرها فيجعلهدا دا درل بديو ، في آخرهدا
 :وه ا ما تنبه له الشيل معلقا  علل تشل الشاعر. وتش  وتعشد لل كر 

 تعدددددن  لدددده وصدددددحبتي بدددديَو حدددددامرٍ 
 

 وبددددددددددديَو إكدددددددددددداِأ بعددددددددددددما متأمددددددددددددد ِ  
م لد  فيد كر األصدحاب الد يو ذكدرهع ىهنا ينع   مدرل ثا يدة  حدش ال  

فدددي تشلددده ىوتشفدددا  بهدددا صدددحبيى ويددد كر األمكندددة ويقابددد  بهدددا صدددحبي بقعددددن 
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 .(2)لبالغييو برد األعجات علل الةدورا وهش ما عر  عند  (1)وصحبتيى
 :ب د تالؤأ معنل الل ظ بالمق  

وكمددا عنددي الشدديل بددربا معددا ي األل دداظ بم لدد  القةدديدل عنددي بالبحددث عددو 
 :لك  معقد تدور حشله معا ي ه ا المعقد وتد صرح ب لك في مشا   ل ظ رأس

ىوكلمددددةى بيضددددة الخدددددر ىكلمددددة جامعددددة لكدددد  األوصددددا  التددددي : أولهددددددا
وكلمددةى تمتعدده مددو لهددش بهددا غيددر معجدد  ، سدديتحدث عنهددا فددي القسددع الثددا ي

 .ىجامعة لك  ما تاله في ه ا القسعى
 :ويقةد ب لك تشل الشاعر

 يد ددددددَراأ  ِخَباؤ َهدددددددا وبَدْيَضدددددددِة ِخددددددْدٍر الَ 
 

دددَر م ْعَجدددد ِ    (3)َتَمتدَّْعددده  ِمدددْو َلْهدددٍش ِبَهدددا َغيدْ

والشيل لع يةرح ب كر األل اظ الداخلة تحه ك  تسع منهمدا إال أ ده  
فبيضدة الخددر ، فتح الباب بتحديد مش   الرأس ورد ما سش  الرأس له يسدير

بكدرل مقا دال جامعة لك  أوصا  المحبشبة التي وردن بعدد ذلدك فهدي )بيضدة 
، وهدددي بيضدددة )هضددديمة الكشدددح( )مه ه دددة بيضددداء( )غيدددر م ا دددة(، ببيددداض(

لهدا فددرع  شيد  أسددشد فداحع أثيددث  ، وهدي بيضددة تةدد وتبدددي، ترا بهدا مةددقشلة
إلددل مثلهددا ير ددش الحلدديع ، كأ هددا منددارل راهددب،  كقنددش النخلددة ذان دالل وغنددل

متمثد  فدي ك  ذلك داخ  تحه جناح الةدشا والت درد فدي الجمدال ال،  صبابة
 .(4)بيضة الخدر فال يشبه بها القشأ إال األبكار

                                                 
 . 136: الشعر اجلاهلي دراسة يف منازع الشعراء (1)

 . 381اإليضاح:  (2)

 بيضة اخلدار: بيض النعام، اليرام: ال يطلب، خدرها: مهجعها ومكان نومها.  (3)

 =حتقيق: عبد السالم حممد ، 2" طاحليوان"أبو عثمان عمرو بن حبر ، جلاحظينظر ا (4)
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ىوتمتعه مو لهش بها غير معجد ى جامعدة لكد  معدا ي االتتددار وجميد  
المشا   التي اجتاتها الشاعر وكاا تةريح الشديل فدي هد ا المش د  أكثدر مدو 

و ىفج ددده وتددددد ، حيدددث رد لهدددا تدددشل الشددداعر ىتجددداوتن أحراسدددا ى، تعريضددده
و ىخرجدده بهدداى ، و ىال يددراأ خباؤهدداى و ىأهددشال معشددرى، اى ضدده لنددشأ ثيابهدد

فكددد  ذلدددك متعلدددق بددددىتمتعه مدددو لهدددش بهدددا غيدددر معجددد ى الددددال علدددل اتتددددار 
الشدددداعر فددددالكالأ دا ددددر حددددشل تةددددشير مخددددا ر و ددددرح حيلددددة وسددددلشك  ريددددق 

 .(1)المقتدر
 :تعليقه علل تشل الشاعر: ثا يها

دددر  ِفدددي و ك َناتَِهددد  داَوتَددددْد أْغتَدددِدي وال َّيدْ
 

 (2)ِبم ْنَجددددددرٍِد تَدْيددددددِد اأَلَوابِدددددِد َهْيَكددددد ِ  

جعد  ىتمتعده مدو ، فكما جعد  بيضدة الخددر رأسدا  ألوصدا  المحبشبدة 
لهش بها غير معج ى رأسا لك  المخا ر التدي اجتاتهدا لجدام  الةدشا والت درد 

فكد لك جعد  ىبمنجدرد تيدد األوابدد هيكد ى ، في األولل واالتتددار فدي الثا يدة
. فرسده التدي ذكرهدا المعقدد كدامال  لجدام  القدشل واالكتندات والسدرعةرأسا لةشر 
ىومدددو العجيدددب أا تجدددد الكلمدددان الدددثالث التدددي كش ددده الشددد ر : حيدددث تدددال

الثدددا ي جامعدددة لكددد  مدددا سددديأتي بعددددها فدددي وصددد  ال دددرس أل هدددا دا دددرل حدددشل 
 .والقشل واالكتنات والجلدى، السرعة

وح ده السدي  ،  درمكدر م: فحيو يةد  الشداعر فرسده بعدد ذلدك بقشلده
                                                 

 . 346/ 4: م1996 -هـ 1416، لبنان/ بريوت، دار اجليل، هارون =

 . 67: الشعر اجلاهلي دراسة يف منازع الشعراءينظر  (1)

وهو مبنجرد قيد األوابد هيكل: أي بفرس قليل الشعر ماض يف السري يقيد الوحوش،  (2)
 عظيم األلواح والعظم. 
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وي يددر ، علددل العقددب جيددا ، ومسددح إذا مددا السددابحان علددل الددش ل، مددو عدد 
كدد  ذلددك داخدد  تحدده ،  دريددر كخدد رو  الشليددد، المددالأ الخدد  عددو صددهشاته

 .ىتيد األوابدى
وكدأا علدل ، متندهأما وص  الشاعر فرسه بد كميه يزل اللبد عدو حدال 

 ى الجدددام  القدددشل هيكددد، فدددداخ  تحددده ىمنجدددرد. . الكت ددديو منددده إذا ا تحدددل
 .واالكتنات والجلد

وب ا يكشا ك  ما ورد في المق د  أعضداء رأسدها ىبمنجدرد تيدد األوابدد 
 .هيك ى

التددي صددرح الشدديل فيهددا بددالتالؤأ فددي المعاتددد تعليقدده : وآخددر المشا دد 
 :الثا ي علل تشل الشاعر

دددر  ِفدددي و ك َناتَِهددددا  َوتَددددْد أْغتَدددِدي وال َّيدْ
 

 اأَلَوابِدددددددِد َهْيَكددددددددد ِ  ِبم ْنَجددددددددرٍِد تَدْيدددددددددِ  
ىوتددد أغتددديى وهددش مشصددشل بددالكالأ السددابق مددو مثدد  ىوبيضددة : بقشلدده 

والقةدديدل كلهددا  ، خدددرى وىليدد  كمددشج البحددرى أل َّدده مددو تمدداأ كددالأ فددي الدد كر 
وتسدجي  شدعري أليامده كمدا يسدترجعها مدو ، وتةدة شداعر، كأ ها حكاية   س

 .(1)حيث هش شاعرى
فكلهدددا دا دددرل فدددي ذكريدددان ، ا ددد  المعاتددددوهندددا  جدددد االرتبددداط بددديو أو 

، الشاعر حيث ت كر أبرت أحداث حياته في أيامه الخدشالي وصددر بهدا معاتددا
وله ا اعدتالق بمدرض الشداعر ووصد  شددل وتعهدا علدل   سده للمتلقدي وبيداا 

 .أثرها في حياته شاعرا  وملكا  

                                                 
 . 99: الشعر اجلاهلي دراسة يف منازع الشعراء (1)
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 :ج د تش  ة المعنل األول للمعنل الثا ي والتمهيد له
مو التالؤأ مو أدق ما اعتنل به الشديل حيدث تنبده لمدا بديو وه ا النشع 

األل دداظ المتشاليددة مددو تناسددب وتجدداور فددي المعددا ي حتددل يدددخ  المعنددل إلددل  
 .المتلقي دخشل المأ شس

فكدددأا المعدددا ي متشلددددل عدددو بعضدددها وتدددد كددداا لهددد ا التناسدددب وجشهدددا  
 .متعددل تنبه لها الشيل

 

 :قيقة أو مجاتا  تش  ة المعنل األول للثا ي ح: أوال  
وتددد عدددني بدده الشدديل لعلمدده ب ا دددل التش  ددة فددي تسددليع المتلقددي بداللددة 

 :وصرح به في تعليقه علل تشل الشاعر، الل ظ دوا تشت 
 فَدَعددددددددوَّ لَنَدددددددا ِسددددددددْرب  َكدددددددَأاَّ  َِعاَجدددددددده  

 
 

 (1)َعدددددَ اَر  َدَواٍر ِفددددي م ددددالٍء م َ بَّددددد ِ  

ويني . . . والنساء، والق ا، ءىوالسرب الق ي  مو البقر والظبا: بقشله 
مددا دامدده هددي ، أ دده آثددر كلمددة السددرب علددل الق يدد  ليهدديء بهددا لكلمددة عدد ار 

ل دداظ تددالؤأ األفهددع وهدد ا دتددة فددي صددالحة ألا ت لددق علددل جماعددة العدد ار ى 
وهددد ا مال دددع لشصددد  الشددداعر النعددداج وصددد ا  داال  علدددل  ظدددرل ، الشددداعرلدددد  

 ار  دوار فدي مدالء مد ي ى فكدأا السيادل واستعالء النخبة حيدث جعلهدوى عد
الشاعر و أ لك  أل ايه مو بداية البيه ل ال ي جأ ا بجع  البقر ع ار  فمدو 

 .سم  ىسربى يأ س تبعا  لسماع ع ار 
وال تقد  تش  ددة المعنددل األول للثددا ي علددل الحقيقدة بدد  تددد يددرد المعنددل 

                                                 
شبه قطيع املها بالعذارى الاليت يدرن بأثواب طويلة، مشبها بياضهن ببياض العذراى  (1)

 وطول ذيوهلن بطول أثواهبن. 
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ال هددع إال األول مش  ددا  للمجددات فددي المعنددل الثددا ي وبهدد ا التش  ددة ال ينةددر  
 :وتد تنبه ل لك الشيل في تعليقه علل تشل الشاعر. لمراد الشاعر

نَددددداِك إالَّ لَِتْضرِبِددددددي  َوَمدددددا َذرَفَددددددْه َعيدْ
 

 ِبَسدددْهَمْيِك ِفددددي أْعَشدددداِر تَدْلددددٍب م َقتَّددددد ِ  
ىإا ذكدددر العينددديو فدددي األول فدددتح المجدددات لكلمدددة سدددهميك : (1)بقشلددده 

 .(2)ليشير إلل   اذهما في تلبهىوالمراد العيناا وإ ما جعلهما سهميو 
بسدددهميك يعندددل ى المعلدددلى ولددده سدددبعة : وفةددد  ذلدددك السدددكري بقشلددده

، فددأراد أ ددك تددد ذهبدده بعقلددي أجمدد ، وىالرتيددبى ولدده ثالثددة أ ةددباء، أ ةددباء
، (3)ىدخ  حبدك فدي تلبدي كمدا يددخ  السدهع أي: وحكي عو األصمعي تشله

مددا ىسددهميكى ال يمكددو فحدديو يةددرح الشدداعر بددالعينيو ثددع يجعدد  المجددات عنه
ذلددك ألا عينددي المحبشبددة أكثددر األعضدداء ؛ أا ينةددر  الدد هو إال لهمددا هدد ا

فهددي السددهاأ مددو دوا ؟ فكيدد  إذا ذرفدده دمشعهددا، تددأثيرا  فددي   ددس الحبيددب
 .غيرها يقينا  
 :التالؤأ بيو معنل التشبيه وبيو روافدا: ثا يا  

بقة عليدددده عنددددد القددددشأ هددددي المعددددا ي واألسدددداليب السدددداوروافددددد التشددددبيه 
، واعتقدددادا مدددو حدددال الشددداعر: عدددو الدددنص حدددشال الخارجدددةواأل، والالحقدددة لددده

وتددد تبدديَّو هدد ا الشدديل فددي حديثدده عددو األمثددال فددي سددشرل ، والبي ددة المحي ددة بدده
                                                 

 . 59: الشعر اجلاهلي دراسة يف منازع الشعراء (1)

. ينظر طلقة حيث ذكر ما يناسب الطرفنياملستعارة االوبقصد أنه جعلها من قبيل  (2)
 . 293اإليضاح: 

، حتقيق: أنور 1السكري، احلسن بن احلسني العتكي: ديوان امرئ القيس وملحقاته، ط (3)
 . 198م: 2000 -هـ1412عليان، حممد الشوابكة، مركز زايد للرتاث والتاريخ، العني، 
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ىال شدك أا دراسدة تشدبيهان سدشرل مدو سدشر القدرآا دراسدة : النشر حيث تال
أل هددا مددا ، يهانمتأ يددة جددديرل بددأا تكشدد  الششدديجة الجامعددة بدديو هدد ا التشددب

