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 صــــلدامل

 ظواهر أسلوبية يف شعر النابغة الذبياين
فػػي شػػعر النابلػػة الػػذبياني.  مكضػػكع هػػذد الدراسػػة هػػك ظػػكاهر أسػػمكبية 

 جاءت في مقدمة كثالثة مباحث، كخاتمة. كقد
كلقد خصصت المبحث األكؿ لدراسة التكرار في شػعرد، فدرسػت تكػرارد 

كأكردت نمػػػاذج كشػػػكاهد مػػػف شػػػعرد ومػػػ  هػػػذيف النػػػكويف،  لمحػػػركؼ، كاأللفػػػاظ،
كحّممُت النماذج، كوّممُت كركد التكرار، كتبّيف لي أنه كاف تكراران متعمدان مقصكدان 

معظـ األحياف؛ أراد بػه تكضػيأ أفكػارد كتككيػدها كتقريرهػا فػي  حينا، كوفكيا في
 األذهاف.

كمػػا خصصػػت المبحػػث الثػػاني لدراسػػة البػػديد فػػي شػػعرد، فدرسػػت سػػتة 
مػػف أبػػكاب البػػديد هػػي مػػف أشػػيد فنكنػػه وامػػة، كأكثرهػػا كركدان فػػي شػػعر النابلػػة 

الكالمػي، كالمػذهب  الطباؽ، كالمقابمة، كالجنػاس، كالتقسػيـ، الذبياني؛ تمكـ هي:
كحسػػػف االبتػػػداء، كحسػػػف الػػػتخمص، كلقػػػد بػػػدأت  كتأكيػػػد المػػػدح بمػػػا يشػػػبه الػػػذـ،

فعرفػت البػديد للػة كاصػػطالحان، كأشػرت إلػ  قيمتػه كأهميتػػه كدكرد فػي كػؿ ومػػؿ 
أدبػػي، ثػػػـ بػػػدأت بدراسػػػة الطبػػػاؽ، فعرفتػػػه للػػػة كاصػػػطالحا، كتكقفػػػت ونػػػد أبػػػرز 

درسػػتها كفػػؽ المػػنه  الػػذم الشػػكاهد الشػػعرية التػػي كرد فيهػػا الطبػػاؽ فػػي شػػعرد، ف
كالشػيء نفسػه فعمتػه فػي دراسػة المقابمػة كالجنػاس  مهدت له في مقدمػة الدراسػة.

كحسػػػف االبتػػػداء  كالمػػػذهب الكالمػػػي، كتأكيػػػد المػػػدح بمػػػا يشػػػبه الػػػذـ، ،كالتقسػػػيـ
يػػراد أبػػرز الشػػكاهد الشػػعرية ومػػ  كػػؿ  كحسػػف الػػتخمص فػػي شػػعرد؛ مػػف تعريػػؼ كال

 باب، كدراستها.
ثالػػث فػػ نني خصصػػته لدراسػػة البيػػاف فػػي شػػعرد، فعرفػػت كأمػا المبحػػث ال

البيػػػاف للػػػة كاصػػػطالحان، كذكػػػرت مػػػا لػػػه مػػػف مزيػػػة فػػػي إضػػػفاء الحيػػػاة كالحركػػػة 
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كالطرافة كالجّدة وم  األشياء، ثـ شروُت بدراسة أبرز األلكاف البيانية في شعرد، 
ّيف الكجػه فدرست التشبيه، كاالستعارة، كالمجاز، كالكنايػة، كلػـ أدع منهػا مثػاالن بػ

 ثـ ختمت البحث جمي النكتة إال أثبته، ككقفُت وميه بالدراسة كالتحميؿ كالتعميؿ.
دراسػػة أسػػمكبية فنيػػة. كأمػػا  إحػػدل قصػػاادد المشػػهكرة بنمػػكذج تطبيقػػي، فدرسػػت

 الخاتمة فقد ذكرُت فيها أبرز النتاا  التي خرجُت بها مف هذد الدراسة. 
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Abstract 

Badi and the statement in the poetry of Al-Nabigha 

We have allocated the first research to examine the 

repetition in his hair, he studied repeat of the letters, and 

words, models and evidence of his poetry and reported on 

these two types, and analyzed models, account for the 

receipt of repetition, and I found out that he was repeatedly 

deliberate intentional at times, and spontaneously in most 

cases; he wanted his ideas to clarify and-emphasized the 

report in the mind 

The theme of this study is magnificent and the 

statement in the poetry of Al-Nabigha, stylistic study. It 

came in two sections, with an introduction and aconclusion. 

I have devoted the first section of the study magnificent in 

his hair, I studied six of doors Badi is one of the most 

common public arts, and most flowers in hair Al-Nabigha; 

These are the: and counterpoint, and the interview, 

alliteration, division, and Hassan Getting Started, good 

disposal, and I started I knew magnificent language and 

idiomatically , I pointed out the value and importance and 

its role in every literary work, and then began to study 

counterpoint, His mother told him language and 

idiomatically, and stopped at the most poetic evidence 

which the counterpoint stated in his hair, Vstha stylistic 

study, according to the approach and Danh at the forefront 

of the study; it is to pay attention to the general atmosphere 

the spoken poem, and taking into account the psychological 

situation in which he was the poet, and what are dictated by 

the words of what he said; poet selects words from the 

approved mental condition. The same thing I did in the 
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interview study and alliteration and division and good 

reasoning in his hair; and revenue from the definition of the 

most prominent evidence of poetry on every door, and 

study.  

The second topic I appropriated to study the 

statement in his hair, I knew the statement language and 

idiomatically, and said what his advantage in giving life, 

movement and wit and novelty things, then proceeded to 

study the most prominent graphic colors in his hair, he 

studied analogy, and metaphor, and metaphor, and 

metaphor, and did not let them an example of the clear face 

humor only proven, and stood by the study, analysis and 

reasoning. 

Find then sealed study model applied, which dealt 

with a poem of his hair from the long sea; it was signed by 

the optional what is reflected in some of her paintings of 

magnificent splendor and craftsmanship and the magic of 

photography statement, Vstha stylistic study. 

The conclusion has been reported in which the most 

prominent results that came out of this study 
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الحمػػد  حمػػد الشػػاكريف، كالصػػالة كالسػػالـ ومػػ  خيػػر خمقػػه المبعػػكث 
 رحمة لمعالميف، كوم  آله الطيبيف الطاهريف، كصحابته اللّر المياميف. كبعد:

هػػػػك ركضػػػػة  ّنػػػػاء أك  ػػػػادة  -شػػػػعران كػػػػاف أـ نثػػػػران -إف العمػػػػؿ األدبػػػػي 
ف مػػف يػػدرس حسػػناء، البال ػػة ومػػ   يػػر هػػذا كمػػف يلمػػض وينيػػه وػػف كػػؿ  كال

 مظػػاهر الركوػػة كالبراوػػة كالبهػػاء، فػػال يهمػػه مػػف اللانيػػة أك الزهػػرة سػػكل معرفػػة
ودد الحركؼ الهدؼ مف دراسته قصران وم  معرفة  فيأتي ؛اسـ هذد أك نكع تمؾ

نػػػكع البيػػػاف؛ مػػػف التشػػػبيه، أك المكػػػررة ونػػػد دراسػػػته لظػػػاهرة التكػػػرار، أك معرفػػػة 
 ، كبػه تخػرج دراسػتهفي هذا المثػاؿ أك ذاؾ االستعارة، أك الكناية، أك لكف البديد

أنػا ال يهمنػي معرفػة نػكع  ال ماء فيها كال ركاء، كال حػالكة لهػا كال طػالكة وميهػا.
هػػػػذد الزهػػػػرة الزهػػػػرة، أك اسػػػػـ تمػػػػؾ الخريػػػػدة الزهػػػػراء بقػػػػدر مػػػػا يهمنػػػػي أف أسػػػػّرح 

، كفػػي قطػػرة الطػػؿ ، كتناسػػؽ أجزااهػػاكأسػػّرم الخػػاطر فػػي بػػديد ألكانهػػا ،الطػػرؼ
تػػػتؤلأل فكقهػػػا رقراقػػػة كػػػدمكع العاشػػػقيف، كفػػػي تمػػػؾ النحمػػػة التػػػي ترشػػػؼ رحيقهػػػا 

أمتّػػد الػػنفس كأبهػػ  ك  كأُسػػّر القمػػبأسػػرح الطػػرؼ . كأف لتصػػند منػػه شػػفاء لمنػػاس
فػػأيف  ؛الكجػداف باسػػتجالء هػػذا الػركاء، كشػػـ ذّيػػاؾ العبيػػر، كتنسػـ هػػاذاؾ الشػػذل

 :(1)بي تماـمف ينظر في بيت أ
 بييييال الائيييالاسود   سيييوئل الائيييياس د يف

ءئ ايييييوال البئييييي   الر  ييييي د     ملتليييييوجد

   
فيجعؿ قصارل جهدد أف يقكؿ: إف في البيت طباقان في قكليه: )بيض( ك 

)سكد(، كما أف فيه جناسان ناقصان بيف: )الصفااأ( ك )الصحااؼ(، دكف التفات 
إل  الجك العاـ الذم قيمت فيه القصيدة، كال مراواة لمحالة النفسية التي كاف 

                                                 

مطػابد  ، بشػرح الخطيػب التبريػزم، تحقيػؽ: محمػد وبػدد وػزاـ،ديكاف أبػي تمػاـأبك تماـ،  (ٔ)
 .ٚٔ/ ٔ، ٜٓٚٔ، ٕدار المعارؼ بمصر، ط
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ف ينظر في بيت كعب فيها الشاور، كهما ما أمم  وميه قكؿ ما قاؿ. كأيف م
 :(1)بف زهير

 ه ياليييييييياال ملزاليييييييية    يييييييي اال مليييييييي برة  

    لبيييتقِ َدا يييرا مدنطيييا     ليييو ل   

   
أف يقكؿ: إف في البيت مقابمة بيف قكليه: )هيفاء  هفيجعؿ  اية هم       

 مقبمة( ك )وجزاء مدبرة(، كما أف فيه طباقان بيف قكله: )قصر( ك )طكؿ(؟!.
أيف هذا ممف يقكؿ: إف الشاور ملـر بالحسف متيـ بالجماؿ، فهػك يتتبػد        

مظػاهرد حيػػث تكػكف، بػػؿ بحيػث يجػػب أف تكػكف، فيتبػػد وينيػه قمبػػه، كيتبػد قمبػػه 
وينيه، كيتبعهما الجماؿ معان، فيستجمياف مظاهرد حيث تركؽ له؛ فهك يستحسف 

بػػيف األمػػريف كفػػرؽ بػػيف  الهيػػؼ هنػػا، كيسػػتمذ االكتنػػاز هنػػاؾ؛ كلػػذلؾ تػػراد قابػػؿ
الحاليف. ثـ هك ال يريد لفتاته أف تككف قصيرة قططة، كال طكيمة مترددة. فػأكرد 

 قػاتكر. ملػاف جالهػا الشػاور بهػذد الطبالضديف داالن وم  أنه يحػب خيػر األمػ
 .(ٕ)تترل، يفصؿ كؿ ملن  وف اآلخر فاصؿ هك ملن  لملن "

يف لمحالػػػػػة النفسػػػػػية لؤلديػػػػػب الدارسػػػػػيف كالمدرسػػػػػ بعػػػػػضإف وػػػػػدـ إيػػػػػالء        
كالشػػاور كمػػا تسػػتحقه مػػف ونايػػة كتسػػتأهمه مػػف اهتمػػاـ جعمهػػـ ال يمتفتػػكف إلػػ  
انتقػػػػاء الشػػػػاور أك األديػػػػب أللفاظػػػػه؟! فصػػػػار سػػػػكاء ونػػػػدهـ قكلػػػػه: )ظعنػػػػْت(، 
كقكلػػه: )رحمػػْت(، كقكلػػه: )بانػػػْت(؟!. مػػد أف لكػػؿ لفػػظ مػػػف هػػذد األلفػػاظ معنػػػ  

 ر ينتقي منها ما كافؽ حالته النفسية.كداللة تختمؼ وف األخرل؛ فالشاو

                                                 

، تحقيػػؽ: محمػػد ديوووان ب وو  بوون ز يووركعػػب بػػف زهيػػر، أبػػك المضػػرب بػػف أبػػي سػػمم :  (ٔ)
 .ٙٗ/ٔ .ٜ٘ٛٔ، ٕيكسؼ ادكارد، كآخركف، دار صادر، بيركت، ط

ينظر: العطركز، واصـ زاهي: لمسات بيانية في شعر أبي العالء المعػرم، دار البدايػة  (ٕ)
 :ٛٔص  .ٕٙٔٓ، ٔناشركف كمكزوكف، وماف، ط
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ك"لقد ذكر النابلة في معمقتػه الداليػة مػا أكحػ    بػه إلػ  نبّيػة سػميماف 
في شأف الجّف كتسخيرهـ في  -وم  نبّينا كوميه أفضؿ الصالة كأزك  التسميـ-

 :(1)بناء تدمر
ييييييَء أ ا  ييييييي   فا العييييييي ل بد ا تييييييي د   ف م 

ييي د     كميييا أ ا ييي    ائ ل  ليييِ الرئش 

   
  م ييييييييَء   ايييييييياع  في ع اَايييييييي ل ملعاَي ا يييييييية  

 ت نط ِ الظئلوم     ت زعلَ   لِ ض يم  د   

   
فهك إذ ذكر فريقان مف الجّف؛ كهـ المطيعكف الممثمكف لؤلمر، كما ينبلػي        

أف يجزكا به وم  طػاوتهـ، اسػتدو  ذكػرهـ ذكػر الفريػؽ اآلخػر؛ فريػؽ العصػاة 
وصػػيانهـ؛ فكانػػت هػػذد المقابمػػة التػػي اسػػتدو  المتمػػّرديف، ككيػػؼ تكػػكف واقبػػة 

ـ تمػػػاـ المعنػػػ ، كمقتضػػػ  بيػػػاف  فيهػػػا ذكػػػر الشػػػيء ذكػػػر مػػػا يقابمػػػه. إنهػػػا مسػػػتمزي
 . (2)الحكـ، فال حشكان مف لفظ، كال فضمة مف كالـ"

كألتناكؿ في هذد العجالة ونصران مف وناصر الصكرة فػي العمػؿ األدبػي        
ممهػػػدان لمتمثيػػػؿ بػػػه ومػػػ  مػػػا أقػػػكؿ؛ ذلكػػػـ هػػػك ونصػػػر المػػػكف. كألتنػػػاكؿ لػػػكنيف 

 متقابميف طالما ذكرهما األدباء كالشعراء؛ كهما البياض كالسكاد.
رمػػػز الجمػػػاؿ كالبهجػػػة  –فػػػي اللالػػػب-كمعػػػركؼ أف البيػػػاض قػػػد اتخػػػذ 

نشراح كاألمػؿ كالتفػاؤؿ كالحػب. كاتخػذ نقيضػه السػكاد رمػزان لنقػيض مػا سػمؼ كاال
مػف القػبأ كالحػزف كاليػأس كالكػرد. كال يليػبّف وػف الػذهف أف هػذد كتمػؾ المشػػاور 
اإلنسػػػػػانية تممػػػػػؾ أحػػػػػدهما أك بعضػػػػػهما أك كمهػػػػػا أحاسػػػػػيس األديػػػػػب كمشػػػػػاورد، 

ازيػػػان إلحساسػػػه، فضػػػمنها وممػػػه األدبػػػي، كنقمهػػػا إلينػػػا فأحسسػػػنا بػػػه إحساسػػػان مك 
كلنتنػػاكؿ هػػذيف المػػكنيف فػػي بيػػت أبػػي تمػػاـ الػػذم  صػػدؽ مشػػاور أك قػػكة سػػبؾ.

 سبؽ ذكرد:
 بييييال الائيييالاسود   سيييوئل الائيييياس د يف

ءئ ايييييوال البئييييي   الر  ييييي د     ملتليييييوجد

   
                                                 

بياني، زيػػػاد بػػػف معاكيػػػة: الػػػديكاف، تحقيػػػؽ: محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػراهيـ، دار النابلػػػة الػػػذ (ٔ)
 .ٕٔ، د.ت، ص: ٕالمعارؼ، القاهرة، ط

 

 .ٛٔالعطركز، واصـ: لمسات بيانية في شعر أبي العالء المعرم، ص: (ٕ)
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معمػػػـك أف الشػػػاور كػػػاف فػػػي مقػػػاـ التمهيػػػد لمحػػػديث وػػػف فػػػتأ ومكريػػػة، 
كذكػػر مػػا كػػاف مػػف مكقػػؼ المنجمػػيف المتخػػاذليف المخػػذليف كأدكاتهػػـ؛ مػػف كتػػب 
الفمؾ كالنجكـ كالهرؼ بعمـ الليب. كمكقؼ الجند األبطاؿ كوػدتهـ مػف السػيكؼ 

 كتػػػب كالبسػػػالة كالعػػػزااـ. ككػػػاف هػػػك مػػػد هػػػؤالء، ال مػػػد أكلاػػػؾ. كهػػػك لػػػذلؾ لػػػكف
، كلّػػػكف السػػػيكؼ بالبيػػػاض؛ رمػػػز أمػػػؿ كجػػػالء التػػػنجـ بالسػػػكاد؛ بلضػػػان كتحقيػػػران 

 مضاء.
ومػ  مػا -كهب أف قااؿ القصيدة كاف أحد المنجميف، بؿ هب أبا تماـ         

كػػػاف مػػػنهـ فعكػػػس التمػػػكيف؛ فألصػػػؽ البيػػػاض بالصػػػحااؼ،  –أكتػػػي مػػػف براوػػػة
كالسكاد بالصفااأ، أترل أف وممه هذا كاف في مثؿ هذا المقاـ ملنيان ونه شياان؛ 

قػػػػػػر السػػػػػػػيكؼ فجػػػػػػاوالن السػػػػػػػامد أك القػػػػػػارئ يكبػػػػػػػر الصػػػػػػحااؼ كيقػػػػػػػدمها، كيحت
 كينبذها؟!، أـ تراد سيستنكر هذا القكؿ كينبذ قاامه كيقميه؟.

إف السػػامد أك القػػارئ كقػػد التقػػت فػػي هػػذا المقػػاـ كهػػذا المكقػػؼ مشػػاورد        
بمشاور أبي تماـ كأحاسيسه بأحاسيسه كوكاطفه بعكاطفػه قػد أكبػر الشػاور مػد 

يف ككتػػػبهـ، كنفػػػر إكبػػػارد السػػػيكؼ، كأحػػػب معهػػػا البيػػػاض، كاحتقػػػر معػػػه المنجمػػػ
 معهـ مف السكاد.

 :(1)كلنتناكؿ أحد المكنيف فيما نسب إل  المجنكف
 لزييي   مييي  يف ىييي  ليليييِ أَيييا ي

 أي  ابييء  مييب  ابييء اييا   االيييا  

   
  زولييييييوء سييييييوئاا ا ايييييي  ئميميييييية

  لييو  سييوائ امايي  مييا كيياء  اليييا  

   
        

 

                                                 

، ينظػػر فػػي أخبػػارد: نسػػب هػػذاف البيتػػاف إلػػ  قػػيس بػػف الممػػكح، كلػػـ أجػػدهما فػػي ديكانػػه (ٔ)
 .ٖٗ/ٕأبك فرج: األ اني: األصفهاني، 
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فهؿ  دا السكاد فػي هػذا المقػاـ رمػزان لمتشػاؤـ كالنفػكر كالػبلض؟!، أـ تػراد        
 دا رمزان لمقيمة العالية كالثمف الثميف؟. كلنر المكنيف معان يمتزجػاف فػي القصػيدة 

 :(1) )اليتيمة(
 ف الو ايييييييي ل محيييييييي  الاليييييييياود مايييييييييا  

حيييييييي   اللييييييييي د ملاييييييييوئ       البئييييييييعر مد

   
يييييييييييي عاءد مااسييييييييييييت معا ىاييييييييييييينا  ضد

ييييييي      يييييييرل ىلاييييييين  ل الضد ييييييي    لظطد    الضد

   
أتػػػػرل السػػػػكاد هنػػػػا رمػػػػزان ومػػػػ  مػػػػا ذكػػػػرت آنفػػػػان. أـ تػػػػرل هػػػػذيف المػػػػكنيف        

المتقابميف قد امتزجا فأكمؿ أحدهما اآلخػر؛ فجعػؿ السػامد أك القػارئ يحػب ذاؾ 
 كما أحب هذا؟.

ومػػ  هػػذا الػػنه  سػػأدرس أنمػػاط التكػػرار، كأبػػكاب البػػديد، كألػػكاف البيػػاف 
ي شعر النابلة الذبياني، كحرصان وم  أف تككف الصكرة أكضأ جالء، كيككف ف

معهػػػا الػػػنه  أكفػػػ  بيانػػػان فسػػػأقكـ بدراسػػػة كػػػؿ بػػػاب منهػػػا ومػػػ  حػػػدة، كسػػػأرتب 
األبيػػػػػات كفقػػػػػان لممعػػػػػػاني كالػػػػػدالالت؛ فػػػػػأدرس األلػػػػػػكاف، كالصػػػػػفات، كاألحػػػػػػكاؿ، 

 كالظركؼ النفسية، كما كاف نحك هذا، كالن في رزمة كاحدة.
لدراسػػػة التكػػػرار فػػػي شػػػعرد، كأتكقػػػؼ ونػػػد  خصػػػص المبحػػػث األكؿكسأ

تكػػرارد لمحػػركؼ كلؤللفػػاظ، فهمػػا أبػػرز مػػا كقفػػت وميهمػػا مػػف أنمػػاط التكػػرار فػػي 
شػػعرد، كسػػأدرس هػػػذد الظػػاهرة األسػػمكبية دراسػػػة للكّيػػة فنّيػػة، أجمّػػػي فيهػػا األثػػػر 

فػػي أسػػاليبها النفسػػي، كاإليقػػاع المكسػػيقي، كاألبعػػاد الملكيػػة التػػي تتجّسػػد فيهػػا، ك 
مكانياتها التعبيرية.  كدالالتها كال

كأخصص المبحث الثاني لدراسة البديد في شعرد، كأقتصر وم  دراسة 
هػػػي مػػػف أشػػػهر فنكنػػػه وامػػػة، كأكثرهػػػا كركدان كاسػػػتعماالن فػػػي  مػػػف أبكابػػػه ةثمانيػػػ

المػػذهب الكالمػػي، شػػعرد؛ تمكػػـ هػػي: الطبػػاؽ، كالمقابمػػة، كالجنػػاس، كالتقسػػيـ، ك 
كأمػػػا المبحػػػث  حسػػػف االبتػػػداء، كحسػػػف الػػػتخمص.بمػػػا يشػػػبه الػػػذـ، ك كتأكيػػػد المػػػد 

                                                 

هذاف البيتاف مف القصػيدة اليتيمػة، كقػد نسػبت هػذد القصػيدة ألكثػر مػف شػاور، كالبيتػاف  (ٔ)
 مف مخزكف الذاكرة.
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الثالػػث فسأخصصػػه لدراسػػة البيػػاف فػػي شػػعرد، كأتكقػػؼ ونػػد دراسػػة أبػػرز األلػػكاف 
كاالسػػػػػتعارة، كالمجػػػػػاز، كالكنايػػػػػة. ثػػػػػـ أخػػػػػتـ الدراسػػػػػة  البيانيػػػػػة؛ كهػػػػػي: التشػػػػػبيه،

 ة. فنيّ أسمكبية  دراسة إحدل قصاادد بالكقكؼ وم  نمكذج تطبيقي، فأدرس
كقبػػؿ الشػػركع فػػي دراسػػة هػػذا المكضػػكع فػػ نني اسػػتبقه فػػأقكؿ: لمػػا كػػاف 
بعػػض أبػػكاب البػػديد أك البيػػاف فػػي شػػعرد كثيػػرا، كخشػػاة أف تتضػػخـ الدراسػػة بمػػا 

أبػرز  -مػا أراد–تلني دراسة بعضه وف دراسة كمػه؛ فقػد رأيػت أف أقتصػر ومػ  
 نماذج مف هذا كذاؾ.

  إلي  مناب.  هللا أسأ  التوفيق  الا ائ،  هو ىايب
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َّل   املبحح األ

 ٍالتلزار يف شعز

يعد التكرار أحد أبرز الظكاهر األسمكبية التي امتػاز بهػا الشػعر العربػي 
قديمان كحديثان. كال ريب، فهك يتضّمف إمكانّيات تعبيرية كجماليات فنية ينفرد بها 

إيقػػاع مكسػػيقّي كتػػأثير نفسػػّي ال وػػف كثيػػر مػػف الظػػكاهر األسػػمكبية، كفيػػه كػػذلؾ 
يخف  أثرهما في نفس المتمقي. كلقد أدرؾ النقاد كالبال يكف هذد القيمة لمتكرار، 

. كقػػد .كهػػذد األهميػػة لػػه فػػي األدب ومكمػػان، كفػػي الشػػعر ومػػ  كجػػه الخصػػكص
قياِتؿ ومـ البياف، كهك دقيػؽ  كصفه ابف األثير بقكله: " كاومـ أف هذا النكع مف مي

 .(1)"المأخذ...
: : الرجػػكع. جػػاء فػػي المسػػاف: "والتكرررار لغررة : الرجػػكع، كالكػػر  الكػػر 

ػػػّرري  ػػػر  ونػػػه: رجػػػد، ككي ػػػر  وميػػػه ييُكػػػر  كػػػّران ككػػػركران كتيكػػػراران: وطػػػؼ، ككي مصػػػدر كي
: الر  ػػػػر  ػػػػرد: أوػػػػادد مػػػػرة بعػػػػد أخػػػرل، كالكي جػػػػكع ومػػػػ  الشػػػػيء، كمنػػػػه الشػػػيء ككيْركي

 الجرجاني بقكله: " التكرار هك وبارة وف اإلتيػاف. كما ورفه الشريؼ (ٕ)"الت كْرارُ 
 .(ٖ)بشيء مرة بعد أخرل"

                                                 

(ٔ)  : المثووول الروووائر  وووي بد  الباتووو  ابػػػف األثيػػػر، ضػػػياء الػػػديف نصػػػر   بػػػف أبػػػي الكػػػـر
، ٜٜٛٔ، ٔوكيضػػػػػػة، دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة، بيػػػػػػركت، ط ، تحقيػػػػػػؽ: محمػػػػػػدوالشووووووا ر

ٕ/ٖٔٚ. 
(ٕ)  : ، دار صػػادر، بيػػركت، مػػادة لرووان ال وور ابػػف منظػػكر، جمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف مكػػـر

، تحقيػؽ: مهػدم م جم ال وينكينظر: الفراهيدم، وبد الرحمف الخميؿ بف أحمد: )كرر(، 
، ٕٜٛٔالمخزكمػػػي، دار الرشػػػيد لمنشػػػر كالطباوػػػة، شػػػركة المطػػػابد النمكذجيػػػة، ومػػػاف،

، أشػػرؼ ومػػ  الم جووم الوروويطأحمػػد حسػػف، كآخػػركف:  الزيػػات، كينظػػر:مػػادة )كػػرر(، 
 طبعه: وبد السالـ هاركف، المكتبة العممية، طهراف، د.ت، مادة: )كرر(.

