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اح اليمن  مستويات التوازي في شعر وضَّ
 د/ نور الدين زين العابدين متولي أحمد
 أستاذ النقد األدبي والبالغة المساعد

 جامعة اإلسكندرية –كمية اآلداب  –بقسم المغة العربية وآدابيا 
 مقدمة
ما مف شؾٍّ أف اإليقاع يمثؿ جزءا أصيال وركنا ركينا مف لغة الشعر، وبدونو يفقد     

لقاريء التواصؿ المأموؿ مع نصو بطريقة فاعمة ومؤثرة، بؿ إنو بدوف اإليقاع ال يوجد نص ا
 شعري يمكف القبوؿ بو أو االطالع عميو قراءة أو نقًدا .

ومف ىذا المنطمؽ؛ فإف التوازي باعتباره تقنية أسموبية إيقاعية مف أكثر المفاىيـ األسموبية 
تقنيات التي يعمد إلييا الشاعر لرسـ صورة إيقاعية األلسنية البالغية شيوعا، وىو مف ال

تحتفي بالدينامية؛ لتكوف معبرة عما يختمج صدره في لحظة مف المحظات الشعورية، وتؤدي 
 إلى تماسؾ النص وسبكو عمى المستوييف األفقي والرأسي. 

ذا كاف الشعراء الحداثيوف ىـ مف تبنوا تمؾ التقنية في أعماليـ الشعرية؛ فإف ذ لؾ التبني ال وا 
يسقطو عف الشعراء القدامى؛ بؿ إنو يمكننا الذىاب بالقوؿ: إف مف الشعراء القدامى مف 
غمبت عمى ذىنيتو حداثة اإليقاع الشعري بما يتضمنو مف فكر ولغة شعرية وتقنيات سابقة 

 الزمف.
اح اليمف مف الشعراء الذيف زينوا أشعارىـ بتقنيات غمب عمييا ال حداثة عبر ويعد الشاعر وضَّ

تقنية التوازي الظاىر عبر الوزف والقافية، والخفي منيا عبر المحسنات القائمة عمى التكرار 
الصوتي وكذلؾ التوازي التركيبي )التاـ والجزئي( المتعمؽ بالجانب النحوي والصرفي وغيرىا 

 عر.مف الثنائيات المتوازية التي تصب في النياية في معيف اإلبداع اإليقاعي عند الشا
ومف ثـ؛ فإف لمتوازي قيمة فنية كبرى وجماؿ بيِّف يثري منعطفات النصيف: الشعري والنثري 
في آف بما لو مف قوة وسمطة تجبر القاريء عمى الخضوع لمتوالياتو النسقية ومنعرجاتو 
التعبيرية بيدؼ الكشؼ عما يخفيو النص أو صاحبو في نفسو؛ وتمؾ القراءات الجديدة ىي 

 عمى ديمومة النص القديـ عبر إحداثيات األسموب الجديد.التي تحافظ 
 إطاللة عمى المصطمح بين المفيومين الغربي والعربي:

إف التوازي يحقؽ لمنص حالة مف التوىج اإليقاعي بيف ثناياه؛ إذ إنو مف خاللو وغيره مف   
قراءة النص  أنماط الموسيقى الشعرية ما بيف لفظية تركيبية أو مجازية تسيـ بحٍظ وافر في
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كما أشار د  –بطريقة أكثر عمقا وأشد تأثيرا في المتمقييف. لكف ىذا األمر مرده األساس 
؛ ٔىو قدرة الناظـ في األصؿ عمى )اختيار المفردات وتوزيعيا( –محمد حماسة عبد المطيؼ 

ا وبيا لكي يتمكف القاريء مف التقاط تمؾ االختيارات وارتباطيا وفقا لصورىا التي تشكَّمت فيي
 عبر ذلؾ التوزيع والتالقي الداللي. 

ينظر كثيٌر مف الباحثيف والنقاد إلى أف التوازي ىو ضرب مف التكرار، وأنو نماذج      
متشابية تتألؼ مف ثنائيات متكررة، وتتضح مالمحيا عند الكشؼ عف اليدؼ النيائي عند 

مقي؛ وفي ذلؾ يقوؿ يوري لوتماف الشاعر، مروًرا بالصورة الشعرية المراد رسميا في ذىف المت
" التوازي مركب ثنائي التكويف، أحد طرفيو ال ُيعرؼ إال مف خالؿ اآلخر، وىذا اآلخر 

يرتبط مع األوؿ بعالقة أقرب إلى التشابو، نعني أنيا ليست عالقة تطابؽ كامؿ، وال  -بدوره
يميزه اإلدراؾ مف  تباُيف مطمؽ، ومف ثـ؛ فإف الطرؼ اآلخر يحظى مف المالمح العامة بما

إذف؛ وفقا  ٕطرفا معادلة وليسا متطابقيف تماما." -في نياية األمر-الطرؼ األوؿ ؛ وألنيما 
لموتماف؛ فإنو ينفي التطابؽ التاـ بيف الجزءيف المتوازييف، لكنو ال ينكر انعكاس الجزء الثاني 

 عمى األوؿ.
والتناقض أو كما قاؿ تودورؼ" إلى الترادؼ والتكرار -ال شؾ –وذلؾ االنعكاس يفضي بنا 

 ٖفي كؿ مستويات المساف يكمف جوىر التقنية الفنية الخاصة بالشعر في الرجوعات المتكررة"
تمؾ المتكررات التي يفيد منيا الشاعر  -بناء عمى السياؽ الحاكـ -وتمؾ الرجوعات ُيقصد بيا

 أو يبني عمييا منطقو الشعري والشعوري.
أف التوازي ال يمكف االستغناء عنو في الفف األدبي فيقوؿ:"  أما ياكبسوف فقد ذىب إلى

التوازي عنصر ىاـ، وعنصر قد يحتؿ المنزلة األولى بالنسبة لمفف األدبي...إف التوازي تأليؼ 
فياكبسوف كذلؾ ينكر التطابؽ التاـ لكنو يؤكد قيمتو الفنية  ٗثنائي )وىو( تماثؿ وليس تطابقا"
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لٜب ٓؾٌّٞ ثوٞاػل االفز٤به اُز٢ رغؼَ ٌَُ كؼَ ٓضال أٗٔبؽب ٓؼ٤٘خ أٝ ٝمُي ألٕ" رٞى٣غ أٌُِبد ٓغ ٝظبئ 

ٓغبالد ٓؼ٤٘خ ٖٓ األٍٔبء اُز٢ رظِؼ إٔ رٌٕٞ كبػال، ٝٛ٘ب ٣وّٞ اُق٤بٍ ثلٝه ًج٤و ك٢ ٍج٤َ اُوثؾ ػٖ 

ؽو٣ن أُغبى ث٤ٖ أش٤بء ال رواثؾ ث٤ٜ٘ب ك٢ اُٞاهغ، ٣ٝو٤ْ ػالهبد ٗؾ٣ٞخ رؼل ك٢ ظبٛوٛب طلٓخ ُِٔأُٞف ٖٓ 

ٓلفَ ُلهاٍخ أُؼ٠٘  –ٓو اُؼالهبد اُِـ٣ٞخ ٝاُلٌو٣خ" ك ٓؾٔل ؽٔبٍخ ػجل اُِط٤ق: اُ٘ؾٞ ٝاُلالُخ أ

 2ٕ، ،صٕٓٓٓث٤وٝد(، اُطجؼخ األ٠ُٝ، -اُلال٢ُ، كاه اُشوٝم، )اُوبٛوح  -اُ٘ؾ١ٞ
2

٣خ، ٣ٞه١ ُٞرٔبٕ: رؾ٤َِ اُ٘ض اُشؼو١: روعٔخ ك ٓؾٔل أؽٔل كزٞػ، اُ٘بك١ األكث٢ اُضوبك٢ ثغلح، اَُؼٞك 

 11ٔ-11ٔ، ص 222ٔاُطجؼخ األ٠ُٝ، 
3

رٞكٝهف : اُشؼو٣خ، روعٔخ شٌو١ أُجقٞد ٝهعبء ثٖ ٍالٓخ ، كاه رٞثوبٍ ُِ٘شو، اُلاه اُج٤ؼبء،   

 ٗٙ، ص22ٓٔأُـوة، اُطجؼخ اُضب٤ٗخ ، 
4

ة، اُطجؼخ هٝٓبٕ ٣بًجَٕٞ : هؼب٣ب اُشؼو٣خ ، روعٔخ ٓؾٔل ا٢ُُٞ ٝٓجبهى ؽٕ٘ٞ ،كاه رٞثوبٍ ،اُلاه اُج٤ؼبء، أُـو 

 ٖٓٔص  211ٔاأل٠ُٝ، 
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ولكنو في الوقت ذاتو ال ينكر التكرار وقيمتو في البناء الكمي  في البناء اإليقاعي لمشعر،
التي أشار إلييا جورج مولينيو  ٘لمنص الشعري اعتمادا عمى ما يعرؼ )باألسموبية التسمسمية(

في كتابو األسموبية. ورأى مولينيو أنو " ال يمكف إدراؾ وجود التحديد األسموبي إال في جدلية 
مؾ الجدلية تكمف في حياة النص ولذتو بكؿ تفصيالتو؛ فيي عممية وفي ت ٙالمتكرر والمفرد"

نظامية تكرارية تحاكي الواقع بمقتضياتو؛ ومف ثـ انطمقت مف النص ذاتو قراءتُنا الثانية؛ 
وكما قاؿ جيرار جينيت فإف لمنص قراءتيف:" قراءة تغمؽ النص وتقؼ بو عمى زمف معيف، 

 ٚمحايثًا. وبيف ىاتيف القراءتيف تقع مسألة الحداثة"وقراءة تفتح النص وتجعمو عمى الدواـ 
 وتمؾ ىي الغاية الكبرى التي أود أف أصؿ مف خالليا إلى تجميات التوازي عند شاعرنا.

وقد أشار جاف كوىيف إلى تمؾ التماثالت أو الثنائيات التركيبية في تفرقتو بيف الشعر والنثر 
الة؛ فإنيا تعمؿ بالمخالفات شأف النثر، وبقدر ما بقولو: "فبقدر ما تتجو القصيدة إلى نقؿ رس

تكوف شعرا بقدر ما تعتمد عمى التماثالت...وعمى المنشد أف يساوي بيف كفتي الميزاف؛ عميو 
  ٛأف ُيشعر بالنظـ ويشير إلى المعنى في آف"

وباالنتقاؿ إلى مصطمح التوازي في المفيـو العربي فإف المصطمح ال يختمؼ كثيرا عما ذكره 
الغربيوف؛ بؿ إنو يمكننا أف نشير إلى بعض اإلضافات، فقد ذىب د محمد مفتاح إلى أنو" 

ومف  ٜالتشابو الذي ىو عبارة عف تكرار بنيوي في بيت شعري أو في مجموعة أبيات شعرية"
ثـ؛ فإف التكرار يطؿ عمينا بعنقو وبجناحيو مف جديد في االصطالح العربي وقد )كاف 

 قديما وكذلؾ حديثا إال لعمة بالغية أو دواٍع نفسية.   ٓٔشعر(التكرار مما يعيب ال
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ٛلكٜب ًٔب أشبه ٤٘٤ُٞٓٚ " ٝػغ ٍَِالد ٖٓ اُٞهبئغ اُِـ٣ٞخ ٝكهاٍزٜب ٖٓ ٓ٘ظٞه األكث٤خ" عٞهط ٤٘٤ُٞٓٚ:  

األٍِٞث٤خ: روعٔخ ك ثَبّ ثوًخ، أُإٍَخ اُغبٓؼ٤خ ُِلهاٍبد ٝاُ٘شو ٝاُزٞى٣غ، ث٤وٝد، ُج٘بٕ،  اُطجؼخ األ٠ُٝ 

 1٘ٔ-1ٗٔ، ص 222ٔ
6

  ٤٘ٔ1٘ٚ: األٍِٞث٤خ، ص عٞهط ٤ُٞٓ 
7

، 22ٕٔع٤واه ع٤٘٤ذ: ُنح اُ٘ض، روعٔخ ك ٓ٘نه ػ٤بش٢، ٓوًي اإلٗٔبء اُؾؼبه١،ؽِت، ٍٞه٣ب، اُطجؼخ األ٠ُٝ  

 ٗٔص
8

عبٕ ًٖٞٛ: ث٤٘خ اُِـخ اُشؼو٣خ، روعٔخ ٓؾٔل ا٢ُُٞ ٝٓؾٔل اُؼٔو١، كاه رٞثوبٍ ُِ٘شو، اُلاه اُج٤ؼبء، اُطجؼخ  

 .2ٓص ٕٗٔٓاُضب٤ٗخ، 
9

اُلاه اُج٤ؼبء -ٓلزبػ : اُزشبثٚ ٝاالفزالف ٗؾٞ ٜٓ٘بع٤خ ش٤ُٞٔخ، أُوًي اُضوبك٢ اُؼوث٢) ث٤وٝد، ُج٘بٕك ٓؾٔل  

 21، ص 22٘ٔأُـوة (  
10

هبٍ ك ٓؾٔل ػجل أُ٘ؼْ فلبع٢ ك٢ مُي ٝرؼو٤جٚ ػ٠ِ ظبٛوح اُزٌواه ًٝٞٗٚ ػ٤جب ك٢ اُشؼو ًٔب مًوٙ طبؽت  

٠ُ إٔ اُزٌواه ٓؼ٤ت، ٝئٕ ًبٕ ٓ٘ٚ ؽَٖ ٖٓ عٜخ ٓب ك٤ٚ ٖٓ هك اُؼغي كٌالْٜٓ ثبُ٘ظو ئ اإل٣ؼبػ، ك٤وٍٞ ك فلبع٢ :"

ػ٠ِ اُظله، ُٜٝنا هبُٞا: األؽَٖ ك٢ هك اُؼغي ػ٠ِ اُظله إٔ ال ٣إك١ ئ٠ُ اُزٌواه ثإٔ ال ٣ٌٕٞ ًَ ٖٓ اُِلظ٤ٖ ثٔؼ٠٘ 

٢، كاه اُغ٤َ، ٛـ(: اإل٣ؼبػ ك٢ ػِّٞ اُجالؿخ، رؾو٤ن ك ٓؾٔل ػجل أُ٘ؼْ فلبع1ٖ2ا٥فو" اُوي٢٘٣ٝ)أُزٞك٠: 

 1٘ٔ/ٖ، 22ٖٔث٤وٝد، اُطجؼخ اُضبُضخ، 
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وقد ذىب د عدناف بف ذريؿ إلى أف التوازي ىو " تناظر بيف جمؿ العبارة، يقـو عمى استعادة  
)مخطط إسنادي( واحد، اسمي أو فعمي، في جممتيف متتاليتيف أو أكثر ويقصد إلى تأكيد 

وبناء عمى ذلؾ فإف د ذريؿ ينظر إلى التوازي مف ٔٔ"الداللة... بواسطة التجنيس والمطابقة
الناحية التركيبية بإيعاذ األمر إلى التخطيط اإلسنادي في السياؽ المغوي ونسقو النظامي مف 

 حيث بنيتو الفعمية أو االسمية.
وفي السياؽ ذاتو أشارد عبد الواحد الشيخ إلى أف التوازي لو مظير مالـز لمغة الشعرية منوىا 

"األساس في جوىر البراعة الشعرية يتألؼ مف منطومة متكررة مف المقاطع المتوالية  إلى أف
المتتالية المتوازية...ومف ثـ تعتبر المغة الشعرية ىي أكثر األنماط واألشكاؿ وضوحا في 

 ٕٔالتقابؿ والتوازي"
د صالح وما ال يمكف تغافمو في ىذا السياؽ االصطالحي لمتوازي وعالقتو باإليقاع، ما ذكره 

فضؿ أوال عف قيمة اإليقاع في الشعر مف ناحية، وعالقتو بتمؾ المنظومة المغوية مف ناحية 
أخرى  بقولو عف اإليقاع " ىو الخاصية المميزة لمقوؿ الشعري والمبدأ المنظـ لمغتو...فاختفاء 

ة وكذلؾ في حديثو عف عالق ٖٔاإليقاع... يؤدي بدوره إلى اختفاء خاصية الشعر األساسية"
فيقوؿ" إف قوة ىذا التكرار تتمثؿ في توليد نوع مف التوازي بيف الكممات  ٗٔالتوازي )بالتكرار(

أو األفكار، وكمما كاف ىذا التوازي واضحا في تكوينو أونغمتو تولد عنو تواز قوي بيف 
ومف ىنا يباىي د فضؿ بقيمة التكرار وقوة حضوره وتأثيره الجمي في  ٘ٔالكممات والمعاني"

تقنية التوزاي في النص الشعري وما يتمخض عف ىذه التقنية مف إيقاع متراسؿ بروز 
ومتناوب بيف أنساؽ النص وسياقاتو المغوية. إذف ومف تمؾ المنطمقات فإنو إذا أردنا أف تكوف 
لتقنية التوازي أثر فاعؿ فإنو البد أف تتصؿ اتصاال وثيقا بدالالتيا المتمخضة عف توظيفيا 

. وىنا نضيؼ أف : "التوازي قيمة جمالية إف ارتبط بالداللة، وجاء لغاية في النسؽ المغوي
فكـ مف توازيات  ٙٔجمالية أو فنية، وليس مجرد َمْوسقة، أو تنظيـ لمنص ومحاوره ومقاطعو"
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 11ٕ، ص212ٔك ػلٗبٕ ثٖ مه٣َ: اُ٘ول ٝاألٍِٞث٤خ، ٓ٘شٞهاد ارؾبك اٌُزبة اُؼوة، كٓشن،  
12

 1، ص222ٔك ػجل اُٞاؽل ؽَٖ اُش٤ـ : اُجل٣غ ٝاُزٞاى١،ٓطجؼخ اإلشؼبع، اإلٌٍ٘له٣خ،اُطجؼخ األ٠ُٝ،  
13

 ٓ٘، صٖٕٓٓاُ٘ول األكث٢، ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ٌُِزبة، اُوبٛوح، ك طالػ كؼَ: ٗظو٣خ اُج٘بئ٤خ ك٢  
14

كوم اثٖ أث٢ اإلطجغ ث٤ٖ اُـب٣خ ٖٓ اُزٌواه ٝ اُـب٣خ ٖٓ اُزوك٣ل "ٝاُلبهم ث٤ٖ اُزوك٣ل ٝاُزٌواه إٔ اُِلظخ اُز٢  

رل٤ل ٓؼ٠٘ ؿ٤و ٓؼ٠٘ رزٌوه ك٢ اُزٌواه ال رل٤ل ٓؼ٠٘ ىائلاً، ثَ األ٠ُٝ ٢ٛ رج٤٤ٖ ُِضب٤ٗخ ٝثبُؼٌٌ، ٝاُِلظخ اُز٢ رزوكك 

ٛـ(: رؾو٣و اُزؾج٤و، رؾو٤ن ك ؽل٢٘ ٓؾٔل شوف، ٗ٘ٙاأل٠ُٝ ٜٓ٘ٔب، ٝاشزوبهٜٔب ٓشؼو ثنُي" اثٖ أث٢ اإلطجغ) د

 ٕٗ٘ؽجؼخ ُغ٘خ ئؽ٤بء اُزواس، أُغٌِ األػ٠ِ ُِشئٕٞ اإلٍال٤ٓخ، اُغٜٔٞه٣خ اُؼوث٤خ أُزؾلح،ك.د.ص
15

 ٕٕٙاَُبثن: ص 
16

 ٕٔ،ص 2ٕٔٓ، ٔو٣خ ػ٘ل ٤ٛٝت ػغ٢ٔ،كاهاُق٤ِظ،ػٔبٕ،األهكٕ،ؽك ػظبّ شورؼ: اُِـخ ٝاُِنح اُشؼ 
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قد عرقمت لغة النص وأخمت بمسيرتو وأثقمت كاىؿ داللتو، ولـ تقدـ أو تدعـ لغتو الشعرية 
فالعبرة ليست بالتقنية بؿ بالتوظيؼ ومراعاة األنساؽ وأماكنيا أكثر مما قد أخذت وسمبت؛ 

 وحسف توزيعيا.
 مستويات التوازي في شعر وضاح اليمن:

المستوى الداللي: ويتضمف الترادؼ وىو ما يعرؼ بالمالئمة بيف كممتيف أو جممتيف؛ كما 
 يتضمف التضاد ويعني اإلتياف باألضداد بيف كممتيف أو جممتيف.