فدال بدد أا تكدشا فيهدا ، ذان سدياق واحدد، دامه تد جرن فدي سدشرل واحددل
 وه ا الجامعة، جامعة تجمعها

تددد تخ ددل وتدددق ولكنهددا رتيقددة را عددة كهدد ا ال بدداع الخ يددة الحيددة تراهددا 
ألا كد  رمدشت السدشرل وصديمها وصدشرها . . . تجري في أبناء العشديرل الشاحددل

وال بدد ، كشا أبدا  واحددا  هدش المحدشر الد ي تددور حشلدهترج  إلل ما يشبه أا ي
  دس واحدد يجمعهدا ا الةيغ وهد ا الرمدشت وهد ا الةدشر ه أا يكشا في ك  

وهددش . . ويجعلهددا ىعا لددةى واحدددل ذان سدديما ومالمددح متقاربددة، ويؤلدد  بينهددا
 (1) ى. . . تا ع أيضا  في القةيدل كما هش تا ع في الديشاا

 :الشيل في تعليقه علل تشل الشاعر وتتجلل ه ا القناعة لد 
 َكِبْكددددِر الم َقدددددا َاِل البَديَدددداَض ِبة ْ ددددددَرلٍ 

 
ددددر  الم َحلَّدددددد ِ   ددددر  الَمدددداِء َغيدْ  غَددددَ اَها  َِميدْ

تال األعلعى وخةدها أل َّده ، ىوالبكر أول بيضة تبيضها النعامة: (2)بقشله 
بيا ددها ال يخلددص بيا ددها خلددشظ سددا رهاى ومقا ددال البيدداض بةدد رل أي تددش ي 

ى المقا دال بيضدة النعامدة : كمدا أ هدا تستحسدو كمدا ذكدر السدكري،  ى. . بة رل
 .(3)األولل وهي تستحسوى

حيدث تأمد  الشدديل فدي الدتالتأ بدديو التشدبيه فدي كلمددة ىبكدرى وهددي أول 
                                                 

هـ 1411، مكتبة وهبة، القاهرة 1بالغة والشعر" طأبو موسى، حممد حممد "دراسة يف ال (1)
 . 21م، ص: 1991ـ 

 . 72الشعر اجلاهلي دراسة يف منازع الشعراء:  (2)

 . 234: ديوان امرئ القيس وملحقاته (3)
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وصددد تها أ ددده يشدددشبها صددد رل فدددال يخلدددص لش هدددا خلدددشظ سدددا ر ، بيضدددة للنعامدددة
لدده وهدد ا  ددشع مددو الددتالؤأ دتيددق ال  البددي  وبدديو رفددد ىمقا ددال البيدداض بةدد رلى

 .يتنبه له كثير مو النقاد
 :التالتأ بيو المعا ي لتشافق داللي بينهما تماثال  وتضادا  : ثالثا  

ومددو تش  ددة المعنددل األول للثددا ي أا يكددشا بدديو المعنيدديو تشافددق داللددي 
بتماث  ه ا األل اظ وتالتمها بحيدث إذا ذكدر األول عدر  الل دظ الثدا ي بعددا 

 .ينهبع
فكدددأا بينهمدددا تالتمدددا دالليدددا فدددال ين ةدددالا فدددي أعدددرا  الشدددعر وال فدددي 
اسددددتعمال الندددداس ومددددو ذلددددك تناسددددب ىالنسدددديع والةددددباى وتددددد وردن هاتدددداا 

 :الل ظتاا في تشل الشاعر
 إذا الت تددددْه  حددددشي تضددددشَح ريح هدددددا

 
 َ ِسدددْيَع الةَّدددَبا َجددداَءْن ِبَريَّدددا الَقَر ْد  دددد ِ  

ىوتأمدد  كلمتددي : (1)ب بدديو الل ظدديو بقشلددهو بدده الشدديل إلددل هدد ا التناسدد 
ويؤيددد فهمدده مددا ، والةددبا وهددي مددو أكددرأ مددا يدددل علددل  يددب الددريحى، النسدديع

ى بريددا القر  دد  أي ريددح القر  دد  وال تكددشا الريَّددا إال : ذكددرا السددكري فددي تشلدده
 .(2)ريحا  يبةى

وتكددشا فددي أول  فالنسدديع ريددح خ ي ددة والةددبا ريددح تددأتي مددو جهددة القبلددة
وتد ارتب ه بالنسيع ارتبا ا  داللي دا فدي الداللدة علدل  يدب الدريح فد ذا  .النهار

ذكرن  سيع من ردل ال ي هع ذلك لكو حيو ي كر معها الةبا ينةدر  ال هدع 

                                                 
 . 69: ديوان امرئ القيس وملحقاته (1)

 . 277: السابق (2)
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 .مباشرل إلل  يب الريح
ومو التشافق الدداللي بديو معدا ي األل داظ المتماثلدة مدا تناسدبه األجدزاء 

ىوتدراا يؤكدد : النشع مو التالؤأ فدي تشلدهوتد تنبه الشيل له ا . فيه في الداللة
،  وغير م ا دة، معنل  رشاتتها بكلمان تتراد  فهي هضيع الكشح ومه ه ة

 .ك  ذلك تريب مو تريبى
 :معلقا  علل تشل الشاعر

 إذا تلدددده  هددددداتي  شليندددددي َتَمايَدلَددددده
 

 الم َخْلَخددددد ِ  رَيَّددددا الَكْشددددحِ  َهِضددددْيعَ  َعلدددديَّ  
دددددددر   بَدْيَضدددددددداء   مَهْ َهَ ددددددددة     م َ اَ ددددددددةٍ  َغيدْ

 
 

 (1)َكالسََّجْنَجددددددددددد ِ  َمْةدددددددددق شَلة   تَدَرا ِبد َهدددددددددا 

 
 
 

فهد  هدش تدرب ، شاعدهأ ولع ي كر الشيل  شع هد ا القدرب لديعع ويشدم  
أأ تدرب معندل أأ تددرب ، أأ هد  هدش تدرب مجديء وا دراد عندد وصد  الضدمشر

والدد ي يظهددر لددي أ دده تددرب تناسددب فددي الداللددة فكدد  مددا ، تناسددب فددي الداللددة
فهددددي )هضدددديمة ، ر للداللددددة علددددل  اكتمددددال جمددددال تددددد  محبشبتدددده خاصددددةذكدددد

 .)غير م ا ة(، )مه ه ة(، )ريا المخلخ (، الكشح(
ولدد و ل دده اال تبدداا دخددشل )ريددا المخلخدد  (فددي أوصددا  الشدداعر للخةددر 

، إال أاَّ القةددد إلددل تناسددب أجددزاء تدددها فكدد  هدد ا األوصددا  بعضددها مددو بعدد 
ر مثاليدة محبشبتده وت ردهدا وبالتدالي ت دردا فدي وه ا يخددأ غدرض الشداعر فدي إيهدا

 . شالها
وكما تاأ التشافق الداللي علل التماث  فيما سبق فقدد تداأ علدل التضداد 

                                                 
ملخلخل: امتالء حلم هضيم الكشح: ضامر الكشح، والكشح: منقطع األضالع، ريا ا (1)

الساقني. املهفهفة: اللطيفة اخلصر الضامرة البطن، ترائبها مصقولة كالسنجنجل: موضع 
 القالدة براق كاملرآة. 
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 :في تشل الشاعر
 تَدددددة د  وتد ْبددددِدي َعددددْو أِسددددْيٍ  َوتَدتَّقددددددِي

 
 (1)بِددددَناِيَرٍل ِمدددْو َوْحدددِش َوْجدددَرَل م ْ ِ دددد ِ  

اء البالغدة علدل كش ده جهدة جامعدة ودخشل التضاد في الدتالؤأ  دص علمد 
 .(2)هة الجامعة للشص  بيو المتعا  يوحيو اشتر شا الج

ىوفدي ال بدداق الدد ي بدديو ال علدديو مزيدددا  (3)وتدد تنبدده الشدديل لدد لك فقددال
وهددد ا السدددخاء الددد ي فدددي هددداتيو . . مدددو الحيشيدددة والدددد ل  واإلدالل بالجمدددال

لدش ، مال تلدب مدو يراهدا بهداوما يتبعها مو إشد، هاتيو الحركتيو الكلمتيو   أو
 .وت ه به عند معنل المرأل تكشا تد أفسدتهى

فالشددديل تنبددده الكتمدددال المعندددل وتشتددده الددد ي أرادهمدددا الشددداعر بتضددداد 
وهد ا ، وبرحابة الةشرل التي حملها التضاد بيو ه يو ال علديو، ىتةد وتبديى

ملتدديو واعلددع أ دده إذا كدداا المخبددر عندده فددي الجى : مددا  ددص عليدده اإلمدداأ بقشلدده
، ويأمر وينهدل، ويسيء ويحسو، ويضر وين  ، هش يقشل وي ع : واحدا  كقشلنا

وأشدباا ذلدك ، ويأكد  ويشدرب، ويبيد  ويشدتري، ويأخد  ويع دي، ددويح  ويعقد
  ،(4)ىوكددداا األمدددر حين ددد  صدددريحا  ، اتداد معندددل الجمددد  فدددي الدددشاو تدددشل ويهدددشرا  

مةدش ة ت مد  وتيد س  فنق  لنا ما أرادا الشاعر  مو كشا محبشبتده بيضدة خددر

                                                 
األسيل: امتداد اخلد، بناظرة وحش وجرة مطفل: أي تنظر له نظرة املها اليت هلا نغار،  (1)

 يقصد نظرة احلنان يف عينيها. 

  .161انظر اإليضاح:  (2)

 . 73الشعر اجلاهلي دراسة يف منازع الشعراء:  (3)

، مكتبة اخلاجني، 1، ت: حممود شاكر، ط"دالئل اإلعجاز"  عبد القاهر، جلرجاينا (4)
 . 226: م. 2004القاهرة، 
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 .ل ا صعب  شالها إال للشاعر المقتدر؛ في آا واحدل
 :تراكب المعا ي أو تناسبها بالترتي في المعا ي: رابعا  

الترتددي فددي المعددا ي  ددشع تددالؤأ تددد يتشلددد مددو اال تقددال مددو ال ا دد  إلددل 
األفضدد  أو اال تقددال فددي الةدد ة إلددل األيهدددر أو غيددر ذلددك مددو الةددعشد مدددو 

 .األعللاألد ل إلل 
وتددد تنبدده الشدديل إلددل هدد ا وأشددار إليدده فددي تعليقدده علددل مشا دد  وصدد  

فقددددال معلقددددا  علددددل تددددشل ، منهددددا الشدددداعر الشددددعر أو الليدددد  أو الم ددددر وإ باتدددده
 :الشاعر

 فَدددداِحعٍ  أْسددددَشدَ  الَمددددْتوَ  يمشددددل وفَدددددْرعٍ 
 

 الم تَدَعْثِكدددددددددد ِ  النَّْخلَدددددددددةِ  َكِقددددددددددْنشِ  أثِْيددددددددددثٍ  
 إلَددددددل الع دددددددالَ  غَددددددَدا ِر ا  م ْسَتْشددددددِزرَان   

 
 (1) ِ دَتِضدددد   الِعَقدددداظ  ِفددددي م ثَدنَّددددل َوم ْرَسددددد 

وال يقدال للشدعر فدرع إال ، ىا تق  مو وص  الجسد إلدل وصد  ال درع 
وكاا حاتأ يقشل ينبمي للشاعر إذا وص  صداحبه أا ال ، إذا تع  شله وحسنه

 (2)ينتقدد  مددو  عضددش إلددل عضددش بعيددد عندده وإ مددا ينتقدد  إلددل الددد ي هددش أتددربى
مو الشديل إلدل الترتدي بديو األعضداء ي دتح بده البداب إلدل الترتدي فدي وهنا إلماح 

 .ص ان ك  عضش
والشدداعر هنددا ترتددل مددو ال ا دد  إلددل األفضدد  فددي وصدد ه للشَّددعر حيددث 

ثددع أكددد هدد ا الكثافددة وال دددشل ، ثدددع كثافتدده، وصدد   شلدده ثددع ترتَّددل إلددل لش دده
و كثرتهدددا تظددد  مددد بشصددد   ريقدددة  تسدددريحهى فمددددا را م تشلدددة علدددل غيدددر جهدددة

                                                 
 الفرع: الشعر التام، األثيث: الكثري، املتعثكل: املتداخل. العقاص: اخلصل.  (1)

 . 75زع الشعراء: الشعر اجلاهلي دراسة يف منا (2)
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، وهش بهد ا الترتدي يةد  بشدعر محبشبتده إلدل الكمدال  ،(1)ىالعقاظ مو كثافته
بدد  كمددا تددال الشدديل وصدد  إلددل إيهددار مددا فيدده مددو النعمددة أل دده ال يددزيو الشددعر 

 .به ا الزينة إال إذا كا ه مو بنان الملشك وه ا مال ع لكشا الشاعر ملكا  
بيداا تدشل يهدشر الةد ة وتدد  ويدخ  في الترت ي في المعا ي القةد إلدل

 :ذكر ذلك الشيل صراحة حيو علق علل تشل الشاعر
 ولَْيدددٍ  َكَمدددْشِج الَبْحدددِر َأْرَخدددل س د ْولَدددده  

 
ددددددددددم ْشِأ لَِيْبَتِلددددددددددي   َعلَددددددددديَّ بِأَ ْددددددددددَشاِع اله 