، ٔ، دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركت، طالت ريفوووا الجرجػػػاني، الشػػػريؼ ومػػػي بػػػف محمػػػد:  (ٖ)
 .٘ٙ، ص: ٖٜٛٔ
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اإلتيػػاف بعناصػػػر مماثمػػػة فػػػي مكاضػػػد هػػػك: " والتكررررار احررر  حا
مختمفة مف العمؿ الفّني. كالتكػرار هػك أسػاس اإليقػاع بجميػد صػكرد؛ فنجػدد فػي 

 .(1)المكسيق  بطبيعة الحاؿ، كما نجدد أساسان لنظرية القافية في الشعر"
كلقػػد حظيػػت ظػػاهرة التكػػرار باهتمػػاـ النقػػاد كالبال يػػيف العػػرب القػػدام ، 
ككانػػت مكضػػد ونػػايتهـ. كال سػػيما كركدهػػا فػػي القػػرآف الكػػريـ، فشػػروكا يفسػػركف 
دالالت هذد الظاهرة ضمف السياؽ القرآني. كمػا احتمػت هػذد الظػاهرة األسػمكبية 

كلقػد  لػدل الشػعراء المحػدثيف،مكانة مهمة لدل النقاد كالدارسيف المحػدثيف، كمػا 
 .(ٕ)"وّد بعض الشعراء هذا األسمكب لكنان مف ألكاف التجديد في الشعر"

كال بّد لمدارس أف يمتفت إل  ما يتضمنه التكرار مف قيمة ما، قػد تكػكف 
دالليػػة محضػػة، أك إيقاويػػة صػػرفان، أك تكػػكف االثنػػيف معػػان؛ فمػػيس فػػي كػػّؿ تكػػرار 

ّنمػػا يتجمػػ  جمػػاؿ كخفّػػة، كلػػيس كػػؿ مكػػرر ي تضػػمف دالالت وميقػػة مقصػػكدة؛ كال
بديد التكرار وندما يأتي المكرر في مكضعه، كحينما تككف الحاجة إل  التكرار 

 .  (3)ماسة، كالضركرة إليه داوية
ف الػػدارس المػػتمعف كالباحػػث المستقصػػي فػػي ديػػكاف النابلػػة يتبػػيف لػػه  كال

كصػػػكرد، كهمػػػا:  أنػػػه قػػػد كرد فػػػي شػػػعرد نمطػػػيف أك صػػػكرتيف مػػػف أنمػػػاط التكػػػرار
 كوميه فقد جاءت هذد الدراسة تحت العناكيف اآلتية: تكرار الحركؼ، كاأللفاظ.

 
 

                                                 

، ٕ، مكتبػة لبنػاف، طالحغوة وادد م جم المصوطحاا  ال ربيوة  وي كهبه مجدم، كامؿ:  (ٔ)
 .  مادة: )كرر(، ٜٗٛٔ

، ٜٔٛٔ، ٙ، دار العمػػـ لمماليػػيف، بيػػركت، طقضووايا الشوو ر الم اصوورالمالاكػػة، نػػازؾ:  (ٕ)
اربة الش ر الاودي  مون خوأل ب أمو   وي حمد بسػاـ: أساوي، : ، كينظرٖٕٙص: 
 ٕٕٗ، ص: ٜٛٚٔ، دار المأمكف لمتراث، دمشؽ،رورية

، دار البدايػة ناشػركف ظوا ر برحوبية  وي شو ر ببوي ال وأم الم ور واصػـ: العطركز،  (ٖ)
 .ٕٔ، ص: ٕ٘ٔٓ، ٔكمكزوكف، وماف، ط



 الذبياىنظواهر أسلوبية ىف شعر النابغة 
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  ﴿ٖٗٛ﴾  
  

 أَاًل: تلزار احلزَف

يعػػػد هػػػذا المػػػكف مػػػف أبسػػػط ألػػػكاف التكػػػرار فػػػي الشػػػعر العربػػػي، كأكثػػػرد 
اسػػتعماالن كشػػيكوان لػػدل الشػػعراء؛ إذ إنػػه قػػد يػػأتي بػػكوي مػػف الشػػاور، أك بليػػر 

"كقد يصدؼ أف نجد في النصكص الشعرية ما يكشؼ وف تماثالت  كوي منه،
حرفيػػة اقتضػػتها طبيعػػة الصػػيا ة كاختيػػار المفػػظ، كشػػيكع هػػذد الظػػاهرة قػػد يػػدّؿ 
وم  وناية المنشئ بتنليـ شعرد مف ناحية، أك قد يككف لهػذد التكػرارات دالالت 

 .(1)معينة تقكم المعن  المطمكب"
كمػػػػف أشػػػػهر  ذا المػػػػكف مػػػػف التكػػػػرار،كلقػػػػد اسػػػػتعمؿ النابلػػػػة الػػػػذبياني هػػػػ

 :(2)األمثمة وم  هذا المكف مف التكرار في شعرد قكله
يييييو   ىل رتييييي  يييييو  ى  َلضيييييا ة  ى   َي َرم يييييَب 

 م ييييييييييييييي عا  ليييييييييييييييي د باليييييييييييييييوع   أَ اليييييييييييييييا د   

   
هػػذا البيػػت مػػف قصػػيدة قالهػػا النابلػػة فػػي كقعػػة أكقعهػػا الممػػؾ ومػػرك بػػف  

لػػذكرد. كفيػػه يػػذكر سػػيديف مػػف حػػارث اللسػػاني فػػي بنػػي ذبيػػاف، ألمػػر ال مجػػاؿ 
سػػادات قضػػاوة كفػػدا ومػػ  الممػػؾ، كمعهمػػا مػػدد لػػه. كمػػكطف التكػػرار فػػي قكلػػه: 
"حػػال حػػكؿ حجرتػػه"؛ فقػػد اختػػار الشػػاور حػػرؼ الحػػاء. ككػػررد ثػػالث مػػرات، فػػي 
ثالث كممات متتابعة، كمعمكـ أف الحاء صػكت حمقػي احتكػاكي مهمػكس، ينػت  

لحمقػػػي بحيػػػث ُيحػػػدث مػػػركر الهػػػكاء وػػػف تضػػػيؽ المجػػػرل الهػػػكااي فػػػي الفػػػراغ ا
 احتكاكا.

كلسػػت أرل اختيػػار الشػػاور لتكػػرار هػػذا الحػػرؼ اختيػػارا وفكيػػا، كال هػػك 
باختيار اوتباطي، بؿ إنه اختيػار منطقػي كاع مقصػكد؛ إذ إف كػؿ لفػظ مػف هػذد 
األلفػػػػاظ الثالثػػػػة يتطمػػػػب اآلخػػػػر؛ فالفعػػػػؿ )حػػػػؿ( يسػػػػتعمؿ فػػػػي العػػػػادة لمقػػػػادـ أك 

، فكأنه لفظ خػاص هػك بخػالؼ الفعػؿ )نػزؿ(، الػذم هػك الضيؼ مف ومّية القكـ

                                                 

، دار النهضػػػة العربيػػػة، بيػػػركت، البيوووان والبوووديعالزكبعػػػي، طالػػػب، كحػػػالكم، ناصػػػر:  (ٔ)
 .ٚٗٔ، ص:ٜٜٙٔ

 .ٚٚ، ص:ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٕ)
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فعؿ واـ، كقكله: "حكؿ حجرته" فيه مزيد مف التعظيـ لهذا الممؾ؛ فالكفكد تنػزؿ 
 حكؿ قصرد، كما تطكؼ حكؿ آلهتها. 

كيمتقػػي هػػذا االنسػػجاـ بانسػػجاـ آخػػر منطقػػّي كاقعػػّي؛ كهػػك انسػػجاـ بػػيف 
ونػػػه؛ حيػػػث إف فػػػي تكػػػرار  الصػػػكت المكػػػّرر كبػػػيف المعنػػػ  الػػػذم يػػػراد التعبيػػػر

 الشػاور لحػرؼ الحػاء، كمػا يتضػمنه هػذا الحػرؼ مػف اإليقػاع الصػكتي الػػداخمي
تمػػؾ النلمػػة االنفعاليػػة المتصػػاودة، كذلػػؾ اإليقػػاع الصػػكتي المسػػتعمي  مػػا يعػػزز
 مد الفتأ.

 :(1)كقاؿ
يييييييييييَء أ ا  ييييييييييي   فا العييييييييييي ل بد ا تييييييييييي د   ف م 

ييييييي د     كميييييييا أ ا ييييييي    ائ ل  ليييييييِ الرئش 

   
   ايييييييييييياع  في ع اَايييييييييييي ل ملعاَي ا يييييييييييية   م ييييييييييييَء 

ييييِ الظئلييييوم     ت زعلييييَ   لييييِ ض ييييم  د     ت نط 

   
 

هػػػذاف البيتػػػاف مػػػػف معمقتػػػه الداليػػػػة المشػػػهكرة. ككػػػاف قػػػػد ذكػػػر نبػػػػي   
، مشػػبها ممدكحػػه الممػػؾ النعمػػاف بػػه، سػػعة ممػػؾ، كوظػػيـ سػػمطاف، سػػميماف 

ليػػػه بتكميفػػػه كرفيػػػد مكانػػػة، كسػػػمك منزلػػػة، كوظػػػيـ شػػػمااؿ. كمػػػا ذكػػػر كحػػػي   إ
الجف بناء تػدمر، كمقابمتػه بػيف فريقػي الجػف: المطيػد كالعاصػي، كمػا ينبلػي أف 
يعامػػؿ بػػه كػػؿ فريػػؽ؛ فمػػف أطػػاع جػػزئ ومػػ  طاوتػػه خيػػرا كرشػػدا، كمػػف وصػػ  

د العقػػػاب الشػػػديد، الػػػذم يجعمػػػه وبػػػرة ألمثالػػػه. كلقػػػد أبػػػرز تشػػػديد العقكبػػػة ؤ فجػػػزا
ه معاقبػػػػة، كأكرد مػػػػف سػػػػيزدجر بأسػػػػمكبيف: فقػػػػد أكػػػػد الفعػػػػؿ بمصػػػػدرد أكال، فعاقبػػػػ

(، كزاد بػػأف قرنػػه بػػأؿ العهديػػة؛ فهػػك  ةكينتهػػي لشػػدتها بصػػيل المباللػػة: )الظمػػـك
 مخمكؽ مف الظمـ، مطبكع وميه.

هػػذد هػػي المعػػاني التػػي أراد النابلػػة الػػذبياني البػػْكح بهػػا؛ فاختػػار حػػرؼ 
كبما  العيف، هذا الصكت الحمقي االحتكاكي المجهكر؛ ليجهر ب يقاوه الداخمّي،

رّجد وميه مف إيقاع خارجّي هك الفتأ: "أطاوؾ، وصػاؾ"، كمػا يتضػّمنه الفػتأ 
مػػف معػػاني االسػػتعالء. كمػػا ينبلػػي أال يعػػزب وػػف الػػذهف هػػذا اإليقػػاع كالتنػػا ـ 

                                                 

 .ٕٔ، ص:ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٔ)
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  ﴿ٖ٘ٓ﴾  
  

ػػؾي فانفعػػُه ِبطاوتػػِه(،  الحاصػؿ مػػف التناسػػؽ فػي التركيػػب بػػيف قكليػػه: )فمػف أطاوي
كّحد بيف اإليقاوات نفسّيها كمكسيقّيها أك ك)كمف ويصاؾي فيعياقبُه ُمعاقيبيةن(؛ حيث 

 .ليضفي في تكرار هذا الحرؼ قيمة تنليمية مكسيقيها كنفسّيها؛
 :(1)كقاؿ

 ىايييييييياال شييييييييزيق  فييييييييو   أ ظيييييييي د َيييييييي  

  ميييييييا كييييييياء فييييييي  َالييييييي  َييييييي ل  افييييييي د   

   
هذا البيت ثاني ثالثة أبيات قالها النابلة في مدح الممؾ النعمػاف، ككػاف        
وميػػه كفػػد مػػف العػػرب، كفػػيهـ رجػؿ وبسػػي يػػدو  شػػقيقا، كقػػد مػػات ونػػد قػد كفػػد 

 الممؾ، فبعث الممؾ إل  أهمه بحبااه.
كلقػػػد كػػػرر الشػػػاور حػػػرؼ القػػػاؼ سػػػت مػػػرات. كالقػػػاؼ صػػػكت لهػػػػكم 

، كوم  الر ـ مف حدكث التنافر الالفت فػي هػذا البيػت بػيف (ٕ)انفجارم مهمكس
ؼ نكوػػػا مػػػف االنسػػػجاـ بػػػيف الصػػػكت المكػػػرر كالداللػػػة، إال أف التجنػػػيس قػػػد ألّػػػ

فػػػالمتمعف فػػػي قكلػػػه: )قبػػػرد( ك)قبمػػػه(، يجػػػدهما  األصػػػكات المكػػػررة كالمػػػدلكالت؛
لفظػػيف يقتضػػي أحػػدهما اآلخػػر؛ فالرجػػؿ قريػػب وهػػد بػػالمكت، كالقبػػر لفػػظ وػػاـ 
يطمػػؽ ومػػ  كػػؿ قريػػب العهػػد أك بعيػػدد. أمػػا سػػكاد مػػف األلفػػاظ؛ نحػػك المحػػد، أك 

 لما قد درس مف القبكر، كلما كاف يستدؿ مف الرمس ك يرها، ف نها ال تككف إال
البيت أف الممؾ النعماف هك أكؿ مف دفد الهبة إل  أهػؿ الميػت، كلػـ يسػبقه فػي 
هػػػذا أحػػػد مػػػف العػػػرب؛ فجػػػاءت الظػػػرؼ قبمػػػه، كلػػػيس ثمػػػة مػػػرادؼ آخػػػر يلنػػػي 

  ناءد، كيقـك مقامه. 
 :(3)كقاؿ

 
                                                 

 .ٕٗ، ص:ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٔ)
 سػػيبكيه، أبػػك ومػػرككمػػا أف وممػػاء السػػمؼ كػػانكا يعدكنػػه أيضػػا صػػكتا مجهػػكرا؛ ينظػػر:  (ٕ)

، تحقيػػؽ: وبػد السػػالـ هػػاركف، وػػالـ الكتػػب، بيػػركت، البتووا بػػف وثمػػاف بػػف قنبػػر:  بشػر
 .ٖٗٗ/ٗ ٖٜٛٔ، ٖط

 .ٖٓٔ، ص: ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٖ)
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 أ يييييييي د  لييييييييِ العيييييييي  ع بقيييييييي ع  يييييييير   

ييييييييييييييييييَلط ا ة   ل لئييييييييييييييييييي ل     يف الائيييييييييييييييييييم امد  س 

   
  أَْس يييييييييييييييير  مييييييييييييييييا دء    لتيييييييييييييييياحل فييييييييييييييييي 

ييييييييييييييناءا، محيييييييييييييي ل  ديييييييييييييي ا د النعدطييييييييييييييامد     سد

   
يعيييييييييييييييييييييييا     أ َيا يييييييييييييييييييييييأ ل املن اعييييييييييييييييييييييي ل أءع ى 

ييييييييييييذامد    ، أ  ال يييييييييييي ام  ييييييييييييَء ى   ىلللييييييييييييو   مد

   
هذد األبيات مف قصيدته الميمية التي قالها يمدح الممؾ ومرك بف هنػد،        

بيػه. كهػك فػيهـ يػذكر مػا أوػاف ممدكحػه ومػػ  ككػاف  ػزا الشػاـ بعػد قتػؿ المنػذر أ
النصػػر، كذكػػر مػػف أمػػدد مػػف سػػادات القبااػػؿ، كذلػػؾ قكلػػه: "طػػرؼ"، ثػػـ الخيػػكؿ 
العتػاؽ الكريمػة، ثػـ الرمػاح الطكيمػة المينػػة. كهػك فػي البيػت الثالػث يصػرح بػػذكر 
القبااػػػؿ التػػػي حضػػػرت لنصػػػرة ممدكحػػػه، كقػػػػد ذكػػػر منهػػػا قبيمتػػػيف همػػػا: حػػػػزاـ، 

مؿ لجمعهمػػػػا حػػػػرؼ العطػػػػؼ )أك( دكف  يػػػػرد مػػػػف أحػػػػرؼ كجػػػػذاـ. كلقػػػػد اسػػػػتع
 العطؼ؛ كذلؾ لبياف أف ال فرؽ بيف هذد كتمؾ في إخالص النية في النصرة.

هػػذا مػػا أراد النابلػػة الػػذبياني قكلػػه، فاختػػار حرفػػان، أك قػػؿ صػػكتان هامسػػان 
مهمكسان هك حرؼ السيف أك صكت السػيف، ككػررد خمػس مػرات، أك فػي خمػس 

اضػػػػػػد، كب يقاوػػػػػػات متعػػػػػػّددة، هػػػػػػي إيقػػػػػػاع الفػػػػػػتأ فػػػػػػي كممػػػػػػات، أك خمسػػػػػػة مك 
ووووَمام  (،ك))وَرووووَحَةَبة   يقػػػػاع الكسػػػػر فػػػػي )وبَرووووَمرَ (، كالسػػػػككف: )الرَّ وووونان  (، كال (، ر 

 (.ن براس  ك)
كمػػػا أف قػػػارئ األبيػػػات ال بػػػد أف يمفػػػت نظػػػرد فذهنػػػه هػػػذا التناسػػػؽ فػػػي 

 فػػػي الػػػنظـ؛ فقػػػد كػػػّرر الشػػػاور فػػػي صػػػدر البيػػػت األكؿالتركيػػػب، كهػػػذا التنػػػا ـ 
الػػذم يعػػد -كػػرر حػػرؼ السػػيف،  حػػرؼ العػػيف؛ بقكلػػه: " أوػػيِف ومػػ  العػػدّك"، ثػػـ

، ثـ كرر في البيت الثالث حرؼ الحاء؛ فأقاـ هذا -الصكت األبرز في األبيات
 التكازف كاالنسجاـ بيف اإليقاويف: الصكتي، كالداللّي.

لقػػػػد كظػػػػؼ الشػػػػاور حػػػػرؼ السػػػػيف، أك صػػػػكت السػػػػيف، كهػػػػك صػػػػكت 
مهمكس هامس؛ ليػكااـ بػيف همػس هػذا الصػكت كهمػس المتنافسػيف مػف سػادات 
القبااػػػؿ لنصػػػرة ممدكحػػػه، أك همػػػس المنافسػػػة بينهمػػػا. كهػػػك قػػػد رّجػػػد ومػػػ  هػػػذد 

وووَمام  (،ك ))وَروووَحَةَبة  السػػػيف إيقػػػاع الفػػػتأ:  ( ، ثػػػـ جػػػاء بعػػػدد بالسػػػيف سػػػاكنة: الرَّ
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( فاّتسؽ التسكيف كالهمس، فجاء االستعالء كاالستكاء منسجمان متنا مان، َمرَ وبرَ )
 متكاامان، كاستكاء المنافسة بيف المتنافسْيِف، أك استكاء المتنافسْيِف فيها.

نان  ثـ جاء بها هابطة كطياة مد الكسر: ) (؛ ليػكااـ بػيف ن براس  (، ك )ر 
كليػػػكااـ بػػػيف  صػػػراـ كاالنقضػػػاء؛اإليقػػػاع الهػػػابط كالداللػػػة ومػػػ  االن مػػػا يتضػػػمنه

الصػػػفير فػػػي هػػػذا الصػػػكت، كالصػػػفير المتحّصػػػؿ مػػػف انطػػػالؽ السػػػهاـ، كتجريػػػد 
 السيكؼ، كتصهاؿ الخيكؿ؛ فتمتقي فيها داللة القكة مد كحدة اإليقاع.

 لقػػػد اختػػػار الشػػػاور حػػػرؼ السػػػيف، هػػػذا الصػػػكت الهػػػامس المهمػػػكس،
اوان مكسيقيان داخميان منسجمان كرّجد وميه هذد اإليقاوات، فجاء بها كجاءت به إيق

 مد النلمة االنفعالية، كداال وميها، كهي ما أراد تجسيدها فنْقمها.
ف القػػػػارئ لشػػػػعر النابلػػػػة الػػػػذبياني يجػػػػدد قػػػػد أكلػػػػد فػػػػي تكػػػػرار بعػػػػض  كال

فػػي  مػػا؛ فنجػػدد يكرره، أك صػػكت المػػيـلصػػكت السػػيف الحػركؼ؛ كخاصػػة تكػػرارد
بػأف ذلػؾ يعػكد إلػ  حسػه المرهػػؼ، . كال شػػؾ ثنايػا أبياتػه بشػكؿ منػتظـ متالحػؽ

دراكػػه ألهّميػػة المكسػػيق ، كجّعمهػػا مػػف الشػػعر أكثػػر حيكيػػة، كأكثػػر حػػالكة فػػي  كال
صػػػلااها لمػػػا يقػػػاؿ، كمػػػا أّف مػػػف شػػػأنها تكحيػػػد  األسػػػماع كاسػػػتجالبان إلرهافهػػػا كال
اإليقاوػػػات كتقكيػػػػة المكسػػػيق  الداخميػػػػة كرفػػػدها بأنلػػػػاـ جديػػػدة تثػػػػرم المكسػػػػيق  

 :(1)كمف تكرارد لحرؼ السيف قكله العركضية الخارجية؛
ييييييييال ل  ّا  لييييييينعد ل النعيييييييا   س  ٌ   بيييييييي   أ ييييييي

ّل    ُتَيييييييييييي ل امنيعييييييييييييةل َييييييييييييا د ، أل د   سييييييييييييي ا

   
فقد أقاـ هذا التكازف كالتناسؽ في التركيػب، كهػذا التنػا ـ كاالنسػجاـ بػيف        

اإليقػػاويف: الصػػكتي، كالػػداللّي؛ فقػػد رجػػد ومػػ  صػػكت السػػيف حركػػة الفػػتأ، أك 
الفػػتأ؛ لينسػػجـ االسػػتعالء بالمػػّد مػػد الفػػتأ، مػػد االسػػتعالء المتضػػّمف فػػي  إيقػػاع

كالشجاوة كالقػّكة، فتمتقػي فيػه داللػة  معن  البيت، كدالالته وم  الندل كالعطاء،
 .السخاء كالشجاوة مد كحدة اإليقاع
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 ثانًّا: تلزار األلفاظ 

كيتجم  هذا المكف مػف التكػرار فػي مكاضػد وديػدة، فقػد يكػكف فػي  يػر 
باب مػف أبػكاب البػديد؛ نحػك: السػجد، كالجنػاس، كطبػاؽ السػمب، كرّد األوجػاز 
ومػػػػ  الصػػػػدكر، كتشػػػػابه األطػػػػراؼ. كيكػػػػكف كػػػػذلؾ فػػػػي بعػػػػض المعػػػػاني؛ نحػػػػك 
مػ  التككيد، أك ما يفيدد المفعكؿ المطمؽ. كستككف دراستي لػه فػي هػذا المقػاـ و

أنه تكرار كحسب؛ ف ف لمبديد في شعرد مقامان في الدراسة قاامان برأسه، كسأبسػط 
 القكؿ فيه في مكضعه منها.

