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 المادة: قضايا عروضية
 

 المحاضرة التاسعة: أىمية الجرس وعالقتو بالمعنى
في األداء الشعري من  إيحائيا   جماليا   ألصوات المغوية أثرا  لمما ال شك فيه أن 

خالال و وهع الالا الخالالاط المن مالاله مالالن موا الالب الشالالعراء اظيداايالالة امالال   و ي  الالا يالصالالورة 
 ،ال ي يمكن مع الا أن  تال غو كالو خصائصال ا ل نتالجاأ مالل أحالوال أ ال كريالة والعا  يالة

ألن اخ يالالار  الالألص األصالالوات يالال أ مالالن خالال و االن عاليالالة انالالد  مثم الالا فالالي أحاتيتالال أ كوهالالل 
يحالالالاءاتموتالالاليبي يالالالحجرا  ح . (1)روف الالالا يج ر الالالا و متالالال ا وكالالالو مالالالا  حممالالاله مالالالن أنغالالالاأ وا 

لالالال  م ايب  الالالا  فموتالالاليب  الشالالالعر الجميمالالالة  رجالالالل إلالالال  اخ يالالالار  الالالألص األصالالالوات واألل الالالا  وا 
لالالالال  ال ن الالالاليأ الالالالالدهيه الالالالالألي نممحالالالاله فالالالالي  النغمالالالالات واألووان و كالالالالرار الالالالالنغأ أو  االالالالاريه وا 

فبالالالد يالالالؤدي  غييالالالر حالالالرم أو إحالالال و كممالالالة أو  غييالالالر مكالالالان فاصالالالمة أو حالالالرم  ،مبا ع الالالا
إن العالرب »، وهالد الحال  اممالاء المغالة (2)إل  البااء امال  هصاليدة كاممالة صااد صو ا  

البدماء   ننوا في  ره  رديد األصوات في الك أ ح   يكون لاله نغالأ وموتاليب  وح ال  
ممالا يالدو امال  م الار  أ  ،يمعانياله يت راي اآلألان يحل ا ه كما يت راي البموب والعبالوو

فالي نتاليا الكممالات ويالراا  أ فالي  ر يي الا و نتالاليب ا وال الدم مالن  الألا  الو العنايالة يحتالالن 
الجالالر  ووهالالل األل الالا  فالالي األتالالماح يحيالالث يصالاليم الييالالت أو الجممالالة مالالن الكالال أ أشالاليه 

 ويالر  ي اصمة موتيبية م عددة النغأ مخ م ة األلوان يت م ل ي ا من له دراية ي ألا ال الن
، إن لغالة الشالعراء اصال نعت ل الا دومالا نم الا خاصالا (3)«ال نية في ا دليو الم ارة والبدرة

آلم وال يكالون الشالعر  اليم او ياالن  الاأ وال»ي ش أنه د ي دداألصوات ير   ات عماوفي 

                                                 

: جر  األل ا  ودالل  ا في اليحث الي غي والنبدي اند العرب، د. ما ر م دي   و: ين ر (1)
 .12، ديوان النايغة الأليياني دراتة في األتموب الشعري، وحيدة صاحب حتن: 353

 . 282–279 :د. أنور ايد العويو : رجمة ،جان ير ميمي ،يحث في امأ الجماو :ين ر (2)
 . 165 :فاروه شوشة ،لغ نا الجميمة (3)



يدونالاله شالالعرا وال يمكالالن االتالال غناء انالاله فالالي إيصالالاو  الالحثيرص كمالالا ال يمكالالن االتالال غناء االالن 
إل   ألا الن اأ الخاط .... إن االنتجاأ الم  الي الالألي يال أ األل ا  ن ت ا دون الن ر 

ياالخ يار الم ئأ لألل ا  وي راي  الصوت مل المعنال  في الا  الو جالوء مالن ال ريبالة ال الي 
يحبالاله ي الالا الخيالالاو يمالالو  الن الالاأ األمثالالو .... إن الصالالوت والمعنالال  يح م الالان معالالا كحن مالالا 