لتركيبي: ويتضمف جانبيو التاـ والجزئي، وكذلؾ النحو وما ينطوي عميو مف مواقع المستوى ا 
إعرابية، والصرؼ وما يشممو مف أوزاف تكوف ليا عمة موسيقية تضخ إيقاعيا في ميداف 
التوازي؛ وذلؾ وفؽ ما تمميو البنى التركيبية التي عوؿ عمييا الشاعر، بؿ ويمكف التأسيس 

عرؼ عميو مف قواعد المغة العادية؛ بحيث ينزاح عما ىو مألوؼ، عميو ليتجاوز ما تـ الت
شريطة التكرار ليتحقؽ التوازي، وىو يتجاوز الجمؿ ليمتد إلى النص بأكممو؛ وبذلؾ يكوف 

 النص وحدة واحدة يربطيا خيط اإليقاع عبر تمؾ التقنية.
جانسة وأفعاؿ المستوى اإليقاعي: ويتضمف الموسيقى التعبيرية مف أصوات متكررة أو مت

 وسواكف ومتحركات وكؿ ما يشكؿ حركية النص وديناميتو.
اح اليمف؛ فإف السبب األوؿ يكمف في عدـ قطع خيوط  وعف سبب اختياري لمشاعر وضَّ
التواصؿ واالتصاؿ بالشعر القديـ انطالقا مف أىمية القديـ وأثره في الحديث. وىناؾ سبب 

الفنية في الفترة األموية خاصة في خالفة الوليد بف ثاٍف ىو مكانة الشاعر وقيمتو األدبية و 
 عبد الممؾ. 

فيكمف في كونو مف فحوؿ الشعراء  الذيف قد ىضـ حقيـ في  أما فيما يتعمؽ بالسبب الثالث
 الدراسات األدبية والنقدية.

وعف السب الرابع فإنو يتجمى لنا في خصوصية التوازي وأنماطو في شعره؛ ومحاولة سبر 
ستنطاؽ مستويات التوازي عنده، وبنيتو األسموبية بعيدا عف لي عنؽ النص الشعري أغواره وا

الذي ينزاح أحيانا بالتفسير والتأويؿ إلى مناطؽ ليس لنا عمييا مف ُحسباف. ناىيؾ بتمؾ 
وجعمتو مف شعراء الحداثة القدامى. وقد كاف لتمؾ  -كما أرى-الحداثة التي سبؽ بيا عصره

ر بارز في الكشؼ عف قوتو المغوية ومعرفتو الفنية الدفينة التي نود أف النزعة اإليقاعية دو 
 نشؽ غبارىا في ىذه الدراسة.
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كما أود اإلشارة إلى أف الشعر الذي بيف أيدينا ال يمكننا أف نقر إقرارا دامغا بأنو كؿ إنتاجو 
عددا مف األدبي؛ نظرا لما نراه في لغتو الشعرية مف سيولة وقرب مأخٍذ، رغـ أنو عاصر 

 فحوؿ الشعراء مف مثؿ: األخطؿ وجرير والفرزدؽ الذيف ُعرؼ عنيـ جزالتيـ وقوة بيانيـ.
وانتقاال إلى المنيج فإنني سأعوؿ عمى المنيج األسموبي التحميمي، وكذلؾ االنفتاح عمى بقية 

 المناىج التي تخدـ البحث وتجعمو في صورة مقبولة يفيد بيا الباحثوف. 
يا النص القديـ مف ىاالت فنية تتطمب بحثا وتنقيبا؛ فإف قيمة دراستنا تنبع ونظرا لما يتشح ب

مف التقصي عف مكنونات النص القديـ، لذلؾ فإف تمؾ التقنية قد أخذت بتالبيب عقمي 
وذىبت بانتباىي إلى ضرورة الغوص في بحر وضاح لمخروج بتمؾ الدرر التي لـ تمفت انتباه 

 رده أف شاعرنا لـ ُتكتب لو الشيرة كغيره مف الشعراء.كثير مف الدارسيف؛ ولعؿ ذلؾ م
وفيما يتصؿ بالدراسات السابقة فيناؾ دراسة ثرية بعنواف )بنية التوازي في قصيدة فتح 

لمدكتور إبراىيـ الحمداني( ودراسة قيِّمة تحت عنواف )التوازي ولغة الشعر لمحمد -عمورية 
ور عبد الواحد الشيخ( أضؼ إلى ذلؾ اإلفادة مف كنوني( وكذلؾ دراسة )البديع والتوازي لمدكت

)دراسة جاف كوىف بنية المغة الشعرية( وغيرىا مف الدراسات التي أسيمت بحظ وافر في 
لمصفدي(وما جاء  -تعالؽ المصطمح بغيره مف المصطمحات مف مثؿ كتاب)جناف الجناس
جنيس أساليب البديع مف تجنيس مصطمحات البديع وتداخميا في كتاب ) المنزع البديع في ت

 لمسجمماسي(
ال أبالغ في القوؿ: إف أىـ التحديات التي واجيتني في ىذه الدراسات تكمف في قمة  -وحقا

والمراجع والدراسات التي تناولت شعر وضاح اليمف بطريقة منيجية عممية؛  ٚٔ)المصادر(
 ظواىره. ولعؿ ىذا التحدي بمثابة الدافع نفسو لدراسة شعره والغوص في تقنياتو و 

أما عف الديواف فمقد كاف ديواف وضاح اليمف مف تحقيؽ الدكتور محمد خير البقاعي الصادر 
بيروت وىو تحقيؽ يستحؽ الثناء ألنو مذيؿ بكتاب آخر )مأساة الشاعر  -عف دار صادر

وضاح( تأليؼ د محمد بيجت األثري وأحمد حسف الزيات لكشؼ الظنوف التي دارت حوؿ 
 حياتو ومقتمو. 

 
 

                                                 
17

ٝاُشبٛل ػ٠ِ مُي إٔ ًض٤وا ٖٓ األشؼبه اُٞاهكح ث٤ٖ ككز٢ اُل٣ٞإ ًبٗذ َٓزوبح ٖٓ ًزبة األؿب٢ٗ ٝهل  

 أصجذ مُي األَٓو أُؾوُن ك٢ شوؽٚ ٝرؼ٤ِوٚ ػ٠ِ األث٤بد.
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 التعريف بالشاعر:
روت كثيٌر مف المصادر أف السبب وراء اسـ وضاح إنما جاء لجمالو وبيائو وأنو كاف يستتر 
أحيانا مف النساء فقاؿ األصفياني" وضاح لقب غمب عميو لجمالو، واسمو عبد الرحمف بف 

ضة فمما "كاف ييوى امرأة مف كندة ُيقاؿ ليا رو ٛٔإسماعيؿ بف عبدُكالؿ بف داذ بف أحمد... "
وقد تشبب بأـ البنيف زوجة الوليد بف  ٜٔاشتير أمره معيا خطبيا فمـ ُيزوَّجيا ، وزوجت غيره."

في  ٕٔفقتمو الوليد )لتصريحو بيا في شعره( ٕٓعبد الممؾ وىي )بنت عبد العزيز بف مرواف(
اء رحمة كانت إلى مكة إلى الحج وكاف وضاح في ذلؾ الوقت مع ُكثيِّر وقد نيى الوليد الشعر 

عف التشبيب بنسائو. "وقيؿ إف أـ البنيف المذكورة كانت تيوى وضاح اليمف الشاعر...وكانت 
ذا خافت وارتو في صندوؽ عندىا وأقفمت عميو..."  ٕٕترسؿ إليو فيدخؿ إلييا ويقيـ عندىا، وا 

كما  ٕٗىػ ( ٖٜوكاف ذلؾ في عاـ )  ٖٕولما بمغو عالقتو بيا أىاؿ عميو التراب في )صندوؽ(
 شار ابف تغري بردي. ذكر وأ
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، ٕٓٔٓثوا٤ْٛ، ؽجؼخ ٤ٛئخ اٌُزبة،اُوبٛوح، أثٞ اُلوط األطلٜب٢ٗ: األؿب٢ٗ،رؾو٤ن كٓؾٔل أثٞ اُلؼَ ئ 

ٙ/ٕٓ2 
19

 1ٕٔ/ ٙاَُبثن  
20

َُْؼِي٣ي   ٤ُْٖٔ ٤ََُذ ثج٘ذ ػجل ا َٖ َطبِؽجَخ ٝػبػ ا مًو اُظلل١ ػٖ َٗت أّ اُج٤ٖ٘ "هَبٍ اُجالمه١ أّ اُْج٤َِ٘

بَٗذ ع٤َِٔ  ًَ َٝ  ٖٔ٤ُْ ُْٔؾوّ ٖٓ ؽ٤ٔو ٖٓ أَٛ ا َٖ ث٘ذ ا ُْج٤َِ٘ ٢ِٛ أّ ا ب  َٔ ئَِّٗ َٝ إ  َٝ ْو َٓ َٜب ٝػبػ ٝػشوزٚ ثٖ  خ َػِشوَ

َٜب ئ٠َُِ  فوط ث َٝ َٜب  ٌَّخ كَجَِـٚ ؽَٜ٘ب ٝعٔبُٜب كزَيٝع َٔ ٢ِٛ ثِ َٝ ٤ُل  َٞ ُْ ؽَِوٜب كؾظ ا َٝ ٌَّخ  َٓ َٜب ئ٠َُِ  فوط ث َٝ َٜب  كَزََيٝع

َٝهللا  ب كؼَ" ٌُٝ٘ٚ ك٢ اُٜ٘ب٣خ هبٍ ئٗٚ ك٢ ؽ٤وح ٖٓ َٗجٜب ٝهبٍ" َٓ ٤ُِل  َٞ ُْ ِٚ ا َٜب كَلؼَ ثِ بّ ٝفوط ٝػبػ فِل اُشَّ

َُْؾبٍ ك٢ِ َمُِي" اُظلل١: اُٞاك٢ ثبُٞك٤بد: رؾو٤ن أؽٔلاألهٗبؤٝؽ ٝرو٢ً ٓظطل٠، كاه ئؽ٤بء أ ػِْ ثَِؾو٤ِوَخ ا

 1/1ٔٔ، ٕٓٓٓاُزواس، ث٤وٝد، 
21

ٝك٢ مُي هظخ ٝهكد ك٢ ؿ٤و ٓظله ٜٓ٘ب األؿب٢ٗ ٝاُٞاك٢ ثبُٞك٤بد ًٝنُي ك٢ كٞاد اُٞك٤بد " ُٝٔب   

ٓوٝإ ا٤ُُٞل ثٖ ػجل أُِي ك٢ اُؾظ أمٕ ُٜب ٝٛٞ ف٤ِلخ، ٢ٛٝ اٍزأمٗذ أّ اُج٤ٖ٘ ث٘ذ ػجل اُؼي٣ي ثٖ 

ىٝعزٚ، ًٝزت ا٤ُُٞل ٣زٞػل اُشؼواء ع٤ٔؼبً إٔ ٣نًوٛب أؽل ْٜٓ٘، أٝ ٣نًو أؽلاً  ٖٓٔ ٓؼٜب، كولٓذ 

ٌٓخ...ٝٝهؼذ ػ٤ٜ٘ب ػ٠ِ ٝػبػ ا٤ُٖٔ ك٣ٜٞزٚ، ٝأٗلند ئ٠ُ ًض٤و ػيح ٝئ٠ُ ٝػبػ ا٤ُٖٔ إٔ اَٗجب ث٢، كٌوٙ 

ثغبه٣زٜب ؿبػوح، ٝمُي ك٢ هُٞٚ: شغب أظؼبٕ ؿبػوح اُـٞاك١ ... أٓب ٝػبػ ا٤ُٖٔ كاٗٚ  مُي ًض٤و ٝشجت

طوػ، كجِؾ مُي ا٤ُُٞل كوزِٚ." شبًو ثٖ ٛبهٕٝ )طالػ اُل٣ٖ(: كٞاد اُٞك٤بد: رؾو٤ن كئؽَبٕ ػجبً، كاه 

 1ٖٕ/ٕ، 21ٗٔطبكه ث٤وٝد، 
22

رؾو٤ن، ك ئؽَبٕ ػجبً ، كاه طبكه ٛـ(: ٝك٤بد األػ٤بٕ ٝأٗجبء أث٘بء اُيٓبٕ ، 1ٔٙاثٖ فٌِبٕ )د  

 ٘ٗ/ٕ، 22ٗٔث٤وٝد، اُطجؼخ األ٠ُٝ، 
23

كاٜٗب ٓجزلػخ. ٝٛٞ  -هؿْ اٗزشبهٛب ك٢ ًَ أُظبكه اُول٣ٔخ روو٣جب -ٝأؿِت اُظٖ إٔ هظخ اُظ٘لٝم ٛنٙ 

 ك٢ ٓولٓزٚ. ٝأرلن ٓؼٚ ك٢ مُي اُوأ١ رٔبٓب.  –ٓب اؽٔئٖ ئ٤ُٚ ك ٓؾٔل ف٤و اُجوبػ٢ ٓؾون اُل٣ٞإ 
24

ٛـ(: اُ٘غّٞ اُياٛوح ك٢ ِٓٞى ٓظو ٝاُوبٛوح : ٝىاهح اُضوبكخ ٝاإلهشبك 11ٗثوك١ )أُزٞك٠: رـو١   

 ٕٕٙ/ٔاُو٢ٓٞ، كاه اٌُزت، ٓظو ك.د. ،
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جعمتو في ميداف شعراء  -كما ذكرنا –أما عف دراستنا فيمكننا أف نقسميا إلى ثالثة مستويات 
الحداثة القدامى الذيف يمكننا أف نطبؽ عمى شعرىـ المصطمحات الحداثية بطريقة سمسة تنأى 

 بنا عف توجيو داللة النص.
 أوال: المستوى الداللي
 التوازي بالترادؼ والتوازي بالتضاد. -ي تطبيقناف -وذلؾ المستوى يتضمف

قبؿ الشروع في تصنيؼ التوازي ومستوياتو وكذلؾ أنماطو الفرعية المتمخضة عف تمؾ 
المستويات أود التأكيد عمى أف التوازي يعد تقنية أسموبية تعتمد اعتماد كبيرا عمى ظاىرتي 

ا أـ جزئيا؛ وكذلؾ إف كاف التكرار والتكرار سواء أكاف ذلؾ التجنيس تجنيسا كمي ٕ٘التجنيس
جزئيا أو كميا أو أفقيا كاف أو رأسيا ،وال تؤثر نسبة التساوي في وجود التوازي مف عدمو، إنما 
ُيعوؿ عمييا في مركزية الداللة وقيمتيا لدى الشاعر؛ ألف ىاتيف الظاىرتيف البديعيتيف ىما 

عندما نتطرؽ ليذا النمط اإليقاعي  أيقونة التوازي وأدواتو األساسية التي ال غنى عنيما
 المنيجي .

التوازي بالترادؼ، ويستخدـ فيو الشاعر مفردات تحقؽ المعنى الواحد أو الداللة الواحدة 
المرجوة؛ ومف ثـ فالشاعر ىنا يعمد إلى التكرار الداللي ارتكانا إلى االختالؼ المفظي.  

