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اللغة الشعرية فی المية العرب
اعداد الدكتور :عمار سرخه ،1الباحث :سيد يوسف نجات

استاذ محاضر -ایران

نجاد0

1

طالب دکتوراة ،فرع اللغة العربیة و آدابها ،جامعة طهران ،ایران ،مترجم بین اللغتین
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ملخص:
المیة العرب من القصائد المهمة التی تستحق العنایة والدراسة والتحلیل  .وارتأینا أن ندرس هذه القصذیدة دراسذة مائمذة
علی التحلیل النقدی لتفسذیر لغذة الرذعر عنذد ذاعر کالرذنفری ةواللغذة الرذعریة هذی اللغذة الرمةیذة المة فذة المعقذدة التذی
تظهر مالمحها من وراء جدار اللغة المعیاریة اإلعتیادیة وعن طریق ههة اللغة یمةن لنا أن نتوصل الی رأی واضذ فذی
تعیین مسمی اللغة الرعریة الهی غل الة یرین فی إطار الدراسذا النقدیذة ة ولقذد اسذت عنا بعذد اسذتقراء¬نذا للصصذائ
الفنیة فی الالمیة مذن ترذهیو وجنذاس وکنایذة واسذتعارة وترذصی

ووصذف وتة یذف للمعنذی وایقذاع موسذیقی و یرهذا أن

نتوصل الذی مفهذوا اللغذة الرذعریة عنذد الرذنفری ب ریقذة تحلیلذو و توصذیفیةةاذا ن فعننذا عذن طریذق اللغذة االعتیادیذة ،ومذا
وضذعو الرذذاعر مذن صذذور وتراکیذب ومذذن دالال لفظیذة  ،یمةننذذا أ ن نصذذل الذی مفهذذوا اللغذة الرذذعریة ،إلنهذا لغذذة یذذر
مألوفة ومن خاللها یتهین لنا مدی اإلبداع والتصرف اللغوی الذهی اههذر الرذاعر فذی مصذیدتو وهذها هذو ایذة النامذد فذی
بح و عن مةامن الجمال فی الن

األدبی

الکلمات المفتاحيّة :لغة الرعر ،المیّة العرب ،الرنفری
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 سید یوسف نجا نژاد، دکتر عمار سرخو

: چکيده
 لذها د رنظذر داریذم کذو آن را در یذ، المیو عرب از جملو مصاید مهمی کو ایستو توجو وتحلیذل وبررسذی اسذ
و بر اساس تحلیل نقدی زبا ن عری اعری مانند نفری را بررسی کرد وتحلیل نمائیم ة، چارچوب ادبی
وپیچید ای اس کو نرانو های آن از ما ورای پرد زبان معمولی آ ةار می گذردد
 کذو توجذو بسذیاری از، ایذن مسذمی

نگرش واض در ترصی

زبان عری همان زبان سمهولی

ة واز طریق عناصر این زبان عری می توانیم بو ی

 برسیم ة وتوانستیم پس ازاینةو عناصرفنی را درالمیو عرب کو، نامدان را در چهارچوب نقد ادبی بو خود جلب کرد
 وعناصذذر،  معنذذی وریذذتم موسذذیقی،  ووصذذف ومتذذراکم بذذودن،

 وکنایذذو وترذذصی،  وجنذذاس،  واسذذتعار، ذذامل ترذذهیو

 وآنچذو ذاعر ازتصذاویر،  بذو معنذای زبذان ذعری ذنفری برسذیمة پذس مذا مذی تذوانیم از طریذق زبذان معمذولی،دیگر
زبذان

 زیذرا ایذن زبذان یذ،  مفهذوا زبذان ذعری را بیذابیم، وترکیب ها ودالل هذای لفظذی کذو در مصذید مذرار داد

برای ما آ ةار،  وبوسیلو آن میةان نو آوری وعملةرد لغوی اعر را کو در مصید خود مرارداد،

معمولی نیس

 واین هدف اصلی نامد در چهار چوب بررسی خود دربار نةا زیهائی متن ادبی می با دة،می ود
 وصف،  استعار،  ترهیو،  عناصر فنی،  زبان عری،  نفری،  المیو عرب: واژه های کليدی

Abstract:
Arabic Lamiah is one of the important poems which are worthy of attention,
consideration and analysis. So we should study this poem basing on criticism in order to
explain poetry’ s language of Shanfara.Poetr’s language is a symbolic and complex one
which is explained by the usual language and with this language we can attain an obvious
opinion in determining the meaning of poetry’s language that busies the many in the
framework of critical studies. So after considering the technical properties of poem such
as: simile ,alliteration ,metaphor ,recognition ,description and musical rhythm and so on,
we can understand the concept of poetry’s language as we refered to some verses of it
and explained them to be clear . So by this usual language and what put the poet like
descriptions, structures and vocal reasons, we will conceive the concept of poetry’s
language because it is not an usual language and by which the linguistic innovation that
the poet presents in his poem will be obvious, so this is the goal of critic when looking
for beauty in the literary text.