مكالن أن يواالعا معالا ي ريبالة وال ي ني الةمثممالا  نمالو اليالألرة ح ال   صاليم  ،مركب ااالوي
يالأل ب مالا يحتالب  - االن المعنال  من صال    ، ألن موتاليب  الشالعر ليتالت شاليئا  (1)«آلية 

والمعن  في الشعر ي  مب موتيب  الشعر ح   ن  ماله ال  الأ  -إليه ت .   . إليوت 
ثالر نالكامو ون حثر يه ال حثر الواجب لاله يالدليو أن المعالاني الشالعرية انالد  رجم  الا إلال  ال

  بالالد أن َّ الالا لالالأ   بالالد الموتالاليب  فحتالالب يالالو  ة رجمالالن َّ ال الالؤثر فينالالا أللالالك ال الالحثير الكامالالو ألال 
و الألا مالا أشالعر الياحالث ايالد  ،(2)من المعن  الكامو الالألي يمغاله الشالعر فالي االماله جوءا  

أن  الالالردد األصالالالوات أو الكممالالالات فالالالي حالالالد » الكالالالريأ رااالالالي جع الالالر يح ميالالالة اظشالالالارة إلالالال 
مالا لالأ يتال ند إلال  ينيالة تالياهية  مالنم  الألا ال الردد  ،دالليالا   ال يمكن أن يكون  راي الا   ،ألا  ا

ثمالالة  الالردد فمالالي  حتاتالالات ال جريالالة العا  يالالة ال الالي ير مالالي الشالالاار فالالي حرك  الالا ولالالأللك إ
ألصوات أو كممات يمكن أن  ن مي في حد ألا  ا إل  واوية معينة مالن ووايالا العوا الم 

نماتاتا معينا يمكن أن يشار إليه . اظنتانية مولدة إح وينمالو ال الراي   ، بوأ الع هالة وا 
فالالي جممالالة شالالعرية أو أكثالالر . و الالألص الحركالالة  االالالداللي مالالن خالال و حركالالة ال الالداخو وال واشالال

مشالالكمة أداء يالالومى إلالال  نالالي  خالالاط  ،الم  اامالالة  عنالالي  الالداخو الكممالالات صالالو ا وان عالالاال
 .(3)«ر التائد و من أ إل  إيباح الشع

ي رمالوو لمعالاني وال يمكالن واألل ا  اموما مينية يناء مودوجا ف ي أصوات و ال 
دون أن يغيالر  ماديالا   ألحد أن يت عمو الجر  دون المعن  أو أن يغيالر الصالوت  غييالرا  

غيرص في هدر ه ام  اخ يالار أحتالن األل الا   منوالشاار الجيد يم او  ،المعن  أو ي بدص
وفي هدر ه امال   مييالو مالا  الو جميالو الصالوت مالن  ،ان  جري ه الشعرية وأنتي ا  عييرا  
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مرغويالالة جميمالة تاليما أن لألل الا  فالالي األتالماح أنغامالالا هياليم الصالالوت وال الالو األل الا  ومالا 
، كم  الالة ) مت شالورات ( فالالي ييالت امالالرئ البالي  الالالألي يبالالوو (1)منكالالرة متال  جنة وأصالوا ا  

 ) ال ويو (         :فيه
  (2)تضل المدارى في مثنى ومرسل  غدائره مستشزرات إلى العال

االالأ يتالاليب ف الالألص الم  الالة متالال  جنة فالالي األتالالماح لم نالالافر الحاصالالو يالالين حروف الالا 
األمالالر الالالألي اممالاله  ،الم باريالالة المخالالارج –الحالالروم  –الشالالاار لمجمواالالة مالالن األصالالوات 

إن الحالالالروم  الالالي أصالالالوات  جالالالري مالالالن التالالالمل مجالالالر  األلالالالوان مالالالن  »ايالالالن تالالالنان يبولالالاله 
إألا جمعت كانالت فالي الن الر أحتالن مالن األلالوان  والشك في أن األلوان الم ياينةاليصر 

الم باريالالة ول الالألا كالالان الييالالا  مالالل التالالواد أحتالالن منالاله مالالل الصالال رة لبالالرب مالالا يينالاله ويالالين 
ألا كالان  الألا موجالودا امال   الألص الصال ة ال يحتالن  األص ر ويعالد مالا ييناله ويالين األتالود وا 

