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 "دراسة نظرية تطبيقية"التناص والتضمني العروضي يف شعر الرقيات  جتليات
 

 د.عبد هللا أمحد الوتوات                                                         
 جامعة مصراتة -كلية الرتبية                                                        

 :مقّدمة
     احلمد هلل رٌب العادلُت كالصبلة كالسبلـ على سيدان دمحم خامت األنبياء كادلرسلُت

  ... كبعد
ا من شعر عيبيد هللا بن قيس الرُّقٌيات، كانت قد همِّ متتناكؿ ىذه الدراسة جانبنا ف

أغفلتو العديد من الدراسات اليت تناكلت شعر الشاعر، ىذا اجلانب ادلهم ىو الرؤية األسلوبية 
كالببلغية لشعره كالوقوؼ على أىم األدكات كاألساليب الببلغية اليت شٌكلها أبسلوبو الببلغي 

 اخلاص لنقل ذبربتو كأفكاره. 
ٌيز هبما الشاعر عن غَتهكما هتد علا  ،ؼ ىذه الدراسة إذل رصد ظاىرتُت أسلوبيتُت سبى

 ظاىرة التناص كظاىرة التضمُت العركضي، فتوٌزعت الدراسة إذل مبحثُت: 
 بيعده أسلوب التناص يف شعره: حيث تضٌمن ىذا ادلبحث التعريف ابلتناص يف .8

ـه ، ككيف أنٌو النقدم كفائدتو الببلغية ، إضافةن إذل اجلانب كامتصاصه للًتاث كالتفاعل معواستلها
 التطبيقي. 

أسلوب التضمُت العركضي: كىو تعٌلق قافية البيت األٌكؿ ابلثاين، كأكضحت  .2
 مثلةالدراسة ما ذكره النقاد القدماء كاحملدثوف عن ىذا األسلوب، كتىناكؿى اجلانب التطبيقي أ

 سلتلفة من ىذا األسلوب. 
يف أمرو كاحد كىو  -حسب اعتقادم-يشًتكاف كقد اخًتتي ىذين األسلوبُت ألهنما 

الرجوع إذل االستقاء من النصوص القدؽلة، فاألسلوب األٌكؿ كىو )التناص( عبارة عن توظيف 
أما األسلوب  ،نصوص سابقة يف بناء القصائد، كىو قدرةي تشٌرب الشاعر للنص القدمي كسبثٌلو

ُت العركضي( فهو كذلك مأخوذه من قيدامى الشعراء اجلاىليُت، كىو أتكيد الثاين كىو )التضم
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... يف األيكذل يتم انصهار كلي على مستول الوعي، كيف  الزدكاجية الوعي)) كاضحه كصريحه 
 يف النص ادلنت،، ألنو ّيِّ الثانية سٌبتى ازدكاجية للوعي، كيف األكذل يصبح البيت ادلشًتؾ جزءنا عضو 

الذم يصدر عنو ادلنت، بوصفو مصطلحو  ،عضوم يف الًتاث الشفهي اجلماعيأصبلن جزءه 
ا لفتح النص على  :، أمكيف الثانية يظل ادلضمن اقتباسنا ،الشعرم اخلاص أنو يظل ذبسيدن
 .(1)(( نصوص أخرل

 :Intertextuality ادلبحث األول: أسلوب التناص

 : مفهوم التناص لغة  
الدراسات  لمرلي  يف حيضورىه فىرضى  الغرب، من كافده  حديث نقدم مصطلحه  اصنالت

النظرٌّيت  اختلفت كلقد العريب، ادلشرؽ على الوفادة كىوحديث ،مؤخرنا منها ةيكالعرب الغربية
 .الغرب يف أساسنا ةالنقديٌ  كادلدارس الفكرية اراتالتيٌ  ابختبلؼ حولو كالتفسَتات كادلفاىيم

الٌلغوية  ادلرجعٌية عن الكشف بنا ري غلدي  األديب، بيعده يف التناص داللة عن احلديث كقبل
  حاسم، بشكل االصطبلحي ادلعٌت إذل التعٌرؼ يف اليسعفنا ّيِّ لغو  التناص مفهـو ًعلمنا أبفٌ  ،لو

 .(2)(( األدبية ابلبيئة يٌتصل مرجعه  ذلا يكن دل ادلادة، ًقدـ من الٌرغم فعلى)) 
 ادلعاجم أصحاب أكرد كقد ص. ص(،)ف.  للُّغوما جذرىا إذل يعود لفظه  كالتناص

 :النص أف العرب لساف يف جاء فقد اجلذر، ىذا تفسر ادلعاين من اللُّغوية رلموعة
 (( . ، فقد نيصَّ : رفٍػعيك الشيء. نىصَّ احلديث يػىنيصُّو نٌصان: رفػىعىو. ككل ما أيٍظًهرى النَّصُّ

أىٍرفىعى لو كأىٍسنىدى. يقاؿ:  :أىم ،الزٍُّىرمكقاؿ عمرك بن دينار: ما رأىيت رجبلن أىنىصَّ للحديث من 
 .(3)(( رفػىعىو، ككذلك نصىٍصتيو إًليو. كنىصَّت الظبيةي ًجيدىىا: رفػىعىٍتو :أىم ،نىصَّ احلديث ًإذل فبلف

 حقل إذل مجيعها تنتمي ة،متقارب كمعاف دكاؿ عٌدة عنو يتوٌلد ص. ص()ف. فاجلىذر
 )التوثيق( عملية على داللتها ىو ،النقدية ابدلنطقة اتصاالن  أكثرىا كاف كردٌبا))  دالرل كاحد

                                                 

 .57النص، كماؿ أبو ديب، ص -السلطة  -احلداثة  -1
 .137، دمحم عبد ادلطلب، صاجلرجاينعبدالقاىر  عند احلداثة قضاّي -2
 .7/97 . ص(ص .، )فلساف العرب -3



 الرقيات التضمني العروضي يف شعرجتليات التناص و                              الثالث العدد - اآلداب جملة كلية
___________________________________________________________ 

861 

 

 كل الستخراج احلديث صاحب ماعند متابعة طريق عن كذلك ،صاحبو إذل كنسبة احلديث
 فبل بعض فوؽ بعضو الشيء جبعل يكوف الذم الًٌتاكم أٌما ،(1)(( منتهاىا بلوغ عناصره حىت

 ادلعٌت بُت عبلقةن  صلد أف نستطيع ادلفهـو ىذا إطار كيف كالتشارؾ، كالتفاعل على التمايز إال يقـو
ادلفاعلة،  على ربتوم فظيةاللَّ  بصورهتا التناص مادة أف علمنا إذا للتناص، كاالصطبلحي الٌلغوم

 .(2)األضلاء من ضلوو  على كالٌتعدد الٌتمايز توفٌر إذا إال الًفعلي ربققها الؽلكن كادلفاعلة
 دلفهـو أفٌ  ابلقوؿ لنا تسمح ف.ص.ص( (مادة من ادلستوحاة ادلعجمية فالنظرة إذنا

 .االصطبلحية جبذكره ادلفهـو ىذا يىردٍ  دل كإفٍ  لغوية، التناص جذكرنا
 :النقدي بُعده يف التناص

ألكؿ مرة كما  ظهر فقد األدبية، الدراسات يف النقدية داللتو فلو التناص، مصطلح أٌما
 Julia كريستيفا )جوليا على يد الباحثة الفرنسية عبد ادلطلب( )دمحم إذل ذلك أشار

Kristeva)  كيل  )تيل ـ كصدرت يف رلليت1967ـ كسنة1966يف ًعٌدة حبوث بُت سنةTel-

Quel( ك)كريتيك Critiqueسيميوتيك ( كأيعيد نشرىا يف كتابيها( semiotic)  )ك)نٌص الركاية
 أفٌ  إذل أشار كقد (3)(Bakhtin )ابختُتػػػلػ (Dostoevsky )دستوفسكي كتابكيف مقٌدمة
 من نصوص مأخوذ التعبَت داخل التقاطع ذاؾ ىو))  :بقوذلا عٌرفتو (Kristeva )كريستيفا

الدارسوف  هبا يتعامل أساسية كعيمدة))  ييستخدـ أصبح احلُت ذلك مينذ كالتناص ،(4)(( أخرل
 .(5)(( األديب اخلطاب حقل يف

                                                 

 .137قضاّي احلداثة عند عبد القاىر اجلرجاين، دمحم عبد ادلطلب، ص -1
 .هانفس ادلصدر السابق، الصفحة -2
 .147ادلصدر السابق، ص -3
 .نفسها الصفحةادلصدر السابق  -4
 .59التناص عندعبد القاىر اجلرجاين، دمحم عبد ادلطلب، ص -5
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 التناص دل أفٌ  ،ادلعاين كإنتاجية التناص دلوضوع عنددراستوبينما يرل )محيد احلمداين( 
كانت  أخرل مفاىيم النقدية الدراسات إذل سبقوإظلا ك  ادلعٌت، هبذا األكؿ الٌنقدم ادلفهـو يكن
 .(1)احلوارية مثل لظهوره كسبٌهد بو ترتبط

        على للداللة احلوارية مصطلح استخدـ من أٌكؿ (Bakhtin )ابختُت أفٌ  كيرل
 ادلصطلحات بعض إذل ابإلضافة الواحد الركائي النص يف النصوص كادللفوظات تقاطع)) 

 (2)(( النصوص إذل النظر عند احلوارية مفهـو مع تلتقي اليت اللغات األصوات كتعددية كتعددية
الٌتاـ  االتفاؽى  يوٌضح كىو احلًوارية (Bakhtin )ابختُت آلراء لصدن  ىو التناص مفهـو إذف

 .(Kristeva ك)كريستيفا Bakhtin) )ابختُت آلراء ادلتكامل كاالنسجاـ

 كادلعرفة احلفظ يقتضي كىذا النصوص، بُت كالتشارؾ التفاعل أساسو كالتناص
 ميوٌحد بنصٌو  كسبثيلها السابقة النصوص ربويل على يعتمد الٌنص ألفٌ ))  ؛السابقة ابلنصوص

 .(3)(( بدعمي  قارئ ككل تتناسب بطريقة كينس، ،كالغائب احلاضر بُت غلمع
سبثل  الشعرية، فهي اإلنتاجية بشأف ادلطلب( عبد )دمحم طرحو ما مع ينسجم كىذا

كبَتنا  اقطاعن  إف بل أخرل، أحياانن  كجلي أحياانن  خفي شكلو  يف القدؽلة، النصوص استعادة عملية
إال  احلقيقي النُّض، لو اليتم أساسنا ادلبدع أفٌ  ذلك دلاسبق، ربويرنا ييعد الٌشعرم النتاج ىذا من

 .(4)ادلختلفة اإلبداع رلاالت يف عليو السابق اجلهد ابستيعاب
من  شركطنا كضع إنٌو إذ ؛الشعر إلنتاج خلدكف( )ابن اشًتطو ما إذل يقودان ىذا كلعلٌ 

شركطنا  صناعتو كإحكاـ الشعر لًعمل أفٌ  اعلم))  :فيقوؿ األديب العمل جنس من احلفظ أعٌلها
  على ينس، ملكة النفس يف تنشأ حىت العرب شعر جنس من :أم جنسو، من احلفظ أٌكذلا

 إال كثرة كاحلبلكة الركنق كاليعطيو ،ردمء قاصره  فنظميو احملفوظ من خالينا كاف كمن...  منواذلا
                                                 

 .67كإنتاجٌية ادلعٌت، محيد احلمداين، ص التناص -1
 .نفسها ادلصدر السابق الصفحة -2
 .8التناص الشعرم، مصطفى السعدين، ص -3
 .142، 141دمحم عبد ادلطلب، ص، عبد القاىر اجلرجاين قضاّي احلداثة عند -4
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 الشعر أىكذلى  كاجتناب ساقط، نظمه  ىو إظٌلا شعر، لو يكن دل عدـ، أك حفظيو قلٌ  احملفوظ، فىمىنٍ 
 قبل علىيي  ادلنواؿ على للنس، القرػلة كشحذ الشعر من االمتبلء بعد مث زلفوظ، لو يكن دل دبن