دؼ(، وما يعنينا في ىذا المقاـ ىو ويفرؽ د أحمد مختار عمر بيف )الترادؼ وأشباه الترا
الترادؼ التاـ أو الكامؿ "وذلؾ حيف يتطابؽ المفظاف تماـ المطابقة، وال يشعر أبناء المغة بأي 

ف كنا لف نغض الطرؼ عف  ٕٙفرؽ بينيما، ولذا يبادلوف ُبحرية بينيما في كؿ السياقات" وا 
.  ٕٚتو التوضيحية لمغة ذاتيا(األشباه وفقا لحاجة السياؽ إلى ذلؾ؛ وذلؾ )بناء عمى وظيف
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"ٛٞ إٔ رغ٢ء أٌُِخ رغبٌٗ أفوٟ ك٢ ث٤ذ شؼو ًٝالّ ، ٝٓغبَٗزٜب ُٜب إٔ رشجٜٜب ك٢ رأ٤ُق ؽوٝكٜب" اثٖ  

 ٕ٘ص 21ًٕٔوارشوٞك٢ٌَ، كاه ا٤َُٔوح، ث٤وٝد، اُطجؼخ اُضبُضخ، ٛـ : اُجل٣غ، رؾو٤ن اؿ٘بؽ٤ًٞ  2ٕٙأُؼزي د 

ُٔغبٌٗ " ٝأٓب أُغبٌٗ؛ كإٔ رٌٕٞ أُؼب٢ٗ اشزواًٜب ك٢ أُلبظ ٓزغبَٗخ ػ٠ِ  ٝأؽِن ػ٤ِٚ  هلآخ ثٖ عؼلو اٍْ اُ

ٛـ، ٕٖٓٔٛـ: ٗول اُشؼو، ٓطجؼخ اُغٞائت، هَط٘ط٤٘٤خ،رو٤ًب، اُطجؼخ األ٠ُٝ، 1ٖٖعٜخ االشزوبم" هلآخ ثٖ عؼلو د

. ٝهل عٔغ اُظلل١ األُلبظ اُز٢ رلٝه ؽٍٞ ٓؼ٠٘ أُظطِؼ ٖٓ ع٘بً ٝرغبٌٗ ٝٓغبَٗخ ٝرغ٤ٌ٘؛كوبٍ "  ٔٙص

ٛـ: ع٘بٕ ٢ٍٔٝ1ٙٗ ٛنا اُ٘ٞع ع٘بٍب ُٔغ٢ء ؽوٝف أُلبظٚ ٖٓ عٌ٘ ٝاؽل ٝٓبكح ٝاؽلح" طالػ اُل٣ٖ اُظلل١ د 

ُٜٞاه١، أٌُزجخ اُؼظو٣خ، ط٤لا، ث٤وٝد، اُغ٘بً ك٢ ػِْ اُجل٣غ، هلّ ُٚ ٝشوؽٚ ٝٝػغ كٜبهٍٚ ك طالػ اُل٣ٖ ا

 ٕ٘، ص2ٕٓٓاُطجؼخ األ٠ُٝ، 
26

٣ٝلفَ ك٢ أشجبٙ   ٕٕٓ، ص22ٖٔك أؽٔل ٓقزبه ػٔو: ػِْ اُلالُخ، ػبُْ اٌُزت، اُوبٛوح، اُطجؼخ اُواثؼخ،  

 اُزواكف :اُزوبهة ٝاُزلافَ ٝاُزوبهة اُلال٢ُ ٝاالٍزِياّ.
27

اُِـخ ٤َُِبم أٝ اُؼٌٌ ٝمُي ألٕ اُِـخ " رٌٕٞ ٓوعؼب ُٚ)٤َُِبم( ألٜٗب  ٛ٘بى ػالهخ رجبك٤ُخ اٗزوب٤ُخ ٤ُ٥خ رٞػ٤ؼ 

رؾ٣ٞٚ، ٣ٌٕٝٞ ٓوعؼب ُٜب؛ ألٕ ٓب ٣ؼزٔل ك٤ٚ ػ٤ِٚ ٖٓ ؽ٤ش ٛٞ ٓٞهق ال ٣ِلع ثٚ ، كزُجَبكٍ أُوعؼ٤خ ث٤ٜ٘ٔب ٣ٌٕٞ ػ٠ِ 

خ ثبُو٘بح )االرظب٤ُخ( ٗؾٞ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ أُٞهق ٓوعؼ٤خ ٓطِٞثخ ك٢ ؽبالد اُـٔٞع ٝػلّ اُٞػٞػ رجؼب ُِظوٝف أُؾ٤ط

" َهكح اُطِؾ٢: كالُخ ا٤َُبم، هٍبُخ كًزٞهاٙ ثاشواف اُلًزٞه ػجل اُلزبػ اُجِوًب١ٝ، ٤ًِخ اُِـخ اُؼوث٤خ ،عبٓؼخ أّ 

 1ٗٔص ٔ، ٓغِل 1ٔٗٔاُووٟ ، ،أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ، 
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ويبدو ىذا النوع مف التوازي في شعر وضاح في غير موضع،  فقاؿ متشببا لفراؽ أـ البنيف 
 مف البحر الخفيؼ:
ق  قمبي      وتولت أم البنيـــــــن  بُمبي     صدَع البيُن والتفـــرُّ
 مني صحبيثوِت النفُس في الخمول لدييا       وتولى  بالجســـِم          

 ولقد ُقمُت والمدامـــع تجري       بدموٍع  كأنيا فيُض غْربِ    
 28جَزًعا  لمفراِق يوَم  تولَّت:        حسبي اهلل ذو المعارج حسبي        

ما مف شؾ أف المقطع السابؽ ينطوي عمى أسى شديد وحزف عميؽ بؿ شجف قد غمؼ 
ى أف البنية اإليقاعية في المقطع السابؽ قد المقطع مف بدايتو إلى نيايتو. ونود اإلشارة إل

برزت في غير موضع أىميا: الموائمة الداللية التي تحققت في توظيؼ الشاعر لمكممات 
التفرؽ( ناىيؾ بذلؾ  –دموع(  ) الفراؽ  -التفرُّؽ( )المدامع تجري -المترادفة في )البْيف

األفقية والتوازيات الرأسية شكمت تولى(. إف تمؾ الترادفات  –التجنيس المتوازي بيف )تولت 
حيزا إيقاعيا كبيرا عند قراءة النص لممرة األولى؛ إذ استطاع الشاعر أف يعمؽ داللة الفراؽ 
بتمؾ المتردافات المنسجمة دالليا وخطيا  ومختمفة تركيبيا وبنائيا وذلؾ التعميؽ تمخض عنو 

 .   ٜٕ)التأقمـ الداللي(
بدموع ؛ فإف الشاعر لـ يضؼ شيئا مف الناحية التركيبية  وبالنظر إلى قولو: المدامع تجري

لكنو أباف وكشؼ الحاؿ عف ىيئتو؛ فال غرو أف المدامع لف يخرج منيا سوى الدموع، لكنو 
أراد أف يييء بتمؾ الحالة لمشيد جديد عبر التشبيو الكامؿ األركاف بيف  شدة الدموع ومشيد 

ال جيدا لتشكيؿ تواز داللي كشفت المترادفات الفيض. ومف ثـ فكانت تمؾ المتوائمات سبي
النقاب عنو، ناىيؾ بالقافية المكسورة )ِب( وقد جعميا الشاعر مطمقة حرة؛ بأف جعؿ حرؼ 
الروي مكسورا ممتدا مطمقا منطمقا ليناسب حالتو ويتفاعؿ مع حالتو ، ويمكننا أف نضيؼ إلى 

لبي( الذي أحالنا إلى  -) قمبي ذلؾ ما وشح بو الشاعر صدر البيت وعجزه بذلؾ التصريع
 عالـ موسيقي مف البداية.  

اح مف المديد:  ومف شواىد التوازي الداللي المتمظير بالترادؼ ما قالو وضَّ
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 ٖٖ، ص ٕٕٔٓاُضبُضخ، ٝػبػ ا٤ُٖٔ: اُل٣ٞإ، رؾو٤ن ك ٓؾٔل ف٤و اُجوبػ٢، كاه طبكه ث٤وٝد، اُطجؼخ  
29

٣أر٢ اُزأهِْ ًٔب ػوكٚ عٞى٣ق ك٘له٣ٌ ٖٓ رؼوع أٌُِخ ُِزـ٤و " ًِٝٔب ىاك اٍزؼٔبُٜب ًٝضو ٝهٝكٛب  

 ٍٕ ك٢ ٗظٞص ٓقزِلخ؛ ألٕ اُنٖٛ ك٢ اُٞاهغ ٣ٞعٚ ًَ ٓوح ك٢ ارغبٛبد عل٣لح ٝمُي ٣ٞؽ٢ ئ٤ُٚ ثقِن ٓؼب

ٓؾٔل اُوظبص، رول٣ْ كبؽٔخ ف٤َِ، أُوًي  عل٣لح" ط. ك٘له٣ٌ: اُِـخ ، روعٔخ ػجل اُؾ٤ٔل اُلٝاف٢ِ،

 ٕٗ٘،  صٕٗٔٓاُو٢ٓٞ ُِزوعٔخ، اُوبٛوح، 
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 ماذا تقوُل      فكالنا سائٌل ومُســـــولُ  30أييا الناعبُ   
 حين ُتنبي أن ىنًدا قريٌب    ُيبمُغ الحاجاِت منيا الرسولُ    
 31فخبرَت عنيا       أنَّ عيَد الُودِّ سوف يزول ونأت ىندٌ     

بمطالعتنا لمنص السابؽ، فإنو يمكننا أف نستدؿ عمى الداللة الكامنة قبؿ الولوج في شرح 
األبيات وتحميميا وتفصيؿ مضمونيا؛ إذ إف الناعب) الغراب( ىو الطائر األوحد الذي حفظت 

وقوع واقعة، وعندما ينعب الغراب فيو العرب عف ظير قمب معنى نعيبو قبؿ حدوث فعؿ أو 
إيذاف بفراؽ ولوعة وحزف عميؽ؛ ىذا مف ناحية داللة االسـ وانعكاسو عمى الموقؼ، أما إذا 
ما سبرنا النص باحثيف عف التوازي الكامف فيو فإنو تواٍز قد بزغ في عدد مف المفردات 

المفردات أف تضيؼ بعدا آخر المترادفة التي تصب في معيف الداللة النيائية بؿ ويمكف ليذه 
ومعنى موازيا  يختمج نفس الشاعر ويؤرؽ مضجعو أال وىو أثر البيئة المحيطة فيو وعميو . 

ُيبمغ( ثـ جاءت المفظة المرادفة عمى  -وىنا يمكننا استجالء التوازي األفقي بيف: ) تُنبي
)أنَت( الموغؿ في المستوى الرأسي في ) خبَّرَت( المتصمة بضمير الرفع المتحرؾ لمخطاب 

يقينية حدوث ما يقولو الغراب. وقد تمخض عف ىذا اإلنباء شيء متوقع وراسخ في العقمية 
العربية أال وىو ) النأي والزواؿ ( ويمكننا القوؿ: إف توظيؼ الشاعر لمنأي في ) نأت( و) 
ا عيد سوؼ يزوؿ( يعد مف التشاكؿ الداللي المتوائـ مع ما سبقيا مف ألفاظ؛ إذ إف م

يتمخض عف إنباء الغراب يكمف في الذىاب والفراؽ. وقد مكف الشاعر لداللتو الُمرامة بأف 
وظؼ حرؼ االستقباؿ )سوؼ( لمداللة عمى أف ما ال يحدث اآلف فإنو واقٌع وحادث ال محالة 

دور مشع في توضيح قصدية  -عبر الترادؼ-مستقبال. ومف ثـ فقد كاف لمتوازي الداللي 
ة إلى عادات العرب وعالقتيـ بالطبيعة وما يدور في فمكيا وتأثرىـ بيا في الشاعر المرتكن

الحاالت كافًة. إذ إف مخاطبة الشاعر لمطائر ال تختمؼ كثيرا عف استدعاء األصحاب 
لجعميـ متمقيي شعره وخطابو؛ وال يختمؼ كثيرا عف وصؼ الناقة وكمب الصيد في رحمتو؛ 

في تشظي الحالة الشعورية وتدفقيا وانسيابيا بيف  ألف كؿ ذلؾ يعد مف العوامؿ المؤثرة
 حروؼ الَكِمـ ومناسبتيا لموقؼ المتكمـ وحاؿ المستمعيف.

 ومف شواىد التوازي بالترداؼ األفقي كذلؾ قولو مف الطويؿ:
 ٕٖأضاءت لو اآلفاؽ حتى كأنما     رأينا بنصِؼ الميؿ نوَر ضحى الغدِ 
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 اُ٘بػت: اُـواة ٝاُ٘ؼ٤ت ٛٞ طٞرٚ اُن١ ٣٘نه ثبُلوام. 
31

 1٘اُل٣ٞإ : ص 
32

 1ٖاُل٣ٞإ: ص 
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مة متفقة الداللة الكمية وكميا تصب في معيف داللي فالنور والضوء والضحى كميا ألفاظ متوائ
واحد أال وىو النور. ورغـ اختالؼ البنى التركيبية لكؿ مفردة فإنيا أكسبت البيت شعاعا 
بعيدا ونورا منتظرا في الغد؛ ومف ثـ كاف ىذا التكثيؼ الترادفي بمثابة إعداد العتاد والتزود 

يس في الحاؿ فقط بؿ حتى اليـو التالي وذلؾ بحمؿ بالطاقة ليضيء النوُر اآلفاَؽ كمَّيا، ل
 المعنى عمى الداللة القريبة، أو المستقبؿ بالحمؿ عمى الداللة البعيدة.

ومف شواىد التوازي بالترادؼ والتضاد في آف معا ما وجدناه عند شاعرنا في عتابو أخية 
 سماعة مف الطويؿ:

 ُت في صنعاء ألتمس الندىوأصبح       وأمسْت بقصٍر يضرُب الماُء سوَره  
 فإن شئَت فاقطعنا كما ُيقطع السَّمى        فمن ُمبمِّغ عني ســــــماعَة ناىيا    

ن شئت وصل الرَّحِم في غير حيمٍة     فعمنا وقــــمنا لمذي تشتيي بمى  وا 
ق والنوى       33فبـــــعدا، أدام اهلُل تفرقَة النوى       إن شئت صرما لمتفرُّ

( ) التفرُّؽ -نا التوازي الداللي المرتكف إلى الترادؼ في قولو ) فاقطعيبدو ل -تفرقة -صـر
إف شاء سماعة ذلؾ، فقد أدت ىذه  -النوى( ىذا ما كنى بو الشاعر عف رغبتو في القطيعة

 المفردات إلى نوع مف المالئمة المعنوية تمؾ التي تمخض عنيا توازيا دالليا أفقيا غير ُمنكٍر. 
إف شئت  –احية التوازي بالتضاد أو بالمقابمة فقد تمظير ذلؾ في) إف شئت فاقطعنا أما مف ن

إف شئت صرما( إذ صرخت الداللة عبر تمؾ العبارات بيف حالة مف التوزاي  –وصؿ الرحـ 
القائـ عمى التقابؿ المرتكز عمى االختيار ال القير واإلجبار، فكانت تمؾ المتضادات المترددة 

اح مع أخيو؛ فيو ييتـ أيما بيف الذىاب وال عودة والوصؿ والقطع بمثابة انعكاس لحاؿ وضَّ
اىتماـٍ بالوصؿ لكنو في الوقت ذاتو يحفظ كرامتو ويصوف نفسو. وال ينبغي أف نيمؿ قيمة 
القافية الممتدة بحرؼ الممد الضارب في اآلفاؽ وكأنو يريد أف ُيسمع العالميف موقفو، كما 

والنوى( حالة إيقاعية طربت ليا القموب قبؿ اآلذاف. ناىيؾ كاف لمجناس بيف ) الندى 
بالمقابمة الفعمية بيف )فعمنا وقمنا( وارتباطيما بػػػ )نا (الفاعميف مف ِقبؿ الشاعر ليدلؿ عمى 
شمولية الموقؼ وعموميتو إف اشتيى أخوه تمؾ الفرقة. كما كاف لمفعميف المسنديف إلى تاء 

أصبحُت( قد تحقؽ بيما التفاٌت  -تحرؾ )ُت( في ) أمستْ التأنيث )ْت( وضمير الرفع الم
رائعا مف الغائب إلى المتكمـ، ثـ االنتقاؿ إلى الخطاب) شئَت( وتمؾ االنتقاالت المتتابعة 

 تحمؿ في طياتيا معاني العتاب عبر تقنية السرد المتتابع.
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ـو فإف الضد يظير ومما قالو شاعرنا في التوازي الداللي المتمظير بالتضاد ، وكما ىو معم
 حسنو الضد، فقاؿ مف الكامؿ:

 أغدوَت أم في الرائحين تروُح        أم أنَت من ِذكر الحساِن صحيحُ       
نو لمميـــــــــحُ   إذ قالت الحسناُء: ما لصديقنا ؟     رثُّ الثياب وا 

 يوم المـــقاء عمى اُلكماِة ُمشيحُ   ال تسأِلنَّ عن الثياِب فإنــــني       
 34تدع النساَء عمى الرجاِل تنوُح    أرمي وأطعُن ثم أتبُع ضـــــربًة       

الشاعر في المقطع السابؽ  واضح الغرض بيِّف الداللة ال يحتاج إلى إعماؿ فكر وال جيد 
، فوضاح يباىي بنفسو مف حيث كونو شجاعا  ٖ٘عقمي )فمسمكو ظاىر( وىدفو ساـٍ جميٍّ

ذ لديو القدرة عمى نحر األبطاؿ )الكماة( في مواقعيـ وال يقوى مغورا يـو الحرب )المقاء( إ
عميو أحد مف األعداء؛ ألنو حِذٌر ويقٌظ  )ُمشيح( . لقد استطاع الشاعر أف يقيـ توازيا دالليا 

 -مميح( ) النساء -تروح( ) رث -مقومو األساس ىو التضاد البارز بيف الكممات ) غدوت
اقص الذي أضفى إيقاعا مميزا عمى البيت األوؿ. وليس ىذا الرجاؿ( ناىيؾ بذلؾ التجنيس الن

فحسب بؿ كاف لمتصريع دوره في تنويع اإليقاع وتماىي عناصره حتى إننا ال نكاد نحدد 
التوازي الداللي المنبني عمى النقيض وما تمخض عنو مف إبراز الموسيقى التعبيرية حتي 

ائعة  مبرزة كيؼ يكوف حالو يـو الوغى يصرخ فينا الشاعر في البيت األخير راسما صورة ر 
مرتكزا عمى الفعؿ المضارع الحركي المتوثب مف مكاف لمكاف )أرمي وأطعف وأتبع( تمؾ 
الصورة استطاعت أف تجعمنا نرى الشاعر وحده في ميداف المعركة وكأنيا كاميرا شخصية 

لمتابعة وتوثيؽ كؿ تراقبو أو تمؾ الكاميرا العنكبوتية التي تطير ُيمنة ويُسرة مف أجؿ ا
األحداث. وال نغفؿ في ىذا المقاـ قيمة المناسبة أو التناسب بيف األفعاؿ وثمرتيا فقد كاف 
نتيجة الرمي والطعف والضرب أف ناحت النساء عمى الرجاؿ وذلؾ التناسب الفعمي يعد نوعا 

  ٖٙمف )التطريؼ(.