يعنددي أسددتارا  فأومدأ إلددل أ هددا  ، ىإ دده جعد  يلمددة الليدد  سددوال  : (2)بقشلده   
هدد ا الليدد  الدد ي يةدد  ليسدده كظلمددة الليددالي  وأا يلمددة، كلمددة فددشق يلمددة

ويرخدي بعضدها فدشق ، وإ ما هي يلمدان يركدب بعضدها فدشق بعد ، التي  عهد
 .بع ى

والشدداعر تددد بدددأ بشصدد  يلمددة همدده مددو جعلدده لدديال  وال تخ ددل يلمددة 
وكد  . وه ا أشد يلمة ثع جع  له سددوال  ، اللي  ثع ترتَّل فجعله كمشج البحر

 ؟!يهشر الة ة فأي يلمة كاا فيها الشاعر ه ا الترت ي بياا لشدل
. وإذا  ظر ددا للترت ددي بنظددرل أوسدد  أدخلنددا تحتدده اعددتالق الم ددر والنبددان

 .فكأا المسبب ترتل حتل أغنل عو ذكر السبب
ىوإذا رجعندددا إلدددل معجدددع امدددرئ : (3)وتدددد تنبددده لددد لك الشددديل فدددي تشلددده

 .القيس وجد اا يداخ  مداخلة تامة بيو الم ر والنبانى
 :ذلك تشل الشاعر ومو

                                                 
 220: ديوان امرئ القيس وملحقاته (1)

 . 89، 88السابق:  (2)

 . 143السابق:  (3)
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 (1)وَأْلَقل ِبَةْحدَراِء المَبْيِا بَدَعاَعده     ز ْوَل الَيَماِ ي ِذي الِعَياِب الم َحمَّ ِ 
بدد  ، فقدد ربدا الشداعر هندا الم در بمنداء األرض بالنبدان ولدع يةدرح بده

اسددددتعم  النبددددان وتنددددشع األتهددددار فددددي األرض بدددددال  مددددو ذكددددر الم ددددر صددددراحة 
 . تاج الم راعتمادا  علل أا النبان 

وتنبه الشيل ل لك فهع دتيق لهد ا الندشع مدو الدتالؤأ وتنبد  هد ا الدتدة 
 :مو أمريو
ا التنبدده لهدد ا يكشدد  اسددتقراء الشدديل لمشا دد  الددشرود عنددد امددرئ أ -

وتدد  دص علدل ذلددك ، ويقدشأ علدل التقداط العالتدة البعيددل فدي الظداهر، القديس
 :(2)بقشله

 اا يدداخ  مداخلدة تامدة بديو ىوإذا رجعندا إلدل معجدع امدرئ القديس وجدد
ومنه تشله معلقا علل وص  امرئ القيس محبشبته بد) هضديع ، الم ر والنبانى

وكدد  ذلددك ى: وغيددر م ا ددة( ثددع وصدد ها بددد )بكددر المقا ددال(، ومه ه ددة، الكشددح
ومزيدد ، وهك ا تجد المعا ي تتراد  فدي تشاصد  وتمداير. . . تريب مو تريب

 .(3)ىوالتحلي ، مو التدتيق

ل دداظ عنددد امددرئ الكشدد  عددو الجمدد  بدديو المتباعدددان فددي األ أا  -
حتدل إ ده جعد   ، ل داظلخةشصدية األالشديل ل بعد  شل تددبر أت ما يتإالقيس  

 ددشل تأمدد  اإلمدداأ ىعبددد القدداهر الجرجددا يى  لشددعر امددرئ القدديس سددبب ا لجعلدده 
                                                 

الغبيط: أكمة اخنفض وسطها وارتفع طرفاها، البعاع: الثقل، نزول اليماين: نزول التاجر  (1)
 اليماين، العياب: مجع عيب وهو الثوب. 
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تحساا والمثير للددفيو مدو المعدا ي، الجم  بيو المتباعدان مو مشا   االس
تددال  معلقددا علددل بدددء تشددبيه امددرئ القدديس فرسدده بددد )بجلمددشد صددخر( حيددث 

ى وهد ا التشدبيه مدو أغدرب : وا تهل به التشبيه إلل جعلده )كخد رو  الشليدد (
وهددد ا مدددو . . . أل ددده جمددد  بددديو  دددرفيو متباعدددديو أشدددد التباعدددد؛ التشدددبيهان

وكد  تشدبيهان امدرئ . . . القداهر جددا المشا   التي يستحسنها الشديل عبدد
قددديس مدددو الجمددد  بددديو المتباعدددديو تباعددددا شدددديدا حتدددل إ ندددي يننددده  دددشل ال

مراجعة عبد القداهر لتشدبيهان امدرئ القديس كا ده ممدا أعا تده علدل اسدتخراج 
 .(1)ه ا األص ى

َالتالؤمَاللفظي:َالنوعَالثانيَمنَالتالؤم
مو أهع ما يسداعد علدل تجليدة خةشصديان الشداعر ومدد  تةدرفه فدي 

عو  ريدق اسدتدعاء  إما، ء بما يرد عندا مو تالؤأ ل ظيالمعنل الشاحد االعتنا
مددو حددرو  المعددا ي دوا  او اسددتلزاأ الكلمددة حرف ددأ، الكلمددان بعضددها بعضددا

عندداق بعدد  فددي حركددة متقدمددة أخدد  بعضددها بأوتددد  األل دداظحتددل تددر  ، غيددرا
، سددشاء فددي القةدديدل الشاحدددل للشدداعر أو فددي شددعرا كلدده، بددالمعنل حتددل ينتهددي

ربا تراكيب خاصدة بالشداعر بسدياتان خاصدة يشردهدا فيهدا  وه ا يساعد علل
وبيداا دتدة الشداعر فدي إيةدال معا يده للمتلقدي باسدتعمال تراكيدب ، مو جا دب

وإمدا بدالتالؤأ الل ظدي الد ي يقدشأ علدل ، ل ظية مو دوا غيرها مو جا ب آخدر
 .تجاور األل اظ علل سمه واحد سشاء في المرابة أو الرتة أو غيرها

 :ما  به له الشيل حيو علق علل تشل الشاعر ومو األول 
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 أالَ َأيد َهددددا اللَّْيدددد   ال َِّشيْدددد   أالَ اْ َجِلددددددي
 

 ِبة ددددْبٍح َوَمددددا اإلْصددددَباح  منِددددَك بَِأْمثَدددددد ِ  
وأسدداله ، ىوتأم  افتتاح خ اب ه ا اللي  المتدشحش بهمشمده: (1)بقشله 

ير مو المضدب والدرف  وكلكله بكلددمة ىأالى التي وراءها كث، وأعجاتا، وصلبه
ثدع كلمدة ى ، ثع ه ا النداء ال ي حد   فيده حدر  الندداء، والتشتر واالحتشاد

ثدع كلمدة الليد  المبيندة لمبهداأ الد ي فدي ، ثع الهاء التدي للتنبيده، أيى ب بهامها
ك  ه ا العناصر التي ال ترد في كالأ عربي إال إذا أريد التنبيه إلل خ در ،  أي

 .الخ اب وأهميتهى
الشددددديل علدددددل أا تجددددداور أال و ) أي ( وحددددد   المنددددداد  وهددددداء  فنبددددده

ثددع كلمددة الليدد  يسددتعم  فددي كددالأ العربددي للتنبيدده إلددل خ ددر الخ دداب ، التنبيدده
وهدد ا دتددة مددو الشدديل فددي بيدداا مددا درج عليدده العددرب مددو تراكيددب ، وأهميتدده

وكددشا الشدداعر يسددتعملها فهدد ا داللددة ، ل ظيددة معينددة للداللددة علددل معنددل معدديو
 .عة الشاعر ومعرفته سنو لمتهعلل برا

 :ومو ه ا التراكيب ما ورد عليه تشل الشاعر
 َوِمْيَضدددددده أ رِيْدددددكَ  بَدْرتدددددا   أحدددددار تَددددددَر 

 
 م َكلَّددددد ِ  َحبِدددديأل  ِفددددي اليَددددَدْيوِ  َكَلْمددددد ِ  

، ىوتشله ىأحارى أصله أحدارث فدرخع: (2)وتد  به إليه الشيل أيضا  بقشله 
اء والتدرخيع وهدد ا لشددل ح داوتهع بدد كر وكثيدرا  مدا يبددؤوا حددديث البدرق بالندد

 .البرق والم رى
فهدد ا سددنة أخددر  مددو سددنو تراكيددب العددرب الل ظيددة بددأاَّ تجدداور حددر  
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النددددداء مدددد  االسددددع المددددرخع تددددرد عددددادل عنددددد الح دددداول بالمندددداد  وعلددددل هدددد ا 
 .استعملها الشاعر

 :أما تشل الشاعر
 بركددددده مددددد  الليددددد ِ  وألقددددددل ببيسددددددااَ 

 
 

 َمْنددددددِزلِ  ك ددددد    ِمدددددوْ  لع ْةدددددعَ ا ِمْنددددده   فَدددددأَ ْدَزلَ  
 
 

 وَأْلَقددددددل ِبَةْحدددددددَراِء المَبددددددْيِا بَدَعاَعددددددده  
 
 

ددددد    ِ د دددددز ْوَل الَيَمددددداِ ي ِذي الِعيَددددداِب الم َحمَّ
 
 

فمو تشابه تراكيب الشاعر بعضها ببع  حيو ي رق معنل واحد وتد 
ىوألقل : ىوراج  الشبه ال ي بيو ه ا البيه وتشله: (1) به الشيل ل لك بقشله

ى وكأا الشاعر أراد أا يل تك إلل ه ا التقارب فافتتح : بةحراء المبيا
ثع بالباء الجارل وإذا كاا ، البيه بما افتتح به صاحبه وهي كلمة ألقل

وهش صحراء المبيا فقد أدخلها هنا علل ، أدخلها هناك علل المكاا
 .المكاا أيضا  وهش ببيسااى

معنل واحد وال يرد  فامرؤ القيس يشابه بيو تراكيبه حيو ي رق
االختال  فيها إال الختال  في المعنل فحيو تكلع عو الم ر في كال 
البيتيو تشابهه تراكيبه في الش ر األول وكاا االختال  في الثا ي  تاج 

 .فروق بيو المعنييو تةد إليهما الشاعر تةدا  
فكأ نا أماأ تاعدل للشاعر في تراكيبه الخروج عنها خروج عو مقتضل 

 .اهر يقتضي البحث عو سببهالظ
ال ي التالؤأ الل ظي فيه تا ع علل تجاور األل اظ علل : ومو الثا ي

 :سمه واحد ما علق به الشيل علل تشل الشاعر
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 لَددددددددددددْيسَ  الددددددددددددر ْ عِ  َكِجْيدددددددددددددِ  وِجدددددددددددددْيدٍ 
 بَِ اِحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددشٍ 

 

 ِبم َع َّدددددددددددددد ِ  َوالَ  َ ةَّْتددددددددددددده   ِهددددددددددددديَ  ِإَذا 
به ا االتتراا بيو جيدها وجيد ىأل ه أصاب حسنا كثيرا : (1)حيث تال 

وأدل علل النعشمة وال راول ، وكلمة الريع أخ  مو كلمة الظبي، الريع
وال  شلةى وه ا الت ان مو الشاعر إلل مالءمة الريع مو دوا الظبي لشص  

لتالؤمهما  -إذ ربا اال تةاظ بضمير عا د علل جيد الريع )  ةته (-الجيد 
 .مو التالؤأ الل ظي المعرو  عند القشأ في الداللة علل النعشمة و ه ا
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بنيةَالكلمةَعندَالشيخَبنيَالصلَ:َاملبحـثَالثانــي
َوالعدول

اعتنل الشيل أيما عناية بما يشرثه العدول عو األص  في الكلمة مو 
ثراء ويالل للمعا ي وتد وت ه علل وجشا متعددل له ا العناية منها ما أجاد 

ومنها ما تشت ه معه فيها إما ، سبيال  للكالأ فيها شيخنا فلع يدع لنا فيها
 .بزيادل أو مشافقة أو مخال ة

 :ومو وجشا العدول عو األص  التي تكلع فيها الشيل في القةيدل
 :عدول الشاعر إلل صيمة االفتعال: أوال  

مو وجشا العدول عو األص  العدول إلل صيمة االفتعال وله ا 
ومنها ما يدل علل تشل ، معنل )فَدعََّ (الةيمة دالالن  كثيرل منها ما هش ب

والشيل يتخير مو دالالتها ما يشافق . (1)ومنها يدل علل االحتشاد، الشص 
 :غرض الشاعر ومو ذلك تعليقه علل تشل الشاعر

 بَِلْحِمَهددددددا يَددددددْرَتِمْيوَ  الَعدددددَ اَر  َتظَددددد َّ 
 

ددددددددددددددددددددَّابِ  وَشدددددددددددددددددددْحعٍ    الدددددددددددددددددددد َمْقسِ  َكه 
 (2)الم َ تَّددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ِ 

 
ىيرتميوى ثع إا المضارع ما يه ارتمل وهش افتع  مو  :(3)تال الشيل

والتشفر له واإلتبال ، وصيمة االفتعال هنا دالة علل االحتشاد ل ع ، رمل
عليه بمشفشر النشاطى فتخير هنا االحتشاد مو دوا داللة القشل أو ال ع  

 .لمناسبتها لمرض الشاعر
                                                 

، عبدالرازق املهدي: حتقيق، 1ط، غة""فقه الل امللك حممد بن إمساعيل عبد، الثعاليب (1)
 . 277: م2002 -هـ 1422، لبنان، أحياء الرتاث