 ذلك احملفوظ، نسيافي  رطوشى  نمً  أفٌ  :قاؿيي  كردٌبا كترسخ، ملكتو تستحكم منو كابإلكثار الٌنظم،
 تكٌتفتكقد  نسيتها فإذا بعينها، استعماذلا عن صادرة ىي إذ ؛الظاىرة احلرفية رسومو لتمحى
أخرل  كلمات من أبمثاذلا عليو ابلٌنس، ييؤخذ منواؿه  كأنٌو فيها األسلوب انتعش هبا، النفس
 .(1)(( ضركرة

 كالٌتشارؾ التفاعل على يعتمد الذم التناص أشكاؿ من شكبلن  اإلنتاجية كانت كإذا
ذلا  نقدية قضيةن  التناص اعتبار لنا ؽلكن فهل متعددة، نصوصنا يقتضي كالتفاعل بُت النصوص،

ملى  أف لنا ؽلكن ىل :أكضح كبعبارة النقدم؟ ادلوركث يف جذكرىا  خلدكف كنفٌسره ابن قالو ما ضلى
 النحو؟ ىذا على

 يتناسب كالنصوص دبا األخذ مث الوراء، إذل الرجوع يقتضي الٌتناص أف فيو الشكٌ  شلٌا
 يتطلب سبامنا، كما السابقة األدبية النصوص على كاالطبلع كالفهم احلفظ يتطٌلب كىذا اجلديدة،

لنظم الشعر  احلاجة نفٌسر أف ؽلكن ال إذ ؛كاالطبلع احلفظ -خلدكف( )ابن عند-الشعر نظم
 .ابحلفظ إال النص أكإنتاج

ابعتباره أكثر أنواع التناص  ،كسوؼ نرٌكز حديثنا عن التناص الديٍت يف شعر )الرقٌيات(
تداخل نصوص دينية سلتارة عن طريق االقتباس أك  :كركدنا يف الٌديواف، كالتناص الديٍت يعٍت

كاستحضار بعض القصص أك اإلشارات الدينية  ،التضمُت من القرآف الكرمي أك احلديث الشريف
لتعميق رؤيةو معاصرة يراىا الكاتبي يف ادلوضوع الذم يطرحو أك  ؛كتوظيفها يف سياقات القصيدة

كتعٌمقو كتثريو فنيِّا  التناٌصات أف تنسجم مع الٌنص اجلديدالقضية اليت ييعاجلها، كييفًتضي يف ىذه 
، كالتناص كاالقتباس كالتضمُت أساليب فنٌية تيوظَّف لبلورة احلاضر من خبلؿ ذبربة كفكرّيِّ 

                                                 

 .92ادلقٌدمة، ابن خلدكف، ص -1
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      ادلاضي، كتيستحضر لتعزيز موقف الكاتب من الرؤل كادلفاىيم اليت يطرحها أك يثَتىا نٌصو
زة ميتن نظر الشعراء إذل أٌف القرآف مصدره من مصادر الببلغة ادلكالٌتناص الٌديٍت يكشف ع)) 

    ، كيفٌسري أشياء سبٌس حياةزمافو كمكاف دالالت ال متناىية كإنٌو ػلمل لئلنساف يف كلٌ 
كلذلك أخذ الشعراء مينذي القدمي يعودكف إذل ىذا ادلصدر ادلتمٌيز ينهلوف منو  ؛(1)(( اإلنساف

  كيفيدكف منو يف بلورة مواقفهم ككجهات نظرىم. كيغٌذكف عقوذلم كأركاحهم
ٌثلي مظهرنا من مظاىر تعاميل  كاالقتباس من القرآف الكرمي كاحلديث النبوم الشريف ؽلي

، كمثل ىذا عر على التفاعل مع الٌنص الٌديٍتالشعراء مع الًتاث الٌديٍت، كيكًشفي عن قدرة الٌشا
كإظٌلا اإلفادة من ىذا الٌنص للكشف  ؛تسجيبلن للٌنص القرآينس مؤٌداهي الفهم ييبٌُتي أٌف االقتباس لي

فاالقتباس ليس رلٌرد عملية يقـو هبا الشاعر دكف أف )) عن ادلواقف الشعريٌة اليت ػلٌسها الشاعر 
لٌنص، يكتشفها شاعره بعد يكوف ذلا كظيفة، كإظٌلا ىو عملية تفجَت لطاقاتو كامنة يف ىذا ا

 .(2)(( اسو الشعورم الرٌاىنحسب موقعو كإحس آخر، كلّّ 
ـه كامتصاصه للًتاث من أشكاؿ التناص أك تداخل النصوصفاالقتباس شكله  ، كاستلها

كالتفاعل معو، كىو يف ىذا ادلعٌت ؽلٌثلي نظريٌة التكراريٌة اليت هبا يلغي )دريدنا( كجود حدكد بُت 
ألٌف كٌل نصو أك جزئٌية منو دائم  ؛االقتباس كمن مٌث تداخل الٌنصوص إيقـو على مبد ،نصو كآخر

الٌتعرض للٌنقل إذل سياؽ آخر يف زمنو آخر، كما أٌف كٌل كلمة يف الٌنص األديب ىي ساًبقة للٌنص 
يف كجودىا، كما أهٌنا قابًلةه لبلنتقاؿ إذل نصو آخر، حاملةن معها اترؼلها القدمي ادلكتسب، كادلادة 

لذا فإٌف السياؽ  ؛قات جديدة متعٌددة ال ربدُّىا حيدكدمى سيايادلقتبىسة تنفصل عن سياقها لتيقً 
إذل  طيةن حواجز النصوص كعابرةن من نصٌو كٌررة متخدليتداخل عرب االقتباس فتتحٌرؾ اإلشارات ا

آخر جاذبةن معها اترؼلها كاتريخ سياقاهتا ادلتعاقبة، فيتمٌددي معها ادلوركث األديب كينشأ من خبلؿ 
 .(3)التناصٌيةحركتها كانتقاذلا فكرةي 

                                                 

 .223صاالقتباس كالتضمُت يف شعر عرار، موسى راببعة،  -1
 .32الشعر العريب ادلعاصر، عز الدين إمساعيل، ص -2
 .كما بعدىا 55اخلطيئة كالتكفَت، عبد هللا الغذامي، ص -3
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ٌكلت يفيض ديواف )الرقٌيات( أبشكاؿ كمظاىر الٌتناص كخاصة الٌديٍت منو، فقد ش
جمةن يف أغلب كجاءت ىذه النصوص ادلتضٌمنة منس ا من الديواف،النصوص ادلقتبسة جزءنا ميهمِّ 

األحياف مع السياؽ الشعرم، كمٌتًسقةن مع الٌنص األصلي، ما جعل الٌنص الشعرم بشكلو عاـ 
، كالٌنصوص ادلقتبسة ليست للزينة أك الستعراض القدرات ابطنا كميٍقًنعنا فنينا كفكرّيِّ لتحمنا كمًت م

بدع ضركرّيِّ  الثقافية، كإظلا جاءت
ي
أك بلورة رؤيتو يف  ، لتعميق فكرتو ادلطركحةلتخدـ غرضنا يراه ادل

قضٌيةو ما، أك يراه منسًجمنا مع البناء الفٌٍت أك األسلويب أك اللُّغوم يف نٌصو الشعرم، كما أٌف ىذه 
ادلرجعٌيات الدينٌية ىي األقدري كاألبلغ للتعبَت عٌما غلوؿ يف نفس الٌشاعر، كما أهنا تضفي على 

ألهٌنا مقتبسةه من كتاب  ؛غة كالبيافالٌنص مًسات مجالية تفوؽ الكبلـ العادم من حيث الببل
 معجز. 

 كيشمل الٌتناص الديٍت اآليت: 
 التناص مع القرآن الكرمي:  .1

أتثٌر )الٌرقيات( ابلقرآف الكرمي كغَته من شعراء عصره، فقد صاغ بعض أبياتو متأثرنا 
آين لصياغة معٌتن بل ردبا يستخدـ الٌلفظ القر  ؛بلفظ القرآف الكرمي بصرؼ الٌنظر عن معناه القرآين

 . اللفظة الواردة يف القرآف الكرميمناقض سبامنا عٌما أيريدى لو يف 
 كانقسم أتثٌر شاعران آبم الذكر احلكيم إذل: 

 . التأثٌر ابلٌلفظة ادلفردة .أ 
 . التأثٌر ابدلعٌت فقط .ب

 أف نبٌُت ذلك.  -إف شاء هللا تعاذل-كسنحاكؿ يف ىذه الصفحات 
، بوصفها أصغر جزء مهم من اجلملة، فهي نبدأ ابللفظة الواحدةادلنطقي أف فمن 

االنطبلقة لكٌل بناء، فبل تركيب بدكهنا، فضبلن عن كوهنا اجلزئية اليت تؤخذ منها الصورة كالقٌصة، 
كال ؽلكن فصل الٌلفظة عن أم بناءو ليغوم أك الفصل بينها كبُت الًتاكيب الكاملة للجملة، كإظلا 

فادلعٌت  ،اص يف الٌلفظ فقط إذل عوادل أكرب من التناص كىي الصورة كالقٌصةاالنطبلؽ من التن
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سن الصياغة كاختيار اللفظ؛ ليتفٌرد ة لً ثر من شاعر كاحد، لكٌن ادلزيَّ الواحد قد ييتاحي ألك من ػلي
كالٌدليل على ذلك أهٌنم كضعوا  ،بذلك عن اآلخرين، فادلعاين ردبا تكوف مشًتكة بُت الشعراء

جبودة اللفظ كصفائو، )) صفاتو عديدة كاقتصركا يف ادلعاين على أصوذلا فخٌصوىا لؤللفاظ 
ككثرة طبلكتو كمائو، مع صٌحة الٌسبك كالًتكيب كاخللو من أكًد  هبائو كنزاىتو كنقائوكحسنو ك 

 .(1)(( وف صواابن كليس ييطلبي من ادلعٌت إالٌ أف يك ،الٌنظم كالتأليف
كاف دبثابة ثورةو غٌَتت جوانب كثَتة من حياة   --كنزكؿ القرآف على سيدان دمحم 

العرب؛ كمن ذلك لغتهم، كقد الحظ علماء اللغة كادلفٌسركف أٌف القرآف الكرمي يشتملي على 
فللتمييز بُت  ،مفردات ذات دالالت جديدة زبتلف عن تلك اليت عيرفت هبا قبل اإلسبلـ

ل اإلنسافي عنو أف يقوؿ: يف الٌصبلة امساف فالوجو يف ىذا إذا سيئ)) الداللتُت، قاؿ ابن فارس: 
كىناؾ ألفاظه جاء هبا  ،(2)(( لغوم كشرعي، كيذكر ما كانت العرب تعرفو مث جاء اإلسبلـ بو

...(  الغيبة، كغَتىا ،، اإلؽلاف، النفاؽ: )اإلسبلـ، مثلالكرمي كدل تكين معركفةن من قىبلالقرآف 
 كقٌيدى ألفاظنا أخرل.، على بعض األلفاظ ادلألوفة شركطناكزاد 

 ،كقد كردىٍت يف ديواف الرقٌيات ألفاظه كمعافو كصور خىضىعىٍت فيها لتأثَت القرآف الكرمي
 :(3)فًمن أتثٌر شاعران ابلٌلفظة القرآنية ادلفردة قولو
 .عىلىيًو شلٌا ػليىبُّ رًداءي  بػ          ػػػػػػكىالَّذم أيشرًبىت قػيرىيشه لىوي احليػ

فالشاعر ىنا يف معرض حديثو كفخره برجاالت قريش، يستخدـ ىذه الكلمة كىي 
، كالثانية مقٌدرة، األكذل موجودة يف الذًٌكر احلكيم)أيشربت( مث يقرهنا بلفظة )احليب( فالكلمة 

  :كذلك يف قولو تعاذل               
 ،حيٌب العجل :أم ،(4)

                                                 

 .64الصناعتُت، صكتاب  -1
 .81، أبو احلسن أمحد بن فارس، ص يف فقو اللغة العربية كمسائلهاالصاحيب -2
 .30، صالديوافينظر:  -3
 .93 :سورة البقرة -4
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الرجل، حبٌب قـو  حيث استفاد الشاعر من اإلشارة القرآنية الٌسابقة يف رىبط حٌب قريش ذلذا
 كيعطي للبيت مرجعٌية دينٌية.  ،ببل شك ى للعجل، فالرٌبط كالتشبيو تراثيّّ موس