                                                 
 ٖٙاُل٣ٞإ: ص 34
ن هبهئٚ ُْٝ ٣٘بٝه َٓزٔؼ٤ٚ ثَ ًبٕ ٜٗغٚ َٓزو٤ٔب ُٝٚ ك٢ أُٜ٘ظ اُؼبّ اُن١ اهربكٙ ٝػبػ ك٢ ٗظْ شؼوٙ ٗزج٤ٖ أٗٚ ُْ ٣وٛ 35

ٓنٛت ؽَٖ ك٢ اُشؼو. ٝهل أشبه ش٤ـ اُ٘وبك ػجل اُوبٛو اُغوعب٢ٗ ئ٠ُ ٝػٞػ اُؾغخ ٝأَُِي أُزيٕ ك٢ اُشؼو ثوُٞٚ ػ٠ِ ط٤ـخ 

َٓزو٤ٔب، ٝٓنٛجب  االٍزلٜبّ أُٞؿَ ك٢ اُزوو٣و ٝأُـِق ثبُٔٞاكوخ:" َٝٛ ش٢ء أؽ٠ِ ٖٓ اُلٌوح ئما اٍزٔود ٝطبككذ ٜٗغب

ه٣ٞٔب، ٝؽو٣وخ ر٘وبك، ٝرج٤ٖ ُٜب اُـب٣خ ك٤ٔب روربك؟". ػجل اُوبٛو اُغوعب٢ٗ: أٍواه اُجالؿخ، رؾو٤ن ٓؾٔٞك أؽٔل شبًو، كاه أُل٢ٗ، 

 1ٗٔ، ص22ٔٔعلح، أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ، اُطجؼخ األ٠ُٝ، 
إٔ رٌٕٞ أٌُِخ ٓغبَٗخ ُٔب هجِٜب أٝ ُٔب ثؼلٛب أٝ ٓطبثوخ ُٜب أٝ ٛـ( كوبٍ ك٤ٚ "1ٗ٘اُزطو٣ق ػ٘ل أٍبٓخ ثٖ ٓ٘ون )د  ُمًو ٓؼ٠٘  36

ٓزؼِوخ ثٜب ثَجت ٖٓ األٍجبة، ًوٍٞ أث٢ رٔبّ: ا٤َُُق أطلُم أٗجبًء ٖٓ اٌُزْت ... ك٢ ؽلٙ اُؾلُّ ث٤ٖ اُغّل ٝاُِؼِت" أٍبٓخ ثٖ ٓ٘ون: 

اُغٜٔٞه٣خ  –أُغ٤ل، ٝىاهح اُضوبكخ ٝاإلهشبك اُو٢ٓٞ  ؾو٤ن: اُلًزٞه أؽٔل أؽٔل ثل١ٝ، ٝاُلًزٞه ؽبٓل ػجلر اُجل٣غ ك٢ ٗول اُشؼو،

 2ٕٔاُؼوث٤خ أُزؾلح.ك.د، ص 
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ذا كاف التوازي بالتضاد كاف حاضرا عمى المستوى األفقي في المشيد؛ فإف التوازي  وا 
مميح( فكانت كؿ ىذه  –الحساف( )صحيح  –بالترادؼ كاف ماثال أمامنا كذلؾ في: )الحسناء 

العناصر بمثابة خاليا نحؿ تعمؿ معا في آف ُبغية رسـ صورة حقيقة لممشيد وأحداثو 
ميو . وال ننسى دور الحوار في تتمة المعنى ويقيف الشاعر بشجاعتو وما انطوى عالمتتابعة

عبر التنقؿ بيف الضمائر مف المخاطب إلى الغائب إلى المخاطب  ٖٚمف أسموب )االلتفات(
ال تسألف( قد أضاؼ إليقاعية المشيد وتوازياتو بعدا آخر تجمى  –قالْت  -مرة أخرى )أغدوتَ 

 في فف الحرب وحكمتيا.
 ومف شواىد التوازي بالتضاد بالسمب في قولو مف مجزوء الكامؿ:

 فا وألفا         بالكاســــرات إليَّ ْطرفايا مرحبا أل
 38أنكرَن َمركبَي الحـِما        َر وكن ال ينكرن ِطرفا

ال ُينكرف( ويمكف توسعة الداللة لتكوف  -يبدو لنا في البيت الثاني التضاد بجالء في ) أنكرف
اِئمة؛ وذلؾ مقابمة بيف الشطريف المتقابميف. وقد اشتمؿ البيت عمى كناية يمكف وصفيا بالمو 

ألف مف يركب الحمار ليس كمف يركب الِطرؼ )الجواد( فاألوؿ يناسب كبار السف والشيوخ 
وكؿ مف خارت قواه وال يقوى عمى مجاراة الفرس؛ فكنى الشاعر بركوب اِلحمار عف 
الشيخوخة. أما الثاني فيو كناية عف الشباب؛ فالجواد يحتاج ترويضو إلى قوة وشجاعة وقدرة 

رؼ وكذلؾ طاقة متجددة تمكنو مف امتطائو والتصرؼ وقت التعرض لممخاطر.  عمى التص
كذلؾ كانت المقابمة عمى مستوى الحركة بيف الشيخ والشاب وبيف الحمار والجواد فاألوؿ 
منيما عمى عمومو بطيء والثاني عمى عمومو سريع. ومف ثـ فكاف التوازي التقابمي األفقي 

نوعا مف  الشموؿ والعمـو بيف مرحمتيف عمريتيف وما عبر صدر البيت وعجزه قد أضفى 
 يوائميما مف طاقة وقوة.
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أشبه أُجوك ك٢ "اٌُبَٓ" ئ٠ُ أٍِٞة "االُزلبد". هبٍ: "ٝاُؼوة رزوى ٓقبؽجخ اُـبئت ئ٠ُ ٓقبؽجخ  

طبؽت . ٝمٛت 1ٖٔ/ٕاُشبٛل ٝٓقبؽجخ اُشبٛل ئ٠ُ ٓقبؽجخ اُـبئت" اُوي٢٘٣ٝ: اإل٣ؼبػ ك٢ ػِّٞ اُجالؿخ،

ٛـ( ئ٠ُ إٔ "ٓؼ٘بٙ ك٠ ٓظطِؼ ػِٔبء اُجالؿخ، ٛٞ اُؼلٍٝ ٖٓ أٍِٞة ك٠ اٌُالّ ئ٠ُ أٍِٞة 1ٗ٘اُطواى)د

آفو ٓقبُق ُألٍٝ" ٣ٝلؼَ ٣ؾ٠٤ ثٖ ؽٔيح اُؼ١ِٞ اُزؼو٣ق اَُبثن ػٖ ؿ٤وٙ ٖٓ اُزؼو٣لبد؛ ألٗٚ شبَٓ 

اُطواى ألٍواه اُجالؿخ ٣ٝزؼٖٔ اُـ٤جخ ٝاُقطبة ٝأُبػ٢ ٝأُؼبهع ًَٝ أٗٞاع االُزلبربد. اُؼ١ِٞ: 

 1ٔ/ٕ، ٖٕٗٔٝػِّٞ ؽوبئن اإلػغبى، أٌُزجخ اُؼظو٣خ ث٤وٝد، اُطجؼخ األ٠ُٝ 
38

 ٔٓٔاُل٣ٞإ : ص  
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ِطْرفا(. كماف كاف لذلؾ -ومما جذَّر ىذا التوازي ما وجدناه في التوازي الرأسي بيف ) َطْرفا  
دور في استجالء الداللة؛  فكاف لصوت  ٜٖالتردد بيف )األصوات المجيورة والميموسة(

طرفا(  -ينكرف -الحمار -مركبي –لمكرر خمس مرات في ) أنكرف الراء)ر(  المجيور ا
دور حيوي في تنشيط الداللة وذلؾ بما يعبر بو الشاعر عف حيويتو وقدرتو عمى البوح 
ف كاف يفخر بنفسو في وقت الشباب. وكذلؾ صوت الكاؼ )ؾ( الميموس  والجير حتى وا 

و مف الداللة عمى الحركة المتأنية ينكرف( في -وكف -مركبي -المكرر أربع مرات في ) أنكرف
 التي تناسب سياؽ الحدث وموقفو مف الفخر بما مضى. 

وبناء عمى ما تقدـ فقد لعب التوازي بجناحيو )الترادؼ والتضاد( دورا ال يخفى في بسط رؤية 
الشاعر عمى النص ووضوح مأربو مف ذلؾ التوظيؼ المقنف في قدرتو عمى االستخالص مف 

 غرضو الشعري وما يحقؽ في ذات الوقت بو شاعريتو المتدفقة. المغة ما يحاكي
 ثانيا: المستوى التركيبي

ما ُيقصد بالتوازي التركيبي التاـ ىو أف يتساوى شطرا البيت الواحد أو البيتيف المتتالييف 
بعالقة أفقية أو رأسية ويكوف ىناؾ تشابو في البنية التركيبية والوظيفة النحوية التي تؤدييا 

 ٓٗؾ المتكررات البنائية وكما قاؿ د محمد مفتاح إنو " تشابو البنيات واختالؼ في المعاني "تم
بغية إحداث دفقة شعورية يغمفيا اإليقاع الذي يتجاوز السطر الشعري إلى القصيدة برمتيا، 
وذلؾ التشابو ليس بالضرورة أف يكوف كميا بحيث يكوف صدر البيت مساويا لعجزه البنائي، 

لممكف أف يكوف جزئيا مع بعض اإلبداالت التي قد تكوف بالزيادة أو الحذؼ البنائي، بؿ مف ا
 وىو ما يطمؽ عميو التوازي التركيبي الجزئي.

ومف شواىد التوازي التركيبي التاـ عمى المستوى األفقي التقابمي ما قالو وضاح في فاطمة 
 ؿ :مف الكام –بنت عبد الممؾ ، وكانت زوج عمر بف عبد العزيز 

 بنُت الخميفِة والخميفُة جدُّىا    أخُت الخميفِة والخميفُة بعُميا

                                                 
39

مًوٛب ك ئثوا٤ْٛ أ٤ٌٗ ثوُٞٚ " ٝاألطٞاد اَُبً٘خ أُغٜٞهح ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ًٔب رجوٖٛ ػ٤ِٜب اُزغبهة  

٣ؼبف ئ٤ُٜب أطٞاد ا٤ُِٖ ثٔب ك٤ٜب اُٞاٝ ٝا٤ُبء . ى ع ظ ع ؽ ٍ ّ ٕ  هاُؾل٣ضخ  ٢ٛ صالصخ ػشو: ة ط ك م 

ٛـ" ك ئثوا٤ْٛ أ٤ٌٗ: ى ك٢ ؽ٤ٖ إٔ األطٞاد أٍُٜٔٞخ ٢ٛ اص٘ب ػشو: د س ػ ؿ ً ُ ص ؽ ف م 

 ٕٔ، ص21٘ٔاألطٞاد اُِـ٣ٞخ، ٌٓزجخ األٗغِٞ أُظو٣خ.  اُوبٛوح، اُطجؼخ اُقبَٓخ، 
40

ِخ كظٍٞ، اُوبٛوح، أُغِل اَُبكً ػشو، ػلك ك ٓؾٔل ٓلزبػ: ٓوبٍ ٓلفَ ئ٠ُ هواءح اُ٘ض اُشؼو١، ٓغ 

 2ٕ٘، ص 211ٔ، ٔ
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 42بيا وتباشرت    وكذاَك كانوا في المسرَِّة أىُميا 41فِرحْت قوابُميا
يبدو لنا التوازي التركيبي المنطوي عمى البنية الصرفية والحالة النحوية بجالء في البيت 

 األوؿ كما يوضحو الشرح اآلتي:
الشاعر بيتيو عمى جمؿ اسمية مثبتة، وذلؾ غايتو التأكيد والتقرير المرتكف إلى لقد بنى 

الحقيقة الكائنة؛ خاصة أنو في موقؼ مدحي وصفي يتطمب منو توظيؼ كؿ ما أليمتو 
 قريحتو إياه مف بالغة لغوية وحسف بياف .

تقديره )ىي( بنُت الخميفِة = أخُت الخميفة : مبتدأ )مضاؼ( + مضاؼ إليو، والخبر محذوؼ 
أو لفظة )بنت( خبر لمبتدأ محذوؼ تقديره )ىي( وكذلؾ كانت البنية النحوية والصرفية 

 والداللية في )أخت الخميفة( نفسيا.
والخميفُة جدُّىا= والخميفُة بعُميا: الواو حرؼ استئناؼ + )الخميفة( مبتدأ +)جدىا( )جد(خبر 

متصؿ مبني في محؿ جر مضاؼ إليو. مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة + )ىا( ضمير 
وكذلؾ كانت البنية النحوية والصرفية في )والخميفة بعميا( انعكاسا لما أشع بو صدر البيت 

 عمى عجزه.
ومف موجبات التشاكؿ الداللي الذي رسخ ما استيؿ بو الشاعر بيتو األوؿ وأكده ما نجده في 

ميا ألفاظ تصب في معيف السعادة المسرَّة( وك -تباشرت -مفردات البيت الثاني ) فرحت
؛ فإف الشاعر استدعى ٖٗوالفرح والسرور. )ورغـ اختالؼ لفظة )قوابؿ( عف السياؽ التركيبي(

الحالة التي تكوف عمييا القوابؿ بعد انتياء وضع مولودىف وما يحيط بالحضور مف التفاؤؿ 
عامال ميما في حيوية  ٗٗور(بالوليد الجديد.  ومف ثـ كاف التوازي التركيبي القائـ عمى )التجا

 اإليقاع وغنائيتو وحركيتو التي وشحت البيتيف بحالة مف الطرب والسرور. 
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اُوٞاثَ ٖٛ اَُ٘بء اُالر٢ ٣شوكٖ ػ٠ِ اُٞالكح. ٝهٞاثَ األٓو: أٝائِٚ ، ٣ٝوبٍ: أشوكذ اُوبثِخُ ػ٠ِ ٝالكح  

ٍ أُوأح: أ١ ا٤َُلح اُز٢ رَبػل اُؾبَٓ ػ٘ل اُٞالكح ٝرزِو٠ ٤ُٝلٛب ػ٘ل اُٞػغ. ٝاُج٤ذ ًِٚ ً٘ب٣خ ػٖ اُزلبؤ

 ٝأَُوح اُز٢ ر٘زبة أُوأح ٍبػخ اُٞػغ ُٝؾظخ هؤ٣خ ٤ُٝلٛب ث٤ٖ ٣ل٣ٜب.
42

 1ٕاُل٣ٞإ: ص  
43

أشبه ػجل اُوبٛو اُغوعب٢ٗ ئ٠ُ ؽنم اُزظ٣ٞو ك٢ اُغٔغ ث٤ٖ أُقزِلبد اُز٢ ٣غٔؼٜب ٤ٍبٌم ٝاؽٌل  

٠ُ اُلهخ، كاٗي رغل ٝطٞهحٌ ٝاؽلحٌ،  ثوُٞٚ:" ٝمُي ث٤ِّٖ ك٤ٔب رواٙ ٖٓ اُظ٘بػبد ٍٝبئو األػٔبٍ اُز٢ رَ٘ت ئ

اُظٞهح أُؼُٔٞخ ك٤ٜب، ًِٔب ًبٗذ أعياؤٛب أشل افزالكب ك٢ اُشٌَ ٝا٤ُٜئخ، صْ ًبٕ اُزالؤّ ث٤ٜ٘ب ٓغ مُي أرْ 

 .1ٗٔ، ٝاالئزالف أث٤ٖ، ًبٕ شأٜٗب أػغَت، ٝاُؾنُم ُٔظٞهٛب أٝعَت" أٍواه اُجالؿخ، ص 
44

ًَ ٝاؽلح ٜٓ٘ٔب ثغبٗت األفوٟ أٝ هو٣جب  اُزغبٝه أٝ أُغبٝهح رؼ٢٘ "روكك ُلظز٤ٖ ك٠ اُج٤ذ، ٝٝهٞع 

ٛـ(: اُظ٘بػز٤ٖ : رؾو٤ن 2ٖٜ٘ٓ٘ب، ٖٓ ؿ٤و إٔ رٌٕٞ ئؽلاٛٔب ُـٞا ال ٣ؾزبط ئ٤ُٜب" أثٞ ٛالٍ اُؼٌَو١ )د

 ٖٔٗٛـ، ص 2ٔٗٔك ػ٢ِ ٓؾٔل اُجغب١ٝ ٝك ٓؾٔل أثٞ اُلؼَ ئثوا٤ْٛ ، أٌُزجخ اُؼظو٣خ، ث٤وٝد، 
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ومف شواىد التوازي التركيبي القائـ عمى التشاكؿ الداللي ما نجده فيما قالو في معشوقتو 
 روضة مف السريع:

 يا روُض جيراُنكم الباكُر ... فالقمُب ال الٍه وال صابرُ 
 ال؛  اَل َتِمَجْن َدارَنا ... ِإن َأَباَنا رجل غائرُ َقاَلت أَ 

 قمت: َفِإنِّي َطالب ِغرَّة ... منو وَسيفي صارٌم باترُ 
 َقاَلت: َفِإن اْلقصر من ُدونَنا ... قمُت: َفِإنِّي َفْوقو َطاِئرُ 
 َقاَلت َفِإن اْلَبْحر من ُدونَنا ... قمت: َفِإنِّي ساٌبح ماىرُ 

 َسْبَعة ... قمت َفِإنِّي غالٌب قاىرُ  َقاَلت: فحْولي إخوةٌ 
 َقاَلت: فميٌث رابٌض بينَنا ... قمت: َفِإنِّي َأسد َعاِقرُ 
 َقاَلت: َفِإن اهلل من َفْوقَنا ... قمت: فربي رَاِحم َغاِفرُ 
ة ... فأت ِإذا َما ىجعَ السامرُ   َقاَلت :لقد أعييتنا حجَّ

 45ٍه َواَل آُمرُ واسُقط عمينا كسقوِط الندى ... َلْيَمة اَل نا
مف الوىمة األولى عند االطالع عمى القصيدة السابقة ومحاولة قراءتيا بطريقة مثمى ال ريث 
فييا وال عجؿ، يمكننا أف نمحظ ذلؾ التدفؽ الشعوري الذي صير بيف عاطفتيف متباعدتيف 

بيعة وجعميما يتماىياف في شعور واحد نابع مف مركزية العاطفة وصدؽ التجربة. وقد كاف لط
مف  ٙٗالخطاب ونوعو لدى الشاعر دور بارز في استجالء )ما وراء تمؾ المغة الخطابية(

دالالت مستترة قد تضيؼ جديدا وتزيد النص ثراء وفكرا عبر المغة الحوارية التي أضفت بعدا 
تشاركيا دالليا بيف  المحبوبة والشاعر. وسيبدو لنا ذلؾ عند التعرض لتحميؿ النص وأثر 

 بنياتو فيو.التوازي و 
وقد كاف لإليقاع المنبني عمى التراكيب في القصيدة دور بارز في تحقيؽ تمؾ الدفقة 
الشعورية المتتابعة التي أحدثت حوارا وقتيا غير معد مسبقا . فقد استطاع شاعرنا أف يناوب 

 بيف التوازي التركيبي التاـ والجزئي؛ فمف التاـ ما وجدناه في قولو: 
 قصر من ُدونَنا ... قمُت: َفِإنِّي َفْوقو َطاِئرُ َقاَلت: َفِإن الْ 

                                                 
45

 1ٗ-ٙٗاُل٣ٞإ: ص 
46

خ اُقطبة ٌٝٓٞٗبرٚ ٝأصو ث٤٘زٚ ٝفظٞط٤زٜب ك٢ رؾل٣ل اُلالُخ أَُززوح " ُِقطبة ٣وٍٞ )ثبهد( ػٖ ه٤ٔ 

ٝؽلارٚ ٝهٞا٤ٗ٘ٚ ٝٗظبٓٚ اُوبػل١، ُٜٝنا كول ٝعت إٔ ٣ٌٕٞ اُقطبة ٓٞػٞع َُب٤ٗبد أفوٟ، ٌٓبٜٗب ٝهاء 

 اُغِٔخ ٝئٕ ًبٕ ٓإُلب ٖٓ عَٔ كوؾ"هٝالٕ ثبهد: ٓلفَ ئ٠ُ اُزؾ٤َِ اُج١ٞ٤٘ اُوظظ٢، روعٔخ ك ٓ٘نه

 .ٖٔ، ص22ٖٔػ٤بش٢، ٓوًي اإلٗٔبء اُؾؼبه١، ؽِت، اُطجؼخ األ٠ُٝ، 
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 َقاَلت َفِإن اْلَبْحر من ُدونَنا ... قمت: َفِإنِّي ساٌبح ماىرُ 
لقد بنى الشاعر تراكيبو عمى عدد مف الجمؿ االسمية المثبتة التي تقر بالحقيقة وتمأل جنبات 

 التوازي في:الموقؼ بقدرة الشاعر عمى الوصوؿ إلى محبوبتو، وقد تجمى ذلؾ 
 البيت األول : 
الشطر األوؿ: )قالت( فعؿ ماض متصؿ بتاء التأنيث + حرؼ الفاء -صدر البيت 

االستئنافي المتبوع بإف المؤكدة+ اسـ ) القصر(+ حرؼ الجر )مف( + شبو الجممة )ظرؼ 
 المكاف )دوف(+ ضمير متصؿ في محؿ جر مضاؼ إليو )دوننا( .

