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Abstract
Every poet has an innovative privacy that stems from tenderness of his feelings, sweetness of his
words and his ability to attract the hearer that a goal that every poet seeks , from the point the talk can
fascinates and charms the ears. Therefore, our poet ridiculed all his rhetorical and vocal abilities to
make a difference in his hearer. We found distinction in this side from any other poet through
manipulation of his ability to speak and language tools, take advantage of the energies of the rich
Arabic language.
We chose the Doubt method to be the orbit of my research ,it is a feature from the features
methods of speech in the poetry discourse of the Abbasid poet- al Muntakab – al Ani, in which the poet
wants to hear what he wants to say. In this research we will try to talk about the term question method,
What is its location of the poetic ? What is the significance of this?.
In this research, we try to grasp the depth of his poetic discourse, through an innovative aspect
that demonstrates the artist's artistic abilities.
Key words: Doubt, poet, ridiculed, vocal
الملخص
لكل شاعر خصوصية إب داعية تنبع من رقة احساسه وعذوبة ألفاظه وقدرته على جذب السامع وهو هدف يسعى كل شاعر

إليه ،فمن الحديث ما فتن وسحر اآلذان؛ ولهذا سخر شاعرنا كل قدراته البالغية والصوتية؛ ليحدث أث اًر في نفس سامعه؛ لذلك وجدنا

تمي اًز له في هذا الجانب عن أي شاعر اآلخر من خالل التالعب بقدرته الخطابية وأدواته اللغوية ،واالستفادة من طاقات اللغة العربية
الثرة.

اخترنا أسلوب التشكيك ليكون مدار بحثي ،فهو ميزة من مميزات أساليب القول في الخطاب الشعري عند الشاعر العباسي
المنتخب العاني ،وفيه يريد الشاعر إيهام السامع بما يريد قوله .وسنحاول في هذا البحث الحديث عن :مصطلح أسلوب التشكيك؟ وما
موقعه من البيت الشعري؟ وما داللة ذلك ؟ محاولين في هذا البحث أن نتلمس عمق الخطاب الشعري عنده ،من خالل جانب إبداعي
يوضح مدى قدرات الشاعر الفنية.

الكلمات المفتاحية :شك ،القصيدة ،السخرية ،الصوت.
تمهيد:

تتنوع الوسائل الشعرية التي يرتادها الشاعر لتحقيق ما يصبو إليه من إبداع شعري ،فهو يلجأ إلى وسائل متنوعة يحقق بها

هدفه ،فأحياناً يكون كالمه واضحاً يحاكي األنفس يدرك مغزاه من سامعه من غير حاجة إلى إعمال الفكر فيه ،وأحياناً أٌخر يختار
التمويه والتضليل؛ ليكون طريقه لقول الشعر ،وهذا كله يكون من أجل غايات تكون في نفسه ال يدركها إال هو ،أو ق أر شعره قراءة

فاحصة ،فأعمل ذهنه فيه وهو في كل ذلك يبغي تحقيق غاية يصبو إليها ،وقد يلجأ إلى الغلو والمبالغة في وصف الشيء حتى يبرزه
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واقعاً معاشاً أمام المتلقي ،وربما يميل نحو التضليل فيما يرمي إليه لصعوبة عرض الواقع بسبب نفسه الشاعرة المتؤلمة ،أو ألسباب
متنوعة غيرها ،ووجدت هذا النوع من الخطاب عند المنتجب العاني ألسباب عدة أهمها إثارة ذهن المتلقي ليستجب إلى ما يهدف إليه،

فيعيد النظر فيما يقوله الشاعر من خالل التمويه الذي يجعله شاكا في فهمه إلدراك ما أراد الشاعر قوله ،فيعيد النظر مرات ومرات،

مما يجعل هذا التمويه مكتسباً لصفة الشك ،بل التشكيك ،فيكون تشكيكياً ،والتمويه أسلوب قولي من أساليب العرب في كالمها .أشار