  :(1)كمن ذلك أيضنا قولو

 .الضائًمىوشىديدي القيول يىدفىعي            أىلىدُّ ًإذا اخلىٍصمي دلٍى يىستىًقم
الرجل شديد اخلصومة، مٌث إنٌو ال يرضى ابلضيم  :أم ،فهو يصف ادلمدكح أبنٌو )ألد(

 هباكىو الظُّلم، كقد كصفو أبنٌو )شديد القول( كىي لفظةه موجودة يف القرآف الكرمي كصف هللا 
  :يف قولو تعاذل --سيدان جربيل        

  


الٌلفظة القرآنية فهذه  ،(2)
سن  ،انفعالٌية شعوريٌة ًبطاقىةو تعبَتية أصوذلا معجمٌية تبثُّ اشعاعات كالشاعر غلب عليو أف ػلي

كضع ىذه الٌلفظة يف مكاهنا ادلناسب يف تعبَته الٌشعرم بعد أف يضٌمنها دالالت جديدة حىت 
تصبحى شعرية، كحينئذو تيعطي الكلمة ادلختارة معنيُت معجميُت؛ )ذايت كرلازم( ييريده الٌشاعر 

لوظيفة ردة تلك اففتؤٌدم ادل يصل إذل اآلخرين، ؛ حىتؽ العاـ لتلك القصيدةكيتطٌلبو السيا
 . الٌشعرية اليت كيضعٍت ذلا

 :(3)كمن اقتباساتو القرآنية قولو

ا فىدىرَّت  .فىأىمسىت كىىيى عارًفىةه ذىلوؿي            مىرل اًبلسَّيًف ضىرَّهتى
ف أٌف حليبها جىرىل بكثرة فحديث الٌشاعر يف ىذا البيت يدكر حوؿ الٌناقة، ككي

، مث أنيت إذل الوصف اآلخر ، كداللة ذلك، كغزارة الٌلفظة اليت يف أٌكؿ البيت )مىرىل( دبعٌت حىلىبى
خر كىو )ذىلوؿ( أم الذم كصف بو ىذه الٌناقة، فقاؿ إهنا )عىارًفىة( أم ىادئة، كأردفها بوصف آ

 الكرمي يف سورة، كىذا الٌلفظ ال شٌك أنٌو يذٌكران بقٌصة البقرة الواردة يف القرآف سهلة االنقياد
  :تعاذل صفتها فقاؿ عز كجلبقرة، حيث بٌُت هللا ال               

                                                 

 .147الديواف، صينظر:  -1
 .5 :سورة النجم -2
 .122الديواف، صينظر:  -3
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إٌف طاقة ادلفردة داخل النص الشعرم كبَتة؛ ألٌف الداللة يف ، (1)

عر أك ادل على كفق النظاـ النحوم  نفسها الكلمةداللة ب الذىٍت ليس ابلضركرة أف تكوفٌت عالشًٌ
 .(2)كادلعجمي

 :(3)نفسها مثٌ يقوؿ يف القصيدة
 .تيرًكنى كىفػىرَّ عىنهينَّ البيعوؿي            اكىكادى ًنساؤيىيم يىلقىُتى غىيِّ 

، كما سوؼ تتعٌرض لو من ادلخاطر بعد أف يتحدث الشاعر عن رلموعة النسوة
بلؿ، كىذا اللفظ ال ييستعمل  لضذلك بلفظ )الغي( كىو ايًتكهٌن أزكاجهن، فيقوؿ معربنا عن 

 :تعاذلكاضح يف قولو كثَتنا يف الشعر اجلاىلي هبذه الطريقة كىي )لقاء الغي(، فهو اقتباسه قرآينه 
                                

(4) ،
طريق الٌداللة األٌكؿ  ىيكهبذا االختيار نبلحظ إتقاف الٌشاعر الختياره الكلمات، ألٌف الكلمات 

متكامله من أجزاء ال ؽلكن فصلها إاٌل دبا ؽلتاز بو كلُّ جزء  ، كما أٌف الٌنص األديب كلّّ يف الشعر
 يف ذاتو ًمن غَت إخبلؿو ابلقواعد العامة أك خركجو على األصوؿ. 

 : (5)كمن أتثره ابلقرآف قولو
 .كىاشتىكىيتي اذلىمَّ كىاألىرىقا          يلى قىد غىسىقىاًإفَّ ىىذا الل

فلفظة الغىسق تيستخدـ يف أغلب األحياف مع الليل؛ ألهنا تعٍت الظيلمة يف أغلب 
 السابق، كقد استشهدى ابن منظور ابلبيت اعر يف ىذا البيت عن ىذا ادلعٌتكدل ؼلرج الشٌ  ،معانيها

  كىي لفظة قرآنية ساقها الٌشاعر ىنا متأثرنا بقولو تعاذل:، (6)يف ًلسانو      

                                                 

 .71 :رةسورة البق -1
 .24، ص، دمحم األسعد: مىقالة يف اللغة الشعريةينظر -2
 .122، ص الديواف -3
 .59 :سورة مرمي -4
 .115الديواف، ص  -5
 .10/288)غ. س. ؽ( ينظر: لساف العرب،  -6
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بعد ظهور اإلسبلـ إذل  طٌور الذم أصاب اجملتمع العريبفالت، (1)
يومنا ىذا انعكس على كاقع احلياة أببعادىا كٌلها، فقد كاف ظهور اإلسبلـ كنزكؿ القرآف يف 

، ميعًجزةن حقيقية؛ ألٌف القرآف أذىل بية ذركهتا من االزدىار كالتطٌوربلغت فيو اللغة العر  عصرو 
 ا فالقرآف الكرمي أعظمي كتابمن ىنبياانن رائعنا كفصاحةن بليغة، ك )) فوجدكا فيو  العرب مجيعنا؛

 .(2)(( عرفتو العربية يف مجيع جوانبها من عصران القدمي حىت كقتنا احلاضر
 :(3)كًمن أتثٌر الشاعر ابلقرآف الكرمي عن طريق ادلعٌت قولو

 .مىيته لًقيدرىًة خاًلقً           كىلىقىد عىًلمتي أبًىنٍَّت
      منذي زمن بعيد، كليس للشاعر من مزيٌة ؽلتاز معلوـه ابلضركرةفكوف اإلنساف ميته 

انت،ه عن تغلغل  ، كىذابقدرة اخلالقعندما قىرفى ادلوتى لكٌن ادلعٌت اختلف  ؛هبا يف ىذا األمر

    :كتابو العزيز  ، كمعرفتو أبٌف هللا سبحانو كتعاذل قد قاؿ يفاإلؽلاف يف قلبو  

  
عز كجل كترسيخ عقيدة فقد أسهم القرآف الكرمي يف تقوية ركابط اإلؽلاف ابهلل  ،(4)

 التوحيد، كالدعوة إذل كل خيلق فاضل ككرمي.
 :(5)كمن األلفاظ اليت أتى هبا الشاعر متأثرنا دبا جاء منها يف القرآف قولو

سي النَّ   .حىىٌت ًإذا ىيمي ًحزىؽي جوًدمًٌ ػػػػ           ػػػػػهاًر عىلى الفىما ًاستػىقىلَّت َشى
ففي ىذا البيت غلعل الشمس ترتفع على ظهر اجلبل، الذم مسٌاه بلفظة حكاىا 

            عندما كقفت السفينة على ظهر اجلبل، قاؿ تعاذل: --القرآف الكرمي يف قٌصة نوح 

                                                 

 .78 :سورة اإلسراء -1
 .41ينظر: التطوير كالتجديد يف الشعر األموم، شوقي ضيف، ص -2
 .159الديواف، ص  -3
 .185 :سورة آؿ عمراف -4
 .104، صالديواف -5
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فىصيوىري القرآف الكرمي أثٌرت كثَتنا على الشعر العريب، إذ اعتمد  ،(1)

 أف يستمٌدكا ألفاظهم كمعانيهم منو. على الشعراء كغَتىم
قٌيات( ىذه األلفاظ القرآنية كادلعاين يف سلتلف ادلواقف كما )الر كقد استخدـ الشاعر 

كأخرل يف موقف ادلدح، أما  ،خرمٌر بنا يف األبيات ادلاضية، فنراه اترة يستخدمها يف موقف الف
فقد  ،يف ىذا البيت فسنراه يستخدـ معاين القرآف الكرمي كألفاظو يف الغزؿ، كال عجب يف ذلك

نذكر منهم على سبيل ادلثاؿ الشاعر )جرير( فقد  ،استخدـ العديد من الشعراء ىذا االذباه
 :(2)قاؿ

 .با كىالغانًياتً الصًٌ لىوىدَّعتي          فػىلىوال حيبُّها كىإًلىًو مىوسى
 :(3)كالشاعر )الرقٌيات( يٌتبع نفس األسلوب، فيخاطب صاحبتو عن طريق اجملاز فيقوؿ

 .تىقتيل كىدلى تىستىًقد كىدلى تيًقدً          قػىتىلًت نىفسنا ًبغىًَت نىفسو كىدلى 
افالٌشاعر  كدل دل تقتص  –أم نفسو–، كما أهنا ينفي أف تكوف نفسو قد قتلت أحدن

، كىذا مها بقتل نفسو دكف ذنب، فقد اهتكٌلو ليبٌُت لصاحبتو ما فعلتو بوكىذا  يقتص ذلا أحد، 

    : مقتبسه من قولو تعاذل                  

    
 


(4).  

جاءىت عن طريق ادلعٌت قولو كمن االقتباسات اليت أكردىا الشاعر اليت
(5): 

ميري النَّ    ػابي رىةو ًجلبػػػػػًو ًمن كىبػلىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىع         ىػكا كىيىنساسى أىف يػىربى َيى

                                                 

 .44 :سورة ىود -1
 .98ينظر: ديواف جرير، ص -2
 .72ينظر: الديواف، ص -3
 .32 :سورة ادلائدة -4
 .44، صيوافينظر: الد -5
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ًميى كي يُّها ادلأى    .ًمن كىرائي كىًمن كىراؾى احًلسابي           وي ػػلػػػػػػػػػػػستىًحلُّ حلى
لمات يف البيتُت السابقُت، يستخدـ الٌشاعر التناص القرآين من خبلؿ استعماؿ الك

بػ)الرب( مث  تخدـ الفعل ادلضارع )َيمر( كقرنو، ففي البيت األٌكؿ اسبدكف أف يتعٌرض للنص كامبلن 
( عن اآلمر هبانفى ىذه الٌصف       ، فيتجو ذىن ادلتلقي مباشرةن لآلية الكرؽلة:ة كىي صفة )الربًٌ

              
كىو ينكر  ،فالٌشاعر ىنا يف مقاـ ذـ لصاحبو ،(1)

عليو ىذا الفعل، يصفو فيو أبنٌو َيمر الٌناس ابلربًٌ كينسى ىو ىذا الفعل، كما أٌف الًكرب قد أخذ 
 .مأخذ حىت أصبح عليو جلبابه  منو كلٌ 

كيف البيت الثاين، يواصل الٌشاعر أسلوب الٌذـ عن طريق التناص القرآين، فيصف مىن 
، كيذٌكره أبنو سوؼ يلقاه يـو احلساب ليحاسبو على ما فعلو، كىو يغتابو أبنٌو َيكل حلمو
   :مقتبسه من قولو تعاذل                 

 


(2).  
  :(3)كمن استخدامو أللفاظ القرآف الكرمي قولو ؽلدح قومو

  مػػاءي ـو ًكراـو بىكىٍت عىلينىا السَّ          ماءي عىلى قىولىو بىكىت ىىًذًه السَّ  
 .ػاءي ػػػػػػػػػػًقيُّ كىاخليلىفػا التَّ ػػػػػػػػػػػػيقي ًمنٌ          دػػػػػػػػػػػػػػيبُّ األيمًٌيُّ كىالصًمٌنا النَّ ني ػػضلى  

( فقد جعلو Roland Barthesفالفعل التناصي ىنا جاء كما أشار إليو )ابرت 
( ىو أنٌو إذل جانب التناص Roland Barthes فالذم يرٌكز عليو )ابرت)) متداخبلن مبعثرنا 

، كىنا تتعٌقدي ادلسألة ئآخر يستحضره القار  ف ىناؾ تناصّّ الذم يستخدمو كيستحضره ادلؤلٌ 
ًو أك مىٍقركئً  ،فالكاًتبي يستحضر نصوصنا أخرل من سلزكنو الثقايف ،ب كتزداد غموضناكتتشعٌ 

، كلكن يف الوقت ذاتو يستحضر القارئ يف أثناء قراءتو للنص ادلعريف كيضمنها نٌصو اجلديد

                                                 

 .44 :سورة البقرة -1
 .12 :سورة احلجرات -2
 .72، ص : الديوافينظر -3
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 ،(1)(( ومنا لدل الكاتب يف أثناء كتابتوؼلتلف عمالذم قد  ،نصوصنا أخرل من سلزكنو الثقايف
  :، فالبيت األٌكؿ مأخوذه من قولو تعاذلىنا يعتمد على نٌصُت قرآنيُتاعر فالشٌ     

         
  


(2).  

