
 137 

 أبو نواس والخليع

 (التشويق والصياغة والشكل)

 الدكتور عبدالحميد حمام
 جامعة اليرموك                                                                

 استهالل:
 "قال الحسين بن الضحاك الخليع: أنشدت أبا نواس قولي:

ُ  بالن ساااااااااااا     وشاااااااااااااختل اللساااااااااااااُ وختلاااااااااااا  التكتياااااااااااا  شااااااااااااا   الو  ااااااااااااو
 

 إلى أن بلغت إلى قولي:
اااااااا   ال  لاااااااا     ي ْكاااااااات ض  أااااااااا بَاااااااا   أ ْن  

 
اااااااااات   اااااااااا    و   كأنوااااااااااا ن ْصاااااااااا   كأس 

 
معنرررى ملررري  وأنرررا أحررر   بررر ا  قرررال:  ررر ا فنفرررر نفررررة منكررررةا ف لرررت: مالرررك أف عتنررري   

 وسترى لمن يروىا ثم أنشدني بعد أيام:
 ي قبِّاااااال  أااااااا ياتَك وااااااُ اللياااااال ك ْوك بااااااا

 
 ْلت ااااااااااا   إذا عاااااااااا ق شااااااااااات   القااااااااااو   خ  

  
ا ف رررال: أتمرررن أنررر  ي رررروى لرررك معنرررى ملررري  وأنرررا فررري  ف لرررت:  ررر ت ميرررالتة يرررا أبرررا علررري 

 (.182-181ا ص2الحياة   " )ابن رشي ا العمدةا ج
 وي يد األيفهاني في الرواية في ول:

 (.152ا ص7"أتمن أن  يروى لك في الخمر معنى جيد وأنا حي" )األغانيا ج
 بن مهروي  إلبرا يم بن المدبر كالتالي:ويأتي بيت الخليع في رواية ا
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 كأنوااااااااااااااا ن صاااااااااااااا   كاساااااااااااااا    واااااااااااااات  
 

ِ  بَاااااااااااي أن ااااااااااا   ال  ل ااااااااااا    اااااااااااي   حاس 
 

 (151ا ص7)األغانيا ج                                                      
 ويضيف ابن رشي  في عرض  الحادثة الساب ة في ول:

هررا بيررت الخليررعا علررى أن لرر  فضررل "وأنررت ترررى سرريرورة بيررت أبرري نررواس كيررف ن سرري مع   
 السب ا وفي   يادة  كر ال مرا وقد أربى ابن الرومي عليهما جميعًا ب ول :

ُ  أااااااااااااا َ أأبصاااااااااااااتت    والكااااااااااااا  س  باااااااااااااي
 ُ شااااااااااااااااااااات ب هاأوكأنهااااااااااااااااااااا وكاااااااااااااااااااا

 

 ونااااااااااا  وبااااااااااايُ أناواااااااااااَل خواااااااااااسَ 
  وااااااااات  يقبِّااااااااال عاااااااااات   الشاااااااااوس  

 
را ولر لك كران ولكن بيت أبري نرواس أمرل للفرم والسرمعا وأعمرم  يبرة فري الرنفس واليرد

 (.182ا ص2َأْسَير" ) ابن رشي ا العمدةا ج 
 وي ول ابن الفارض في مثل   ا المعنى:

 يااااييتما ت  كااااأس  ومااااا شااااوس  لهااااا البااااي
 

ااااْ  ن ْ اااا    ااااالل  وكاااا  يباااايو إذا و       م 
 

ررل ابررن رشرري  بيررت أبرري نررواس علررى بيررت الخليررعا وبيررت ابررن الرومرريا والسررب  الرر    يفض 
نما  رو انطبراو ولريس دلريًوا ولكرن الحادثرة تثيرر بعرض يوردت غير م نع بالرغم  من طرافت ا وا 

 األفكار التي تتعل   بعملية التشوي  واليياغة والشكل في الشعر.
ونحرررن لرررن نفررري الموضررروعات السررراب ة الررر كر ح هرررا فررري  ررر ا الم ررراما ولكنهرررا شررر رات وقفنرررا 

 ا بها نفعًا.ن عليهاا فلعلهم يجدو ا وآثرنا إطوو األدباء والموسي ييعليها
 التشويق:

من األبيات الساب ة ال كر نوحم عوقة المعنى بالشكلا وكيف وضع كرل الشراعر الفكررة 
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فرري قالرر  مختلررف عررن يرراحب ا ومررا كرران لهرر ا ال الرر  مررن أثررر فرري ت ررديم الَكل ررم  وتررأخيرت حتررى 
انيا ي سرررتوفى المعنرررى. وتمهرررر بررر لك اليرررنعة أ  ال ررردرة علرررى السرررتفادة مرررن األلفررراما والمعررر
نفعررال وال الرر  الشررعر  فرري تركيرر  األلفررام بشرركل جرر ا . ولعررل اإلثررارة تكمررن فرري تيررعيد ال

نعة. أما أبو نواس ف د نهر  تتابعرًا متمير ًا فري يرياغة بيتر . فهرو للويول إلى نهاية مؤثرة وم 
ييور في البدايةا أ  في الشطر األولا شار  ال وما مستخدمًا "إ ا" و ي مرف لمرا يسرت بل 

ال مرران فيرر  معنررى الشرررطا الترري تجعررل الس ررامع يتشررو   لسررماو شرررطها وينتمرررت  ثررم  يررأتي مررن 
" ال   يتضمن في معنات شيئًا من الشهوة والشرا ة في الشر ا فيعطينا يورة فيها  بفعل "ع  
إثررارة إضررافية إلررى مررا أساسررت  "إ ا" الشرررطية  ثررم ي تبررع الفعررل الفاعررلا و ررو شررار  ال رروما و نررا 

ى شخيي ة متمير ة مرن ال روما فهرو  و مكانرة أو يرفات تسرتل م تميير ت عرن ا خررينا يرك  عل
ولكرن أبرا نرواس ل يبروا لنرا بسرر   ر ا الشرار  الر   يعر   فيهراا و رو ل يبروا أيضرًا بهراا الترري 

واإلثرارةا وين لنرا  أبو نواس ب لك بل يمعن فري التشروي يع   الشار  فيها. فما  ي  ول يكتفي 
واقع إلى الخيالا وب لك يهي ئ الس امع لرؤية لم يعهد اا ويورة لم تخطرر لر  ببرال. من عالم ال

يحل  أبو نواس اإلثارة وينهيها بعد أن استوعبت الشطر األول كل ا بل يسرتمر غلواؤ را فري  لو 
الشررطر الثرراني أيضررًا حيررش يرردو الشررار  الرر   يعرر  فيهررا وكأنرر  ي ب ررل   وفعررل الت بيررل يجعررل 

 ائمًا في عالم العش  والح ا وب لك أتاا ل  أبو نواس أن يتخي ل يورة ل ي ة  المستمع سابحاً 
" ول ة الح  ل   ي  ب ل بهوى و يام  فجمع شهو ممتعةا و ي يورة الم ح   ا ة الشرا  في "ع  

"فررري داج مرررن الليرررل" و ررر ت  فررري "الت بيرررل". ول يررر ال يماطرررل فررري الويرررول إلرررى النهايرررة في رررول:
نها تمن  اا ت يع د اإلثارة في النفسا إ  إالتي كان بإمكان  الستغناء عنه الكلمات المعترضةا

الت بيل جوت الليلي  المثاليا كمرا أنهرا تنر و إلرى رغبرة عمي رة لردى المسرتمع بالويرول إلرى ضرد  
يرل"ا إلرى عكرس الليرل الحالررك السروادا وبعرد كرل تلرك اإلثرارة منر  بدايررة لالملمرة "فري داج مرن ال