العمالة فالي كانت العمة في حتن الم  ة المؤل ة من الحالروم الم يااالدة  الي  ،النواح فيه
 .  (3)«حتن النبوش إألا موجت من األلوان الم ياادة 

دة أو تالالالب صالالال حي  ا الدهيبالالالة فالالالي كون الالالا أصالالالوات مجالالالر َّ  إألن ال  ك صالالالواتفاأل
يالالو مالالن واالالل الشالالاار ل الالا فالالي المكالالان المناتالالب مالالن  ،لمجالالرد وجود الالا فالالي كممالالة م الالردة

يالالالالالة أو م بار إيبالالالالالاح الجممالالالالالة و نغيم الالالالالا أو مالالالالالن خالالالالال و  رديالالالالالد الشالالالالالاار ل الالالالالا فالالالالالي أل الالالالالا  
. أي إن موتيب  الم   كمالا يالر  الالدك ور النالوي ي ال  نشالح مناله  الو يالو  نشالح (4)م عاهية

من ا هة الم   ياألل ا  األخر  ال ي  تيبه مياشرة أو   موص مياشرة ومن ا هة الم ال  
وهالد تاليه أن  حالد َّث ان الا  ،العامة يتائر التياه و ألص ا هة أكثر غمواا كمالا يع بالد

فا  ان مصدر ثالث ل الألص الموتاليب  ي مثالو فالي ا هالة  ،ي َّة الن أالجرجاني في ن ر 
معن  الم   المياشالر فالي التالياه الالألي ورد فياله يمعانياله األخالر  فالي التالياهات األخالر  
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ا فاظيبالالاح الشالالعري يالالالا ال شالالايك ، و كالالأل(1)أي درجالالة الم الال  مالالن إحالالداث  الالراي  الخالالوا ر
 ،مالالالن ناحيالالالة الالالوي امي الالالا األصالالالوات كامنالالالة ال الالالي  نوال عبيالالالد ف الالالو ي صالالالو ياظمكانيالالالات ال

ال يالداو  أمالرو الو  ،فالي أامالاه اظنتالان مالن جانالب آخالر هاالن عالاو الم خم ال فا   ان
 نالالاك ا هالالة يالالين ان عالالاو اظنتالالان »إأل يالالر  أن َّ  ،الالالدك ور كالالريأ الالالوائمي إلالال  الشالالك فيالاله

 ،ومالن ثالأ فالهن  الألا يالؤثر فالي  شالكيو اظيبالاح ،وان باء م ردا ه وكي ية  ركيي الا و االامن ا
وممالال  حالالين يكالالون مجالالرد إيبالالاح  وتالالاألجا   وي تالالر  الالألا أن إيبالالاح البصالاليدة يكالالون يتالالي ا  

ة ولالالألا تالالراان مالالا مبصالالور لألا الاله وال يعيالالر حبيبالالة االالن ان عالالاو م وهالالد فالالي الالالألات الميداالال
ائ الالالا منالالاله .... فاالن عالالالاو  الالو ميعالالالث الشالالالاار الخ يالالالار كمما الالاله وان ب  مجالاله الالالالن   و مالالالو

تالالاليما أن وال ،(2)«و الالالو الالالالألي يالالالؤثر فالالالي  شالالالكيو الكممالالالات ي ريبالالالة معينالالالة  ،انالالالهل عيالالالر 
الكامنة في الكممالات فيمنح الا البالدرة امال  أن  الؤثر  تاظيباح يت أ في   جير اظمكانيا

يعاالال ا فالالي يعالال  يعالالد  جالالاوو دالل  الالا المعجميالالة فالالي الالالنط الشالالعري إلالال  داللالالة أكثالالر 
، و الو مالا يب الرب (3)يت أ في  خميب ا اظيباح ألا اله فا  ان  مك الدالالت ال ي ،غن 

إن البصيدة الموتيبية  الي هصاليدة يالح مم فالي يني  الا نمال  موتاليبي  »منه إليوت يبوله 
ن حوأؤكالد يالال ،من األصوات ونم  موتاليبي مالن المعالاني الثانويالة لألل الا  فالي  الألص الينيالة

