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This study seeks to reveal the nature of the poetic image and
rhythm of the poets Ibn Darraj al-Qastal and al-Amma al-Tatili.
We tried to put the concept of the poetic image in language and
terminology, and we also tried to extrapolate the poetic text of the
poets by analyzing verses that were charged with intense spiritual
passion that expressed their feelings, as we stood on the concept
of rhythm, and then we made a statistics of the poetic weights and
seas that each poet used separately, those that express emotional
situations through which the poet uses a particular sea and does
not use another poetic sea.
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لؤي صيهود التىيىي

Volume: 4

أمحد انجي انيف

Issue: 4

طبيعة الصورة الشعرية واإليقاع عند ابن دراج القسطلي واألعى التطيلي

4

امللخص:

تسعى هذه الدراسة إىل الكشف عن طبيعة الصورة الشعرية واإليقاع عند الشاعرين ابن دراج القسطلي
واألعىى التطيلي ،وفيها حاولنا أن نوضع مفهوم الصورة الشعرية يف اللغة واالصطالح ،كىا حاولنا أيضا
استقراء النص الشعري لدى الشاعرين من خالل حتليل أبيات كانت مشحونة ابلعاطفة الروحية اجلياشة
اليت عربت عن مكنوانهتىا ،كىا وقفنا على مفهوم اإليقاع ،ومن مث قىنا بعىل إحصاء لألوزان والبحور
اليت استخدما كل شاعر على حدا ،تلك اليت تعرب عن مواقف انفعالية من خالهلا يستخدم الشاعر حبرا
بعينه وال يستخدم حبرا آخرا.
الكلىات املفتاحية :ابن دراج القسطلي ،األعىى التطيلي ،الصورة الشعرية.