ر كلمة في ا تأتي النهاية المفاجئةا فبخوف ما يتوقع من ويف شار  ال روم البيت وحتى آخ
المتمي  عن ا خرينا نجدت يضع الكأسا أ  الخمررا فري الم رام األول ويهملر ا وترأتي يرورة 
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كرررأس الشررررا  دفعرررة واحررردة لتشررركل قفلرررة مريحرررة  وبعرررد تكرررديس اإلثرررارةا ترررأتي أشرررعة الكوكررر  
 عجا .المضيء المفاجئةا الد اعية لإل

 لنتفحص بيت الخليعا  ل جارى في حبكت  بيت أبي نواس 
المجهرول وتردعو  فهري تسرم  للخيرال برالنطو  فري أفر   رة "بكرأن"اف  يبدأ البيرت بدايرة مو 

ررا سرريأتي  ولكررن الخليررع يكشررف للسررامع مباشرررة عمررا يريررد في ررول: "نيرر  كأسرر "  للتسرراؤل عم 
ى سرحر الخيرال الر    يأتر  "كأنمرا" المثيررة. فيفشي مباشرة بيورة حس ية واضحةا ول ترقرى إلر

مرن  وان   ثم يتلو را برال مرا وبر  ينتهري البيرت فعروً الشطر األول قسطًا كبيرًا من عنف ب لك َفَ دَ 
ناحية المضمون واإلثارة. فل د بانت اليرورة متكاملرة ولرن يجرد  ويرف الشرار  والكرأس بعرد 

طر الثرراني يررأتي بررالجوا  عررن التسررراؤل  لررك فرري شررحن البيررت بترردف  جديررد  ل سرريما أن الشرر
"يكرو في بعض". فهو ب لك ي ضرعف  التروتر  الم تضم ن في "كأن" م ساطًا وبالتدري  فهو ي ول:

الرداخلي عنررد المسرتمعا وكلمررة "بعررض"  نرا غيررر ضررورية للمعنررى أيررًوا وتجعرل مررن الكررأس 
ن مررن أنجررم  الواحرردة قل ررة معرردودةا فخررالف برر لك مررا سررب  وسرراق  فرري اليرردر  و رر ت ال لررة تتكررو 

والنجرروم فرري ضرريائها ل تضررا ي نررور ال مرررا وبرر لك نحررس تراجعررًا فرري اليررورةا وبعررد ا تررأتي 
كلمة الفلك خامدة ل توقد في المسرتمع حررارة اإلعجرا ا وتنحردر النهايرة براردة ضرعيفة. ولعرل 

رراعد اإلثررارة وفرري ب يررت الخليررع  رر ا مررا يجعررل أبررا نررواس ينفررر نفرترر   ففرري بيررت أبرري نررواس تيا
 تتضاءل.

ولعل ابن الرومي فطن ل لكا فحافم على نه  أبي نواس من البداية وحتى الشطر الرابع 
مرررن البيترررين ودفرررع إلينرررا بالحرررل مررررة واحررردة. وابرررن الرومررري يضرررع أمرررام المسرررتمع يرررورة حس رررية 
فوتوغرافيررة  ولكنهررا ترردعوت فرري الوقررت نفسرر ا للتوقررع بحرردوش شرريء مرراا ولعررل فعررل "أبيرررت " 

متيل بضميرا يدعو للتساؤل عن الفاعل ال   ل يمهر في البيت األول  ولكرن يمهرر لنرا ال
الكأس وب لك ضاو ج ء مهم مرن اإلثرارة التري اقتنَيرها أبرو نرواس فري بيتر . وبرالرغم مرن  لرك 
ف رررد اسرررتطاو أن يعيرررد شرررد  انتبرررات المسرررتمع مررررة أخررررى عنررردما أترررى "بكرررأن" التررري تشرررحن ملكرررة 
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يا معنررى   نرري خيرراليا وتعرر   أس الترري مرررت اإلشررارة إليهررا بشرركل حسررالتخيررلا فأيررب  للكرر
نرواس فري البيرت الثرانيا  براع واإلثارة مجددًا. وابن الرومي تيرف ب كاء وق ادا فل د فا  أالتوق

فهررو ييررور الشررار  بررال مر كمررا فعررل الخليررع وبرر لك يرت رري بالشررار  إلررى مكانررة أرفررع وأكثررر 
شررعاعها الجررون  فيجررار  أبررا إضرراءة مررن الكوكرر ا ولكنرر  يسررمو ب الكررأس إلررى عليرراء الشررمس وا 
 نواس بالفكرة ويت د م علي  باليورة.

تجل ررت فرري األبيررات السرراب ة كلهررا وي يررد ا  يأمررا بيررت ابررن الفررارض فيحرريط بالكلمررات الترر
 وًل. ولكن  ل يضع أداة أو حرفًا يوحي بالتخيلا ول يورد ما يفاجئ المستمع أو ي عم ل فكرتا 

"البدر كأس"ا " ي شمس"ا "يدير ا  ول"ا "م جرت  ةيضع الويف مع المويوف مباشر فهو 
نجم". ونوحم أن  أف د البيت التياعد في التشوي  حين أترى بالبردر أوًلا ثرم ألح ر  بالشرمسا 

يا ولعلر  لرو اخترار الترتير  الترالي لحيرل علرى بوأتبعها بالهول الخافتا وينتهي بالنجم الخرا
ر فتسرطع الشرمس. فرالعبرة داء مثير: نجوم تناثر من كأس كالهولا يعبهرا برتياعد في الضي
ي الويررول إلررى لتكرروين يلعبرران دورًا مهمررًا جرردًا فررورةا بررل إن اليررياغة وايررليسررت ف ررط فرري ال
 التشوي  واإلثارة.
 الصياغة:

ن كانررت لالجملررة النثريررة الترري جمعنررا بهررا الكلمررات والمعنررى الرر   قيرردت ابررن ا فررارضا وا 
شعرية إل أنها ل تعتبر شعرًاا لما ا  ألنها لم ت رنمم حسر  اليريل المألوفرة للشرعرا أو  ييغة

ال ريبة لتلك الييل. والتجربة الساب ة تغرينا بمحاولرة أخررىا و ري إعرادة تركير  بيرت الخليرع. 
مر يكرو مرن نجرم. وحترى األبيرات السراب ة قا  و نموفي الواقع ل يتخطى المعنى أن ن ول: كأ

يرردا بررل  رري تنويعررات لرر : ون ررول: إنرر  إ ا أراد الشرراعر أن يضررع خرررج عررن  رر ا ال ل ت كلهررا
أفكارت ويورت الشعرية في وضرع ينفر  إلرى نفرس السرامع وقلبر ا فينبغري لر  مراعراة قضرايا عردة 

(ا لييرل إلرى أكبرر قردر مرن 193-188)فضرلا ص منها الشكلا وترتي  الكلمات واختيار را
يةا يكرون أكثرر وأسررو   إ ا يريل متكئرًا علرى عنايرر موسري الشرعر  التشوي  واإلثارة. والشكل
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فا .  ررو 17أنرريسا صنفررا ًا إلررى الررنفس البشررريةا وأعمرر  أثرررًاا وأسررهل حفمررًاا وأسررير وأعررم )
يًاا ولكررن فهرردًا إضررا( وموضرروو الشرركل يحترراج مررن الشرراعر ج22ا ص1987. عيررادا 19ص

يهما المستمع مع الشكل المحدد بوسيلة ماا نتائج  مشجعة بسب  الستجابة والتفاعل الل ين يبد
والتي نعرف من أنواعها الو نا والشطرا والبيتا والدور وال فلا وال افيةا والتفعيلرة  واسرتجابة 
مررًا فررري نمرررام يتفرر  وطبيعرررة البشرررر ال  نيرررة  المسررتمع تكرررون أقررروى وأفعررل إ ا كررران الشرررعر منتم 