 .  (4)« ألين النم ين وحدة ال   جوأ 
ائ  م يح اج يال حكيد إل  م ارة االية  وإن  ألا االئ  م الألي يعير انه إليوت  

فالالالي الصالالالياغة وهالالالدرة إيداايالالالة امالالال  الشالالالاار ام  ك الالالا ليكالالالون دهيبالالالا فالالالي اخ يالالالار األصالالالوات 
واألل الالا  ألات الجالالر  الوااالالم والم يالالم ويعالالدي أمالالرؤ البالالي  واحالالدا مالالن أولئالالك الشالالعراء الالالألين 

خ يالار األل الا  واألصالوات يمالا ام مكاله مالن ثالروة لغويالة وتالعة أفاله روا ان ألوه االاو فالي ااي َّ 
ف الي خ ي الة  ،ن ه من أل ا ه ال الي صالا  من الا فنالهمك َّ  ،ور افة ح  ورهة شعور وهوة شاارية

موتاليبية ل ي الة الوهالل امال  التالمل ومحييالة إلال  اآلألان، تال مة  ،حتنة الجالر  ،ام  المتان
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امي الجندي خير  عييالر االن يرااالة الشالاار ص ات رأ  في ا الدك ور وكم ا  ،هوية ،وتمتة
 . (1)في الصياغة وحتن الرصم

ه الصالالالالالو ية والم  يالالالالالة  أمالالالالالا النايغالالالالالة الالالالالالأليياني فيك تالالالالالب الحالالالالالديث االالالالالن  شالالالالالكي 
ف الو يعيالر  ،يرفد معن  األل ا  ينغأ يؤكالدص ويم الد ل الحثيرص »خصوصية م ح ية من كونه 

لديالالاله يرااالالالة فالالالي ان بالالالاء الحالالالرم والمعنالالال  والصالالالورة أللالالالك إن كمالالالا يعي الالالر ياألل الالالا  يالالالالنغأ 
ويرااة في ان بالاء األل الا  وال الحليم يين الا يالديعيا ، (2)«ما يعير  ي يبدرغن  الألا و الألي ي  

ال حالوو كالان واايالا لعمالو  وكيالاهي -كما ييالدو -، فالنايغة (3)مل مراااة مخارج حروف ا
فياله كالالو ف الي  خمالاله يناء الا اظيبالااي مالالن ناحيالة و الالؤثر  »الوحالدات الصالو ية المودوجالالة 

الكممالالالات  رالوحالالالدات الصالالالو ية و جالالالاو  رواحالالالدة يالالالاألخر  مالالالن ناحيالالالة ثانيالالالة أي إن  جالالالاو 
ومالالرورا يالكممالالة  ،اي الالداء مالالن أصالالغر وحالالدة صالالو ية ،يالالؤثر فالالي  حديالالد هيم  الالا اظيباايالالة

وألجالالو أللالالك هالالدأ النايغالالة  ،(4)«فالييالالت الشالالعري ومالالن ثالالأ اظيبالالاح الكمالالي لمبصالاليدة يحتالالر ا 
 ماتالك أجالواء الييالت في رونبا في اخ يارص أل ا ه و   أوأكثر  ،ألنه أحتن أ  ويينا لك مه

، يبالوو فياله امالر الدتالالوهي (5) خيالرص  خيالرا  ي ،فيالح ي ك ماله يال   كميالالم ،الواحالد مالن شالعرص
صالالوغه الالالالألين يخ الالالارون لالالاله جيالالالد  ه مالالالن مدرتالالالة المجالالالودين فالالي الشالالالعر الم الالالحنبين فالالالين َّالالإ

رواالالالالة  »مالالالالا يتالالالال راي ان يالالالالاص الم حمالالالالو فالالالالي شالالالالعر النايغالالالالة   أ الالالالأولعالالالالو َّ  ،  والمعنالالالال الم الالالال
ويرااالي مخالارج حروف الا وال نالداي  يديعا   موتيباص ف و ين بي األل ا  ويؤلم يين ا  حلي ا  

الغالث وي ئالأ يالين مناله أن النايغة كان يعكم ام  شعرص  وي  كما يعكالم و يالر ين الي 
ال ريالالب فيالاله أن النايغالالة لالالأ  كمما الاله ويتالال مل إلالال  رنينالاله فالالي األألن حالالوال كالالام  ولكالالن ممالالا