املقدمة:
أوال :طبيعة الصورة الشعرية عند الشاعرين:
إن الصورة الشعرية ميكننا التعبري عنها يف لغة بسيطة أبهنا ما ميكن رمسه والتعبري عنه من خالل أفكاران وختيالتنا عن ذواتنا
أو عن اآلخر عرب لغة شعرية ،فهي حصيلة فكر ومتحيص دقيق ،وصراع ذهين أنتجته خالايان العقلية وأرادت أن تنسجه يف هيئة
عىل أديب سواء أكان شعرا أو أي نوع أديب آخر؛ لذا فكل إنسان عاقل على وجه األرض له ذات وآخر ،وال يتحقق وجودمها إال
من خالل خلق صورة هلذا الذات وذاك اآلخر ،وختتلف صور الذوات واآلخرين ابختالف اإلنسان نفسه؛ ذلك اإلنسان الذي
حييا يف أنساق ثقافية واجتىاعية خمتلفة ،فصورة الذات عند العريب ختتلف عن صورة الذات عند األجنيب أو غري العريب ،وال
يتىظهر هذا االختالف سوى بتواجد شيء مضاد له وهو اآلخر ،ويف الصفحات التالية سيتم تعريف الصورة من الناحية اللغوية
ويف املفهوم االصطالحي ،حىت ميكننا رسم اخليوط الرئيسية اليت من خالهلا يتم البحث على الوجه األمثل.
تتسع املعاجم اللغوية العربية لكثري من املعاين اللغوية اليت تفسر كالم العرب قدميا؛ أصوله ومعانيه ومفاهيىه واألضرب
اليت جاء فيها ،كذلك تضئ الطريق للعرب املعاصرين لفهم كالم أجدادهم ،ومعرفة أحوال كل لفظة ،واملعاين القريبة منها ،ومن مث
حناول أن نلحظ التطورات اليت حدث لكلىة ما على املستوايت الداللية واملعجىية ،يف اللفظة اليت حنن بصدد معرفة معناها من
الناحية اللغوية (الصورة)؛ فقد جاء يف لسان العرب يف مادة (صور) "املصور وهو الذي صور مجيع املوجودات ورتبها ،وصوره هللا
صورة حسنة فتصور ،وتصورت الشيء :تومهت صورته فتصور يل ،والتصاوير :التىاثيل ،وصورة األمر كذا وكذا ،أي صفته(،ابن
منظور,ص ) 2524إذن؛ فالصورة عند ابن من ظور تنحصر يف التىاثيل ،وتوهم الصورة؛ أي ختيل الصورة ،والصفة ،وهي ثالثة
معان قريبة جداً من معاين هذا املصطلح يف املعاجم التفسريية والنقدية من الناحية االصطالحية املعاصرة.
إن لفظ (الصورة) قد جاء أيضاً يف معىن قريب من الذي أتى به ابن منظر يف معجم آخر وهو اتج العروس؛ حيث قال
الزبيدي "الصورة ،ابلضم الشكل واهليئة ،واحلقيقة والصفة ..الصورة ترد يف كالم العرب على ظاهرها ،وعلى معىن حقيقة الشيء
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وهيئته ،وعلى معىن صفته ،يقال :صورة الفعل كذا وكذا ،أي صفته ،وصورة األمر كذا ،أي صفته ،وقال املصنف يف البصائر:
الصورة ما ينتقش به اإلنسان ،مييز هبا عن غريه ،وذلك يف ضرابن :ضرب حمسوس يدركه اخلاصة والعامة ،بل يدركها اإلنسان وكثري
من احليواانت ،كصورة اإلنسان والفرس واحلىار ،والثاين :معقول يدركه اخلاصة دون العامة ،كالصورة اليت اختص اإلنسان هبا من
العقل والروية اليت ُميز هبا؛( الزبيدي,1973,ص ) 385فالزبيدي مل خيرج عىا تصوره ابن عروس عن لفظ (الصورة) ،لكنه أضاف
ما ميكننا وصفه ببعض التفاسري اليت ميكننا استخدامها يف االصطالح ،وصنفها يف ضربني أو نوعني ،ومها :احملسوس ،واملعقول،
وقد كان يف هذا الصدد سابقا لعصره ،ما جيعلنا نصف معىن الصورة عنده أبنه معىن قريب من الفلسفة ،وما جيعلنا أيضا نكتفي
هبذين التعريفني للصورة من الناحية اللغوية؛ نظرا ألهنىا كاان جامعني للتصور الذي ميكن أن ينبين عليه تصوران يف هذه الدراسة عن
صورة الذات واآلخر يف شعر ابن دراج القسطلي واألعىى التطيلي دراسة موازنة.
إن مصطلح ا لصورة من انحية املفهوم االصطالحي قد أخذ حيزا ليس ابلقليل يف الدراسات األدبية والنقدية و املفاهيىية،
ِ
ص ِوُرُك ْم ِيف
غري أن جذورها يف لغة القرآن الكرمي قريبة جداً إىل مفهومها االصطالحي ،ومن ذلك قول هللا تعاىلُ :
"ه َو الَّذي يُ َ
احل ِكيم(،ال عىران ,اية  )6كذلك قوله تعاىل" :خلَق َّ ِ
ِ
َِٰ َِّ
ص َّوَرُك ْم
ْاأل َْر َح ِام َكْي َ
الس َى َاوات َو ْاأل َْر َ
َ َ
ض ِاب ْحلَ ِق َو َ
ف يَ َشاءُ َال إلَهَ إال ُه َو الْ َعز ُيز َْ ُ
فَأَحسن صورُكم وإِلَي ِه الْى ِ
صريُ(،التغابن ,اية  )3وإذا ما عدان إىل مفهومها يف الدراسات النقدية واألدبية لوجدان حمىد التوجني يفرد
ْ َ َ ُ ََ ْ َ ْ َ
هلا صفحتني يف معجىه املفصل يف األدب ليشرح مدلوالته ،فالصورة عنده "هي الشبيه واملثل ،وهي اليت تقابل املادة ،ألن الصورة
إما جتسيد مادي كالصورة اليت ينتجها املثل أو يرمسها الرسام ،وإما ختيل نفسي يتخيله األديب يف كتابه ،وهي يف كليهىا تعكس
املالمح األصيلة كال أو بعضا (التوجني)591 ,1993,
إن التوجني فيىا ذهب إليه ال خيرج كثرياً عىا قيل يف املعاجم العربية القدمية ،فتعريفه قريب مما جاء به الزبيدي الذي حصر
الصورة يف ضربني ،مها :احملسوس ،واملعقول؛ لكنه فصل الصورة يف أمناط مثان؛ أدبية؛ وهي ما ترمسه خميلة األديب ابستخدام
اللفظ ،...بالغية؛ وهي حماولة األديب يف استخدام املعىن البعيد للفظة ،..بيانية؛ كالتشبيه واالستعارة واجملاز والكناية وغريها،
جانبية؛ وهي اليت تقدم تصويراً جزئياً ظلياً ،..حسية؛ وهي متثيل فيزايئي لشخص أو حيوان أو شيء ،..رمزية؛ وهي صورة حسية
توحي مبغزى بعيد ذي هدف ،..كاريكاتورية؛ هي الصورة اليت هتدف إىل مسخ شخص أو شيء ،..مهيىنة؛ وهي الصورة اليت
تواصل البقاء طوال عىل أديب معني ،وجتعل القارئ يتخيل شكل صاحبها وطبيعته ما دام يقرأ(،التوجني )591 ,فيىا يرى فيصل
األمحر أن الصورة تعد "أبرز فن يغىران يف حياتنا اليومية ،إذ ال خيلو أي فن آخر منها ،فاملسرح ،والسينىا ،واإلشهار كلها فنون
األخرى.
العناصر
بقية
جانب
إىل
أساسي
كعنصر
الصورة
على
تعتىد
(االمحر)118 ,2010,
قد ترد الصورة متجاورة مع اصطالحات مثل التىثيل واملتخيل ،فها هو سعيد علوش يرى يف معجىه أن الصورة هي
"متثيل بصري ملوضوع ما ،وتعترب املعارضة بني الصورة واملفهوم عند ابشالر أساسية؛ ألهنا تسىح بفهم تنظيم االنعكاس ،عرب
وجهني؛ فالصورة إنتاج للخيال احملض ،وهي بذلك تبدع اللغة وتعارض اجملاز(،علوش ) 136 ,1985,وقد تطرق علوش إىل
ثالثة مفاهيم أخرى مرتبطة مبصطلح الصورة ،اثنني منها قريبة من الناحية الداللية من مفهوم الصورة كىا سيتم تناوله يف دراستنا،
وهم :الصورة البالغية؛ وهي الصورة املعجىية والفكرية ،.والصولوجية؛ وهي دراسة صورة شعب عند شعب آخر..
(.علوش)137 ,1985,
إن الصورة يف دراستنا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ابلذات واآلخر ،فصورة الذات عند كال الشاعرين موضوع الدارسة تعين
كيف صور كل شاعر الذات سواء كانت ذااتً فردية أو مجعية وعرب عنها بنظىه كىا رمسها يف خميلته أو تواترت تلك الصورة يف
املخيلة اجلىعية ،كىا هو احلال يف كيفية التعبري عن صورة اآلخر عندمها ،وستحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال السابق وغريه
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أتيت الصورة الشعرية مشحونة ابلعاطفة الروحية اجلياشة اليت يكون هلا أثرها الداليل املعرب عن مكنوانت املبدع بوجه عام،
والشاعر على وجه اخلصوص ،فالصورة الشعرية هي "تركيبة عقلية تنتىي يف جوهرها إىل عامل الفكر أكثر من انتىائها إىل عامل
الواقع (،امساعيل )66 ,ومن مث تتشكل الصورة طبقا لرؤية الشاعر للىصادر اليت اعتىدها ونسجها خياله من انحية ،وطبقا للواقع
املعيش من انحية أخرى ،وبناء عليه ميزج بني عنصري اخليال والواقع لتولد صورة تعرب عن ذاته أو عن اآلخر ،ولعل من أهم الصور
الشعرية اليت عربت عن ذات الشاعر وعن اآلخر يف الوقت نفسه هي ما صاغه من أبيات تنم عن االغرتاب واحلزن ،أو ما ميكننا
تسىيته ابلذات املغرتبة احلزينة ،يقول ابن دراج:
ط ِ
ِ
وخال ُن
املغارب َموئِلي
ت أرض
وأَنْ َكَرِين فِ َيها َخلي ٌ
فَِإ ْن َغَّربَ ْ
وأ ِ
لي ُخراسا ُن
ض العِر ِاق مبقدمي
ف َك ْم َر َّحبَ ْ
َجَزلَت البُ ْشرى َع َّ
ت أ َْر ُ
ْ
ِ
َخرج ِتين لَ ُعطَّ ٌل
وإ َّن بالداً أ َ