المو ون أسلوبًا ضروريًا  ىول د كان الشعر المغن  والحسي ةا   ا عدا تجربتهم الحياتية واألدبية. 
(. ولكررن اللحررن 189-179فرري مرحلررة التل ررينا أ  قبررل تطررور الكتابررة وانتشررار ا )أنرريسا ص

واإلي رراو ل يرر الن يلعبرران دورًا مهمررًا فرري حيرراة البشرررية  واسررتعمالهما فرري الشررعر يضررفي عليرر  
ا وفي األبيرات األربعرة السراب ة يتأكرد لنرا ترأثير رون ًاا ويضيف إلى تأثيرت عنيرًا محببًا ومؤثراً 

الو ن )اإلي او(ا ونوحم وجود كلمات  ائدةا وجمل معترضةا وت ديم وتأخير للكلمات ليتسن ى 
وعرريا  وند للشرراعر أن يضررع المضررمون فرري ال الرر  الرر   اختررارت  ررو نفسرر  لرر  برروعي منرر  أو

"ني  كأس "ا ول "في بعض"ا ول لكلمة ونعود إلى بيت الخليع لنجد أن ل حاجة فعلية ل ول  
"الفلك". فلما ا أتى الخليع بها إ نا وما  ي مكانتها  باختيارا أورد را ليرتم بهرا و ن البيرت. 
يردة علرى المعنرىا علرى أكمرل  واإلبداو يتطل  من الشاعر قدرة في توميرف  ر ت العبرارات الَم  

 رري حرر فت. ويمكررن يررياغة بيررت وجرر ا بحيررش يشررعر المسررتمع أو المتل رري بررن ص المعنررى لررو 
 الخليع في شطر من البسيط كأن ت ول:

 كأن   وت يكتض أا أن  
 أو أن يياغ في بيت من الكامل فن ول:
َ   بال واياااااااااااة ن صاااااااااااب     أ ل ااااااااااا   وشااااااااااا

 
 أ ك أنواااااااا يكاااااااتض ن ااااااا  أاااااااا  واااااااتْ 

 
. ففري شرطر كلمات نفسرها التري اسرتعملها الخليرعلمحاولتين استعملنا الانوحم أننا في 

يط لم ن د أ  كلمات جديدة. برل برالعكسا أسر طنا كرل مرا  رو إضرافي  بينمرا فري بيرت البس
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"شرررعت بالغوايرررة" ليسرررت يم الرررو ن. ويمكرررن أن نضرررع فكررررة  الكامرررل اضرررطررنا إلضرررافة عبرررارة
الخليع دون تعديلا أ  أن نب ي على تشبي  الشار  بال مر والخمرة بالنجم فن ول مرن قبيرل 

 لبسيط:التوضي  البيت التالي من ا
اااو     نصاااب  كال  ل ااا   الكاااأس  اااي شاااَ  غ 

 
ااااااااات    كأنواااااااااا ن واااااااااة تكاااااااااتض أاااااااااا الق و 

 
و  ا يدل أن باإلمكان يياغة الفكرة في تكوينات متنوعةا ولكل منها م اق  الخراصا 
ن ال درة علرى اليرياغة تروا   فري مكانتهرا ال ردرة علرى ابتكرار المعنرى واليرورة الشرعريةا  وا 

المضمون المبتكرا يرت ي الشعر إلى قمة اإلبرداو اإلنسرانيا وبتكاتف اليياغة الجيدة مع 
ول يمكن أن ينعت  الشعر من الشكل ال   يشمل الهيكل الر   تلبسر  الفكررة واألجر اء التري 
تكررون  رر ا الهيكررل. واألو ان الترري يرريغت الفكرررة فيهررا حررددت للشررعراء ولنررا  ياكررل جررا  ة  

وبرر لك اقتيررر دور أبرري نررواس ودورنررا علررى  وكانررت الفكرررة أيضررًا جررا  ة ألبرري نررواس ولنرراا
إعررادة اليررياغة. أل ي ررال بعررد  لررك إن اليررياغة تفررو  ابتكررار الفكرررة أو اليررورة الشررعرية 
ررياغة الترري أد ت إلررى  أحيانررًا. ون يررد  نررا نجرراا أبرري نررواس المشررهود لرر  برر  فرري حسررن الي 

يررياغة األفكررار سرريرورة بيترر  ونسرريان بيررت الخليررع. و نرراك أمثلررة أخرررى ترردل علررى إعررادة 
واليرررورا ففررري العيرررر الجرررا ليا تنتشرررر اليرررور وت تناقرررل برررين الشرررعراءا وكرررل مرررنهم يعيرررد 

 (.27-22ا ص1977)ضيفا  يياغتها بأسلوب  الخاص
في يياغة الفكررة شرعرًاا يختبرر الشراعر مخ ونر  مرن كلمرات اللغرة وينت ري مرا يناسر  

ربررة  جماليررة فرديررة. وعمليررة   الخرراصا أ  حسرر  خبرررة  وتجقررالمعنررى الم يررودا ولكررن ب و 
نيرة. فنجرد ت ير حس  خبرة الشاعر باللغةا وحسر  كفاءتر  ال   والنت اء   ت قد تطول أ

 ر  قرض  الشعر من قول ال جلا أو الرجر ا أ  ابرن اللحمرة  من  و مثل جريرا ال   ي
يغررف  أو مثل ند ت الفر د  ال   كان يتأنى في يياغة شعرتا حتى قيرل فيهمرا: "إن جريرراً 
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من بحرا والفر د  ينحت في يخر". ول د ن    بعض الشرعراء قيرائد م لفتررة طويلرة قبرل 
(ا أ  أنهرررم 12-22ا ص1993)ضررريفا  برررن أبررري سرررلمى  يرررر إعونهرررا للنررراسا ومرررنهم 

 أعطوا اليياغة الوقت والجهد الكافيين لمعرفتهم بمكانتها.
لكلمات التي استعملها ثوثة لنحاول فيما يلي استكشاف األبعاد اليوتية والدللية ل

يد  نا كًو من أبي ون  -أو ما  و قري  من  -عنى نفس شعراء متعايرين ليؤدوا الم
 نواس والخليعا وابن الرومي.

 
 وقابلها عني ابُ التووا وقابلها عني أبا نواس الكلوة عني الخليع

 كأنما
 ني 
 كأس 
 قمر
 يكرو

 بعض أنجم الفلك
- 
- 
- 
- 

 إ ا
- 

 ر()ضمي فيها
- 

 ع 
 كوكباً 

 شار  ال وم
 خلت 

 في داج من الليل
 ي بل
 

 كأن ا كأن
 م وأنامل خمسفبين 

 الكأس
 قمر
- 

 عارض الشمس
 شاربها
 أبيرت 

- 
 ي بل

في ح ي ة األمرا  نراك مجموعرة مرن الكلمرات المختلفرة نحروًاا فمنهرا األفعرالا واألسرماءا 
غيررات الدالرة علرى معنرى محردد مثرل "كرأن وا  ا"ا وبعرض الجمرل أو الت والمرفا واألدوات مثل
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 ("عارض الشمس" أو "داج من الليل". فالشعراء الثوثة يستخدمون واحدة من أداتين )كأنا إ ا
تنم ان عن الخروج من الواقعا حسيًا كان أو معنويًا  وبينما يورد كرل مرن الخليرع وابرن الرومري 