كمما يجدر ذكرد كذلؾ أّف اإليقاع المكسيقي، فالنفسي همػا فػي األلفػاظ 
أكثػػػر بػػػركزان كتجّسػػػدان منهمػػػا فػػػي الحػػػركؼ؛ كذلػػػؾ ألّف األلفػػػاظ هػػػي جمػػػاع هػػػذد 

كما أف التكرار المفظي هك تكرار أصكات بأوينها، كيقؿ  اإليقاوات كمنطمقاتها.
. تقػػكؿ (1)اإلحسػػاس بػػاألثر اإليقػػاوي مػػد اخػػتالؼ أبعػػاد تكزيػػد األلفػػاظ المكػػررة

نازؾ المالاكة: "إف المفظ المكّرر ينبلي أف يككف كثيؽ االرتباط بالمعن  العاـ، 
ال كػاف لفظيػة متكمفػة ال سػبيؿ إلػ  قبكلهػا. كمػا أنػه ال بػّد  أف يخضػد لكػّؿ مػا كال
. كمنه قكؿ النابلة (ٕ)يخضد له الشعر ومكمان مف قكاود ذكقية كجمالية كبيانية"

 :(ٖ) الذبياني
 أتيييييييييياع  امييييييييييرلغا ملَاييييييييييت َا دءا    بَغض يييييييييية  

ّل     لييييييي  ميييييييء   ييييييي ل عد محييييييي   لييييييي  شيييييييافد

   
 أتيييييياع  بز ييييييَو   هلطيييييي د النعايييييي د كييييييا ب  

ّل      مل  ييييييأتد بييييييا قعد الييييييذ  هييييييو  ا يييييي

   
يييييييييييييَء  َول ييييييييييييي ل أتييييييييييييياع    بز يييييييييييييَو   مل أكل

ّل    ٌَ يف سييييييييا   ع ا واميييييييي   لييييييييو كاليييييييي

   
هػػذد األبيػػات مػػف وينيتػػه المشػػهكرة، كهػػي إحػػدل اوتذارياتػػه إلػػ  الممػػؾ 
النعمػػػاف، كهػػػك فيهػػػا يخاطػػػب الممػػػؾ النعمػػػاف متحػػػدثا وػػػف الكاشػػػي باداػػػا بقكلػػػه: 

                                                 

، ٕ، دار المعػػارؼ، طبنووام ادرووحو   ووي شوو ر الاداثووةينظػػر: وبػػد المطمػػب، محمػػد:  (ٔ)
 .ٖ٘ٔ، ص: ٜٜ٘ٔالقاهرة، 

 . ٕٗٙص: ، قضايا الش ر الم اصرالمالاكة، نازؾ:  (ٕ)
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ذا كاف حديثػه مػا يػزاؿ وػف هػذا الكاشػي، فقػد ارتػأل أف يبػدأ  كػؿ بيػت )أتاؾ(. كال
 فيها بالفعؿ نفسه.

ذا كاف الشاور يريد المباودة بيف ما رماد به الكاشي كبيف الحؽ؛ فقد  كال
لهذا المعن ؛ كهك )أتاؾ(، كلـ يقؿ: جاءؾ؛ ألف الفعؿ استعمؿ المفظ المتضمف 

جػػػاء يػػػأتي  البػػػا مػػػد األمػػػكر المشػػػاهدة المحسكسػػػة، كيحػػػيط بػػػه معػػػاني العمػػػـ 
. (1)الذم يػأتي مػد المعػاني المعنكيػة التػي ال تشػاهدكاليقيف، بخالؼ الفعؿ أت  

 كما أف الفعؿ أت  أخؼ بالنطؽ مف جاء مف حيث الجانب اإليقاوي.
لقػػد اختػػار الشػػاور الفعػػؿ )أتػػاؾ( فاسػػتعممه مبتػػداان بػػه األبيػػات، ككػػررد 

تكراران متعمدا مقصكدا أراد به  به بعد ما قيؿ، بؿ استحالة ما شاع، فكافمؤكدا 
نعػت الكاشػي  كتقريػر ،كتأكيػد هػذا البعػد التبايف، كتبياف هذد المفارقػة، إبراز هذا

يلػػار صػػدر الممػػؾ وميػػه.  كمػػا أراد بػػه بالكػػذكب الػػذم مػػا يػػزاؿ ومػػ  كشػػايته، كال
ثباتان، كتككيدان   .تكضيأ أفكارد، كتأييدان لرأيه، كتقكية له، كال

 :(2)ك قكله
 أسيييييييييييييييييياسل  سييييييييييييييييييالاهتطا  اطييييييييييييييييييو

  لييييييِ اأ ييييييراء أاييييييٌ بيييييي  شييييييطاب  

   
 فإميييييييييييييييا تنقييييييييييييييير   اييييييييييييييييب فيييييييييييييييإين

 مييييء الاييييط  الايييياا  بيييي  الضييييااب  

   
 ضيييييييييييااب بييييييييييي  ال  الييييييييييية فأ لميييييييييييي 

     غييييييييييييييييييير ع  يييييييييييييييييييأ ب  ا ييييييييييييييييييي اي  

   
في هػذد األبيػات يػرد النابلػة ومػ  مػف أسػماها أخػت ابػف شػهاب؛ ليثبػت        

صػػحة نسػػبه، كهػػك فػػي البيػػت الثػػاني يصػػرح بانتسػػابه إلػػ  بنػػي الضػػباب، الػػذيف 
يقطنػػػكف الجبػػػاؿ، ثػػػـ أراد أف يؤكػػػد صػػػحة هػػػذا االنتسػػػاب كيبينػػػه، فأوػػػاد ذكػػػر 

 الضباب، مضيفا إياد إل  بني الطؤالة.

                                                 

كما يستعمؿ الفعؿ جاء دليال وم  القرب؛ سكاء كاف هذا القػرب زمانيػا أك مكانيػا، بينمػا  (ٔ)
يسػػتعمؿ الفعػػؿ)أت ( دلػػيال ومػػ  البعػػد سػػكاء زمانيػػا أك مكانيػػا أك نفسػػيا؛ ينظػػر: المسػػاف، 

 مادة جيأ. كالصحاح، مادة جاء.
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كتقريػػرد كتككيػػدد؛ فهػػك يريػػد أف يقػػرر كيؤكػػد هػػذا مػػا أراد النابلػػة إثباتػػه 
صحة انتسابه إل  بني الضباب، كحرصا منػه ومػ  تأكيػد كتكثيػؽ هػذا النسػب، 
ف نػػه قػػد جعػػؿ سػػاامته مػػف بنػػي شػػهاب وػػف نسػػبه، كهػػي تعمػػـ صػػحته. كهػػي إذ 

 تسأله مد وممها، فقد كصفها بالسفاهة كالجهؿ.
 :(1)كمثمه قكله

 لعمييييييير ،  ميييييييا  مييييييير   ليييييييبع  ييييييي   

ٌَ ب يييييييو   ليييييييبع ا َيييييييا  ل     لزييييييي    زييييييي

   
ُ هيييييييييا ،   أىيييييييييا د ل    أَيييييييييا د ل   يييييييييَو  

ييييييييو ل َيلييييييييرل ئ  ت ات غييييييييب م ييييييييء  ييييييييائد ل      لال

   
ففي البيت األكؿ يقسـ النابلة بأوز األشياء وميه، كهػي حياتػه، بػأف مػا        

بػه، كالػذيف ذكػرهـ بمفػظ  ارمي به كاف زكرا كبهتانا، ثػـ يػذكر الكشػاة الػذيف كشػك 
)األقارع(. ثـ أراد أف يؤكد هذا أك يبينه كيحددد، فأواد ذكرهـ في البيت الثاني، 

 ناسبا إياهـ إل  وكؼ بني تميـ.
ثباتػػه كتقريػػرد؛ فنجػػدد فػػي البيػػت األكؿ قػػد  هػػذا مػػا أراد النابلػػة تكجيهػػه كال

ككػػرر ذكػػرهـ لمػػا تقػػّدـ مػػف سػػند رأيػػه،  بػػه، اكػػرر لفػػظ العمػػر، ثػػـ ذكػػر مػػف كشػػك 
 كتككيدها كتقريرهما في العقكؿ كاألذهاف.كتقكية حجته، 

 :(2)كقاؿ
 ٌَ ييييب    أَمل ييييَ  ىيييييا   إء  يييي  فييييإَء   

 فمييييييا يف ىييييييييا  بعييييييي  موتدييييييي    اسدييييييي ل   

   
 

كفي هذا البيت يخاطب النابلة ممدكحه. كلقد زاكج في مدحه بيف حياة 
حيا، كهك يػرل أف ال خيػر فػي  ممدكحه كمكته؛ فهك يحب الحياة ماداـ ممدكحه

حياته بعدد. كلقد قدـ ذكر الحياة وم  ذكر المكت؛ ألنهػا األهػـ لديػه، كهػك بهػا 
ذا كانػت حيػاة ممدكحػه مطمػب أمنيتػه؛ فقػد  أون ؛ ألنها  اية ما يرجك كيريػد. كال

 ذكرها، ككاف ودمها أك ودـ تجّددها مبعث هالكه؛ فقد كّررها.

                                                 

 .ٙٗالمصدر نفسه ، ص: (ٔ)
 .ٛٚ، ص:ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٕ)
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  ﴿ٖ٘ٙ﴾  
  

خالصػػا، يخمػػك مػػف األثػػر  ااأللفػػاظ تكػػرار كمػػا ألفينػػا النابلػػة يكػػرر بعػػض 
النفسي، أك الجرس الصكتي، أك اإليقاع المكسيقي؛ كأف يقرف الكـر بالشجاوة؛ 

 :(1)كمف ذلؾ قكله
  أ ييييييييييٌ الغييييييييييي   نالييييييييييّ مييييييييييا  لييييييييييي 

ُ ء     أ ييييييييييييٌ الايييييييييييي  اال يييييييييييي  اليييييييييييي

   
ككما ألفيناد يقرف الجكد كاألحالـ بالشجاوة، كيقرنهما معا بطيب المنزؿ        

 كبمهنية العيش، كبالعفة كالطهر، كفي هذد القصيدة ك يرها .
كلسااؿ أف يسأؿ: لماذا كاف النابلػة يقػرف الشػجاوة بالسػخاء، كالسػخاء 
بالشجاوة في مدااحه؟ الجكاب: إف السخاء شجاوة؛ فالسخي يبذؿ  يػر هيػاب 

 كمػػا أف الشػػجاوة أهػـ أبػػكاب كسػػب اللنػػااـ، بمػا قػػد تجػػرد كثػرة البػػذؿ مػػف الفقػر،
كهذد هي أهـ مصادر الجكد، ك أف الشجاوة وامؿ مف وكامػؿ التضػحية حتػ  

 بالنفس، كهي أمر دكنه الجكد كسكاد.
كهكذا فقد استعمؿ النابلة التكرار؛ إدراكا منه ألهمية المكسيق ، كأثرهػا 
فػػػي إضػػػفاء الحيكيػػػة،  إذ أراد لقصػػػيدته أف تخػػػػرج معزكفػػػة تمػػػذ بهػػػا األسػػػػماع، 

مػػكب، فتبقػػ  ماثمػػة لمعيػػاف، حيػػة فػػي األذهػػاف. كمػػا أنػػه كتطػػرب لهػػا األنفػػس كالق
أراد باسػػػػتعماله أف يبػػػػرز معانيػػػػه كأفكػػػػارد كآراءد، فتبػػػػدك أكثػػػػر كضػػػػكحا كتقريػػػػرا 

 كتككيدا، كتككف أقند خطابا في وقكؿ الناس، كأخمد مقاما في نفكسهـ. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ٜٔ، ص:ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٔ)
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 املبحح الجانْ 

 ٍالبدِع يف شعز

جػاء فػي المسػاف:" بيػديعي الشػيءي ييْبديُوػُه : اإلنشػاء، كالبػدء. البديع لغرة 
بيػػْدوان: أنشػػأد كبػػدأد... كالبػػديد كالبِػػْدع: الشػػيء الػػذم يكػػكف أكالن...
"، كجػػاء فػػي (ٔ)

"أبدع الشيءي كابتدوه: اختروه.. كِسقاء بديد: جديد..." أساس البال ة:
 (ٕ) . 

هػك:" النظػر فػي تػزييف الكػالـ كتحسػينه بنػكع مػف  والبديع اح  حًا
التنميػػؽ، إّمػػا بسػػجد يفصػػمه، أك تجنػػيس يشػػابه بػػيف ألفاظػػه، أك ترصػػيد يقطػػد 
أكزانػػه، أك تكريػػة وػػف المعنػػ  المقصػػكد ب يهػػاـ معنػػ  أخفػػ  منػػه الشػػتراؾ المفػػظ 

 . (ٖ)بينهما، أك طباؽ بالتقابؿ بيف األضداد، كأمثاؿ ذلؾ"
لكجػكد كالمزايػػا التػي تزيػد الكػالـ حسػنان كطػػالكة، كهػك: "ومػـ تعػرؼ بػه ا 

كتكسػػكد بهػػاءن كركنقػػان، بعػػد مطابقتػػه لمقتضػػ  الحػػاؿ، مػػد كضػػكح داللتػػه ومػػ  
 .(ٗ)المراد لفظان كمعن "

كػػاف البػػديد  فػػي الشػػعر العربػػي منػػذ كػػاف الشػػعر العربػػي. بػػؿ إف  كلقػػد
السػػـ، إّنمػػا ابػػف المعتػػّز، كهػػك مػػف كضػػد أّكؿ كتػػاب فػػي البػػديد، كسػػّماد بهػػذا ا

كضػػعه ليثبػػت لممحػػدثيف فػػي وصػػرد أّف مػػا يسػػمكنه بػػديعان لػػيس مػػف اختػػراوهـ؛ 
فهػػػػك مكجػػػػكد فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ، كالحػػػػديث الشػػػػريؼ، كفػػػػي أشػػػػعار الجػػػػاهمييف 

                                                 

: ابف منظػكر (ٔ) دار صػادر، بيػركت، د. ت،  ،لروان ال ور ، جمػاؿ الػديف محمػد بػف مكػـر
 دة: )بدع(.ما

، تحقيػؽ: وبػد الػرحيـ برواس البأةوةالزمخشرم، جار   أبك القاسـ محمكد بف ومػر:  (ٕ)
 ، مادة: )بدع(.ٕٜٛٔ، المعرفة، بيركت محمكد، دار

، دار إحياء التراث العربي، بيركت، د.ت، المقّدمةابف خمدكف، وبد الرحمف بف محمد:  (ٖ)
 .  ٔ٘٘ص: 

، تحقيػػؽ كشػػرح: جوووا ر البأةووة  ووي الم وواني والبيووان والبووديعالهاشػػمي، السػػيد أحمػػد:  (ٗ)
. كينظػػر: ٖٙٛ-ٖ٘ٛ، ص: ٕٙٓٓ، ٖمحمػػد التػػكنجي، مؤسسػػة المعػػارؼ، بيػػركت، ط

، ص: ٜٜٜٔ، ٔ، األهميػة لمنشػر، ومػاف، طالبأةوة وادروحوبية :أبك العدكس، يكسػؼ
ٕٜٔ   . 



 الذبياىنظواهر أسلوبية ىف شعر النابغة 
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  ﴿ٖ٘ٛ﴾  
  

كاإلسػػػػالمييف ككالمهػػػػـ؛ فمػػػػيس لهػػػػـ مػػػػف فضػػػػؿ سػػػػكل إكثػػػػارهـ مػػػػف اسػػػػتعماؿ 
 .(ٔ)فنكنه

كػػػاف المػػػراد بػػػه رقّػػػة كلقػػػد مػػػّر مصػػػطمأ البػػػديد بػػػأربد مراحػػػؿ؛ "أكلػػػ : 
األلفػػاظ كالتػػأنؽ فػػي اختيارهػػا كاسػػتعمالها، كثانيػػة: كػػاف فيهػػا وممػػان ومػػ  البال ػػة 
ومكمػػػان، كثالثػػػة: كػػػاف فيهػػػا مشػػػتركان مػػػد ومػػػكـ البال ػػػة األخػػػرل كبخاصػػػة ومػػػـ 
البياف. يدّؿ وم  هذا نظػـ ابػف المعتػز كػالن مػف االسػتعارة كالتشػبيه كالكنايػة فػي 

بعػػػة: هػػػي مػػػا نعرفػػػه اليػػػـك مػػػف ككنػػػه أحػػػد ثالثػػػة ومػػػـك سػػػمؾ ومػػػكـ البػػػديد. كرا
 .(ٕ)البال ة القااـ برأسه، المنفصؿ بأبكابه كالمستقّؿ بفنكنه"

َّاًل: الطباق  أ

كيسػػم  المطابقػػة، كالتضػػاد أيضػػا، هػػك: "الجمػػد بػػيف المتضػػاديف؛ أم 
معنييف متقابميف في الجممة، كيككف ذلػؾ إمػا بمفظػيف مػف نػكع كاحػد، أك اسػميف 

. كهػػػػك: "الجمػػػػد بػػػػيف معنيػػػػيف متقػػػػابمْيف؛ مثػػػػؿ: ُيحيػػػػي (3)يف أك حػػػػرفيف"أك فعمػػػػ
. ك"المطابقة: هػي اإلتيػاف بمفظػيف متضػاّديف؛ فكػأف المػتكّمـ طػابؽ (4) كيميت.."

 . (5)الضّد بالضّد"
ّنمػػػا هػػػك ضػػػركرة  "كلػػػيس الطبػػػاؽ بمجػػػّرد حميػػػة يقصػػػد بهػػػا التجميػػػؿ، كال

د لتحقيؽ المعن  الذم يريػد؛ إذ إّف تعبيرية، بؿ إنه قد يككف سبيؿ المتكّمـ الكحي

                                                 

، تحقيػػؽ المستشػػػرؽ البووديعبتووا  ابػػف المعتػػز، أبػػك العبػػاس وبػػد  بػػػف محمػػد: ينظػػر:  (ٔ)
، كينظػػر: العطػػركز، ٗ٘، ص: ٜٜٚٔالحكمػػة، دمشػػؽ،  أ نػػاطيكس كراتشفيسػػكي، دار

 .ٗٔ، ص:لمرا  بيانية  ي ش ر الم ر واصـ: 
 .ٕٕ، ص:لمرا  بيانية  ي ش ر ببي ال أم الم ر ينظر: العطركز، واصـ:  (ٕ)
، ٔالعمميػػػة، بيػػػركت، ط ، دار الكتػػػباإليضووواي  وووي  حووووم البأةوووةالخطيػػػب القزكينػػػي:  (ٖ)

 .ٖٛٗص:
 ، مادة )طبؽ(.الم جم الوريطالزيات، كآخركف:  (ٗ)
، ص: شري البا ية البدي يوة  وي  حووم البأةوة وماارون البوديعالحّمي، صفّي الػديف:  (٘)

ٕٚ. 
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  ﴿ٖٜ٘﴾  
  

كضد الشيء ب زاء نقيضه؛ نحك كضد القبأ ب زاء الجماؿ، كمثكؿ الخير مقابؿ 
الشّر يترؾ في النفس أثران، كيقيـ في الشعكر انحيازان إلػ  مػا هػك أقػرب الضػّديف 
إلػػ  نفػػس السػػامد أك القػػارئ؛ فيػػزداد بأحػػدهما محّبػػة كبػػذكرد سػػركران، كيصػػاحبه 

 :(2). كمنه قكؿ النابلة الذبياني(1)ر كنبذد كاّطراحه"مقت لآلخ
ييييييينعة  كللطيييييييا ٌَ  ليييييييبع ب يييييييوءل ضد  ىييييييي ب

 إَء ظالدمييييييييييييييا  فيييييييييييييييط   إَء م ظللوم ييييييييييييييا  

   
مكضػػد الطبػػاؽ فػػي هػػذا البيػػت بػػيف قكليػػه: )ظالمػػا( ك)مظمكمػػان(. كلكػػف 
الػػذم ينبلػػي قكلػػه أنػػه لػػك كػػاف قااػػؿ البيػػت شػػاوران  يػػر النابلػػة، أك كػػاف النابلػػة 
كقد قاله فػي مقػاـ  يػر هػذا المقػاـ، أفمػـ يكػف فػي مكنتػه أف يقػكؿ: حػدبت وميػه 

طػػػكف ضػػػنة بطػػكف ضػػػنه كأفاضػػكا وميػػػه مػػف فػػػرط سػػخااهـ. أك: حػػػدبت وميػػه ب
ـي وػدؿ النابلػة وػف هػذا  فآككد بعػد تشػرد كآمنػكد بعػد خػكؼ كأ نػكد بعػد فاقػة؟. فمػ

 كذاؾ كذلؾ ك يرها كجاء بهذد المطابقة؟.
الجكاب: هك أف أحدهـ كاف قد وّيرد ب نكار نسبه، كاالنتساب إل  هذا  

ثبػات صػحة  البطف مػف قضػاوة، فهػك فػي مقػاـ الػرّد وميػه، كنفػي تمػؾ الفريػة، كال
لنسػػب. كهػػك لػػذلؾ انتقػػ  الفعػػؿ )حػػدب(؛ لمػػا يحممػػه مػػف معػػاني العطػػؼ هػػذا ا

كالرحمة كالحناف كالمحبة. كلذلؾ ف نه أكثر ما يسند إلػ  الكالػديف. كهػك إذ قػاؿ: 
)حدبت( دّؿ وم  أف هؤالء هـ أهمه األهمكف كوشيرته األقربكف. ثـ أتبعه بمفظ: 

نػه إه مػف قضػاوة، بػؿ )كمها(؛ ليدؿ به وم  أنه لـ يكػف ينتسػب إلػ  بطػف بعينػ
 ينسب إليهـ جميعا، كأنه منهـ مكضد حدبهـ أجمعيف.

ثػػـ إنػػه رأل أف يعضػػد صػػحة هػػذا النسػػب فػػأت  بهػػذد المطابقػػة مصػػداقا  
لمعػػرؼ الجػػاهمي المتمثػػؿ فػػي قػػكلهـ: "انصػػر أخػػاؾ ظالمػػا أك مظمكمػػا". فهػػك لػػـ 

ك كػػاف يكػػف ابػػف هػػؤالء القػػـك كأخػػاهـ؛ كػػأف يكػػكف لصػػيقا بهػػـ أك جػػارا لهػػـ، كلػػ
كػػذلؾ لنػػّكد بػػأدن  مػػأثرة يقػػدمكنها لػػه، كلكػػاف حْسػػبه مػػنهـ فػػي مجػػاؿ النصػػرة أف 

                                                 

 .٘ٗ، ص: لمرا  بيانية  ي ش ر ببي ال أم الم ر عطركز، واصـ زاهي: ال (ٔ)
 .ٕٛ، ص:الذبياني النابغةديوان النابلة الذبياني:  (ٕ)



 الذبياىنظواهر أسلوبية ىف شعر النابغة 
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٙٓ﴾  
  

ينصػػركد مظمكمػػا، فأمػػا أف ينصػػركد ظالمػػا أك مظمكمػػا فػػ ف ذلػػؾ مػػا كػػاف ليكػػكف 
لػػكال يقيػػنهـ بصػػحة نسػػبه فػػيهـ كانتمااػػه إلػػيهـ. كمػػا أنػػه ال ينبلػػي أف يليػػب وػػف 

هػػػذا التقػػديـ مػػػف اإلمعػػػاف فػػػي  البػػاؿ تقديمػػػه )ظالمػػػا( ومػػػ  )مظمكمػػا(، كمػػػا فػػػي
 إثبات صحة انتمااه كصدؽ انتسابه كمكانته لدل هؤالء القـك كمنزلته فيهـ. 