 كهداب الدمقس: اهلداب: املسرتسل من الشعر والثياب، الدمقس: احلرير.  (2)
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شظ في الداللة خةويظهر لي أ نا  حتاج هنا إلل تيادل ، في االفتعال
 :تناسب المرض ال ي عدل مو أجله الشاعر وأرجح أا تكشا

اإلشارل إلل كثرل اللحع وه ا يتالءأ م  وص ه للناتة بقلة : أوال  
 .شحمها واكتناتها

إا ه ا الةيمة ىيرتميوى فيها دالل وتماي  في الرمي أكثر مو : ثا يا  
ءأ م  فاع  ه ا ىيرميوى ال ي يدل علل الشدل في الرمي وه ا ال يتال

 .الرمي ال ي صرح به الشاعر ىالع ار ى
وللزوت ي رأي في ذلك يتناسب ومعنل الرفاهية والدالل حيث جع  

ىفجع  بعضهو : االفتعال بسبب االست ابة والتشس  في اللعب  شال النهار
 .(1)أو تشسعا فيه  شل  هارهوى، يلقي إلل بع  است ابة

 :لالفتعال تشل الشاعرفي حيو الءأ ه ا المعنل العاأ 
دددر  ِفدددي و ك َناتَِهددددا  َوتَددددْد أْغتَدددِدي وال َّيدْ

 
 ِبم ْنَجددددددددرٍِد تَدْيددددددددِد اأَلَوابِدددددددِد َهْيَكددددددددد ِ  

ىولش تال ىأغدوى لتمير المعنل وذهب كثير : وأجاد الشيل حيو تال 
ألا االفتعال فيه معنل االحت ال واالحتشاد وأ ه يمدو وهش مشفشر ؛ منه

 .(2) ى. . .الهمة وه ا المعنل الزا د هش أهع ما في الكلمةمجمشع ، النشاط
هنا ليسه في داللة االفتدعال فدقد أصاب  غير أا الدشت ة م  الشيل

ىوال ير في وكناتهاى جملة حالية وهي معقد : ب  الدشت ة فدي تشله، فديها
 ىوذلك أل ه: لمعنل التبكير ألا ال ير تخرج مو أكنا ها مبكرل جدا ى ثع تال

                                                 
: بريوت، لبنان، العاليةجلنة التحقيق يف الدار : حتقيق، 2ط، احلسني بن أمحد، الزوزين (1)

  17: هـ1413 -1992
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 أراد معنل فتركه وذكر ما يدل عليه وسلك ال ريق ال ي سماا الشيل عبد
مشافقا في ذلك  (1)ى. . .القاهر العبارل عو المعنل بالمعنل وليس بالل ظ

باكرن ى: الزوت ي في شرحه له ا البيه حيث يقشل في معنل ه ا البيه
 ،(2) ى. . .الةيد تب   هشض ال يشر مو أوكارها علل فرس ه ا ص ته

فالمدول ، كلمة ىاغتد ى تدل بن سها علل البكشروال ي يظهر لي أا  
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ  ی  ی  چ: أول النهار ومنها تشله تعالل

 .[121: آل عمراا]چی

تد درج علل مث  ه ا األسلشب  –كما يظهر لي   –إذ إا امرأ القيس 
أو  حيث يةرح بالشص  في الكلمة ثع يؤكدا ب ريق آخر تشبيها أو كناية

 .غيرا
فهنا ذكر اغتد  ثع تاد تأكيد البكشر بالكناية ىوال ير في وكناتهاى 

وهد ا مال ع لمرض ، فكأ ه يؤكد لنا المعنل بتكرارا مرتيو تةريحا  ثع رمز ا
 .الشاعر في بياا وفرل  شا ه وهمته

وتد يكشا في االفتعال معنل تشل الشص   جد ذلك في تشل 
 :الشاعر

 شَح ريح هددددداإذا الت تددددْه  حددددشي تضدددد
 
 

 َ ِسدددْيَع الةَّدددَبا َجددداَءْن ِبَريَّدددا الَقَر ْد  دددد ِ  
 
 

ىوأص  ال ع   اع المسك : (3)في تشله والشت ة ذاتها م  الشيل
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وجدداء الشاعر بد ىت ع ى بدل ىفع ى للداللة علل تشل ، يضشع تحرك وا تشر
 تحركه وا تشارا وكأا ه ا ال ع  الشات  مشتعه ي تح الباب له ا الجملة

 ى. . .ال ريدل
( لكو حيو  سب بياا  يب الريح )ت عَّ  فأجاد في تشجيه معنل

لنسيع الةبا لدع ي كر بأا كلمة ىتضشعى ب اتها تا مة بالمعنل وما التشبيه 
 .بعدها إال تأكيد لما حشن

 :في تشله(  حشي): الشاعر الت اتها بوتد تيَّد 
 إذا الت تددددْه  حددددشي تضددددشَح ريح هدددددا

 
 َبا َجددداَءْن ِبَريَّدددا الَقَر ْد  دددد ِ َ ِسدددْيَع الةَّددد 

تريبة  أ هايعني  الت اتها  حشا ألا؛ نهلقربها م للرا حة األثرتشل  فأفاد 
ذا تامتا فلع يقيد ب إبخال  ، و حأو  شدأ  ه أفعبق ريحها في  منه

  ع أالرا حة  تكشاف منها اوتربها ما يدل علل حضشره( أو  حشي)
 .م  المعا ي األل اظفتناسبه 

 :العدول إلل ال ع  المضارع: ثا يا  
لع يكت  الشيل بالداللة األولل لل ع  المضارع مو استحضار للةشرل 

ف ذا جاء ال ع  المضارع في  ما ، ب  راعل مشاتعه التي يحسو فيها (1)وتجدد
 :ال باق كاا أجلل للةشرل ومو ذلك تعليقه علل تشل الشاعر

 بِدَناِيَرٍل ِمْو َوْحِش َوْجَرَل م ْ ِ د ِ      قددِي تَدة د  وتد ْبِدي َعْو أِسْيٍ  َوتَدتَّ 
، ىتةد وتبديى يحضر لنا الةشرل: ىوال ع  المضارع مو تشله (2)بقشله
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 وه ا مو أحسو مشات  ال ع  المضارع وفي. وكأ ه يقشل ها هي تةد وتبدي
ال باق ال ي بيو ال عليو مزيد مو الحيشية والدل واإلدالل بالجمال والقدرل 

وأ ها ت  م  وت ي س في ، علل مخاتلة القلشب وإثارل التشق إليها والشل  بها
 .لحظة واحدلى

وفي تشل الشيل هنا غناء ودتة فلع يق  علل االلت ان إلل داللة 
 .ال ع  الثا شية ب   به إلل المش   ال ي حسو فيه

ومدد  إغنا دده هنددا إال أ َّدده اكت ددل بعمددق فهمدده ولددع يةددرح بسددبب عدددول 
 :إلل ال ع  في تشل الشاعر الشاعر

ددددَر َشددددْثٍو َكأَ َّددددده    وتَدْع  ددددش بِددددَرْخٍص َغيدْ
 

 (1)َأَسددددارِْي   يَْبددددٍي َأْو َمَسدددداوْيك  ِإْسِحددددد ِ  

وإ مدا تدال ، ىولع يق  وبناا رخدص كمدا تدال فدي الد ي تبلده: حيث تال 
 .(2)ىتع شى وذكر ال ع  والحركةى

لتي يس ال ي واا السبب في ذلك راج  إلل الت مي  ويظهر لي أ
ذكرا الشيل في ىتةد وتبديى فاالهتماأ هنا أ ها تع ي بأ املها أي بالحركة 

 .ألا حركة اليد أدخ  في الت مي  مو وص ها
كما أا الشيل لع يكت  بالتنبيه علل المشا   التي يحسو فيها 
ال ع  فقا ب   به إلل المرض ال ي يعدل مو أجله الشاعر لل ع  ومو ذلك 

 :الشاعرتعليله تشل 
 َعدددددددددددددوْ  الِخددددددددددددد َّ  الم دددددددددددددداَلأ   ي يدددددددددددددر  

 َصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَهَشاتِهِ 
 

 الم ثَدقَّددددد ِ  الَعِنْيددددد ِ  بِددددأَثْدَشابِ  َويد ْلددددِشي 
                                                  

تعطو: تتناول، الرخص: اللني الناعم، أساريع: دودو يكون يف البقل وتشبه به أنامل  (1)
 النساء لنعومتها، مساويك أسحل: أغصان شجر دقيقة يف استواء.

 .78الشعر اجلاهلي دراسة يف منازع الشعراء:  (2)
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حيث ذكر شيخنا أا غرض الشاعر في عدوله إلل ال ع  وص  
 .ويعيو علل ه ا ال هع مقابلة الش ر الثا ي باألول. ال ارس ال ال رس

 :ح( في تشلهويدخ  في ه ا تشجيهه تخير الشاعر فع  )يس
 ِمدددو كددد  فَيقدددةٍ  الَمددداءَ  َيس دددح   وَأْ دددَحل

 
 

 الَكنَدْهبَددددد ِ  َدْوحَ  األْذتَدددددااِ  َعلَدددددل َيك دددددب   
 
 

ى بةدديمة ال عدد  المضددارع أل هددا صدديمة ىيسددحىوجدداء بقشلدده : (1)حيددث تددال      
 .تخبر ا عو معناها بالةشرل ى

فيه خروج عو المألش   وأتيد علل ما ذكر الشيل أا ال ع  يسح
، استعمله في وته النهار وربما كاا له ا تعلق بأ ه رأ  ما لع يرا غيرا حيث

أو ربا تشل الم ر بالقشل ، أو ربما له تعلق برغبة الشداعر في تميير األحشال
 .السا دل في ك  مو الخي  وال ارس وك لك الم ر

 :عدول الشاعر مو مشتق إلل آخر: ثالثا  
 :)منسلي( في تشله ومو ذلك عدول الشاعر إلل اسع الم عشل

 الة ددددَبا َعدددوْ  الر َجدددالِ  َعَمايَدددان   َتَسدددلَّهْ 
 

 ِبم ْنَسدددد ِ  َهددددَشاكِ  َعددددوْ  فد ددددَؤاِدي ولَددددْيسَ  
ىوكلمة منسلي : (2)وكاا له ا العدول غرض تنبه له الشيل في تشله 

، وهي اسع م عشل مو ا سلل م اوع سلل ت هب بأهع معنل في ه ا البيه
أو فؤادا وليس فؤادي عو ،  ي اوعه صبااوهش أ ه  يحاول أا يسلش فال

ألا الن ي سلا علل ، ولش تال ىسالياى لع يكو كال ي تال، هشاها بمنسلي
 .وليس علل أص  ال ع ى، الم اوعة
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وه ا صشاب باإل افة إلل داللة صيمة الم عشل علل أا محاولة 
التسلي ليسه منه أبدا  ب  محاولة مو غيرا أما هش فال يمكو أا يتسلل 

صاحب الكشا  في ت سيرا  و ص علل ه ا الداللة ، عنها والعو حبها
« م هرل»في : تله؟ هال تي   اهرل: ف ا تله ى: ألتواج م هرل بقشله

وليس . م هرا   هرهوّ  وهي اإلشعار بأاَّ ، في  اهرل لة تهّو ليسه فخامة
يما أعّد ذلك إال اللَّه عّز وجّ  المريد بعباا الةالحيو أا يخّشلهع كّ  مزية ف

 .(1)ىلهع

                                                 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون "، أبو القاسم حممود بن عمر، الزخمشرى (1)

 . 103/ 1: هـ 1407، دار الكتاب العريب ـ بريوت، 2ط، "وجوه التأويل يفاألقاويل 
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املعانيَعندَالشيخَبنيَاملعجميةَ:َاملبـحثَالثالث
َوالثانوية

 

صرح الشيل أ ه يكرا الشتش  عند الدالالن القريبة للل اظ فنهج 
الثا شية للل اظ ويمكننا النظر في ه ا المنهج علل العناية بالدالالن 

باالتكاء علل العالتة التي تربا بيو المعنل األول والمعنل الثا ي ال ي ا تق  
 .إليه الشيل ليبرت لنا سبب ه ا اال تقال ومو ثع صشابه أو خ أا

 :الترتي في المعا ي: أوال  
 ي لترق في مما ا تق  فيه الشيل مو المعنل األول إلل المعنل الثا

 :المعا ي كلمة ىير شى في تشل الشاعر
 ِإلَددددل ِمْثِلَهدددددا يَدْر  ددددش الَحِلددددْيع  َصَبابَدددددة  

 
 ِإَذا َمدددددا اْسدددددَبَكرَّْن بَددددددْيَو ِدرٍْع وِمْجددددددَشلِ  

ىثع اختيار كلمة ىير شى وإيثارها علل كلمة : (1)حيث تال الشيل 
 .ألا الر ش يعني إدامة النظر وه ا هش الم لشبى؛ ينظر

 وير ش، ير ش هنا أرتل مو ينظر وه ا رتي يال ع ص ة ه ا المحبشبةف
وتد رجح الشيل إدامة ، مو ر ا أص  يحم  معنل مد البةر وإدامة النظر

وم هشأ شرح   (2)ىيديع النظر: ير شى: مشافقا في ذلك ترجيح السكري، الندظر
 .(3)إلل مثلها ينبمي أا ينظر العات  كل ا وحنينا إليهاىى: الزوت ي

ألّا في مد  البةر معنل ارت اع ؛ أا مدَّ البةر أولل وال ي يظهر لي
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النظر وه ا أترب إلل مراد الشاعر بدعد ك  الن اسة التي ذكرها وك  الح ظ 
أما إدامة ، والةشا ال ي فيه المحبشبة فال بد أا يرف  الحليع  ظرا ليراها