Key words:
Arabic Lamiah, Shanfara, poetry"s language, technical properties, simile, metaphor,
description.
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المقدمة:
من لوازا الهحث عن اللغة الرعریةعند الرنفری أن نریر إ ارة خاطفة عن حیاة الرذاعر والقصذیدة التذح نحذن بصذدد
دراستها واستصراج عناصرها الفنیة فح سهیل فهم اللغة الرعریة عند الراعرالرنفری:
مال ابو الفرج االصفهانح فح خهر عن الرنفرى:
« وأخهرنح بصهر الحرمح بن أبح العالء مال حدثنا أبو یحیى المؤدب وأحمد ابن أبح المنهال المهلهح عن مؤرج عن أبذح
هراا محمد بن هراا النمیري :
أن الرنفر ى كان من األواس بن الحجر بن الهنو بن األزد بذن الغذو، ،أسذرتو بنذو ذهابة بذن فهذم بذن عمذرو بذن مذیس بذن
عیالن فلم یةل فیهم حتى أسر بنو سالمان بن مفرج بن عوف بن میذدعان بذن مالذن بذن األزد رجذالف مذن فهذم أحذد بنذح
هابة ،ففدتو بنو هابة بالرنفرى مذال فاذان الرذنفرى فذح بنذح سذالمان بذن مفذرج ال تحسذهو إال أحذدهم حتذى نازعتذو بنذ
الرجل الهي كان فح حجر وكان السالمح اتصه ولدان وأحسن إلیو وأع ا فقال لها الرنفرى :ا سلح رأسح یا أخیذة وهذو
ال یرن فح أنها أختو فأنار أن یاون أخاها ول متو ،فذههب مغاضذها حتذى أتذى الذهي ا ذترا مذن فهذم فقذال لذو الرذنفرى
اصدمنح ممن أنا مال أن من األواس بن الحجر فقال أما إنح لن أدعام حتى أمتذل مذنام مائذة بمذا اسذتعهدتمونح ثذم إنذو مذا
زال یقتلهم حتى متل تسعة وتسعین رجالف»()1ة
وجاء فح المجانح الحدی ة:
«أما اسمو ف اب

بن اوس االزدي وهو یمنح االصل ،ولةنو نرأ فح بنح سالمان مستعهدان ،حتی عرف ذلن فأنفصل

عنهم ،وأضمر لهم الرر حالفا ن أن یقتل منهم مائة رجل انتقامان،فةان یترصد الواحد منهم الی أن یمر أمامو فیصوب سهمو
ویقول لو« ل رفن!» ثم یرمیو فیصیب عینو »()2
المیة العرب :
المیة العرب من ا هر القصائد الجاهلیة عامةن ،و عر الصعالین خاصذة ،وذلذن للصصذائ

الفنیذة التذح تمیذة بهذا ،

وتتمیة هه القصیدة بعدة جوانب فنیذة تمیةهذا عذن بقیذة ا ذعار الرذنفری  ،فهذح تم ذل وبةذل وضذوال الحالذة االجتماعیذة
والنفسیة للرعراء الصعالین،هها اذا جةمنذا بذأن القصذیدة مذن ا ذعار وذلذن للرذةوت التذح تذدور حذول نسذهتها الذی خلذف
االحمر  ،جذاء فذی ذرال الالمیذة للتهریذةي ،تحقیذق محمذود محمذد العذامودي «:ومذد حاولذ أن ارخذرج هذها الذن

محققذان

ق بعنوان ) رال المیة العذرب المنسذوب ألبذح العهذاس محمذد بذن یةیذد
تحقیقا ن علمیا ن ویرعد هها الهحث استةماالن لهح ٍ
ث ساب ٍ
المهرد ( 202هجري) :توثیق ونسهة) ة وفیو ار ثه بما ال یدع للرن أن مصیدة المیة العرب إنما هذح للرذنفری ولیسذ
لصلف االحمر ( 109هجري) » ()9ة
لغة الرعر عند القدامی :
ومن اإل ارا الدالة علی إن علماء العربیة القذدامی کذانوا علذی درایذة بلغذة الرذعر بمفهومهذا الهسذیخ مذول الصلیذل بذن
احمد الفراهیدي« :الرعراء أمراء الاالا یتصرفون فیو أنّى اءوا  ،وجاز لهم فیو ما ال یجوز لغیرهم من إطذال المعنذى

 - 1ابو الفرج االصفهانح ،اال انح ،ج  ،1ص 101ة
 - 2فؤاد الهستانح ،المجانح الحدی ة  ،ج ،1ص9ة
 --9التهریةي،تحقیق محمود محمد العامودي ،رال المیة العرب ،ص190ة
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وتقیید » ( ،)4وکهلن سیهویو فقد مال فح كتابو  « :ولیس بمستنار فح كالمهم أن یاون اللفذ واحذدان والمعنذى جمیذت ،حتذى
مال بعضهم فح الرعر " من ذلن " ماال یستعمل فح الاالا»()2ة
فانظر الی هها التوست فی الةالا وخر القانون اللغوي المعتمد فح اللغة االعتیادیذة کذل هذها یرذیر بصذورة أو بذعخری
الی التج ّوز الحاصل فح إ طار اللغة الرعریة ة
اآلراء الحدی ة :
واآلن نت ر إلی بعض اآلراء الحدی ة فح هها الموضوع التح ستساعدنا فح تفسیر ههة اللغة التح نحن بصددها:
مد ذكر الدكتور عادل صال الةبیدي إن اللغة الرعریة التح یستصدمها الراعر ال تصف أ و تصذ ّور المعنذى الذهي یریذد
وصفو او تصویر  ،وانما تقوا هه اللغة بعداء ذلن المعنى ،مما م ّان الراعر من تحویل مدراتو التصییلیة الى أدوا لغویة
ترمى بالهی الى أرمى مستویا الفن الرعري من خالل جعلو اللغة تصلق وامعان لغویان مائمان بهاتذو  ،وبالتذالح وامعذا ن ذعریان
افتراضیا ن من اللغة وفح اللغة ولیس من خالل استصداا اللغة لوصف او تصویر حد ،یقت فح الوامت الفیةیقذح خذارج تلذن
اللغة ()6ة
یحاول الدكتور الةبیدي من خالل تفسیر للغة الرعر أن یرسم صورة نواضحة المالم یمان االسذتناد علیهذا فذح سذهیل
فهم المعنى الرائن لهه اللغة ،فهو یراها ومن خالل اللغة الهجائیة الهسی ة تااد تاون وامعذان ملموسذا ن مذن المتحركذا فذح
الصورة الفنیة ،وان الراعر من خالل ههة اللغذة مذد خلذق وامعذا ن افتراضذیا ن یاذاد یاذون وامعیذان ،وذلذن باالسذتفادة مذن مذدرة
التصییل والتا یف المها ر للفظة فح إطار بناء ن