ويبالالوو فالالي مواالالل .  (6)«جمين يالالو مدرتالالة المجالالودين فالالي الشالالعريكالالن مالالن مدرتالالة المالالر 
يخ الالار الكممالالات البويالالة لممعنالال  البالالوي واألل الالا  الرهيبالالة لممعنالال  الرهيالاله  » آخالالر أنالاله كالالان

                                                 

 . 292 ،273 ،267/  2 : اريخ األدب الجا مي :ين ر (1)
 . 117 :النايغة الأليياني تيات ه وفنه ون تي ه (2)
 . 212 :النايغة الأليياني تيات ه وفنه ون تي ه :ين ر (3)
 . 291 – 292 :الشعر الجا مي هااياص و وا رص ال نية (4)
 . 56/  1 : يبات فحوو الشعراء :ين ر (5)
 . 242 :النايغة الأليياني  (6)



ال د ويؤلالم يالين المعنال  والم ال   حلي الا يحالار فياله الم حمالو ح ال  لالي ن أن النايغالة كالان ي عم َّ
و الالو فالالي كالالو أللالالك يتالالع  إلالال   الالوفير انصالالر موتالاليبي ألن الكممالالات ، (1)« لالالك  عمالالدا  أل

كمالالالا يالالالأل ب جالالالون ديالالالوي ن تالالال ا هالالالد  كالالالون ف الالالة أو خشالالالنة أو تالالالريعة خ ي الالالة أو ي يئالالالة 
 مّيالالوا  ولالالي  و يالالر يحهالالو  ،(2)م ثاهمالالة أو  وائيالالة  ائشالالة وأللالالك وفبالالا لمالالا  حممالاله مالالن معنالال 

هالالالد تالالالم  لالالاله الن الالالاأ وأ ااالالاله  »ف الالالو كمالالالا يبالالالوو الرافعالالالي فيالالاله  ،مالالالن صالالالاحيه فالالالي أللالالالك
ف    يين في أل ا ه أللة االتال كراص وال  الوان االا تالام يالو  را الا مالن  ،الك أ  يالالاص

وكالحني أر   ،الرواة وال خامة وحتن االت واء كحنما كانت   الدر فالي همياله ال فالي شالدهه
 بالالالل أخ  الالالا فالالالي الك الالالة األخالالالر  فالالال   كالالالاد الم  الالالة  ميالالالو فالالالي الك الالالة ح الالال   ،أييا الالاله مالالالواوين

ألنالاله ديياجالالة غيالالر مموهالالة ونتالاليا غيالالر  ،ومالالن أللالالك هالالو المنحالالوو فالالي شالالعرص ،ف  تالالاويان
 األثالالر الوااالالم لمييئالالة فالالي إشالالااة الالو  ،، إال إن مالالا  الالوحي يالاله هصالالائد و يالالر(3)«مخالالره 

األل الالالا  ال الالالالي جعمالالالالت اظيبالالالالاح الالالالالداخمي يالالالالوحي يالالالالالعنم و الالالالو مالالالالا يالالالالأل ب يهيحالالالالاء الرهالالالالة 
، وال اجالالب فالالي أللالالك (4)مواهالالم ال حمالالو مالالن يعالال  لوحالالات االف  الالاح الواجالالب  الالوفرص فالالي

، الخ الاب األل الا  معبالد الكال أ واالر كالوّ  »اليدوي الجالافي يكالون ك ماله و  ،فو ير يدوي
شحن اليالداوة  ،ح   أنك ريما وجدت أل ا ه في صو ه ونغم ه وفي جرته ول ج ه ومن  

ومالالالن ناحيالالالة أخالالالر  فالالالهألا كانالالالت أصالالالوات المالالالد مالالالن أكثالالالر  ،(5)«أن  حالالالدث يعالالال  أللالالالك 
األصالالوات ال الالي نالالالت انايالالة الشالالعراء فالالي  الالألص ال يبالالة فالالي كالالون الن الاله ي الالا ال ي  مالالب 
تو  أن يندفل ال واء من الرئ ين مارا يالحنجرة م خألا مجراص في الحماله وال الأ فالي ممالر 