 .النظر فقد تكشا ألي شيء أماأ الناير
الترتي ا تقال الشيل إلل معنل الظ ر في ل ظة ويدخ  في ه ا 

 :ىدراكا ى وذلك في تشل الشاعر
 فَدَعددددداَد  ِعددددَداء  بَدددددْيَو ثَدددددْشٍر و َدْعَجدددددةٍ 

 
 ِدرَاكدددا  َولَددددْع يَدْنَضددددْح ِبَمدددداٍء فَديد ْمَسددددد ِ  

ىوالكلمة التي تقدأ لنا النتيجة الم لشبة : بقشله (1)فقد علق الشيل 
 .ة فهي التي ت يد أ ه أدركها وأصابها وي ر بهاىهي كلمة ىِدراكا ى يعني مدارك

منتقال إلل ه ا المعنل ليكشا أدخ  في بياا تشل فرسه وبالتالي تشته 
 .هش فارسا  له ا ال رس

وال ي يظهر لي أا الظ ر وإا كاا مقةشدا  للشاعر إال أا الترتي في 
فرسه وأا ل ظة ىدراكا ى هنا يقتضي أا تكشا مث  تشل الشاعر ىمعا ى في وص  

القةد منه اإلشارل إلل ما ذكرا الشيل بعد ذلك مو مساوال الثشر بالبقرل وعدأ 
وه ا أدخ  ، تعةيه علل ال ارس الملك فكأ ه أمسك بالنشعيو في تمو واحد
 .في الداللة علل القشل وتميز الملك ال ي ما فتئ الشاعر يعبر عنه

: معادال والعداءال: ويؤيد ترجيحي شرح الزوت ي له ا المعنل بقشله
يريد أ ه أدركهما وتتلهما في  لق واحد تب  أا يعرق عرتا ، المشالل
 .(3)ىوالل بيو اثنيو ب لق واحد: ىوعاد : وتشل السكري (2ى)م ر ا
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ىفا هى التي استعملها  ومو الترتي في المعا ي الترتي في معنل
ة    َعَلل النَّْحِر َحتَّل َب َّ فَدَ اَ ْه د م ْشع  الَعْيِو ِمن ي َصَبابَ : الشاعر في تشله

 َدْمِعي ِمْحَمِلي
ىوأول ما  جدا هش إيثار كلمة ىفا هى  (1)حيث تال الشيل في ذلك

علل ساله مثال  أو ا همرن أو أم رن وك  ذلك مستعم  في البكاء وال 
وه ا ، شك أا كلمة فا ه أفادن أا دمشعه فاجأته به ا ال يضاا

 .المزارلى
، لة الل ظة يناسب شدل حزا الشاعر وكثرل بكا هوه ا ترٍق في دال

ولكو الشيل تشت  عند معنل المزارل وهش معنل مراد ولكو يضا  عليه ما 
تحمله كلمة ىفا هى مو إشارل إلل تراكع الهع عليه حتل فاض وفا ه 
معه   سه وه ا مال ع لما ذكرا الشاعر مو تشالي ال كريان والهمشأ عليه 

 :عر تب  ه ا البيهويؤيد ذلك تشل الشا
َلَهدددددا  َكددددَدْأِبَك ِمددددْو أ أ  الح ددددَشْيِرِث تَدبدْ

 
 َوَجددددددددددددارَتَِها أ أ  الرَّبَددددددددددداِب ِبَمْأَسدددددددددددد ِ  

 :ي راأى في تشل الشاعر ومو الترتي بيو المعا ي بياا الشيل سبب إيثار ى 
 وبَدْيَضددددددددِة ِخدددددددْدٍر الَ يد دددددددَراأ  ِخَباؤ َهددددددددا

 
ددد   َر م ْعَجدددد ِ َتَمتدَّْعددده  ِمدددْو َلْهدددٍش ِبَهدددا َغيدْ

، ىوالمعنل ال ي لب وفرق بيو راأ الشيء و لبه: (2)حيث تال الشيل 
، أل ه يقال راأ ه ا الشيء إذا ماله إليه   سه ولش لع ي لبه خارج   سه

وه ا هش تيمة العبارل في ه ا البيه أل ه   ل أا يكشا أحد تحدثه   سه 
بيضة الخدر وليه  بأا ينتحي  حش ه ا الخباءى وه ا ترٍق مال ع لةشا
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 شيخنا تاد بما في داللة
، ال ع  المبني للمجهشل مو تعظيع شأا ال ع  وتعةيه علل أي أحد

 .وه ا أيضا  مال ع لكش ه فع  ملك مقتدر
وترتل الشيل أيضا  مو المعنل األول إلل المعنل الثا ي في بياا إيثار 

 :الشاعر كلمة ى  ضه ى في تشل الشاعر
 ضَّددددْه لِنَدددددْشٍأ ثَِيابَدَهددددداَفِجْ دددده  َوتَددددْد  َ 

 
 

ددددْتِر إالَّ لِْبَسددددَة الم تَدَ ض ددددد ِ    لَدددددَد  الس 
 
 

ىاستعم  كلمة  ضه ثيابها بدل خلعه أو  زعه وذلك : حيث تال
لمشارل إلل أ ها  زعتها وألقتها أل ها في مأمو عو عيشا المرباء فهي في 

 .وال تتةشاى، ال تحتاط، سترها الخاظ بها
 .ال ع لمكا تها ف علها غير فع  بقية النساءوه ا الترتي م

كما  ست ي  أا   هع مو ه ا الكلمة داللتها علل االحتشاأ مو وجه 
كما أا فيها داللة علل الدالل ،  وليسه ه ا الداللة في خلعه وال  زعه

 .والنعشمة في خل  الثشب مو وجه آخر
جه وفي ال ع  ى ضهى داللة هدوء سابق للحظان النشأ ف ا هي خر 

 .بعد ه ا الهدوء المسي ر عليها م  الشاعر لهش أدل علل مكا ته واتتدارا
ومو الترتي بيو المعنل األول والثا ي إيثار ل ظة ىعو أسي ى في تشل 

 :الشاعر
 َتة ددددد  وتد ْبددددِدي َعددددْو أِسددددْيٍ  َوتَدتَّقدددددِي

 
 بِدددددَناِيَرٍل ِمددددْو َوْحددددِش َوْجددددَرَل م ْ ِ ددددد ِ  

ىألا ه ا الكلمة : (1)المعنل الثا ي بقشله وتد وجه الشيل الترتي في 
المرأل تةد وتبدي عو أسي  يعني عو جماله وحسنه م  أ ها تةد  جعلده
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كأ ه جرد مو خدها األسي  أسيال   (1)وفيه شيء مو معنل التجريد، وتبدي به
لشفرل ص ة السهشلة والنعشمة فيه وه ا معنل آخر وفيه مو الداللة علل تشفر 

 .ا ال يخ لىأوصا  الحسو م
والترتي هنا في المعنل ولد مو جمالها جماال  وه ا مال ع لك  

كما أ ها ،  الة ان التي سبقه وأكدن علل ت ردها وتميزها عو سشاها
 .مال مة ل وق الشاعر الملك

ومو الترتي أيضا  ال هع العميق لداللة تشل الشاعر ىمالك حيلةى في 
 :البيه التالي

لَدددة  فَدَقالدددَدْه: يَِمدددْيَو ا  ِ  َمدددا لَدددَك ِحيدْ
 

 َوَمددددا ِإْا َأَر  َعْنددددَك الَمَشايَددددَة تَدْنَجِلددددددي 
ىوراج  تشلها له تجد الشاعر أراد أا : بقشله  (2)فقد ترأا الشيل 

أ ها ال تقشل له مالك حيلة إال وتد تكرر ، يدلك علل أا ه ا مما يتكرر منه
، في اتتحامه لمخدعهاثع إ ها لع تنكر عليه إال أ ه تجاوت الحيلة ، منه ه ا

ألا    ي الحيلة في مث  ه ا ال معنل له إال ، وجاء معتدا  بقشته ومجدا وعزا
 .الجسارل واالتتدار والمرور أيضا ى

وه ا ترٍق في مكا ة ه ا الشاعر حيث لع ينكر عليه جرأته في دخشله 
 علل ه ا المةش ة ب  كاا كالمها تعريضا  بكثرل دخشله عليها واتتدارا علل

 .ذلك
 :ومو الترتي أيضا  تشجيه المعنل الثا شي لد )عوَّ( في تشل الشاعر

                                                 
التجريد: أن ينتزع من أمر ذي نفة أمر آخر مثله يف تلك الصفة، مبالغة يف كماهلا  (1)
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 فَدَعددددددددوَّ لَنَدددددددا ِسددددددددْرب  َكدددددددَأاَّ  َِعاَجدددددددده  
 

 َعددددددددَ اَر  َدَواٍر ِفدددددددي م دددددددالٍء م َ بَّدددددددد ِ  
ىوكلمةى عوَّ ىمعناها اعترض ويهر ووراء : (1)حيث تال الشيل 

ش هع حشلهع باحثيو عو استخداأ ه ا الكلمة معنل أ هع كا شا يدوروا بعي
 .الشحش وبينما هع ك لك عوَّ لهع ذلك فهي كلمة أغنه عو كالأ كثيرى

وحق ذلك حيث  قله لنا كلمة واحدل صشرل كاملة عو دأبه ومو معه 
في البحث عو صيدهع ب  وت رسهع في ك  مكاا ولش تال اعترض أو يهر 

ه ا الحدث لشت  المعنل علل يهشر الةيد فقا ولع ينق  لنا ما صاحب 
 .وما سبقه مو بحث حثيث عو الةيد

وي هع الترتي في اال تقال مو المعنل األول إلل المعنل الثا ي في 
 :تشجيه الشيل لل ظة ىش ا يى في تشل الشاعر

 وِإاَّ ِش ددددددددددددددَاِ ي َعْبدددددددددددددددَرل  م ْهَراتَدددددددددددددددة  
 

 فَدَهدددْ  ِعْندددَد َرْسدددٍع َداِرٍس ِمدددْو م َعدددشَّلِ  
ر كلمة ش ا ي ليشير إلل أا ك    سه ىويني أ ه آث: (2)حيث تال 

عو األسل الم ضي به إلل الهالك ليس مما يملكه أل ه غالب عليه كما 
وال يجشت أا ، تملب العلة  والمرض علل المري  ال ي ال يش يه النةح

وإا ، وإ ما هش في حاجة إلل الش اء، يقال له ال تمرض أل ه ال يملك ه ا
 .ش اءا هش البكاءى

الشيل في فهع الدالالن حيث ترتل الشاعر في بياا  وه ا ترق مو
مالتمة حز ه وألمه بحيث لع يعد بيدا حيلة في صرفه عو   سه إال أا 
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 .يكتب له الش اء كما يكتب للمري 
وال يملك الشاعر إال أا يستش ي ببكا ه علده يكدشا دواء   اجعدا  أللمده 

 .وحز ه
 :ثا يالتس   بيو المعنل األول والمعنل ال: ثا يا  

كما ي هع الترتي مو الدالالن الثا شية للل اظ ي هع أيضا  منها غاية 
 :التس   فيها ومو ذلك ع   الشاعر ل ظة  عجة علل الثشر في تشله

 فَدَعددددداَد  ِعددددَداء  بَدددددْيَو ثَدددددْشٍر و َدْعَجدددددةٍ 
 

 ِدرَاكدددا  َولَددددْع يَدْنَضددددْح ِبَمدددداٍء فَديد ْمَسددددد ِ  
ة النعجة في مقابلة الثشر ولع ىواختار كلم: في ذلك (1)تال الشيل 

يق  البقرل أل ها هي التي تقاب  الثشر ليبيو أ ه حيو ي لب الشيء ال تمنعه 
عنه تشته وأا تشل الثشر ال ي وص ه في تةيدل أخر  بأا البقر يحتمي به ال 

 .تعدو أا تكشا كقشل النعجةى
وه ا  شع مو التس   الخ ي في داللة الل ظ حيث ع   عليه ما هش 

 ع  مو جنسه ال لشيء إال ليضع ه هش وه ا براعة في  ق  المعا ي برع أ
 .فيها الشاعر  ظما  وبرع الشيل فيها فهما  

 

 :السببية بيو المعنل األول والمعنل الثا ي: ثالثا  
وكما رب ه عالتة الترتي أو التس   بيو المعنل األول والمعنل الثا ي 

يكشا الثا ي مسببا عو األول ويكشا رب ه عالتة السببية بينهما أيضا  فقد 
ذلك هش المقةشد ال الل ظ الم كشر ب اته وه ا ما وجه به الشيل تشل 

 :الشاعر
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 َكددددأ  ي غَددددَداَل البَدددددْيِو يَدددددْشَأ َتَحمَّل دددددشا
 
 

 لَددددَد  َسددددم َراِن الَحددددي   َدددداِت   َحْنظَدددد ِ  
 
 

ىويمكو أا تقشل أا ذكر ى ات  حنظ ى ليس المراد : (1)حيث تال
فقا أ ه ال يست ي  أا يك  سيالا دمعه وإ ما يضا  إلل ذلك مرارل  منه

 .وأا ه ا اللحظة جرعته مرارل الحنظ ى، الحنظ 
وتد استشهد به ا البيه صاحب أ شار الربي  وجعله مو حسو البياا 

وذلك حاص  ، باستعمال التشبيه  ى فأص  معناا اإلبا ة عو أا عينيه تدمعاا
  ى ألا الحنظ  مما تدم  العيو بنق ه وباتي ىكأ ي  ات  حنظ: بقشله

 .(2)األل اظ مستدعال تا دلى
ا تق  الشيل هنا مو المعنل األول إلل المعنل الثا ي لكش ه مسبب 