 كالبيت الثٌاين مقتبسه من قولو تعاذل:                     

 
(3). 

 مع احلديث الشريف: التناص .2
 ،من قىوؿو أك فعل أك تقرير احلديث النبوم الشريف ىو كلُّ ما صىدرى عن الرسوؿ 

كمنهله ينهل منو  ،، كىو مصدره من مصادر التشريع اإلسبلميادلصدر الثاين بعد القرآففهو 
 سواء.  دٌو الشعراء كاألدابء على ح

 االقتباس من حديث رسوؿ هللا  غفلدل ي)الٌرقيات( غلد أٌف الشاعر  ن يف ًشعرمعًٌ تكادل
اليت استخدمها يف التناص مع القرآف الكرمي، فمن االقتباسات اليت ساقها  رةكإف دل يكن ابلكث

 :(4)الٌشاعر متأثرنا فيها ابحلديث النبوم قولو
 .أـى زىمافه يف ًفتنىةو غىًَت ىىرجً           لىيتى ًشعرم أىأىكَّؿي اذلىرًج ىىذا

بو  مَّتيف ىذا البيت يتساءؿ عن الٌزمن الذم يعيش فيو كالًفنت اليت ألى  فالٌشاعر
كليس  ،أـ ىذا الٌزمافي زمافي فتنة من الفنت --فيقوؿ: أىذا زماف اذلرج الذم أنذران منو النيب 

؟! كاذلرجي ىنا دبعٌت )القتل(، فبل شٌك أٌف الشاعرى --زماف اذلرج ادلذكور يف حديث الرسوؿ 

                                                 

 .19ىاشم غرايبو، صا،  كتطبيقيِّ نظرّيِّ  ينظر: التناص -1
 .29 :سورة الدخاف -2
 .157 :سورة األعراؼ -3
 .65الديواف، ص  -4
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 --يف حديثو الذم ركاه أبو موسى األشعرم عن النيب  --البيت متأثٌػرنا دبا قالو أتى هبذا 
      ، كييرفىعي ًفيها الًعلمي، كيىكثػيري ًفيهىاٌّيمنا يػىٍنزًؿي ًفيهىا اجلىٍهلي إٌف بػىٍُتى يىدىم السَّاعىًة أل ))أنو قاؿ: 

 .(1)((اذلىرىجي 
اإلسبلمية، اليت دل تكن مستخدمة قبل كسبٌيز ًشعر )الرقٌيات( بوركد بعض األلفاظ 

 ... إخل( ، الٌشهداء، هللا، اذلدم، الٌدين اجلاىلٌية، اخلليفةظهور اإلسبلـ، مثل )الصبلة، التقى
كىو  ،: )الكداءاليت أتثٌػرى هبا الشاعر من مثل ،كما أٌف ًشعره تضٌمن بعض األماكن اإلسبلمية

... إخل(،  ، جبل أيحدالبيت ،بل ًمٌت، اجًلماراـ، جكىو ركن البيت احلر  ،جبل عرفة، الرُّكن
فالعمل ))  كالواقع أٌف مجالٌية ادلكاف تيعد من الدالالت اليت تيضفي على الٌنص طابعنا فنينا مجيبلن 

كما أٌف أكثر أبعاد  ،(2)(( كابلتارل أصالتو ،د ادلكانٌية فإنٌو يفقد خصوصٌيتواألديب ًحُتى يفتق
 "ما"، فادلكاف الذم ال ييثَت مقدارنا لفنوف، ىو البيعد الذايت النفسي اادلكاف كضوحنا كانتشارنا يف

من ادلشاعر، تعاطفنا أك تنافرنا، قٌلما يستحوذي على اىتماـ الفىٌناف، كإضفاء البيعد النفسي أك 
 .(3)الشعور على ادلكاف يبدأ من حلظة اختياره الستخدامو يف العمل الفٌٍت 

ات( تستحق منا دراسة ادلكانٌية تيشٌكل ظاىرةن ابرزة عند )الٌرقيحظ أٌف الداللة ادلبلكمن 
، كذلك سباشينا مع ما ييناسب ىذا ادلطلب ما ؼلٌص اجلانب الديٍت ننا سنتناكؿ منهاأغَت  ،موٌسعة

 ر كأىٌم ىذه األماكن ىي )مكة ادلكٌرمة(طهَّ دل، كادلكاف ادلقٌدس ىو ادلكاف ادلبارؾ كاىو )التناص(ك 
كغار حراء، كغار ثور،  ،كجبل عرفات ،: الكعبة ادلشٌرفةمن أماكن مقٌدسة مثلكما ربتويو 

 . كالركن، كشعائر احلٌ،، كغَتىا
 :(4)فمن ذًكرًه دلٌكة كادلواقع ادلقٌدسة احمليطة هبا قولو

ػػػداءي أىقفىرى  سو كى  فىالبىطحػػػػاءي  ني ػػػػػػػػػػكدىمّّ فىالر ػػػػػػػػػػفىكي     ت بىعدى عىبًد َشى
                                                 

 .137اجلامع الصغَت، جبلؿ الدين السيوطي، ص -1
 .6ابشبلر، ترمجة غالب ىلسا، ص مجاليات ادلكاف، جاستوف -2
عاصر، صبلح صاحل، ص -3

ي
 .  255ينظر: قضاّي ادلكاف الركائي يف األدب ادل

 .25الديواف، ص -4



 الرقيات التضمني العروضي يف شعرجتليات التناص و                              الثالث العدد - اآلداب جملة كلية
___________________________________________________________ 

871 

 

ػػسو  دً ػفىًمٌتن فىاجًلماري ًمن عىب  ػراءي ػػػػػلدىحه فىًحػػػػػػػػػػػػػراته فػىبى ػػػػػػػػػػػػػميقًفػ    َشى
ـي الَّيت ًبعيسف  ػواءي ػػػعي فىاألىبػػػػػػػػػػػاػهيم فىالقػػػػػفىةي ًمنػػػ    ػفىاجليح افى ػفىاخلًيػػا

 .ػبلءي ػسو خى ػًمن عىبًد َشى يا ًقفاره ػػ    ػػػػػقفىالس موًحشاته ًإذل تىعاًىنى 
ففي ىذه األبيات يذكر الشاعر رلموعة من األماكن يف مٌكة ادلكٌرمة، كىذه األماكن 
ارتبطت مع ادلتلٌقي أبهٌنا أماكن مقٌدسة، فهي أماكن مهبط الوحي، كالٌشاعر مع ذكره ذلذه 

ذلا، كيف ذلك زّيدة  األماكن ادلقٌدسة، ييلٌمح ضمننا لبلىتماـ الذم كانت توليو رجاالت قريش
  دلكانتها الدينية.

  : أسلوب التضمني العروضيادلبحث الثاين
 التضمني لغة : 
 كضىماانن  ، تقوؿ: ضىمنى الوعاءي ماءن ضىمنناإدخاؿ شيءو يف شيءو )) التضمُت ىو 

، كضٌمن الشيءي كضم، كضٌمن الرجلي الوعاءى ماءن: جعل فيو ماءن : حول كتضٌمنى الوعاءي ماءن 
 .(1)(( الشيءى: أكدعو إٌّيه

 قاؿ )ابن الرقٌاع( يصف انقةن: 
 .(2)كىشحي احليرًَّة احلىبىبل  تىضىمَّنى  كىما         ًمن عىواًىًنها اأىككىٍت عىلىيًو مىضيقن 

ف يف كوزو أك : شرابيك ميضمَّنه إذا كاقاؿككلُّ شيءو جعلتو يف كعاء فقد ضٌمنتو إٌّيه، يي 
: مضموف مضموف، كىو ما يف بطوف احلوامل من كٌل شيء، كمنو قوذلم: مجع امُتي ضإانء، كادل

، ٌمنتيو القيرل كاألمصار من النخل، كانقةه ضامن، كالضامنة من كٌل بلد: ما تضالكتاب كذا ككذا
ٌيت ضامنة ألٌف أرابهبا قد ضىمىنوا عمارهتا ككاف داخبلن يف  العمارة كأطاؼ بو سور ادلدينة، كمسي

                                                 

 .13/257 )ض. ـ. ف(لساف العرب،  -1
: عػػركؽه . مضػػيق: مػػا ضػػاؽ مػػن األمػػاكن كادلقصػػود ىنػػا الػػرحم. العػػواىنأم شػػٌدت علػػى اجلنػػُت أككػػت عليػػو: -2

)ض. م.  ،15/520)ك. ؾ. م(  . ينظػػر: اللسػػاف،كابطػػنلكشػػح: جانػػب الػػبطن مػػن ظػػاىر . ايف رحػػم الناقػػة
 .2/300 . ش. ح(ؾ) ،13/297 . ف(ػ)ع. ى ،10/208ؽ( 
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    :ات ضماف كما يف قولو تعاذلكًحٍفظىها، فهي ذ       
، ذات رضا :أم ،(1)

: ادلعٌت أٌف أصل الضامنة ىي البلدةي نفسيها، فقالوا كالضامنة فاعلة دبعٌت مفعولة، كغلوز أف يكوف
رلازنا ميرسبلن عبلقتو  مث جاز الٌلفظ ،حاكية :أم ،فالبلدة ضامنة ،: أم احتوتٍ ضمنت البلدة طلبلن 

: كأرادكا احلاؿ فيها كىو )النخل(، مث جاز الكبلـ من قوذلم ، فذكركا احملل كىو )الضامنة(احمللٌية
( كضٌم إذل قوذلم: )ضىمنى  ،حول :)ضىمنى الوعاءي ماءن( أم ، كادلعٌت حواه كضمَّوي  :أم ،فبلفه فبلانن

تًو فهو ادلتكٌفل بو،  : الضامن كالضمُت أم فقالوامث اشتقوا من ذلك أنٌو جعلو يف حٌيزه كعيهدى
 الكافل كالكفيل. 

ـي ضامنه كادلؤٌذف مؤسبن))  :قاؿ صاحب اللساف يف حديث أيب ىريرة     :(( اإلما
م كقيل: ))  أراد ابلٌضماف ىاىنا احلفظ كالرعاية ال ضماف الغرامة؛ ألنو ػلفظ على القـو صىبلهتى

كصٌحتها مقركنةن بصٌحة صبلتو، فهو كادلتكٌفل ذلم صٌحة  ،تدين بو يف عيهدتوقإٌف صبلة ادل
 .(2)(( صبلهتم

، حول كضمٌ  :أم ،ضىًمن اجلسدي ببلءن  كتوٌسع العرب يف الكبلـ عن ىذا اجلدر، فقالوا:
يى الٌداء يف اجلسد من ببلء أك كرب الٌضمن كالٌضماف كالضمنة كالضمانة، كرجله  كمن ذلك مسي

 كىو الداء.  ،يف يده ضمانة :مريض، كرجله مضموف اليد، أم :أم ،ضىمىنه كضًمنه 
كتطلق ىذه اللفظة كتعٍت احليب، فالرجل الضامن ىو العاشق، كاألصل يف ذلك من 

 .(3)أنو عشق فهو عاشق :، كادلعٌتم: ضمن الرجلي احلبَّ فهو ضامنه قوذل
 

                                                 

 .21 :سورة احلاقة -1
 .13/257 . ف(. ـ)ض لساف العرب، -2
 .، ادلادة نفسها كالصفحة نفسهاينظر: ادلصدر السابق -3
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 : التضمني اصطالح ا
أٍف تتعٌلقى قافية البيت األٌكؿ )) العىركضي ىو يرل الببلغٌيوف كالنٌقاد أٌف التضمُت 

ي بذلك          ، كألٌف األٌكؿ ال يتم إالٌ ألنك ضىٌمنت الثاين معٌت األٌكؿ ابلبيت الثاين؛ كمسي
 .(1)(( ابلثاين