((
يتوهم أحدهم شيئاً ثم يجعل ذلك كالحق))( ،)1لكن هذه اإلشارة
إليه ابن فارس في كتابه بقوله :من سنن العرب التوهم واإليهام ،وهو أن ّ
تحيل إلى قدرة إبداعية في جعل الوهم حقيقة والباطل حقا ،ومفهوم اإليهام هو الشك بما يرمي إليه القائل ،وهو يحقق اإلبداع بطريق

خفي يشغل بال المتلقي ويثير اهتمامه ،وتناول هذا األسلوب النقاد القدماء منهم حازم القرطاجني كتابه (منهاج البلغاء وسراج األدباء)
وتناوله السكاكي بالبحث والتنظير كذلك تناوله ابن رشيق صاحب (العمدة) بعنوان (باب التشكيك).

مصطلح (اسلوب التشكيك) بين القدماء والمحدثين:

على الرغم من كثرة من تناول هذا الموضوع من القدماء أمثال :ابن فارس وحازم القرطاجني والسكاكي إال أنهم لم يذكروا له

مصطلحاً محدد األبعاد ،واضح المعالم له يجعله الئقاً بما يحدثه من ارباك وحيرة في نفس المتلقي ،فمنهم من اسماه األيهام الشعوري،

أو التوهم ،أو التشكيك وغيرها ،وأطلقت األستاذ الدكتورة حميدة صالح البلداوي مصطلح (التمويه التشكيكي) في بحثها الموسوم
بـ (التمويه التشكيكي في الشعر األندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) ،المنشور في مجلة كلية التربية للبنات في المجلد ،17
 . )1(2006متخطية بذلك كل ما يثير الشك في معنى المصطلح واستعماله الذي يظهر عند غيرها ممن استعملوا هذا المصطلح.

وحددت الباحثة جملة أمور تدخل ضمن هذا المصطلح تحدد فائدة استعماله ،فهو حالة وسط بين الغلو والمبالغة وميالً إلى االقتصاد

كنا ال نسى ما يجلبه الكالم من مالحة.
في الشك ،واشارة إلى تنبيه اآلخر ،وفيه دليل واضح على مهارة الشاعر وابداعه ،وان ّ
فوجدت ما عرضته من أفكار حاض اًر في ديوان المنتخب العاني الذي أجاد استعماله ،والتمويه
وقد القى بحثها صدى في نفسي
ُ

التشكيكي سواء أ كان في النثر أم الشعر يحمل األسلوب نفسه(( :هو أن يأتي الكاتب أو الشاعر بلفظ يوهم معنى ال ُيراد وانما المراد
معنى آخر))( .)2وقد أشار إلى ذلك حازم القرطاجني في سياق حديثه عن الشعر حينما أشار إلى بعضهم بقوله(( :ورّبما تجاوز ذلك إلى
ً
أن لها حقيقة في تلك الجهة من غير أن يكون كذلك في الحقيقة بل على أنحاء المجاز والتمويه؛ ليبالغ بذلك في
أن ّ
يخيل أوصافاً يوهم ّ
))()3
ذم .
تمثيلها للنفس علــى أحسـن ،أو أقبح مــا يكون بحسـب غرض الكالم من حمـد أو ّ

والتمويه التشكيكي معروف عند العرب في كالمهم مما جعل العلماء يحددون له مصطلحاً يتداولونه في كتبهم ،فقد أطلق العلماء

وعده ((من ملح الشعر
العرب على المفهوم نفسه مسميات أخر ،فأفرد ابن رشيق القيرواني صفحات عدة في باب اسماه (باب التشكيك) ّ