وإِ َّن َزماانً خان َعهدي َخلََّوا ُن

( القسطلي )89, 2019,

ف إن الشاعر يصور حزنه البتعاده عن األندلس ،وهي األرض اليت عاش فيها ،ومن خالهلا تشكلت روحه الشعرية ،وله هبا
أهل وأصدقاء ،يف الوقت نفسه فقد وجد يف أرض العراق ترحااب وعطاء جزيل ،ومن خالل البيت الثالث يرى يف األرض اليت
أخرجته أهنا ُعطل أي أرض خربة ال حياة فيها ،ومن مث يف الشطر األخري يعاتب الزمان الذي خان عهده ،ويف األبيات الثالثة
السابقة تربز ذات الشاعر املتعلقة ابألرض واملغرتبة عنها أيضا ،فهي تلومها لدرجة جعلها (معطلة) أي ال عىران فيها ،يف الوقت
نفسه يثىن على أرض ليس أرضه ألهنا استقبلته وأجزلت له العطاء ،ومن هنا ،فإن الذات تتىظهر من خالل تلك الصورة الشعرية
الفارقة اليت عرب من خالهلا ابن دراج القسطلي عن ما جيش يف صدره جتاه وطنه الذي أبعده عنه ،كىا تظهر الصورة الشعرية
املتعلقة ابالغرتاب يف أكثر من موضع آخر يف الديوان ،وعلى الرغم من ذلك؛ فإن الصورة الشعرية األبرز هي تلك اليت تتعلق
ابمتزاج الذات ابآلخر من خالل مجلة قصائد املدح يف هذا الديوان ،لنراه يقول:
أَ َذ َّل لَه عب ُد ِ
نصريها
املليك ملوَك َها
َوأ َْجنَبَهُ
ُ َْ
ُ
املنصور فَ ْه َو ُ
ِ
ورها
حبَ ٌار أ ََمَّر ْ
ت لألَعادي طُ ُ
عومها َك َىا طاب فينا ُش ْربُ َها وطَ ُه ُ
(القسطلي)19, 2019,
نرى يف هذين البيتني أن الشاعر قد مزج بني الذات اجلىعية اليت تتىثل يف املنصور من انحية وبني اآلخر املعادي الذليل
من انحية أخرى ،واآلخر هنا بوصفه عدواً يظهر يف مجلة اخلطاب الشعري ككل ،وجند أن هذه الصورة قد تكررت يف قصيدة
مدح أخرى ،مدح فيها الشاعر املنصور بن أيب عامر ،يقول:
ِ
ني وقَ ْد َكسا نَ َفل ِ ِ
وب ِ ِ ِ
جاج َها
ُ ُ
ويَ ُؤ َ
العداة ش َع َاهبا َوف َ
ابلفتح املُب َ َ
(القسطلي) 26 , 2019 ,
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من األسئلة اليت ستطرأ على ذهن الباحث من خالل استقراء النص الشعري ،وفك طالمسه ،وتفكيك معانيه السطحية والعىيقة
من أجل الوصول إىل رؤي ة واضحة للصور اليت نسجتها أحرف كل شاعر معربة وممثلة للذات ،وكاشفة لرؤيته عن اآلخر ،ومقصدان
يف ذلك مبين على أنه "يقصد ابلتصوير صياغة األلفاظ صياغة حادقة هتدف إىل تقدمي املعىن تقدميا حسيا وتشكيله على حنو
( صاحل)21 ,1994,
تصوريري.
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يف هذا البيت نرى بروز الصورة الشعرية املتعلقة ابجتىاع الذات واآلخر بوصف اآلخر عدوا ،وهو ما يسيطر على ما
جيول خبلد ذات الشاعر دائىا ،تلك الذات اليت تريد أن تثأر من ذالك اآلخر ،تريد أن تراه مهزوما لتشفي صدرها ،ومن خالل
البيت السابق جند الشاعر يستعري ألفاظا متقدمة على عصره مثل( :الفتح) ،وقد قيلت هذه القصيدة املتضىنة هلذا البيت بعد تويل
عبد امللك بن حمىد ابن أيب عامر وزارتني بعدما انتصر على اآلخر النصراين يف قلنية ،وقد كانت مكافأته أن منحه اخلليفة هشام
املؤيد خطة وزارتني جزاءً له ملا قدمه من نصر(التوجني  ،)1993,67,وجند أيضاً أن الشاعر حياول يف خطابه الشعري أو ما نراه من
خالل حتليل الصورة الشعرية تصوير اآلخر يف صورة جتعل من الذات تريد أن حتوه حمواً ،يقول:
ِ
وجاه َد َح َّىت َملْ َِجيد للعِدى ِح َّسا
دى
َ
فسابَ َق َح َّىت َملْ َجي ْد للعُال َم ً
(القسطلي)29 ,2019 ,

يف هذا البيت نرى قدرا كبريا من لغة التحريض ،نرى فيها حتريض الشاعر للحاكم على أن جياهد حىت ميحو اآلخر حموا
كامال وال يكون له حسا بعد ذلك ،وهكذا؛ فإننا نرى أن ابن دراج القسطلي قد أبدع يف جعل صوره الشعرية معربة عن ذاته من
خالل صب مشاعره وخياالته يف تعبريه عن االغرتاب عن الوطن واالرحتال إىل أرض العراق ،كذلك من خالل متظهر الذات اليت
ارتبطت ابألخر املعادي يف النىاذج الثالثة السابقة.
ب :طبيعة الصورة الشعرية عند األعىى التطيلي:
ترتبط الصورة الشعرية عند األعىى التطيلي مبشاعره وخياله حول ما ينتجه من شعر ،ورمبا مل جند أكثر مما قاله يف الراثء
معربا عن الصورة الشعرية لديه ،لذا؛ فإن النىوذج الذي اخرتانه للتدليل على طبيعة الصورة الشعرية عن األعىى التطيلي يرتبط
ارتباطاً مباشراً بني احلزن والراثء ،وما هلىا من وقع يف شعر الشاعر ،ويف هذا الصدد فإننا جند أن الذات احلزينة قد ارتبطت ارتباطاً
وثيقاً ابلراثء ،ومما يدل على ذلك قوله:
ِ
اس ت ن ف ِد الدم َع َّ
َّه ُر ُرْزءاً ِم ثْلَهُ أبَدا
الو ْج َد قد فُِق َدا
ال يُ ْح س ُن الد ْ
إن َ
وقُل لِص ر ِ
ِ
ف الزم ِ
ت ك َّل َم َدى
ان اخ ت ْل ع لى ثِ َق ة
أح َرْز َ
م ن الس ب اق ف ق د ْ
َ ْ َْ
الت حني فِ َدا
ت امل ج َد ف ي َك َف ن
ن ف س ي الف داءُ على أ ْن َ
وم ح ي َن لف ف َ
الي َ
م ا ض َّر ِ
الع َجه ا أ ْن ال ي ك و َن ردى
وى
َت ب ي ن الضُّل ِ
ي ا ح س رةً نَ َش أ ْ
وع َج ً
ِ
ت ك ىدا
ت به
ف ي َّ
إال اخ تُل ْس ت أس ًى إ ْن مل ُأم ْ
ذمة هللا قَ ْب ٌر م ا َم َرْر ُ
ض َّىن الدي َن و ُّ
الرشدا
الدنْي ا ب أَس ِره َى ا
والع َزم واحل َزم واإلي ى ا َن و َّ
تَ َ
(التطيلي)55 ,2014 ,

والشاعر يف األبيات السابقة يعرب عن حزنه لفقد عزيز عليه ،والفقد يصنع ابلنفس أشياء كثرية سلبية ،ومن مث جنده يلوم
الدهر الذي يفرق بني األعزاء وبعضهم البعض ،لذا؛ فهو يستخدم تعبريات تدل داللة مباشرة على مشاعره احلزينة ،مثل( :ال
حيسن الدهر ،صرف الزمان اختل ،نفسي الفداء ،يف ذمة هللا قرب) تلك الرتاكيب الدالة على بروز الذات احلزينة ،وجتعل الشاعر
يذرف الدموع ،وكذلك يعاتب الزمان الذي يراه الشاعر متغرياً بعدما وثق به ،وما يف األبيات السابقة من حسرة جيعلنا نقف أمام
هذه األبيات متأملني لغته الشعرية القوية يف هذا الصدد ،ففيها نلحظ اختالط املشاعر ،بني احلب امللتهب ملن فقد من انحية،
ومتىن املوت للحاق ابلفقيد من انحية أخرى ،كىا جند الشاعر يصف القرب الذي أصبح مآل الفيد ،وأنه حيوي شخصا مجع من
اخلصال احلىيدة مثل اإلميان والتدين ومجال الدنيا ،ومثلىا كانت الذات احلزينة اليت عربت عن الصورة الشعرية لدى األعىى
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ك للي ت َام ى واألَي َام ى
أمل ي ُ