 فالبيت األٌكؿ ال يتٌم معناه إالٌ دبا بعده كيظلُّ زلتاجنا إليو.
اد القدماء؛ بسبب مناداهتم بفكرة كييعد التضمُت العركضي عيبنا عند أكثر النقٌ 

عر يف عصور سابقة  ،(2)استقبلؿ البيت نفسو  –يف ظٌل غياب الكتابة كالتدكين-فقد ارتبط الشًٌ
عر كإنشاده  ،ابلغنائٌية، كاحلفظ كالتضمُت العركضي يف القصيدة ال يساعد على حفظ الشًٌ

ن البحث عن أفضل بيتو قالتو ككذلك عىدُّكهي عىيبنا بسبب ما جرت عليو ضائقتهم النقدية م
، كافتقارىم إذل النظرة الشاملة إيبلئهم النظرة اجلزئٌية للقصيدةالعرب يف األغراض ادلختلفة، ك 

 إليها. 
التضمُت ليس بعيب، كإف كاف غَته أحسن )) إذل أٌف ى( 285فذىب األخفش )ت 

 .(3)(( منو
فيهما تضمُت فاألكذل داخلة يف  مٌث قٌدـ صورتُت للتضمُت كما يراه، كعلا يف الواقع ليس
 :(4)صورة )تفريع( أم إطالة الطرؼ األٌكؿ، كىي قوؿ حامت الطائي

ري          ًبقىفرىةو  دامى ػػػػػػػػػأىماًكمُّ ًإف ييصًبح صى    ًمنى األىرًض ال ماءه ىيناؾى كىال َخى
 .فػػري ػػػػػػػػػػلتي بًًو صى ػػشلٌا خبىً دٌم ػػػػػػكىأىفَّ يى          رَّينػضى  أىفَّ ما أىىلىكتي دلى يىكي  مٍ تىر  

 مثاالن عليها:  (5)كقٌدـ قوؿ )النابغة الذبياين( ،أٌما الصورة الثانية فهي صورة )البًت(

                                                 

 .65، لؤلخفش، صككتاب القوايف، 3/201السائر، ينظر: ادلثل  -1
 .  83ظاىرة التضمُت العركضي يف شعر األعشى، موسى راببعة، ص -2
 .  70كتاب القوايف، األخفش، ص  -3
 .  2/651، البيتاف يف الزىرة، أبو بكر دمحم بن داككد األصبهاين -4
 .114: ديوانو، صينظر -5
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 كىىيم أىصحابي يىوـً عيكاظى ًإينٌ          يمو ػػػػػارى عىلى سبى ػػػػػػػػػػكىىيم كىرىدكا اجلًف             
 .يدًر ًمنٌػػػػػػػػػػػػػػػهيمي ًبويدًٌ الصَّ ػػػػػػػػػػػػأىتىينى          اًدقاتو ػػػػمىواًطنى صشىًهدتي ذلىيم              

ألمثلة الٌدالة التضمُت، إاٌل أنٌو دل يوٌفق يف ا ا سبق أٌف )األخفش( كإٍف دل يىعبفنجد شل
 بل نراه يستخدـ مصطلح التضمُت مرادفنا دلصطلح التعٌلق.  ؛عليو داللة دقيقة

كىو أف )) : فقاؿفقد مٌسى التضمُت مبتورنا، كعٌرفو ى( 117 قدامة بن جعفر )تأٌما 
      يىطوؿى ادلعٌت عن أف ػلتمل العركض سبامو يف بيت كاحد فيقطعو ابلقافية كيتٌمو يف البيت

شلا كقع بُت طرفيو ادلتبلزمُت تضمُت،  كافف ،كمٌثل )قدامة( للتضمُت دبثاؿو أٌكؿ ،(1)(( الثاين
 :(2)كذلك يف قوؿ عركة بن الورد
بًُّر يف األيمػػػػػػػػػػػن لىكى اًبلتَّ ػػػػػػػكىمى -         رمػػػػػػػػػػػػػو كىاليىوـى أىمػػػػأىال كىأىبيكى لى   -ورً ػدى

 .دكرً عىلى ما كافى ًمن حىسىًك الصُّ          كىىبو  تي ًعصمىةى أـيػًإذان لىمىلىك
و البيت األٌكؿ حىت كصل إذل ككاف ادلثاؿ الثاين الذم قٌدمو )قيدامة( شلٌا فػيرٌع )أيطيل( في

 :(3)، كذلك يف قوؿ امرمء القيس بن حيجرآخره
 كىبىعدى اخلىًَت حيجرو ذم الًقبابً          ًك اًبًن عىمركو دللأىبىعدى احلاًرًث ا         
 .ًن الصيمًٌ اذًلضابً ػػػػػكىدلى تىغفىل عى          االدىىًر لينن أيرىٌجي ًمن صيركًؼ          

أف يكوف الفصل األٌكؿ )) التضمُتى بقولو: ى(  195كعٌرؼ أبو ىبلؿ العسكرم )ت 
مفتقرنا إذل الفصل الثاين، كالبيت األٌكؿ زلتاجنا إذل األخَت، كقوؿ الشاعر

(4): 
 -احي ر ػػػػػػػريٌة أكيػبًلىيلىى العامً         لدػليلة قيل يغ-كأٌف القىلبى                
 .و كقد عليقى اجلناحي ػذباذب         ػػاتتٍ ػػػػػػػرؾه فبػػػػػعٌزىا ش ةه اػػػػػػػػقط                

                                                 

 .222، ص، قدامة بن جعفرنقد الشعر -1
 .59صينظر: ديوانو،  -2
 .44: ديوانو، صينظر -3
 .، كقيس بن ذريح، كنصيب بن رابحالبيتاف منسوابف يف كتب األدب لشعراء كيثر، منهم: رلنوف ليلى -4
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فنجد أٌف  ،(1)(( كىو قبيح ،فلم يتٌم ادلعٌت يف البيت األكؿ حىت أسبٌو يف البيت الثاين
ادلثاؿ الذم قٌدمو العسكرم قد حىوىل تضميننا بُت الطرفُت ادلتبلزمُت، كىو ما كضع بُت 

 الشرطتُت. 
كأٌما ))  فيو صورة التعٌلق ابلسابق فقاؿ:مثاالن جٌسد ى( 111كقٌدـ الباقبلين )ت 

 قولو: 
 ةه يف مىنزًؿً ػػػػػػرُّؾى كىقفى ػػػػػػػػػػػػػا يىضي ػل مػبى        ػمو اًر ميتػىيَّػػػػػػػػػػػػػكى ًمنى اًنًتظػػػػػػػػػػػػػػػماذا عىلىي      
 .رىجعان فىكىيفى يىكوفي ًإٍف دلى ييسأىؿً        ًإف سيلى عىيَّ عىًن اجلىواًب فػىلىم ييًطق     

فالبيت الثاين ميعٌلقه ابألٌكؿ، ال يستقٌل إاٌل بو، كىم يعيبوفى كقوؼ البيت على غَته، 
 –اآلخر حبيث ال يقف على ادلصراع–البيت الٌتاـ ىو احملمود، كادلصراع الٌتاـ بنفسو كيىركفى أٌف 

فالبيت الثاين متعلقه ابألٌكؿ ابلضمَت ادلستًت يف الفعل ادلبٍت للمجهوؿ  ،(2)(( أفضل كأمت كأحسن
 م( ادلوجود يف البيت األٌكؿ.يَّ دلتادلقٌدر بػ)ىو( العائد على )ا ،)ًسيلى(

ك)الباقبٌلين( كإٍف كاف يرل أٌف ىذا النوع من التعٌلق معيب؛ فإٌف كبلمو ييشعر أنٌو ال 
غلزـي بذلك، حيث جعل الكبلـ بصيغة الغائب عٌمن سبقو ال بصيغة التقرير ضلو أف يقوؿ )كىذا 

 .(3)(( كىم يعيبوف كقوؼ البيت على غَته)) معيب( بدالن من قولو: 

أٍف تتعٌلق القافية ))  فقد عٌرؼ التضمُت بقولو:ى( 156 أٌما )ابن رشيق القَتكاين ت
 .(4)(( قبلها دبا بعدىا أك لفظة شلا

                                                 

 .36، صالصناعتُت، أبو ىبلؿ العسكرمكتاب  -1
 .225عجاز القرآف، الباقبلين، صإ -2
   .226ادلصدر السابق، ص -3
   .1/273، القَتكاين، العمدة -4



 الرقيات التضمني العروضي يف شعرجتليات التناص و                              الثالث العدد - اآلداب جملة كلية
___________________________________________________________ 

878 

 

إذل أيسرىا  ،كقٌدـ ابن رشيق ثبلثة أمثلة تتدرٌج من األقرب إذل العيب إذل األخٌف عىيبنا
اليت ىي  ،كما ىو يف داللتو الدقيقة ،ادلقٌدمة داخلة يف صورة التضمُت كقد كانت األمثلة ،عيبنا

 . إدخاؿ كبلـ بُت طرفُت متبلزمُت ينزاح على أثره الطرؼ الثاين إذل البيت التارل
م أكرده األخفش( قوؿ كعب بن كيقرب من قوؿ النابغة )الذ)) يقوؿ ابن رشيق: 

 :زىَت
 كىكينتي ًإذا ما احلىبلي ًمن خيلَّةو صىرىـٍ         اري الَّيت بػىتَّت قيواان كىصىرَّمىتػًدي     
اتي ًإذل كىجناءى حىرؼو  ػفىزًع      ػمٍ ػػػػػػػاره ًإذا ًجلديىا استى ػػػػػأبًىقىراهًبا ق        كىأىهنَّ  .(1)(( .حى

كيف ىذا ادلثاؿ صلد أسلوب الشرط إذا أيعيد ترتيبو على صورتو األصلية كىي قولنا: )إذا 
كلذا  ،كىو تركيبه قصَتفزعت( صلد أنو ضٌمن فيو جار كرلركر،  -من خلة  –ما صـر احلبلي 

 حىكم )ابن رشيق( على ىذا ادلثاؿ أبنو قريب من قوؿ )النابغة( الذم كقع على صورة البًت. 
كأخٌف من ىذا )يقصد على ادلثاؿ السابق( قوؿ  مث اتبع )ابن رشيق( األمثلة فقاؿ:

 ابن ىرمة: 
لقي ًغمديهي فػىيىضيعي يفي كىالسَّ          شاًحبان ميتػىبىذًٌالن  ًإٌما تىرًيٍت        ؼلى
 .(2)دفوعي ػػػػػػػراميها حبىبلذًلا مى ػػػػػػػػػػػػػػػػكىحى          فػىلىريبَّ لىذًَّة لىيلىةو قىد نًلتيها      

فنجد أٌف الشطر الثاين من البيت األٌكؿ قد ضيٌمنى )أيدخل( بُت طريف أسلوب الشرط، 
؛ نرل ابن رشيق قد جعلو أخٌف عيبنا شطرنا كامبلن طاؿ مقداره حىت بلغ كاف التضمُت قد   لىمَّاك 

 من قوؿ كعب بن زىَت الٌسابق، مث اتبع ابن رشيق فقاؿ:
 كليس منو قوؿ متمم بن نويرة: ))
 -زًعو شلا أصابى فأىكجعاػػػػػػػػػكال جى        ىالكو  كما دىرم بتأبُت-لعمرم       
 .(3)(( .فىتن غَتى ًمبطاًف العشياًت أركعا       ػوً ػػػػػػػػػػػاؿي ربت ردائػػػػػػػػػػػػد كٌفنى ادلنهػلق      

                                                 

   .1/273، ادلصدر السابق -1
 .1/274، القَتكاين، العمدة ينظر -2
 .1/274، ادلصدر السابق -3
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كقد كادت تبلغ البيت األٌكؿ   ،فنجد أٌف العبارة ادلضٌمنة قد طالت يف أسلوب القسم
 كاًمبلن إالٌ الكلمة األكذل منو، كىو األمر الذم جعلو أيسر من سابقو يف العيب. 