فنح رفیت المستوى وطرال الموضوع بهها الا ّم من المفردا

« ومن

هنا كان للغة الرعر خصوصیة فح طریقة استعمال المفردة  ،جرسذا ن وبنیذةن  ،وفذح صذیا ة التركیذب ا إلیصذال االنفعذال
من جهة  ،والتأثیر فح المتلقح من جهة أخرى »()9ة
ویریر الدكتور الةبیدي الى عنصري التماثل والتضاد فح اطار االسلوبیة التحلیلیة لفهم بی
وحداتو اسذتنادان الذى المسذتویا التذح عالجهذا فذح تحلیذل بیذ

عري فح كذل وحذدة مذن

ذعري المذريء القذیس ،وهذه المسذتویا هذح المسذتوى

الصرفح والنحوي والصوتح ،ویذرى إن عناصذر التماثذل و التضذاد هذه تم ذل خاصذیة مذن أهذم خصذائ

اللغذة الرذعریة

االوهح التوازي ،والهي یعرفو یاكوبسن بانو توزیت مناسب لل واب والمتغیرا ویرى انو ربما یاون المسذتوى الصذوتح
اهم المستویا التح ترتغل علیها لغة الرعر()0ة
وذكر النقاد عدة اراء حول اللغة الرعریة نستعرض منها ههة التعاریف وعلى هها النحو :
 -1اللغة الرعریة لغة خاصة ومتفردة وسر تفردها إنها تتمیة من اعر الى اعر ومن عصر الى عصرة
-2اللغة الرعریة تح م اللغة العادیة لاح تعید بناءها ثانیة فح انسا تركیهیة وعاطفیة جدیدة ة
-9اللغة فح الرعر تاون عریة حین تقیم عالمذا جدیذدة بذین االنسذان واال ذیاء وبذین اال ذیاء واال ذیاء بذین الالمذة
والالمة اي حین تقدا صورة جدیدة للحیاة واالنسان ة

 -- 4االبهيشي ،المستطرف في کل فن مستظرف ،ج،1ص.131
 -- 2سیهویو ،الاتاب ،ج ،1ص293ة
 -- 6عادل صال الةبیدي ( ،الرعر أداة أا إداء،دراسة اسلوبیة لهی عر جاهلح) ،مجلة الحوار المتمدن  ،ص1ة
 -- 9وائل عهد االمیر الحربح ،رسالة علمیة ( اللغة الرعریة عند الصعالی مهل االسالا ) ،ص ،1نقالن عن تاریخ النقد العربح لمحمد ز لولة
 -- 0انظر ،الرعر أداة أا إداء،دراسة اسلوبیة لهی عر جاهلح،ص9ـ4ة
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-4اللغة الرعریة لغة تا یف و رابة لغة تؤلف ما ال یاتلف تصدا ،تعهرالذى حیذث االدهذاش والسذحر وتسذتصدا كذل مذا
تتیحذذو اللغذذة مذذن فضذذاءا واماانذذا

كالمجذذاز ،واالسذذتعارة ،واالس ذ ورة والرمذذة ،وكذذل مذذا تذذوحح بذذو مذذن تجریذذدومن

اماانا جمالیة وفاریة ة
 -2یترابخ فح اللغة الرعریة المستوى الصوتح مت المستوى الداللح ة
 -6إن لغة الرعر تم ل بنیذة وهیفیذة ال یماذن فهذم عنصذر منهاخذارج نظامهذا المتاامذل  ،كمذا إنهذا الیماذن وضذعها فذح
هیاكذذل وجذذداول مسذذهقة ومعرفذذة وهائفهذذا خذذارج سذذیامها ،وبینمذذا تقذذوا جمیذذت عناصذذر اللغذذة الن ریذذة العادیذذة بوهیفتهذذا
التوصیلیة ،تاتسب فح لغة الرعر استقالالن خاصا ن ومیمة ممیةة وتجن إلى استهعاد عنصر اآللیة والمراتب المسهقة كا ذفة
عن نوع خاص من الداللة الرعریة()3ةاذان فاللغة الرعریة «:هح کلیةالعمل الرذعري أو النسذیا الرذعري بمذا یرذتمل علیذو
مذن مفذردا لغویذة وصذور ذذعریة ومذن موسذیقى»( )19أو یمةذن تعریفهذا بأنهذذا «:ماونذا العمذل الرذعري مذن ألفذذاه
وصور وخیال وعاطفة ومن موسیقى » ()11ة
یقول اودینیس  «:اذا كان الرعر تجاوزا للظواهر ومواجهة للحقیقة الهاطنة فح ئ ما او فح العذالم كلذو فذان علذى اللغذة
ان تحید عن معناها العادي ةةةةةان لغة الرعر هح لغة اال ارة فح حین ان اللغة العادیة هح لغة االیضاال» ()12ة
نذذدرت ومذذن خذذالل هذذهة التعذذاریف والفرضذذیا إن اللغذذة الرذذعریة یذذر مرذذتركة بذذین الرذذعراء بذذل هذذح خاصذذةعند كذذل
اعر «،فلةل اعر مقدرة لغویة محدودة وجهد خاص لهذه المحاولذة  ،ولاذل ذاعر وسذائلو التعهیریذة فذح ذلذن»()19
فال یمان ان تاون اللغة الرعریة واحذدة عنذد ذاعرین او اك ذر ،وال یماذن مذن خذالل طذرال هذهة الفرضذیة أن نجذةا بذأن
الرعریة هح االسلوب إالإنها مفهوا أوست وأك ر مولیة تتناول الن

من جمیذت مسذتویاتو النحویذة والصذرفیة والصذوتیة

والداللیة یرمنفن مت مدرة التم یل ةاما كونها لغة إرتهاط فمن خاللها یمان خلق نذ

ادبذح متذرابخ االجذةاء والتذح تاذاد

تاون متمازجة معها ،إالإن ههة االجةاء الیمان وصفها بعنها اللغةالرعریة عینها ،واما الغرابة الموجودة فح الن