Volume: 4

ص ْب ر
ب ك َّ
ف دون َ
صا ٌ
ك ك لَّ َ
ُم َ
ك ُح بُّه َك ْه ف اً م ن ي ع اً
أملْ ي ُ

ك أ ْن تسيال
وع َ
ف ال ت ك ف ُ
ف دم َ

ك قُ ْربُهُ ِظ الً ظ لي ال
أمل ي ُ

ص وال
ولي اً ح ان ي اً َوهل اً َو ُ

طب بَ ْدراً ولك ْن ال َس َر َار وال أُفُ وال
أمل ُ
يك َ
حني يَ ْد ُجو اخل ُ
ص َل أو يُ ْع ِطي اجلزيال
أ َملْ يُ ْح ِرْز ن ه اي ةَ ك ِل َم ْج د
ُ
يقول ال َف ْ

(التطيلي) 125 ,2014 ,

إذا أتملنا األبيات السابقة سنجد األعىى التطيلي قد جتلت لديه صورة شعرية حزينة برزت يف التعبري عن فراق حمىد بن
حزم ،وإن هذا الفراق يعد مبثابة مصاب عظيم ال يتحىله الشاعر وال يصرب عليه ،وهو ما كان سببا مباشرا جلعل الدموع تسيل وال
يستطيع الشاعر كفكفتها ،وذلك ألن الفقيد كان حصن الشاعر املنيع ،وكان مثاال للعطف على األرامل واليتامى ،وكان ُخلقه
وخلقه أيضا ،وقد كان جيزل العطاء لكل من يستحق العطاء ،وهي صفة متيز كل من ميتلكها ،واستكىاال لبيان الصورة
مجيلَ ،
الشعرية لدى األعىى التطيلي ،جند صورة أخرى مرتبطة ابحلزن والراثء ،يف القصيدة اليت بيتا رثى فيها الشاعر زوجته ،يقول:
ت ع لي ه ب الت ج لُّ ِد والص ب ر
ت
ت ع لي ه ب الدُّم ِ
وع ولو أبَ ْ
بكي ُ
بكي ُ
ولو ع رف ت ف ي أوج ه األن ج م الزه ر
ف لي ت ه م واروا ذك اء م ك ان ه
ولي ت ه ُم و َارْوهُ ب ي ن َج َوان ح ي

تب ِ
ك الن َوى
ف اس ت ق ر ْ
ُأم ْخ بِ َرت ي ك ي َ
لت ت لك امل ح اس ُن ف ي الشرى
وم ا ف ع ْ

ض َدم ع ي واح ت ِ
دام لظ ى صدري
ْ
ع لى فَ ْي ِ ْ
ع لى أن ع ن دي م ا ي زي ُد ع لى اخل رب

ف ق د س اءَ ظ ن ي ب ي َن أدري وال أدري

(التطيلي)99 ,2014,

إننا يف األبيات السابقة جند أن احلزن واضح يف هذه القصيدة لفقدان الشاعر لزوجته ،فها هو قد بكى على زوجته
ابلدموع احلارة ،وذلك رغم أن الدموع كانت أبية أن تنزل صربا منه وجتلداً ،ومن شدة حزنه يريد أن يوارى جسد زوجته يف صدره
أو بني جواحنه؛ فقد ذرف عليها الكثري من الدموع وأصبح صدره مشتعال لظى" ،وقد كشف الشاعر عن مفارقة عظيىة يف أتثري
الفقد على أهل الراحة والزوج احملب ،وهذه املفارقة تعكس بال شك صدق املعاانة النامجة عن الفراق"( ،)1والقصيدة السابقة تعد
استكىاال للصورة الشعرية املرتبطة ابحلزن لدى الشاعر ،وقد رأينا أن تلك الصورة هي األبرز عند األعىى التطيلي ،لذا اخرتانها
منوذجاً معرباً عن طبيعة الصورة الشعرية لديه.
إننا لنجد صوراً شعرية متىيزة لدى الشاعر تتىثل يف التعبري عن اآلخر ،ومن مجلة تلك الصور ما وجدانه يلتصق بطبيعة
الصورة الشعرية اليت ترتبط ابلتحريض على اآلخر العدو وجاهده ومن مث قتله واخلالص منه هنائياً ،وهذا ما يصدح به قول الشاعر:
اد الع ِ
ك
دو ْأوىل َزَم انَ ْي َ
وج ه ُ
ك ِخ ْي ف ةً
ْأو َج ُس وا م ن َ
ِ
ك
هل ج وا م ْن ع الء ش ان َ

(التطيلي)130, 2014 ,

Issue: 4

التطيلي ابرزة يف األبيات السابقة؛ فإننا جندها تربز أيضا يف قصيدة حزينة أخرى ،رثى هبا األعىى التطيلي حمىد بن حزم ،ومنها
قوله:

بطي ِ
ب الغُ ُد ِو واآلص ال
اب النَّبْ ُل قَ ْب َل اس تِ َد ِاده ا ب الن ص ال
َوُهت ُ
ب اس م س وف يَ ْج ري هل م ب أَبْ َرِح ف ال
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وهذه األبيات قاهلا الشاعر حااث األمري على بني يوسف اتشفني على جهاد العدو ،وفيها يؤكد الشاعر على أن اجلهاد
ال بد أن يكون أكثر األشياء أولوية يف هذا الزمان ،ومن خالل تلك األبيات والنىاذج السابقة تبينت لدينا طبيعة الصورة الشعرية
عند األعىى التطيلي ،تلك الصورة اليت كانت يف جلها إما هبا مسحة حزن ،أو حمرضة.
اثنيا :اللغة واإليقاع عند ابن دراج القسطلي واألعى التطيلي
اللغة العربية لغة موسيقية موزونة تتواىل فيها احلركات والسكنات يف صياغة صرفية متىيزة ،تتكون من حروف وصياغات
إمسية وفعليه ،ومن مث تتكون اجلىل العربية ،وقد استىد الشعر تفعيالته العربية اخلليلية منها ،ومن مث اكتشف حبور الشعر املعروفة،
والصورة الشعرية العربية يف الشعر األندلسي ما هي إال جتسيدا متطورا لإليقاع الشعري العريب بعد الذي بدأ يف العصر اجلاهلي
الذي هو "أول صورة شعرية راقية ألنغام الشعر العريب ،وأحلانه ،هي صورة العصر اجلاهلي ،وهي خامتة صور كثرية سبقتها ،من
فجر اإلنسانية الذي انبثق يف صحراء العرب ،إىل أوائل القرن السادس امليالدي ،إذ أخذت صيغتها النهائية يف تلك األوزان
والبحور ،اليت اكتشفها اخلليل يف أوائل العصر العباسي ،فوضع ألول مرة علم العروض ،وأتبعه بعلم القوايف(،شوقي,2004,
 )100وقد أحس القدماء بشكل مبكر – كىا حيس املعاصرون – ابلقدرة الكافية على ترديد الكالم دون إرهاق للذاكرة ،ومن
مث كان لإليقاع أو للصياغات اإليقاعية مكان يف نفوسهم؛ فنشأت وتشكلت بتشكل حبور الشعر يف شكلها اخلليلي.
إن الصياغات اإليقاعية اليت كانت يف شعر العصر اجلاهلي مثلت تقدما مقارنة ببداية ووزن الشعر ،وهناك أنواع من
اإليقاع اليت سبقت الشعر اجلاهلي ،مثل احلداء الذي ارتبط حبياة العرب يف البادية ،وبعقيدته الدينية وما تقتضيها من طقوس
وأدعية وصلوات وترحل طلبا للكأل واملاء ،والنصب وهو حركة متطورة من احلداء ،مرتبط ابلغناء ومتصل ابجلهد والتعب واإلعياء،
س
و ُّ
الركبانية وهي ضرب من األضرب الفنية املرتبطة حبياة الصحراء وقطع املسافات الواسعة حبثا عن مورد ماء أو موطن كأل ،وال َقلَ ُ
أو التقليس ،وهو نوع من أنواع الغناء املصحوب ابلضرب على اآلالت املوسيقية ،والتهليل وهو صورة من الصور اإليقاعية املرتبطة
حبياة العرب الدينية ،والتغبري شبيه للتهليل لكنه يرتبط ابلرقص ،والرجز وهو أقرب األشكال اإليقاعية إىل الشعر؛ ألنه يقوم على
( التوجني)34 ,1989 ,
مقاطع منتظىة ،رمبا تطورت من األسجاع.
إن كلىة إيقاع لتعىن "اجلراين أو التدفق ،ويقصد هبا التواتر املتتابع كىا هو احلال بني الصوت والصىت أو احلركة
والسكون(،املهندس ) 71 ,2006 ,واإليقاع كىا يرى حمىد غنيىي هالل هو "جرس التفعيلة املسىوع أو احملسوس به ،واملختلف
من حبر إىل آخر(،هالل ) 461 ,1973,ويعرفه جبور عبد النور أبنه "فن إحداث إحساس ابإلفادة من جرس األلفاظ ،وتناغم
العبارات ،واستعىال األسجاع وسواها من الوسائل املوسيقية الصائتة(،عبد النور )44 ,1979 ,ولإليقاع يف الشعر أمهية قصوى
بوصفه "وحدة بنائية عضوية يف القصيدة ال ميكن أن يقوم من دوهنا النص الشعري(،صحناوي )53 ,2001,وقد انتبه املتقدمون
إىل األمهية الكبرية للوزن الشعري ،وجعلوه من أهم مميزات اخلطاب الشعري ،فقال قدامة ابن جعفر حينىا عرف الشعر أنه "قول
موزون مقفى يدل على معىن(،بن جعفر )15 ,1963,ورأى ابن طباطبا العلوي أن "للشعر املوزون إيقاع يطرب الفهم
لصوابه(،العلوي  ,بدون ) 53,وقد جعل ابن خلدون الوزن والقوايف أساسا من أسس الشعر مضيفا إليهىا اخليال ،وذلك يف قوله:
"الشعر هو الكالم املبين على االستعارة واألوصاف ،املفصل أبجزاء متفقة يف الوزن والروي(،انيس )19 ,1952 ,وينقسم اإليقاع
إىل صنفني ،إيقاع خارجي ،وهذا ما حتدثنا عنه يف اجلزء السابق ،أما اإليقاع الداخلي فهو "النغم الذي جيىع بني األلفاظ والصور،
بني وقع الكالم واحلالة النفسية للشاعر(،جيدة) 354, 1980,ويبدو هذا اإليقاع يف "اللفظة والرتكيب؛ فيعطي إشراقة ووقدة
تومئ إىل الشاعر ،فتحليها ،وحتسن التعبري عن أدث اخللجات وأخفاها(،التوجني )79 ,1989,واإليقاع الداخلي تبتدى لنا من
خالل احملسنات البديعية ،والتكرار ،والتجىعات الصوتية ،وبعد ،فإن املقدمة السابقة تعىن أننا بصدد احلديث عن اإليقاع ولغة
الشعر يف عصر من أهم العصور اليت شكلت واحدا من أهم اإلنتاجات الشعرية العربية يف األندلس ،وعن شاعرين مهىني أيضا،
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مها :ابن دراج القسطلي ،واألعىى التطيلي ،هذان اللذان سنفصل القول فيىا نظىا من لغة شعرية وإيقاعات وأوزان عروضية كان
هلا أثرها البالغ يف شعريهىا ،أو هكذا نرى ،وستبينه الصفحات التالية.

Issue: 4

أ :اللغة واإليقاع يف شعر ابن دراج القسطلي:

Volume: 4

إن احلديث عن لغة شعر ابن دراج القسطلي وإيقاعاهتا هلو مبحث عظيم يف معرفة ماهيات شعره واإليقاع الذي متثله يف
منوذج لديه كىا هو احلال عند الشاعر اآلخر يف هذا املبحث وهو األعىى التطيلي ،وكىا ذكران يف مقدمة هذا املبحث؛ فإن
اإليقاع يطرب الفهم وهو من الوسائل املهىة لدى الشاعر ليعرب عىا جييش يف صدره؛ فينظىه يف قالب شعري له وقعه على اآلذان
يطرهبا ويؤثر فيها بقدر جودته وإجادته لنظم الشعر ،وقد أاثر النقاد قدميا وال يزالون قضية عالقة األوزان الشعرية ابحلاالت النفسية
والشعورية لدى الشعراء ،بداية من مكتشف علم العروض وهو اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،وليس انتهاء بنقادان العرب املعاصرين
الذين يتعرضون هلذه القضية.
يبني حازم القرطاجين أن لكل حبر من حبور الشعر مميزات ختصه من جهة ما له من رصانة يف السىع أو طيش ،فإذا قصد
َّ
الشاعر قصدا هزليا أو استخفافيا ،وقصد حتقري شيء أو العبث به حاكى ذلك مبا يناسبه من األوزان القليلة البهاء( ،القرطاجيت
 )266 ,1986,وهكذا فإن لكل حبر أوازن جتعله مناسبا لغرض من أغراض الشعر العريب ،و"قد يؤلف الشاعر قطعة واحدة من
الشعر تتكون من بيتني أو ثالثة على وزن حبر من البحور ،ولكنه يؤلف املئات من األبيات على وزن حبر آخر ،وكثريا ما يتفق
الشعراء على األمهية اليت يعطوهنا لبعض النىاذج الوزنية ،وذلك عن طريق كثرة االستعىال ،بينىا نراهم ينفرون من مناذج
أخرى(.حركات)47 ,1998 ,
بناء على ما سبق فقد قىت بدراسة ديوان ابن دراج القسطلي( ،الفسطلي  )36, 2019,ومن مث إحصاء األوزان
والبحور الشعرية اليت قام عليها شعره ،فقد تبني أن ما ورد يف ديوان ابن دراج القسطلي مائة وأربعة وسبعني قصيدة ،بيىا يساوي
ستة آالف وواحد وستني بيتا شعراي ،وقد تبني أن ابن دراج القسطلي فعل ما ميكن حصره يف النقاط التالية:
-

استخدم ابن دراج حبر الطويل يف أربعة وأربعية قصيدة ،جاءت يف ألف وتسعىائة ومثاين بيتا ،أي ما نسبته  %31.5من
مجلة قصائد الديوان وعدد أبياته.