 :(1)كقاؿ
 فتلييييييييييي  تلالغييييييييييي  النعمييييييييييياء  أء لييييييييييي ل 

 الاي ع يي د  فضييو   لييِ النعييا  يف ا ئىن   يف  

   
مكطف الطباؽ في هذا البيت بيف قكليه: )األدنػ ( ك)البعػد(. كفيػه نػرل 

ذكػػػػر القريػػػػب الػػػػداني بصػػػػيلتي: التفضػػػػيؿ كاإلفػػػػراد، كذكػػػػر البعيػػػػد الشػػػػاور قػػػػد 
أكلػػػ   بصػػػيلة الجمػػػد. كهػػػك إنمػػػا فعػػػؿ هػػػذا مصػػػداقا لمقػػػكؿ المػػػأثكر: األقربػػػكف

بالمعركؼ، كلذلؾ ذكرهـ بصيلة التفضيؿ، كما أنػه ذكػرهـ بصػيلة اإلفػراد؛ لمػا 
يػػه مػػف تحممػػه مػػف معػػاني التفػػرد فػػي المقػػاـ كالمكانػػة كالمنزلػػة مػػف جهػػة، كلمػػا ف

الداللػػة ومػػ  القػػرب كشػػدة االرتبػػاط مػػف جهػػة أخػػرل؛ فهػػـ ونػػد ممػػدكحهـ كػػأنهـ 
رجؿ كاحد، كما أنه ذكر سكاهـ بصيلة الجمد؛ ليدؿ بها وم  أف جكد ممدكحه 

 :(2)كقاؿ كمعركفه يشمؿ الناس كمهـ.
 شييييييطاب ىييييييرب   يييييي  ء الظيييييياموء ليييييي 

 يف كييييييي ع ىيييييييبع  لييييييي  الاأسييييييياال  اليييييييينع ل   

   
الطباؽ في هذا البيت بيف قكليه: )البأساء( ك)النعـ(، كفيه يمف  النابلة 
قػد أفػرد )البأسػاء( كجمػد )الػنعـ(؛ ليػػدؿ بػذلؾ ومػ  وظػـ مهابػة ممدكحػه كمػػدل 
جػػػكدد كمبمػػػم إنعامػػػه، فالبأسػػػاء كاحػػػدة؛ ألف ال شػػػيء مػػػف األشػػػياء أك أحػػػد مػػػف 

 :(3)قكله الناس يضطرد إليها. أما نعمه فشاممة وامة  امرة. كمثمه
 هيييييييي ل املييييييييوعل  أبنيييييييياال املييييييييوعد أييييييييي َ 

، يف اليين اا  اليينعدع د     فَضيي ا  لييِ النعييا د

   
 

                                                 

 .ٕٓ، ص:ديوان النابغةالنابلة الذبياني:  (ٔ)
 .ٛٛالمصدر نفسه، ص: (ٕ)
 .ٔٓٔالمصدر نفسه، ص: (ٖ)



 الذبياىنظواهر أسلوبية ىف شعر النابغة 
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٙٔ﴾  
  

 :(1)كقاؿ
َ ض ييييييييِ منطييييييييا للاا ي ت يييييييي ل   ىيييييييي  إ ا مييييييييا 

   ييييييييييييييائ  فيطييييييييييييييا بإَاييييييييييييييا    إئبييييييييييييييا د   

   
 

مكضػد الطبػاؽ فػػي هػذا البيػت بػػيف قكليػه: )إقبػاؿ( ك)إدبػػار(، كهػك فيػػه 
رمػػز  -فيمػػا أرل–شػػبه بػػه ناقتػػه التػػي هػػي يتحػػدث وػػف قػػكة ثػػكر الػػكحش الػػذم 

إلرادة الشػػاور كهمتػػػه. كقػػد أكردد بعػػػد أف ذكػػر أف هػػػذا الثػػكر قػػػد اسػػتطاع قتػػػؿ 
سػػػبعة مػػػػف الكػػػػالب الضػػػػكارم التػػػػي بثهػػػػا الصػػػػياد وميػػػػه، كنػػػػراد قػػػػد سػػػػاكل بػػػػيف 
المتطػػابقيف؛ إذ اختػػار لهمػػا صػػيلة المصػػدر؛ داال بهػػذا ومػػ  تسػػاكم شػػدة كقػػكة 

كاإلدبػػػار. كهػػػك كمػػػا سػػػاكل بينهمػػػا فػػػػي  حػػػالي اإلقبػػػػاؿ كبسػػػالة هػػػذا الثػػػكر فػػػي
الصػػيلة فقػػد سػػاكل بينهمػػا بػػالتنكير؛ ليػػدؿ ومػػ  أف هػػذا شػػأنه أبػػدا ال فػػي كقعػػة 

 بعينها.
 :(2)كقاؿ

 ت اييييييييي   ك واكداليييييييييي ل  البعييييييييييم ل  العييييييييييةا 

   النيييييييو ل  يييييييو ل    ا ظيييييييومل إظيييييييومل   

   
 

ك)اإلظالـ(، كقد أكردد مكطف الطباؽ في هذا البيت في قكليه: )النكر( 
ال مجػاؿ –في قصيدته يحذر فيها قكما كينذرهـ أف سيأتي وميهـ يـك مػف هػكؿ 

كهك يكـ لشدة أهكاله تبػدك ككاكبػه نهػارا، كهػك معنػ  يطابقػه قػكؿ: أريتػه  -لذكرد
إمعانػػا منػػه فػػي التحػػذير  الككاكػػب نهػػارا، ثػػـ إنػػه أراد أف يزيػػد هػػذا اليػػـك تهػػكيال،

لؾ هػػذيف المفظػػيف المتقػػابميف المتضػػاديف مسػػاكيا بينهمػػا فػػي كاإلنػػذار فػػانتق  لػػذ
التعريؼ كالتنكير، فمػا نػكر هػذا النهػار بػالنكر المعهػكد فػي سػاار األيػاـ، كلػيس 

 في الحقيقة؛ ألنه ليس ب ظالـ ليؿ؛ إنما هك ظالـ هكؿ كشدة. اإظالم إظالمه
 :(3)كقاؿ

 ميييييييييا أء  لاييييييييي ع  مل  وايييييييييي  بييييييييي  أ ييييييييييرا 

 الالييييييق ضييييييو  اييييييب  تايييييياو فييييييي    

   
                                                 

 .ٖ٘المصدر نفسه، ص: (ٔ)
 .ٖٛ، ص: ديوان النابغةالنابلة الذبياني:  (ٕ)
 .ٗٚالمصدر نفسه، ص: (ٖ)



 الذبياىنظواهر أسلوبية ىف شعر النابغة 
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٕٙ﴾  
  

ف القػارئ المػتمعف         كرد هذا البيت فػي ديػكاف النابلػة ثالػث سػتة أبيػات. كال
ال ريب مستبيف بػأف هػذد األبيػات هػي مػا حفظػه الػدهر لنػا مػف قصػيدة طكيمػة؛ 
إذ يبػدك البتػػر بػػيف المعػػاني فػػي األبيػػات شػديد الكضػػكح بػػّيف الجػػالء. كيبػػدك مػػف 

)لخػػـ(، كيمػػدح آخػػريف  يػػرهـ بصػػفات العػػػزة  البيتػػيف قبمػػه أنػػه يػػذـ بطنػػيف مػػػف
كالجكد كالشجاوة في الحركب. ثـ يأتي هذا البيػت كفيػه حػديث وػف  ااػب هػك 
ما يعكد إليه نااب الفاوؿ في قكلػه: )ُيبػّؿ(، كمػا صػرح بػه فػي قكلػه: )بػه أثػر(. 
نػػي ألرجػػأ أف يكػػكف هػػذا اللااػػب مكانػػا؛ قػػد يكػػكف كاديػػا سػػحيؽ اللػػكر كثيػػر  كال

فازة كبيداء لـ يعرؼ بهػا سػاكف رسػما. كلقػد أراد الشػاور أف يبػيف الحزكف، أك م
شػػدة كحشػػة هػػذا المكػػاف كهػػكؿ متاهاتػػه فػػذكر الخيػػؿ العتػػاؽ، كأسػػند إليهػػا فعمػػيف 
متضاديف؛ هما قكله: )تمسي( ك)تصبأ(، كجعؿ هذد الخيؿ الكرااـ تتيه فيه إف 

اة لمكاقد؛ ألف في المساء أك في الصباح. كهك قدـ اإلمساء وم  اإلصباح مراو
 الظالـ في العادة يككف فيه.

 :(1)كقاؿ
  ٌ ال لديييييييي ُل   ر يييييييي    ييييييييُ ملنيَ  مل   اييييييييق   يييييييي

اييييييييا د الزديييييييي ع م َاييييييييلوبد      ملو  ييييييييق  يف ىد

   
هػذا البيػػت أحػد أبيػػات قصػيدة يػػذكر فيهػػا النابلػة مػػا أكقعػه النعمػػاف بػػف 

قكليػػه: الممػػؾ الحػػارث بػػف أبػػي شػػمر اللسػػاني ببنػػي أسػػد، كمكضػػد الطبػػاؽ بػػيف 
)طريػػد( ك) يػػر منفمػػت مكثػػؽ(، كلقػػد أراد بهػػذد المطابقػػة أف يبػػيف أف الممػػؾ قػػد 
أفن  مف لقيه مف هؤالء القـك وف بكرة أبيهـ، كلـ يػن  مػنهـ  يػر مػف فػر. كقػد 
يتػػكهـ متػػكهـ أف الشػػاور قػػد كقػػد فػػي التنػػاقض؛ إذ جعػػؿ الطريػػد  يػػر منفمػػت، 

ي حبػاؿ القػد(. كيػزكؿ هػذا كأكد هذا المعن  بكصفه بصفة أخػرل هػي )مكثػؽ فػ
الكهـ إذا ومـ أف الشاور أراد أف النعماف قادر وم  إدراؾ هذا الطريؽ إذا شػاء 

 مقاـ األسير المقيد.ل ذا هك المناسبكمت  شاء؛ فه
 

                                                 

 .٘، ص:ديوان النابغةالنابلة الذبياني:  (ٔ)



 الذبياىنظواهر أسلوبية ىف شعر النابغة 
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٖٙ﴾  
  

 :(1)كقاؿ
 فايييييييييياتلوا سيييييييييياكدن  ،  بييييييييييات    ايييييييييير 

  زييييييييييييييييير َ  لييييييييييييييييي ل ليييييييييييييييييي ل التميييييييييييييييييامد   

   
هذا البيت مف قصيدة طكيمة يمػدح فيهػا النابلػة ومػرك بػف هنػد الممػؾ، 
كيػػػذكر  ػػػزاة  زاهػػػا الشػػػاـ بعػػػد مقتػػػؿ المنػػػذر أبيػػػه. كمػػػكطف الطبػػػاؽ فػػػي قكليػػػه: 
)باتكا ساكنيف( ك)بات يسرم(، كفيه أراد أف يثبت حاؿ كػؿ مػف الممػؾ كأودااػه، 

تضػمنه االسػـ مػف فطابؽ بيف الحاليف مخبرا وف حالهـ باالسـ )ساكنيف(؛ لما ي
معنػػػ  الثبػػػات، ككػػػـ كػػػاف مكفقػػػا إذ جعػػػؿ اإلخبػػػار وػػػف السػػػككف كالثبػػػكت بمػػػا 
يتضمنه الداللة وميه كهك االسـ. كأخبر وف حاؿ ممدكحه بالفعؿ كما يتضػمنه 

 مف االستمرار كالحركة.
 : (2)كقاؿ

 أتييييييييييِ أهليييييييييي ل منيييييييييي ل ىاييييييييييااا   عمييييييييييةا 

   لبع اميييييييرع     اييييييييعدِ  اييييييير  َا يييييييي د   

   
ف النابلػػة قالهػػا كقػػد كفػػد إلػػ  الممػػؾ إهػػذا البيػػت ثالػػث ثالثػػة أبيػػات قيػػؿ 

النعمػػاف كفػػده مػػف العػػرب، فػػيهـ رجػػؿ مػػف بنػػي وػػبس فمػػات ونػػد النعمػػاف، فممػػا 
أوط  الكفد، بعث إل  أهؿ هذا الميت بمثؿ حباء أحد مف كاف وندد. كهك فيه 

إذ أراد تشبيه قػدـك يذكر هذد النعمة التي أنعـ بها الممؾ وم  أهؿ الميت، كهك 
هػػػػذا الرجػػػػؿ ككصػػػػؼ أهمػػػػه بػػػػالقعكد جػػػػاء بهػػػػذا الطبػػػػاؽ بػػػػيف قكليػػػػه: )يسػػػػع ( 
ك)قاود(، كلقد كصؼ  يػر مػف يسػع  باالسػـ )قاوػد(؛ لمػا يتضػمنه االسػـ مػف 

، كحػػيف يتحػػػدث وػػف السػػعي تحػػدث ونػػه بالفعػػػؿ -كمػػا أسػػمفت–معنػػ  الثبػػات 
كالػدأب، كمػا يحممػه المضارع يسع  كما يتضمنه هػذا الفعػؿ مػف معنػ  الحركػة 

المضػػػارع ومكمػػػا مػػػف االسػػػتمرار. ككػػػـ كػػػاف مكفقػػػا إذ كصػػػؼ الثبػػػكت بالثابػػػت 
 كالمتنقؿ المتلير بالمستمر المتحرؾ.

 

                                                 

 .ٚٛنفسه، ص: المصدر (ٔ)
 .ٜٕ، ص:الذبياني ديوان النابغةالنابلة الذبياني:  (ٕ)



 الذبياىنظواهر أسلوبية ىف شعر النابغة 
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٙٗ﴾  
  

 :(1)كقاؿ
    فايييياوء ا ييييُ   شيييير بعيييي  

    فاييييياوء البييييير ضيييييربة   ب  

   
هػػذا البيػػت هػػك أحػػد أبيػػات باايػػة النابلػػة المشػػهكرة التػػي بػػدأها بكصػػؼ 
طكؿ الميؿ، كهك كصؼ جعؿ العرب ينسبكف إليه كؿ ليػؿ طكيػؿ، فيكنػكف ونػه 
بقكلهـ: نابلّي أك ليمة نابلية. كهك فيها يمدح أحد وظماء وصرد، كيمػدح معػه 

هػػا ومػػ  إطالق قكمػػه، كلقػػد أطمػػؽ ومػػيهـ مػػف الصػػفات مػػا التقػػ  الشػػعراء ومػػ 
ممدكحيهـ. كمكطف الطباؽ في قكليه: )الخير( ك)الشر(، فهك يقػكؿ: لقػد وػرؼ 
هػػػؤالء القػػػـك بحنكػػػتهـ كطػػػكؿ درايػػػتهـ تصػػػرؼ الػػػدهر كتقمبػػػه خيػػػرد كشػػػرد، فػػػ ف 
ف  أصػػػابهـ خيػػػر وممػػػكا أنػػػه ال يػػػدكـ فمػػػـ يبطػػػركا كلػػػـ يفرحػػػكا بمػػػا نػػػالهـ منػػػه، كال

القػػدر المقػػدكر الػػذم ال راد لػػه، أصػػابهـ شػػر أيقنػػكا بأنػػه لػػيس بػػالحتـ الػػالـز كال ب
 كلذلؾ ف نهـ ال يقنطكف مف إقباؿ الخير كال يخضعكف لما أصابهـ مف شر.

 : (ٕ)كقاؿ
 أىب هللال إ    ليييييييييييييييييييي ل   فيييييييييييييييييييياا ل 

ّل     فو النقيرل معير  ا    العير ل ضياس

   
مػػكطف الطبػػاؽ فػػي هػػذا البيػػت بػػيف قكليػػه: )النكػػر( ك)المعػػركؼ(، كهػػك 

الػدفاع وػف نفسػه كالتبػرؤ ممػا رمػاد بػه الكاشػي مػف فريػة. فيه ما يزاؿ في صػدد 
كفيه ذكر العدؿ كالكفاء مضػافيف إلػ  ضػمير  يبػة؛ كبهػذا فػ ف الضػمير يجػكز 
أف يعكد إل  االسـ الظاهر قبمه؛ كهك لفظ الجاللة، كوميه يكػكف المعنػ  أف   

إال أف يعػدؿ بػيف وبػادد، كيفػي لهػـ بمػا كوػدهـ أك أكوػدهـ بػه مػف الثػكاب  يػأب 
كالعقػػاب. كمػػا أنػػه يحتمػػؿ أف يكػػكف وااػػدا إلػػ  المخاطػػب كهػػك الممػػؾ النعمػػاف، 
فهك يقكؿ له: "أب    إال أف تعدؿ كتفي، كهػك لػـ يخاطبػه بهػذا صػراحة خشػاة 

ثػػـ إنػػػه بعػػػد هػػػذا أف يكػػكف قكلػػػه: )أبػػػ ( داال ومػػػ  نفػػي هػػػاتيف الصػػػفتيف ونػػػه، 
التقػػديـ أتػػ  بهػػذيف الضػػديف، ال ليقػػرر حقيقػػة؛ ألف هػػذد حقيقػػة بدهيػػة معمكمػػة 
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نمػا أراد أف ينعػت فعػؿ الكاشػي بػالنكر، كمػػا كػاف منػه لمممػؾ بػالمعركؼ أك مػػا  كال
هػػػك فيػػػه الممػػػؾ مػػػف العػػػدؿ كالكفػػػاء بػػػالمعركؼ، كنػػػراد قػػػد وػػػّرؼ النكػػػر إظهػػػاران 

معانػػا فػػي تحقيػػرد، كنكػر ال معػػركؼ الػػذم كػػاف منػه أك مػػا ينتظػػرد مػػف لصػاحبه كال
 الممؾ.

 :(1)كقاؿ
 أ   يييييييييييييييا ليتييييييييييييييي   اميييييييييييييييرا مييييييييييييييييٌ

  رمييييييييييٌ  راميييييييييية يف  ييييييييييلو َييييييييييي   

   
ٌل    ميييييييييا  غييييييييي   يييييييييء ا ييييييييي  اء ليييييييييي

  مل  تالاسييييييييييييييييييي  ا فيميييييييييييييييييييا بنييييييييييييييييييييٌ  

   
 فيييييييييييييييأبل   يييييييييييييييامرا  ييييييييييييييي   سيييييييييييييييو 

     ييييييييييييييية إء  أ يييييييييييييييٌ  إء ئ يييييييييييييييوت  

   
 فييييييييييإء تغليييييييييي  شييييييييييزا تق   ليييييييييييق 

 فيييييييييييييييييإين يف  يييييييييييييييييوىق ل سيييييييييييييييييعيٌ  

   
 أ اتيييييييييييي  سييييييييييييي  ع َياييييييييييييا  يعييييييييييييا

  أاييييييييييي   ييييييييييياىيبع  يييييييييييا اشيييييييييييتقيٌ  

   
 

هذد األبيػات مػف مقطكوػة مػف تسػعة أبيػات، كأرجحأنهػا مػا كصػؿ إلينػا 
مف قصيدة كانت أطكؿ مف هذا؛ كذلؾ مف خػالؿ البتػر البػّيف بػيف أبياتهػا، هػذا 

ف النابلػػػة قالهػػػا إفضػػػال وػػػف خمكهػػػا مػػػف المقدمػػػة الطمميػػػة أك اللزليػػػة. كقػػػد قيػػػؿ 
ككاف قػد سػع  فػي الصػمأ بػيف حيػيف مػف قػيس، كلكػف وػامر بػف الطفيػؿ  ػدر 

 كنقض وهد الصمأ.
كقد بدأ النابلة األبيات بالتمني مد إقػرارد بعػدـ جػدكاد فػي دفػد صػركؼ  

الدهر، كلقد طػابؽ بػيف مػا تمنػ  كهػك قكلػه: ) رمػت( كبػيف مػا كػاف مػف نقػض 
كػػػكف أصػػػابه  ػػػـر فػػػي وهػػػد الصػػػمأ، كهػػػك قكلػػػه: )يتفاسػػػدكا(، فمقػػػد تمنػػػ  أف ي

الصمأ بيف هذيف الحييف كلـ يحدث بينهـ مف نقض العهد ما حدث، كلقػد أكرد 
النقػػيض األكؿ مجػػردا بينمػػا أكرد النقػػيض الثػػاني بصػػيلة يتفاوػػؿ؛ لمػػا تتضػػمنه 
هذد الصيلة مف معن  المشػاركة؛ كذلػؾ ألف نقػض العهػد مػف قبػؿ أحػد الحيػيف 

مثمػػه. كهػػك بعػػد هػػذا البيػػت يمتفػػت  مػػدواة ألف يقابمػػه الطػػرؼ اآلخػػر بػػنقض مػػف
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فيخاطػػػب شخصػػػا آخػػػر طالبػػػا إليػػػه أف يكػػػكف رسػػػكله إلػػػ  سػػػيدم هػػػذيف الحيػػػيف 
المتصػػػالحيف المتفاسػػػديف، لمعاتبتهمػػػا ومػػػ  مػػػا كػػػاف مػػػف نقػػػض الصػػػمأ. كقػػػد 
رجحػػػت أف يكػػػكف خطابػػػه مكجهػػػا لشػػػخص آخػػػر ال لنفسػػػه، لػػػيس بداللػػػة قكلػػػه: 

نفسه كقكله: )أواتب( ك )كأخبر(   أبمم، كحسب، كال بالتصريأ كنسبة الفعؿ إل
نما بداللة الطباؽ في قكليه: )نأيػت( ك )اشتكيت( الكاردة في البيت الذم يميه، كال

ك)دنػػكت(؛ فمقػػد كػػاف الظػػف يصػػدؽ فػػي أف الشػػاور يكجػػه خطابػػه لنفسػػه لػػك لػػـ 
يػذكر قكلػػه نأيػػت؛ فهػػك سػػيمقهـ مالمتػػه لػػك كػػاف دانيػػا، أمػػا أف يػػبملهـ إياهػػا كهػػك 

يحتاج إل  رسكؿ. كيختـ أبياته كهك ما زاؿ يخاطب سيدّم هذيف ناء فذلؾ أمر 
الحيػػيف يمعػػف فػػي لكمهمػػا ومػػ  نقػػض الصػػمأ كمػػا سػػيترتب وميػػه. كلقػػد أراد أف 
يبيف لهما بأنه لـ يقصر في سعيه إل  الصػمأ؛ فطػابؽ بػيف مػا كػاف منهمػا مػف 
 نقض العهد، كهػك قكلػه شػقاكتكـ، كمػا سػع  إليػه مػف إصػالح ذات البػيف، كهػك

 قكله صالحكـ.
 ثانًّا: املكابلة

المقابمػػػة هػػػي: "أف يػػػؤت  بمعنيػػػيف متػػػػكافقيف أك معػػػاف متكافقػػػة ثػػػـ بمػػػػا 
. ك"المقابمػة: (1)يقابمهما أك يقابمها وم  الترتيب، كالمراد بالتكافؽ خػالؼ التقابػؿ"

إيراد الكالـ ثـ مقابمته بمثمه في المعن  كالمفظ ومػ  جهػة المكافقػة أك المخالفػة، 
 .(2) ما كاف منها في المعن  فهك مقابمة الفعؿ بالفعؿ..."فأّما 

"كأكثر ما تجيء المقابمة في األضداد، فػ ذا جػاكز الطبػاؽ ضػديف كػاف 
مقابمػػػػة. كمػػػػف المقابمػػػػة مػػػػا لػػػػيس مخالفػػػػان كال مكافقػػػػان كمػػػػا شػػػػرطكا إال فػػػػي الػػػػكزف 

والقػػات  تقػػـك ومػػ  . ك"المقابمػػة بكجػػه وػػاـّ (3)فقػػط، فيسػػم  حيناػػذ مكازنػػة"كاالزدكاج 
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، كمنهػػا (1)صػػكتية كأخػػرل دالليػػة؛ كلػػذلؾ فهػػي محّسػػف لفظػػي كمعنػػكّم فػػي آف"
 :(2)قكؿ النابلة الذبياني

يييييا ٌَ مل   بيييييعلرد ا يييييبع أجع  إ ا   ضيييييا

ٌَ  ضيا مل تل هي د د       ضلوبا  إء  ال

   
هػػػذا البيػػػت ثػػػاني خمسػػػة أبيػػػات يشػػػبب فيهػػػا النابلػػػة بمػػػف ذكرهػػػا بمفػػػظ 
المالكيػػة، كمػػػد أنػػػه فػػػي أبياتػػػه األخػػػر التػػػي تميػػػه يصػػػفها كصػػػفا حسػػػيا كمػػػا هػػػك 
اللالب في الشعر الجاهمي؛  ير أنه في هذا البيت يصفها كصفا معنكيػا، كهػك 

ضػب، فهػي فيه يقابؿ بيف حاليف أك هياتيف لفتاتػه هػذد؛ كهػك حػاال الرضػ  كالل
إف  ضبت ال يشعر أحد بلضبها، كال يعمـ بما سبب لها ذلػؾ، كهػي إف كانػت 
راضػػية ف نهػػا ال تقهقػػه كال تضػػحؾ. كلمػػا كانػػت المشػػاور مػػف اللضػػب كالرضػػا 
كسػػكاهما كردات الفعػػؿ ذاتيػػة، ككانػػت دكافعهػػا خارجيػػة فقػػد نسػػب الفعمػػيف إليهػػا 

لضػب إلػػ  مػا لػـ يسػػـ مباشػرة؛ فقػاؿ: ) ضػػبت( ك)تزهػزؽ(، بينمػا بنػػ  سػبب ال
 فاومه، كجعؿ نقيضه يناؿ كذلؾ.

 :(3)كقاؿ
 ٌَ  إ ا ااه تيي ل البيي ع ايي ع  إَء   يي

َ م     اء     ملت  يييييييييييييا د ل     تايييييييييييييا

   
  إَء ها يييييا سيييييطو  أ يييييا ا   ااييييية  

نييييائد ل    ٌَ ا  ييييظع َ  ييييا  ت ب    إء   ل ييييوا ى 

   
هػذاف البيتػاف مػف قصػيدة طكيمػة لمنابلػة، كفيهمػا يصػؼ حمػار الػػكحش 
الذم كاف قد شبه به ناقته، كفيها يتحدث وف كركدد الماء مد أتانػه ومػ  وػادة 
الشعراء الجاهمييف، كهك يقابؿ بيف حاليف له مد هذد األتاف؛ ف ف أسروت أسرع 
ف أبطأت أبطأ، كليس إبطاء مف ومة أك كمؿ. كلقػد أكرد صػيلة كػؿ فعػؿ بمػا  كال

كانتقػ  لػذلؾ حػرفيف شػديديف يناسب داللته؛ فقد أكرد فعؿ الجد مجػردا مضػعفا، 
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همػػا الجػػيـ كالػػداؿ، كأكرد فعػػؿ اإلويػػاء كالكػػالؿ ومػػ  صػػيلة تفاوػػؿ التػػي تفيػػد 
 التدرج؛ ألف اإلوياء لـ يتـ دفعة كاحدة، بؿ يككف له مقدمات.

ذا كػػػاف مكضػػػكع حديثػػػػه فػػػي البيػػػػت األكؿ هػػػك حمػػػػار الػػػكحش؛ فػػػػ ف   كال
كهػػك فيػػه يقابػػؿ بػػيف  مكضػػكع حديثػػه فػػي البيػػت الثػػاني كػػؿ مػػف الحمػػار كأنثػػاد،

حاليف لهما؛ كهمػا سػيرهما فػي األرض السػهمة المنبسػطة، كسػيرهما فػي األرض 
الػػػكورة الكثيػػػرة الحجػػػارة؛ فهمػػػا حػػػيف يسػػػيراف فػػػي األرض السػػػهمة يثيػػػراف اللبػػػار 

، كهمػػػا حػػػيف يسػػػيراف فػػػي أرض كوػػػرة فػػػ ف حجارتهػػػا السػػػروتهما كشػػػدة وػػػدكهم
إذا كػػاف فػػي هػػذا البيػػت يعبػػر وػػف تتكسػػر شػػظايا مػػف شػػدة كقػػد حكافرهمػػا. كهػػك 

مدل صالبتهما كشدتهما كنشاطهما؛ ف ف مما ينبل  أف يمتفت النظر إليه مدل 
تكفػػؽ الشػػاور فػػي قكلػػه: "هبطػػا سػػهال"؛ فػػالمعركؼ كالمػػألكؼ أف الهبػػكط يكػػكف 

إمعانا آخر في كصػؼ  ُيعد ذلؾ، ك لما كاف منحدرا، فأما أف يككف لما هك سهؿ
 ما في السهؿ كهبكطهما في المنحدر.هذيف بما ذكرت؛ إذ سيره

 : (1)كقاؿ
 كَ  َ  أى ئ ب ا د الالزيرد بعي   يى

  ميير   كييَ   ام   ميير  بعيي  إَتييا د   

   
فػػػي هػػػذا البيػػػت يمػػػدح النابلػػػة أحػػػد وظمػػػاء وصػػػرد، كيصػػػفه بصػػػفات 
السطكة كوظـ الجاد كالبسالة كالجكد؛ كاختار إلثبات هػذا أف يقابػؿ بػيف حػاليف؛ 

أقػػػكاـ ف فقػػػارهـ بعػػػد  نػػػ ، كاإلنعػػػاـ بهػػػا ومػػػ  أقػػػكاـ آخػػػريف؛ همػػػا أخػػػذد أمػػػكاؿ 
 فأ ناهـ بعد طكؿ فقر كشدة فاقة.