ضرمير ف رط فري بدايرة األمررا كلمات تيف الكأسا ومكان  مرن الشرار  الر   يردلن علير  بال
فررإن أبررا نررواس ل يرر كر الكررأس بررل يرروحي ف ررط بوجود ررا بضررمير متيررل. ول ررد اكتفررى الخليررع 
لتحديررررد مكرررران الكررررأس ب ولرررر : "نيررررب " ولكررررن ابررررن الرومرررري أعطررررى يررررورة فوتوغرافيررررة وفيهررررا 

أمرا . كران ا تمامراً م منر  وبرين أنامرل خمرس"  ولرم ي عرر أبرو نرواس المفرتفييوت إضافية "برين 
عررن غيرررت مررن ال رروما كمررا أن ابررن  ف ررد أكررد أبررو نررواس علررى وجررودت وميرر تعررن شررار  الكررأس 

الرومي لم يكتف باإلشارة إلى الشر  بالضمير بل أك د وجودت براللفم أيضرًا فري البيرت الثرانيا 
بينمررا اكتفررى الخليررع باإلشررارة إليرر  بالضررمير ف ررط. وعلررى خرروف  لررك يسررتعمل الثوثررة الفعررل  

ا قب رل". فرإن الخليرع اكتفرى بفعررل فبينمرا ير أتي أبرو نرواس بفعلرين يردلن علرى الشرر  و مرا "عر  
ل" وبينما شب  كل من ابن الرومي والخليع الشرارَ  برال مر فرإن ب"يكرو"ا وابن الرومي بفعل "ي 

أبررا نرررواس ل يشررربه  بشررريء. أمررا محتررروى الكرررأس مرررن ال هرروة فرررأتى بثوثرررة نعررروت أو تشررربيهات 
أنجرم الفلرك"ا "كوكبرًا"ا "عرارض الشرمس". ولريس مرا قيرل بغائر  عرن فطنرة مختلفة "فري بعرض 

ال ارئا ولكن تفييل  ل م لتوضي  الرؤيةا وإلنارة ما سرنتطر  إلير  مرن المضرمون والم يرود 
من ترتيبات   ت الكلمات المختلفة. فالمطلو  من الشعراء ثناء الخمرر ومردي  شراربها. ولر لك 

اقع حسي ًا في ج ء من الكوما وفي ج ء آخر تيويرت بالخيال. ول اتج  الثوثة إلى تيوير الو 
"ا و مررررا ترررردلن علررررى المضررررمون ييررررل الخليررررع إلررررى الواقررررع إل ب ولرررر  "ن يررررَ  كأسرررر  و"يكرررررو

لتا بكلمات أخرى فإن المعنى سيتغيرا كأن ن ول مثًو:والم   يود من البيتا وا  ا است بد 
 كأنااااااااااااااا  بااااااااااااااايُ صاااااااااااااااحب   وااااااااااااااات

 
 ل  ل اااااااا   يتياااااااا  وااااااااا باااااااايُ أن اااااااا  ا

 
فاليورة تيرل  لتعبرر عرن معران مختلفرةا والرد ال  علرى الم يرود يجر  أن يكرون موجرودًا 

ل وقع ال ل برين الرواقعي والخيراليا ول يخلرط بينهمرا شعر في الغمروض. أمرا أبرو نرواس فيفيروا 
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كمررا فعررل الخليررع  فعنرردما ي ررول: "إ ا عرر  فيهررا شررار  ال رروم" فإنرر  يضررع أمررام السررامع اليررورة 
أ  الفعرل  –ةا والدليل على عالم الخيال. وفعرل "خلتر "  نرا يردعم "إ ا" السراب ةا برل  رو الحسي
أساسي للن لة من الواقع إلى الحلما فهو ي ب ل َبَدَل يع    و"ع " كانت أسراس الواقرعا  -"خلت "

 وبهررا يمكررن السررتغناء عررن شررار  ال رروما أو عررن "فيهررا"  كمررا أن "ي ب ررل" أساسررية لعررالم الخيررال
(. و كرر ا نوحررم ت ررابًو واضررحًا 229-231(ا )الروبرريا ص22-21ا ص1987بررو ديرر ا )أ

بين عالمينا وبين كلمتين فعلينا وك ا بين الملمة في "داج مرن الليرل" و"الكوكر  المضريء". 
ولعررل الكوكرر  لررم يكررن بمثررل  رر ا السررطوو لررو لررم ي ارنرر  أبررو نررواس بالملمررة. و ررو يفيررل بررين 

ومرري أيضرًا. وابررن الرومرري ي يرد فرري الفيررل بينهمراا فيخيررص لكررل العرالمين كمررا فعرل ابررن الر 
عررل "أبيرررت " يؤكررد العررالم المحسرروسا فهررو يرررات رويررا العررينا والكلمررات فعررالم بيتررًأ منفررردًاا وب

الويررفية التاليررة عبررارة عررن يررورة مررن الواقررع المرئرريا علررى الرررغم مررن اسررتعمال ابررن الرومرري 
كرار حرفري المريم والنرونا فتتكررر النرون سرت مررات لكلمات  ات رنين موسي ي لفمي و لك بت

والمريم أربرع مرررات. و ر ا التكررار شرربي  بدندنرة يروت معررين علرى آلرة موسرري ية. وبر لك أعطررى 
اليورة الحسية نغمرًا غيرر مرألوف فري عرالم النثرر أ  عرالم الواقرع  فهرو عرضري غيرر أساسري 

 (.272في مجال النثر )فضلا ص
شررير إلررى أفعررال الشررر  الترري اسررتعملها الشررعراءا فررالخليع نوفرري مجررال اسررتعمال الكلمررات 

ن علرى مبالغرة فري الشرر   واكتفرى انت ى "يكرو"ا وأبو نواس "ع "ا و مرا فعرون حس ريان يردل  
الخليررع بالشررر  الررواقعيا بينمررا  اد أبررو نررواس فعررًو خياليررًا و ررو "ي ب ررل"ا و رر ا مررا قنررع برر  ابررن 

اعر ن رد ر مردى شرطوح  فرري عرالم الخيرالا ودرجررة الرومري. ومرن طري رة التيرررف عنرد كرل شرر
ارتباط  بالواقع. فل د كان الخليع أكثر م واقعيةا وابن الرومي أكثر م خياليرةا واتخر  أبرو نرواس 

 موقعًا وسطًا  أليس بمثل  لك ت اس الشعرية   
 ف طا بل تتعدى  لك إلى انت راء الكلمرات وترتيبهراا بمرا ةفاليياغة ل تشمل تكوين الجمل
 (.253ا 1997تهش لها النفوس )عيادا  ةيخدم الفكرة والتكوين الشعر ا ويياغ
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تجررردر اإلشرررارة إلرررى المدرسرررة الشرررعرية فررري تلرررك الح برررة مرررن الررر منا ومنهرررا نسرررتدل علرررى 
ا تمامات الشعراءا والمواضيع التي يطرقونهاا والستعمالت اللفمية واللغوية المتفشية بيرنهم. 