-

كىا جاءت اثنان وأربعني قصيدة على حبر الكامل ،يف ألف وسبعىائة وأربعة وثالثني بيتا ،أي ما نسبته  %28.5من
مجلة قصائد الديوان وعدد أبياته.

-

أما فيىا خيص حبر البسيط؛ فقد جاء مطابقا ألوزانه وتفعيالته سبعة وعشرين قصيدة ،يف تسعىائة وسبع وثالثني بيتا ،أي
ما نسبته  %15.5من مجلة قصائد الديوان وعدد أبياته.

-

استخدم حبر املتقارب يف تسعة عشرة قصيدة ،وسبعىائة وتسع وتسعني بيتا ،أي ما نسبته  %13.2من مجلة قصائد
الديوان وعدد أبياته.

-

استخدم حبر الوافر يف عشر قصائد ،وأربعىائة واثنني ومثانني بيتا ،أي ما نسبته  %8من مجلة قصائد الديوان وعدد أبياته.
وجاء حبر اخلفيف يف مخس قصائد ،ومخسة ومثانني بيتا ،أي ما نسبته  %1.5من مجلة قصائد الديوان وعدد أبياته.
أما حبر الرمل فجاء يف قصيدتني ،ويف ستة ومخيسن بيتاً ،أي ما يوزي  %1من مجلة قصائد الديوان وعدد أبياته.
واستخدم كل من حبر املديد ،واجملتث ،واملنسرح يف قصيدة واحدة ،وعدد أبيات ترتواح بني مخسة أبيات وثالثني بيتا ،ما
ال يتجاوز نسبة نصف يف املائة.
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ومن خالل هذا البيان السابق؛ فإن ابن دراج القسطلي قد نظر على أغلب حبور الشعر العريب ابستثناء املضارع،
واملقتضب ،واملتدارك ،واهلزج ،وهي من البحور اليت كانت قليلة لدى اجلاهليني وزادت مع العباسيني يف عصور الغناء(،البحراوي,
 )43 ,1993وسنفصل القول يف استخدام الشاعر ألوزان حبر الطويل بوصفه منوذجا مهىا حيث أنتج على زنته أربعة وأربعني
قصيدة وهي النسبة األكرب بني البحور اليت استخدمها ابن دراج القسطلي ،ومل يكن ابن دراج وحده من كثر استخدامه لتفعيالت
وأوزان هذا البحر ،فإن حبر الطويل هو "أكثر البحور وروداً يف الشعر العريب ،إذ جاء ما يقرتب من ثلثي الشعر العريب القدمي على
( ميوت)35 ,1992,
هذا الوزن وكذلك وسيطه وحديثه.
إن ابن دراج القسطلي قد استخدم تفعيالت وأوزان حبر الطول يف هذا الديوان الذي جاء جله يف مدح األمراء والوزراء
واحلكام الذين عاصرهم يف أربعة وأربعني قصيدة ،وقد يعود استخدامه هلذا البحر لسببني؛ "أحدمها أنه أطول الشعر ألنه ليس يف
الشعر ما يبلغ عدد حروفه مثانية وأربعني حرفا غريه ،والثاين أن الطويل يقطع يف أوائل أبياته األواتد ،واألسباب بعد ذلك ،والوتد
أطول من السبب(،عبد اللطيف )100 ,1991 ,وهذا يدل على أن الشاعر استخدم البحور ذات التفعيالت واألوزان الطويلة
مثل حبر الطويل يف جل قصائد املديح العتىاده أوصافا تستأهل أن تكون طويلة مركبة تقربه من نفس املىدوح ،ومثال ذلك ما
قاله يف مدح خريان بن العامري ،يقول
ِ
ِ
وسلطا ُن
لَ َ
ك اخلَْي ُر قَ ْد أ َْوىف َبع ْهد َك َخ ْريا ُن وبُشر َاك قَ ْد آو َاك عٌّز ُ
ِ
َّى ِ
س بُْرَها ُن
ُّج ُح ال يُ ْدعى إىل ُّ
هو الن ْ
الصبح شاه ٌد هو النور ال يُبغى َعلَى الش ْ
لك تَ ْهوي َكأ ََّهنا
ليك َش َحنَّا ال ُف َ
إِ َ
ضر إذا هبَّ ِ
ت
َعلى ُجلَج ُخ ْ
َ
َموائِ َل تَ ْرعى ِيف ذُراها َم َوائِالً
َمس ِال الغَ ِر ِ ِ
ب
ِويف طَ ِي أ َْ
يب َغَرائ ٌ
ي رِدد َن ِيف األ ِ
َحشاء َحَّز
َُ ْ

ِ
ِ
َّى ِ
س ِغ ْراب ُن
َوقَ ْد ذُعَر ْ
ت عن َم ْغ ِرب الش ْ
ترامى بنا فِ َيها ثَبريٌ وثَ ْهال ُن
الصبا
َّ
كىا عبدت ِيف اجل ِ
اهلِيَّ ِة أ َْو َاث ُن
َُ ْ
َ

غاف ِ
شيب َوِولْدا ُن
َس َك َّن َش َ
القلب ٌ
يد ظَالماً لَْي لَها َوْه َي نِريا ُن
مصائِب تز ُ
(القسطلي) 88 , 2019,

وعروض هذه القصيدة مقبوضة ،ووزهنا "مفاعلن" ،وضربه سامل ،ووزنه "مفاعيلن" ،ونلحظ يف هذه القصيدة اليت بلغت
مثانني بيتا أن تفعيلة الضرب الساملة "مفاعيلن" جعلت القارئ يشعر ببعض الثقل يف موسيقى العجز مقارنة مبوسيقى صد البيت،
فعدد احلروف الساكنة أو السواكن كثرية ،وقد عىد الشاعر إىل زحاف القبض فيىا عدا البيت األول الذي جاء للتصريح ،وقد
وجدان زحاف القبض وهو حذف اخلامس الساكن يف "فعولن" و"مفاعيلن" لتصري "فعول" ومفاعلن" على التوايل ،وهو األمر
الذي خفف من راتبة تكرار التفعيالت ،ورغم ذلك جند ثقال يف حركة اإليقاع اليت تتناغم مع ثقل مشاعر ابن دراج اليت عرب عنها
من خالل هذه القصيدة.
أما فيىا يتعلق ابللغة اليت استخدمها الشاعر يف نظىه فقد رأينا بعض الرقة يف بعض شعره ومنوذج ذلك ما قاله فيىا نعده
استبشاراً بقدوم فصل الربيع ،فيقول:
هاك وهاتِِه
ك الزما ُن لَنَا فَ َ
ض ِح َ
َ

قد جاءَ ِابلنَّا ِرنْ ِج من أَغصانِِه
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الورد ِيف شجراتِِه
أيت َ
َأو َما ر َ