 :(2)كقاؿ
 أتو يييييييي ل  ايييييييي ا  مل  نيييييييي   أما يييييييية  

ّل      تييي عل  اييي ا  ظاميييا ،  هيييو  ضيييال

   
هػػذا البيػػت مػػف وينيتػػه المشػػهكرة، كالتػػي تناكلنػػا بالدراسػػة بعػػض أبياتهػػا 
آنفا. كفيه يخاطب الممؾ النعماف؛ مقابال بيف سمككيف له فػي معاممتػه لضػديف؛ 

                                                 

 .ٜٖالمصدر نفسه ، ص: (ٔ)
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فهك يالحؽ بكويدد المحسف الذم ظؿ أمينػا لػه كلػـ يبػادرد بػأدن  خيانػة، كيتػرؾ 
بيته باالستفهاـ اإلنكارم.  المسيء الظالـ الممعف في إساءته، كلذلؾ نراد قد بدأ

كهػػك ال ريػػب يعنػػي فػػي األكؿ نفسػػه، كفػػي الثػػاني الكاشػػي الػػذم كشػػ  بػػه لػػدل 
الممؾ، كنراد قد نعت نفسه بالجممة الفعمية: )لـ يخنػؾ(؛ لمػا يتضػمنه الفعػؿ مػف 
وػػػدـ الثبػػػكت، بينمػػػا نعػػػت الثػػػاني باالسػػػـ ظػػػالـ، كمضػػػ  فكصػػػفه كصػػػفا آخػػػر 

 ذا الكاشي ظالـ باؽ وم  ظممه.بالجممة االسمية: كهك ضالد؛ فه
 : (1)كقاؿ

ّ  امييييرهلا    يييي   ل األو  َنييييا   يلز ييييَ ء  م يييي

   عمييييييييييييي ل للمطميييييييييييييياتد العظييييييييييييييامد   

   
هػػذا البيػػت مػػف أبيػػات قالهػػا فػػي مػػدح ومػػرك بػػف هنػػد الممػػؾ فػػي  ػػزكة 
 زاها الشاـ، كفيه يتحدث وػف القبااػؿ التػي تسػير تحػت لكااػه. كهػك فػي مديحػه 
يػػػػذكر خصػػػػمتيف مػػػػف خصػػػػاامه، كيقابػػػػؿ إحػػػػداهما بػػػػاألخرل؛ فهػػػػك يتػػػػرؾ الراحػػػػة 
ف القػارئ ليتبػيف أف الشػا ور كالسككف كيسع  لجميؿ المهمػات كرفيػد الشػرؼ. كال

 قد أفرد ما يدع الهكين ، كجمد ما يسع  إليه كهك المهمات العظاـ.
 ثالجًا: اجلهاس

الجناس، كيقاؿ له التجنيس، كالتجانس، كالمجانسة، كهك في اصطالح 
البديعييف:" أف تجيء الكممة تجانس أخرل في بيػت شػعر أك كػالـ، كمجانسػتها 

"اتحػػػػػاد الكممتػػػػػيف أك ، كالجنػػػػػاس هػػػػػك: (2)لهػػػػا أف تشػػػػػبهها فػػػػػي تػػػػػأليؼ حركفهػػػػػا"
. كيقػد الجنػاس فػي قسػميف رايسػيف؛ (3)تشابههما في المفظ مد اختالؼ المعن "

همػػا: "الجنػػاس التػػاـ، كيسػػميه بعػػض البال يػػيف: الكامػػؿ؛ كهػػك: مػػا اتفػػؽ ركنػػاد 
كتماثال لفظان كخّطان، كاختمفا معن ، مػف  يػر تفػاكت فػي تركيبهمػا، كال اخػتالؼ 

اسميف، أك فعميف، أك مف اسـ كفعؿ، أك مػف اسػـ في حركاتهما، سكاء كانا مف 
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ف كانػػا مػػف نػػكويف  كحػػرؼ. فػػ ف كانػػا مػػف نػػكع كاحػػد سػػّمي الجنػػاس ممػػاثالن، كال
ـّ أكمػؿ أنػكاع الجنػاس" سّمي مستكف . كالجناس التا
. كلقػد كصػؼ ابػف األثيػر (1)

، كمنػػه قػػكؿ (2)"اومػػـ أف التجنػػيس  ػػرة شػػادخة فػػي كجػػه الكػػالـ" الجنػػاس بقكلػػه:
 :(3)الذبياني النابلة

 أتو ييييييييي   اييييييييي ا  مل  نييييييييي   أما ييييييييية  

ّل      تييييي ع  اييييي ا  ظاميييييا   هيييييو ضيييييال

   
سػػبؽ ذكػػر وينيتػػه المشػػهكرة كمػػا سػػبؽ ذكػػر هػػذا البيػػت آنفػػا. كمكضػػد 
الجنػػاس فػػػي قكلػػه: )ظػػػالـ( ك)ضػػالد(، كهمػػػا صػػفتاف تتطمػػػب إحػػداهما األخػػػرل 

مػػف األذل  كػػذلؾ؛ فأمػػا ظػػالـ فقػػد نعػػت بػػه الكاشػػي الكػػذكب كمػػا ألحقػػه كشػػايته
ذ  بالشاور بمم حد إهدار دمه؛ كهك إذ كاف كاذبا فيمػا رمػاد بػه فهػك ظػالـ لػه، كال
يلار صدر الممػؾ وميػه فهػك ضػالد فػي ظممػه. هػذا  كاف ما يزاؿ وم  كشايته كال

 فضال وف أف القصيدة وينية فهي تقتضي مثؿ هذا المفظ كنحكد.
 : (4)كقاؿ

 إينع كيييييييأين لييييييي هل النعمييييييياءد اييييييي  ل 

ُ  مقييذ بد بعييال ا       ئعد ىيي  حا   يي

   
يييي    يعييييا  مييييَء ب يييي  أس  اييييَنا   ى   بييييأءع ىد

ُل مقييذ بد     َيياموا فزييالوان  ا ييا  يي

   
مكضػػد الجنػػاس فػػي البيػػت الثػػاني مػػف هػػذيف البيتػػيف فػػي قكلػػه: )قػػامكا( 
ك)فقػػالكا(، كهػػك فػػي البيتػػيف يحػػذر بنػػي فػػزارة كبنػػي أسػػد صػػكلة الممػػؾ النعمػػاف 
الحػػارث بػػف أبػػي شػػمر، ككػػاف قػػد أوػػد لػػه سػػران. فأمػػا قكلػػه: "قػػالكا" فقػػد اقتضػػاد 

أحد محبيه لػديهـ. تحذيرد مف القكؿ الذم دار بينهـ سران كخشي أف يبمله الممؾ 
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كأما قكله: "قامكا" فقد اقتضاد استعدادهـ لمحرب كتهيػؤهـ، تبيانػان لهػذا االسػتعداد 
 كذلؾ التهيؤ.
 : (1)كقاؿ

 فيييييييو  ميييييييرل اليييييييذ  أ يييييييى  ليييييييي د 

ّ  ا   ييييييييييييي ل إ  إ  د      ميييييييييييا  ف ييييييييييي

   
في هذا البيت يقسـ الشاور با وز كجؿ؛ كذلؾ في قكله: "الذم أثن  

يقسػـ باإلبػؿ تعظيمػا لهػا؛ كذلػؾ ألنهػا تعػيف الحجػي  ومػ  بمػكغ  وميه"، كمػا أنػه
المناسؾ. كمكضد الجناس في قكله: )إل ( ك)إالؿ(. فأما إالؿ ف نه جبؿ بعرفه 
فهك مف مناسؾ الح ، كلذلؾ اقتض  ذكرد مػف ذكػر اإلبػؿ. كلمػا كػاف الكصػكؿ 

 .إليه هك اللاية كاالنتهاء لذلؾ اختار حرؼ اللاية كاالنتهاء )إل (
 رابعًا: التكسّم

التقسػػػػػػػػيـ هػػػػػػػػػك: "ذكػػػػػػػػػر متعػػػػػػػػػدد ثػػػػػػػػػـ إضػػػػػػػػافة مػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػؿ إليػػػػػػػػػه ومػػػػػػػػػ  
.ك"التقسػػيـ : هػػك أف تػػذكر شػػياان ذا جػػزأيف فصػػاودان، ثػػـ تضػػيؼ إلػػ  (2)التعيػػيف"

كػػؿ كاحػػد مػػف أجزااػػه مػػا هػػك لػػه ونػػدؾ. كاشػػترط البػػديعيكف أف تسػػتكفي أقسػػاـ 
 .(3)القسمة، فال تلادر منها قسمان"

كلقػػد كػػاف التقسػػيـ ومػػاد العػػرب فػػي الػػنظـ قبػػؿ أف يعرفػػكا األكزاف، فقػػد 
كاف الناظـ "يأتي بكالمه قسيمان قسيمان بحسب استراحات النفس ككقفػات المسػاف 
كتصػػّدم الفكػػػر. ككػػػّؿ قسػػػـ يػػأتي بػػػه يمثّػػػؿ جممػػػة أك فقػػرة أك دفعػػػة مػػػف دفعػػػات 

. ك"التقسػيـ فػي معظػـ (4)التعبير، ثـ يعتمد أف يكافئ كيؤاخي بػيف هػذد األقسػاـ"
صػػكرد إنمػػا هػػك تقسػػيـ صػػكتّي داللػػّي؛ بمعنػػ  أّف الػػنّص يقسػػـ إلػػ  أجػػزاء فػػي 
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ضػػكء اوتبػػاريف: االوتبػػار الصػػكتي، فيكػػكف كػػّؿ قسػػـ كحػػدة صػػكتية. كاالوتبػػار 
 :(2). كمنه قكؿ النابلة الذبياني(1)المعنكم"

 كتمتييييي   لييييييو  بيييييا موم   سييييياهرا

  ظييييييياهر ا  َه عييييييي دن َه عيييييييا  ملايييييييت قنعا    

   
 أىائ يي     اليي   ت بييت قب مييا   ر الطييا

َ ديييييييييَ ء  م ايييييييييائد  ا   يييييييييوم  مل      دَ ئل َهل

   
البيت األكؿ كتاليه مف قصيدة قالهػا النابلػة كقػد بملػه نبػأ مػرض الممػؾ 
النعمػػاف، كقػػد بػػدأها بالفعػػؿ )كتمتػػؾ( ثػػـ أردفهػػا بػػالظرؼ )لػػيالن( مناسػػبة لممقػػاـ؛ 

مف الميؿ، فتأتي شككاهـ مما بمله فػي مكضػعها. ألف مف وادتهـ أنهـ يشتككف 
ثـ مض  فجعمه ليالن ساهران وم  سبيؿ االتساع كاإليجاز. ثـ ذكر هميف انتابػاد 
كألما به، كقسمهما إل  "مستكف كظاهر". كلقد قدـ المستكف وم  الظاهر تبيانػان 
لشػػػرح حالػػػه؛ ألف الظػػػاهر معػػػركؼ مممػػػكس باديػػػة آثػػػارد. ثػػػـ إنػػػه قسػػػـ مػػػا كػػػتـ 

ميف كذلؾ صرح بهما في بيته الثاني؛ كهما: كساكس نفسػه التػي شػؽ وميهػا قس
 مرض الممؾ، كتكالي الهمـك التي ال انفراج لها.

 :(3)كقاؿ
يييطا     بعد بييي  الاي َرشيييااد  لَهييي    َ ياد

  شيييااء ، ىييي ل اسييتاطلتطا امنييا  ل   

   
 ٌَ  لزيييي   ييييال  مييييا سييييرها،  تز عيييي

 لر  تطيييييا مييييي  الزيييييوهل  الوسييييياس ل   

   
فػػػي هػػػذيف البيتػػػيف كمػػػا يميهمػػػا يهجػػػك النابلػػػة مػػػف فرحػػػكا لمػػػكت الممػػػؾ 
النعماف بف الحارث. كهك في هجااهـ ينسبهـ إل  أّمهـ؛ تصليران كاحتقػارا، كهػك 
معانان منه في التنبيه وم  ما  لـ يكتؼ بهذا بؿ وير أمهـ بما بها مف البرش، كال

؛ كذلػؾ ألف الػذهف يتنبػه بها مف ويػب فقػد أقسػـ بػا كأضػافها إلػ  مػا أقسػـ بػه
إل  المقسػـ بػه، ثػـ ذكػر أقسػاـ بنػي البرشػاء هػؤالء، كهػـ: ذهػؿ كقػيس كشػيباف. 
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كهك في البيت الثاني يجمد ما سر هػؤالء، كمػا شػؽ وميػه كتقطػد قػكاد النقطػاع 
 المكدة التي كانت بينه كبيف هذا الممؾ.

 خامسًا: املذيب اللالمْ

. (1)ويػػه ومػػ  طريػػؽ أهػػؿ الكػػالـ"كهػػك: "أف يػػكرد المػػتكمـ ُحجػػة لمػػا يدّ 
كهػػػك: "أف يػػػكرد حجػػػة لممطمػػػكب ومػػػ  طريػػػؽ أهػػػؿ الكػػػالـ بػػػأف يػػػكرد مالزمػػػة، 
، أك يػػكرد قرينػػة مػػف القػػرااف السػػتنتاج  كيسػػتثني وػػيف الممػػزكـ، أك نقػػيض الػػالـز

. كهػػػك ونػػػد البال يػػػيف المحػػػدثيف: "أف ُيػػػكرد المػػػتكمـ ومػػػ  صػػػحة (ٕ)المطمػػػكب"
دوػػكاد حجػػة قاطعػػة مسػػممة ونػػد المخاطػػب، بػػأف تكػػكف المقػػدمات بعػػد تسػػميمها 

 :(ٗ). كمنه قكؿ النابلة الذبياني(ٖ)مستمزمة لممطمكب"
ييي     ا ييية   ، فلييي  أتيييرلَع لن الاد ٌل  ى ل اَلييي

ييييييَراد م ييييييذه  ل      لييييييي     اا  هللاد للم 

   
يا  ييية  لييي َء   ٌ   ييي  اد ٌ  َييي  بللغييي  كنييي

 ل ملَالغلييي   الواشيييب أ  ييي    أكيييذ بل   

   
ٌل اميييييييرأ     اا ييييييي ا    لقنييييييي  كنييييييي

، في  ما ائا  ميذه ل     مء  ا  ضد

   
 مللييييييوعا  إاييييييواءا، إ ا مييييييا أت يييييييتيلطل َ 

 أىقيييييييييي ل يف أمييييييييييواأَ ،  أَييييييييييربل   

   
 كالعلييي   يف َيييوم  أ اع  ا ييي اليتط َ 

 أَ  ي الييوافلي  تيير هلَ  يف مي ىط  ليي    

   
هػػذد األبيػػات مػػف قصػػيدته الباايػػة التػػي يعتػػذر فيهػػا إلػػ  الممػػؾ النعمػػاف 
كقػػد بػػدأها بالقسػػـ ومػػ  براءتػػه ممػػا رمػػاد الكشػػاة بػػه، كاصػػفا هػػذا الكاشػػي بػػاللش 
كالكذب، كأنهـ فعمكا ما فعمكا حسدا له مف وند أنفسػهـ، كهػك لػكال صػدؽ محبتػه 

خالص مكدتػه كوظػـ كفااػه لمػف يعتػذر إليػه لمػا اهػتـ كػؿ هػذا االهتمػاـ؛ ذلػؾ  كال
ألف أرض   كاسػػػعة، كهػػػك يسػػػتطيد بمػػػا أكتػػػي مػػػف شػػػاورية أف يقربػػػه الممػػػكؾ 
كوظمػػاء األقػػكاـ، كيحكمكنػػه فػػي أمػػكالهـ يأخػػذ منهػػا مػػا يشػػاء، ككأنػػه أحػػس أنػػه 

                                                 

 .ٖٚٚالخطيب القزكيني: اإليضاح في ومـك البال ة، ص: (ٔ)
 . ٕٛٓالجرجاني، الشريؼ ومي بف محمد: التعريفات، ص: (ٕ)
 .ٜٖٙ، ص:جوا ر البأةة  ي الم اني والبيان والبديعأحمد الهاشمي:  (ٖ)
 .ٕٚ، ص:ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٗ)
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  ﴿ٖٚٗ﴾  
  

يمدحه لممكؾ اللساسنة، كهـ أوػداء الممػؾ المخاطػب، كقػد أضػاؼ إلػ   ضػب 
 يراد ما يثبت صحة دوػكاد مػف حجػة الممؾ وميه  ضبان آخر. ثـ ختـ األبيات ب

قاطعػػة مسػػممة؛ فهػػك يقػػكؿ لمػػف يخاطبػػه: أنػػت أحسػػنت إلػػ  قػػـك فمػػدحكؾ، كأنػػا 
أحسػػف إلػػ  قػػـك فمػػدحتهـ، فكمػػا أف مػػدح أكلاػػؾ ال يعػػد ذنبػػا؛ فػػذلؾ مػػدحي لمػػف 

 أحسف إلي ال يعد ذنبان كذلؾ.
 سادسًا: تأكّد املدح مبا ِصبٌ الذم

صفة ذـ منفية وف الشيء صػفة  كهك ضرباف، األكؿ: "أف يستثن  مف
. كالثػػاني: "أف ُيثبػػت لسػػيء صػػفة مػػدح، ثػػـ ُيػػؤت  (1)مػػدح بتقػػدير دخكلهػػا فيهػػا"

، كالضػػػػػرب األكؿ أفضػػػػػؿ (2)بعػػػػػدها بػػػػػأداة اسػػػػػتثناء، تميهػػػػػا صػػػػػفة مػػػػػدح أخػػػػػرل"
 :(4). كمنه قكؿ النابلة الذبياني(3)كأبمم

ُ  أءع سليييلوفي طل َ        ييي   فيييطدَ   يي

 َيييييرا د القتاسييييي د  يييييءع فليييييو ا ميييييَء   

   
هػػذا البيػػت مػػف باايتػػه المشػػهكرة ، كفيػػه يمػػدح اللساسػػنة قػػـك ممدكحػػه 
ومػػرك بػػف حػػارث األوػػرج بصػػفة الشػػجاوة المسػػتنبطة مػػف كصػػفه لمػػا أصػػاب 
نمػػا أكرد  سػػيكفهـ لطػػكؿ وهػػدها فػػي الحػػركب؛ كلكنػػه لػػـ يثبػػت الصػػفة مباشػػرة كال

سػتثن  منهػا صػفة مػدح صفة ذـ منفية ونهـ؛ كهي قكله: )كال ويب فيهـ(. ثـ ا
بتقػػدير دخكلهػػا فيهػػا كهػػي قكلػػه: ) يػػر أف سػػيكفهـ(. كيعقػػب الخطيػػب القزكينػػي 

إف كػػاف فمػػكؿ السػػيؼ مػػف قػػراع الكتااػػب مػػف قبيػػؿ  ومػػ  هػػذا البيػػت بقكلػػه: "أم:
العيب؛ فأثبت شياا مف العيب، وم  تقدير أف فمكؿ السػيؼ منػه، كذلػؾ محػاؿ؛ 

 .(5)فهك في المعن  تعميؽ بالمحاؿ"
                                                 

 .ٖٖٛ، ص: اإليضاي  ي  حوم البأةةالقزكيني، الخطيب:  (ٔ)
 .ٛٓٗ، ص:البأةةجوا ر الهاشمي، السيد احمد:  (ٕ)
. ك: الهاشػػمي، ٖٖٛ، ص: اإليضوواي  ووي  حوووم البأةووةينظػػر: القزكينػػي، الخطيػػب:  (ٖ)

 .ٛٓٗ، ص: البأةة جوا رالسيد احمد: 
 .ٙٚٔ، ص:ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٗ)
 .ٖٖٛ، ص: اإليضاي  ي  حوم البأةةالقزكيني، الخطيب:  (٘)
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 :(1)كقاؿ
ٌل بديييألَ    ا  َيييي د   َمدللييي د   ل ز يييَ    دَزييي

يين  ا فيطييا      ن يي ل    اال   ش  َايي   (ٕ)ك 
 

   
    ي  فيطا إ ا ميا ا ي ع فا سليطا

ييييييييا تحيييييييي ل     شييييييييأ  الال ييييييييااة إ  أجع

   
هػػذاف البيتػػاف كمػػا بعػػدهما قالهمػػا النابلػػة فػػي كصػػؼ فرسػػه. كهػػك فػػي 

خمقها؛ فهي ضخمة قكاامهػا صػمبة ليسػت بالنحيمػة البيت األكؿ يصفها باكتماؿ 
الناقصة كال بالطكيمة المسترخية. ثـ أراد أف يثبت لها صػفة السػروة فػي العػدك، 
نمػػا قػػدـ لػػذلؾ بػػذكر صػػفة ذـ منفيػػة ونهػػا؛ كهػػي  كلكنػه لػػـ يػػذكر ذلػػؾ مباشػػرة، كال
قكلػػه: "كال ويػػب فيهػػا"، ثػػـ اسػػتثن  منهػػا صػػفة مػػدح بتقػػدير دخكلهػػا فيهػػا؛ فهػػذد 

 لفرس إذا ما امتطاها فارسها وم   فمة كفاجأها خصمه ف نها تثب به كثبا.ا
كلقػػد كرد فػػي الػػديكاف بيتػػاف كضػػعهما المحقػػؽ فػػي فصػػؿ مػػا نسػػب إلػػ  النابلػػة 

 :(3)الذبياني، كهما
 ف ييييي  ، ي ع فييييييي د مييييييا   اعييييييرل  يييييي  ز  ل 

  لييييِ أءع فييييي  مييييا  لاييييبال املعائد  ييييا  

   
َلييييي ل  يييييُ  ٌَ أاو  أ عييييي ل فييييي  ، كمل ييييي

 اييوائا، فمييا  ازييب مييء امييا د باَيييا  

   
 ًا: حسو االبتداءسابع

ق(: "فػ ف الشػعر قفػؿ أكلػه مفتاحػه، ٙ٘ٗيقكؿ ابف رشيؽ القيركاني)ت 
كينبلػػي لمشػػاور أف يجػػّكد ابتػػداء شػػعرد؛ ف نػػه أكؿ مػػا يقػػرع السػػمد، كبػػه يسػػتدؿ 

(ك )قد(، فال يستكثر منهػا  وم  ما وندد مف أكؿ كهمة، كليتجنب )أال( ك)خميمي 
في ابتدااه؛ ف نها مف والمات الضعؼ كالػتكالف، إال لمقػدماء الػذيف جػركا ومػ  

. كيقػكؿ: "... (4)ورؼ، كوممكا وم  شػاكمة، كليجعمػه حمػكا سػهال، كفخمػان جػزالن"
إف حسف االفتتاح داوية االنشراح، كمطية النجاح، كلطافة الخركج إل  المديأ، 

                                                 

 .ٜٔٔ، ص:وان النابغة الذبيانيديالنابلة الذبياني:  (ٔ)
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االبتػػداء هػػك: "أف يجعػػؿ المػػتكمـ كالمػػه شػػيقان  . كحسػػف(1)سػػبب ارتيػػاح الممػػدكح"
وػذبان جيػػدان ألنػػه أكؿ مػػا يقػػرع األذاف، فػػ ف كانػت بدايتػػه جميمػػة قبػػؿ كتفتحػػت لػػه 

ف كاف ردمء البداية رفض كرد"  :(3). كمنه قكؿ النابلة الذبياني(2)القمكب، كال
،  يييييا أميمييييية   ا ييييي د   كليييييي  أييييي  

  لييييي   أَاسيييييي د، ب يييييباد القواكييييي د   

   
هػػذا مطمػػد قصػػيدته الباايػػة التػػي هػػي إحػػدل اوتذارياتػػه لمممػػؾ النعمػػاف. 
كقد ذكرت ذلؾ  ير مرة، كقد بدأها بكصؼ الميؿ؛ فالشاور طريد النعمة مهػدر 
الدـ، تكتنفه الهمكـ مػف كػؿ جانػب بالتشػكي مػف طػكؿ الميػؿ. الػذم هػك مجتمػد 

فالميػػػؿ  الهمػػػـك كأكانهػػػا ونػػػد شػػػعراء الجاهميػػػة ومػػػ  كجػػػه الخصػػػكص. كال ريػػػب
طكيؿ حقان وم  ذم العمة؛ إذ تزداد كطأتها لػيالن النفػراد العميػؿ كوػدـ كجػكد مػف 
يسػػرم ونػػه، كهػػك طكيػػؿ كػػذلؾ ومػػ  المحػػب العاشػػؽ يباوػػد بينػػه كبػػيف حبيبػػه، 
كهك طكيؿ طكيػؿ ومػ  الجػاهمي؛ ألف ال دكلػة تروػاد كال أمػف يحميػه؛ فهػك بػيف 

 مترقب  زكة ودك أك  ارة فاتؾ.
 :(4)كقاؿ

 بايييعائ   نييي    يييوهل شييي وءل   يييأتَ 

،  الاليييييييييي ائل  ييييييييييا   هيييييييييي ل    ٌَ  فاا  يييييييييي

   
كهذا أيضا مطمد قصيدة هي إحدل اوتذارياته. كقد بػدأها بػذكر سػعاد. 
ننػػي ألرل أف هنػػاؾ رابطػػان نفسػػيان بػػيف اسػػـ الفتػػاة كمػػا فػػي نفػػس الشػػاور كخمػػدد  كال

كالنابلة بعيد ككجدانه؛ فسعاد فيما أرل رمز لمشعكر بالسعادة أك التمهؼ وميها. 
مف السعادة، كالسعادة بعيدة منه؛ لما ذكرت آنفا مف ككنػه طريػد نعمػة كمهػدكر 
دـ؛ فهك يبحث وف السعادة، كهك إذ يراها بعيدة منه كتراد بعيدا منها فقػد أسػقط 

 ذلؾ وم  فتاته فجعمها ترحؿ ونه كتنأل.