وحسن موقع ،بخالف ما للغلو واإلغراق .وفائدته الداللة على قرب الشبهين حتى ال يفرق بينهما،
وطُرف الكالم ،وله في النفس حالوة ُ
وال يميز أحدهما من اآلخر ،وذلك نحو قول الشاعر الجاهلي زهير:
ِ
ِ
ساء
وما ْأد ِري وس ْوف إخال ْأد ِري
أق ْوٌم آ ُل ح ْ
ص ٍن ْأم ن ُ
ٍ ِ
فإن تكن النساء مخب ٍ
ق لِ ِّ
ف ُح َّ
اء
َّئآت
كل ُم ْحصنة هد ُ
ُ ُ

فقد أظهر أنه لم يعلم أنهم رجال أم نساء ،وهذا أملح من أن يقول :هم نساء ،وأقرب إلى التصديق))( .)4فبدت مالحة أسلوب

الشاعر وابداعه فيما قاله متخلصاً من العقاب الذي قد يلحق به إذا ما تكلم بشكل مباشر وهو يشير إلى هؤالء القوم الذين يصفهم في
شعره .وقد جعلت من التشكيك اسلوباً لما له من معنى وطرق يجب أتباعها لتحقيق هذا النوع البالغي المهم.

1

) ( المزهر في علوم اللغة وأنواعها.336 /1 :
2
) ) الموقع األلكتروني (المعاني لكل رسم) www.almaamy.com
3
) ) منهاج البلغاء وسراج األدباء.292 :
4
) ) العمدة.66 /2 :
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طرائق اسلوب التشكيك:

يعتمد اسلوب التشكيك على طرائق؛ لبيان حيرة الشاعر في أمره حتى باتت األمور تتسـاوى أمامــه ألسـباب تتخللها أحياناً

العجب ،أو الحزن  ،أو الخوف ،أو للدهشة ...فالشاعر في لحظة قوله الشعر يشارك سامعه ما يعتريه من مشاعر الحيرة والتوهم،
ويرغب من متلقيه تقديم العون له؛ مما يالقيه من تناقض يتصارع في جنبات قلبه الملتهب؛ ولتحقيق هذا المزيج من المواقف ال ُب ّد لنا
من أدوات نستعين بها إليهام السامع وتضليله ،وقد أشارت د .حميدة إلى أدوات التضليل في لغتنا والمستعملة في الخطاب الشعري؛
()1

فاألداة (أو) توحي لنا االختيار

مما تدل على الشك والمتمثلة بـ(أو) و(أم) ،وتتأتى هذه األدوات لتُخرج الكالم مخرج الشك والتضليل
أما األداة (أم) فهي تعادل بين ما يقع قبلها من ألفاظ مع ما يقع بعدها منها ،وهذا األمر يجعلنا
إما هذا أو هذاّ .
بين أمرين ال ثالث لهما ّ
قدمت الدكتورة حميدة تلخيصاً ممي اًز عن
نشعر بحيرة الشاعر حين قوله ،فاألمور تتشابه عليه حتى باتت قرينة تعرف من بعضها .وقد ّ
رأي حازم القرطاجني ،ووصفه لطرائق بعينها( )2ورأت فيه أنه:
ـ ـ ـ أن يطوي الشاعر جانب الكذب من القياس عن السامع.

ـ ـ أن يخدع المخاطب بأن يبني هذا القياس على مقدمات تشتبه بالصدق ،وهي غير صادقة.
ـ ـ أن يرتب كالمه على وضع يوهم الصحة الشتباهه به.
ـ ـ أن يتبع الطريقين معاً أي الخداع والترتيب.

أشار حازم القرطاجني إلى إشغال الشاعر المخاطب والهائه وابعاده عن مالحظة محل الكذب ،والخلل الواقع في القياس