ُت( )فعؿ + فاعؿ فعؿ ماض متصؿ بضمير رفع متحرؾ الشطر الثاني )قم -عجز البيت 
     )ُت( + )فإني( فاء االسئناؼ+ حرؼ التوكيد والنسخ )إف(+ضمير متكمـ )ي( متصؿ 
ب) إف( في محؿ نصب اسميا + شبو الجممو )فوقو( واتصالو بياء اإلضافو+ اسـ الفاعؿ 

ف)قمُت(و)إني( في ترابط )طائر( وىو خبر )إف( مرفوع. أضؼ إلى ذلؾ التشاكؿ الداللي بي
ي( الداليف عمى الثبات والثقة. ناىيؾ بما أحدثو ذلؾ التقابؿ بيف -الضميريف المتكمميف)تُ 

)دوننا( )فوقو( مف حالة شمولية دالة عمى السيطرة واإلحكاـ. ولـ يكف االكتفاء ب)فوقو( 
وىو )طائر(  فقط، بؿ كاف ىناؾ اسـ الفاعؿ المتجذر في السرعة واالنتقاؿ والحركة أال

فكانت جممة ) فوقو طائر( بمثابة أجنحة تدؿ عمى الضرب بقوة والفعالية في التمكف الذي ال 
يشير الشاعر إليو حسب بؿ يؤكده كثيرا بالجمؿ االسمية المثبتة المصدرة بحرؼ التوكيد 

 المتصؿ بضمير المتكمـ )إنني( الداؿ عمى التأكيد والقدرة والثقة.
 البيت الثاني 

 البيت : ىو بمثابة تكرار بنائي  ونحوي وىو مواٍز لصدر البيت األوؿ .صدر 
فعؿ ماض+ ت التأنيث+ فاء االستئناؼ+ إف الموكدة الناسخة+ اسـ إف )البحر(+ حرؼ 

 الجر )مف(+ شبو الجممة المتصؿ بضمير نا )دوننا(.
البيت األوؿ  عجز البيت: فإني سابح ماىر: لقد حدث اختالؼ في البناء التركيبي بيف عجز

وعجز البيت الثاني، وذلؾ االختالؼ كاف محدودا، فقد أبدؿ الشاعر البناء التركيبي مف شبو 
الجممة )فوقو( إلى اسـ صريح مباشر عمى وزف فاعؿ )سابح(؛ لذلؾ كاف الشطر األوؿ مف 

جز البيت الثاني انعكاسا لمشطر األوؿ مف البيت األوؿ، وكاف عجز البيت الثاني انعكاسا لع
% (ورغـ ذلؾ فإف التدفؽ الحواري المستمر يمكنو أف يجعمنا ٜٓالبيت األوؿ بنسبة تتعدي )

نغفؿ ذلؾ االختالؼ البنائي الذي لـ يؤثر بأي حاؿ عمى البنية الكمية لمتوازي التركيبي، رغـ 
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ظيور النمط الجزئي فيو باالستبداؿ ومف ثـ كاف المعنى األساس والداللة الكمية المركزية 
 مية ال تقبؿ التأويؿ.ج

ويمكننا أف نطالع البيتيف اآلتييف الستجالء التوازي التركيبي منيما عبر التوازي الصرفي 
 المنبني عمى عدد مف الجمؿ المثبتة:

 َقاَلت: فحْولي إخوٌة َسْبَعة ... قمتُ: َفِإنِّي غالٌب قاىرُ 
 َقاَلت: فميٌث رابٌض بينَنا ... قمُت: َفِإنِّي َأسد َعاِقرُ 

صدر البيت األوؿ:  )قالت( فعٌؿ ماض متصؿ بتاء التأنيث الساكنة+  حرؼ االستئناؼ 
الضمير(+ ي+ اسـ )مبتدأ مؤخر( إخوة+ نعت  –)ؼ(+ ظرؼ مكاف )حوؿ(+ )ياء المتكمـ 

 )سبعة( وشبو الجممة )حولي( متعمؽ بمحذوؼ خبر مقدـ.
ؼ+ جممة اسمية مؤلفة مف  صدر البيت الثاني: )قالت( فعؿ ماض+ ت التأنيث الساكنة + 

رابض(+ )ظرؼ مكاف + نا ( والمبتدأ محذوؼ تقديره ) ىذا (  -ليث(+ ) نعت -)خبر
 وأصؿ الجممة ) فيذا ليث بيننا رابض(. 

نمحظ في الصدريف السابقيف أف ىناؾ توازيا جميا عمى مستوى التركيب والنحو واإلعراب  
حولي إخوة -ف ) الصدر األوؿ: شبو الجممة باسثناء ذلؾ االستبداؿ الترتيبي الذي وقع بي

سبعة ( وبيف الجممة االسمية )ليث+ رابض +بيينا( لكف الجانب اإليقاعي المتالحـ عوض 
ذلؾ التبادؿ بأف جعؿ الشاعر شبو الجممة ) حوؿ( مقابمة لشبو الجممة ) بيف( وذلؾ أدى إلى 

 نوع مف اإلحاطة والشمولية التي غمبت عمى البيتيف.
 تقال إلى عجزي البيتين:وباالن

)قمُت: فإني غالٌب قاىر( فعؿ ماض+ ضمير رفع متحرؾ في محؿ رفع  عجز البيت األول:
فاعؿ+ ؼ االستئناؼ+ إف الناسخة + ضمير متكمـ )اسـ إف( + خبر إف + نعت مرفوع 

 لخبر إفَّ .
نحو التركيب ، يمكننا القوؿ إنو صورة لمعجز السابؽ مف ناحية البناء وال عجز البيت الثاني:

ناىيؾ بذلؾ الجانب الصرفي الذي أشاع نوعا مف القدرة والفاعمية والثقة بالنفس عند الشاعر؛ 
          وقد بدت تمؾ الداللة في توظيفو اسـ الفاعؿ )فاعؿ( سبع مرات في الكممات اآلتية:

 عاقر( عالوة عمى قافية األبيات وذلؾ-رابض -غالب قاىر -ماىر –سابح  -) طائر
الجرس الساحر لصوت الراء المجيور الذي أطمؽ لنفسو العناف مع حركة الواو ) ُر( فكأف 
الشاعر ال يخشى أحدا حتى إف تمؾ الشجاعة لـ تتوقؼ عند قدرتو عمى مجابية إخوتيا 
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وأبييا المغوار بؿ إنو أرد الجير والتصريح عبر قافيتو الممتدة والضاربة في سكوف الميؿ . 
ور قوي في استجالء اإليقاع بشكؿ عاـ والتوازي التركيبي والنحوي بشكؿ فكاف لكؿ ذلؾ د

 خاص.
 ومنو كذلؾ قولو مف الوافر :

اح رتَّاق الفتوقِ   أبعَد ُىماِم قومِك ذي األيادي    أبي الوضَّ
ٍب لحوقِ   47تؤمَّل أن تعيش قريَر عيٍن       وأين أماِم طالَّ

ب لحوؽ( كاف لمتوازي التركيبي الصرفي في البيت األ وؿ )رتَّاؽ الفتوؽ( والبيت الثاني ) َطالَّ
وظيفة فاعمة  في استظيار التوازي الجزئي عبر توظيؼ صيغة المبالغة  ) فعَّاؿ( التي 
وشت بالقدرة عمى الفعؿ، وىنا كانت القدرة منسوبة إلى طرفيف؛ األوؿ منيما :ىو )األب( 

ضالت مف األمور كما يفعؿ الراتؽ الذي كاف يستطيع رتؽ الفتوؽ أي قادر عمى حؿ المع
الذي يصمح المالبس في مالبسو ، والطرؼ الثاني قد تجمى في )الموت( ولبياف قوة القدر 
عمى اإلنساف لـ يكتِؼ وضاح بأف يجعؿ الموت طالبا لألعمار واألنفس فحسب بؿ جعمو 

ة عمى أنو ال أحد )لحوؼ( فال مفر منو فكاف تذييؿ البيت بيذه الكممة فيو مف الداللة القاطع
ستستمر حياتو وال مناص مف مالقاتو؛ فكانت االستعارة في البيت األخير رائعة عمقت 

بؿ  ٛٗالداللة بأف الموت ال يكؿ وال يمؿ، رغـ أنو لـ يذكر لفظة الموت مف )باب اإلخفاء(
ذكر العيش وجعؿ الموت كامنا في مطاردة العيش وىذا مف باب التحسيف المعنوي في شعر 

 اح اليمف.وض
ومف الشواىد الدالة عمى التوازي التركيبي الجزئي عبر التطابؽ بيف الطرفيف المتوازييف مف 
الناحية النحوية وبعض االختالؼ بالزيادة أو النقصاف أو االستبداؿ مف الناحية التركيبية. 

 ذلؾ النمط نجده في مدحو الوليد بف عبد الممؾ فيقوؿ مف الكامؿ:
 تناُم كأنما      طمَب الطبيُب بيا قذًى فأضمَّوُ  ما باُل عينَك ال

 49بل ما لقمبك ال يزال كأنو       نشــــــواُن أنيمُو النديم وعمَّو.   

                                                 
47

 ٗٙاُل٣ٞإ : ص 
48

هبٍ اُش٤ـ ػجل اُوبٛو اُغوعب٢ٗ ك٢ ه٤ٔخ اإلفلبء ٝػلّ اُزظو٣ؼ: " ٝاػِْ إٔ ٖٓ شإٔ االٍزؼبهح أٗي  

ئَ اإلػغبى، هوأٙ ًِٔب  ِىكَد ئهاكري ك٢ اُزشج٤ٚ ئفلبًء، اىكاكد االٍزؼبهح ؽَ٘ب" ػجل اُوبٛو اُغوعب٢ٗ: كال

 ٓ٘ٗ،  صٕٓٓٓٝػِن ػ٤ِٚ، ك ٓؾٔٞك ٓؾٔل شبًو، ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ٌُِزبة، اُوبٛوح، 
49

 1ٓاُل٣ٞإ: ص  
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بالنظر إلى البيتيف السابقيف يمكننا أف نستجمي التواُزي التركيبي خالؿ صدري البيتيف ، وذلؾ 
األوؿ وما تالىا في البيت الثاني مف عبر الجممة اإلنشائية المصدرة باالستفياـ في البيت 

توظيؼ حرؼ العطؼ  الداؿ عمى اإلضراب والمخالفة )بؿ( الذي كنا نتوقع أف يكوف ما 
بعده مغايرا لما قبمو لكنو كاف استفياما مؤكدا لسابقو عمال عمى تبئير الداللة وتركيزىا وخمؽ 

 حالة مف التشظي االنفعالي عبر االستفياـ.
النحوي بشكؿ أكثر جالء يمكننا أف نخط تمؾ الخريطة الحسابية لعميا ولتوضيح التوازي 

تساعدنا في بياف ىندسية المقطع الشعري وتبيينو. وتدليال عمى ذلؾ فقد صدر شاعرنا 
المقطع باسـ االستفياـ )ما(+ ثـ أردفو باالسـ )باؿ( وىو إضافة ثـ أتبعو بالمضاؼ إليو 

ده بالجممة الحالية )ال تناـ( ثـ اختتـ الصدر )عيني( المتصؿ بحرؼ الحطاب )ؾ(+ وبع
 بحرؼ التشبيو )كأف(+ ما الزائدة.

وعمى الشكؿ المتوازي اليندسي نمحظ أف وضاحا صدر البيت الثاني بحرؼ اإلضراب)بؿ( 
وىو وحدة بنائية زائدة عف سابقو في البيت األوؿ. ثـ عمؽ استفيامو باسـ االستفياـ المكرر 

الجر الزائد )ِؿ( وىو كذلؾ يمثؿ وحدة بنائية زائدة عما سبقو.  وبعد  )ما( +  ثـ قفاه بحر
االسـ المجرور المتصؿ بحرؼ الخطاب المكرر )قمبؾ( ثـ جاء بجممة الحاؿ )ال يزاؿ( وىي 
تشاكؿ داللًيا ونحويِّا  جممة الحاؿ في السطر األوؿ )ال تناـ( لكف االختالؼ في التذكير 

اإلسنادي في العيف والقمب. ثـ اختتـ صدر البيت بنفس البنية والتأنيث المرتبط بالتعميؽ 
التركيبية )كأف+ )ىػ( ضمير متصؿ في محؿ نصب اسـ كأف( مع بناء استبدالي جديد؛ إذ 

 استبدؿ في البيت الثاني الضمير )ىػ( ب)ما(.
زي إضافة إلى ما تقدـ ذكره؛ فقد تأصؿ التوازي التركيبي في تمؾ الصورة التشبييية في عج 

البيتيف؛ فكاف في األوؿ تشبيو حاؿ العيف ومرضيا وعدـ الوصوؿ لعالجيا كالطبيب الذي لـ 
يستطع التوصؿ إلى سبب ذلؾ القذى، فكاف الضالؿ وعدـ الوصوؿ لنتيجة أو عالج ىو 

 وجو الشبو بيف طرفي التشبيو فصورة المناسبة والموائمة قائمة بيف الصدر والعجز.
كاف تشبيو حاؿ قمبو مف التخبط بحاؿ ذلؾ النشواف الذي أفقدتو الخمر أما في البيت الثاني ف

وعَيو، فوجو الشبو بيف طرفي التشبيو ىو السير في الضالؿ وعدـ اليدى ، وىنا كذلؾ 
 الصورة رائعة والتناسب الداللي يشكؿ فييا المحور األبرز.

ما نجده في قولو عف  ومف شواىد التوازي التركيبي الضاربة بجذورىا في شعر وضاح اليمف
 أـ البنيف حيف عمـ أنيا مرضت. فيقوؿ مف الكامؿ :



بػ ا٤ُٖٔ                                                           َٓز٣ٞبد اُزٞاى١ ك٢ شؼو ٝػَّ

                      
 1371 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 حتَّاَم  نكــــــتُم ُحزننا حتَّاما       وَعالَم نستبقي الدموع عالما
 إن الذي بي قد تفاقم واعتمى        ونـما وزاد وأورث األسقاما

 ن يكون ِحماماقد أصبحـت أم البنيِن مريضًة      نخشى ونشفق أ              
 يا ربِّ َمتِّْعني بطـــول بقائيا        واجبر بيا األرمال واأليتاما               

 50قد فارق األخوال واألعماما     واجبر بيا الرجل الغريب بأرِضيا   
في المقطعة السابقة يمكننا أف نمتقط التوازي بنمطية األفقي والرأسي؛ ألنو يطؿ عمينا بعنقو 

اح ويصرح ب نفسو مف دوف خجؿ أو مواربة. وذلؾ نجده في البيت األوؿ الذي وظََّؼ فيو وضَّ
 تمؾ القراءة العكسية لمبيت فيمكننا أف نقرأ البيت مف اليسار إلى اليميف ىكذا:
 عالما الدموع نستبقي عالما     وحتاما حزننا نكتم حتاما

وتمؾ البنية التركيبية المتسقة  وبتمؾ القراءة لف يختؿ المعنى ولف يصيبو عطب وال فساد.
المتزنة قد انعكست عمى الداللة التي يريدىا الشاعر أال وىي داللة الحزف المستغرؽ؛ فيو لف 
يقوى عمى حبس الدموع؛ ألف أـ البنيف مريضة وحتما عميو أف يكتـ حزنو لكي ال تنكشؼ 

البميغ في إيصاؿ تمؾ الداللة لوعة فؤاده وحزنو عمييا. وقد لعب التوازي التركيبي األفقي دوره 
 المعصوبة بالشجف، فكاف شطر البيت األوؿ عمى النحو اآلتي:

ـَ )مصدر( منصوب+ نكتـ ) فعؿ مضارع مرفوع( + حزننا ) ُحزَف( مفعوؿ بو منصب  حتّا
وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة + )نا( ضمير متصؿ مبني في محؿ جر مضاؼ إليو + 

( الدور الجمي في إبراز حالة  حتاما )مصدر منصوب( وقد كاف ـَ لمتكرار في لفظتي )حتا
 الحزف المسيطرة عمى الشاعر.

 وننتقؿ إلى عجز البيت:
)و(حرؼ استئناؼ + عالـ )عمى( حرؼ جر مبني ال محؿ لو مف اإلعراب + ما ) اسـ 
استفياـ مبني في محؿ جر + نستبقي ) فعؿ مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع مف ظيورىا 

الفاعؿ ضمير مستتر تقديره ) نحف( + الدموع ) مفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو الثقؿ + 
الفتحة الظاىرة( + عمى ) حرؼ جر( + ما ) اسـ استفياـ(. كذلؾ لعب التكرار دوره 
اإليقاعي في تأصيؿ اليقيف مف جدوى عدـ إطالؽ سراح الدموع حزنا عمى أـ البنيف. كما 

)حتاـ ( ليا مف الداللة عمى القير واإلجبار مف أجؿ  كاف لتوظيؼ صيغة المبالغة المكررة
 –كتماف الحزف . ومف ثـ كاف التوازي ىنا توازيا تركيبيا جزئيا باالستبداؿ بيف الفعميف ) نكتـ 
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الدموع( ورغـ أف الوجو اإلعرابي لمفظتيف واحد فإف البنية الصرفية  –نستبقي( وكذلؾ )حزننا 
 مؾ الحالة االستبدالية.كاف ليا اليد الطولى في تأصيؿ ت

 وباالنتقاؿ إلى البيتيف الرابع والخامس يمكننا رصد التوازي التركيبي الرأسي بيف: 
 )واجبرْ بيا األرماَؿ واأليتاما (
 )قد فارؽ األخواَؿ واألعماما(

انطوي التوازي عمى بنية صرفية استبدالية بيف )اجبر + بيا ( )قد + فارؽ( فاألولى )فعؿ 
مى السكوف ال محؿ لو مف اإلعراب+ الفاعؿ ضمير مستتر تقديره  لفظ الجاللة أمر مبني ع

حرؼ تحقيؽ -العائد عمى يا رِب)أنت( + بيا جار ومجرور ( أما البنية الثانية فكانت ) قد 
مبني عمى السكوف ال محؿ لو مف اإلعراب + فعؿ ماٍض مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف 

) ىو(  أما )األرماؿ واأليتاما( فالكممة األولى مفعوؿ بو  اإلعراب وفاعمو مستتر تقديره
منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة والمفظة الثانية معطوفة عمى األولى. وذلؾ ينسحب 
كميًة عمى لفظتي )األخواؿ واألعماما( فقد تقابال معا عمى التوازي التركيبي النحوي 

المنبني عمى الصيغة الصرفية الصوتية والصرفي،  أضؼ إلى ذلؾ بزوغ التوازي الصوتي 
)األفعاَؿ واألفعاال(. وما مف شؾ أف كؿ ذلؾ جعؿ البيتيف متوازييف عمى المستوى التركيبي 

 الجزئي )النحوي والصرفي( وليس الكمي لألسباب السابقة.
مما سبؽ نتبيف دور التوازي التركيبي بنمطية الكمي والجزئي في إيضاح دفقة الشاعر ورؤيتو 

لتي كاف يصبو مف توظيفيا إلى إشراؾ المتمقي معو في حالتو النفسية عبر إيقاعية البيت ا
 الشعري منفردا أو عبر الوحدة النفسية لمقصيدة كميًة.