                                                 

 .ٔٛٔ/ٔالمصدر نفسه ،  (ٔ)
 .ٛٛٔ، ص:ٕ، دار الطباوة المحمدية، طادلوان البدي يةحمزة ز مكؿ:  (ٕ)
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 .ٓٓٔ، ص:ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٗ)
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 :(1)كقاؿ
  الا    ىلاا  مدء في َرت ى، فيالالوا  ل 

  ، ّل  ف ناييييا أ  يييي    فييييالتو ل اليييي  اف

   
ّل ا شييييييراجد  ييييييُ  ْسطييييييا  فم تميييييي

ّل     مايييييا  ل مييييييرَت بعيييييي  ا،  مرابيييييي

   
ٌل ف يييييييييات  أيييييييييا في ع ر فَيتلطيييييييييا  تو َهعَييييييييي

ّل    ،   ا العييييييامل سيييييياب ييييييتعةد أَ ييييييوام   لداد

   
، هذا مطمد قصيدته العينية. كقد طالما ذكرتها، كهي إحدل ركااػد اوتذارياتػه
كهك يبدأها بذكر مكاضد قؿ أف نجد في الشعر الجاهمي مثمها كثرة. ثـ إنه فػي البيػت 
نني أرل أف هذا كذاؾ تعبير وما يعػتم  فػي نفػس  الثالث يصرح بمعرفتها بعد تكهـ. كال
، كما يختم  مف آماؿ؛ فأما ذكرد لهػذا العػدد مػف المكاضػد كاألمػاكف  الشاور مف همـك

ه كقػػد كػػاف مػػف الممػػؾ النعمػػاف تجاهػػه مػػا كػػاف فػػ ف هػػذد كالػػديار فكػػأني بػػه يقػػكؿ: إنػػ
الديار قػد أصػبحت  ريبػة وميػه؛ إذ ال يجػرؤ أف يطأهػا بعػد كويػد الممػؾ، أك أف نفسػه 
قد ضاقت وميه. فضاقت وميػه األرض بمػا رحبػت. كهػك إذ يصػرح بمعرفتهػا فػي بيتػه 

رجػاء فػي وػكدة الثالث ف نما ذلؾ تعبير وما يتردد في نفسه مف آماؿ، كما يحدكد مػف 
 حباؿ الكصؿ إل  االتصاؿ، كوهكد المكدة إل  التجدد.

 :(2)كقاؿ
يييييييء ف د م يعييييييية   اسيييييييوا، أم ملَغت ييييييي د   أمد

ُ  مييييييييي  ئد       ييييييييوء ،  ا  ائ ،   ييييييييي

   
هػػذا البيػػت مطمػػد قصػػيدة ذكرتهػػا  يػػر مػػرة، كهػػك فيػػه يجػػرد مػػف نفسػػه شخصػػان        

آخر يشرع في خطابه. سااالن إياد أذاهب مف آؿ مية بكرة أـ وشيان، كهؿ يحمػؿ لسػفرد 
ما يمزمه مف زاد أـ يمضي كال زاد معه. أسامة تتػردد فػي نفػس النابلػة كهػك يقػدـ ومػ  

ف، ككأنػػه إذ يهػػـ بنظمهػػا يختػػرؽ حجػػب نظػػـ هػػذد القصػػيدة بتكميػػؼ مػػف الممػػؾ النعمػػا
الليب؛ فيعمـ أنه سيبارح هذد الديار،  دكان أك ركاحان، صبحان أك مسػاءن فػي حػاؿ ينسػ  

مهمػه أف تفيها نفسه، أك تنساد فيها نفسه، فػال يػدرم أأوػد لسػفرد زادان، أـ أف العجمػة لػـ 
 يتزكد.
 

                                                 

 .ٚ٘المصدر نفسه ، ص: (ٔ)
 .ٖٕالمصدر نفسه ، ص: (ٕ)
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 ًا: حسو التدلصثامه

إلػػ  مػػدح أك  يػػرد بمطػػؼ كحسػػف الػػتخمص هػػك: "أف تخػػرج مػػف نسػػيب 
تحيؿ، ثـ تتمادل فيما خرجت إليه... ككانت العرب ال تذهب هػذا المػذهب فػي 
الخركج إل  المدح، بؿ يقكلكف وند فرا هـ مف نعت اإلبؿ كذكر القفار كمػا هػـ 
بسػػبيمه: )دع ذا( ك)وػػّد وػػف ذا(، كيأخػػذكف فيمػػا يريػػدكف أك يػػأتكف بػػأف المشػػددة 

ه، ف ذا لـ يكف خركج الشاور إل  المدح متصالن بما ابتداء لمكالـ الذم يقصدكن
قبمػػػػػػه كال منفصػػػػػػالن بقكلػػػػػػه )دع ذا( ك)وػػػػػػّد وػػػػػػف ذا( كنحػػػػػػك ذلػػػػػػؾ سػػػػػػمي طفػػػػػػران 

. كحسف التخمص هك: "االنتقاؿ مف  رض إل   رض كمف معنػ  (1)كانقطاوان"
إلػػػ  معنػػػ  بأحسػػػف أسػػػمكب كألطػػػؼ وبػػػارة، مػػػد مراوػػػاة المالءمػػػة بػػػيف المعنػػػ  

حيث ال يشعر السامد بهػذا االنتقػاؿ، كيخّيػؿ إليػه أف المكضػكع األكؿ كالثاني، ب
ق(: "كأجػػػػكُد الشػػػػعر مػػػػا رأيتيػػػػه مػػػػتالحـ ٕ٘٘. كلقػػػػد قػػػػاؿ الجػػػػاحظ )ت(2)كاحػػػػد"

ـُ بػػػذلؾ أنػػػه قػػػد ُأفػػػرغ إفرا ػػػان كاحػػػدان، كُسػػػبؾ سػػػبكا  األجػػػزاء سػػػهؿي المخػػػارج فػػػتعم
 :(4). كمنه قكؿ النابلة الذبياني(3)كاحدان"

َّ بي  ى ا ينا  هيذا الحعنياال، فيإء   ت ايم 

ٌ  العلعيء  بالائيال  د     فل  أل يرعض، أب يي

   
 ٌَ  هييا إءع     دييذ  ةا إ ع تقلييَء  ي ال ع يي

 فيييييييإءع  ييييييياىاطا مبيييييييا عل النقييييييي د   

   
هػذاف البيتػػاف همػػا مسػػؾ ختػػاـ معمقتػػه الداليػػة، كلقػػد أجػػاد فيهػػا كأحسػػف؛ 
فألفاظػػػه وذبػػػة حسػػػنة السػػػبؾ صػػػحيحة المعنػػػ ، كهػػػك إذ يخػػػتـ بهػػػا ف نمػػػا ذلػػػؾ 
ألنهما آخر ما يبق  مف الكالـ في سمد الممؾ المخاطػب، كقػد يحفظهمػا لقػرب 

؛ كال سػيما العهد بهما. فهك بعد أف مدحه بكؿ الصفات التػي يتلنػ  بهػا العربػي
الشجاوة كالجكد كالحمـ، ختـ بهذيف البيتيف قااالن: هذا هػك مػديحي فيػؾ كثنػااي 

                                                 

 .ٜٛٔ-ٜٗٔ/ٔ، ال مد ابف رشيؽ القيركاني:  (ٔ)
 .ٕٜٔ، ص:ادلوان البدي يةحمزة ز مكؿ:  (ٕ)
، تحقيػػؽ: وبدالسػػالـ البيووان والتبيووينـ(: ٜٜٛٔالجػػاحظ، أبػػك وثمػػاف ومػػرك بػػف بحػػر ) (ٖ)

 .ٚٙ/ٔ، ٚهاركف، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
 .ٕٕ، ص:ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٗ)
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ننػػي لػػـ أقػػؿ فػػي  وميػػؾ، كلعمػػؾ تسػػمد بسػػماوه قػػكالن حسػػنان أيهػػا الممػػؾ المنػػزد. كال
مػػدحؾ مػػا قمػػت طمعػػان فػػي رفػػد أك تعرضػػان لمعركفػػؾ، كلكننػػي قمتػػه اوتػػذاران إليػػؾ 

قػػراران بفضػػمؾ. هػػذد هػػي معػػذرتي إ ليػػؾ، فػػ ف قبمتهػػا  ػػدكت قريػػر العػػيف كيهػػدأ كال
ف رددتهػػا وشػػت العمػػر شػػقاء كنكػػد  خػػاطرم. كبملػػت فػػي ذلػػؾ اللايػػة كالمػػراد، كال

 ويش.
كمف كؿ ذلؾ يتجم  لنا أف النابلة الذبياني لـ يكف يتكمؼ البديد ك يرد 
لهػاـ سػجية،  مف ضركب الصناوة المفظية، بؿ كاف شػعرد يػأتي كحػي سػميقة، كال

مالء طبد. ف  ف أت  بشيء مف البديد ف نه يأتي به في مكانه، فينتقي األلفػاظ كال
 كيضعها في مكضعها الذم يقتضيه مقاـ المقاؿ.
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 لحاملبحح الجا

 ٍالبّاى يف شعز 

كردت كممػػػػة البيػػػػاف بػػػػدالالتها الملكيػػػػة فػػػػي آيػػػػات القػػػػرآف الكػػػػريـ، كفػػػػي 
ثـ أخذت دالالتها االصطالحية فيمػا بعػد، حػيف أصػبأ  الحديث النبكم الشريؼ

ا ل ييق   *  لئيي   اَلزلييَرفء   *اليرئَ  ءل ﴿)البيػاف( أحػػد ثالثػة ومػػـك البال ػػة؛ قػاؿ تعػػال : 
يياء   َ ا  يي ل اَلاي ي يياء   *اَ د م وػػف وبػػد  بػػف ومػػر أنػػه قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ . كرك (1) ﴾  لئم 

  ،((2)ض البياف لسحرأك إف بع : )إّف مف البياف لسحران. 
هػػػك: الظهػػػكر كالكضػػػكح كاإلفصػػػاح؛ يقػػػاؿ: بػػػاف  والبيررران ل اللغرررة
: "ومػـ يعػرؼ بػه اح  ح البيانيني. كهػك فػي (3)الشيء بيانان: اتضأ فهك بّيف

إيػػػػػراد المعنػػػػػ  الكاحػػػػػد بطػػػػػرؽ مختمفػػػػػة فػػػػػي كضػػػػػكح الداللػػػػػة وميػػػػػه؛ أم ومػػػػػ  
 .(4)المعن ..."

"البيػػػاف اسػػػـ جػػػامد لكػػػؿ شػػػيء كممػػػف وػػػّرؼ )البيػػػاف( الجػػػاحظ، فقػػػاؿ: 
كشؼ لؾ وف قنػاع المعنػ ، كهتػؾ الحجػب دكف ضػمير، حتػ  يفضػي السػامد 
إل  حقيقته، كيهجـ ومػ  محصػكله، كاانػان مػا كػاف ذلػؾ البيػاف، كمػف أم جػنس 
كػػاف ذلػػؾ الػػدليؿ؛ ألف مػػدار األمػػر كاللايػػة التػػي يجػػرم إليهػػا القااػػؿ أك السػػامد 

بملت اإلفهػاـ، كأكضػحت المعنػ ، ذلػؾ هػك  إنما هك الفهـ كاإلفهاـ، فبأم شيء
 .(5)البياف في ذلؾ المكضد"

                                                 

 (.ٗ-ٔسكرة الرحمف، اآلية: ) (ٔ)
الخطبػػػػػة، رقػػػػػـ (، كتػػػػػاب النكػػػػػاح، بػػػػػاب ٙٗٔ٘متفػػػػػؽ وميػػػػػه: أخرجػػػػػه البخػػػػػارم، رقػػػػػـ ) (ٕ)

(، كتػػاب الجمعػػة ، ٜٙٛ(، الطػػب، بػػاب: إف مػػف البيػػاف لسػػحرا، كركاد مسػػمـ، )ٚٙٚ٘)
 باب: تخفيؼ الصالة كالخطبة.

 ، مادة: بيف.الحرانابف منظكر:  (ٖ)
 .ٙٔ، ص: اإليضايالقزكيني،  (ٗ)
 .٘ٚ/ٔ، البيان والتبيينالجاحظ،  (٘)



 الذبياىنظواهر أسلوبية ىف شعر النابغة 
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٛٔ﴾  
  

كلقػػػد انحصػػػرت مباحػػػث ومػػػـ البيػػػاف فػػػي مكضػػػكوات أهمهػػػا: التشػػػبيه، 
كاالسػػتعارة، كالمجػػاز، كالكنايػػة، كخشػػاة تضػػخـ الدراسػػة، نظػػران لتعػػدد أبكابهػػا فقػػد 
مػػف رأل الباحػػث أف يسػػير ومػػ  نفػػس الػػنه  الػػذم مهػػد لػػه فػػي دراسػػة البػػديد؛ 

يراد أبرز الشكاهد الشعرية وم  كؿ باب كدراستها.  تعريؼ، كال
َّال: التصبٌّ   أ

. كهػػػك (1)هػػػك: المثػػػؿ، كشػػػابهه كأشػػػبهه: ماثمػػػه والتشررربي  ل اللغرررة
: "الداللػػػة ومػػػ  مشػػػاركة أمػػػر آلخػػػر فػػػي معنػػػ .. ب حػػػدل أدكات احررر  حًا

. كالتشػػبيه هػػك: اشػػتراؾ شػػيايف فػػي صػػفة أك أكثػػر. كهػػك يقػػـك ومػػ  (2)التشػػبيه"
أربعة أركاف، هي: المشبه، كالمشػبه بػه، كأداة التشػبيه، ككجػه الشػبه. كمنػه قػكؿ 

 :(3)النابلة 
 أتيييييياع  بز ييييييَو   هلطيييييي د النعايييييي د كييييييا ب  

ّل      مل  ييييييأتد بييييييا قعد الييييييذ  هييييييو  ا يييييي

   
هػػػػذا البيػػػػت مػػػػف أبيػػػػات وينيػػػػة النابلػػػػة المشػػػػهكرة كػػػػذلؾ؛ كهػػػػي إحػػػػدل 
اوتذارياته إل  الممؾ النعماف، كهك فيه يخاطب الممؾ حانقان ومػ  الكاشػي الػذم 
كش  به إليػه. كلقػد شػبه قػكؿ هػذا الكاشػي بػالثكب الممػزؽ، كقػد أكرد نعػت قػكؿ 

فػي؛ فهػك قػد الكاشي بصيلة اإلثبػات )كػاذب(، كأكرد نقيضػه )الحػؽ( بصػيلة الن
أت  بأكلهما ال بثانيهما، كلقد أكرد أكلهمػا بصػيلة التنكيػر ازدراء كتحقيػرا، كأكرد 
شػػػهارا، كمػػػا أنػػػه لػػػـ يكتػػػؼ بهػػػذا؛ بػػػؿ كصػػػؼ هػػػذا  نقيضػػػه بػػػالتعريؼ إوظامػػػا كال

 النقيض الثاني كصفا خاصا بقكله: "الحؽ الذم هك ناصد".
 :(ٗ)كقاؿ

 ختييييييييييييي   ا  ضل إء تالزييييييييييييي ع   وميييييييييييييا  

ٌ   يييييييييييا   زييييييييييييو ت از يييييييييييِ ميييييييييييا     ب زيييييييييييي

   

                                                 

 ، مادة: شبه.الحرانابف منظكر:  (ٔ)
 .ٖٕٓ، ص: اإليضاي، القزكيني (ٕ)
 .ٛ٘، ص:ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٖ)
 .ٖٚ، ص:ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٗ)
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ّل الزايييييييييي ا د منطييييييييييا    يييييييييي   موضيييييييييي

ّل اا داي َيطيييييييييييييييييييا أَء   دييييييييييييييييييييو    ف تمن ييييييييييييييييييي

   
هذاف البيتاف يمدح فيهما النابلة، أك يرثي أحد وظماء وصرد، كفيهمػا 
يقابؿ بيف حاليف لهذا الممدكح؛ يستتبعهما حاالف لؤلرض؛ فهك إف كاف ما يزاؿ 

قػي. كهػك إف مػات خفػت األرض لخمكهػا وم  قيد الحياة ف ف األرض تبقػ  مػا ب
منػه، كهػػك يمعػػف فػػي إيضػػاح هػػذا المعنػػ  مػػف خػػالؿ اسػػتعماؿ التشػػبيه فػػي بيتػػه 
الثػػاني؛ إذ يشػػبهه بػػالميزاف، تسػػتكم األرض باسػػتكااه كتميػػؿ بميمػػه. كهػػك تشػػبيه 

 أراد به أف يككف أقند خطابان، كأخمد مقامان في قمكب الناس كأنفسهـ.
 :(1)كقاؿ

ّا  لييييييي ٌ   بيييييييي ييييييييال ل  أ ييييييي  نعد ل النعيييييييا   س 

ّل    ُتَيييييييييييي ل امنيعييييييييييييةل َييييييييييييا د ، أل د   سييييييييييييي ا

   
 

بالجكد كالشجاوة؛ فأما في مجػاؿ الجػكد  يبدك النابلة كقد شبه ممدكحه
ف نػػه قػػد شػػبهه بػػالربيد كقػػرف بػػه لفػػظ السػػيب كمػػا يتضػػمنه مػػف معػػاني العطػػاء 
كالمعركؼ كنحكهما. كأما في مجػاؿ الشػجاوة ف نػه قػد شػبهه بالسػيؼ الػذم هػك 

 أشهر ودد األبطاؿ كأدكات الحركب.
 :(2)كقاؿ

ُا ييييييييييييييييا  تييييييييييييييييرَكتيلطل ل      يلَاعديييييييييييييييي د هللال ا

،  لييييييو ل يليييييية  الظ ل يييييي د محيييييي   ا    م اييييييابيود

   
يييييييييير ةا   أَىييييييييييومل  ييييييييييائ ،  أااييييييييييائا مل  طئ

 ميييييييييييييييييء  امعزيييييييييييييييييةد  ا فييييييييييييييييياتد  ا  د   

   
هذاف البيتاف همػا أكؿ كآخػر أربعػة أبيػات يمػدح النابلػة فيهػا اللساسػنة 
حيف ارتحؿ راجعان مف وندهـ، كقد جمد في ثانيهما ما يتصػفكف بػه كيمتػازكف، 

كاألجسػػاد الطػػاهرة البعيػػدة مػػف العقػػكؽ كاآلثػػاـ. فأمػػا تشػػبيهه كهػػي: أحػػالـ وػػاد، 
أحالمهـ كحمكمهـ بأحالـ واد فميس بمستهجف؛ فقد كاف العرب قديما يػركف أف 
مػػف كػػاف قػػبمهـ مػػف األمػػـ الماضػػية كػػاف أحمػػـ، كهػػـ لػػذلؾ كػػانكا يضػػربكف بهػػـ 

 األمثاؿ.
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 :(1)كقاؿ
   ظ ييييييييييير َت  لَزل يييييييييييةد شيييييييييييائدء  ملتي ر بعديييييييييييي   

 أىييييييييييي ئ امزلتييييييييييي د، مزلييييييييييي د أىيييييييييييوهل،   

   
هػػذا البيػػت مػػف قصػػيدته الداليػػة التػػي قالهػػا فػػي كصػػؼ المتجػػردة، كفيػػه 
يصػػؼ وينيهػػا مشػػبها إياهمػػا بعينػػي اللػػزاؿ. ثػػـ أكرد صػػفات هػػذا اللػػزاؿ؛ فهػػك 
متربػػػب أم مقػػػيـ ال يبػػػرح كناسػػػػه، كفػػػي وينيػػػه خطتػػػػاف سػػػكداكاف، كهػػػك مػػػػزيف 

 ؛ ألف ذلؾ أدو  لسمنه كاكتنازد.بالحمي كقالاد المؤلؤ، كلقد جعمه مترببان 
 :(2)كقاؿ

،  امليييييييييوعل كواكييييييييي ا   فإ ييييييييي   وييييييييي ا

يييييييي ل    ٌَ مل  ايييييييي ل ميييييييينطءئ ك وك   إ ا  لعيييييييي

   
 يتجم  مف هذا البيت تشػبيهه ممدكحػه فػي سػمك منزلتػه كوػالء مكارمػه

سمطانه بالشمس. ثـ استأنؼ فشبه  يرد مػف  كصفاء سريرته كسعة ممكة كوظـ
ذكػػػػر لمشػػػػمس طمكوهػػػػا كلمككاكػػػػب أفكلهػػػػا لػػػػدل طمػػػػكع الممػػػػكؾ بالككاكػػػػب، كقػػػػد 

 الشمس؛ فال يذكر أحد منهـ إذا ذكر، كما ال تبدك النجـك إذا طمعت الشمس.
 ثانًّا: االستعارة

اسػػتعار الشػػيء منػػه طمػػب أف االسػػتعارة فػػي الملػػة مػػف العاري ػػة، يقػػاؿ:" 
)فػػي ومػػـ البيػػاف( اسػػتعماؿ  كاالسػػتعارةيعطيػػه إيػػاد واريػػة، كيقػػاؿ اسػػتعارد إيػػاد.. 

. (3)"كممػػة بػػدؿ أخػػرل لعالقػػة المشػػابهة مػػد القرينػػة الدالػػة ومػػ  هػػذا االسػػتعماؿ
كاالستعارة في اصطالح البيانييف: "نقؿ العبارة وف مكضد استعمالها في أصؿ 

 .(4)الملة إل   يرد للرض"
كمعمػػـك أنػػه ال بػػد لالسػػتعارة مػػف حػػذؼ أحػػد طرفػػي التشػػبيه، فػػ ذا ذكػػر 

ذا حػػػذؼ المشػػػ به بػػػه صػػػراحة كحػػػذؼ المشػػػبه، سػػػميت االسػػػتعارة تصػػػريحية. كال
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االسػػتعارة مكنيػػة؛ إذ إّف الفػػرؽ  تالمشػػبه بػػه ككّنػػي ونػػه بشػػيء مػػف لكازمػػه سػػمي
بػػػيف التشػػػبيه كاالسػػػتعارة أنػػػه إذا كجػػػد الطرفػػػاف )المشػػػبه كالمشػػػبه بػػػه( معػػػا فهػػػك 

ذا ذكػػػػر أحػػػػدهما كاختفػػػػ  اآلخػػػػر فهػػػذد اسػػػػتعارة. كمنهػػػػا قػػػػ كؿ النابلػػػػة تشػػػبيه، كال
 :(1)الذبياني

 ت يييييييييييييا ح أمييييييييييييير  ن ييييييييييييي ة امنا يييييييييييييا

 فميييييييييييييييييا أئ   أتن ييييييييييييييييي  أم تغيييييييييييييييييو   

   
ا فػي ابنتػي وػـ لػه كانتػا قػد سػبيتا، مػهذا أحد بيتيف قيؿ إف النابلػة قاله

كقيػػػػػؿ إف إحػػػػػداهما تػػػػػدو  )ونجػػػػػدة(، كتػػػػػدو  األخػػػػػرل )نسػػػػػيبة(، كفيػػػػػه يػػػػػذكر 
كفػػي البيػػت أكثػػر مػػف اسػػتعارة؛ فػػ ذا كقفنػػا وميهػػا فػػي األفعػػاؿ )تطػػاكح،  أكالهمػػا.

ذا تكقفنػػا ونػػد االسػػـ )المنايػػا( فهػػي  تنجػػد، تلػػكر( فهػػي اسػػتعارات تصػػريحية، كال
مػػػػف خػػػػالؿ تكثيػػػػؼ كلقػػػػد أراد الشػػػػاور  اسػػػتعارة مكنيػػػػة؛ حيػػػػث شػػػػّخص المنايػػػػا.

رهط فكأنما هي  أف يقكؿ: إف هذد المرأة كقد كانت سبيةاالستعارات بهذا البيت 
 ػػرض المػػكت كمرمػػ  سػػهامه، فهػػك يكتنفهػػا مػػف كػػؿ جانػػب. كهػػي كػػذلؾ كقػػد 

كذهػػب بهػػا مػػف سػػبكها كػػؿ مػػذهب، كقػػد انتقػػ  لهػػذا المعنػػ   ،شػػطت بهػػا النػػكل
هذيف المفظػيف المتضػاديف: )تنجػد( ك)تلػكر(، مبينػان بهػا حػاؿ هػذد المػرأة كمآلهػا 

جباؿ كيهبطكف سحيؽ الكهاد. مد هؤالء اآلسريف الذيف يصعدكف بها إل  قمـ ال
كقػػػد انتقاهمػػػا فعمػػػيف مضػػػارويف لمػػػا يحممػػػه كػػػؿ فعػػػؿ مػػػف الداللػػػة ومػػػ  الحركػػػة 
الداابة، كما يتضمنه المضػارع ومكمػا مػف معػاني االسػتمرار، مقػدما لهػا بقكلػه: 

كفاصػػالن بينهمػػا بحػػرؼ العطػػؼ )أـ(؛ إمعانػان فػػي التػػدليؿ ومػػ  بعػػد  ،)فمػا أدرم(
 قاصد.  الشقة، كككنه سفران  ير

 :(2)كقاؿ
ييييييب ٌد ب ييييي   لبيييييياء  ميييييا ى ا  يييييوع سيييييأَل  ه 

مييييييا    إ ا اليييييي عااءل ت غبعييييييِ ا و ييييييم  ال  

   
يييييييَء تدلزيييييييااد    أل ل    ٌد اليييييييرع ول مد اعييييييي   ه 

ييير م ا    تل ايييب ميييّ الليييي  ميييء  ليييرعائدها  د
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  لييط   الظعييو د أت يي   التعيي    ييء  لييرلض  

ييييييييادم ا     يلييييييييَ ا ل   َيمييييييييا  َليييييييييو  ميييييييياغ ل ش 

   
هػػذد ثالثػػة أبيػػات يفخػػر الشػػاور فيهػػا بفػػرط سػػخااه. كمعمػػـك أف العػػرب 

ألنهػػا مػػف  ؛كانػػت تقػػرف الجػػكد بميػػاؿ الشػػتاء الشػػديدة الزمهريػػر. كلقػػد ذكػػر النػػار
 التصػريحية االسػتعارة لكاـز شدة البرد، كمػا ذكػر الػريأ تسػكؽ السػحب. كتتجمػ 

يزجيف  يمان(؛ فقد شبه الليـ كقكله: ) في البيت الثالث، في قكله: )أتيف التيف(،
كهػػك فيػػه يصػػؼ هػػذد السػػحب القادمػػة مػػد الميػػؿ، فتزيػػدد  بقطيػػد مػػف المكاشػػي.