ويررول إلررى حرردود مدرسررة العيررر الرر  بي العباسرري مررن األبيررات قيررد وبالتأكيرردا لررن نسررتطيع ال
النمر في   ا البحشا إل أن  باإلمكان الويول إلى الروابط التري ترربط  ر ت األبيرات بعضرها 
برربعض كجرر ء مررن منمررور عررام للعيررر الرر   قيلررت فيرر . فمررن ناحيررة الموضررووا نرررى ا تمامررًا 

والخمرة إلى آفا  علوية فيها جر ء مرن التيروف بالشرا  واحتساء الخمر  بل يرت ون بالشر  
والتعالي عن الل ة األرضية العابرةا إلى تأكيد تجربة جمالية فيهرا حرس  مر رفا وخيرال شرطوا 

 (.238 ا195 ا171ا ص1982)أبو دي ا 
ومررن الموحررم أن  نرراك كلمررات وتعررابير تتررردد فرري األبيرراتا وبإل رراء نمرررة علررى ال ائمررة 

نوحم مدى التشاب  بينهماا وأن جل  الكلمات تستعمل مرن شراعرين مرن الساب ة من الكلماتا 
لمفضررلة فري الويررول إلرى التشرروي  واليررياغةا الشرعراء الثوثررة. ومرن األبيررات نردرك الطري ررة ا

و رري الفيررل والت ابررل بررين عررالم الواقررع وعررالم الحلررم والخيررال. وكرر لك فررر  درجررات الن ررور فرري 
و نرا يلعر  علرم الفلرك دورًا فري تكروين  مرن اإلثرارةا قردراليورة والم ابلة بينها لستخراج أكبر 

   ت اليورةا و و علم ا د ر في  لك العير.
 الشكال:

بالموسرري ىا ي يررد بالشرركلا الهيكررل العررام لل طعررة الموسرري يةا واألجرر اء الترري يتكررون منهررا 
(ا ولكررل حركررة أقسرراما Movement)  رر ا الهيكررلا فالسرروناتا مررثًوا تتكررون مررن عرردة حركررات

( تتكرررون مرررن قسرررم العررررض Sonata Formوتتكرررون األقسرررام مرررن أجررر اء. فحركرررة السررروناتا )
(Introductionوقسررم التف )عررل )اDevelopment( ا وقسررم اإلعررادة)(Reprise ويتشرركل .

( يمه ررد Transition) (ا ثررم جرر ء انت ررالFirst Themeقسررم العرررض مررن الموضرروو األول )
وينتهررري قسرررم  Coda)) (ا الررر   يرررأتي التررر ييل بعررردتSecond Themeللموضررروو الثررراني )

ت يتكون من لحنا واللحن . فلو نمرنا إلى الموضوو األولا لرأيناCadence)) العرض بال فلة



 148 

(. وبمثل   ت الطري ة يتم تحليل Frases) ( منس  ة في جمل لحنيةMotivesيتكون من ف َكر)
 ال طع الموسي ية المتنوعة.

وك لك للشعر أيضًا  ياكل متعارف عليهرا برين الشرعراء فري عيرر محردد. فنجرد للموشر  
لبيت الثانيا البيت الثالشا البيت الرابرعا األندلسي التام الشكل التالي: المطلعا البيت األولا ا

الرردورا وال فررل  ويتكررون الرردور وكرر لك ال فررل مررن أجرر اءا مررن البيررت الخررامس. ويتكررون البيررت 
والج ء مرن أغيران. ويسرمى آخرر قفرل  فري الموشر  "خرجرة" وتجردر اإلشرارة إلرى تماثرل قروافي 

)حمرراما مجلررة  لموشرر  البنررائياألقفررالا واختوفهررا فرري األدوار  ولل رروافي دور مهررم فرري شرركل ا
 ل لك من عوقة بالغناء والموسي ى. ا( لم1988ا 81ال ا رةا عدد 

أمررا الشررعر الت ليررد  فيتكررون مررن أشررطرا أو مررن أبيررات. فهنرراك أراجيرر  تتكررون مررن عرردة 
أشررطرا والشررطر فيهررا وحرردة قياسررية. ولكررن أغلرر  الشررعر العربرري العمررود  يتخرر  البيررت وحرردة 

م ااويين و نررًا. وبرر لك يكررون الهيكررل العررسرريررت فرري الغالرر  مررن شررطرين متلل يرراس  ويتكررون الب
مكونًا من عدد من األبيات قل  أو كثرا فما  و إل تكرار لشكل البيت. و  ا من ناحيرة الرو ن 

كًو آخرررر يترررأتي مرررن اخرررتوف المعنرررى برررين شررروالشررركل والشررركل البنرررائي البحرررت. ولكرررن  نررراك 
 من األشطر أو من األبيات. األشطر أو األبياتا أو بين مجموعة

لنأخ  معل ة امرئ ال يس مثًوا فإن كل بيت يتكون من تكرار و ن البيرت األولا ويتكرون 
آ(ا ويتكررر  -ين متكرافئينا أ  و ن الشرطرةا وعلير  يكرون شركل البيرت )آءو ن البيت مرن جر  

 الو ن التالي لكل أشطر قييدة امرئ ال يس:

 
 

البسراطة   ر ا يرحي ا ولك رن فري الشرعر شركًو آخرر  منتهرىفري ويبدو أن  ر ا الشركل 
أبيرات فري معل تر  بسرتة أكثر ثراءا أل و رو الشركل الر   يعتمرد المعنرىا فرامرؤ ال ريس يبردأ 
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ويف المنا لا ثم يتبعها بالغ ل في سبعة وثوثين بيتًا  وينت ل بعد  لك لويف حال  من 
ملرركا و لررك قرري ثمانيررة أبيررات  الهررم بسررب  بعررد األحبررة مررن ناحيررةا ولت يررير حمرر  فرري ال

اثني عشرر بيترًا. ونجرد اليريد بسربعةا لينتهري بويرف المطرر بروييف الفرس في عشرةا و 
 (.59ا 1989ما شاب   لك في معل ة لبيد بن ربيعة أيضًا )أبو دي ا 

ن ناحيرررة الشررركل البنرررائي ف رررط. ومرررن مرررو كررر ا يمكرررن تحليرررل ال يرررائد الشرررعرية العربيرررة 
عيور األدبية العربية من دور فري نشروء أشركال بنائيرة جديردةا مثرلا ر  كر ما كان لليالمث

المسرررمطاتا واأل جرررالا والمررروالا وجملرررة مرررن األشرررعار الغنائيرررة التررري انررردم  فيهرررا الشررركل 
)حمررراما  الشرررعر  بالشررركل الموسررري ي كالموشررر  والررردور الميرررر  ومرررا سرررب  و كرنرررات أعررروت

ن لتطرررور األو ان الشررر عرية ]الشررركل اإلي ررراعيم يرررلة مرررا بتغي رررر عوقرررة الشرررعر بالغنررراء(. "وا 
(. ول رد لعبرت ال افيرة دورًا  ا 15ا 1978)عيرادا  األفكار وف ًا لتغير البيئة وتغير الحضرارة

ا 1985)أدونررريسا  شررعار األمرررم األخرررىأيمررة فرري الشرررعر العربرري ومي تررر  عررن غيرررت مرررن ق
لررى انتهرراء و ن البيررت19 )حمرراما عوقررة  الشررعر  (  وال افيررة تشررير إلررى ال فلررة الموسرري ية وا 

رة على كس  انتبات مغنون الشعبيون لما لل فلة من قدالشعر بالغناء(. ول د قطن الشعراء/ ال
 ا فأيررربحت جررر ءًا مرررن شررركل شرررعر / غنرررائي كمرررا  رررو الحرررال فررري المررروال  المتل  ررري وتشررروي

 التالي:
 خي ال با  النصت وا يخت ا خيالها

 تشهي ل  الخيل يا تاعا الناووس خيالها
  تنوبة الخيل وا ضن  غيت خيالها
 بي  الوحاسُ حل وا شَوت الخبا

 هُ كش وا ستات الخبالوالحوت وُ أ 
 حواوة البا  وا شي ما غيت خي ا لها
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ل ررد اختلفررت معرراني ال رروافي مررن شررطر  خرررا بررالرغم مررن توافرر  لفمهررا. وتررأتي معرراني 
كبهررراا الخيبرررة )الخابيرررة(ا في حسررر  ترتيبهرررا فررري األبيرررات كمرررا يلررري: مل هررراا بطلهررراا رااال رررو 