 ثالثا: المستوى اإليقاعي 
غني عف البياف أف اإليقاع يعني كؿ ما يؤدي إلى حركة موسيقية منتظمة تطرب بيا     

وتمؾ الحركة ينبغي أف تكوف مغمفة وموشحة لمنص بأكممو، وال نتحدث بالضرورة  اآلذاف.
ف كانت والزالت وستظؿ عنصرا  عف تمؾ االلتزامات الموسيقية المتجمية في الوزف والقافية، وا 
ميما مف عناصر تشكيؿ اإليقاع المنتظـ وال شعر بدونيا. "فالشعر ذات قواعد إيقاعية دقيقة 

ؿ يقؼ عندىا الشاعر طويال، ييذب، ويدقؽ، ويحذؼ؛ حتى تستقيـ القصيدة ال تؤخذ ىونا، ب
وغاية القوؿ ىو إننا ال يمكننا أف ٔ٘وتتوازف إيقاعاتيا وُيحكـ نسيجيا، وتحسف في األسماع"
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نفصؿ أي عنصر مف عناصر اإليقاع عف بنية النص الكمية ويعبر عنو )بالموسيقى 
اإليقاعية. وعندما نتحدث عف اإليقاع فنحف نتحدث ويطمؽ عيو أحيانا الصورة  ٕ٘التعبيرية(

عما يؤثر في النفس ويعبر عنيا بطريقة تخرج عف آليات الترصيع والقصدية الموسيقية التي 
 تقدـ المغاالة عمى القيمة الفنية لمنص المقروء.

وما مف شؾ أف الشاعر القديـ استطاع أف يوظؼ موسيقاه بشكؿ يوائـ طبيعتو وحالتو 
لشعري وكما يقوؿ د عمي عشر زايد" لقد اتسع الشكؿ الموسيقي لمقصيدة العربية وغرضو ا

الموروثة ألبعاد تجربة الشاعر العربي واستطاع ىذا الشاعر أف يبدع في إطار ىذا الشكؿ 
 ٖ٘أروع القصائد وأبقاىا"

ويمكننا أف نبدأ ىذا المستوى بذلؾ التوازي الصوتي الذي يعني " بتكرار حروؼ مف نمط 
عيف، أي تكرار صوت أو مجموعة أصوات في البيت الشعري أو المقطوعة، وبياف الدور م

وقد بدا ذلؾ  ٗ٘الذي تمعبو ىذه األصوات في تحقيؽ اإليقاع الموسيقي لممقطوعة أو البيت" 
 النمط مف التوازي في الشاىد اآلتي في قولو مف الكامؿ:

 َعِممــــْت بأنك عاشٌق فادلَّتِ    حيِّ التي أقصى فؤاِدك حمَّْت                   
ذا رأتك تقمقت أحشاؤىا     شــــوًقا إليَك فأكثرت وأقمتِ                     وا 

ذا دخمْت فأغمقت أبوابيا     غـــَرَم الغيوُر حـجابيا فاعتمَّتِ                     وا 
ذا خرجت بكت عميــك                      دموعيا ما بمَّتِ صبابًة حتى تُبلَّ     وا 

 55إن كنَت يا وضــاُح ُزرَت    رُحبْت عميــك بالدنا وأظمَّتِ                     
ف كاف مف غير المختصيف بالمغة يمكنو أف يشعر ويعبر عما  إف الُمطالع لألبيات السابقة وا 

 الذي ال يخفى عمى أذف األصـ وال عيف ٙ٘اكتنفيا مف إيقاع انبنى عمى )الجرس المفظي(
الكفيؼ؛ ألف اإليقاع قد نما وعانؽ المقطعة مف أوليا حتى آخرىا. فإذا تتبعنا األصوات 

                                                 
٤ل اُٞهه٢ ثأٜٗب ؽبُخ ٖٓ ؽبالد اإلُؾبػ اإل٣وبػ٢ اُز٢ رظبؽت االٗلؼبٍ ٝئما ًبٕ ك ٝػٖ ا٤ٍُٞٔو٠ اُزؼج٤و٣خ  ك٤واٛب ك اَُؼ 52

اُٞهه٢ ٣زؾلس ػٖ اُشؼواء اُؾلاص٤٤ٖ ٝأُؼبطو٣ٖ كإ ٓب أشبه ئ٤ُٚ ٣٘طجن ال شي ػ٠ِ ٝػبػ ا٤ُٖٔ اُن١ ػبُ ٝٓبد ك٢ اُووٕ 

اُشؼواء ئ٠ُ فِن ؽبالد ٖٓ اإل٣ؾبء ػٖ ؽو٣ن ٤ٍٞٓو٠ األٍٝ اُٜغو١، ٝإل٣ؼبػ رِي ا٤ٍُٞٔو٠ ػ٘ل اُشؼواء اُولا٠ٓ كول  "ارغٚ 

األُلبظ ٝئ٠ُ اإلُؾبػ ػ٠ِ اٍزقلاّ أٌُِخ ًلالُخ ًٝظٞد اٗلؼب٢ُ،ًٔب اٛزٔٞا ثقِن عٞ ٖٓ ا٤ٍُٞٔو٠ اُزظ٣ٞو٣خ أُظبؽجخ 

 1ٕٗص 21ُٖٔالٗلؼبٍ "ك اَُؼ٤ل اُٞهه٢: ُـخ اُشؼو اُؼوث٢ اُؾل٣ش، كاه أُؼبهف ، اُوبٛوح، اُطجؼخ اُضب٤ٗخ، 
 1ٙٔ،ص 1ٕٓٓك ػ٢ِ ػشو١ ىا٣ل: ػٖ ث٤٘خ اُوظ٤لحاُؼوث٤خ اُؾل٣ضخ،ٌٓزجخ ا٥كاة،اُوبٛوح،اُطجؼخ األ٠ُٝ،53
. ٖٕٔٓ، ئ٣ٍِٞ ٖٔك ئثوا٤ْٛ اُؾٔلا٢ٗ: ث٤٘خ اُزٞاى١ ك٢ هظ٤لح كزؼ ػٔٞه٣خ، ٤ًِخ اُزوث٤خ عبٓؼخ أُٞطَ، اُؼوام، اُؼلك 54

 1ٙص
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ثأٗٚ " ٗٞع ٖٓ كٖ اُجل٣غ ٝص٤ن اُظِخ ث٤ٍٞٔو٠ األُلبظ كٜٞ ٤ٌُ ك٢ اُؾو٤خ ئال رل٘٘ب ك٢ ؽوم روك٣ل  ٝهل ػوكٚ ك ئثوا٤ْٛ أ٤ٌٗ 56

األطٞاد ك٢ اٌُالّ ؽز٠ ٣ٌٕٞ ُٚ ٗـْ ٤ٍٞٓٝو٠... ٝٓلٟ ٛنا اُ٘ٞع ك٢ اُشؼو ٣ي٣ل ٖٓ ٤ٍٞٓوبٙ ٝمُي ألٕ األطٞاد اُز٢ رزٌوه ك٢ 

ج٤ذ أشجٚ ثلبطِخ ٤ٍٞٓو٤خ ٓزؼلكح اُ٘ـْ ٓقزِلخ  األُٞإ " ك ئثوا٤ْٛ أ٤ٌٗ: ؽشٞ اُج٤ذ ٓؼبكخ ئ٠ُ ٓب ٣زٌوه ك٢ اُوبك٤خ رغؼَ اُ

 ٖٗ-ٕٗ، ص٤ٍٞٓٔ2ٕ٘و٠ اُشؼو ، ٌٓزجخ األٗغِٞ أُظو٣خ، اُوبٛوح، اُطجؼخ اُضب٣٘خ، 
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البادي في نياية صدر البيت األوؿ مع ما يناسبو مف  ٚ٘وجدناىا في ذلؾ )التصريع البديعي(
دلت(. ولـ يكف الصوت قائـ عمى  –الكممة المذيؿ بيا عجز البيت نفسو بيف كممتي )حمت 

في نياية الكممتيف بؿ كذلؾ في بنيتيا الصرفية والشكمية، ناىيؾ بوقوع  حرؼ الروي فقط
الجناس المنسجـ فييا،  وقد توسط ىذا وذاؾ الفعؿ الماضي )عممت( فكاف بمثابة نقطة 
ارتكاز لمراعاة التوازي الصوتي التقابمي بيف شطري البيت. أما مف ناحية المكونات اإليقاعية 

التوازي الصوتي الخطي فنجده في تمؾ البنية التركيبية األخرى التي ضربت بسيـ في 
المتوازية التي بدأت مف البيت الثاني إلى البيت الرابع عمى النحو اآلتي: ) إذا رأتؾ تقمقمت ( 
ذا خرجت بكت(؛ إذ بدأ الشاعر باستخداـ الظرؼ المستقبمي )إذا +  ذا دخمت فأغمقت( )وا  )وا 

الساكنة وىو فعؿ الشرط + فعؿ جواب الشرط المتصؿ الفعؿ الماضي المتصؿ بتاء التأنيث 
بتاء التأنيث الساكنة كذلؾ( ومف ثـ فإف ىذا البناء اإليقاعي قد أحدث ضجة إيقاعية متوازية 
ذا دخمت (  تروؽ ليا آذاف، ومف نافمة القوؿ ما نراه في التوازي التقابمي الظاىر بيف )وا 

ذا خرجت( . ثـ ننتقؿ إلى تواٍز آخر أطؿ عمينا بعنقو في تمؾ البنية اإليقاعية، فكاف  و)وا 
دموعيا( في  –حجابيا  –أبوابيا  –ذلؾ في تمؾ الكتؿ الصوتية المتوازية اآلتية : ) أحشاؤىا 

األبيات الثاني والثالث والرابع، مع اختالؼ الوضع اإلعرابي في كؿ مقاـ وسياؽ ولكف الذي 
ىا مما ورد في البيت توظيؼ الفعؿ أشع سناه بيف جنبات النص ىي تمؾ الكممات وغير 

أغمؽ( فمف  -أكثر -الماضي عمى وزف ) أفعَؿ( في األبيات: األوؿ والثاني والثالث ) أقصى
ناحية البنية؛ فالبنية واحدة في الصياغة الصرفية، ومف ناحية الصوت فإف بيف  )أقصى 

ما وجدناه في  وأكثر( ما يشد اآلذاف مف تقارب يف صوتي القاؼ والكاؼ. أضؼ إلى ذلؾ
ذا دخمت( وما يقابمو في المعنى في البيت الرابع                                                    البيت الثالث مف تواز رأسي بيف )وا 
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ٝاُجل٣ؼ٢( أٓب اُؼوٝػ٢ كٜٞ إ ٣زَبٟٝ  -٣ووم اثٖ أث٢ اإلطجغ ث٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ اُزظو٣غ ) اُؼوٝػ٢ 

ٝاُجل٣ؼ٢ اٍزٞاء آفو عيء ك٢ اُظله،  ك٢ ًَ ش٢ء: اُٞىٕ ٝاإلػواة ٝاُزول٤خ "ػوٝع اُج٤ذ ٓغ ػوثٚ 

ٝآفو عيء ك٢ اُؼغي ك٢ اُٞىٕ ٝاإلػواة ٝاُزلو٤ٚ، ٝال ٣ؼزجو ثؼل مُي أٓو آفو، ٝٛٞ ك٢ األشؼبه ًض٤و، ال 

 ٤ٍٖٓ٘ٔب ك٢ أٍٝ اُوظبئل" رؾو٣و اُزؾج٤و: ص
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ذا خرجت( وما تمخض عف تمؾ المقابمة المفظية مف نتيجة يطمؽ عمييا )الموائمة  )وا 
بيف )بكت عميؾ( وما ينتج عف  داللتيا وذلؾ نجده كذلؾو  بيف األلفاظ ومعانييا ٛ٘ والتناسب(

ؿ لتمؾ الموسيقى ما نجده في ذلؾ الضرب مف التجنيس في  البكاء مف )الدموع(. ومما أصَّ
 بمت(. -البيت الرابع بيف ) تُبؿ

وننتقؿ إلى تواٍز صوتي آخر تجمى في البيت الرابع حيث )بكت عميؾ( وما يناظرىا في  
رحبت(  في البيت  –بت عميؾ( ناىيؾ بالتجنيس األفقي بيف )مرحبا البيت الخامس ) رحُ 

نفسو . وما أود أف أنيي بو تحميمي ليذه المقطعة وما جعؿ التوازي الصوتي متجذرا فييا ىو 
ما نجده في  ذلؾ التوازي المعنوي القائـ عمى المفارقة بيف البيتيف األوؿ والثاني؛ فالمفارقة 

تعمـ بأنو يعشقيا ورغـ ذلؾ فتتمظير بالدالؿ والغنج ىذا في البيت قائمة عمى أف المحبوبة 
األوؿ، أما البيت الثاني فإف المحبوبة عندما تراه أماميا يتغير حاليا مف الثقة إلى التردد 
النفسي الذي ينعكس عمى حالتيا العامة مف حرارة الشوؽ، وذلؾ التردد يتجمى في أنيا ال 

 واإلكثار مف التعبير عف شوقيا. تستقر عمى حاٍؿ بيف اإلقالؿ
فورد عميو نعي أخيو وأبيو، فقاؿ  -كما ذكر األصفياني –وكاف وضاح مقيما عند أـ البنيف 

 يرثييما مف الوافر:
 أراعَك طائٌر بعــــــد اُلخفوِق         بفاجعٍة ُمَشنَّـــعة الطُّــروق

ت مدُة ال  عيش الرقيقِ فأغناُىم كأعدِمـــيم إذا ما           تقضَّ
 كذلك ُيبعثَن وىــــم فرادى           ليوٍم فيو توفــــيُة الحقوقِ 

اح رتَّاق الفتوقِ   أبعَد ُىماِم قومِك ذي األيادي           أبي الوضَّ
 وبعَد عبيدَة المحمــــود فييم          وبعَد سماعة العـــــود العتيقِ 
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ثبة أُٞاىٗخ ٝاُزوط٤غ ٖٓ اُزٞاى١ ٝئٕ ُْ ٣نًو ٛـ( 1ُٓٗول ػلَّ أثٞ ٓؾٔل اُوبٍْ اَُغِٔب٢ٍ )د  

اُِلظخ  ا)ُزٞاى١( ٓجبشوح ٝمُي ُولّ اُؼٜل ، ٌُ٘ٚ أػَٔ ٓظطِؼ أُٞاىٗخ اُز٢ ػوكٜب ثاػبكح اُِلع اُٞاؽل 

ثبُ٘ٞع ك٢ ٓٞػؼ٤ٖ ٖٓ اُوٍٞ كظبػلا ٛٞ ك٤ٜٔب ٓقزِق اُٜ٘ب٣خ ثؾوك٤ٖ ٓزجب٤٘٣ٖ" أٓب اُزوط٤غ ػ٘لٙ " 

ؽل ثبُ٘ٞع ك٢ ٓٞػؼ٤ٖ ٖٓ اُوٍٞ كظبػلا ٛٞ ك٤ٜٔب ٓزلن اُٜ٘ب٣خ ثؾوف ٝاؽل"  ًٔب كٜٞ ئػبكح اُِلع اُٞا

كوم ث٤ٖ ٓظطِؾ٢ اُزوط٤غ ٝاُزظو٣غ ثإٔ األٍٝ ٖٓ ٓٞػٞع ػِْ اُجالؿخ أٓب اُضب٢ٗ كٜٞ ٖٓ ٓٞػٞع ػِْ 

وثبؽ، اُؼوٝع. أُ٘يع اُجل٣غ ك٢ رغ٤ٌ٘ أٍب٤ُت اُجل٣غ، رول٣ْ ٝرؾو٤ن ك ػالٍ اُـبى١، ٌٓزجخ أُؼبهف، اُ

.  ٖٝٓ صْ كإ أُظطِؾ٤ٖ ػ٘لٙ ٓٔب ٣ؼب٢ٛ اُزٞاى١ اُن١ ٣ؼل ٗٔ٘ -2ٓ٘، ص 21ٓٔاُطجؼخ األ٠ُٝ، 

اُزغ٤ٌ٘ ٝاُزٌواه ٖٓ ث٤ٖ ٌٓٞٗبرٚ ًٔب مًوٗب ك٢ ثلا٣خ اُلهاٍخ. ٝهل ػوف طبؽت اُظ٘بػز٤ٖ اُزوط٤غ 

ِزٚ" ٝٛٞ ٣ؼ٢٘ ُ٘ب هُٞٚ: "ٝٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ ؽشٞ اُج٤ذ َٓغٞػب، ٝأطِٚ ٖٓ هُْٜٞ: هّطؼذ اُؼول، ئما كظّ 

.  1ٖ٘ٛـ(: اُظ٘بػز٤ٖ ، ص 2ٖ٘اُزي٤٣ٖ ثزٌواه اُظٞد ك٢ ٜٗب٣خ اُِلظز٤ٖ. أثٞ ٛالٍ اُؼٌَو١ )د

،  ئثو٣َ،  ٣ٝٔ1ٌٖٔ اُوعٞع ئ٠ُ ثؾش ٓؾٔل ٢ًٗٞ٘: اُزٞاى١ ُٝـخ اُشؼو ، ٓغِخ كٌو ٝٗول،أُـوة،  اُؼلك 

 ٔص 222ٔ
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 خواَك في الزمن األنيقِ وبعد ابن المفضل وابن كاٍف          ىما أ
ٍب لحـــوقِ   تؤمَّل أن تعيش قريــــَر عيٍن            وأين أماِم طالَّ
 59ودنياك التي أمسيَت فييا         ُمزايمُة الشقيِق عن الشقيقِ 
 في البداية ينبغي اإلشارة إلى أف الشاعر قد ارتكز عمي تفعيمة البحر الوافر: 

 َفُعوُلف           ُمَفاَعَمُتف  ُمَفاَعمُتف  ُفُعوُلفْ  ُمَفاَعَمُتْف  ُمَفاَعَمُتْف 
يقاعا متزنا متوازيا بعيدا عف سبر  -الشؾ -وىو مف األبحر التي تحقؽ جرسا موسيقيا وا 

غور اإليقاعات المتوارية، ناىيؾ بالقافية التي جعؿ الشاعر روييا)ؽ( وجعؿ )حركة حرؼ 
 القمبي والنفسي عمى قافية شعره . الكسرة )ِؽ( تعميقا النعكاس حزنو  ٓٙروييا(

البديعي بذكر أسماء قومو  ٔٙومف التوازي الوامض الخاطؼ ما نجده عبر  تقنية )االطراد( 
الذي أسيـ في إحداث إيقاع مرف متسمسؿ صب في معيف التوازيات الصوتية، وقد كاف 

ة اإليقاعية طروؽ( في البيت األوؿ دورىما في القياد -لمسجع والتصريع والتجنيس )خفوؽ
فاِجع( التي  -منذ البداية دوف ىضـ حؽ البنية الصوتية لموزف الصرفي) فاِعؿ(في )  طاِئر

 ارتقت بالصوت عاليا بصوت المد في المفظتيف.
وما يمكف التحميؽ حولو وااللتقاط مف بستانو الستخالص التوازي ما نجده في ذلؾ البستاف 