ِ
املعشوق من َو َجنَاتِِه
وخبَجلَ ِة

(القسطلي)41 ,2019 ,
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مل مينع العىى شاعران األعىى التطيلي من االنطالق يف قرض الشعر ونظىه ،ورمبا كان حافزا له لتحقيق نبوغا إبداعيا ال
يعتىد سوى على القرحية وامتالك احلصيلة اللغوية اليت تساعده وتعضده لتحقيق مأربه يف قول الشعر ،لكن عقدة العىى رغم كوهنا
مل تعقه يف إبداعه؛ لكنها كانت تالزمه معربة عن خلجات نفسه يف أمناط شعرية تشي بقدر كبري من التشاؤم والنظرة السوداوية
للحياة ،ويتجلى ذلك يف غلبة الراثء على شعره ،ذلك الراثء املليء ابهلوم واألحزان والسخط على الوجود ،ومن بني األشياء اليت
تنم عن احلزن الشديد الذي كان يعيشه الشاعر وعربت عنه لغته هو العتاب ،ويظهر ذلك يف أكثر من موضع يف ديوان الشاعر؛
فنجده يطرح عدة أسئلة يف معرض مدحه ابن محدين معاتبا إايه ،يقول:
دور َم َج الس
ف ال ت ت ب اه ى ب ي ص ُ
وأص ب ح ت ال ي رتَاع م ن خ ِ
وف َس طْ َويت
ُ َ ُ
َ
َ
الع َف اةُ ك أن ى ا
وال ي ت لقَّان ي ُ

أ ََه لُّوا ب ى ن ل م ن الغَ ْي ث س اكِ ب

أُع اتِ ب إدالالً و ِ
ب ط اع ةً
ْ
أع ت ُ
ُ

ك ب ي م ن ُم ع ْت ب َوُم َع ات ب
وح ْس بُ َ

الف ك ِل ُم ِرنَّة
وال أَم ت ري أخ َ

أب وءُ ب ذن ب ي لي س ش ع ري ب ى ق ت ض

دور م واك ب
أُ
َس ُّرَك ف ي ه ا أو ص ُ

َع ُ ِ
ائي ص اح ب ي
دوي وال ي رج و َغ نَ َ

ص بَ ا م ن ع زم ت ي َو َج نَ ائب
ب أي دي َ
الك ولو فَ َق ْي تُهُ ب الك واك ب
ُع َ

(التطيلي) 80 , 2014 ,

إن األبيات السابقة تنم عىا خيتلج صدر الشاعر؛ فرغم كوهنا تصوير رائع للذات احلكيىة اليت حتاول أن تسفه من
نفسها يف مقابل الذات اجلىعية وهي املىدوح (ابن محدين)؛ فالشاعر يبدأها حزيناً معاتباً ممدوحه ألن صدور اجملالس مل تعد
تتباهى به ،كىا أصبح ال خياف من سطوته األعداء ،وال يرجو غناءه األصحاب ،ويف البيتني األخريين برزت لغة العتاب أو مبعىن
آخر صورة الذات املعاتبة؛ فالشاعر يعاتب إدالالً أي أنه يعاتب بعد طلبه هو للعتاب ،كىا يعتب طاعة أي يُسرتضى بشيء من
ا ملذلة واهلوان ،ويصرح يف الشطر الثاين من هذا البيت (وحسبك يب من معتب ومعاتب) أنه يكفيه أن يكون املعاتب واملعاتب
الذي اجتىع فيه خصال االثنني معا ،كىا أييت البيت األخري ابعرتاف الشاعر  -أو رمبا ميكننا القول إنه تعريضاً -أبن شعره ال
جيعل من املىدوح ابن محدين عالياً؛ فعلو ابن محدين بدون شعره ،فهو ال حيتاج إليه ،العتاب هو أحد أمناط الذوات اليت جتلت
يف شعر األعىى التطيلي؛ لكنه يف أحيان كثرية جاء مرتبطاً ابحلكىة ودرابً من دروهبا؛ فنجد الشاعر حني ميدح حمىد بن عيسى
احلضرمي يستحيل حكيىا؛ فيقول:
ِ
ِ
اب ع لى ُّ
اب
عت ٌ
الدن ي ا َوقَ َّل ع ت ُ
الت وأص غ ي ن ا إىل ُزوِر ق وهل ا
وق ْ

ِ
اب
رض ي ن ا ب ى ا تَ ْرض ى ون ح ُن غ ض ُ
ذاب
وق د يَ ْس تَ ِف ُّز الق ُ
ول وه و ك ُ
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والشاعر يف هذين البيتني يصور الورد املرتبط بقدوم فصل الربيع ،متأمالً يف مجاله ،والورد هنا كناية أصيلة عن الربيع الذي
أييت أبشجار الربتقال (النارنج) ،وهو يف هذا يربط بني أغصان شجر الربتقال والورد واخلجل الذي تعشقه النفس يف كل
املخلوقات ،والشاعر يف هذا الدرب أينسن (من األنسنة /جعل األشياء أانس) الورد ويشبهه ابلشخص الذي ظهرت عليه
عالمات احملبة؛ فامحرت وجنته ،وهي اجلزء جانب الوجه ،ونرى أن ابن دراج قد متيز يف هذا الديوان بطول نفسه الشعري ويظهر
ذلك يف غزارة نظىه دون أن ينتاب القصيدة أي ضعف أو وهن ،ما يدل داللة مباشرة على امتالكه رصيدا لغواي عظيىا ينهل
منه ،ورغم ذلك فهو خيتار األوزان الشعرية اليت ألفها العرب القدامى ،أو األبيات األكثر تداوال ونظم على حبورها عدد كبري من
الشعراء العرب القدامى والذين عاصروه.
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َو َغ طَّت ع لى أب ص ا ِرن ا وق لوبِنَا
ودان ت هل ا أف و ُاه نَ ا وع ُق ولنَا
وت لك لع ى ُرا أم ا رك وبُ َه ا

ن ُّ
لذ ون له و واألع َّزةُ ح وهل ا

َوت ْخ َد ُع نَ ا ع ى ا يَُر ُاد ب ن ا م ن ًى
ائب
ون غ ت ن ُم األي َام وه َي م ص ٌ

ال ع لي ه ا احلَ ْوُم وه ي َس راب
فط َ
وه ل ِع ْن َد َه ا إال الف ن اءُ ث واب

ك وأم اُ ح ْك ُى َه ا فَ غِ الب
فَ ُه ْل ٌ
ات ون ب ن ي والدي ُار خ راب
ُرفَ ٌ
لب ح ِر امل ن اي ا دون ه َّن ُع بَ اب