)مخبؤ رررا(ا أخرررًا لهرررا )يرررنوًا لهرررا(. و نرررا نوحرررم أن الشررراعر أضررراف إلرررى  الخافيررةا ملجؤ رررا
رًا )آ آ(ا ولكررررن الرتابررررة الناشررررئة عررررن  -  -  -  -آ -آ -الشرررركل عنيرررررًا سررررمعيًا متكررررر 

التكررررار تنتفررري بسرررب  تغي رررر المعنرررىا وتيرررب  بعكرررس  لرررك عنيررررًا مشررروقًا  فالسرررامع يترررو  
ماو المعنى المتجد د مع نهاية كل شطر. وتجدر اإلشرارة إلرى قردرة المغنري/ الشراعر فري لس

أداء   ا النوو من الغنراء بحيرش ي عرد ل اللفرم لي ربر  مرن المعنرىا ويغي رر ال فروت الموسري ية 
 ا يتناس  واختوف المعنى.مب

حرررد   اتررر  وبرررالرغم مرررن كرررل الممرررا ر المتعل رررة بالشررركلا إل أن للشررركل قيمرررة جماليرررة ب
يمة جمالية ات الشكل الشعر  أو الكومي  ات ق(  وك لك مكون119ا 137)سانتياناا ص

لفميررة )يرروتية(ا وبانضررمام األيرروات )األحرررف( إلررى بعضررها تتكررون الكلمررات الترري ترمرر  
إلى معنرى معري ن  ولرو لرم يكرن لهرا معنرى محردد أليربحت جر ءًا مرن الموسري ى ) سرانتياناا 

دد  منيررررة متنوعررررةا ونبرررررا وطب ررررات مررررن رنررررين أيرررروات  ات مرررر (ا أ  تتكررررون193-192
ن لم يستفنغ دوا من   ت الخايية بشكل واسعا إل أنهم استعملو ا أحيانًا يمية  والشعراءا وا 

بوعيا وأحيانًا بشركل غيرر واو  فري أثنراء انت رائهم للكلمرات التري ييروغونها أشرعارًاا ومثرال 
  لك قول ابن الرومي الس اب :

 )ترداد النون والميم(ن  وبيُ أناول خوس   وأبيُ 
 )ترداد الر اء والشين وال اف والباء( شاتبها  وت يقبل عات  الشوس

و رر ت األيرروات مكونررات ج ئيررة للشرركلا ونوحررم أنهررا  ات جمررال لفمرري  اترري بغررض 
. وما ال افية إل نمط من التكررار اللفمري الر   أخر  وميفرة هاالنمر عن المعاني التي تحمل

فية و ي أعطاء اإلحساس ليبدأ الشكل من جديد. ونتيجة تكرار شكل البيت وو ن  فري إضا
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فلل افيررررة يررررفة لفميررررة/  Symmetry)) الشررررعر العربرررريا أخرررر ت ال يرررريدة طررررابع المماثلررررة
 او بترداد ا.تموسي ية متكررة تستدعي من المستمع ترقبها والستم
ر في ال ييدة الت ليدية ف لم يكن عائ ًا شعريًا  فعلى الررغم مرن أما طابع التماثل المتكر 

ثبوت الو نا والتر ام ال افيرةا إل أن الفاعليرة اإلبداعيرة لرم تثبرت أو تتوقرفا فرالو ن اليرارم 
لَكل رَم المناسر ا َأْوَقَد ال درة علرى الرتوؤما كمرا تروءم البردو  مرع اليرحراء. فالشراعر ينت ري ا

د أضراف الربعض أو انرًا جديردة مثرل عبيرد يسرت يم لر  الرو ن والمعنرى. وقر وي دم ويؤخر حترى
 بن األبرص في معل ت  التي مطلعها:ا

ْلحااااااااااااااو     أ  اااااااااااااات  وااااااااااااااُ أملاااااااااااااا  و 
 

 أالق خقب يااااااااااااااااااااااااااا  أالااااااااااااااااااااااااااذقنو 
 
 )حماما جمهرة عبيد بن األبرص(                                          

والمعنرررى فررري أبيرررات الخليرررعا وأبررري نرررواسا وابرررن الرومررريا يتجلرررى الرررتوؤم برررين الرررو ن 
بوضرروا. فرررإ ا أضرررفنا بيرررت أبررن الفرررارضا ومرررا نممنرررا علررى  يأتهرررا مرررن أبيرررات توضررريحي ا 

كرررة واحرردة فرري عررد ة أشرركال بنائيررة )أو ان(ا ممررا بحت لرردينا عررد ة أمثلررة علررى يررياغة فأليرر
يساعد في ت يي تنوعات اليياغة في حال اختوف الو ن. و ا  ي األبيات جميعها مرع 

 أو انها:
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أبو نواس أن يعد ل قليًو بالفكرة لتتناس  مع مبادئ  في تكريم الشرا ا ولكن  ر ا ل د آثر 

التعررديل يب ررى فرري حرردود الفكرررة نفسررها. وأبررو نررواس اسررتعمل فعررل "عرر " برردًل مررن "يكرررو" عنررد 
الخليعا ولنا الح   بالتساؤل عن سب  انت راء أبري نرواس لهر ا الفعرل واسرتغنائ  عرن  اك  ومرن 

تهائرر  ل علررى اسررتمرار الفعررلا ولرريس علررى انمررة أن فعررل المضررارو "يكرررو" يرردالجرردير بالموح
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يغير من يفة عملية الش ر  وتأثير ا علرى المسرتمع  وفري  "ع "ضي "ع ". فهل ف عل اكالم
واقع األمر فإن للفعلين الدللة نفسهاا و ي كما سرب  وأسرلفنا دللرة المبالغرة فري فعرل الشرر . 

لرى مرا نعت ردا عمليرة الرتوؤم مرع الشركلا أ  الرو ن. ول رد أثيررت ولكن السب  في الختيرارا ع
ساب ًا مسألة عبارة "في داج من الليل" المعترضةا ووجدنا أنهاا بالرغم من فائردتها فري المعنرى 
وتيعيد اإلثارةا تب ى جملة َم يدة بسب  الحفام علرى الرو ن والشركل. وكمرا سرب  و كررا فرإن 

اليياغة والت ام الشكل بنجاا ملحوما إ  أيبحت عبارة "فري أبا نواس استطاو أن يوف  بين 
داج من الليل" المضافةا ج ءًا مهمًا للمعنى ولليورة الشعرية. ول د كان بإمكان أبي نواس أن 
يشررير إلررى شررار  ال رروم ف ررط بالضررمير كمررا فعررل الخليررعا أ  أن ي ررول: "إ ا عرر  فيهررا خلترر " 

ن توجير  انتبرات المسرتمع إلير  ييرل إلرى تبجيرل الكرأس فلما ا  كرت إ ن وأمهررت  فعلرى الررغم مر
أن للشركل والرو ن الردور الرئيسري بنمرنرا لردس  "شرار   بالنهاية المفاجئة المد شة الممتعةا إل  

 ال وم" في و   الكأس المشعة.
بمرا نممنرا مرن األبيرات مرا يوضر  فعرل الرو ن. فل رد قيردنا  ولعل في م ارنة بيرت الخليرع

( 5مكررران علرررى األلفرررام التررري بنرررى الخليرررع بهرررا بيتررر  فررري نممنررراا ففررري رقرررم )أن نحرررافم قررردر اإل
ي اقتيدنا في الكلمات واسرتوفينا المعنرىا ولرم يحردش إخرول باليرورة المرئيرة أو الخياليرة. وفر