يف األصوات الميموسة والمجيورة، وكذلؾ ما الصوتي الذي تجمى في عدد غير قميؿ ما ب
كاف منيا أفقيا وما كاف رأسيا. ولنبدأ بذلؾ التوازي الصوتي في البيت األوؿ إذ تكرر صوت 

تكرر أربع مرات في ألفاظ )  ٕٙاؿ)ع( المجيور "وىو مف األصوات المينة بيف الشدة والرخاوة"
العيش( وفي  -جاء مرتيف في )أعدميـمشنَّعة( وفي البيت الثاني  –فاجعة  -بعد -)أراعؾَ 

البيت الثالث ورد مرة واحدة )ُيبعثف( وفي البيت الرابع مرة واحدة )أبعد( وفي البيت الخامس 
العتيؽ( وفي البيت السادس مرة  -العود -سماعة -بعد -عبيدة -خمس مرات في ) بعد
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 ٗٙ-ٖٙاُل٣ٞإ : ص  
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ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ؽوًخ ؽوف اُو١ٝ كٜ٘بى "ؽوًخ أُطِوخ: ٢ٛٝ اُز٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب ٤ٔ٣ي ك ئثوا٤ْٛ أ٤ٌٗ ث٤ٖ  

 1ٕ٘اُو١ٝ ٓزؾوًب، ٝٓو٤لا: ٢ٛٝ اُز٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب اُو١ٝ ٍبً٘ب" ك ئثوا٤ْٛ أ٤ٌٗ: ٤ٍٞٓو٠ اُشؼو، ص
61

"ٝٛٞ إٔ رطوك ُِشبػو أٍٔبء ٓززب٤ُخ ٣ي٣ل أُٔلٝػ ثٜب رؼو٣لبً، ألٜٗب ال رٌٕٞ ئال أٍٔبء آثبئٚ رأر٢    

هخ طؾ٤ؾخ اُزَََِ ؿ٤و ٓ٘وطؼخ، ٖٓ ؿ٤و ظٜٞه ًِلخ ػ٠ِ اُ٘ظْ، ٝال رؼَق ك٢ اَُجي، ثؾ٤ش ٣شجٚ َٓ٘ٞ

رؾلهٛب ثبؽواك أُبء َُُٜٞزٚ ٝاَٗغبٓٚ، كٔز٠ عبءد ًنُي كُذ ػ٠ِ هٞح ػبهػخ اُشبػو ٝهلهرٚ" اثٖ 

اُلقو ثوٞٓٚ ، ٌُٖ شبػوٗب ٛ٘ب اهرٌي ػ٠ِ رززب٢ُ األٍٔبء ٖٓ ثبٍ  – ٕ٘/ٖأث٢ اإلطجغ: رؾو٣و اُزؾج٤و 

 ًٝنُي رؼ٤ٔوب ُلالُخ اُؾيٕ ٗز٤غخ كول األؿ ٝاألة.
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" ٝػؼق ؽل٤لٜب ٣ووثٜب ٖٓ ا٤ُْٔ ٝإُ٘ٞ ٝاُالّ، ٣ٝغؼِٜب ٖٓ ٛنٙ األطٞاد اُز٢ ٢ٛ أهوة ئ٠ُ ؽج٤ؼخ  

 11ك ئثوا٤ْٛ أ٤ٌٗ : األطٞاد اُِـ٣ٞخ ، ص أطٞاد ا٤ُِٖ" 



بػ ا٤ُٖٔ                                                           َٓز٣ٞبد اُزٞاى١ ك٢ شؼو ٝػَّ
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الثامف مرة واحدة في ) عيف( وفي البيت  -واحدة )بعد( وفي البيت السابع ورد مرتيف ) تعيش
 عف(.

لقد وقع التوازي الصوتي بشقيو األفقي والرأسي في كؿ األبيات حتى إف كانت بعض  
األبيات قد ورد فييا صوت )ع( مرة واحدة فقد كاف ذلؾ الصوت بمثابة الرابط اإليقاعي عمى 

ف التي كاف ليا المستوى الرأسي لمقصيدة مف البداية حتى النياية.  وال ننسى دور أصوات المي
الكسرة( وما -الضمة  –الحظ الوافر في األبيات السابقة ما بيف أصوات قصيرة )الفتح 

الياء(. وبالتركيز عمى  -الواو –يالئميا مف أصوات الميف الطويمة المتجمية في المد بػػ)األلؼ 
ذلؾ في أصوات المد سنجدىا تكررت كثيرا فتكرر األلؼ ثماني عشرة مرة في ثمانية أبيات و 

ما( وفي  –إذا -فاجعة(. والبيت الثاني في: )أغناىـ  -طائر -ألفاظ البيت األوؿ: )أراعؾ
رتَّاؽ(. وفي  -الوضاح -األيادي –البيت الثالث في: )فرادى( وفي البيت الرابع في:)ىماـ 
 -أخواؾ(. وفي البيت السابع )أماـ -البيت الخامس: )سماعة( وفي البيت السادس: )كاؼ

مَزاَيمة( وقد كاف لذلؾ المد داللة االمتداد المفعـ بالصراخ  -ب( وفي البيت الثامف )دنياؾَطالَّ 
لبياف حالتو النفسية في ذلؾ الموقؼ الجمؿ وما أشد مف الموت ابتالء. أما المد بالواو فقد 

الطُروؽ(. وفي البيت  –تكرر ست مرات في خمسة أبيات ففي البيت األوؿ )الخُفوؽ 
وؽ(. وفي البيت الرابع )الفتوؽ(. وفي البيت الخامس )المحُمود(. وفي البيت الثالث)الحقُ 

في تعميؽ الحالة النفسية الحزينة )فالواو( لو  -كما أرى –السابع )لُحوؽ( وقد تجمت داللتو 
داللة االحتواء والجمع الُمتممَّس مف المحيطيف في حاؿ التشتت. ناىيؾ بتكرار )أبعد( وما 

فظة المركبة مف )حرؼ االستفياـ + بعد( مف سؤاؿ معمقا بنفي ما بعده، وقد انطوت عميو الم
أحدَث توازيا صوتيا رأسيا تتابعيا في األبيات الرابع والخامس والسادس مما قد عمؽ أثر 
التجربة في نفوسنا وخمع عمينا حزنو باألسموب التكراري. ومف ثـ كاف الجمع بيف ىذا األنماط 

ات ليا دور بميغ في استجالء التوازي الصوتي بتػمظيراتو المختمفة المختمفة مف اإليقاع
 األفقية منيا والرأسية.

 ومف التوازي الصوتي كذلؾ ما نجده في قوؿ الشاعر مف الوافر:
ن ظنَّنا           بو خيــــــرا أراناه يقينا          يقيًنا ما نخاف وا 
 إذا ممنا نمــــيُل عمى أبينا    نميُل عمى جوانـــبو كأنَّا                 
 63ُنقمبو ِلُنخِبر حالتــــــيو               فُنخَبر منيما كرما ولينا               
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 2ٕاُل٣ٞإ: ص 
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في األبيات السابقة ُبنيت البنية اإليقاعية والصوتية عمى تقنية التوازي الذي اتضح بجالء في  
بف أبي اإلصبع )رد اإلعجاز عمى اتفاؽ تصدير البيت األوؿ مع خاتمتو وقد أطمؽ عمييا ا

يقينا(. وفي  –وأطمؽ عمييا ابف المعتز التصدير وكاف ذلؾ بيف كممتي ) يقينا  ٗٙالصدور(
نميؿ(   –ممنا  –البيت الثاني قد عزؼ الشاعر بأوتار التكرار عمى األذف في كممات ) نميؿ 

اإلسناد النحوي ما بيف  ُنخَبر( مع التغيير في حالة -وكذلؾ في البيت الثالث بيف )ُنخِبر
 الفعؿ معمـو الفاعؿ والفعؿ المبني لممجيوؿ.

بيف  ٘ٙومما عمؽ المستوى اإليقاعي عبر تقنية التوازي الصوتي ىو ما يعرؼ ب)االنسجاـ(
األلفاظ والمعاني وتحدرىا وانسيابيا مف بيت إلى بيت . ولعؿ ىذا ما دفعنا إلى القوؿ بأف 

وليس ناظما فقط؛ ألنو اىتدى مبكرا إلى النمط الحداثي في  وضاح اليمف كاف شاعرا أسموبيا
بتقنيات األسموبية واألسموب في كتابة  ٙٙكتابة الشعر بقطع النظر عف )الوعي الكامؿ(

 الشعر كما ىو منصوص عميو في الدراسات الحديثة.
 التي انبمج فييا التوازي الصوتي بوضوح مف مجزوء الكامؿ: ٚٙومف )الشواىد(

 أفَنى شبابي فانقــــضى           ِحمُف النساء َتِبعَن ِحْمفا          
ــُُينَّ مودتي           فجرينـــــني كذبا وُخمفا      أْعطيتــ
 وقصائـــــد مثل الرُّقى         أرسمتُيـــــنَّ  فُكنَّ ُشغفا     
 68وعصفَن  بالغيراِن َعصفا     أْوَجْعــــَن كلَّ ُمغازٍل           
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ّ األٍٝ ٓب ٝاكن آفو ًِٔخ ك٢ اُج٤ذ آفو ًِٔخ ك٢ طلهٙ، أٝ ًبٗذ "ٝهل هَٔٚ اثٖ أُؼزي صالصخ أهَب 

ٓغبَٗخ، ٝاُضب٢ٗ ٓب ٝاكن آفو ًِٔخ ٖٓ اُج٤ذ أٍٝ ًِٔخ ٓ٘ٚ، ٝاُضبُش ٓب ٝاكن آفو ًِٔخ ٖٓ اُج٤ذ ثؼغ 

ٝٝهك ًنُي ك٢ اُجل٣غ، الثٖ أُؼزي   ًِٙٔٔٔبرٚ ك٢ أ١ ٓٞػغ ًبٕ" اثٖ أث٢ اإلطجغ: رؾو٣و اُزؾج٤و،ص 

 1ٗ-1ٗص: 
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"ٝٛٞ إٔ ٣أر٢ اٌُالّ ٓزؾلها ًزؾله أُبء أَُ٘غْ، ٍُٜٞخ ٍجي ٝػنٝثخ أُلبظ، ؽز٠ ٣ٌٕٞ ُِغِٔخ     

اثٖ أث٢ اإلطجغ: ٖٓ أُ٘ضٞه ٝاُج٤ذ ٖٓ أُٞىٕٝ ٝهغ ك٢ اُ٘لًٞ ٝرأص٤و ك٢ اُوِٞة ٓب ٤ٌُ ُـ٤وٙ"  

 2ٕٗرؾو٣و اُزؾج٤و، ص 
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األٍِٞث٢ ك٤وٍٞ" ٝئما ًبٗذ ٜٓٔخ اَُِب٢ٗ  ك٢ ٛنا أُوبّ ٣لوم ه٣لبر٤و ث٤ٖ ٜٓٔخ اَُِب٢ٗ ٜٝٓٔخ 

ٚ كٕٝ إٔ ٣ُِو٢ ثٞاؽلح ٜٓ٘ب؛ كإ األٍِٞث٢  ـِ جِِّ ُٓ )ثبُج٤َطخ َٗج٤ب( ٢ٛ رغ٤ٔغ ًَ ٍٔبد اُقطبة ٍٝٔبد 

٣٘جـ٢ إٔ ٣قزبه كوؾ رِي أَُبد اُز٢ رَجُش أُوبطل األًضو ٝػ٤ب ػ٘ل أُإُق )ٝٛٞ ٓبال ٣ؼ٢٘ إٔ ٝػ٢ 

ة( " ه٣لبر٤و : ٓؼب٤٣و رؾ٤َِ األٍِٞة، روعٔخ ٝرول٣ْ ٝرؼ٤ِوبد ك ؽ٤ٔل أُإُق ٣ؾ٤ؾ ثٌَ ٍٔبد اُقطب

. ٝٛنا ٣نٛت ث٘ب  ٖٗ، ص22ُٖٔؾٔلا٢ٗ، ٓطجؼخ اُ٘غبػ اُغل٣لح اُلاه اُج٤ؼبء ، أُـوة، اُطجؼخ األ٠ُٝ 

ئ٠ُ ئٌٓب٤ٗخ رٞظ٤ق اُؼِّٞ األفوٟ ك٢ رل٤ٌي اُ٘ض ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُ٘ل٤َخ ٝأُغزٔؼ٤خ ٝٓب ٣زظَ ثٞاهغ 

 و ٝؽ٤برٚ. اُشبػ
67

 ٔٓٔهٟٝ أُؾون إٔ ٛنٙ األث٤بد رَ٘ت ًنُي ُجشبه. اٗظو اُل٣ٞإ : ص  
68

 ٕٓٔاُل٣ٞإ: ص  
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يفاخر الشاعر بشبابو وأف النساء يأتيف جماعات بحيث تخمُؼ إحداىف األخرى؛ حتى إنو لـ 
يبخؿ عمى إحداىف بقصائده، التي تشبو التمائـ وتكوف كالرقية لممريض، فإذا قرأىا ُشفى 
وذىبت عمتو وأوجاعو. ومف البيِّف أف وضاح اليمف قد بنى موسيقاه عمى التوازي المتزف مف 

ر أوؿ حرؼ ف ي كؿ بيت) باستثناء البيت الثالث الذي صدره بحرؼ العطؼ الواو لكف أخَّ
فكف شغفا( وىو اليمزة  –الفعؿ )أرسؿ( وصدر بو عجز البيت وأتبعو بجواب الطمب 

أوجع( مع تذييؿ كؿ بيت  –أعطى  –المفتوحة أو لنقؿ بصيغة الماضي ) أفعؿ( في )أفنى 
مطمقا بحركة المد الضاربة في اآلفاؽ)فا(. وفي  بحرؼ الروي المطمؽ )ؼ( إذ جعمو الشاعر

الوقت نفسو ىو صوت ميموس لخفاء الصوت فيو؛ فكاف التوازي مستويا متزنا مف البداية 
إلى النياية، ليس ىذا فحسب بؿ كاف لألصوات الداخمية دور في إشاعة ذلؾ اإليقاع عبر 

ثاني(. ومف موجبات التوازي ما في البيت ال-في البيت األوؿ وُخمفا  -التجنيس بيف )ِحمفا
فانقضى  -وظفو الشاعر مف إخبارية تقريرية تجمت في عدد مف الجمؿ المثبتة )أفنى شبابي

فكف(.  ومما أصؿ لمتوزاي الصوتي في  –فجزينني( )أرسمتُيف  –)أعطيتُيفَّ  –حمؼ النساء( 
افة ) عشر مرات( الشاىد السابؽ ما نراه مف تكرار صوت الفاء الذي حضر في األبيات بكث

 -عصفف –ُشغفا  –فكف  –ُخمفا  -فجزينني –حمفا  –حمؼ  -فانقضى –في كممات ) أفنى 
عصفا( عمما بأنو قد ورد في البيت األوؿ وحده ) أربع مرات( وىذا فيو مف الداللة القاطعة 
عمى أثر ذلؾ الصوت في نفس الشاعر مف التشتت والبعثرة واالنتشار ...بما يحاكي بعثرة 

يعبر لنا عف  ٓٚولعؿ )السياؽ األسموبي( ٜٙالنفس لحظة خروج صوت الفاء ضعيفا واىيا"
تمؾ الداللة التي رسميا الشاعر بصوت الفاء في إطار بنية التوازي الصوتي، وذلؾ تحت 
مظمة اإليقاع المتناغـ المناسب لمغرض الشعري المغمؼ بالفخر لكف في الوقت نفسو يتشح 

ا لفقده  محبوبتيو روضة وكذلؾ أـ البنيف. وقد بزغ التناقض بيف ما بالوحدة المعنوية؛ نظر 
 يقولو الشاعر وما يبتغيو في قولو: 
 تبعف ِحمفا (  -فانقضى ِحمؼ النساء –)أفنى شبابي 

 كذبا وُخمفا(    -فجرينني     –) أعطيتيف مودتي  

                                                 
69

، 221ٔؽَٖ ػجبً: فظبئض اُؾوٝف اُؼوث٤خ ٝٓؼب٤ٜٗب، ٓ٘شٞهاد ارؾبك اٌُزبة اُؼوة،ٍٞه٣ب، 

 ٖٖٔص
70

برظ ػٖ ٛنا ٣ؼوكٚ ه٣لبر٤و ثأٗٚ " ٗٔٞمط َُب٢ٗ ٓوطٞع ثٞاٍطخ ػ٘ظو ؿ٤و ٓزٞهغ ٝاُز٘بهغ اُ٘ 

 .  ٙ٘اُزلافَ ٛٞ أُ٘جٚ األٍِٞث٢" ه٣لبر٤و: ٓؼب٤٣و رؾ٤َِ األٍِٞة ص 
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، فرغـ كثرة ما يبذلو إذف؛ فالشاعر يتأذى ويتألـ مف ردة الفعؿ غير المنتظرة مف معشوقاتو
ليف مف عطاء وُود فإنيف يكذبف ويخمفف المواعيد. وقد وظؼ الشاعر)تَِبعف حمفا( بعد 
)انقضى حمؼ النساء( وذلؾ لبياف ما يتحصؿ عميو العاشؽ الذي أفنى شبابو غراما وُىياما 

ُمقدََّمٌة عمى بالنساء ورغـ ذلؾ فإنيف ال يحفظف ميعادا. ولعمنا نجد أف ىذا البيت نتيجة ثانية 
السبب )أعطيتيف( ليشارؾ شاعُرنا ُقرَّاَءه ومتمقيي شعره ِعظـ ما قدمو ليف.  ورغـ ذلؾ فيسير 
اح في ركب الفخر اعتزازا وتأكيدا عمى أنو مازاؿ مطموبا مف النساء ومحبوبا، فإنيف كما  وضَّ

 يذىبف جماعات فإنيف يأتيف إليو كذلؾ شغوفات. 
ية األسموبية الكبرى قيمة فوؽ القيمة التي قصدىا شاعرنا متخطيا وذلؾ كمو يضفي إلى البن 

 عصره وزمانو بحداثتو المبكرة.
 نتيجة الدراسة

بعد أف انتيينا مف تمؾ الدراسة الموسومة بمستويات التوازي في شعر وضاح اليمف يمكننا أف 
 أتي:نرصد عددا مف النتائج التي تمخضت عنيا تمؾ الدراسة يمكف إيجازىا فيما ي

يعد وضاح اليمف مف الشعراء الحداثييف فكرا وشعرا؛ إذ تمكف مف توشيح شعره  -
ببعض التقنيات األسموبية الحداثية التي تجمت عنده في عدد مف المستويات ما بيف 

يقاعي وقد طبقنا عمى كؿ منيا بعدد مف الشواىد الشعرية.  داللي وتركيبي وا 
بأنماطو المختمفة مف أجؿ التعبير عما يدور إف شاعرنا طوَّع اإليقاع ومنو التوازي  -

في ذىنو وما يعبر بو عف حالتو الشعورية والمزاجية بطريقة سيمة بسيطة مرنة 
بعيدة عف التكمؼ والتعقيد والمبالغة التي تفسد الشعر وتخرجو عف ىدفو المراد 

 تحقيقو.
ة األموية في رحاب الفتر  -إلى حد ما –استطاع وضاح اليمف عبر شعره أف يمقينا  -

وكذلؾ كشؼ لنا النقاب عف عالقتو بمحبوبتيو )روضة وأـ البنيف( وما دار حوليما 
مف أقاويؿ؛ وفي الوقت نفسو لـ تبح لنا أشعاره عف خصوصية عالقتو بيما وخاصة 

 أـ البنيف وما دار حوليا مف قصص وروايات عف عالقتو بيا.
جزلة بعيدة عف التعقيد وقد  أماط شاعرنا لنا المثاـ عف لغة صافية راقية سمسة -

 أسيمت إلى حد بعيد في استقراء شعره بطريقة طيعة خالية مف الركاكة.
اإليقاع بأنواعو المختمفة عند وضاح اليمف ىو المعبر عف حالتو النفسية سواء أكاف  -

ذلؾ عمى مستوى الوزف والقافية أـ عمى مستوى الصور المتوازية أـ  البديع بأجناسو 
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قد كاف لذلؾ االختالؼ البيِّف أثر جميٍّ ال يخفى عمى عيف راٍء وال أذف المتعددة، و 
 سامٍع.