مشافقا في ه ا ، عو األول فالمرارل إ ما هي مسببة عو كثرل البكاء والحزا
عند كأ ي : والشاعر يقشلى: الزوت ي في شرحه له ا المعنل حيث تال

سمران الحي يشأ رحيلهع ) ات  حنظ ( يريد وت ه بعد رحليهع في حيرل 
 .(3)الحنظلةى وت ة جا ي

ول و كاا ذلك عمق في ال هع إال أا ال ي يظهر لي أا األليق بمراد 
الشاعر سيالا الدمشع ويدلنا علل ذلك ما سبق ه ا التعبير وما لحقه مو تركيز 

فه في كما أا سبب وتش . ء وسح العبرانالشاعر علل التعبير عو كثرل البكا
ب  إا ش ا ه في عبراته وليسه أي ، ت ا  بك(م ل  تةيدته هش )البكاء( )

                                                 
 .33: الشعر اجلاهلي دراسة يف منازع الشعراء (1)
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ب  عبران ىمهراتةى كما أا دمشعه ال تنزل وال تسي  ب  ت ي  ىف ا ه ، عبران
 .دمشع العيوى ك  ذلك الحشد يؤكد أا المقدأ كثرل الدمشع ال المرارل

أراد أ ه ى: احب الشعر والشعراء في تشلهصوه ا مشافق لما ذكرا 
فكأ ه  ات  حنظٍ  و ات  الحنظلة ينق ها ، بكل في الدار عند تحملهع

فعينه تدم  لحدل الحنظ  ، ف ا صشته علع أ ها مدركة  فاجتناها، بظ را
فشبه   سه حيو بكل ، كما تدم  عينا مو يدو  الخردل. وشدل را حته

 .(1)ىبنات  الحنظ 
م  عيو هكما ت،  أبكل فتجر  دمشعيى: جالس ثعلبوتشل صاحب م

 .(2)ى ات  الحنظ 
و ات  الحنظ  ال ي ينق ه ليستخرج حبه ى: وك لك تشل الشنقي ي

 .(3)ىوهش تدم  عيناا لحرارل الحنظ  شبه   سه به في جري الدمشع
،  كما ذكر ذان المعنل ال ي رجحته في الدراسان الحديثة للمعلقة

إا بكاء ى:  كيكة التي فسر فيها ه ا البيه بقشلهكدراسة سعيد ششتي الت
وبكاء علل حسو ملكه ، الشاعر هنا ى ت ا  بكى هش بكاء يظهر جشالته السابقة

 .(4)ىو كأ ه  ات  حنظ ي كرا  دما بما سكب مو دمشع غزيرل غدال البي، البا د
                                                 

 .18/ 1الشعر والشعراء:  (1)

، دار الكتب العاملية، بريوت، 1ثعلب، أمحد بن حييي الشيباين " جمالس ثعلب، ط (2)
 .21/ 1م: 1998

الشنقيطي، أمحد األمني: شرح املعلقات العشر وأخبار شعرائها، ط. د، دار الكتب  (3)
 .58العلمية، لبنان، بريوت: 

 .510معلقة امرئ القيس قراءة تفكيكة تأويلية:  (4)
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ى َكأ  ي : والدراسة األسلشبية  التي فسر صاحبها  ات  الحنظ  بقشله
المستش   الَحي   َاِت   َحْنَظِ  علل اَل البَدْيِو يَدْشَأ َتَحمَّل شا َلَد  َسم َرانِ َغدَ 

 .(1)ىو لنا بكاء الشاعر الم ريتبي –الرمزي  –الخ ي 
 

 :اللزوأ بيو المعنل األول والمعنل الثا ي: رابعا  
وتد يكشا اال تقال مو المعنل األول إلل المعنل الثا ي لكشا الثا ي 

أ األول فيكشا العدول ب لك إلل المعنل الثا ي عمق في ال هع ودتة مو لشات 
 .في تشجيه الداللة

 :ومو ذلك تشجيه الشيل لل ظة ىم يتيى في تشل الشاعر
 يَدددددددْشَأ َعَقددددددْرن  لِْلَعددددددَ اَري َمِ يَّتِددددددديو 

 
ددددد ِ    فَديَددددا َعَجبددددا  ِمددددْو ك ْشرَِهددددا الم َتَحمَّ

 اتتي ألا كلمة م ية تشير  ىوإ ما تال م يتي ولع يق : (2)حيث تال  
أل ه هش ؛ إلل أا صاحبها يمت ي م اها أي يهرها فهش في أشد الحاجة إليها

 .ورحله عليها وعقرها هش مش   األعجشبةى
وهش ؛ فالعدول عو ذكر الناتة إلل الم ية عدول إلل أهع التمة لها

ته  وه ا ما تةدا الشاعر وهش المال ع لمر ه حيث تدأ لةشيحبا، االمت اء
 .ك  غاٍل و  يس

كما أاَّ في الدالالن الثا شيدة لل ظة ىم يتيى إشارل إلدل أ ده فعد  ذلدك 
وهدد ا يدددخ  فددي كددشا الشدداعر ، لقلددشب العدد ار  ووسدديلة للشصددشل إليهددا م يددة

                                                 
د مومين: معلقة امرئ القيس دراسة أسلوبية، رسالة ماجستري، جامعة منتوري، بوزي (1)
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يسلك ك   ريق غريب ليبلغ هدفده وهد ا يددور فدي فلدك اتتددارا و شالده لكد  
 .ما يريد

 :ومو ه ا التالتأ تشل الشاعر
 ء  َسددددَناا  َأْو َمَةددددابِْيح  رَاِهدددددبي ِضددددي

 
بَاِل الم َ تَّد ِ أَ    َماَل السَِّلْيدَا بِال  

 
 

ىليشم   : (1)وتد وجه الشيل الداللة الثا شية لكلمة ىراهبى بقشله 
ك    يس را   رفي  ال ي لبه مو الرجال إال ذوو الهمع العالية مو  بقة 

 .الشاعرى
أ ه وال ي يظهر لي ،  يس رفي فجع  ل ظة الراهب دالة علل ك   

فالمنارل غالبا  ما ؛ ذكر ىالراهبى وأراد التمه مو المهابة والجالل والت رد
تكشا في مكاا مرت   ومت رد وفي ذلك إشارل إلل ت رد محبشبته وعلش شأ ها 

والبكر المقا ال ، كما أا هناك جامع ا بينه وبيو بيضة الخدر،  ه ا مو وجه
وهش هنا يختع ه ا ، ور في فلك الةشا والح ظفك  ذلك يد، بالبياض

األوصا  بمنارل الراهب فكأ ه ا تق  مو صش ها الحسي المتمث  في 
الحراس وغيرهع إلل صش ها المعنشي المتمث  في ذاتها فهي منارل ال ية  

 .إليها إال متبت 
ومو المشا   التي كاا فيها المعنل الثا ي التأ مو لشاتأ المعنل 

 :شاعر النجشأ بالشد والثريا بالتعليق في تشلهاألول خص ال
 كددددأاَّ الثر يددددا ع ل قددددْه فددددي َمةدددداِمها

 
 ص دددددددددددددع   ِإلَدددددددددددددل َكتَّدددددددددددددااٍ  بِددددددددددددددَأْمَراسِ  

 (2)َجْنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَدلِ 
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ىوالمهع أ ه تال علقه ولع يق  : (1)وعلق الشيل علل ذلك بقشله
. . وكأ ه أراد أ ها باتية تتدلل بآلل ها وه ا فرق، شدن كما تال في النجشأ

ىوكاا بها هنا رفيقا  لما أبقاها معلقة بأمراس الكتاا وليسه : ثع تال. ى
مشدودل بك  ممار ال ت  وكأا األ شثة في الثريا أغرته بالرفق وال كشرل في 

 .النجشأ أغرته به ا القسشلى
أا التعلق التأ مو لشاتأ الثريا فهي ليسه  جما   وال ي يظهر لي

وتي  سميه ب لك  ق بعضها ببع  لتتدللواحدا  ب  مجمشعة يلزأ تعلي
لكثرل كشاكبها م  صمر َمْرآتها فكأَ ها كثيرل العدد باإِل افة ِإلل  يق 

فهي ة الثريا يلزمها التعلق ال الشد أما النجع فهش جسع من رد يشد  (2)المح 
فالمعنل الثا شي لك  منهما متعلق بالة ة الالتمة لك  مو . في السماء

 .النجع والثريا
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أثرَالحوالَاخلارجيةَيفَمغارسَاللفاظَ:َاملبـحثَالـرابع
َعندَالشيخ

وكما ترأ شيخنا المعلقة مو دالالن أل ايها الثا شية د كما رأينا سابقاد 
فقد ترأها أيضا مو حنايا األحشال التي أحا ه بالشاعر واستخرج المكنشا 

كش ه   مو منع  ان أحداث أحا ه بالشاعر فت تقه عنها أل ايه التي
. تشبيهاته وخلقه استعاراته وكا ه ستارا لكناياته وجالء لم ردان أساليبه

 :ومما تنبه له الشيل ما يلي
 :أثر األحشال الخارجية في اص  اء الشاعر أركاا تشبيهه: أوال  

 :ومو ذلك تعليق الشيل علل تشل الشاعر في وص  فرسه
 ِمَكددددددددرأل ِمَ ددددددددرأل م ْقبِدددددددٍ  م ْدبِددددددددٍر َمعدددددددددا  

 
 َكج ْلم ددددْشِد َصددددْخٍر َح َّدددده  السَّددددْي   ِمددددْو َعدددد ِ  

ىوإذا كنه تر  ه ا الحس الكا و بيو ه يو التشبيهيوى : (1)بقشله 
جلمشد صخر ح ه السي  مو ع ى و ىص شاء تله بالمتنزلى بعيدا  ف  ي أراا 
تريبا  ألا ه ا الةراع   سه هش ال ي عاشه الشاعر الملك ال ي لع يزل 

وكروبه ، وديشا ه يحدث عو حروبه، ك ي العني في ك  شعرإحساسه بأ ه مل
 .ى. .وا تةاراته، وهزا مه

وه ا ياهر مو م ردان الشاعر حيث تخير ىجلمشدى وهي في ذاتها 
تدل علل الةالبة والمتا ة ثع يزيد الشاعر ويمكو ه ا القشل والمتا ة في 

باكتمال    سك بجعلها في الةخر فلع يق  في حجر وما ذلك إال لمشعار
وهي هنا تشل السي  ال ي لع ، تشته فما ال ي يتملب عليه إال تشل خارتة

                                                 
 .105الشعر اجلاهلي دراسة يف منازع الشعراء:  (1)



 سهير بنه عيسل القح ا ي –  اظ في فقه معلقة امرئ القيس عند الشيل  أبي عيسلأثر ممارس األل

- 386 - 

يزعزع ه ا الةخر مو د ش وتس   ب  ىح ه مو ع ى  وك  ذلك عبر به 
ل ا  جد ك  م ردل مو ؛ الشاعر مو خالل وص ه لل رس ال ي يعني به   سه

المحي ة م ردان تشبيهه تسري في عروتها  زعة الملك وصراعه م  القش  
فشجه أخبر بشدته ، ب  إ ها حمله لنا  زعة الملك مو ك  وجه، به

وثالث بيَّو صراعه م  القش  المحي ة ، وآخر  بأ عو علش  منزلته، وصالبته
 .وك  ه ا كا ه أحشاال  خارجية محي ة بامرئ القيس، به

وكما أثر صراع الملك في تخير م ردان تشبيهه أثرن فيها ك لك 
 :والنعمة ومو ذلك تشل الشاعرحيال التر  

 فَدَعددددددددوَّ لَنَدددددددا ِسددددددددْرب  َكدددددددَأاَّ  َِعاَجدددددددده  
 

 َعددددددددَ اَر  َدَواٍر ِفدددددددي م دددددددالٍء م َ بَّدددددددد ِ  
ىوتر   شاتع الملك والسيادل : (1)تال الشيل معلقا  علل ه ا البيه 

واالستعالء ت العك حتل في وص  البقرل ولك أا تقشل االستعالء ال بقي 
 .ىواستعالء النخبة

وذلك حق وبي و في ك  م ردل مو م ردان الشاعر فلع ينظر إلل ه ا 
ل ا صشر بها ، النعاج إال بنظرته العليا المترفة التي تعشدها وربما لع ير غيرها

فا ظر إلل ىدوارى التي تحم  في ثناياها حركة الدالل والنعمة ب  ، حتل البقرل
تديه إال علية القشأ ليس ذاك تعد ذاك الرداء ال ي كاا ىمالءى وهش ما ال ير 

فقا ب  هش ىم ي ى  شي   شله يجر خيالء ودل ودالل وإ باء عو  عمة 
 .وه ا النظرل دلي  صريح علل  بقة الحيال العالية التي عاشها الشاعر. وتر 

 :أثر األحشال الخارجية في اص  اء أركاا استعاران الشاعر: ثا يا  
 :ومو ذلك تشل الشاعر

 ا ِسددددْيِري وَأْرِخددددي تَِماَمدددددهفَدق ْلدددده  َلَهدددد
 

 والَ تد ْبعددددددِِديِْني ِمدددددْو َجنَددددداِك الم َعلَّدددددد ِ  
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: (1)ربا الشيل استعارل الشاعر في تشله ىجناكى بملكه حيث تال
ىوإ ما كاا ه ا الفتا  أل ني رأيته ذكر جنل النخ  في م ل  الرا ية التي وص  

ووص  النخ  بأ ه سشامق ، فيها خروجه إلل تيةر ليعينه علل رجشع ملك أبيه
وه ا يشي بنمنمة خ ية بيو جنل النخي  وملك أبيه . . . أثيه فروعه، جبار