تتررابع "بعررضا أنجررما الفلررك" عنرردتا فأملنررا أن نحيررل علررى ( لحمنررا تراجررع التشرروي  ب1رقررم )
س شرعاو الفلركا والشرار  ضروء الرنجما والخمررة نرور أفأخر ت الكريورة تتياعد اإلنارة فيها  

(. و كرر ا اختلررف التركيرر  مررن حيررش المضررمون بررالرغم مررن المحافمررة علررى 9ال مررر فرري رقررم )
شع ت "الكلمات نفسها  أما الشكل ف د بات و نًا آخر. ألجل الو ن اضطررنا إلى إضافة جملة 

( أعردنا وجرود 7وفري )التي أراد را الخليرع فعرًو. بالغواية" التي غيرت في المعنى وفي اليورة 
تى يت  نا وقد منا النجمة عرن الفعرل "يكررو" للسرب  نفسر . فرو ن البسريط يحتراج الكأس للبيت ح

ن مواقرررع المتحركرررات والممرردوات تختلرررف بينهمرررا كمرررا  إلررى م ررراطع لفميرررة أكثرررر مررن الكامرررلا وا 
مرررا مرررن البسررريطا لرأينرررا مرررن تكثيرررف ( وكو 7( و)5تختلرررف مرررن بحرررر  خرررر. وا  ا قارنرررا برررين )
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( يناسر  جمرع الفكررة فري شرطر 5  والتكثيرف فري )( عجبراً 7( والسرتطراد فري )5)المعنرى فري 
 واحد.

فالو ن أد ى بطري ة أو بأخرى إلى الحتيال على اللغة واستنباط خفايا ا التركيبيةا ف اد ا 
ل يررريدة وأج ائهرررا التركيبيرررة ن الشررركل ل يشرررمل الهيكرررل العرررام لإبررر لك غنرررى. ونسرررتطيع ال رررول 

وحسرر ا بررل يتعرردات إلررى المعرراني الترري تتشرركل منهررا وتسلسررلها. و رر ان اليررنفان قررد ينرردمجانا 
حررين يتغيررر الموضرروو والررو ن معررًاا وقررد يضرراف إليهمررا تغيررر فرري ال افيررة كمررا  ررو الحررال فرري 

 )العمود (.الموش  وبعض األغاني  وقد يختلفان كما  و حال أغل  الشعر العربي الت ليد  
لنعد إلى الشكل )األو ان( السبعة التي احتوت الفكرة فنجد ا متنوعة مختلفة. وقبل الولوج 

 الموسي ي.في تفييلهاا نود أن نحيط ال ارئ علمًا بطري ة قياس الو ن الشعر / 
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 (حماما أسس و ن الشعر العربي)
 رر ا إ ا اعتبرنررا أن الشرركل إن الشرركل فرري الشررعر العربرري شرركل مسررموو بالدرجررة األولررىا 

المكتو  لم يستشر بين الشعراء بعد ولرم يؤخر  مأخر  الجردا برالرغم مرن وجرود محراولت لكتابرة 
الشررعر بأشرركال مرئيررة  ات يررفة تشرركيلية. والشرركل يختلررف عررن شرركل المضررمون الرر   سررب  

 وتحدثنا في .
األحررررررف الشررررركل المسرررررموو يتكرررررون مرررررن األيررررروات  ات األ منرررررة والنبرررررر المختلرررررفا أ  

ومخارجهررا وطولهررا وقيررر ا ونبر ررا كرر لك. وتنرردم  األحرررف فرري م رراطع لفميررةا منهررا تتكررون 
الييل اإلي اعية الثوش التي تتكون البحور منهرا بالتراليا و ر ت اليريل أو الم راييس البسريطة 

ن الهيكل العام للبيت أو الشطر أو السطرا ومرن األبيرا ت السالفة ال كر تتحد مع بعضها لت َكوِّ
لشررررراعر ريةا ول يمكرررررن لالشررررركل البنرررررائي العررررام لل يررررريدة الشررررعسرررررطر يتكررررون شررررطر أو األواأل

نات إ  ل بد  للشاعر عند اليياغة مرن مسرايرة الشركل الر   يفرضر   االنسوخ عن   ت المكو 
ليديرة المختبررة الشاعر أن ينفلت من األشكال الت  من  البداية عن وعي أو غير وعي. وا  ا أراد

آلف السنينا فإن  ل بد  ملتمس شكًو جديدًا تلع  مكونرات اللغرة فري تشركيل  دورًا  على مدى
 بار ًا. و نا تبر  أ مية اختبار ما أنج ت  الشاعرية العربية من  ال دم ومراجعت .

( يأخر  إي راو المنسررا و رو يتكرون مرن 1األبيات الساب ة فنجد أن البيرت رقرم ) ونعود إلى
(  فلررو دنرردنا  رر ا اإلي رراو دندنررة بحيررش ن عطرري الطويررل المنبررور             الررو ن التررالي: )  

لنبررر لفمررة )َت(ا والطويررل الخررالي مررن ا لفمررة )دم(ا وال يررير الخررالي مررن الن بررر ترراء متحركررة
 اللفمية التالية: )تك( لحيلنا على الييغة

   ي    ت  ي    ي    ت  ي    ت 
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 ي    ت  ي    ت  ت  ي    ت  ي   
نرري البيرررت عليررر ا ومنررر  يمكررن أن َنْكَتن رررَ  ال يمرررة الجماليرررة للشررركل ب   رررو الشررركل الررر    و رر ا

الشعر  بعيدين عن تشويش المعنى والمضمون. ومثل  يمكن اعتبار التنعيم/ أ  قرول ال ردماء 
ا 1985فررررري تعلررررريم أبنرررررائهم قررررررض الشرررررعر "نعرررررم ل نعرررررم ل ل نعرررررم ل نعرررررم ل ل" )الحنفررررريا 

كل معنرى الكلمرةا بيل  و ي ييل موسي ية للفميةا وك ا تفاعيل الخ ي اعيةإ(ا ييغة 29ص
جمالياتهرررا تتبرررع مرررن  ررر ت الناحيرررة جماليرررات الموسررري ىا ولرررول مخرررارج الحرررروف والمعنرررى لكررران 

 الشعر إي اعًا.
فاألبيرررات السررراب ة متنوعرررة األو انا واليررريلا وعررردد المتحركرررات والممررردوات مرررن األحررررف 

 .ا فإن لكل منها جماليت  الخاية وتأثيرت المتمي  على المستمعومختلفة مواقع النبرا ول 
 خاتوااة:

غرر ى عمليررة سرررلن المعرراني مررن بعرررض الخليررع مررع أبررري نررواس تشررير إلرررى أن مإن حادثررة 
الشعراءا وله ت العملية عوقة وطيدة بالتشوي  واليياغة والشركل البنرائيا و لرك عنردما ينتفري 

  التركير  علرى اليرنعة فري الشرعر. ولحسرن الحرالا فرإن فعل المضرمون وابتكرار الفكررةا ويتجر
الشرررعراء الثوثرررةا أ  الخليرررعا وأبرررا نرررواسا وابرررن الرومررريا يررراغوا الفكررررة نفسرررهاا و رررم ينتمرررون 
لعيررر واحررد وبيئررة واحرردةا ويجتمعررون علررى فكررر وث افررة متماثلررة أو متشررابهةا و رر ا مررا سرره ل 

اولنا في   ا البحش إمهرار مرا اجتمرع الثوثرة م ارنة العوامل الفردية والشخيية بينهم. ول د ح
علي  وما اختلفروا. ول رد سرعينا إلرى است يراء عوامرل التشروي  التري اسرتخدمها كرل مرنهم والتري 
تجلت في انت اء الكلمات وترتيبها للويول إلى أشرد  مرا يمكرن مرن التشروي ا و لرك كرل حسر  