تحيله ،والتأثير في نفس المتلقي
بضروب من اإلبداعات ،والتعجبات تعتمد على شدة ّ
وعلى الرغم من النضوج ا لفني والنقدي الذي أدرك به حازم القرطاجني الفكرة وحددها ،غير أننا نجد أن ما ذكره البالغيون وعلى
رأسهم السكاكي من أنه ((سوق المعلوم مساق غيره لنكتة))( )3أقرب إلى فهم الفكرة وادراك مغزاها بشكل ينم عن فهم روح الشعر العربي،
أكثر من مشكلة ،وما يدلنا عليه هذا الشكل من تعقيد ،فالشاعر حينما ُيبهم كالمه يكون في داخله هدف معين يريد تحقيقه ،مثل :إيراد
الكالم الواضح مورد الكالم المبهم ،أو ايراد المدح مورد الذم ،أو ايراد الذم مورد المدح ،أو قد يتخلص من أمور يخاف على نفسه إذا ما

عرفت حقيقتها من أن تناله يد العقاب ،ومع هذا فأنا أؤيد ما ذهب إليه ابن رشيق من أن هذا كله له ((في النفس حالوة وحسن موضع
في النفس كذلك ،ولو لم يكن كذلك لما استعملته العرب في كالمه وجعلته من سننه التي ال يختلف عليها أحد))(.)4

اسلوب التشكيك عند الشاعر المنتجب العاني:

كونت كيانه ،ووجوده في محيطه الذي يعيش فيه ،فالشعر عادة ما
استطاع الشاعر أن يمازج بين لغته ،وعاطفته الجياشة التي ّ
ينبع من أعماق اإلنسان ويصف واقعه أفضل وصف ،وقد حاولنا في أثناء بحثنا أن ننعم النظر في موضع استعمال األدوات التي

تحقق اسلوب التشكيك ،وحددها الدارسون باألداتين (أو) و(أم) ،مما استدعى تسليط الضوء على موقعها في البيت إال أني وجدت نفسي

تأبى ذلك األمر ،فالشاعر بنى شعره بنياناً متكامالً يصعب فصله وعزله؛ لذا كان لزاماً علينا أن ندرسهما من خالل النظر إلى البيت
الشعري كونه وحدة واحدة؛ لذلك سنقسم هذا الموضوع على وفق أدوات اسلوب التشكيك إلى قسمين:
القسم األول :اسلوب التشكيك المتمثل بـ(أو).
القسم الثاني :اسلوب التشكيك المتمثل بـ(أم).

وذلك لطبيعة كل أداة من األداتين وتميزها عن األخرى ،فكل أداة لها كيان يختلف عن األخرى من النظر إلى معنى البيت

الشعري ،ومكانة الكلمة وحضورها في النص الشعري ،والقدرة على التأثير في المتلقي ،وابراز المعنى.
1

) ) ينظر(التمويه التشكيكي في الشعر األندلسي (عصر الطوائف والمرابطين).18 :
2
) ) ينظر م.ن.18 :
3
) ) التلخيص في علوم البالغة.385 :
4
) ) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.66 /2 :
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1ـــ اسلوب التشكيك المتمثل بـ(أو):

استطاع الشاعر من خالل اداة اسلوب التشكيك (أو) أن يفتح لنا أُفقاً شعرياً واسعاً بزيادة التوقعات فحينما يتوهم اإلنسان شيئاً

فإن عقله يفتح له باب األختيارات بخالف التأكد من شيء ما ،فالبيت الشعري الذي يضم أداة التشكيك الشعوري (أو) يرتبط بما قبله

من األبيات برابط داللي يجعل من الصعب تحليله منفصالً ،مثال ذلك:
الخ َّـرِد ِ
ور ِ
قالئِــداً ِفــي ُن ُح ِ
الغ ِيد
ـت بِ ِه
وافى َّ
إلي ِك ٌ
تاب ِم ْنهُ ِخ ْل ُ
()1
الل ِّ ِ
أو لُؤلُؤ في ِخ ِ
ضوِد
الرياض تب ّدا زْهرها بِهجاً
الس ْلك م ْن ُ
أو ك ّ
ْ
ربط الشاعر البيت األول بالبيت الذي يأتي بعده حينما جعل اداة اإليهام الشعوري (أو) في صدر البيت فال نستطيع أن نفهم
المعنى من غير الرجوع إلى ما سبقه فقد أبدع الشاعر في وصف ذلك الكتاب الذي بعث له فوصفوه بصفات متتابعة ترك فيها االختيار
للمتلقي بين قالئد تزيين الحسناوات أو رياض تسر الناظرين إلها أو أثمن مستخرجات البحر وهو اللؤلؤ ولم يحدد المبدع لمتلقيه ما