تم ذل

جانها ن من جوانب ههوروتمیّةاللغة الرعریة حالها حال المستوى الصوتح الذهي یرذیر الیهذا ،وتتمیذة هذه اللغذةبعنها ما فذة
للمعنذى مذذن خذذالل إیجذذاد وامذت افتراضذذح یتمیةبذذةخم هائذذل مذن المعنذذى والحركذذة بالفذذاه ملیلذة ،فذذالتا یف یتص ذذى صذذورة
اإلیجاز ویتنحّ ى عنو سامیا ن بالن

إلى بلوغ الصورةالفنیة الرائعة التح یتوخاها الراعراثناء تفعیل الفار وتاوین الصورة

من خالل التصییل واالبداع الفنح ة
إن اللغة الرعریة لغة تصنت من اللغة العادیة نصا ن فنیا ن رائعذا ن مذن خذالل التصییذل و هذو الجانذب النفسذح والتركیذب وهذو
الجانب اللفظح اللهان یم الن الجانب اإلبداعح الهي یقوا بو الراعر فح خلق هها الن

الفنح الذهي یماذن مذن خاللذو فهذم

اللغة الرعریة ةومن اهم العناصر التح لها الدور الفاعذل فذح بنذاء اللغةالرذعریة هذح عناصذر الصذورة الفنیذة مذن تا یذف
المعنى ،والوصف والموائمة بین اللف والمعنى واالیقاع الموسیقح والذدالال الصذرفیة والنحویذة ،والتاذرار اضذافة الذى
عناصر اخرى یماذن اسذتنهاطها مذن خذالل اسذتقراء الذن

بصذورة دمیقذة واحترافیذة اك ذر وعلذى ضذوء ماتقذدا سذنحاول

تحلیل مصیدة الرنفرى من اجل فهم اوست للغة الراعر الرعریة.

 -- 3محمد رضا مهارت ،اللغة الرعریة فح الص اب النقدي العربح ،ص12ـ 16ة
 -- 19سعید الورمح ،لغة الرعر الحدیث ،ص 69ة
 -- 11نفس المصدر والصفحةة
 -- 12أودونیس ،مقدمة الرعر العربح ،ص121ـ120ة
 -- 19زهیر ازي زاهد ،لغة الرعر عند المعري ،ص13ة
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الصورة الفنیة
لال اعر افاار التح تعتمل فح ذهنو فیحاول ترجمتها إلى الفاه تساعد فح بسخ ههة االفاذار وعرضذها للقذارت حتذى
یتحقق الترابخ الموجود بین ذهن الراعر وذهن المتلقح ةواالفاار إنما یمان ترجمتها بواس ة االلفاه ،وااللفاه هح جذةء
من عملیة التركیب الناتجة عن اعمال مصیلة الراعر وانتقاء لاللفاه المالئمة للمعنذى الذهي یذدور فذح ذهنذو  ،ومذد یسذتفید
الراعر من المجازفضالن عن الحقیقة لما للمجاز من مدرة على إدهاش المتلقح والتاثیر علیذو ،وهذها كلذو یعتمذد علذى مذدرة
الراعر فح إستعمال هها النوع أو ذات من المجاز حسب ما تقتضیو الضرورة فح تصویرالفارة المناسهة ةویسذاعد تصییذل
الراعر فح تاوین الهنیة ال ابتة للقصیدة مت اضفاء علیها یئا ن من الجمالیة مذن اللفذ والمعنذى ،وعلذى هذها فذعن الصذورة
الفنیة هح نتاج التصییل واالستفادة من التركیب بصورة مناسهة لرسم صورة فنیة مؤثرة ةومذد عملنذا علذى تقسذیم العناصذر
الهال یة التح تساعد فح إیجاد الصورة الفنیة ،والجدیر بالهكر إن الصورة الفنیة تصتلف عن اللغة الرذعریة وتعذد مذن اهذم
عناصرتاوینها ،حیث إن الصورة الفنیة مجرد صورة منهع ة من اللغة التح هح من أهم محاور اللغة الرعریة ة فالصورة
الفنیة هح الوصف والترهیو واالستعارة وإبداء العقلح بصورة المحسوس بغض النظر عن المفردا واللغة الرعریة ة
الترهیو:
اذان فأهم العناصر المساعدة فح خلق الصورة الفنیة الترهیو ،والترهیو هو التم یل ،والتم یل هو من العناصر المهمذة فذح
تاوین اللغة الرعریة ،ومن هها المن لق فعننا سوف نحاول ایجاد الترهیها المتعددة الواردة فح القصذیدة والقیذاا بتحلیلهذا
وتفسیرها ممایساعد فح فهم اللغة الرعریة عند صذاحب القصذیدة ةعنذد م العتنذا للقصذیدة نذرى إن الرذاعر مذد اسذتفاد مذن
الترهیو فح عدة أبیا منها ،وسنصل من خالل تحلیلنا لهعض ههة الترهیها الى الفهم التاا لصصائ

ههة القصیدة ة

یقول الراعر :
اذا ز ّل عنها السهم حنّ كأنها

مرزأة ثالى ّ
ترن وتعو رل

فالراعر مد هّو القوس الصفراء ال ویلة بال الى ،و هّو السهم باإلبن الفقید و هّو حالة الفقد عند ال الى بصروج السهم عن
القوس ،و هّو رنین وتر القوس عند ان ال السهم بصو عویل المرأة وأنینها عند بااءها على ولدهاة
فلعمري مد أجاد الراعر ك فل االجادة فح وصف ههة القوس وبترهیهها ،وإنن ترى من خالل ما ملنا كم هو عدد حذاال
الترهیو التح أوردها الراعر فح بی واحد ،وهها دلیل على مدرة الرذاعر التصییلیذة وانتقذاء لاللفذاه ومحاولتذو الجذادة فذح
تاوین ههة الصورة الفنیة المناسهة التح تؤثر فح المتلقذح تذاثیران واسذعان ،فعنذن عنذدما تذرى هذها التم یذل الرائذت تجذد وباذل
وضوال الصورة الههنیة التح ترجمها الراعر بهذه الصذورة الفنیذة المتوخذاة وباذل مذدرة ممذا یضذفح علذى الذن