لالالواو واليالالاء ( فالالهن  الالألص الحالالروم ) األلالالم وا ،لالالي  فيالاله مالالا يحالالي  أو يعيالاله الالالن   معالاله
فبالالد اا مالالد امي الالا الشالالعراء  لالالألا ،  تالالأ يبالالدرة االيالالة امالال  ام الالداد الصالالوت وشالالدة واالالوحه

                                                 

 . 243المصدر ن ته:  (1)
 . 429 :ال ن خيرة :ين ر (2)
 . 242/  3 :الرافعي ، اريخ آداب العرب (3)
 . 537 :شعر أو  ين حجر وروا ه الجا ميين :ين ر (4)
 :الشعر الجا مي هااياص ال نية والمواواية :وين ر ،17 :الوتا ة يين الم نيي وخصومه (5)

وأشد أترا  ح   من  ،إأل يشير إل  أن َّ شعر و ير أصعب لغة وأده معن  ،) ال امش ( 142
 شعر أو  الألي ارم يصعوية لغ ه و عبيد ا .



ف الالي ليتالالت  دالال الالهتالاليه مالالن هالالدرة االيالالة فالالي ال عييالالر االالن ان عالالاو البائالالو وحمالالو لمالالا  ك
نمالالا  الالي أصالالوات  الالر ي  يالالدالالت   حالالدد يالالال روم مجالالر َّ  أصالالوا ا   دة  ن مالاله فالالي ال الالرا  وا 

، ويشالالير الالالدك ور إيالالرا يأ (1)وت أكثالالر ممالالا ي حالالدد يالصالالوت ن تالالهال الالي ينالالدرج في الالا الصالال
نالاله مالالن يصالالوت يع »ايالالد الالالرحمن إلالال  أن األاشالال  هالالد انصالالرفت اناي الاله فالالي شالالعرص إلالال  

أصالالالوات المالالالين  الالالو صالالالوت ) ألالالالم المالالالد ( أو ال  حالالالة ال ويمالالالة امالالال  نحالالالو مالالالا يتالالالمي ا 
امالالال   البالالالدماء ومثالالالو  الالالألص العنايالالالة ي الالالألا الصالالالوت مالالالن شالالالحن ا أن  ؤكالالالد حالالالرط الشالالالاار

 حبيه الي ء الموتيبي في أشعارص ..... ومن الغريب أن األاش  كما كان ي يالو فالي 
أصالالوات المالالين أو يم  الالا م الالا ليي الالى مالالن موتالاليب  هصالالائدص فهنالاله كالالان يبصالالر مالالن  الالألص 

مال  أصالوات  :ن ت ا ليخمه من الا  الألص الموتاليب  التالريعة و الو فالي  الألا كماله  األصوات
وم مالالا يكالالن مالالن أمالالر فالالهن ، (2)«ب  والمعالالاني المالالين و بصالالير ا إنمالالا ي ئالالأ يالالين الموتالالي

الشالالاار مبيالالد يحل الالا  المغالالة وأصالالوا  ا ولالالي  فالالي مبالالدورص اخ الالراح أل الالا   نتالالجأ انتالالجاما 
ه فالالي م  ايبالالا مالالل معانيالاله دائمالالا ولكنالاله يحالالاوو أن يخ الالار أصالالمم األل الالا  لمعانيالاله فيوف َّالال
موتالاليب  االخ يالالار أحيانالالا ويخ الاله حينالالا آخالالر و الالو فالالي أللالالك كمالاله يج الالد ن تالاله أن  كالالون 

، ومالالن  نالالا (3)أل ا الاله حالالين ي الالره المعنالال  العنيالالم غير الالا فالالي المعالالاني ال ادئالالة الرهيبالالة
و ا اتالال عماو امالالرئ البالالي  ل مالالك األل الالا  ال الالي وهالالم انالالد ا أ الالو الي غالالة واالالد َّ  ن  الالأ تالالرّ 