يناسبه وانما ترك األمر لمتلقيه؛ ليختار ما يناسب خياله وذلك من عناصر اإلبداع الشعري الذي قدم لنا نوعاً بار اًز من التفاعل بين

مبدع النص والمتلقي فقد حدد اختيارات المتلقي بعناصر محددة ولم يترك له حرية كبيرة في االنطالق في خياله بل كان للمبدع
الوصاية في ذلك فقدم له اختيارات يحدد منها ما يشاء.
أستطاع الشاعر أن يحقق توازناً معنوياً بين صدر البيت وعجزه وذلك في قوله:
()2
ْأب أر إلى ِ
اهلل من ِ
أو م ْن ِك ٍر عن جن ِ
ِّ
ط ُروِد
اب
ض ِّد ُيعانِد ُك ْم
الحق م ْ
ُ

وازن الشاعر بطريقة ذكية بين الشطرين في المعنى فمن يعاند أو ينكر ألمام المسلمين علي (عليه السالم) فهو سواء في نظر

الشاعر وقد أشار هذا البيت لبيت سبقه بأبيات يعلن فيه نصرته ومحبته فقال:
عز على األي ِ
في ِّ
َّام م ْع ُد ِ
ظل ِّ
ود
وها أنا ع ْن يقيِ ٍن في أبي حس ٍن
ولعل معنى اإليهام هنا بمعنى اليقين واإليمان بحب اإلمام ونصرته رغماً على األعداء والحاسدين فالبنية التشكيكية لم تقتصر

ٍ
لمعان عدة وتثبت ما يجول في خاطر الشاعر من مشاعر جياشة آلل البيت
على حدود البيت الواحد فقد تتعداها إلى أبيات سابقة تمهد
(عليهم الصالة والسالم)
ِ
يكتف الشاعر بإدخال أداة اإليهام الشعوري للقصيدة فحسب بل جعل لها مكانة مميزة في دور الموشحة فقال:
ولم
خوان ْه
ت َّ
ملومةٌ ما ب ِرح ْ
ت فإنـ ــها فتَّان ـ ْه
إن أ ْقبل ْ
ْ
()3
ِ
م ْحنةٌ تُوهي الفتى القويَّا

ليس لها عه ـ ٌـد وال أمانـ ـ ْـه
ضبانهْ
أو ْأدبرت ُم ْع ِرضهٌ غ ْ

تبرز لنا بنية تشكيكية مميزة قد تخلو من نظيراتها فعادة يمهد الشاعر لنا ثم يطرح إختيارات محددة أمام المتلقي أما الموشح
فيختلف األمر ففيه يظهر النتيجة في دور البيت قبل التمهيد لالختيارات فالمرأة الخائنة تتشابه في تصرفاتها التي لم تكن اختيا اًر للقارىء

بل كانت صفات تنطبق على المرأة التي هي فتن للرجل ذو الشخصية القوية فبدالً من قوه( :فتنة الرجل القوي المرأة الخائنة التي

يتشابه إقبالها وادبارها.

لم تكن البنية التشكيكية (أو) عند المنتخب واحدة بل كانت متنوعة بين الشعر والموشح من حيث التمهيد واالختيارات التي
تتشاب وتتقارب بسبب معنى (أو) التي تجعل ما قبلها مع ما بعدها كتلة تصح ألن تكون األفضل فيتغلب هذا االختيار على ما قبلها،
وربما يتغلب ما بعد (أو) على ما بعدها لكننا في كلتيهما ال نستطيع اختيارهما معاً فالبد من تمكين االختيار األول او الثاني.