جمالیذة

متفردة تساعد فح توسیت ن ا التاثیر الم لوب  ،ویقول فح بی آخر :
ق كأن فؤا فد
وال خر ٍ هی ٍ

6

یظل بو الم ّااء یعلوویسف رل

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
لقد نفى الراعر عن نفسو الجهن والصوف ،فهو یأ نف من أن یاون خرما ن جهانا ن او أن یاون هلیمان یرتجف ملهو من هذول
ما احاط بو والظلیم هو ذکر النعاا  ،ومد هّو ملب هذها ال ذائر الجهذان ب ذائر یعلذو ویسذفلر ،اي إن ملذب الظلذیم مضذ رب
ملق یتحرت بسرعة لردة جهنو وخوفو ،فالراعر یرسم صورة الجهان ویم ل من خالل هها الترهیو حالذة الرعذب والصذوف
التح ترل ّم بقلب هها ال ائر إذا طرأ علیو أي طارت او أي أمر مریت ة
فالراعر هنا مد رسم لنا صورة فنیة جمیلة وواضذحة مسذتوحاة مذن مفذردا الهیئذة التذح یعذیف فیهذا فهذو مذد اختذار مذن
عناصر الترهیو ما یرا ب رمصیّلتو وما هو محیخ بو ،وهها ان د ّل على حء فعنما یدلّ على تأ ثیر الهیئة على رمصیّلة الراعر
فح رسم االفاار الههنیة بصورة حسیة ملموسة  ،ومد اجاد الراعر ایضا ن عندما هّو الذهئاب بالقذداال التذح تتقلقذ رل فذح یذد
الیاسر وذلن فح مولو :
مهلهلة یبر الوجو كأنها

یاسر تتقلق رل
بافح
مِداال
ّ
ٍ

فقد جسّد الراعر حا لذة هذهة الذهئاب ومذا هذح علیذو مذن الجذوع والهذةال والضذعف بالقذداال والقذداال هذح السذهاا مهذل ان
ترراش ،ومد هّو حركة ههة الهئاب بحركة القداال فح ید الیاسذر ةكمذا ال یصفذى انذو اسذتعار الرذیب للهیذاض إلن الرذاعر لذم
یان یقصد أن ههة الهئاب طاعنة فح السن وإنمذا اراد أن یصذف وجوههذا بالهیذاض ال یذر ،إال إن اسذتعمالو هذهة المفذردة
(الریب) مد ا ع فر المتلقح بصورة یر مها رة بمعنى آخر ،إذ كان بعماانو أن یقذول بذدل هذهة الالمذة كلمذة( بذیض) وكذال
الالمتین بوزن واحد ،إال ان یاون الراعر مد اراد أن یریر الى معنى ثان ولعلو یریر الى تقدمها فح السن واستعمل یب
الوجو النها هاهرة للعیان ة
ثم وصف الراعر الق ا وورودها الماء بقولو :
كأن و اها حجرتیو وحولو

اضامی رم من سفر القهائل نر ّة رل

فهو یرهو اجتماعها وحركتها السریعة للسعح لإلرتواء وإثارة الغهذار حذول المذورد بمجموعذة مذن القوافذل المسذافرة التذح
تحخّ ركابها فح ماان ما ،فت یرعند استقرارها فح ذلن الماان ما ت یر من هار حیذث تهذرت الجمذا ل وترلقذى الحمذو رل مذن
على ههرها ویتحر ر
ت المسافرون جیئة وذهابان ،هها كلو ی یر هذارانهو كمذا ذهّو بذو الرذاعر الغهذار الذهي ت یذر هذهة الق ذا
حول الموردة
ثم انظر الى ترهیو الهئاب التح تتجاوب مت بعضها فح حال عواءها بالنساء ال ّال الالتح یتجاوبن بالنواال والعویل ة
ومد اخترنا ههة الصور الترهیهیة وبقی هنات صور اخذرى اعرضذنا عنهذا توخیذا ن لالختصذار واسذتنادان لمذا ا ذرنا الیذو
آنفان ،فعن الراعر اجاد فح ترهیهاتو وخلق تلن الصورة المرجوة من الترهیوة
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الةنایة
مد کنّی الراعر عن الحرب باا مس ل ،والقس ل هو الغهار ال رم ار ،وکنّی الراعرعن الحرب بهها االسذم کنایذةن عمذا ی ذار
بها من هار ،والامول إن الراعر مد اخترع هها االسم للحرب وانما مد استفاد منو ان لم یةن هو اول واضت لوة
ومال ایضا ن:
وا دو علی القو الةهید کما دا

از ّل تهادا التنائفر اطح رل

فهو کنّی عن الهئب بهه الصفا وهی االز ّل واالطح ّل ،واالزل تعنح الصفیف اللحم اما االطحل فهو الهی بلذون ال حذال
ةلقد اجاد الراعر فی اختیار لهه الصفا لةح یصذف الذهئاب فهذو یراهذا خفیفذة اللحذم ولونهذا بذین الغهذرة والهیذاض اي
رمادیة اللون ة
االستعارة :
لم تص رل القصیدة من ّ
فن االستعارة الهي استصدمو الراعر إلیصال الفةرة ورسم الصورة التی اراد رسذمها ،ومذن ام لذة
االستعارة فی هه القصیدة مولو:
عقیرتو إلیّها رح ّم ا ّو رل