ؿ عمى قصدية محددة  - كشؼ لنا الديواف عف شاعر قديـ جديد في آف ؛ إذإنو عوَّ
أضاءت لنا الطريؽ، وأنارت لنا الدروب األدبية القديمة خاصة في الفترة األموية 

عراء مف مثؿ الفرزدؽ وجرير ؛ تمؾ التي كانت مقصورة عمى عدد قميؿ مف الش
القصدية جعمت شعره يميؿ إلى المباشرة بعيدا عف اإللغاز والغموض وتمؾ األحاجي 

 التي ال تغني وال تسمف مف جوع. 
منا القوؿ  - يمكف أف نطمؽ عمى وضاح اليمف ونصفو بأنو شاعر أسموبي نظرا لما فصَّ

 معيو.فيو، وكذلؾ نظرا لحداثة شعره وقربو مف قموب مست

 التوصيات : 
 يمكننا أف نوجز التوصيات التي انبثقت عف ىذه الدراسة في عدد مف النقاط :

الفترة األموية تحتاج إلى مزيد مف الدراسات التي تقشع الضبابية النقدية عنيا  -
مثؿ  -ومحاولة تغيير مسارات الدراسة عف المشيوريف مف الشعراء إلى عدد آخر

ث والتنقيب الحتوائو عمى درر أدبية ونقدية ودراسات يستحؽ شعرىـ البح -شاعرنا
 بحثية يمكنيا أف تسيـ في استجالء خصوصية شعره وغيره مف الشعراء.

مما ُأوصي بو أف يدرس شعره دراسة تحميمية نقدية يكوف مرتكزىا تحميؿ الخطاب  -
الشعري في شعر وضاح اليمف، وما ينطوي عمى ذلؾ الخطاب مف صور وأساليب 

 وجيت دفة شعره إلى اتجاه يختمؼ عف غيره مف الشعراء المعاصريف لو .وأغراض 
يحتاج شعر وضاح اليمف إلى دراسة بنية السرد فيو وما ينطوي عميو مف حوار  -

 مباشر وغير مباشر أسيـ إلى حد كبير في تبييف قيمة الحوار في تمؾ الفترة.
اف كثيرا ما يقطع قصيدتو لقد كاف لمحكمة في شعره دور بميغ استأثر بيا القموب، فك -

 عمى مثؿ سائر أو تناص أدبي.
كذلؾ ُأوصي بدراسة التناص في شعر )وضاح اليمف( نظرا لوجود عدد غير قميؿ  -

 مف الشواىد التي تالقت وشواىد شعرية أخرى لقدامى الشعراء ومعاصريو.
فمسفة الموت برزت لنا في دراستنا ومف ثـ يمكف استجالء خصوية صورة الموت  -

 شعره بالتماس مع ظروؼ الفترة األموية وأحداثيا ما بيف سياسية واجتماعية. في
 



 ٗٞه اُل٣ٖ ى٣ٖ اُؼبثل٣ٖ ٓز٢ُٞ أؽٔل / ك 

 

 1382 كمية اآلداب مجمة بحوث  

 المصادر والمراجع
 أوال: المصادر

 ٘ـ(: 654اثٓ أثٟ اإلطجغ: ػجذ اٌؼظ١ُ ثٓ اٌٛازذ اٌؼذٚأٟ اٌّظشٞ )د: -
رسش٠ش اٌزسج١ش، رسم١ك د زفٕٟ ِسّذ ششف، طجؼخ ٌدٕخ إز١بء اٌزشاس، اٌّدٍظ األػٍٝ  -1

 ١ِخ، اٌدّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ اٌّزسذح، دتدتٌٍشئْٛ اإلعال
 ٘ـ(584أعبِخ ثٓ ِٕمز: أثٛ اٌّظفش ِؤ٠ذ اٌذٌٚخ أعبِخ ثٓ ِششذ )اٌّزٛفٝ:  -
اٌجذ٠غ فٟ ٔمذ اٌشؼش، رسم١ك: اٌذوزٛس أزّذ أزّذ ثذٚٞ، ٚاٌذوزٛس زبِذ ػجذ اٌّد١ذ،  -2

 اٌدّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ اٌّزسذح، دتدت –ٚصاسح اٌثمبفخ ٚاإلسشبد اٌمِٟٛ 
 ٘ـ(:874ٞ ثشدٞ: خّبي اٌذ٠ٓ ٠ٛعف ثٓ رغشٞ ثشدٞ )د: اثٓ رغش -
إٌدَٛ اٌضا٘شح فٟ ٍِٛن ِظش ٚاٌمب٘شح: ٚصاسح اٌثمبفخ ٚاإلسشبد اٌمِٟٛ، داس اٌىزت،   -3

 ِظش دتدت
 ٘ـ(: 681اثٓ خٍَِّىبْ: أزّذ ثٓ ِسّذ اٌجشِىٟ اإلسثٍٟ)د:    -
بدس، ث١شٚد، اٌطجؼخ ٚف١بد األػ١بْ ٚأٔجبء أثٕبء اٌضِبْ، رسم١ك، د إزغبْ ػجبط، داس ط -4

 ت 1994األٌٚٝ، 
 ٘ـ(704اٌغدٍّبعٟ: أثٛ ِسّذ اٌمبعُ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض األٔظبسٞ )د:  -
إٌّضع اٌجذ٠غ فٟ رد١ٕظ أعب١ٌت اٌجذ٠غ، رمذ٠ُ ٚرسم١ك د ػالي اٌغبصٞ ، ِىزجخ اٌّؼبسف،   -5

 ت1980اٌشثبط، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 
 ٘ـ(764: اثٓ شبوش اٌىزجٟ: ِسّذ ثٓ شبوش ثٓ شبوش ثٓ ٘بسْٚ )د -
 ت1974فٛاد اٌٛف١بد: رسم١ك د إزغبْ ػجبط، داس طبدس ث١شٚد،  -6
 ٘ـ( 764اٌظفذٞ: طالذ اٌذ٠ٓ خ١ًٍ ثٓ أ٠جه ثٓ ػجذ هللا )د:  -
خٕبْ اٌدٕبط فٟ ػٍُ اٌجذ٠غ، لذَ ٌٗ ٚششزٗ ٚٚضغ فٙبسعٗ د طالذ اٌذ٠ٓ اٌٙٛاسٞ،  -7

 ت2009اٌّىزجخ اٌؼظش٠خ، ط١ذا، ث١شٚد، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 
ٛف١بد: رسم١ك أزّذ األسٔبؤٚط ٚرشوٟ ِظطفٝ، داس إز١بء اٌزشاس، ث١شٚد، اٌٛافٟ ثبٌ -8

 ت2000
 ٘ـ(471ػجذ اٌمب٘ش اٌدشخبٟٔ: أثٛ ثىش ػجذ اٌمب٘ش ثٓ ػجذ اٌشزّٓ )د:  -
أعشاس اٌجالغخ، رسم١ك ِسّٛد أزّذ شبوش، داس اٌّذٟٔ، خذح، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ،  -9

 ت1991اٌطجؼخ األٌٚٝ، 
أٖ ٚػٍك ػ١ٍٗ، د ِسّٛد ِسّذ شبوش، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة اٌمب٘شح، دالئً اإلػدبص، لش -10

 ت2000
 (745اٌؼٍٛٞ: ٠س١ٝ ثٓ زّضح ثٓ إثشا١ُ٘ اٌسغ١ٕٟ اٌطبٌجٟ اٌّؤ٠ذ ثبهلل )د:  -

اٌطشاص ألعشاس اٌجالغخ ٚػٍَٛ زمبئك اإلػدبص، اٌّىزجخ اٌؼظش٠خ ث١شٚد، اٌطجؼخ  -11
 ت1423األٌٚٝ 

 ٘ـ(356غ١ٓ ثٓ ِسّذ األِٛٞ اٌمششٟ )د: أثٛ اٌفشج األطفٙبٟٔ: ػٍٟ ثٓ اٌس -
 ت2010األغبٟٔ، رسم١ك د ِسّذ أثٛ اٌفضً إثشا١ُ٘، طجؼخ ١٘ئخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح،  -12

 ٘ـ(337لذاِخ ثٓ خؼفش: لذاِخ ثٓ خؼفش ثٓ ص٠بد اٌجغذادٞ، أثٛ اٌفشج)د:  -
 ٘ـت1302ٔمذ اٌشؼش، ِطجؼخ اٌدٛائت، لغطٕط١ٕ١خ، رشو١ب، اٌطجؼخ األٌٚٝ،  -13

 ٘ـ(739سّذ ثٓ ػجذ اٌشزّٓ، أثٛ اٌّؼبٌٟ، خالي اٌذ٠ٓ اٌشبفؼٟ)د: اٌمض٠ٕٟٚ: ِ -
اإل٠ضبذ فٟ ػٍَٛ اٌجالغخ، رسم١ك د ِسّذ ػجذ إٌّؼُ خفبخٟ، داس اٌد١ً ث١شٚد،   -14

 ت1993اٌطجؼخ اٌثبٌثخ، 
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 ٘ـ(:  296اثٓ اٌّؼزض: ػجذ هللا ثٓ اٌّؼزض ثٓ اٌّزٛوً ثٓ اٌّؼزظُ ثٓ ٘بسْٚ اٌشش١ذ )د:  -
  1982ٕبط١ٛط وشارشمٛفغىٟ، داس اٌّغ١شح، ث١شٚد، اٌطجؼخ اٌثبٌثخ، اٌجذ٠غ: رسم١ك اغ -15

 ٘ـ(: 395أثٛ ٘الي اٌؼغىشٞ: أثٛ ٘الي اٌسغٓ ثٓ ػجذ هللا ثٓ عًٙ )د:  -
اٌظٕبػز١ٓ: رسم١ك د ػٍٟ ِسّذ اٌجدبٚٞ ٚد ِسّذ أثٛ اٌفضً إثشا١ُ٘، اٌّىزجخ  -16

 ٘ـت1419اٌؼظش٠خ، ث١شٚد، 
بذ ا١ٌّٓ: ػجذ اٌشزّٓ ثٓ إعّبػ١ -  ٘ـ(93ً ثٓ ػجذ ُوالي )د: ٚضَّ

 ت2012اٌذ٠ٛاْ: رسم١ك، د ِسّذ خ١ش اٌجمبػٟ، داس طبدس ث١شٚد، اٌطجؼخ اٌثبٌثخ،   -17
 

 صب٤ٗب: أُواعغ
 أُواعغ اُؼوث٤خ . أ
 د إثشا١ُ٘ أ١ٔظ :  -

 ت1975األطٛاد اٌٍغ٠ٛخ، ِىزجخ األٔدٍٛ اٌّظش٠خ،  اٌمب٘شح، اٌطجؼخ اٌخبِغخ،   -18
 ت 1952ظش٠خ، اٌمب٘شح، اٌطجؼخ اٌثب٠ٕخ، ِٛع١مٝ اٌشؼش ، ِىزجخ األٔدٍٛ اٌّ  -19

 د أزّذ ِخزبس ػّش:  -
 ت1993ػٍُ اٌذالٌخ، ػبٌُ اٌىزت، اٌمب٘شح، اٌطجؼخ اٌشاثؼخ،  -20

 زغٓ ػجبط:  -
 1998خظبئض اٌسشٚف اٌؼشث١خ ِٚؼب١ٔٙب، ِٕشٛساد ارسبد اٌىزبة اٌؼشة،عٛس٠ب،  -21

 د اٌغؼ١ذ اٌٛسلٟ:  -
 1983شح، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ، ٌغخ اٌشؼش اٌؼشثٟ اٌسذ٠ش، داس اٌّؼبسف ، اٌمب٘ -22

 د طالذ فضً: -
 ت 2003ٔظش٠خ اٌجٕبئ١خ فٟ إٌمذ األدثٟ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح،   -23

 د ػجذ اٌٛازذ زغٓ اٌش١خ : -
 1999اٌجذ٠غ ٚاٌزٛاصٞ،ِطجؼخ اإلشؼبع اٌف١ٕخ، اإلعىٕذس٠خ،اٌطجؼخ األٌٚٝ،   -24

 د ػذٔبْ ثٓ رس٠ً:  -
 1989زبة اٌؼشة، دِشك، إٌمذ ٚاألعٍٛث١خ، ِٕشٛساد ارسبد اٌى -25

 د ػظبَ ششرر:  -
 2019، 1اٌٍغخ ٚاٌٍزح اٌشؼش٠خ ػٕذ ١٘ٚت ػدّٟ،داساٌخ١ٍح،ػّبْ، األسدْ،ط -26

 د ػٍٟ ػششٞ صا٠ذ:  -
 ت2008ػٓ ث١ٕخ اٌمظ١ذح اٌؼشث١خ اٌسذ٠ثخ، ِىزجخ ا٢داة، اٌمب٘شح، اٌطجؼخ األٌٚٝ، -27

 د ِسّذ زّبعخ ػجذ اٌٍط١ف:  -
-اٌذالٌٟ، داس اٌششٚق، )اٌمب٘شح  -ٕٝ إٌسِٛٞذخً ٌذساعخ اٌّؼ –إٌسٛ ٚاٌذالٌخ  -28

 ت2000ث١شٚد(، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 
 د ِسّذ ِفزبذ:   -

اٌذاس -اٌزشبثٗ ٚاالخزالف ٔسٛ ِٕٙبخ١خ ش١ٌّٛخ، اٌّشوض اٌثمبفٟ اٌؼشثٟ) ث١شٚد، ٌجٕبْ -29
 ت1995اٌج١ضبء، اٌّغشة ( 

 
 أُواعغ أُزوعٔخ . ة
 رٛدٚسف:  -

الِخ ، داس رٛثمبي ٌٍٕشش، اٌذاس اٌشؼش٠خ، رشخّخ شىشٞ اٌّجخٛد ٚسخبء ثٓ ع -30
 ت1990اٌج١ضبء، اٌّغشة، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ ، 
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 خبْ وٛ٘ٓ: -
ث١ٕخ اٌٍغخ اٌشؼش٠خ، رشخّخ ِسّذ اٌٌٟٛ ِٚسّذ اٌؼّشٞ، داس رٛثمبي ٌٍٕشش، اٌذاس   -31

 2014اٌج١ضبء، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ، 
 خٛسج ١ٕ١ٌِٛٗ:   -

بد ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ، األعٍٛث١خ: رشخّخ د ثغبَ ثشوخ، اٌّؤعغخ اٌدبِؼ١خ ٌٍذساع -32
 ت1999ث١شٚد، ٌجٕبْ،  اٌطجؼخ األٌٚٝ، 

 خٛص٠ف فٕذس٠ظ: -
اٌٍغخ ، رشخّخ ػجذ اٌس١ّذ اٌذٚاخٍٟ، ِسّذ اٌمظبص، رمذ٠ُ فبطّخ خ١ًٍ، اٌّشوض   -33

 ،  2014اٌمِٟٛ ٌٍزشخّخ، اٌمب٘شح، 
 خ١شاس خ١ٕ١ذ:  -

اٌطجؼخ ٌزح إٌض، رشخّخ د ِٕزس ػ١بشٟ، ِشوض اإلّٔبء اٌسضبسٞ، زٍت، عٛس٠ب،   -34
 ت 1992األٌٚٝ، 

 سٚالْ ثبسد:  -
ِذخً إٌٝ اٌزس١ًٍ اٌج١ٕٛٞ اٌمظظٟ، رشخّخ د ِٕزس ػ١بشٟ، ِشوض اإلّٔبء   -35

 ت1993اٌسضبسٞ، زٍت، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 
 سِٚبْ ٠بوجغْٛ : -

لضب٠ب اٌشؼش٠خ ، رشخّخ ِسّذ اٌٌٟٛ ِٚجبسن زْٕٛ ،داس رٛثمبي ،اٌذاس اٌج١ضبء،   -36
 ت1988اٌّغشة، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 

 س٠فبر١ش : -
ِؼب١٠ش رس١ًٍ األعٍٛة، رشخّخ ٚرمذ٠ُ ٚرؼ١ٍمبد د ز١ّذ ٌسّذأٟ، ِطجؼخ إٌدبذ   -37

 ت1993اٌدذ٠ذح اٌذاس اٌج١ضبء ، اٌّغشة، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 
 ٠ٛسٞ ٌٛرّبْ:  -38
رس١ًٍ إٌض اٌشؼشٞ: رشخّخ د ِسّذ أزّذ فزٛذ، إٌبدٞ األدثٟ اٌثمبفٟ ثدذح،  -39

 ت 1999اٌغؼٛد٠خ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 

 
 
 
 
 
 

 صبُضب : اُلٝه٣بد
 
 د إثشا١ُ٘ اٌسّذأٟ:      -

، 13ث١ٕخ اٌزٛاصٞ فٟ لظ١ذح فزر ػّٛس٠خ، و١ٍخ اٌزشث١خ خبِؼخ اٌّٛطً، اٌؼشاق، اٌؼذد -40
 ت 2013إ٠ٍٛي 

 َسدح اٌطٍسٟ :  -
دالٌخ اٌغ١بق ، سعبٌخ دوزٛساٖ ثئششاف اٌذوزٛس ػجذ اٌفزبذ اٌجِشوبٚٞ، و١ٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  -41

 ت 1418،اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، ،خبِؼخ أَ اٌمشٜ ، 
 ِسّذ وٕٟٛٔ: -



بػ ا٤ُٖٔ                                                           َٓز٣ٞبد اُزٞاى١ ك٢ شؼو ٝػَّ
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  1999، إثش٠ً، 18اٌزٛاصٞ ٌٚغخ اٌشؼش، ِدٍخ فىش ٚٔمذ، اٌّغشة، اٌؼذد   -42
 د ِسّذ ِفزبذ:  -

ِذخً إٌٝ لشاءح إٌض اٌشؼشٞ، ِدٍخ فظٛي، اٌمب٘شح، اٌّدٍذ اٌغبدط ػشش، اٌؼذد  -43
 ت1988األٚي، 

 
 
 

  
 