1

) ) ديوان المنتخب العاني.24 :
2
) ) ديوان المنتخب العاني.26 :
3
) ( ديوان المنتخب العاني.161 :
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2ـــ اْليهام الشعوري عند الشاعر الحسيني المتمثل بـ (أم).

مثلت األداة (أم) عنص اًر داللياً ممي اًز على الرغم من كونها أداة مكونة من حرفين تندمج لتكون كلمة تضع أمامنا االختيار بين

أمر وأمر آخر ،لكن الذي ينعم في محل هذه األداة في شعر المنتخب العاني سيغير رأيه ،فقد حاولت م ار اًر وتك ار اًر أن أكتب البيت الذي

تضم األداة (أم) بشكل آخر أو أن أغير األداة بما يالئمها وزناً إال إنني لم استطع ،وذلك لما أحدثه من بنية متكاملة ومترابطة مع

بعضها بعضاً معنوياً الذي يمهده البيت الذي يسبق أداة التوهم أو يلحقه فيشكل لنا أحياناً نوعاً من التوازن الداللي الذي يخير القارئ

بينهما وكأنه يطلب رأي القارئ ليحكم له بعدما حار بين الرأي األول والرأي الثاني مثال ذلك:
()1
أ ْم ل ْو ُن ص ْبغتِها ِم ْن خ ّده القاني
ت لهباً
لم ْأد ِر و ْجنته منها ا ْكتس ْ
فالشاعر هنا حائر من وجنة ممدوحة التي اكتسبت ح اررة أم لوناً فقط ،وحينما ننشد هذا البيت نتوقف قليالً في نهاية الشطر

األول لنأخذ نفساً ويأخذ تنوين الفتح في لفظة (لهباً) حقه في النطق قبل أن نبدأ في الشطر الثاني وكأن الشاعر قد تعمد هذا األمر
ليجعل الشطرين في كفي ميزان يرجحه نطق القارئ ونتيجة لذلك يترك مسافة زمنية لتخيل الموقف واختيار ما يجده القارئ األنسب.

وقد يلجأ الشاعر إلى استعمال هذا األسلوب في فن الموشحات التي تنماز بهيكلية تختلف عن هيكلية القصائد العربية التقليدية،
مثال ذلك:

ِ
األسف ـ ـ ِ
ـار
ـزودوا لرحلة ْ
تـ ّ
وخفِّفوا ِم ْن ثِقل األوز ِار

وشـ ّـمروا لفرق ـ ــة ِّ
الدي ـ ِ
ـار
ِ
األقدار
حادث
فل ْيس يدري
ُ

أبكرِة يهجم أم عشيَّا

()2

وقد استغل الشاعر هذا األمر فجعل موضع اإليهام في قفل البيت وكأنه قرر أن ينهي حيرته وحيرة متلقيه من حوادث الدهر
ووقت هجومه ،وذلك بعد أن حذره م من سوء عملهم في دور الموشح فكان البيت في الموشح بنية إيهامية متكاملة بين دوره وقفله .وقد
نجد اإليهام في دور البيت ،مثال ذلك:

فزادهـ ــا س ــك اًر بمق ــلــت ـ ْـي ـ ِـه

لم ْأد ِر إذ جاءت على يد ْي ِه
أم ال ّش ــعاع مش ــرق عل ْي ـ ِـه
ألوانها من صبغ وجن ـت ـي ـْـ ِـه
()3
منها فراح ثوبه وْرِديَّا
يجري الشاعر هنا على عادة الشعراء العرب في وصف الخمرة فالخمرة في العصر الجاهلي موضع الكرم والشجاع والبهاء لذلك

ربطها بممدوحه حينما أقبل وهي في يده فشكلت ألوانها حيرة للشاعر ومعاني أثارت في عقله صورة إيهامية فهو ال يدري حقيقة لونها

أهو من لون وجنة الممدوح أم أثر الشاعر على الكأس؟
بنية اْليهام الشعوري:

حاول الشاعر أن يؤسس بنية شعرية تليق بما يرمي إليه ،فكل كلمة مكانة ولكل أداة مقامة ولكل شطر عالمة ،فباتت األشطر

مترابطة يصعب فصلها عن بعضها؛ ذلك بسبب تمهيد الشاعر لما سيعرضه من اختيارات أمام المتلقي ثم إختيار األداة وتحديد
االختيارات لذلك استعمال أداة التمويه التشكيكي (أو) أكثر من استعماله األداة (أم) في شعره ،وللشاعر في متابعة رأي المتلقي طريقين
أما عرض الفكرة ،وترك المتلقي ليختار مصيره ومنهجه في الحياة ،أو عرض االختيارات وتحديد مع من سيكون ،وبيان واقع الحال.
إذن نحن أمام بنية إيهامية شعورية تتوافر فيها عناصر تترتب على وفق تسلسل محدد:

1ـ ـ التمهيد لما يرغب بعرضه.
 2ـ االختبار األول
1

) ( ديوان المنتخب العاني.58 :
2
) ) ديوان المنتخب العاني.162 :
3
) ) ديوان المنتخب العاني.132 :
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 3ـ أداة اإليهام الشعوري
 4ـ االختيار الثاني
 5ـ متابعة النتيجة

 6ـ وقد يشذ ذكر الشاعر صراحة لمن يميل فكثر من األوقات يذكر لنا الشاعر الدالئل والبراهين ،ويترك لنا المجال واسعاً لالختيار.
البنية اْليهامية والتكرار:

سخر الشاعر إلبراز البنية اإليهامية اسلوب التكرار الذي أضاف جرساً في النسيج الداخلي للبيت والتكرار ((داللة اللفظ على

مردداً؛ لتأكيد غرض من أغراض الكالم أو للمبالغة فيه))( )1فالتكرار يكثف المعنى ويعمل على تسليط بؤرة النظر عليه؛ ليكشف
المعنى ّ
لنا ما خفي منه ويؤثر فينا وقد تغزل الشاعر بحبيته مسخ اًر اسلوب التكرار في قوله:
()2
َّ
ِ
ـور
ـور
أو ع ْسج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـد أو لــؤلـ ٌـؤ م ْنثــُـ ُ
كأنمــا ج ــلبــابهـ ــا بِلـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
فوجود (أو) في بداية البيت ووسطه قد جعلت من كلمات العجز إيقاعاً جعلنا نتمايل عليه كتمايل الثوب على جسد الحسناء.
البد من وجود تناسب في النغم الشعري الذي يحدث نسقاً صوتياً يمكن عده ركيزة للبناء اإليقاعي للعبارة الشعرية( )3فتكرار البنية

اإليهامية المتمثلة بـ(أم) كان لها مكانة في المعنى واال وقع الشاعر في اإلبتذال لذلك وجب عليه مراعاة المعنى قبل التكرار ومن أبرز
ما قاله في تلك البنية:
يـ ـ ـا م ـ ـ ـ ْـن ُيعانِـ ـ ـ ُـد ِم ْن ج ْه ـ ـ ِـل أبـ ــا
فتى جمي ـ ـ ـ ـ ـ ــعُ المعانـ ـ ـ ـ ــي فيه قد
ّ

الرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بالتّــِي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه
حس ـ ٍـن
أ ْوق ْعـ ــك غـ ُّـيـ ـ ــك ب ْع ـ ـ ـ ـ ــد ُّ
ِ
ـى ِم ْن معانِـ ـ ـي ـ ِـه
عت
ُج ِم ْ
ول ْي ـ ــس ف ـ ــي الخ ْلـ ـ ـق معنـ ـ ً
أ ْم ِعـ ـلـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــه أ ْم تُــق ـ ـ ـ ــاه أم مغازي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه
أليها تُـنـْـ ـكـ ُـر األضـ ـ ـ ــداد عنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـره
ِ
ألحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ْأم قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ف ـ ـ ـ ــي فت ِاويـ ـ ِـه
أ ْم زوج ــهُ أم بني ـ ـ ـ ــه أ ْم إ ْخوتـ ـ ـ ـُ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ
ِ ِ ()4
لم ـ ـ ـ ـ ـ ــا راح داحي ـ ـ ــه
إعط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءه ال اري ـ ـ ـ ـ ـ ــة المنصور حاملُها
ْأم بـ ـ ـ ُ
ـاب خ ـ ـي ـ ـبـ ـ ـ ــر ّ
استطاع الشاعر في هذه األبيات أن يمهد لغرض المدح عن طريق بيان خطأ معتقد معارضه ،فالممدوح كامل األوصاف من

حسب ونسب ودين وعائلة ،ولعل هذا النوع من التكرار قد خرج من التشكيك إلى اليقين بإنفراد الممدوح بصفات يعجز الشاعر عن
وصفها فجعل ممن يعادي الممدوح معارضاً في صفات مميزة لديه وجعل منها باباً لوصف مكارم الممدوح بدالً من المدح المباشر

التقليدي.

خلق الشاعر من التكرار افقاً يقوي فيه النسيج الشعري ويربط بين أجزاء الكالم ليثير األفكار لدى السامع فيزيد ذلك من ثراء

الموسيقى في البيت الشعري.
الخاتمة:

للخطاب الشعري خصوصية تنبع من رقة إحساس الشاعر ،وعذوبة ألفاظه ،وايقاعه المميز ،وقدرته على جذب اآلخر ،فمن

الحديث ما فتن وسحر اآلذان؛ ولهذا سخر الشاعر كل قدرته البالغية والصوتية؛ ليحدث أث اًر في قلب سامعه غير أن الشاعر في بعض

األحيان قد يلجأ إلى استعمال أدوات مغيبة تحدث حالة شعورية خاصة يمر بها المتلقي تؤثر في نفسه وتتركه ال يركز بصره ال نستطيع

تتنوع بين الصدق والتوهم ،فعلى الرغم من بساطة األدوات
تركيز نظرنا على شطر أو بيت؛ ألن الشاعر شكل لنا بنية إيهامية شعورية ّ
المستعملة في بيان اإليهام الشعوري (أو ،وأم) فكل واحد منهما كيان يتميز عن غيره من القدرة على ايصال المعنى ،والتأثير على
المتلقي.
1

) ) البالغة الفنية..201 :
2
) ) ديوان المنتخب العاني.133 :
3
) ) ينظر البنية اإليقاعية في القصيدة العربية المعاصرة..231 :
4
) ( ديوان المنتخب العاني.72 :
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ابصرت حذقة الشاعر في تسخير اإليهام الشعوري أصول الدين والتاريخ والرأي السديد في النظر حين االختيار بين األمور التي
يقدمها الشاعر للمتلقي.
ّ
كون الشاعر بنية شعرية متكاملة لها قواعدها وأصولها ،وتترابط فيما بينها فلن يكن استعماله ألدوات التمويه التشكيكي (أو)
ّ
يقدم الشاعر إلى ما يرغب بقوله ثم يوهم المتلقي بما
و(أم) مجردة في شطر واحد بل كانت مترابطة مع ما قبلها ومع ما بعدها فعادة ما ّ
مر عليه من آالم أثرت في نفسه ،ليفكر بما يعتريه في
يراه ،وقد تحقق هذا األمر عند الشاعر فقد استطاع جعل القارىء يعي ما ّ

مكنونات صدره ،والخوض في مشاعره الجياشة بحب آل البيت ،وحزنه العميق على آلت إليه األمور والحظنا من خالل النظر إلى بنية

البيت أن الشاعر قد رسم بيته بطريقة تمنحه حرية بين المعاني؛ مما يؤدي إلى تنوع األفكار المعروضة بشكل يلفت نظر المتلقي.
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