طرید جنایا ٍ تیاسرن لح فمور

فهذذو مذذد اسذذتعار لنفسذذو صذذفة الجذذةور التذذی ترذذهب لةذذح یتقاسذذم المتیاسذذرون لحمهذذا ،کمذذا وتوجذذد اسذذتعارة تهعیذذة فذذح مولذذو
:تیاسرنة
أما مولو :
واِلفر
هموا ال تةال تعود
ٍ

عیادا ن کحمی الربت او هی اثقل

فأنو استعار للف (تصیب) کلمة (تعود ) وهنا ومع االستعارة ،اذ کان المستعار منذو فعذل وهذو تعذود وانمذا العیذادة هذی
زیارة المریض مرارا ن وتةرارا ن وهح من اعمال االنسان ة
وهاتین الصورتین من الصور التی اسذتصدا الرذاعر فیهذا االسذتعارة إلیضذاال المعنذی واِیصذال المفهذوا ورسذم صذورة
تجعل من العادي متفردا ن جمیال نة
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الترصی

:

أما الترصی

فعننا نرى الراعر ایضا ن مد استفاد منو فح ههة القصیدة وذلن فح مولو :
ح اثا ن إلى ماروهو تتغلغ رل

تناا اذا ما ناا یقظى عیونها

ر م إن ههة الصورة من صور الترهیو إال إن الراعر مد جعل من ههة الجنایا
مفتوحذة ،مذد رسذم مذن خذالل هذذها الترذصی

صصان لو عیون ینذاا اال إن عیونذو تهقذى

صذورة وصذفیة لهذهة الجنایذا وإنهذذا ال تنفذن مذن م اردتذو وإن نامذ عنذذو

فعیونها تهقى مفتوحة ترصد وتهحث عن الةمان المناسب للقضاء علیو ة
وكهلن فح مولو :
لما ا ته

بالرنفرى مه رل اطو رل

فعن تهتئس بالرنفرى ا را مس ٍل
فهو هنا ایضا ن یجعل من الحرب صصا ن یهتئسر ویغتهخ روهه من صفا الهرذر فهذو مذد جعلهذا انسذانا ن تحذةن وتفذرال وهذه
من ابداعا الراعر ایضان فح تقریب الصورة للمتلقح ،فان تراها كأنها كائن حح تهتئس وتغتهخ ممذا یضذفح علذى الهیذ
جمال الصورة الفنیة ة
الوصف :
أما الوصف فقد اجاد الراعر أیما اجادة ونرى ذلن فح مقاطت مصتلفة فح مصیدتو ،فنرا م الن عند وصفو للق ا یقول :
وتررب أسآري الق ا ال راد رر بعدما
هف فمم ر وه ّم وابتدرنا واسهل

مربا ن احناؤها تتصلص رل
سر
ف
و ّمر منح فارط متمه رل

فولی ر عنها وهح تاهو
لعقر ِ
ِ
انظر كیف رسم لن الراعر مرهدان فنیا ن من خالل اللغة ،فهو یجسّد لن برعر صذورةن تاذاد تاذون حیذةن ترذعر بهذا وتلمسذها
یها ر منها ذمون وحوص رل

عند مرائتن لهها الن

،فهو یصف سرعتو فح ورود للمورد وإن الق ا مد رب مذا تهقذى منذو ر ذم انهذا مذد ب ّاذر فذح

الههاب الى المورد لردة ع رها وضعفها ،وأنها اخه تاهو على عقر باذمانهذا وحوصذلها ،وذلذن یرذعر ر
ت برذدة ع ذف
ههة الق ا وحاجتها للماء كما ویریر الى هارها ال رم ار فح سهیل االستقاء وذلن فح مولو :
كأ ن و اها حجرتیو وحولو رُ

القهائل نر ّة رل
فر
ِ
اضامی رم من فس ِ

ومد حللنا هها الهی عندما تالمنا عن الترهیو ،فال هه االحدا ،وهه االنفعاال مد اجاد الراعر فذح وصذفها وخلذق منهذا
بواس ة لغتذو ومفرداتذو المتمیذةة مرذهدان ثریّذا ن بالصصذائ

الفنیذة ةفعنذدما نقذرا هذه االبیذا تتجسذد عنذدنا هذهة المرذاهد،

وكأننذذا ننظذذر الذذى التلفذذاز فهذذو یق ذ ّ ویصذذف ویر ذهّو فذذح آن واحذذد ،ممذذا یجعذذل مذذن الهنیذذة التركیهیذذة للقصذذیدة متراصذذفة
ومتراب ة بصورة م یرة لالهتمااة
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تا یف المعنى :
بعد استقرائح للصور الفنیة فح ههة القصیدة جلذب انتهذاهح بیذ ی یذر الدهرذة واالعجذاب بمقذدرة الرذاعر علذى تا یذف
المعنى بصورة واسعة من خالل بی واحد من الرعر وهومولو :
دعس على

ف وصحهتح
ف وبغ ٍ
ٍ

سعار وارزیة ووجر وافا رل

انظر باهلل علین لهها المرهد الرائت وههة الصورة الفنیة النادرة فأنن ستردر ر
ت ال محالة ما معنى التا یذف الذهي ارمذح الیذو
فح هها الهی ة فراعرنا یصفر مرهد السلب والنهب فح لیلة هلماء بارد ٍة مم رة ٍمصیف ٍة مرعه ٍة ،وهو علذى مذا هذو علیذو
من الصوف والجوع والرعدة والهرد  ،ومد اجاد فح وصف هها المرهد من خالل هها التركیذب الفنذح الرائذت  ،فانذ تذرى
من خالل هها الهی ذلن الوامت الحقیقح الهي ارتسم فح ذهنیة الراعر فأراد ان یترجمو الى وامت افتراضح ما ف المعنى
مد جمت فیو جمیت اطراف الصورة الههنیة المرتسمة والقاها على الذور حتذى جعلذن ترذعر بهذهة المرذاهد ذعوران یهعذث
فین الههجة والدهرة واالعجاب مما اثار هها الراعر من معانح حقیقیة فح ثوب مریب من االلفذاه التذح دلّذ داللذة تامذة
على الصورة الم لوبةة
االیقاع الموسیقح :
هنذذات عذذدة ابیذذا ورد فیهذذا المحسذذنا اللفظیذذة التذذح تسذذاعد علذذى اضذذفاء نهذذرة موسذذیقیة محسوسذذة عنذذد مراءتهذذا
فضالفُف ُف ُن عما تضفیو من جمالیة فح إطار تاوین الصذورة الفنیذة االبداعیذة التذح یریذد ان ینقلهذا الرذاعر للمتلقذح ومنهذا
مولو :
لعمرت ما فح االرض ضیق علح امريء