كيزيػػدها بػػركدة. فأمػػا التػػيف ف نػػه اسػػـ الجبػػؿ الػػذم أتتػػه هػػذد السػػحب، كهػػك فػػي 
ذا كػاف الحػػديث وػف الػػريأ  مكضػد نصػب مفعػػكؿ بػه لمجانسػػة الفعػؿ )أتػػيف(، كال

انتقػ  الفعػؿ أتػ ؛ ألنػه أكثػر مػا يسػتعمؿ فيمػا  كما ينسب إليها مف األهػكاؿ فقػد
 له شأف مف المكاقؼ كاألمكر أكثر مف  يرد مف مرادفاته؛ نحك جاء.

 :(ٔ)كقاؿ
 فييييييإَء تيييييي  َيييييي   ييييييأَت   أ ييييييٌ  نطييييييا

  أ يييييييييييييياو   اهيييييييييييييييا  ىايييييييييييييي ا متيييييييييييييي ل   

   
 فقيييييييييييييييي  َر نيييييييييييييييية   مزيييييييييييييييير إليييييييييييييييي 

يييييييييييييييية إ  البيييييييييييييييييمد الزيييييييييييييييير ءل     مالاَ 

   
  كييييييييييي  فييييييييييي   إَء أمايييييييييييِ  أ يييييييييييرهل

  يييييييييييييء الييييييييييييي  يا منيييييييييييييوءل  سيييييييييييييتل را   

   
فػػي هػػذد األبيػػات الثالثػػة يتحػػدث النابلػػة وػػف فتاتػػه سػػعاد التػػي رحمػػت 
كابتعػدت، كذكػػر مػػا كابػػدد لفراقهػػا مػف الحسػػرات كاآلالـ. كلكػػف إلػػ  متػػ  سػػيظؿ 
كػػذلؾ قػػػريف آالـ كنضػػك سػػػهر. إنػػػه ال بػػد أف يسػػػرم وػػػف نفسػػه كيقريهػػػا؛ فمعػػػؿ 

 نهمػػػػا المػػػػكت. كتبػػػػدك االسػػػػتعارةبعػػػػدها يكػػػػكف، فكػػػػؿ قػػػػرينيف ال بػػػػد أف يفػػػػارؽ بي
؛ فػػػ ذا أردناهػػػا فػػػي الفعػػػؿ)تخرج( فهػػػي فػػػي البيػػػت الثالػػػث التصػػػريحية كالمكنيػػػة

ذا أردناهػػا فػػي االسػػـ )المنايػػا( فهػػي  تصػػريحية؛ حيػػث شػػبه المػػكت بػػاإلخراج. كال
فقػػد شػػبه المنايػػا ب نسػػاف قػػكم. كبػه نمحػػظ أف كجػػكد االسػػتعارة فػػي البيػػت  ؛مكنيػة

 المعن .   األبيات الثالثة، كأ ن كثؼ دالالت الثالث قد
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 ثالجًا: اجملاس:

المجػػػػاز للػػػػة: "هػػػػك مصػػػػدر ميمػػػػي ومػػػػ  زنػػػػة )مفعػػػػؿ( بمعنػػػػ  الجػػػػكاز 
. كمػف المعنػ  الملػكم جػاء المعنػ  (1)كالتعدية مف جاز المكاف يجػكزد إذا تعػداد"

االصطالحي لممجاز؛ "فهك لفظ استعمؿ في  ير ما كضد له أصالن لعالقة مػا 
.كأشػػػػهر والقاتػػػػه: (2)المشػػػػابهة، مػػػػد قرينػػػػة تمنػػػػد إرادة المعنػػػػ  األصػػػػمي يػػػػر 

الجزايػػػة، كالكميػػػة، كالسػػػببية، كالمسػػػّببية، كالحاليػػػة، كالمحميػػػة، كاوتبػػػار مػػػا كػػػاف، 
 كاوتبار ما سيككف.

يقػػكؿ ابػػف األثيػػر: "كاومػػـ أف كػػؿ مجػػاز لػػه حقيقػػة؛ ألنػػه لػػـ يصػػػأ أف 
مكضػكوة لػه؛ إذ المجػاز هػك اسػـ يطمؽ وميه اسـ المجػاز إال لنقمػه وػف حقيقػة 

لممكضػػد الػػذم ينتقػػؿ فيػػه مػػف مكػػاف إلػػ  مكػػاف، فجعػػؿ ذلػػؾ لنقػػؿ األلفػػاظ مػػف 
 :(4). كمنه قكؿ النابلة الذبياني(3)الحقيقة إل   يرها"

ٌَ أ اايييييير ل   أَييييييو ل  اليييييين  ل َيييييي  ماليييييي

ن تاييييييييييي   ظيييييييييييرة  ىيييييييييييا د     إ  امغيييييييييييي د

   
ييييينا بي يييييَر    أهل با ييييير   أل مييييييةا ميييييء س 

  عيييييي   بيييييي ا  ، أم سيييييينا  ييييييا د أم  ايييييي ل   

   
 بيييي   اييييي ل  عيييي   بييييي ا،  اللييييي ل معتقيييييرا 

ييييييييء بيييييييي د أ ييييييييواب   أَسييييييييتا د     فييييييييوح  مد

   
فػػي البيػػػت األكؿ يخاطػػب الشػػػاور صػػديقان لػػػه يػػدو  الحػػػارث، ككانػػػت 
النجكـ قد أكشػكت ومػ  األفػكؿ؛ فالميػؿ مػدلهـ الظممػة، كلكنػه يبصػر نػكران، فهػك 

بػػرؽ؟! أـ كجػػه نعػػـ أـ شػػعاع نػػار، يسػػأله كهػػك يسػػأله: أتػػرل هػػذا النػػكر كمػػيض 
مف قبيػؿ  يعمـ أنه كجه نعـ. كهك يصرح بذلؾ في البيت الثالث، كهك إنما سأله

 إبرازان لجماؿ فتاته هذد. تجاهؿ العارؼ

                                                 

، صػػححه: محمػػد رشػػيد رضػػا، دار بروورار البأةووةـ(: ٜٛٛٔالجرجػػاني، وبػػد القػػاهر ) (ٔ)
 ٖٛٗ، ص: ٔالكتب العممية، بيركت، ط

 ٖٛٗالبال ة ، ص: الجرجاني، أسرار  (ٕ)
 ٛٚ/ٔابف األثير، المثؿ الساار،  (ٖ)
 .ٕٖ، ص:ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٗ)



 الذبياىنظواهر أسلوبية ىف شعر النابغة 
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٛٚ﴾  
  

 :(1)كقاؿ
 إ ا ا تعحيييييييٌ ايييييييا  ا نييييييياء   ا طيييييييا

  مييييييييء  تعلييييييييق ىييييييييي   لييييييييق  اليييييييير   

   
ٌَ للعاييييي  ظليييييٌ   ا ييييييا     إء ضيييييق

 تاايييييييي  إ  اميييييييي ءد تيييييييي  إليطييييييييا  إء   

   
هػػذاف البيتػػاف مػػف مقطكوػػة وػػدة أبياتهػػا خمسػػة. كفيهػػا يتشػػبب النابلػػة 

. كهػك فػي البيػت األخيػػر -كقػد سػبؽ ذكرهػا–بمػف أطمػؽ وميهػا اسػـ: )المالكيػة( 
يصؼ ضحكها كتبسمها، كلقد  ال  في هذا الكصػؼ؛ بػأف جعػؿ الكوػكؿ ترنػك 

بسمت. ككأني به يريد أف يقػكؿ: إليها إذا ضحكت كما جعؿ السحب تبرؽ إذا ت
إنهػػا حػػيف تضػػحؾ تػػزداد جمػػاال فترنػػك إليهػػا الكوػػكؿ؛ إذ تلػػدك ككأنهػػا إحػػداها. 

 كهي أف تبسمت بانت نكاجذها ككميض البرؽ.
 :(2)كقاؿ

 ختييييييييييي  ا  ض إميييييييييييا بنيييييييييييٌ  نطيييييييييييا

  تعييييييييييى مييييييييييا ىيييييييييييييٌ  ييييييييييا  زييييييييييييو  

   
  سييييييييييٌ أ تائهييييييييييا بيييييييييي   اسييييييييييتزرت

 فتمنييييييييييييييييييييّ اا ايطييييييييييييييييييييا أء  يييييييييييييييييييييو  

   
بيتػػاف مفػػرداف فػػي ديػػكاف النابلػػة، كهػػك فيهمػػا يمػػدح أحػػد وظمػػاء هػػذاف 

زمانه مف الممكؾ كنحكهـ، كلقد  ال  في مدحه فأكصمه إل  مرتبة فكؽ مراتب 
 ساار الخمؽ؛ إذ جعمه مف أرس  جباؿ األرض فامسكها أف تميد.

 :(3)كقاؿ
   مرىاييييييييييييا  بغيييييييييييي  ،    أهييييييييييييو  بيييييييييييي د 

 إ ا كيييييييييياء  ت الر ييييييييييقل ا ىاعييييييييييةد يف   يييييييييي د   

   
الشاور يكرد ما سيأتي مف األياـ، ككاف المنتظر أف تكػكف كراهيتػه آتيػة        

مػػف هػػكؿ مرتقػػب كخطػػب نػػازؿ؛ كػػالمكت أك الػػداء العضػػاؿ أك الفقػػر المتقػػد أك 

                                                 

 .ٔٙ، ص:ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٔ)
، كينظػػػػػر فػػػػػي آخػػػػػر الػػػػػديكاف، ٖٚ، ص: ديووووووان النابغوووووة الوووووذبيانيالنابلػػػػػة الػػػػػذبياني:  (ٕ)

 .ٚٔٔص:
 .ٖٕ، ص:ديوان النابغة الذبيانيني: النابلة الذبيا (ٖ)



 الذبياىنظواهر أسلوبية ىف شعر النابغة 
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٛٛ﴾  
  

الحاجػػػة كالعػػػكز، كلكنػػػه وػػػدؿ وػػػف ذلػػػؾ كمػػػه كجعمػػػه قصػػػران ومػػػ  كػػػكف أحبتػػػه 
 سيفارقكنه.
 :(1)كقاؿ

بئ املضيييييييا         َاييييييي ل ل تي زلييييييي ع الائيييييييللَو

ييييييييي د      تلوَدييييييييي ل بالا يييييييييالعاحد  يييييييييا   ا لااىد

   
هػػذا البيػػت مػػف قصػػيدته الباايػػة، كفيػػه يصػػؼ سػػيكؼ اللساسػػنة. كلقػػد 
أ ػػرؽ فػػي كصػػؼ حػػدتهما؛ إذ لػػـ يكتػػؼ بجعمهػػا تقطػػد الػػدركع بػػؿ تمػػادل حتػػ  

 جعؿ الحجارة تقدح شرارا إذا قروت بها.
 رابعًا: اللهاِة

هػي: "أف تػتكمـ بالشػيء كتريػد بػه  يػرد، كقػد )كينيْيػُت(  الكناية لغرة 
كالكناية اصطالحان: لفػظ أطمػؽ . (2)بكذا وف كذا ك)كينيْكُت( أيضا )ِكنايةن( فيهما"

. كتنقسـ الكناية باوتبػار (3)كأريد به الـز معناد، مد جكاز إرادة المعن  األصمي
، أك مكصػػكفان، أك المكنػػي ونػػه ثالثػػة أقسػػاـ، فػػ ف المكنػػي ونػػه قػػد يكػػكف صػػفة

إرادة المعنػ  الحقيقػي الػذم يفهػـ مػف صػريأ المفػظ فػي نسبة. كما يجكز في الكناية 
 :(4)كمنها قكؿ النابلة الذبياني الكناية.

 كييييييييييي  ا ا يييييييييييا بأ ييييييييييي   يييييييييييُ ظامييييييييييية

  رفيييييييييييا بعيييييييييييير   إ قييييييييييييا ا بإ قييييييييييييا   

   
 فبييييييييييمتا    يييييييييا  الاييييييييي   اىييييييييي ة

  شييييييييييمة للميييييييييواتِ شيييييييييط   مبييييييييينا   

   

                                                 

 .ٖ، ص:ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٔ)
، ٔ، دار الفكػر لمنشػر كالتكزيػد، األردف، طمختار الصواايالرازم، محمد بف أبي بكػر:  (ٕ)

 .، مادة: كني ـٕٚٓٓ
. ص: برروووةا و حومةوووا و نونةوووا، البأةوووة ال ربيوووةينظػػػر: الميػػػداني، وبػػػد الػػػرحمف:  (ٖ)

، دار النشػػر الػػدكلي، تيرووير  حووم البيووانـ(: ٕٓٔٓ. كينظػػر: مهػػدم، وػػزة احمػػد )ٚٙ٘
المووودخل إلوووى ـ(: ٕٕٔٓ. كينظػػػر: ويسػػػ ، سػػػحر سػػػميماف )ٙٛٔ، ص: ٔالريػػػاض، ط

 .ٖٕٔ.ص:ٔ، دار البداية لمنشر كالتكزيد، وماف، ط حم ادرحوبية
 .ٖٖ، ص:ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٗ)



 الذبياىنظواهر أسلوبية ىف شعر النابغة 
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٜٛ﴾  
  

الشػػاور فػػي صػػدد مػػديأ أحػػد كبػػار القػػكـ، كقػػد أراد أف يثبػػت لممدكحػػه 
مػػػف الصػػػفات المهابػػػة كالبػػػأس كالشػػػدة كالعػػػدؿ، فاختػػػار لصػػػفات البػػػأس كالشػػػدة 
لفظػػػيف، أكلهمػػػا الفعػػػؿ )جزانػػػا(، كمػػػا فػػػي الفعػػػؿ مػػػف الداللػػػة ومػػػ  االسػػػتمرار، 

ا يتضػػمنه كثانيهمػا اسػػـ األيػػدم؛ لمػا يحممػػه االسػػـ مػف الداللػػة ومػػ  الثبػات، كمػػ
مف الطْكؿ السطكة كالشدة كقكة البأس. كلقد استعمؿ الشاور الكناية لبياف أكجه 
 جػػزاء ممدكحػػػه إيػػػاهـ؛ فقػػػد كنػػػ  وػػػف ودلػػػه فػػػيهـ بمػػػا أثبتػػػه بنفػػػي صػػػفة الظمػػػـ.
معانان في إيضاح هذا المعن  فقد انتق  لذلؾ لفظػيف متقػابميف متضػاديف؛ همػا  كال

التنكيػر؛ لبيػػاف أف ممدكحػػه وػػادؿ فػػي  )العػرؼ( ك)اإلنكػػار(، كسػػاكل بينهمػػا فػػي
معاممتػػػه، فهػػػك يقابػػػؿ اإلحسػػػاف ب حسػػػاف مثمػػػه، كيجػػػازم ومػػػ  المسػػػاءة بمثمهػػػا 
كػذلؾ، كال يليػبّف وػػف البػاؿ تقديمػػه العػرؼ وػػف اإلنكػار. ثػػـ أراد أف يبػيف صػػفة 
مجازاتػػػػه العػػػػرؼ بػػػػالعرؼ كالنكػػػػر بػػػػالنكر فشػػػػبه مجازاتػػػػه ومػػػػ  اإلنكػػػػار بالسػػػػـ 

د أف يبػػػيف صػػػفة مجازاتػػػه ومػػػ  العػػػرؼ بػػػالعرؼ انتقػػػ  الػػػذواؼ، كهػػػك حػػػيف أرا
 تشبيها مضادا لمتشبيه األكؿ؛ فشبهه بالشهد.

 :(1)كقاؿ
 ىييييييييياء  الرعىيييييييييي ل  مل تيليييييييييو ئعدَ  مطييييييييي  ئا  

ييييييي       الاعيييييييَاول  ا ماييييييياال منطيييييييا م َو د

   
هػػذا البيػػت مػػف قصػػيدة النابلػػة الداليػػة المشػػهكرة التػػي ُيػػزوـ أنهػػا كانػػت 

كبػيف الممػؾ النعمػاف، كفيػه يػذكر رحيػؿ مػف اسػماها )مهػدد(، سػبب الجفػاء بينػه 
نػػػي أرجػػػأ أف مهػػػدد هػػػذد هػػػي )ميػػػة( التػػػي ذكرهػػػا فػػػي مطمػػػد القصػػػيدة، كلعػػػؿ  كال
االسميف رمز لممتجردة إف صحة الركاية التي ال مجاؿ لػذكرها. كهػك فػي البيػت 
يتحػػدث وػػف رحيػػؿ هػػذد الفتػػاة مػػف  يػػر أف يكػػكف بينهمػػا كداع، ثػػـ إنػػه أراد أف 

وػف ذلػؾ باسػتعماله هػذا التضػاد   بيف أف هذا الرحيػؿ فػراؽ ال لقػاء بعػدد، فكنػي
فػػي قكليػػػه: )الصػػبأ( ك)اإلمسػػػاء(، مسػػػاكيا إياهمػػا فػػػي التعريػػؼ جػػػاوال إياهمػػػا 
مبتػػدأ مخبػػرا ونػػه بقكلػػه: )مكوػػدم(؛ فالصػػػبأ كاإلمسػػاء همػػا مكوػػد وػػكدة هػػػذد 

                                                 

 .ٖٕ، ص:ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٔ)



 الذبياىنظواهر أسلوبية ىف شعر النابغة 
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٜٓ﴾  
  

الكصػػاؿ بينهمػا، كهػػك إذ جمػػد بػػيف هػػذيف المتضػػاديف  ةالفتػاة بعػػد رحيمهػػا، فعػػكد
 بالعطؼ كهما ال يمتقياف فكذلؾ ف نه لف يمتقي بها إل  األبد حت  يمتقي هذاف.

 :(1)كقاؿ
 ىلاليييييييييٌ  يييييييييا تايييييييييا  لييييييييي  اأييييييييي ا ا

  ليييييييييِ التأ  ييييييييي   عايييييييييمطا الييييييييي   ءل   

   
 لييييييييييو أاا تيييييييييي  ميييييييييي   ات  يييييييييي   

 مييييييييييييييييييييي  مل تاييييييييييييييييييياىا  اليمييييييييييييييييييي   

   
هذاف البيتػاف مػف قصػيدة طكيمػة هػي إحػدل اوتذارياتػه لمممػؾ النعمػاف، 
كلقػػد اسػػتعمؿ فيهمػػا الكنايػػة فػػي صػػدر كػػؿ بيػػت، كقػػد تجمػػت الكنايػػة فػػي البيػػت 

ب  نػػػاء األلفػػػاظ الثػػػاني ممزكجػػػة بالتكريػػػة، فأضػػػافت إمكانيػػػات تعبيريػػػة تمثمػػػت 
ثػػراء المعنػػ ك  ضػػفاء الحركػػة كالطرافػػة كالجػػّدة فػػي األ كالداللػػة، ال فقكلػػه:  ؛سػػمكبكال

)يميني(؛ فقد تككف بدالن مطابقان لمػا قبمهػا، كهػك قكلػه: "ذات خمػس"، كالمػراد بػه 
يػػدد اليمنػػ ، كقػػد صػػرح بهػػا فػػي آخػػر البيػػت. كقػػد تكػػكف مبتػػدأ أك خبػػران؛ كالمػػراد 

 )قسمي(، كقد اوترضت بيف فعؿ الشرط كجكابه.
 :(2)كقاؿ
ٌَ مء   ٌَ  ليا  الاعوئد أ زابيا  إ ا ا ايرف

ّل  نيييييييييييييييَب  ليييييييييييييية برمييييييييييييييا       تاييييييييييييييي

   
هذا البيت مػف قصػيدة بػدأها النابلػة بػذكر مػف أسػماها سػعاد، كهػك بعػد 
ذكرها كذكر منازلها مض  في كصفها، كهك في البيت يصفها بأنهػا تعػيش فػي 

وف ذلؾ بقكله: "ليست مػف السػكد أوقابػا"؛ كذلػؾ   نعمة كخفض ويش، كقد كن
ألنها  ير مضطرة إل  التنقؿ ك العمؿ فتسكد وقباهػا لػذلؾ، كقػد اسػتتبد ككنهػا 

 كذلؾ أنها ال تبيد تمر األراؾ أك  يرد.
 :(3)كقاؿ

ط َ   إ ا ميييييا  ييييي  ا بيييييا ي د ىليييييق  فيييييَو

ت يييييييي   بع ايييييييياس د       ، ُ    ايييييييياس ل   يييييييي

   
                                                 

 .ٜٜ، ص:ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٔ)
 ٙٚالمصدر نفسه، ص: (ٕ)
 .ٔالمصدر نفسه، ص: (ٖ)
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  ﴿ٖٜٔ﴾  
  

   ر فَين طيييييييياأييييييييءع  ليييييييييطدَ   ييييييييائةا َيييييييي  

 إ ا  يييييييرض  ا  يييييييبع فيييييييو   القتاسييييييي   

   
ُه   أييييييييي  شييييييييييمةا مل  ع طيييييييييا هللا  ييييييييي

ُل   يييييوا بد     ميييييء ا يييييوئد،  ا ىيييييومل  ييييي

   
هػػذد القصػػيدة يمػػدح النابلػػة فيهػػا ومػػر بػػف حػػارث األوػػرج الممػػؾ، كهػػك 
فيها يثبت له مف األكصاؼ مػا يسػتتبد أحػدها اآلخػر، كتتجمػ  الكنايػة فػي هػذد 

الثالثػػػة فػػػي كصػػػفهـ بالشػػػجاوة، فهػػػـ حػػػيف يتكجهػػػكف إلػػػ  اللػػػزك فػػػ ف األبيػػػات 
جكارح الطير تتبعهـ لعممها بكفرة ما ستحصػؿ وميػه مػف جثػث القتمػ  جماوػات 

حت  إنهػا تعممػت أنهػـ حػيف يعرضػكف رمػاحهـ فػ ف هنػاؾ كقعػة  تتمك جماوات.
لػة يمفيػه ، ك دا تعممها هػذا وػادة لػديها. كالمتتبػد  لشػعر الناباكافر  اكهناؾ طعام

كقد كاف يقرف الشجاوة بالجكد فػي مدااحػه، كيتجمػ  هػذا فػي قكلػه: "لهػـ شػيمة 
نه في هذا البيت يربط بيف كصفهـ بالشجاوة ككصفهـ  لـ يعطها    يرهـ". كال
بالجكد كسعة العقكؿ كحضكرها أبدا؛ فهـ يجكدكف كأحالمهـ لـ يذهبها شكر كال 

 خامرها بطر.
 :(1)كقكله

 ا ليييييييييييييييي د  ئ يييييييييييييييينط َ حملييييييييييييييييتطَ   اتل 

ُ  العواَييييييي د     َيييييييوًنا فميييييييا  ر يييييييوء   ييييييي

   
كهػػك ينتقػػؿ فػػي هػػذا البيػػت إلػػ  مػػدح مسػػاكنهـ كمكضػػد حمػػكلهـ؛ فهػػـ 

كهػي األرض  يسكنكف بيت المقدس الذم كن  ونه بقكله: "محمػتهـ ذات اإللػه".
المقدسة كمنػازؿ األنبيػاء ومػيهـ السػالـ، كلػذلؾ فػ ف ديػنهـ قػكيـ فمػا يطمبػكف إال 

 وكاقب أمكرهـ كحسف الجزاء وميها.
 :(2)كقكله

،  يييييييييي ا ى ييييييييي ا  َ  يييييييييا ل النعيييييييييا د  َ 

ييييييييي د    يييييييييوعء بالرفييييييييياءد  يييييييييوم الائااسد يي   فل

   
  يييييييييييييتط  بيييييييييييييا الو سيييييييييييي  بييييييييييييينط 

  أكايييييية ا ضييييير و فيييييو  امبييييياا   

   

                                                 

 .ٖ، ص:ديوان النابغة الذبيانيالنابلة الذبياني:  (ٔ)
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 الذبياىنظواهر أسلوبية ىف شعر النابغة 
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  ﴿ٖٜٕ﴾  
  

ومػػ   كهػػك ينتقػػؿ فػػي هػػذيف البيتػػيف إلػػ  كصػػؼ مػػا هػػـ فيػػه مػػف النعػػيـ
؛ فنعػػالهـ رقيقػػة ألنهػػـ ليسػػكا بأصػػحاب شػػلؿ كال تعػػب فيطػػارقكف طريػػؽ الكنايػػة

نعػػالهـ، كهػػـ كػػذلؾ أوفػػاء الفػػركج أتقيػػاء، تحيػػيهـ اإلمػػاء فػػي أويػػادهـ، كيمبسػػكف 
 ثياب الخز األحمر المعمقة فكؽ المشاجب. 
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  ﴿ٖٜٖ﴾  
  

قــزاءة يف قدــّدة  ســكث الاّــح قــلااب قــال الهاباــة   منــُ ت تطبّكــْ: -

الذبّانْ

ا1 

: 