 قوؿى )كيثٌَت(:فقٌدـ ى( 178أٌما عبد القاىر اجلرجاين )ت 
ي    ماػػػػػػػػبىع امي ًبعىزَّةى ػػػكىًإيٌن كىهتى ٌلَّي          دى  تً ػا كىزبىىلَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػتي شلٌا بىينىنػػػػػػػػػػزبى
ي ًظلَّ الغىمامىًة كيلَّمار دللىكىا     .تػىبػىوَّأى ًمنها لًلمىقيًل ًاضمىحىلَّتً          ذبى

، كقد كاف اجلرجاين قد مدح ىذا فيو تضمُت بُت اسم )إٌف( كخربىا كىو مثاؿه قد كقع
...  كاعلم أٌف شلا ىو أصل يف أف يدٌؽ الٌنظر، كيغمض ادلسلك يف توٌخي ادلعاين)) األمر بقولو: 

أف تٌتحدى أجزاء الكبلـ كيدخل بعضها يف بعض كيشتد ارتباط اثفو منها أبٌكؿ كأف ربتاج يف 
اجلملة إذل أف تضعها يف النفس كضعنا كاحدنا، كأف يكوف حالك فيها حاؿ الباين، يضع بيمينو 

 .(1)(( .ىاىنا يف حاؿ ما يضع بيساره ىناؾ
غَت معيب ألنو إٍف كاف )) مُت ، فذىب إذل أٌف التضى(617أٌما ابن األثَت )ت 

، إذ ال فرؽ بُت ثاين فليس ذلك بسببو يوجبي عيبناسببي عيبو أف ييعلَّق البيت األٌكؿ على ال
عر يف تعٌلق أحدعلا ابآلخر كبُت الفقرتُت من الكبلـ ادلنثور يف تعلق إحداعلا  البيتُت من الشًٌ

 .(2)(( ابألخرل
 ضمُت، فذكر قوؿ بعض شعراء احلماسة: مثٌ قٌدـ صورنا دلا يراه أنٌو من الت

 عليو كإٍف عالوا عليو كٌل مركب         ػةػػػػػػػػػػػػػػػػر بقيػرًء خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىعمرم لىرىىطي ادل       
 .(3)ربؾ مثل رلٌربػػػػػػم ؼلػػػػػػػػػػػػػل كلػجزي        من اجلانب األقصى كإف كاف ذا غٌت       

فهي مجلة مضمنة بُت اسم  ،فيو التضمُت بقولو: )كإٍف عالوا عليو كل مرٌكب(فقد كقع 
 التفضيل )خَت( كادلفٌضل عليو كىو قوؿ الشاعر )من اجلانب األقصى(.

                                                 

 .93، صدالئل اإلعجاز، عبد القاىر اجلرجاين -1
 .3/236، ادلثل السائر، ابن األثَت -2
 .3/238ادلصدر السابق،  -3
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أٌما يف النقد احلديث فَتل كثَته من النٌقاد أٌف استخداـ الٌشاعر للتضمُت العىركضي 
من األدكات اليت تتدٌخل يف تشكيل بناء الٌنص  )) ، فهوق لنٌصو فاعلٌيات شعرية متعٌددةػلقٌ 

 .(1)(( الشعرم كسبنحو قدرةن على أف يظهر متماًسكنا كمتبلمًحنا
أٌما احتياج بعض الكبلـ إذل )) قصيدة صلاحها ىو كحدهتا كسباسكها، كشلٌا ػلٌقق لل 

و احملمود بل ىو دليل الٌتماسك كالًتابط بُت أجزاء النص األديب، كىذا ى ؛بعض فبل عيب فيو
ا برقاب بعض  .(2)(( الذم يكوف بو بعضي أجزاء الكبلـ آخذن

كإذا ذباكزان مسألة التبلحم الذم ػلدثو ىذا األسلوب؛ لوجدان أسلوب التضمُت 
م ادلفاجأة كاإلاثرة، كذلك حينما ينجح الٌشاعر بكسر توٌقع القارلء الذم العىركضي ػلٌقق عنصرى 

ن حىت َيتيو ناه، فيظل ىذا القارئ يف ترقبو كانتباهو شديديٍ يشهد اكتماؿ كزف البيت كنقصاف مع
 . ب عنو االندىاش، كهتدأ لو النفسادلعٌت يف صورتو النهائية، فيغي

ألهنا تدلنا على أٌف  ؛حقيقة ىامة شلتعة))  كذىب )دمحم النويهي( إذل أٌف التضمُت
لملوا أحياانن من كحدة البيت القاسية كخرجوا عليها  .(3)(( القدامى أنفسهم سبى

... كذلك  يعد العركضيوف التضمُت من عيوب القافية)) كيصرٌح )رجاء عيد( فيقوؿ: 
 كىي احملافظة على كحدة ،لشيوع فكرة نقديٌة قدؽلة ظٌلت تسيطري زمننا -على ما نعتقد-نتيجةن 

 .(4)(( البيت، إالٌ أنٌنا يف مفهومنا احلديث لوحدة القصيدة ال نعد ذلك عيبنا

                                                 

 .251، صركضي كأثره يف بناء الٌنص الشعرم، عوض اجلميعيالتضمُت الع -1
 .85شعر األعشى، موسى راببعة، صظاىرة التضمُت العركضي يف  -2
عر -3  .278اجلديد، دمحم النويهي، ص قضية الشًٌ
 .148، ص، رجاء عيدالتجديد ادلوسيقي يف الشعر العريب -4
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كقد اعتمد )الٌرقيات( يف ديوانو على أساليب متعٌددة لتىكوين أسلوب التضمُت 
العركضي فمن بُت األساليب اليت اعتمد عليها أسلوب الشرط، فهذا األسلوب يتمٌيز عن غَته 

 :(1)بط بُت اجليمل كاألبيات ادلتعٌددة، يقوؿ الرقٌياتمن األساليب بقدرتو على الر 
نػيػػأىيبَّ الض         اأىبطىًحيِّ  فػىلىو ما كينتي أىركىعى                   اءً ػػػػػػػػػػًم ميطَّرًحى الدَّ
 .الًنساءً أىطهارى  يػينىٌسي القىوـى          لى يىوـو ػزيرىةى قىبػػػػػػػػػػػلىوىدَّعتي اجلى                 

يف ىذين البيتُت يفخر الشاعر بنفسو، كيبٌُت أبنٌو شجاعه مقداـ كشهمه كذكي كأنٌو من 
ربّيء رجاالت قريش، كذلك يف قولو: )أركع( ك)أبطحي( أم من بطحاء قريش، كما أنٌو ذك ك

اليت ، كذلك يف قولو: )أيب الضيم مطٌرح الدانء(، ككٌل ىذه الصفات كيرفض الٌذؿ كاخلنوع ،كعزٌة
اليت ىي حرؼ امتناع المتناع كتفيد الشرط، كجعل الشاعر  ،أسبغها على نفسو تىقٌدمتها )لو(

فالبيت األٌكؿ كما نبلحظ دل يعًط ادلعٌت اتمِّا، كسبامو يف البيت  ،جواهبا يف بداية البيت الثاين
العربية، مشَتنا بو إذل  الثاين ادلتعلق ابألٌكؿ، فقاؿ: )لوٌدعت اجلزيرة( كىو كادم األحرار يف اجلزيرة

 .(2)تلك ادلعركة اليت شارؾ فيها
كالشاعر يف ىذا األسلوب يندفع لتقدمي التفصيبلت، حيث يدفعو موقفو الٌنفسي إذل 

فيلجأ إذل أسلوب الشرط الذم  ،اللجوء إذل مثل ىذه التفصيبلت الكثَتة اليت تدكر يف نفسو
 ن التضمُت العركضي.حدث لو تعالق األبيات كتسلسلها هبذه الصورة م
، فمن وب الشرط ليحٌقق التضمُت العركضيكيستمر الٌشاعر يف االعتماد على أسل

 :(3)ذلك قولو
 رًقاػػكري مينسى ز ػلىو أىاتان ال         ارىتىوي ػػػػػػػػػػػزًي ناػد سبىىنَّيػقى       

                                                 

 .37، صالديواف -1
 .37، صالديواف -2
 .113الديواف، ص -3
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ػا يىشتاؽي مىن عىًشقا         ن ليبانىًتوً ػنا مً ػلىقىضىي        .ًإظلَّ
ميتسًتنا  :أم ،و سبٌٌت زّيرة احملبوب لو يف خفاء، كعرٌب عن ذلك بلفظة )منسرقا(إنَّ  :يقوؿي 

 كبعيدنا عن العيوف، كجواب الشرط يف بداية البيت الثاين، كجاء مكٌمبلن للبيت األٌكؿ.
 :(1)كمن ىذا الٌنوع أيضنا قولو سلاطبنا إحدل ريقٌياتو فيقوؿ

 ذالػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبي مىفرًقي كىقى بل الشَّ ػػػػكىعىػ         وفي ًمنػػيػػػػتػىغىيػَّرى اللَّ  رىيٍتػػػػػػػػػػػػػًإٍف تى     
 .باؿً كىًطعاين يف احلىرًب صيهبى الس         يوًؼ شىيَّنبى رىأسيفىًظبلؿي السُّ     

حديث بدأ الشاعر سلاطبة صاحبتو بػ)إٍف( كىي تيعطي يف البيت معٌت )إذا(، فادلراد من 
فقد كصف الٌشاعر نفسو  ،عدـ التعٌجب من تغٌَت لوف الٌشاعر حُت رؤيتها لو ،الشاعر لصاحبتو

مث كٌضحى سبب ىذا التغٌَت، فظبلؿ  ،مؤخرة الرأس :كىي ،و كقذالوأبنٌو قد عبله الٌشيب يف مفرقيٍ 
السيوؼ كادلقصود هبا ىنا احلركب ىي اليت كانت سببنا يف تغٌَت لونو، كنبلحظ ما فعلو التضمُت 

لقي العركضي من إطالة يف معرفة سبب تغٌَت لوف الشاعر، فقد أسهم بنوعو من االنتظار عند ادلت
  بداية البيت الثاين.السبب يف يذكر الشاعرف، ككذلك سبٌيز بعنصر ادلفاجأة

ليمٌططى بو سباسك أجزاء  -كىو أسلوب الشرط-كقد يستخدـ الٌشاعر ىذا األسلوب 
بل  ؛أم إنو ال َييت جبواب الشرط يف البيت الذم يلي البيت األٌكؿ ،القصيدة بعضها ببعض

تمٌكن كي ،غلعل جواب الٌشرط بعيدنا عن أداتو، كيف مثل ىذه احلاالت تتعالق األبيات كتتسلسل
الشاعر من خبلؿ ىذا األسلوب من تقٌصي فكرتو اليت يضيق البيت الواحد كالبيتاف ذرعنا هبا، 

 :(2)كمن ىذا األسلوب قولو
 اؿً ػػػػػاؿى اًبألىبطػًإذ نػىليفُّ األىبط       لػػىػػػػػػػػػػوىيًعًم لىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىو رىأىتٍت اًبنىةي الني 

 ارلػػػػػػػػعالسَّ نَّ ًر كىشيعثو كىأىنػَّهي ػػػػػ    ػػػاًبألىسىًل السُّمػحُتى نىنعى أىخاًؾ 
ـي بىٍت عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىشىفى نىفسى   .اؿػاءي كاجلريى ػحُتى الًدم مًٌكً ػػػػػػ    ػػػًك انًتقا

                                                 

 .125، صالديواف -1
 .127، صالديواف -2
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، كىي صفة ، كذلك بقتلو ابلٌرماح السُّمرالٌشاعر موقف انتقامهم من عدٌكىميصف 
، اليت ػلملها أصحاب الرؤكس الشعثة أم مبعثرة شعر الرأس، كقد شٌبهها اليابسة القويةللرماح 

ابلٌسعارل: مجع سعبلة أك الغوؿ كىو حيوافه أسطورم زبٌيلو صعاليك العرب كال كجود لو، مث بعد 
ىذه ادلقٌدمة الطويلة نسبينا؛ َييت الٌشاعر جبواب الشرط يف البيت الثالث )لشفى نفسك( أم 

ؿ ىذا  كىو نوعه من أنواع األصباغ يشٌبو بو الٌدـ القاين.  ،ادلشهد الذم يكوف فيو الٌدـ كاجلرّيى
فالٌشاعر يف ىذه األبيات حٌقق مفاجأةن كانكسارنا لتوقٌعات ادلتلقي، كقٌدـ للقارئ معاف 

 عديدة كانت تعتل، يف كقت كاحد بنفسو، كذلك كٌلو جاء عن طريق التضمُت العركضي.
 تلفة يف التضمني العروضي: أساليب خم