سرى را ها ن او راهها ن وهویعق رل

فترى ال ها بین را ها ف وراهها ف من ناحیة المعنذی ،وكذهلن الجنذاس الغیذر تذاا فذح حروفهمذا معذاف مذت وجذود متغیذر واحذد
بینهما وهو حرف الغین فح االولى والهاء فح ال انیة ،فهاتان الالمتان تجعالن من الهی یتمتت بموسیقى تساعد على ایجاد
الجمالیة المتوخاة ،ونحن نعلم ان اإلیقذاع الموسذیقح مذن المذؤثرا الالزمذة فذح المتلقذح كمایرعذد مذن العناصذر المهمذة فذح
تاوین اللغة الرعریة ة
كما نرى تا یف المعنى فح الالمتین فعن هاتین الالمتین مد جمعتا جمیت انواع الر هة والرههذة واالسذهاب الناتجذة عنهذا
والتح تدفت االنسان الى االرتحال و الى تغییر الماان او االستقرار والهقاء حسب الظرف والنفسیة ة
وكهلن فح مولو :
وكل ابح باس ٍل یر إننح
وان مد االیدي الى الةاد لم اكن
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ترى الجناس الموجود بین باسل وابسل ،وبین اعجلهم واعجل ،وكما نعلم ان هها یساعد صورة مها ذرة فذح اضذفاء ذئ
من النهرة الموسیقیة التح تعد من دعائم جمالیة الن

ة

وتالح ایضا ن النوتا الموسیقیة الموجودة فح الهیا التالیة :
فض ّا وض ّج بالهراال كأنها
وأ ضى وأ ض واتسى واتس بو
اا و ا ثم ارعوی بعد وارعو
وفاء وفاء بادرا
همم

وكلها

وه ّم وابتدرنا واسهل

وإیا نوال فو علیاء ث ّا رل
مرامیل ع ّةاها وع ّةتو مرم رل
وللصهر إن لم ینفت الرةو اجم رل
على نا مما یاات رم مجم رل
و ّمر منح فارط متمه رل

نالح فح هها المق ت مذن القصذیدة ك ذرة وازدحذاا النهذرا الموسذیقیة ،فذهعض بیذو هذها الذن

کذل مفرداتهذا موسذیقیة

بالنسهة إلرتهاطها بالمفردا المجاورة لها کقولو:
( وا ضی و ا ض ــ واتسی واتس بو ــ ّ
عةاها و ع ّةتو ــ مرامیل و مرمل) فنذری هذها الهیذ ی فذ بالجنذاس و هذو
وإن کان یر تاا ٍ فهو یجعل من الهی نوتة موسذیقیة واحذدة ،تمذأت بالنرذوة لسذماع م ذل هذها الهیذ الموسذیقح ،و کذهلن
االبیا االخری  ،واما بالنسهة للهیذ ال الذث فهذو یحتذوي علذی ال هذا ایضذا ن فضذالن عذن الجنذاس وهذو مولذو (:الصذهر ـ
الرةو) و هما وإن اختلفا من ناحیة الحروف و لان لل ها اثر المتمیة فی جانذب المعنذی  ،و اکذاد اجذةا بذأن الجنذاس
یتمتت بصاصیة التأثیر اللفظح و المعنوي و ربما یةون ال ها کهلن ،إال ان الجانب المعنوي فیو اک ر ههورانة
اذان فال راعرمد استفاد من المحسنا اللفظیة و إن کان هه التسمیة متأخرة عنو ،إال إن موانین الهال ذة إنمذا وضذع بعذد
استقراء العلماء للنصوص القدیمة ،اعنح مدمها بالنسهة إلنراء هها الفن أما من ناحیة الهال ة و الفصاحة فهنذات نصذوص
ال تةال علی ما کان علیو من الجدة و ال راوة و االمتاع و التأثیرة
الدالال الصرفیة و النحویة فی القصیدة:
نالح إن الراعر مد اک ر من االفعال المضارعة فی مصیدتو ،ونحن نعلم ان هه االفعذال تذدل علذی االسذتمراریة فذی
الحدو ،فهو یة ر منها کقولو:
ّ
اسذتف -یرذری -یرلذف -یرعذاش -تقذی رم-
(یعلو ویسف رل – یرو رال -یغدو  -یتةح رل  -تعذو رل -یفعذ رل -اردیذ رم -ارمیتذو -اضذربر  -اذهذ رل –
اتحو رل  -اطوی  -ترغار -تفت رل  -ا دو -تهادا  -یعارضر  -یصو ر  -اجابتو) الی آخر ة
کل هه االفعال جاء بصور ة متراکمة فی النصف االول من القصذیدة و اک رهذا ورد عنذد وصذفة لنفسذو  ،و کأنذن
ترعر من خالل هها االستقراء لما لإلستمراریة فی الحذد ،مذن تذأثیر علذی الرذنفری  ،فذعن هذهة االفعذال و إن کانذ

یذر

مقصودة من مهل الراعر نفسو إالانها تریر بصورة معقدة الی الحالة النفسیة لو،
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فهو یرة رر منها لالنتقال الی االماا و ترک الماضح و ترسهاتو خلف ههذر ،و عنذدما تنتقذل الذی القسذم ال ذانح للقصذیدة
نری إن االفعال بصیغة الماضح ترد بة رة م ل:
(ض ّا  -ضجّ