 .ال ي حمته السيش  ثع لما تع وكم   افه به بنش جيالاى
ا شعري ا خاص ا به ومو معجمه  وكأاَّ الشيل ير  أا له ا الشاعر معجم 

 .أا يربا بيو جنل النخي  وملك أبيه
جنل النخ  لما يأم   شاله مو محبشبته كتأمله  شال فاستعار الشاعر 

 .ملك أبيه وشدل رغبته في العشدل إلل سابق عهدا
ويؤكد ذلك وص  ه ا الَجَني ىبالمعل ى فأي شيء ينتشي به الشاعر 

 .حق النششل إال عشدته ملكا  وه ا بعيد كبعد  شال جنل النخ 
ومو ، ك اعتقاداوكما أثرن  زعة الملك في استعارل الشاعر أثر ك ل

 :ذلك تشله واص ا  فرسه
دددر  ِفدددي و ك َناتَِهددددا  َوتَددددْد أْغتَدددِدي وال َّيدْ

 
 ِبم ْنَجددددددددرٍِد تَدْيددددددددِد اأَلَوابِدددددددِد َهْيَكددددددددد ِ  

فقدد ربا الشيل تخير الشاعر ىهيك ى في وص  فرسه باعتقاد  
ىولع أتبيو سرا  ل كر معبد : (2)الشاعر لهيك  النةار  والمجشس حيث تدال

ه  أراد اإليماء إلل القش  الميبية المبهمة وأا له ا ، نةار  والمجشس هناال
. . . ال رس ال ي لع أجد له  ظيرا  في الشعر خ ا  مو ه ا القش  المبهمة

ىأتشل إا في كلمة هيك  إشارل إلل أا ه ا ال رس فيه شيء مو : ثع تال
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 .القش  الميبية التي تششك أا تكشا خارتةى
لشاعر أثر ياهر في اص  اء م ردان استعاراته ليس فكاا العتقاد ا

 .في ه ا المش و فقا ب  أيضا  حيو شبه  شر محبشبته بمةابيح الراهب
وتد يدخ  ذلك في إحساس الشاعر بت ردا وتميزا وما فرسه إال كنايدة 

   .عنه
كما أا في وص ه لل رس به ا الشص  خروج عو المألش  وه ا 

 .كاا فرسه ك لكشيء ساد في أفعاله وص اته ف
 :أثر األحشال الخارجية في تخير م ردان كنايان الشاعر: ثالثا  

   :ومو ذلك تشله
 ِفراِشَهدددددا فَدددددْشقَ  الِمْسددددكِ  فَِتْيدددده   وت ْضددددِحي

 
 

 تَدَ ض دددد ِ  َعدددوْ  تَدْنَتِ دددقْ  لَدددعْ  الضَّدددَحل  َد د دددْشأ   
 
 

ى زعددة الملددك تجددري فددي أوصددال : (1)تددال الشدديل معلقددا  علددل هدد ا البيدده    
 . ا الةشرل وفي مالمحها التي بنيه عليهاىه

وحق للشيل تشل ذلك فالشاعر ال يلقي في سمعك  عه صاحبته أ ها 
 .ولكنه يقيمها في بةيرتك رافلة في آثار ه ا النعيع التليد، ذان  عيع مقيع

فقشله تضحي تستحضر فيها الضحل وتد عجه األرض بالحركة 
راشها وليؤكد أا ه ا عادل لها والمسعل جي ة وذهابا  وهي لع تزل في ف

وليس فلتة مو فلتان حياتها يؤكد بقشله ى ؤوأ الضحلى وا ظر ه ا 
 .مو إخالء حر  الجر اآلتيكاالستمراق 

ويستكم  ه ا النعيع ب كر فتيه المسك ال ي يدل بقاؤا علل كثرته 
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وتخير ىفراشهاى مو دوا سريرها وهش ب لك يستحضر تلك ال ر  والنمارق 
 .(1)ليها وتد ا تشر عليها مو حشلها ذلك ال تيهتتقلب ع

 .وك  ذلك تةشير ملك عر  النعمة والثراء وأل  دالل النساء
 

 :أثر األحشال الخارجية في تخير م ردان أسلشب الشاعر: رابعا  
 :ومو ذلك تشله

 فَدق ْلدددده  َلَهددددا ِسددددْيِري وَأْرِخددددي تَِماَمدددده
 

  ِ دوالَ تد ْبعددددددِِديِْني ِمدددددْو َجنَددددداِك الم َعلَّددددد 
 :وتشله 

 َراأ  ِخَباؤ َهددددددددادوبَدْيَضدددددددِة ِخدددددددْدٍر الَ ي ددددددد
 

دددَر م ْعَجدددد ِ    َتَمتدَّْعددده  ِمدددْو َلْهدددٍش ِبَهدددا َغيدْ
 :وتشله 

 إذا تلددددده  هددددداتي  دددددشليني َتَمايَدلَدددددده
 

 الم َخْلَخدددد ِ  رَيَّددددا الَكْشددددحِ  َهِضددددْيعَ  َعلدددديَّ  
ىال بد أا ت كر أا امرأ : علل ه ا األبيان بقشله (2)علق الشيل 

ىأصدر لها : القيس حاربه تحه لشا ه جمشع كندلى وتشله في هان  شليني
أمريو فأجابه وتمايله والةشرل هنا معكشسة ألا ال ي في الشعر هش أا 

وبيضة الخدر ه ا بنه . . . الرج   يسعل والمرأل تتمن  وإا كا ه راغبة
أ له الكراأ صيرها الشاعر المدلك المتم رس كأ ها جارية يأمرها بأا تقد

 .المتعة مو   سها فت ع ى
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. . ىغير معج ى بعد تشله ىال يراأى (1)وتال معلقا  علل تشل الشاعر
 .إ ما هش حديث ملك عو تدرته وتمكنهى

وه ا صحيح ، ربا الشيل تخير الشاعر أل اظ أسلشبه بكش ه ملكا  
 :وياهر بي و ولنق  معا  علل الم ردان التي أوحه ب لك للشيل

ب عنيزل حيو يقشل لها ىال تبعدينيى وتد سبق منه وص  في خ ا: أوال  
عزها وبيو كمال خدرها ثع يأتي ويقشل لها ىال تبعدينيى يأمرها أمرا  صريحا  ال 
تعري  فيه ب  إ ه سبق منه لها أمر آخر في البيه ذاته حيث تال لها ىسيريى 

 .مو دو ه فكأ ه ال خيار لها وال ي ع  ذلك م  مثلها إال ملك تعشد أا ي يعه
في حديثه عو بيضة الخدر المةش ة التي أحاط بها الحراس وال : ثا يا  

 ؟!يراأ خباؤها فكي  به ي لب أو حتل يدخ 
لكو امرأ القيس يتمت  فيه ىبلهش غير معج ى والحظ تخير كلمة 
)لهش( مو دوا غيرها وما فيها مو داللة علل  شل المكث وال ي تادا 

 .فمو ي ع  ذلك إال ملكتأكيدا  تشله ىغير معج ى 
وال يتحبب إليها لت ع  ذلك ىهان ، ال ب  هش يأمرها بأا تمتعه أمرا  

فمو ،  شلينيى ولع يق  ى اولينيى وكأ ه في ح   مدل األل  يستعجلها
 .يةير بيضة الخدر التي ال يراأ خدرها علل ه ا الحال إال ملك

ها ماثلة في وكما  جد  زعة الملك ماثلة في لهشا م  محبشباته  جد
 :لهشا في صيدا حيث تال

 فَدَعددددداَد  ِعددددَداء  بَدددددْيَو ثَدددددْشٍر و َدْعَجدددددةٍ 
 

 ِدرَاكدددا  َولَددددْع يَدْنَضددددْح ِبَمدددداٍء فَديد ْمَسددددد ِ  
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ىومعنل ه ا أا سرب النعاج في : (1)وعلق الشيل علل ذلك بقشله
المعلقة كاا له فض  تعلق عند الشاعر وكاا أكثر تربا  منه وأكثر ا ع افا  

ا وك  ذلك ك ه عو اإل الة في وص  مةارعهو فأغم  ذلك و شاا  حش 
في كلمة ىدراكا ى وك  عو ذكر مةارعهو فالملك الكندي ما كاا ليممس 
رمحه في دأ الع ار  وإ ما يممسه في دماء ال حشل ال ابيو عو أتشامهع 

 .وه ا شأا ك  سالح يحمي ملكا ى
ا تقدأ مو وص ه وه ا حق في شأا الشاعر خاصة إذا  ظر ا إلل م

الرفاهية ودالل ه ا النعاج ف ذا كا ه ه ا  ظرته لجمال الع ار  ورفاهيتهو 
 ؟!. .فه  يكشا منه أا يممس سي ه فيهو

و زعة الملك لع تظهر في صالح أياأ الشاعر فقا ب  يهرن جلية 
 :في غيرها ومو ذلك تشله واص ا  لي  همه

ولَْيدددددددددددٍ  َكَمدددددددددددْشِج الَبْحدددددددددددِر َأْرَخدددددددددددل 
 َله  س ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد وْ 

 

دددددددددم ْشِأ لَِيْبَتِلددددددددددي   َعلَدددددددديَّ بِأَ ْدددددددددَشاِع اله 
ىهي التي ألهمتني معنل فروسية : (2)حيث علق الشيل علل تشله ىليبتلي 

أل ه رأ  أا اللي  جم  همشمه ويلماته وأستارا وحشد ذلك  ، الشاعر في همه
 .كله واحتشد بك  جبروته ليممز تنال ه ا الملك وليقيس تشل   سهى

نا م  المعنل الدتيق له ا الم ردل ىليبتليى لشجد ا ما تاله ولش وت 
الشيل حقا  فاالبتالء ال يكشا إال بتحم  المكارا والمشاق وليس كاالختبار 

وه ا أ سب لمقاأ الشاعر وحاله . (3)ب لك وب ع  المحبشبى ال ي يكشا
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ى فأي فقد ابتالا اللي  وال يزال ىيبتلي بأ شاع الهمشأى والتي عرَّفها ىبأل
 .إال ملك عرفه تشته واتتدارا؟ ومو في اتتدارا تحملها! ! همشأ هي

 ت العندددا هددد ا النزعدددة فدددي أمدددرا لليددد 
 
 

 . . 
 
 

ددددددددا َتَم َّدددددددددل ِبة ْلبِدددددددددهِ   فَدق ْلدددددددده  لَدددددددده  َلمَّ
 

 وَأْرَدَ  َأْعَجددددددددددداتا  َو َدددددددددداَء ِبَكْلَكدددددددددددد ِ  
 أالَ َأيد َهدددددا اللَّْيددددد   ال َِّشيْددددد   أالَ اْ َجِلدددددي 

 
 ْبٍح َوَمددددا اإلْصددددَباح  منِددددَك بَِأْمثَدددددد ِ ِبة دددد 

فهش ال يزال يستشعر أ ه ملك حتل في غمرل همشمه فيشجه األمر إلل  
صر  مو صرو  الزماا إلل اللي  ومثله ال يؤمر ب  ي اع ولكنها سل ة 

 .الملشك وعباراتهع التي تعشدوها
وليسه  زعة الملك المؤثرل وحدها في تخير م ردان أسلشب 

 :ب   ر  أثرا جليا العتقادا في تخير م رداته ومو ذلك تشله الشاعر
 ي ِضدددديء  َسددددَناا  َأْو َمَةددددابِْيح  رَاِهدددددب

 
بَاِل الم َ تَّددددددد ِ أ   َمددددداَل السَِّلْيددددددَا بِالددددد  

ىوكاا ذكر الراهب برهاا ه ا : (1)حيث علق الشيل علل ذلك بقشله 
كما تنةر بع  الحيرل أل ه لش كاا يثق في ال ي عليه الراهب لتنةر  

وله ا يعاودا ذكر الراهب كثيرا  حيو يشاجه أمشرا  خارتة ال يست ي  ، العرب
 .الشصشل إلل سرهاى

فتر  الشيل في تعليقه رد تخير الشاعر لم ردل الراهب إلل اعتقادا 
وه ا حق أل نا لش تتبعنا م ردان المعلقة ومعاتدها لع  جد . . ال لشيء آخر

وفي مث  ه ا المقاأ إال أ ه ؟ لع   ق بها الشاعرما يش ئ له ا العبارل ف

                                                 

 .244، ص 2005العلمية، بريوت،  =

 .81الشعر اجلاهلي دراسة يف منازع الشعراء:  (1)
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 .يعتقدها وال  جد ل لك تشجيها آخرا
 :أثر األحشال الخارجية في اص  اء أركاا القةر: خامسا  

 :ومو ذلك تشل الشاعر
ددددددددر كْ  لَددددددددعْ  وتَدْيَمدددددددداءَ   ِجدددددددد ْعَ  ِبَهددددددددا يَدتدْ

 َ ْخلَددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةٍ 
 

 ِبِجْنددددددددددَدلِ  َمِشدددددددددْيدا   ِإالَّ  أ   مددددددددددا   َوالَ  
ىثع : (1)ل معلقا  علل استدراك الشاعر في ه ا البيه بقشلهتال الشي 

يستدرك الشاعر استدراكا  ل ي ا  جدا  وذلك باستثنا ه المشيد بالجندل ال ي 
أل ه وهش في خضع حديثه ؛ وإ ما كاا استدراكا  ل ي ا  ، هش أتش  الةخشر