يستخدـ الٌشاعر أساليب متنٌوعة لتحقيق التضمُت العركضي يف شعره، ففي مقاـ 
، كييطيلي الصفات لية يف بداية البيتادلدح على سبيل ادلثاؿ، يستخدـ الٌشاعر اجلملة الفع

ميتممو دلقاـ ادلدح دلمدكح بشيء إذل ادبا يؤٌكد ىذه الصفات ادلنسوبة  ادلنسوبة للممدكح، مث َييت
 :(1)الذم ىو فيو، فمن ذلك قولو ؽلدح رجاالت قريش

 ًؿ مىن آكىٍت ًإلىيًهمي البىطحاءي          ييطًعموفى السَّديفى ًمن قىحىًد الشَّوٍ         
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىنػَّهي ػافو كى ػيف ًجف          .كىما تىفيضي النًٌهاءي   اتو ػػػػػميًتىع         وابو ػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّ جى

شحم الٌسناـ  :كىو ،فالٌشاعر يفتخر كؽلدح رجاالت قبيلتو أبهٌنم يطعموف )الٌسديف(
يت الناقة الٌسمينة )سديفة( ،كقطعو كاجلمع )سدائف(، كما أٌف ىذه النوؽ اليت  ،كمنها مسي

ضرعها  يقٌدموهنا للضيف من )قحد الٌشوؿ( كىي اليت مضى على كضعها سبعة أشهر، فارتفع
مث بعد ىذه ادلقٌدمة اليت فٌصلها الشاعر يف نوعية الطعاـ ادلقٌدـ إذل الضيف،  ،(2)كجٌف لبنها

يذكر يف البيت الثاين األشياء ادلستخدمة لتقدمي ىذا النوع من الطعاـ الذم فٌصل فيو القوؿ يف 

                                                 

 .30ص، الديواف -1
 .11/374 . ؿ(. ك)ش ينظر: لساف العرب، -2
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 ؛فزاد الفخر فخرنا البيت األٌكؿ، فبدأ البيت الثاين بشبو اجلملة فقاؿ: )يف جفاف كأهنٌن جواب(
 .شبهها ابليت سبيؤل طعامنا ،ابدلاءاحلفرة الكبَتة ادلمتلئة  :كىي ،ألٌف ىذه اجلفاف شيٌبهٍت ابجلواب

، كزاد من التضمُت العركضي قد سبٌمى ادلعٌتفقد الحظنا يف البيتُت الٌسابقُت كيف أٌف 
 عٌلق ابلبيت األٌكؿ. فاعلية ادلدح كالفخر؛ كذلك بتكميل ادلعٌت يف البيت الثاين ادلت

يستخدـ الٌشاعر أسلوب  كيف أسلوب آخر من أساليب ربقيق التضمُت العركضي،
 :(1)نفسها القصيدة الٌسابقة ا يريد أف يتوٌصل إليو، يقوؿ يفللوصوؿ إذل م االستفهاـ

ـى غارىةه شىعواءي          كىيفى نىوًمي عىلى الًفراًش كىلىٌما            يىٍشمىًل الشَّا
 .ن بيراىا العىقيلىةي العىػذراءي ػػػػعى          يخى عىن بىنيًو كىتػيٍبدمتيذًىلي الشَّ           

، عن طريق ىذا األسلوب من االستفهاـ التعٌجيب، مث  فهو ينكر على نفسو النـو
يصف ىذه الغارة بػ)الٌشعواء( أم الشديدة الٌشاملة، ككأٌف الشاعر دل يكفو البيت األٌكؿ لوصف 

تيذىل الشيخ عن بنيو، أم  -الغارة :أم- لغارة، فأكمل الوصف يف البيت الثاين، أبهٌناىذه ا
الكرؽلة ادلخٌدرة  :كىي ،تشغلو كذبعلو ذاىبلن شارد اللُّب، كتيبدم عن خبلخيلها العقيلة العذراء

، ابلٌناسنا شدة ىوذلا كما تفعلو من النساء، فالشاعر يريد من ىذا الوصف ذلذه الغارة أف يبٌُت ل
  كىو ييبٌُت شدة غضبو على كالة أمر الشاـ.

كمن األساليب ادلستخدمة للتضمُت العركضي عند )الرقٌيات( أسلوب القسم كمثل 
 :(2)قولو

 بي ػها سىبى ػػػػػػػػػػػي كىبىينى ػنػػػػػلىمي بىيػػييع         ٍت ًإرلىَّ كىالػػػػا ًإٍف صىبى ػػػػػػػػػًو مكىاللَّ          
 .بًٌ سىٍورىةه عىجىبي ػقىلًب كىلًلحي         ػػػي الػػًإاٌل الَّذم أىكرىثىٍت كىثَتىةي ف         

ييقسم الٌشاعر يف البيت األٌكؿ لتأكيد صدؽ نواّيه، فاستخداـ القسم عادةن يكوف يف 
 كدل بو إليوو دل تصاألمور اجلادة اليت ييرادي ذلا أف تؤخذ على زلمل اجًلد، فهو يقسم ابهلل أٌف صاحبت

                                                 

 .31الديواف، ص -1
 .40ص، الديواف -2
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، مث يستدرؾ يف البيت الثاين على طريقة التضمُت أبداة ييعلم ما بينو كبينها من أسباب
 . يف البيت األٌكؿ كجاء متٌممنا لواالستثناء)إالٌ( فكاف البيت الثاين استدراكنا دلا جاء 

 :(1)كمن التضمُت العركضي الذم جاء أبسلوب القسم، قولو
 أىٍىًدم اجلييوشى عىلىيَّ ًشكًَّتيىوٍ          ي ميقىدَّمىػةو ػػػػػرىحي فػػػػأىبلَّػو كىال                    
عىهيم ِبًًخوىهتًً ػحىتٌ                      .وىتػىهيم بًًنٍسوىتًيىوٍ ػػػػػػػػػػوؽى ًنسػػػكىأىسي          مػى أيفىجًٌ

كادلقصود بو مكاف ادلعركة، كىو يف حالة  ،فالٌشاعر يتوٌعدي أعداءه أبنٌو لن يغادر ادلكاف
  .قيادة للجيش كىم ػلملوف السبلح، حىٌت َيخذ أثره كيفجع أعداءه، كيسيب نساءىم

كالقسم يف مثل ىذه احلاالت غلعل من ادلتلقي متلهفنا دلعرفة الشيء ادلقسىم عليو الذم 
ذا صائد، فالٌشاعر ابستخدامو ذلبل يتعٌداه إذل أبيات عٌدة يف بعض الق ؛ال َييت يف البيت الواحد

  ا يهب بتكراره كحٌدة تتساند فيها أجزاؤىا كتتآلف صورهتا.األسلوب ػلٌققي تضميننا عركضيِّ 
 :(2)كيواصل الشاعر استخدامو ألسلوب القسم؛ لتحقيق التضمُت العركضي فيقوؿ

يػَّتيها للَّػوكىا     راػػػػػػػػػػػػػاءي العىًُت فىاضلٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػرىؽى مػػػػػػػػًإالٌ تػىرىق         ما ذيًكرىٍت ًعندم مسًى  ػػدى
 .نتػىثىرااتَّ القيول ًمن جىديًد الًسلًك فى بي          ػػةو ػػػػػلًك انًظمى ػػكىأىنَّوي ليؤليؤه يف سً     

بل  ؛فلم يكتف الٌشاعر بوصف نفسو عندما ييذكر اسم احملبوبة أمامو ابلبكاء الشديد
قاـ بتشبيو قطرات الٌدمع يف البيت الثاين حبٌبات اللؤلؤ ادلنظومة يف السلك، فجاء البناء متكامبلن 

 ككاف التشبيو يف البيت الثاين بسبب البيت األٌكؿ. 
 ،كيستعمل شاعران التضمُت لييكمل بو الوصف الذم ذىكىرى جزءنا منو يف بيتو سابق

صف كتنوعنا فيو، كهبذا غلٌسد التضمُت كحدة عالية بُت فييحًدثي يف ىذا اإلكماؿ مجاالن للو 
تدرج )) أجزائها، كيضمن ذلا انتظاـ سائر أجزائها، كسباسكها يف كحدة داخلية تقـو على 

 ،العبلقات بُت ادلكٌوانت اللغوية للقصيدة، حيث رىبىطى التضمُتي ىذه ادلكٌوانت بعضها ببعض

                                                 

 .156، صالديواف -1
 .84، صادلصدر السابق -2
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، كيستخدـ األبيات يقف على األطبلؿ كيصفها ظو يف ىذهفنلح (1)(( ا متناسقنافنيِّ  ليكوف كبلِّ 
 :(2)التضمُت العركضي إلكماؿ الوصف فيقوؿ

 كىشىفَّ فيؤادىؾى الطىرىبي          واػغتػىرىبااحلىيُّ فى  ابفى                             
ػػػػػػػػػريقػىيَّةى مى          نػازًؿى مً دلنكىذىكَّرىؾى ا                              ػًربي ػػػػػػػػنزًؿه خى
 .اته كىمينتىصىبي ػػػػػػػكىخىٍيمػ         راسو ػػػػػػػػػػػػػػػػأىفػػ آرًمُّ  بًوً                             

كادلراد  ،يف األبيات السابقة يبكي الشاعر فراؽ إحدل رقٌياتو، على طريقة ذكر الكل
الذم اغًتب كرحل، مث ذكر يف البيت  ،)احلي( :كىو ،حيث بدأ قصيدتو بذكر الكل ،اجلزء

 ةدلنازؿ اخلربااليت تذٌكرىا عن طريق رؤيتو  ،)رقية( :كىي -كىو األىم عند الشاعر–الثاين اجلزء 
ادلهجورة، مث أغرؽ يف كصف ىذه ادلنازؿ فبدأ يذكر يف التفاصيل كمن بينها )آرمُّ أفراس(، 

يت تيربط هبا الٌدابة كي ال هترب، كذكر فيها بقاّي اخلياـ احللقة ال :كىي ،كاآلرم ىنا مفرد )أكارم(
اليت كانت عامرة، ىذا الوصف جاء عن طريق التضمُت، فالبيت الثالث متعلق ابلثاين، كفيو 

 إكماؿ لوصف ىذه الدّير اليت ذكرىا الشاعر. 
، ردنا على احلوالٌشاعر ذلك النوع الذم َييت معتمكمن أنواع التضمُت اليت أتى هبا ا

 :(3)كىذا احلوار عادة ما َييت بينو كبُت إحدل صاحباتو، فيقوؿ
ـي ًإذا        ظلنا؟! فػىقيلتي اذليموـي كىاألىرىؽي          تىقوؿي سىلمى أىال تىنػا
نػىعيٍت كىًادًٌكاري نىص       ػػقي ػػػػعىٌميى ًإذ حى          ًر بىٍتػػػػػسبى  .لَّ جارًمى الرىىى

حىت  ،احلوارم يستدعي من الشاعر ىدـ كحدة البيت كذباكز حدكدهفمثل ىذا البناء 
إذ إٌف طبيعة ادلوقف النفسي ذبعل التعبَت عن العاطفة يفيض من  ؛يتمكن من سرد ما يريد

                                                 

 .95ظاىرة التضمُت العركضي، موسى راببعة، ص -1
 .47الديواف، ص -2
 .104، صالديواف -3
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ا بعضو برقاب  عر قصصينا آخذن حدكد البيت، كلذلك فإٌف موقع التضمُت ػلسيني إذا كاف الشًٌ
 بعض.