 -ا ضی -ا ض  -اتسی -اتس  -همم ر  -ه ّمذ ) تالحذ مذن خذالل هذها العذرض المهسّذخ لالفعذال

الماضیة إن الراعر لم یستعمل الفعل الماضح متعلقان بو فی القصیدة اال فح موارد ملیلة کقولو :
( کفانح  -همم ر ّ -مر منح -دعس ر  -فولّی ر ) فالهی نرا إنو لم یت ر الذی ماضذیو الرصصذح إال فذح مذوارد ملیلذة
فح القصیدة ،وههة الحالة ربما تعةس الجانب النفسح للراعر و احساسو تجا الماضحة
کما تالح ان الراعر مد استصدا صیغة التفضیل عدة مرا منها  (:اجرذت -اعجذل -االفضذل -اعذةل -اجمذل -اطذول-
اثقل – الیّل)ة
وهها ربما یریر الی ما کان یرعر بو الراعر من نفسیة ت ّوامة لالفضلیة  ،حررم منهذا عنذد امامذة الرذاعر فذی مومذو ،و
تظهر ههة اللمحة بوضوال فی مولو:
(االفضل المتفضل) فهو یرید ان یةون االفضل وبةذل ال ذر  ،و هذها مذاا ّدی بذو الذی االنتفذاض علذی مذانون القهیلذة و
االنحراف عنهم و اتصاذ حیاة الصعلةة منهجا ن فی الحیاةة وهه الصیغة تدل ایضا ن علی المهالغة فی وصذف الحذرب ،فهذو
عندما یتحد ،عن ارتو وسرعتو فی السلب یقول:
فأیّم نسوانا ن وایتم ر ولدةن

وعد کما أبدأ واللی رل الی رل

أي إنو ا ار علی القوا ومتل ونهب وترت النساء ایذامی  ،وتذرت االوالد یتذامی ثذم عذاد مذن ارتذو وال یذةال اللیذل مائمذان،
وهها ید رل علی المهالغة فی السرعة  ،فالراعر یصف لنذا سذرعتو فهذو مذد مذاا بةذل هذه العملیذا مذن السذلب و النهذب و
القتل و ال یةال اللیل مظلما ن علی حالتوة
التةرار:
نری الراعر مد ک ّرر بعض العهارا م ل :
(ولس بمهیاف ـ ولس بمحیار الظالا ـ والخر ـ والجهأـ وال خالف داریّة ) و الهی ارا من وراء هذها التةذرار فذی
وصف حاال الجهن واالمتهان المتعددة إنما یرمح الی تعدید الجهناء و ال رممتهنین ،فةأنما الرذاعر عنذدما ینفذح عذن نفسذو
ههة الصفا یع ّرضر من خاللها بالجهناء من مومو ممن کانوا علی هها الحال الهی وصف من الجهن ة
مالئمة اللف للمعنی :
یقول الراعر:
و الف هموا ٍال تةال تعود ر

عیادان کحرمی الربت ِأو هح اثق رل

اذا ورد اصدرتها ثم أنها

ت وب فتأتح من ترحی ومن ع رل

فااللفاه فی هه االبیا مالئمة للمعنی الهی یرید الراعر طرحو للمتلقح ،فنحن ال نری أي حرو و ال ت ویل فی هذهة
االبیا  ،و إنما تری إن هنات تناسها ن ملحوها ن فیها،
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فهو مد انتقی االلفاه علی مدر المعانح الم لوبة و نقذل الفةذرة بةذل امانذة و إبذداع ممذا جعذل مذن بعذض المقذاطت فذی
مصیدتو ایة فح الروعة یقف امامها القاريء و ال یمر علیها مرور الةراا ،و ان کان هنات ابیا تسذتومفن فهذها داللذة
علی االبداع و القدرة العالیة للراعر فح نقل افةار عن طریق الةالا المصتار و کهلن مولو
دعس علی

ف ٍو بغف ٍو صحهتح

سعار و أرزیة و وجر و افة رل

فقد أتی الراعر بالفاه و مفردا کل منها لو معنا الصاص و تأثیر المتمیة مما جعلنح امف عند هها الهی وامعذن فیذو
الفةرة واری مدی الصورة االبداعیة التح اجاد الراعر فی تةوینها ة

نتيجة البحث:
) 1اللغة الرعریة لغة فنیة تصتلف عن اللغة االعتیادیة بةونها تصتر القوانین العامة للغة المعیاریذة ،وتتجذاوز خ ذوط
الحقیقة وآفامها الی اودیة المجاز المترعهة ة
)2اللغة الرعریة عند کل اعر تصتلف عند یر من الرعراء وهها هو السر فح کونها لغة ال تصضت الی مانون لغذوي
معیّن إذ لو کان کهلن ألصهح لغة عامة یمةن إتهاع مالمحها من مهل کذل الرذعراء بالنسذهة لمذن سذهقهم  ،واالتیذان بهذا
علی وجو التقلید  ،إال انها تصتلف من اعر آلخر كما ا رنا وههاما یجعلها لغة خاصة یر مرترکة ة
 )9المیة العرب مصیدة مفعمة بالمعانح وااللفاه المتجانسة  ،والترتیب المعنوي واالیقاعح واللفظح الموجود فیها ة
)4االلفاه والمعانح الرکنان االساسیان فح تةوین عناصر اللغة الرعریة  ،التح تعتمد علی اللغة االعتیادیذة فذح فذرض
سی رتها علی جو الن

االدبح ة

 )1لغ ة الرعر عند الرنفری لغة جةلة ،حیة و مولیة ،وایقاعیة ومد است اع الراعر من خاللهذا أن یرعهذر عذن جةئیذا
وتفاصیل اللوحة الوامعیة التح هح انعةاس مها ر للهیئة التح یعیف فیها ،وللظروف ومالمذ الةمذان والمةذان الموجذودة
فح داخل القصیدة ة
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