ال حتى الويرول إلرى نهايرة مفاجئرة كفاءت . ول د لحمنا أن التشوي  يكمن في تيعيد النفع
ومررؤثرة. وفرري األبيررات اعتمررد الثوثررة علررى تنرراقض ثنائيررات متعررددة كالملمررة والنررورا والعررالمين 
الواقعي والخياليا والشرار  والكرأس. ونجرد التيراعد عنرد بعضرهم يتكرون مرن التردرج فري شرد ة 

أفعال مثل ع   وكرو وقب ل. النور المنبعش من الفلك والنجوما وال مر والشمسا وفي استعمال 
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كمررا لحمنررا أن التشرروي  يرر داد بإخفرراء المعلومررات عررن المسررتمع باسررتبدال ضررمائر بهررا حتررى 
النهاية  كما ت طرا اليور المرئية أوًل ثم تتبعها اليور الخيالية. وفي سبيل الويول لإلثارةا 

 يمرررا بانرررت المهرررارة فررراسرررتعمل الشرررعراء كلمرررات تررردعو للترقررر  والتسررراؤل مثرررل "إ ا" و"كرررأن"  ك
 توميف ييل حشوية بحيش أيبحت ضرورية للمعنى ومثيرة لونفعال.

مررن الكلمررات مبتكررر ومثيررر  لإن اليررياغة  رري عمليررة وضررع الفكرررة والمضررمون فرري تشررك
لإلعجا . وفي الشعر تنمريم الكلمرات فري يريل مألوفرة الوقرع عنرد المسرتمع  ويمكرن لليرورة 

ية متنوعة و لك حس  الشكلا وانت اء الكلمرات وترتيبهرا. ول رد والمعنى أن يمهرا بتركيبات أدب
اعتمد الشعراء عمومًا عنايرر موسري ية مرن إي راو وشركل بنرائي فري تحسرين اليريل الشرعرية. 
ونو  نا بان اإلبداو يتطل  من الشاعر قدرة فري انت راء الكلمرات وتوميفهراا والعبرارات األيريلة 

دة على المعنى على أكمل وج . وحسن اليياغة يؤد  إلى التي تحمل الفكرةا والعبارات الم ي
ر بتكامرل الكلمرات والعبرارات وترابطهرا وأ ميتهرا لبعضرهاا كمرا ي رد م  فهم المستمع لل يد وي شرع 
لرر  الفكررررة حاويرررة للمعنرررى الرر  ني واللررر ة الجماليرررة. وفررري األبيررراتا لررم تخررررج األفكرررار عمرررا  رررو 

س والخمرر  وعلرم الفلرك  تمام بويرف الكرأة من امألوف أو مطرو  في عير الشعراء الثوث
الشررعراء الثوثررة فريررة توميفهررا فرري  -كعلررم الفلررك –معررارف المتداولررة آنرر اك لمررثًو. وأعطررت ا

 الشعر كًو حس  أسلوب  و وق  الشخيي.
وفي معرض الحديش عرن الشركلا قرد منا نبر ة عرن الشركل الموسري ي والشرعر  ووجردنا أن 

أشرررب  باألشررركال الموسررري يةا   عوقرررة بالهيكرررل العرررام السرررمعي و رررو للشرررعر شررركلينا أحرررد ما لررر
شررركل لررر  عوقرررة بالمعررراني والمضرررامين. وللشررركل السرررمعي مكوناتررر  وعنايررررت ومنهرررا:  والثررراني

ال وافيا واألحرف المتكررةا وتنوو التشكوت اإلي اعية المكونة من األحرف المختلفرة األطروال 
  يائد والموشحاتا وما إلى  لك من الهياكل واألشكال.)األ منة(ا كالم اييسا واألشطر وال

ل د تضرمن البحرش عرضرًا وأو انهرا الموسري ية/ الشرعريةا وعوقرة الكلمرات برالو ن. والرو ن 
شراعر نفسر  بروعي الفكررة بال الر  المفرروض مرن ال لى الحتيال على اللغة حتى ت ي ا يؤد  إ
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ي الشرعر العربري شركل مسرموو بالدرجرة . ول رد خليرنا إلرى أن الشركل فرمن  أو عن غير وعري
 األولىا و و شبي  بالشكل الموسي ي.

وبعدا أرجو أن أكون قد وف ت في ت ديم ما يفيد األدباء والموسري يينا كمرا كنرت آمرل فري 
 بداية البحشا والل  ولي التوفي .
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 الوتا ااع:
وتا )ترر : محمررد محيرري الرردين عبدالحميررد(ا دار الجيررلا بيررر  الَوااي ابررن رشرري ا  -

1972. 
 .1982دار العلم للمويينا بيروتا   يلية الخ اء والت لا،أبو دي )كمال(ا  -

 .1985دار ا دا ا بيروتا الشَتية الَتبية، أدونيسا  -

 .1981ا دار الث افةا بيروتا األغاناأيفهانيا  -

 .1995ا دار ال لما بيروتا ووسيقى الشَتأنيس )إبرا يم(ا  -

ا 81 عردد و لاة القاامت ،ا "يةوجهة نمر موسي  حمام )عبدالحميد(ا "الموش  من -
1988. 

ا 99 عرررردد و لااااة القااااامت ،)عبدالحميررررد(ا "أسررررس و ن الشررررعر العربرررري"ا  حمررررام  -
1989. 

الهيئرة الميررية العامرة  و لاة القاامت ، حمام )عبدالحميد(ا عوقة الشعر بالغنراءا -
 .1988ا 81 للكتا ا ال ا رةا عدد

ن األبرررص فرري الميرر ان الشررعر / الموسرري ي"ا "جمهرررة عبيررد بررا حمررام )عبدالحميررد( -
(ا 2) (ا عرررردد1) ا جامعررررة الملررررك سررررعودا الريرررراضا المجلرررردو لااااة كليااااة ا يا 

1991  . 

 .1985ا و ارة األوقافا بغدادا الَتو الحنفي )جول(ا  -

ا دار التنرررويرا نظتياااة الشاااَت عناااي أالسااا ة الوسااالويُفرررت كمرررال(ا ل) أ الروبررري -
 .  1981بيروتا 

ا )ترجمرررة محمرررد ميرررطفى بررردو (ا مكتبرررة اإلحسااااس بال واااالورج(ا سررانتيانا )جررر -
 .1989األنجلو ميريةا ال ا رةا 
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ا دار ا فرررا  وخالَاااا  أاااا الشاااَت الوولاااوكا والَ وااااناشرررين أمرررين )بكرررر (ا  -
 .1983الجديدةا بيروتا 

ا دار المعرررارفا ال رررا رةا ال اااُ ووذامبااا  أاااا الشاااَت الَتبااااضررريف )شررروقي(ا  -
1993. 

ا دار المعرررارفا َت وخوابَاا  الشاااَبية علااى وااات الَصااوتالشاااضرريف )شرروقي(ا  -
 .1977ا رةا ال 

ا دار الكتررا  العربرريا ال ررا رةا كتااا  أتسااخو خاااليس أااا الشااَتعيرراد )شرركر (ا  -
1997. 

 .1978ا دار المعرفةا ال ا رةا ووسيقى الشَت الَتباعياد )شكر (ا  -

 .1985ا دار ا فا  الجديدةا بيروتا نظتية البنائيةفضل )يوا(ا  -

ا )ترجمرة كرامم سرعد الردين(ا سلسرلة آفرا ا األسالو  واألسالوبية وف )غرا ام(ا  -
 .1985(ا دار آفا  عربيةا بغدادا 1) عدد