 :(1)يف أسلوب احلوار القصصي فيقوؿكيستمر الٌشاعر يف قصيدة أخرل 

 اكاًح مينطىًلقػلى الرَّ ػػػػػػافى قىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإٍف ك    يػت ًلمىوالهًتا ًاذىىيب فىسىلػقالى 
تًيى ػػػػػػػػػػػىى   رًقػػاػػػػػػػػػػػػػما خى  كاحى رَّ ػو أىاتان الػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىلى     ػػوي ػػػػػػػى نيعاتًبيػػا الفىتنػل َيى

 اػػػػػػػجمي قىد خىفىقأىقبىلػتي أىمشي كىالنَّ     ػاػػػػوؿي ميكتىًتمػن ػالرىس لىٌما أىاتين
قػػػػػػػػػبه ًإذا كػػػػػػقىل    يػػػا كىشىيػَّعىنػػػػػػػردم ذلى ػػَشىَّرتي بي   .ػاػػػػػػػػػافى مىشهىده صىدى

إليو رسوالن يطلبي منو أف َيتيها يتدرٌج الشاعر يف سرد قٌصتو مع صاحبتو اليت أرسلٍت   
متخٌفينا عن أعُت  :أم ،لتقـو دبعاتبتو، مث يصف حلظة رليء ىذا الرسوؿ الذم جاء )مكتتمنا(

 :أم ،الناس، فذىب إذل صاحبتو يف الصباح الباكر، دٌؿ على ذلك قولو )كالنجم قد خفقا(
حبتو يف تلك اللحظات فقاـ بوداع صا ،اضطرب كغاب، كىي كناية مجيلة لبياف زمن الذىاب

النفسية ادلؤثٌرة، كلُّ ىذه األحداث جاءت مًتابطة متناسقة، كقد أسهم يف ربطها كتكاثفها 
)التضمُت(، فلو أتملنا األبيات األربعة ادلاضية لعرفنا من أٌكؿ كىلة أٌف البيت الثاين متعلق 

حدات جزئية يف القصيدة ابألٌكؿ، كالبيت الرابع متعلق ابلثٌالث، فالٌشاعر جلأ إذل تشكيل ك 
حبسب طوؿ نفسو الشعرم كتدٌفق عاطفتو، كهبذا التكرار للتضمُت العركضي داخل القصيدة 

، كىذا التبلحم اجلزئي صورة من صور التبلحم)) متتالية يكوف قد ىٌيأ للقصيدة  كتعانقو بصور
البيت من سياقو أمرنا يشٌكل كحدة جزئية تسهم يف بناء الوحدة الكيلٌية للنص؛ إذ ييصبح انتزاع 

 .(2)(( غَت شلكن
 -استجابةن لدكافع نفسية كحاجات فنٌية-كىكذا حاكؿ )عبيد هللا بن قيس الرقٌيات( 

كالقافية ىي  ،كتملةاخلركج على نظاـ القصيدة اليت يعترب البيت فيها ىو الوحدة األساسية ادل
                                                 

 .114ص، الديواف -1
 .84راببعة، صظاىرة التضمُت العركضي، موسى  -2
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يعد تقنية شعرية كاشفة، ككاحدة  ، كذلك كعينا منو أبعلية التضمُت العركضي الذمابهبا ادلوصد
إذ إهنا تعرٌب عن كحدة األبيات كتعالقها مع بعضها البعض،  ؛من أىم القيم اجلمالٌية يف الشعر

 كلذلك أخذ ينطلق يف ربٌرر كامل غَت عابئ دبا كرثو من الشعراء القدماء من تقاليد كأصوؿ. 
 :اخلــــامتة

ن األمور السهلة، فهو ظاىرة لغوية ليس الكشف عن )التناص( يف الٌنص األديب م
معٌقدة تستعصي على الضبط كالتقنُت، كالتناص يعتمد يف اكتشافو على طريف العملية األدبية 

 ألٌف التناص ؛إذ غلب عليهما أف يكوان على ثقافة كاسعة كقدرة على الًتجيح ؛)ادللقي كادلتلقي(
يتصل بعملٌية االمتصاص كالتحويل اجلذرم أك اجلزئي لعديدو من النصوص ادلمتدة ابلقبوؿ أك 

 الرفض يف نسي، النص األديب احملٌدد. 
كقد أسهم البحث عن ىذا األسلوب يف شعر الشاعر كيف غَته من النصوص األدبية 

ٌف  إ ، حيثقدؽلنا كحديثنايف حٌل جانبو كبَت من مشكلة السرقات األدبية اليت كثر حوذلا اجلدؿ 
)سرقة أدبية( ؽلكن أف يكوف من ابب التناص أك تداخل ػػػكثَتنا شلا اصطلح على تسميتو بػ

 النصوص. 
كاستفاد شاعران من اآلّيت القرآنية، كاستطاع أف يوظٌفها يف شعره بشكلو يوٌضح 

 .--لق دمحم مدل أتثره ابلٌدين اإلسبلمي احلنيف، كما استفاد أيضنا من حديث سٌيد اخل
كقد أثبت )الرقيات( أبنٌو قارئ جيد للًتاث السابق عادله دبواطن كنوزه كدقائق معانيو، 

ص كبذلك حٌقق كاٌتصل معو كعالقى نصوصو بتلك النصو  ،فأمٌد قصائده دبعاين ذلك الًتاث
  .لنصوصو شكبلن خاصنا
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 القصَتة كأسهم التضمُت العركضي الذم اعتمد يف صياغتو على بناء اجلملتُت
كعلى أسلوب الشرط يف إيضاح نفسية الشاعر، كما أظهر الشاعر ابستخدامو ذلذا  ،كالطويلة

األسلوب قدرةن كاضحةن على التفاعل مع النٌص القدمي كتوظيفو يف بناء نصوصو كتوضيح مواقفو 
ع كسبنح كأفكاره، كجٌسد الشاعر من خبلؿ التضمُت العركضي قيمة مجالية تعرٌب عن التوتر كالصرا 

  نصوصو سباسيكنا كتبلمحنا كاضحُت.
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 ادلصادر وادلراجع
 .القرآف الكرمي مصحف ادلدينة النبوية

   ،89 م، ،االقتباس كالتضمُت يف شعر عرار، موسى راببعة، رللة دراسات اجلامعة األردنية -8
 .ـ8992، 8 ط

 )د.ت(.  ،صقر، دار ادلعارؼ دبصرإعجاز القرآف، الباقبلين، ربقيق: السيد أمحد  -2

 )د.ت(. ،التجديد ادلوسيقي يف الشعر العريب، رجاء عيد، منشأة ادلعارؼ ابإلسكندرية -3

 .ـ1959، 2 :، طالتطوير كالتجديد يف الشعر األموم، شوقي ضيف، دار ادلعارؼ، مصر -4

  ، رللة )عبلمات يف النقد( ، عوض اجلميعيركضي كأثره يف بناء الٌنص الشعرمالتضمُت الع -5
 ـ.8998، ديسمرب النادم األديب الثقايف جبدة ،1ج  ،8 ـ

ادلصرية،  ادلعارؼ السرقات، مصطفى السعدين، منشأة لقضية أخرل قراءة الشعرم، التناص -6
 .ـ8998، مصر

 ،3 ج كاألدب، الٌنقد يف عبلمات اجلرجاين، دمحم عبد ادلطلب، رللة القاىر عبد عند التناص -7
 )د.ت(.، 8 رللد

ؤّي( ذلاشم غرايبو، للتناص يف ركاية )ر التناص نظرّين كتطبيقينا، مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية  -8
 ـ.8991، األردف-، مكتبة الكتاين، إربدأمحد الزعيب

، 81، رللد 1، ج ، رللة عبلمات يف النقد كاألدبالتناص كإنتاجٌية ادلعٌت، محيد احلمداين -9
 .ـ2118 اآلخرربيع 

، دار الكتب 8 :، طاجلامع الصغَت يف أحاديث البشَت النذير، جبلؿ الدين السيوطي -81
 .ـ2112 - ػى 8121لبناف، -، بَتكتالعلمية

، دار اجلاحظ للنشر كزارة الثقافة : غالب ىلساابشبلر، ترمجة مجاليات ادلكاف، جاستوف -88
 )د.ت(.، كاإلعبلـ، بغداد
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 -، إبريل القاىرة ،1ع  ،1النص، كماؿ أبو ديب، رللة فصوؿ، ـ  -السلطة  - احلداثة -82
 .ـ8981يونيو، 

اخلطيئة كالتكفَت من البنوية إذل الًتشيحية، قراءة نقدية لنموذج إنساين ميعاصر عبد هللا  -81
 .ـ8985ادم األديب الثقايف، جدة، الغذامي، الن

 -، جدةربقيق: زلمود دمحم شاكر، دار ادلديندالئل اإلعجاز، عبد القاىر اجلرجاين،  -81
 .ـ8992 ،1 :السعودية، ط

ديواف امرمء القيس، ضبطو كصٌححو: مصطفى عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بَتكت  -85
 .ـ2111 ،5 :لبناف، ط –

، شركة دار األرقم بن أيب األرقم : عمر فاركؽ الطبَّاعديواف جرير، شرحو كضبط نصوصو -86
 ـ.8997-ػى 8187 ،8 :لبناف، ط-تكالنشر كالتوزيع، بَتك للطباعة 

شركة دار  ،ديواف عبيد هللا بن قيس الرقيات، شىرىحىوي كضبط نصوصو د. عمر فاركؽ الطٌباع -87
 .فلبنا –األرقم بن أيب األرقم للطباعة كالنشر كالتوزيع، توزيع دار القلم للطباعة كالنشر، بَتكت 

( ربقيق: ػى211 شرح: يعقوب بن اسحاؽ )ابن السُّكيت( )ت، ديواف عركة بن الورد -88
 .ـ8966لثقافة كاإلرشاد القومي، عبد ادلعُت ادللوحي، مطابع كزارة ا

 .ـ8988اذلبلؿ ابلفجالة، مصر،  ديواف النابغة الذبياين، مطبعة -89
القيسي،  ، أبوبكر دمحم بن داككد األصبهاين، ت: إبراىيم السامرائي، كنورم محودمالزىرة -21

 ـ.8985 ،2 :، طالزرقاء –مكتبة ادلنار، األردف 

 .، عز الدين إمساعيل )د.ت(ضاّيه كظواىره الفنية كادلعنويٌةالشعر العريب ادلعاصر، ق -28

، أبو احلسن أمحد بن ها، كسنن العرب يف كبلم يف فقو اللغة العربية كمسائلهاالصاحيب -22
، القاىرة، : عيسى البايب احلليبالسيد أمحد صقر، طبع، ربقيق: (ػى 195)ت  فارس بن زكرّي

 .ـ8977
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     ،ظاىرة التضمُت العركضي يف شعر األعشى، موسى راببعة، رللة جامعة ادللك سعود -21
 . ـ8996عة ادللك سعود، الرّيض، ( جام8اآلداب ) ،8 ـ

العادلية  ادلصرية الشركة ،1 اجلرجاين، دمحم عبد ادلطلب، ط القاىر عبد عند احلداثة قضاّي -21
 .ـ8995مصر،  اجليزة، )لوصلماف(، للنشر

عاصر، صبلح صاحل، دار شرقٌيات للنشر كالتوزيع -25
ي
، قضاّي ادلكاف الركائي يف األدب ادل

 .ـ8997 ،8 :القاىرة، ط

عر اجلديد، دمحم النويهي، مكتبة اخلا -26  .ـ8978 ،2 :، طصلي، دار الفكرقضية الشًٌ

 الصناعتُت )الشعر كالنثر(، أبو اذلبلؿ احلسن بن عبد هللا بن سهل العسكرمكتاب   -27
 -ق8119، 2 :ط ،( ربقيق: د. مفيد قمحة، دار الكتب العلمية، بَتكتػى 195)

 .ـ8989

: عزٌة حسن، ( ربقيقػى285ت خفش، أبو احلسن سعيد بن مسعدة )كتاب القوايف، لؤل  -28
 ـ.8971دمشق،  ،الثقافة كالسياحةكزارة 
ىػػ( 156ن بن رشيق القَتكاين األزدم )العمدة يف زلاسن الشعر كآدابو كنقده، أبو احلس -29

 ـ. 8972 ،1 :بَتكت، ط، ، دار اجليل: دمحم زلي الدين عبد احلميدربقيق
ـ( 8188-ػى788 ين دمحم مب مكـر )تلساف العرب، ابن منظور، أبو الفضل مجاؿ الد - 11

 .. ت(، )ددار صادر بَتكت
     ، ادلثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر، ابن األثَت ضياء الدين نصر هللا أيب الكـر -18

، 8 :، ط، دار الكتب العلمية، بَتكت، ربقيق: الشيخ دمحم كامل عويضة(ػى617ت )
 ـ.8998

، بَتكت ،مىقالة يف اللغة الشعرية، دمحم األسعد، ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر -12
 ـ.8981
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ادلكتبة  ،: دركيش اجويدم، ربقيقلدكف، عبد الرمحن دمحم بن خلدكفمقٌدمة ابن خ -11
 .ـ2112بَتكت،  -صرية، صيداالع

  .ـ8961 ،، مكتبة اخلاصلي، مصر، قدامة بن جعفر، ربقيق: كماؿ مصطفىنقد الشعر -11