ةي  به إلل أ ه مهما  مل وبمل فهناك تشل تستع، عو  مياا السي  وشراسته
ولكو ه ا القشل البد أا تكشا تشية البنياا تشية الكيا ان ، عليه وتردا خا با  

المتألقة منها وأا تكشا ه ا الكيا ان كةع الجنادل التي هي أتش  
وه ا وحدها هي التي تق  ، وأا يكشا بعضها مشدودا  إلل بع ، الةخشر

ا بقي صراع وباق م، وه ا كالأ را   جدا  ومعاصر جدا  . في وجه ال شفاا
وكأ ها رسالة يرسلها إلينا مليكنا األول ال ي ، األحياء علل ه ا األرض

يعر  كي  تحمل الممالك وليس ال ي يع ي تراب أر نا وثرواتنا لعدو ا 
 .األلد ليحمي عرشه هشى

فربا الشيل المستثنل ال ي استدركه الشاعر بنزعة الملك ال ي 
 .و شدتها إال أ ه بقي صامدا  صارع ك  الهمشأ والخ شب وعلل الرغع م

                                                 
 .140: الشعر اجلاهلي دراسة يف منازع الشعراء (1)
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َاخلامتـــــة
 

وبعد ما تقدأ عر ه في البحث وت ه ثالث وت ان في تراءل الشيل 
 :لمعلقة امرئ القيس تتجلل فيما يأتي

 .ما يهرن لي فيه المخال ة لما ذكر الشيل: األولل
 .ما يهرن لي فيه الزيادل علل ما ذكر الشيل: الثا ية
 .لشيل فيما ذكر ب  ما اغتنيه فيه بما ذكرما وافقه فيه ا: الثالثة
 :ما يهرن لي فيه المخال ة لما ذكر الشيل: أوال  

 :أ د ولد الشيل معنل التبكير في تشل الشاعر
ر  ِفي و ك َناتَِهدا  ِبم ْنَجدرٍِد تَدْيدِد اأَلَواِبِد َهْيَكدد ِ   َوَتْد أْغَتِدي وال َّيدْ

ى فددي حدديو يظهددر لددي أا ل ظددة مددو الجملددة الحاليددة ىوال يددر فددي وكناتهددا
ىأغتددديى تا مددة بددالمعنل بدد اتها ومددا الجملددة الحاليددة إال مؤكددد لمددا تامدده بدده 

 :وه ا أسلشب اتبعه الشاعر حتل في تشله. ل ظة ىأغتديى مو معنل البكشر
 إذا الت تددددْه  حددددشي تضددددشَح ريح هدددددا

 
 

 َ ِسدددْيَع الةَّدددَبا َجددداَءْن ِبَريَّدددا الَقَر ْد  دددد ِ  
 
 

 .أيضا  ت ةيله في البحث، ها م  الشيل في ه ا البيهوالشت ة ذات
 :ب د وجه الشيل معنل ى ير ش ى في تشل الشاعر

 ِإلَدددددل ِمْثِلَهددددددا يَدْر  دددددش الَحِلدددددْيع  َصدددددَبابَة  
 
 

 ِإَذا َمدددددا اْسدددددَبَكرَّْن بَددددددْيَو ِدرٍْع وِمْجددددددَشلِ  
 
 

إلل إدامة النظر في حديو يظهدر لدي أا ىمدد البةدرى أولدل وأليدق بمدرض 
 .اعر في وص ه لمحبشبته بالةشا والح ظالش

 :ج د وجه الشيل معنل ى دراكا  ى في تشل الشاعر
 فَدَعددددداَد  ِعددددَداء  بَدددددْيَو ثَدددددْشٍر و َدْعَجدددددةٍ 

 
 ِدرَاكدددا  َولَددددْع يَدْنَضددددْح ِبَمدددداٍء فَديد ْمَسددددد ِ  

 



 )الجزء العاشر(      183ملحق العدد   –مجلّة الجامعة اإلسالميّة 

- 395 - 

وجه معناها إلدل الظ در ويظهدر لدي أا األتدرب إلدل غدرض الشداعر لديس 
 :فهي مو وادي ىمعا ى في تشل الشاعر مجرد الظ ر ب  الترتي فيه

 ِمَكدددددددرأل ِمَ ددددددددرأل م ْقبِدددددددٍ  م ْدبِددددددددٍر َمعددددددددا  
 
 

 َكج ْلم دددْشِد َصدددْخٍر َح َّددده  السَّدددْي   ِمدددْو َعددد ِ  
 
 

ف رسه جم  في صديدا بديو الجنسديو وصدادهما فدي وتده واحدد وهد ا 
 .أدخ  في ت رد فرسه وبالتالي ت رد فارسه

 :في تشل الشاعرد د وجه الشيل داللة  ات  حنظ  
 َكددددأ  ي غَددددَداَل البَدددددْيِو يَدددددْشَأ َتَحمَّل دددددشا

 
 

 لَددددَد  َسددددم َراِن الَحددددي   َدددداِت   َحْنظَدددد ِ  
 
 

إلددل ىالمددرارلى وجعدد  هدد ا المعنددل أولددل مددو المعنددل األول وهددش غددزارل 
ويظهدر لدي أا المعندل األول أولدل وأتدرب إلدل غدرض الشداعر ، سيالا الدمشع

 .مو خا البكاء المتشاص  ودواعيه في المعلقة خاصة بعد ما ذكرا الشاعر
 .وت ةي  مو وافق رأي الشيل أو خال ه فيما تقدأ في البحث

 

 :ما يهرن لي فيه الزيادل علل ما ذكرا الشيل: ثا يا  
أ د جعددد  الشددديل القةددديدل تا مدددة علدددل م دددردل واحددددل هدددي ىالددد كر ى 

تا مددة علددل  فجعلهددا محددشرا ر يسددا للقةدديدل فددي حدديو يظهددر لددي أا القةدديدل
ومنددددزلى فددددي م لدددد  القةدددديدل ، وهمددددا ىحبيددددب، ل ظدددديو آخددددريو مدددد  الدددد كر 

 .وت ةي  ذلك في البحث
وتمتعده ، ب د ت ةيد  ما أجمله الشيل مدو رد األل داظ ىلبيضدة الخددر

 :مو لهش بها غير معج ى في تشل الشاعر
 وبَدْيَضددددددددِة ِخدددددددْدٍر الَ يد دددددددَراأ  ِخَباؤ َهددددددددا

 
 

دددَر م ْعَجدددد ِ َتَمتدَّْعددده  ِمدددْو َلْهدددٍش    ِبَهدددا َغيدْ
 
 

ج د ذكددر  ددشع القددرب بدديو األل دداظ التددي اسددتعملها الشدداعر فددي وصدد ه 
 .والتي صرح الشيل بالقرب بينها دوا ذكر  شع ه ا القرب
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د د تخةددديص داللدددة االفتعدددال التدددي عددددل إليهدددا الشددداعر فدددي ال عددد  
 :ىيرتميوى في تشل الشاعر

 َهددددددابَِلْحمِ  يَددددددْرَتِمْيوَ  الَعدددددَ اَر  َتظَددددد َّ 
 
 

ددددددددددددددددَّابِ  وَشدددددددددددددددْحعٍ    الدددددددددددددددد َمْقسِ  َكه 
 الم َ تَّدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ِ 

 
 

فمدددا ذكدددرا الشددديل مدددو داللدددة االحتشددداد داللدددة عامدددة وتخةيةدددها هندددا 
الدددالل والنعشمددة فددي رمددي العدد ار  لدده  الداللددة علددل كثددرل اللحددع باإل ددافة إلددل

 .وه ا أترب لمرض الشاعر
 :تشلههد د التةريح بسبب عدول الشاعر إلل ال ع  ىتع شى في 

ددددَر َشددددْثٍو َكأَ َّدددددده    وتَدْع  دددددش بِددددَرْخٍص َغيدْ
 
 

 َأَسددددارِْي   يَْبددددٍي َأْو َمَسدددداوْيك  ِإْسِحددددد ِ  
 
 

حيث  به الشيل إلل عدول الشاعر إلل ال ع  ولع يةرح بالسبب 
ويظهر لي أا السبب راج  إلل الت مي  والتي يس فاالهتماأ هنا بالحركة ال 

الت مي  وه ا أترب لمرض الشاعر في ألا ه ا أدخ  في ؛ بشص  البناا
 .وص  بيضة الخدر ومال ع لل عليو السابقيو ى تةد وتبديى

وبياا ما في ال ع  ىال يدراأى المبندي للمجهدشل مدو تعظديع لشدأا ال عد  
 :في تشل الشاعر

 وبَدْيَضددددددددِة ِخدددددددْدٍر الَ يد دددددددَراأ  ِخَباؤ َهددددددددا
 
 

دددَر م ْعَجدددد ِ    َتَمتدَّْعددده  ِمدددْو َلْهدددٍش ِبَهدددا َغيدْ
 
 

وه ا مال ع لتعةي ال ع  علل غير امرئ القيس حيث وت  الشيل علل 
 .المعنل الدتيق لد ىال يراأى دوا التنشيه علل ما يميز ال ع  المبني للمجهشل

 :ت د تيادل معنل تراكع الهع علل ىفا هى في تشل الشاعر
 فَدَ اَ ددددْه د م ددددْشع  الَعددددْيِو ِمن ددددي َصددددَبابَة  

 
 

 ل بَددد َّ َدْمِعدددي ِمْحَمِلددديَعلَدددل النَّْحدددِر َحتَّددد 
 
 

حيث تدل فا ه علل تراكع الهع حتل فا ه   س الشاعر 
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 .وفا ه دمشعه معه وتد وت  الشيل فيها علل معنل الم اجأل والمزارل
ح د تيادل داللة االحتشاأ وداللة الدالل والع ة في معنل ال ع  

 :ى ضهى في تشل الشاعر
 َيابَدَهددددداَفِجْ دددده  َوتَددددْد َ ضَّددددْه لِنَدددددْشٍأ ثِ 

 
 

ددددْتِر إالَّ لِْبَسددددَة الم تَدَ ض ددددد ِ    لَدددددَد  الس 
 
 

 .حيث وت  الشيل علل معنل األمو والةشا والح ظ
ط د تيادل كشا التعلق التأ مو لشاتأ الثريا ومال ع لة تها بكش ها 
مجمشعة  جشأ ال  جما  واحدا  علل ما عل  به الشيل مو سبب تخير التعلق 

 :النجشأ في تشل الشاعر م  الثريا والشد م 
 كددددأاَّ الثر يددددا ع ل قددددْه فددددي َمةدددداِمها

 
 َجْنددددددَدلِ  ص ددددع   ِإلَددددل َكتَّددددااٍ  بِدددددَأْمَراسِ  

 :ما يهر لي فيه المشافقة التامة لما ذكر الشيل واالغتناء به: ثالثا   
أ د  مشافقة الشيل في ك  ما أوردته في البحث مو تشجيه الشيل 

األص  عدا ما صرحه فيه بالمخال ة أو عدول الشاعر في أل ايه عو 
 .الزيادل في الخاتمة

ب د مشافقة الشيل في ك  ما أوردته في البحث مو تشجيه الشيل 
لتالؤأ األل اظ م  الم ل  أو المق   عدا ما صرحه فيه بالمخال ة أو 

 .الزيادل في الخاتمة
 

ج د مشافقة الشيدل في ك  ما أوردته في البحث مو تشجيه الشيل 
 .فيه بالمخال ة أو الزيادل في الخاتمةي الثا شية للل اظ عدا ما صرحه لمعا ل

 

د د وافقده الشيدل في ك  ما وجه به أثر األحشال الخارجية في تخير 
 .أل اظ الشاعر فقد أجاد فيها الشيل وأغنل

 .وا  ولي التشفيق
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 -هدد 1415 –القداهرل  –المجلدس األعلدل للشد شا اإلسدالمية –النجدار 
 .أ1994

ر إحيداء الكتدب دا، د. عبدا  بو مسلع ىالشدعر والشدعراءى ط: ابو تتيبة -15
 .هد1364القاهرل ، العربية

معلقددة ، ى حددش مدنهج بنيددشي فدي تحليدد  الشدعر الجدداهلي: كمدال أبددش ديدب -16
 .أ1990، بيرون، الم بعة العةرية، 1ط، امرئ القيسى

شددديد مشددير ى الجا ددب الن سددي فددي أ ددالل المعلقددان السددب  ى ، محمددد -17
 .95أ العدد 2ج: أ2016، مةر، دار المنظشمة

صدر الديو ابدو معةدشأ ى  أ دشار الربيد  فدي أ دشاع البددي  ى  علي، المد ي -18
، النجدد  الشددري  -م بعددة النعمدداا ، 1ط، شدداكر هددادي شددكر: تحقيددق
 .2/290: 1969 – 1389، بمداد
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مكتبدددة ، 1محمدددد محمدددد ىدراسدددة فدددي البالغدددة والشدددعرى ط، أبددددش مشسدددل -19
 .أ1991هد د 1411القاهرل ، وهبة

، اهلي دراسدة فدي منداتع الشدعراءىمحمدد محمدد ىالشدعر الجد، أبش مشسل  -20
 .أ2008هد د 1429القاهرل ، مكتبة وهبة، 1ط

 :البحشث -
علددي محمددد الشددعابي ىمالمددح مددو مددنهج شدديخنا أبددي مشسددلى بحددث ، الحددارثي (1

 .في مشت  شبكة ال ةيح تدأ له بترجمة للشيل أبي مشسل د ح ظه ا  د
جامعدددة ، ماجسددتيررسددالة ، معلقددة امددرئ القدديس دراسددة أسددلشبية: بشتيددد مددشمني (2

 .أ2004-ه1425، تس ن ينة، منتشري
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