هل َّن ع لي ن ا ج ي ئةٌ َو َذه اب

(التطيلي)42 ,2014 ,

يعتب الشاعر على الدنيا حينىا يقل العتاب ،وهو يف الوقت نفسه يرضى مبا تفعله به رغم غضبه من أفعاهلا ،واصفاً
الدنيا أبهنا تقول الزور الذي يكون مستفزاً وكذابً ،وأهنا تعىى األبصار والقلوب ،وأن كل ما فيها ليس سوى سراابً ،والشاعر يف
مقدمة هذه القصيدة يصور الدنيا أبهنا زائلة ،وتعد املقدمات الغزلية من أكثر املقدمات ذيوعا يف قصائد املديح؛ ألن الغزل كان
من أهم املوضوعات اليت تشغف هبا األعىى التطيلي ،ووجد فيها متنفساً للتعبري عن مكنون ذاته وفيض مشاعره وتبارح هواه(،جنا,
 ) 119 ,2003فالشاعر ،إذن أثرت عاهة العىى على شعره أميا أتثري ،وكانت هلا وقعها فيىا كتب ،ولعل العتاب كان أحد أهم
املوضعات الشعرية اليت أردان أن نوضح من خالهلا لغة األعىى التطيلي الشعرية.
فيىا يتعلق ابإليقاع؛ فإنه مل يكن أبداً بعيداً عن اللغة اليت كتب هبا األعىى شعره ،وقد قدمت بدراسة أوزان وتفعيالت
ديوان لتوضيح ما إذا كانت هناك حبوراً شعرية استخدمها األعىى التطيلي يف عدد أكرب من حبور أخرى ،وكانت هذه الدراسة على
ما جاء يف قصائد الديوان التسعة ومثانني؛ فوجدت ما يلي:
-

استخدم األعىى التطيلي حبر الطويل يف مخس وعشرين قصيدة ،أي ما يوازي  %28.9من مجلة القصائد يف الديوان.

-

جاءت ثالث وعشرين قصيدة على وزن تفعيالت حبر البسيط ،أي ما نسبته  %25.84من مجلة قصائد الديوان.

-

تساوت نسبة استخدام حبري الوافر والكامل يف عدد القصائد اليت جاءت على وزن تفعيالت كل حبر يف مثاين قصائد ،أي
ما يوازي  %9لكل حبر من مجلة قصائد الديوان.

-

استخدم األعىى التطيلي تفعيالت حبر السريع يف سبع قصائد ،أي ما يوازي  %7.87من مجلة قصائد الديوان.
عدد القصائد اليت جاءت على وزن حبر اخلفيف هي مخس قصائد ،أي ما يوازي نسبته  %5.62من مجلة قصائد
الديوان.
أما حبر املتقارب فقد جاءت تفعيالته يف أربع قصائد ،أي ما يوازي  %4.49من مجلة قصائد الديوان.

-

كل يف قصيدتني ،أي ما نسبته  %2.25لكل حبر يف قصائد
وجاء كل من جمزوء الرمل ،وجمزوء البسيط ،ومشطور الرجز ٌ
الديوان.

-

أما حبر الرمل فقد جاء يف قصيدة واحدة ،أي ما نسبته  %1.12من مجلة قصائد الديوان.

 استخدم الشاعر األعىى التطيلي تفعيالت مثاين حبور شعرية ومل يرد يف شعره مثانية حبور شعرية أخرى ،وهي :املديد،واهلزج ،والرجز ،واملنسرح ،واملضارع ،واملقتضب ،واجملتث ،واملتدارك.
وبناء على البيان السابق؛ فإننا نستخلص أن استخدام الشاعر لبحور الشعر العريب قد جاء وفقا للىوافق االنفعالية اليت
تستتبع نوعا معينا من البحور ،وإن كان لدينا إميان قار أبن الشاعر خيتار حبره الذي ينظم على زنته بطريقة عفوية يصعب ضبطها،
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أما فيىا يتعلق ابإليقاع؛ فإن تنوع البحور اليت استخدمها ابن دراج القسطلي الذي جاء شعره يف اثين عشرة حبرا مقارنة
ابستخدام األعىى التطيلي الذي جاء شعره يف مثانية حبور فقط ،ما جيعل الغلبة البن دراج يف هذه النقطة ،وإن كاان قد اقرتاب من
استخادمهىا لبحور معينة يف شعريهىا مثل حبر الطويل والسريع والكامل ،فإن الكفة تظل راجحة لدى ابن دراج القسطلي الذي
أنتج يف حبور أكثر ،وكانت لغته اإليقاعية متنوعة بشكل واضح مقارنة ابألعىى التطيلي.
وختاما هلذه الدراسة؛ فإننا قد أردان أن نبني طبيعة الصورة الشعرية واإليقاع عند ابن دراج القسطلي واألعىى التطيلي من
خالل إبراز طبيعة الصورة الشعرية لدى كل شاعر ،عرب حتديد مفهوم للصورة بصفة عامة والصورة الشعرية على وجه اخلصوص،
متخذين من الذات املغرتبة احلزينة عند ابن دراج القسطلي منوذجا للصورة اليت عرب من خالهلا الشاعر عن حبه لوطنه الذي اغرتب
عنه يف مرحلة من مراحل حياته ،كذلك امتزاج الذات واآلخر من خالل منوذج من مناذجه الكثرية يف فن املديح ،كىا اختذان من
منط الراثء عند األعىى التطيلي بوصفه منوذجا ابرزا يف شعره لتبيان طبيعة الصورة الشعرية لديه ،كىا حازت لغته التحريضية مثار
إعجابنا لكوهنا تعرب تعبريا قواي عن حبه للثورة على الظلم ،ومن مث كانت دليالً على منط صوره الشعرية املتقدة ،مث دلفنا إىل اللغة
واإليقاع عند الشاعرين ملعرفة ماهية اللغة اليت امتلكها الشاعران وعربا من خالهلا عن خياالهتىا ،كذلك عقدان إحصاء لبحور
الشعر اليت استخدمها كل شاعر ملعرفة اإليقاع الشعري األبرز لديهىا ،موقنني أن ما قىنا به يظل عىالً بشرايً قاصراً ،لكننا قد
حاولنا ،وأمتىن أن نكون قد اكتسبنا شرف احملاولة.
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إن كال الشاعرين قد برعا يف استخدام اللغة وتطويعها وفقا ملا يدخرون من حصيلة لغوية غنية ابملفردات املعربة عن ذواهتم
أوال ،وإن كانت لغة الشاعر ابن دراج القسطلي قد امتازت ابجلزالة واستخدام األلفاظ الرقيقة اليت تعرب عن قدوم فصل الربيع مثال،
واألصاف الرقيقة للىىدوحني يف كثري من القصائد اليت جلها يف املديح؛ فإن لغة األعىى التطيلي قد امتازت ابلثورية اليت كان
للعىى أثره البالغ فيها ،فقد كانت لغته حتريضية منتقاة تشيء بكم مهول من الكراهية للعاهة اليت أصابته أوال ،وللىجتىع اثنيا.
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وقد جاء حبر الطويل يف املرتبة األوىل ،تاله البسيط يف املرتبة الثانية مث الكامل والوافر بنسبة متساوية ،مث السريع يف املرتبة الرابعة،
واخلفيف واملتقارب والرمل يف مراتب أدىن ،وجمزوء الرمل وجمزوء البسيط ومشطور الرجز بنسبة متساوية يف مستوى أدىن ،وكان حبر
الرمل أقل البحور استخداماً يف قصيدة واحدة ،وقد خلت قصائد األعىى التطيلي من أوزان تفعيالت مثانية حبور هي :املديد،
واهلزج ،والرجز ،واملنسرح ،واملضارع ،واملقتضب ،واجملتث ،واملتدارك.

Ahmed Naji NAYEF & Louay Sayhoud AL-TEMEMEE
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