 ئ ييييياع  اأيييييو هل  اسيييييت  طلت   امنيييييا  ل 

  كييي   ت ايياي امييرا  البعييي ل شييام ل   

   
ُ  الالييييِ ّد اليييي ا د َيييي   يييي ٌل بربيييي اليييي  َ 

 معا دف طييييييييييييا  الاعييييييييييييا  اتل اأوا ديييييييييييي ل   

   
يييي  مييييرع بعيييي   ا  أسيييياس ل  ييييء سلييييع هل َ 

ّا كواميييي ل      لييييِ   ر  يييياتد اليييي ا د سييييا

   
ٌل مييييا  نيييي   بر  ىييييةد  ييييلعي   دييييَرم   فا 

 ختيييييييييييي ع برىليييييييييييييب تيييييييييييييا ة   تناَييييييييييييي ل   

   
 مو زيييييييييةد ا  اييييييييييااد مضييييييييياو ةد الزييييييييييرا

  عيييييييوب  إ ا كييييييي ع العتيييييييا ل امراسييييييي ل   

   
ييي  ئتل الرىييي   ىييي  تبيييذع  تَ   كيييأين ش 

  لييييييييِ َييييييييا ح   ييييييييا تضييييييييمء   اَيييييييي ل   

   
ييييييييييع    َ ييييييييي ئ كعزييييييييي د ا  ييييييييي    ع ملا   أ

 ىل ابدييييييييييية  َيييييييييي  ك  م َتيييييييييي ل امايييييييييياىد ل   

   
 أضييييييييييرع  ييييييييييرئااد الناييييييييييالةد ْسييييييييييي 

  زلاطييييييييييييييا إَ  أ و تيييييييييييييي ل ا وىيييييييييييييي ل   

   
 ٌَ  إ ا ااه تييييي ل البييييي ع اييييي ع  إَء   ييييي

 تايييييييييييييييييياَم     اء     ملت ييييييييييييييييييا د ل   

   
  إَء ها ييييييييا سييييييييطو  أ ييييييييا ا   اايييييييية  

نيييييييييائد ل    ٌَ ا  يييييييييظع َ  ا ت ب    إء   ليييييييييو ا ى 

   
ييييييطا     بعد بيييييي  الاي َرشييييييااد  لَهيييييي    َ ياد

 اسيييييياطلتطا امنييييييا  ل   شيييييييااء  ىييييييي ل   

   
 ٌَ  لزييييييي   يييييييال  ميييييييا سيييييييرها  تز عييييييي

 لر  تطيييييييا ميييييييي  الزييييييييوهل  الوسيييييييياس ل   

   
 فييييو   طنيييي  ا  يييي اا  مايييير  ل ملقدطيييي َ 

ٌَ منييييييييي ل  يييييييييي ا   اسييييييييي ل      ميييييييييا  تزييييييييي

   
ٌَ أييييييييييييَ   بيعييييييييييييةا فييييييييييييذ  جا   كا يييييييييييي

ٌَ مياا  الاعيمااد الزااسي ل     إ ا اض ض

   
ُل بييييييي  النعمييييييياءل تغليييييييب َييييييي    ل    اييييييي

 بأسيييييييياابد امنا ييييييييا امراايييييييي ل  ييييييييي ل   

   
 ف لييييييييييي ع ا ليييييييييييي اة  االايييييييييييا  برئاسديييييييييييي د 

ُل الزنابيييييييي ل    ا ييييييييي د مييييييييا تلحيييييييي    زيييييييب ىااد

   
  زيييييييييو ل  اييييييييييا ا  لنقيييييييييير ء  اليز يييييييييي 

 لعيييييييي ع   ييييييييائا    أبييييييييا ليييييييي    افييييييييي ل   

   
 أىب    اَلليييييييييييييي  أينع إ ا مييييييييييييييا  كرتليييييييييييييي ل 

ييييييييييييي ل        يييييييييييييرعع  ئااا يف فييييييييييييي ائ   ئااد

   
  شييييييييييق  أءع تييييييييييوئ  إَء  كييييييييييرتل 

يييي ل    ٌَ ليييي  ع ا  امد   ملطيييير   مييييا ض ييييمع

   
                                                 

 .ٗٙ، ص:الذبيانيديوان النابغة النابلة الذبياني:  (ٔ)
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ييييييييييا  ىاييييييييياغع   العييييييييييي ل العتييييييييييا ل كأجع

 ه ييياءل امطيييا  ييي هل  ليطيييا الرىاسييي ل   

   
ُ  مليييييذ مئ    ٌ   ييييي  فيييييإَء ت ييييي ل َييييي   ئع ييييي

 أ اسييييييييييب  مليييييييييي ا  اتتطييييييييييا ا  اسيييييييييي ل   

   
 فييييييييييييو تاعيييييييييييي َء إءع امنييييييييييييية  مو يييييييييييي ا 

  كييييي   اميييييرع   وميييييا  بييييي  ا يييييا ل  اسييييي ل   

   
ُد لييييو ايييياا سيييياما  فمييييا    كيييياء  بيييي   ا يييي

 أبييييييييييييو ى يييييييييييير  إ  ليييييييييييييا   َوسيييييييييييي ل   

   
 ٌَ ييييب    أَمل ييييَ  ىيييييا   إء  يييي  فييييإَء   

 فميييييا يف ىييييييا  بعييييي  موتدييييي    اسدييييي ل   

   
 فييييييييييييينيب  ماييييييييييييييلو ل بعيييييييييييييي   الييييييييييييييية  

يييييييييَ ما   اسدييييييييي ل       ليييييييييوئد   بيييييييييا  و ءد ى 

   
 سزِ الغيي ل َي ا  بي   بايرهل  ااسي   

ييييييء الييييييوْسب     َ ييييييرا   ابييييييي ل بغييييييي   مد

   
     ا    فيييييييييييياءا  مايييييييييييي ا   نيييييييييييي ا 

  ليييييييييييِ ملنت طيييييييييييا ل ئدمي يييييييييييةا  ع ها دييييييييييي ل   

   
ٌل ىو ا ييييييييييا    وفييييييييييا   منييييييييييو ا      نايييييييييي

ُد ميييييء َيييييا   َاسدييييي ل    ييييي يييييء ا   سيييييألتادعل ل مد

   
 بقيييِ ىيييا دثل ا  يييو ءد ميييء في َزيييَ   بعييي د 

  ىييييييييو اءل منيييييييي  مييييييييوى ا متضيييييييياس ل   

   
 أَ ب يييييييي ل َيلعليييييييوئا  ليييييييي    اعييييييياءل   راييييييييوء  

  تيليييييييَرعا   هيييييييمل ا    مييييييي    كابلييييييي ل   

   
هػػذد قصػػيدة الميػػة لمنابلػػة الػػذبياني، كفيهػػا يرثػػي أحػػد ممػػكؾ اللساسػػنة؛  

كهػػك النعمػػاف بػػف الحػػارث بػػف أبػػي شػػمر، كقػػد أقػػاـ النابلػػة بناءهػػا ومػػ  البحػػر 
الطكيؿ؛ لما يتكافر فيػه مػف إمكانػات التعبيػر وػف المعػاني الجميمػة، كمػا أف فيػه 

نما كقد اختيارم في الدراسة كالتحميػؿ وميهػا لمػا يلن   المعن  كتتسد الداللة. كال
تبػػػيف لػػػي مػػػف صػػػدؽ واطفػػػة الشػػػاور تجػػػاد مرثيػػػه مػػػف جهػػػة، كلمػػػا رسػػػمه مػػػف 
المكحات كالصكر التي تنبػئ بصػدؽ مػا ذكػرت كتشػؼ وػف الحالػة النفسػية التػي 

 كاف وميها الشاور مف جهة أخرل.
ناقض ما ظاهرم لػه مػا يبػررد، كاختػار لفػظ كلقد بدأها بمفارقة أك قؿ بت 

الفعػػؿ )دوػػا(، فقػػاؿ: )دوػػاؾ الهػػكل(. كمعمػػـك مػػا يتضػػمنه الػػدواء كالػػدوكة مػػف 
كجػػػكب التمبيػػػة، كلػػػزـك االسػػػتجابة، كوطػػػؼ وميػػػه مػػػا يفارقػػػه كيناقضػػػه، فقػػػاؿ: 
)كاسػػػتجهمتؾ المنػػػازؿ(؛ فقػػػد جعػػػؿ المنػػػازؿ كمػػػا أصػػػابها مػػػف وفػػػاء، كراف ومػػػ  

مػػا جعمتػػه جػػاهالن بهػػا؛ فهػػك لػػـ يسػػند فعػػؿ الجهػػؿ إلػػ   معالمهػػا مػػف طسػػـك هػػي



 الذبياىنظواهر أسلوبية ىف شعر النابغة 
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٜ٘﴾  
  

نفسػه بػؿ جعمهػا مفعػكال لممنػازؿ. كلػيس هػذا  يػر تعبيػر ومػا يجػيش فػي الػنفس 
فراغ لما يعتمؿ فيها مف مكنكنات.   مف مشاور، كال

ثػـ هػك يمعػف فػػي التنػاقض؛ إذ يسػاؿ نفسػه مسػػتنكران وػف تصػابي المػػرء  
مػا أخنػ  ومػ  الػديار كمحػا رسػكمها  كقد اشػتعؿ رأسػه شػيبان. كيمضػي فػي بيػاف

كطمس معالمها مف السحب كما اشػتممت وميػه مػف  زيػر األمطػار. كهػك ومػ  
وادة الشعراء يقؼ وم  ربكع هذد الديار يسألها ومف اختار لها اسـ )سػعدل(، 

 كيصرح بأنه قد مض  وم  فراقه هذد الربكع سبد حج  ككامؿ.
ليقػيف لػدم بػأف أكثػر النسػاء إف اختيار الشاور اسـ سعدل مما يعػزز ا 

في الشػعر الجػاهمي خاصػة، كمػا يختػار لهػف مػف أسػماء ليسػت  يػر رمػكز لمػا 
فػػي نفػػس الشػػاور مػػف المشػػاور، كمػػا فػػي كجدانػػه مػػف األحاسػػيس. فمسػػت أرل 
)سعدل(  ير تعبير وػف السػعادة، أك تشػكؽ إليهػا كتمهػؼ وميهػا. فالشػاور فػي 

ذا كػػػاف  مكقػػػؼ الرثػػػاء كقػػػد فقػػػد وزيػػػزان طالمػػػا شػػػممه بروايتػػػه كطكيػػػؿ إحسػػػانه، كال
المكت قد  يب هػذا المحسػف فقػد  يػب معػه السػعادة مػف قمػب الشػاور كنفسػه، 

 فهك يتحدث ونها كيسع  إليها ككاف قد بدأها.
كلعمرم ما الهكل الػذم دوػاد فػي أكؿ قصػيدته سػكل هػكل هػذا المرثػي  

فػي نفسػه مػف  كوفاؤها  ير تعبير وما يعتمػؿ كحبه. كليست الديار كاستجهالها
اآلالـ. فهػػػي إذ خمػػػت مػػػف مرثيػػػه فقػػػد خمػػػت مػػػف كػػػؿ شػػػيء، حتػػػ  مػػػف المعػػػالـ 
كالرسػػػػكـ. كلكػػػػف هػػػػؿ يبقػػػػ  الشػػػػاور أسػػػػير األحػػػػزاف كسػػػػجيف اآلالـ؟ كمػػػػف ذا 
يستطيد أف يمضي كؿ حياته كذلؾ؟ كال بد لمقمب مف سمكل كلمنفس مف وػزاء، 

بة، كهػػي ناقػػة فميسػػؿ هػػذا كليعػػز هػػذد برحمػػة ومػػ  ناقػػة يشػػبهها بالصػػخرة صػػال
نشػػػيطة سػػػريعة فػػػي سػػػيرها؛ ترتفػػػد بػػػه الجبػػػاؿ كتحػػػط بػػػه الكهػػػاد. كهػػػي مكتممػػػة 
الخمؽ ضخمة الجسـ تمضي في سروتها الكقت الذم تكؿ فيه كرااـ النكؽ وػف 

 المسير.
ثػػػـ هػػػك ينتقػػػؿ ومػػػ  وػػػادة شػػػعراء الجاهميػػػة؛ فيشػػػبه ناقتػػػه هػػػذد بحمػػػار  

ضػػمنه ذلػػؾ مػػف دالالت الػػكحش. كيصػػفه بدقػػة الخصػػر كضػػمكر الػػبطف؛ لمػػا يت
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الخفة كالنشاط. كيمضي فيتـ قصة حمػار الػكحش فيجعمػه يقػكد  يػرد مػف األتػف 
إل  مكرد الماء، كلعمه يسقط مشاورد اتجاد مرثيه وم  مػا بػيف هػذا العيػر كأتنػه 
مف مكدة، فهي تبادله كيبادلها حركات المهك كاللزؿ الخاصة في والـ الحيكاف، 

ذا كاف قد قدـ بكصػؼ هػذا كهك يشبه وض األتف الرفيؽ  في مداوبته بالعقد. كال
العير أك المسػحؿ بدقػة الخصػر كضػمكر الػبطف، لمػا يتضػمنه هػذا مػف دالالت 

 السروة كالنشاط كما ذكرت آنفا. 
كهك يجمك هذد الصكرة إذ يذكر أف هذا العير يبادؿ أتنه حركاتها؛ فهػك  

المبػػادؿ ال إبطػػاء  يسػػرع إذا أسػػروت كيبطػػئ إف أبطػػات، كلكنػػه إبطػػاء المشػػارؾ
الكاني المتخاذؿ. كهي جميعا لسروتها كنشاطها كصالبة حكافرها إذا سارت في 
ف سمكت كوران تطاير تحت حكافرها الشرر قادحان كمفمال.  سهؿ أثارت اللبار، كال

إلػ  هنػا كيقطػػد النابلػة الحػػديث وػف رحمػة هػػذد العيػر كأتنػػه، التػي هػػي  
يػػاة؛ سػػعادة أـ شػػقاء، كيأسػػان أـ رجػػاء. أـ رحمػػة ناقتػػه، كالتػػي هػػي رحمتػػه فػػي الح

تطمعػػػان إلػػػ  هػػػذا كتمهفػػػان وميػػػه كسػػػعيان إليػػػه؛ بػػػالخالص مػػػف ذاؾ، كلػػػك بالنسػػػياف 
 كالسمكل كضرب الذكر ونها صفحا.

لقػػد كػػاف المنتظػػر مػػف النابلػػة أف يػػتـ القصػػة؛ فيجعػػؿ هػػذا العيػػر كأتنػػه  
نامكسػه، كيرسػؿ هػذا  ُيبمم مكرد الماء، كيفجأ بالقانص المتربص كامنان له خمؼ

سهمه التي تصيب مف العير فقتال حينا، أك تطيش كيخيب راميها أحيانػا أخػر. 
فمماذا لـ يتـ النابلة القصة؟ أهك االنسػجاـ مػد قكلػه: "فسػميت مػا ونػدم بركحػة 
وػػرمس"؛ فهػػك ال يريػػد أف يشػػلؿ سػػامعه بتفاصػػيؿ هػػك فػػي  نػػ  وػػف سػػماوها، 

ا العير التي هي إسقاط ما فػي نفسػه كيبقي الحديث وف نشاط كخفة كسروة هذ
 مف همة كجد ال يفترهما كال يثبطهما صرؼ دهر أك مكت وزيز.

لقػػد قطػػد الحػػديث وػػف العيػػر كأتنػػه كرحمتػػه المنتظػػرة إلػػ  مػػكرد المػػاء،  
ليشػػف هجكمػػان ينعػػ  فيػػه ومػػ  القػػكـ مػػف شػػيباف كذهػػؿ كقػػيس بػػف ثعمبػػه الػػذيف 
سرهـ مكت هذا الممؾ. كقد بدأ حديثه بالقسـ بأـ هؤالء القػكـ، كهػك قسػـ لػـ يػرد 

نمػػػا أراد تحقيػػػرهـ كتصػػػلير شػػػأنهـ، كلقػػػ د تبػػػد قسػػػمه بػػػه تعظػػػيـ المقسػػػـ بػػػه، كال
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بمفارقػػة. فمػػكت هػػذا الممػػؾ الػػذم سػػر هػػؤالء، قػػد أصػػابه بعمػػة، كهنػػت منػػه لهػػا 
القكل، كتكالبت وميه بها المخاكؼ. كهػك يػدوك ومػ  هػؤالء الػذيف فرحػكا لمقتػؿ 
هذا الممؾ الذم وزت به العرب، كأطمقت بكقعاته قبااؿ تميـ ككااؿ مف إسارها. 

كبسالته كوظيـ شأنه؛ إذ يتحدث وف كيتبد هذا الحديث وف شجاوة هذا الممؾ 
 كقعػػة وظيمػػة أكقعهػػا بأودااػػه، كقعػػة  مػػت لهػػا مراجػػؿ المنايػػا لهكلهػػا كشػػدتها،
كانحصػػر المطػػر فػػي سػػحبه. ثػػـ هػػك ينعػػي ومػػ  مػػف أنكػػر وميػػه شػػديد أحزانػػه 
كوظيـ آالمه كودـ سمكاد كنسيانه لمكت هذا الممؾ. ككيؼ يسمكد أك ينساد ككؿ 

ة كرفعػػة شػػأف كسػػعة مػػاؿ كبمهنيػػة وػػيش مػػف فػػيض مػػا هػػك فيػػه مػػف وػػزة كسػػعاد
 ندل هذا الممؾ كدااـ إحسانه إليه.

ثػػػـ ينتقػػػؿ إلػػػ  خطابػػػه قػػػااالن: إف كنػػػت سػػػترحؿ ف نػػػؾ سػػػترحؿ بالػػػذكر 
نػػػؾ سػػػترحؿ كقػػػد تركػػػت ُممكػػػان مكطػػػد األركػػػاف قػػػكم  الحسػػػف كالثنػػػاء الجميػػػؿ، كال

ف كنػػت الػػدوااـ أقامػػه أسػػالفؾ. كأمػػا المػػكت ف نػػه حػػؽ سػػيأتي ومػػ  كػػؿ حػػي، ك  ال
ستمكت فما في حياتي بعدؾ مف خير. ثـ يمتفت فيذكر مكت هػذا الممػؾ كدفنػه 
في الجكالف كرجكع دافنيه كالمعزيف بكفاتػه، كأنهػـ إذ دفنػكد ف نمػا دفنػكا الشػجاوة 

 كالسخاء.
كيختـ بالدواء لقبرد بالسقيا مف كريـ المطر كوميـ الليػث الػذم ينبػت  

ومػػ  قبػػرد الحػػكذاف كالعػػكؼ، كيبقػػ  ذلػػؾ القبػػر يعبػػؽ بالريحػػاف كالمسػػؾ كالعنبػػر 
ومػػ  أبػػد الػػدهر. كأنػػه سػػيبق  ومػػ  مدحػػه مػػا كػػاف فػػي ومػػرد ومػػر. كيػػذكر مػػف 

 حزف لمكته مف األرض كاألنساـ.
 

 
 
 
 
 



 الذبياىنظواهر أسلوبية ىف شعر النابغة 
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٜٛ﴾  
  

 اخلامتة

رحمة بال ية فنّية ُجسُت فيها خػالؿ ديػكاف النابلػة الػذبياني،  كانت هذد 
كطكفت أثناءها بيف قصاادد كمقطكواتػه كأبياتػه المنفػردة، كجمػكت أشػهر كأبػرز 

كألػكاف البيػاف، ثػـ جميتهػا فػي  كأشيد ما فيهػا مػف أنمػاط التكػرار، كأبػكاب البػديد،
 هذد الدراسة.
صػػػية متذكقػػػة لديكانػػػه أف كقػػػد تبػػػيف لػػػي بعػػػد قػػػراءات منػػػي متأنيػػػة مستق 

النابلػػة كػػاف فػػي شػػعرد ينطمػػؽ ومػػ  سػػجيته، دكف تكمػػؼ أك تمحػػؾ أك صػػنعة، 
شأنه في ذلؾ شػأف معظػـ شػعراء العصػر الجػاهمي، كأف مػا جػاء فػي شػعرد مػف 
أنماط التكػرار كألػكاف البػديد كضػركب المحسػنات، إنمػا كػاف يػرد وفػك الخػاطر، 

كانػػت األمثمػػة ومػػ  هػػذا البػػاب أك  دكف إونػػاء طبػػد أك إونػػات سػػميقة؛ كلػػذا فقػػد
ذاؾ أك ذلػػػؾ قميمػػػة أك نػػػادرة أك معدكمػػػة،  يػػػر بضػػػعة أبػػػكاب أشػػػهرها كأشػػػيعها 

 الطباؽ.
كقػػػد بػػػدأتها بدراسػػػة التكػػػرار فػػػي شػػػعرد، هػػػذد القضػػػية األسػػػمكبية الفنيػػػة، 
فدرست تكرارد لمحركؼ، كلؤللفاظ، كبينت أنػه قػد اسػتعمؿ تكػرار الحػركؼ ومػ  

منػػػه ألهميػػػة المكسػػػيق ، كأثرهػػػا فػػػي إضػػػفاء ركح مػػػف كجػػػه الخصػػػكص إدراكػػػا 
الحيكيػػة كالطرافػػة كالجػػدة فػػي الػػنص األدبػػي، كأّف تكػػرار الحػػركؼ مػػف شػػأنه أف 
يخمػػػؽ كحػػػدات مكسػػػيقية ذكات أنلػػػاـ جديػػػدة ترفػػػد المكسػػػيق  الداخميػػػة، كتثػػػرم 
المكسيق  الخارجية العركضية. كمػا ذكػرت أنػه قػد كػّرر األلفػاظ؛ ليحقػؽ إنشػاء 

كسيقية ذات إيقاوات جديدة مكحدة، كليبرز معانيه كأفكارد فتبدك أكثر كحدات م
 كضكحان كجالءن كتككيدان. 

كقػد كجػدت  في شػعرد. كما درست معظـ ما استنبطته مف أبكاب البديد 
أف أبػػرز كأشػػيد ألػػكاف المحسػػنات المعنكيػػة فػػي شػػعرد هػػي: الطبػػاؽ، كالمقابمػػة، 

مػػػػػػدح بمػػػػػػا يشػػػػػػبه الػػػػػػذـ. كأف أشػػػػػػهر كالتقسػػػػػػيـ، كالمػػػػػػذهب الكالمػػػػػػي، كتأكيػػػػػػد ال
المحسنات المفظيػة ف نهػا: الجنػاس، كحسػف االبتػداء، كحسػف الػتخمص. كلػـ أدع 

 منها مثاالن بّيف الكجه جمي النكتة إال أثبته كدرسته. 
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كبينت في دراسة األلكاف البيانية في شعرد أنه استعمؿ الصكر الكالمية مف 
أراد بػػػػػه لمعانيػػػػػه أف تكػػػػػكف أكثػػػػػر تشػػػػػبيه كاسػػػػػتعارة كمجػػػػػاز ككنايػػػػػة، اسػػػػػتعماال 

كضكحان، كلدالالته أف تككف أقند خطابا كأخمد مقاما في قمكب النػاس كأنفسػهـ، 
كأكردت الشكاهد مف شعرد وم  كؿ ما ذكرت. كختمت البحث بنمكذج تطبيقػي؛ 

 دراسة فنية.  فدرست إحدل قصاادد
الظػػػػػكاهر  كختامػػػػػا، فهػػػػػذا هػػػػػك ديػػػػػكاف النابلػػػػػة الػػػػػذبياني، كهػػػػػذد هػػػػػي أشػػػػػهر

األسمكبية، استنبطتها كدرستها، ثـ دكنػت مػف دراسػتها مػا كسػعني تدكينػه...ف ف 
ف قّصرت فهك طبيعة اإلنساف كوميه االوتذار.  كفيت فالفضؿ  كحدد، كال

  هللا مء   اا الزا ،  هو ىايب  الي  مناب.
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 قائمة املصادر واملراجع

المثووووول الرووووائر  وووووي بد  الباتووووو  : ـ(ٜٜٛٔ) ابػػػػف األثيػػػػر، ضػػػػػياء الػػػػديف -
 .ٔ، تحقيؽ: محمد وكيضة، دار الكتب العممية، بيركت، طوالشا ر

، المطبعة الفنيػة الحديثػة، مصػر، موريقى الش رـ(: ٕٜٚٔأنيس، إبراهيـ ) -
 .ٗط
، بشػػػرح ديووووان ببوووي تموووامـ(: ٜٓٚٔأبػػػك تمػػػاـ، حبيػػػب بػػػف أكس الطػػػااي ) -

 .ٕوبدد وزاـ، دار المعارؼ بمصر، ط الخطيب التبريزم، تحقيؽ: محمد
، تحقيػػؽ: البيووان والتبيووينـ(: ٜٜٛٔالجػػاحظ، أبػػك وثمػػاف ومػػرك بػػف بحػػر ) -

 .ٚوبدالسالـ هاركف، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
، دار الكتػػػػب الت ريفووووا : ـ(ٖٜٛٔ) الجرجػػػػاني، الشػػػػريؼ ومػػػػي بػػػػف محمػػػػد -

 .ٔالعممية، بيركت، ط
، صػػححه: محمػػد رشػػيد بروورار البأةووةـ(: ٜٛٛٔالجرجػػاني، وبػػد القػػاهر ) -

 .ٔرضا، دار الكتب العممية، بيركت، ط
، مؤسسػػػة حمػػػادة، قوووراما   وووي الشووو ر ال باروووي: ـ(ٖٕٓٓ) جعػػافرة، ماجػػػد -

 األردف، إربد د.ط. 
شري البا ية البدي ية  ي  حوم : ـ(ٕٜٛٔ)الحّمي، صفّي الديف وبد العزيز  -

مجمػػػد الملػػػة العربيػػػة، ،  تحقيػػػؽ: نسػػػيب نشػػػاكم، وماارووون البوووديع البأةوووة
 .دمشؽ

 .ٕ، دار الطباوة المحمدية، طادلوان البدي يةحمزة ز مكؿ )د. ت(:  -
، دار إحيػػاء التػػراث المقّدمووة: )د. ت( ابػػف خمػػدكف، وبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد -

 العربي، بيركت.
الفكػػر لمنشػػر كالتكزيػػد، ، دار مختووار الصوواايالػػرازم، محمػػد بػػف أبػػي بكػػر:  -

 ـ.ٕٚٓٓ، ٔاألردف، ط
، دار قووووراما  برووووحوبية  ووووي الشوووو ر الجووووا حيـ(: ٕٔٓٓربابعػػػة، مكسػػػ  ) -

 ـ.ٔالكندم لمنشر كالتكزيد، اربد، األردف،ط