   :فيبوو –إن صحت نتي  ا إليه  –لصعوية الن ه  أمثمة
 رة ـــجنرب جفنة مثع 

 رةــــوطعنة مسحنف
  (4)رةــــغدا بأنقتبقى 

أ و ييعالالالالالالالالالة ءمتالالالالالالالالحن رة (  الالالالالالالالالي يالالالالالالالال  شالالالالالالالالك  الالالالالالالال   ،جالالالالالالالالرةنفحل الالالالالالالالا  مثالالالالالالالالو ) مثع
فمثالالالالالالالو  الالالالالالالألا  ،ال الالالالالالالرم الالالالالالالالألي حاالالالالالالالرت فيالالالالالالاله تالالالالالالالااة حمالالالالالالالوو منيالالالالالالالة الشالالالالالالالاار يالالالالالالالحنبرة

                                                 

 . 13 :دراتة في األتموب الشعري ،ديوان النايغة الأليياني :ين ر (1)
 . 311 :الشعر الجا مي هااياص ال نية والمواواية (2)
 . 43 :موتيب  الشعر :ين ر (3)
ول ا رواية أخر  في الديوان  ،و ي من شعرص المنحوو ،94/ ه 249 :ديوان امرئ البي  (4)

 . 33 :موتيب  الشعر :غير ال ي وردت في



 فيالالالالاله غيالالالالالالر  الالالالالألص األل الالالالالالا يجالالالالالالد الشالالالالالاار مالالالالالا يعيالالالالالالر  هالالالالالد الالموهالالالالالم الصالالالالالعب واأللالالالالالاليأ 
، ومثالالالالالو (1) الالالالالو فيالالالالاله ال الالالالالي  الالالالال  ءأ و ييعالالالالالة الموهالالالالالم الالالالالالأليثبيمالالالالالة الم نالالالالالافرة الصالالالالالعية ال

 ،أللالالالالالالك يبالالالالالالاو حالالالالالالين يالالالالالالح ي  الالالالالالؤالء الشالالالالالالعراء يالالالالالاليع  الحالالالالالالروم ال الالالالالالي   ميالالالالالالو ينالالالالالالدر  ا
يشالالالالاله امالالالالال  المتالالالالالان وينيالالالالالو  األاشالالالالال  لحالالالالالرم الشالالالالالين الالالالالالألي يكالالالالالون مج الالالالالدا   اتالالالالال عماوك

فالالالالالالالي اآلألان لميالغالالالالالالالة الشالالالالالالالاار فيالالالالالالاله وويالالالالالالالادة  كالالالالالالالررص االالالالالالالن نتالالالالالالالية شالالالالالالاليواه فالالالالالالالي المغالالالالالالالة 
 :فيبوو (2)العريية

 (3)شاو مشل شمول شمشل شول    وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني
واألاشالالالالال  يريالالالالالد أياالالالالالا أن يحكالالالالالي  »مالالالالاله الالالالالالدك ور النالالالالالوي ي يبولالالالالاله و الالالالالو مالالالالالا ام َّ 

 الالالالالالرنم التالالالالالالكار  حالالالالالالين  حخالالالالالالأل أ النشالالالالالالوة يمثم الالالالالالا ي الالالالالالألص الكممالالالالالالات الخمالالالالالال  فالالالالالالي   الالالالالالايل 
الالالالالالالألي  .... ثالالالالالالأ يريالالالالالالد أخيالالالالالالرا أن يحكالالالالالالي حالالالالالالديث أ الم معالالالالالالثأ ،إيباا الالالالالالا يالشالالالالالال ر الثالالالالالالاني

، و لتالالالالانه ثبيالالالالالو الحركالالالالة كثيالالالالر ال عثالالالالالريجعالالالالو الثمالالالال ألإ ،الحالالالالالروم  خالالالال م  فيالالالاله مخالالالالارج
لالالالالالالالالأللك يكثالالالالالالالالر األاشالالالالالالالال  مالالالالالالالالن حالالالالالالالالرم الشالالالالالالالالين خاصالالالالالالالالة ألن التالالالالالالالالمة اليالالالالالالالالاروة لحالالالالالالالالديث 
 التالالالالالكار  أن الالالالالأ يحولالالالالالون جميالالالالالل تالالالالالينا  أ وكالالالالالأللك الحالالالالالروم ألات المخالالالالالارج الم باريالالالالالة

، وال شالالالالالك فالالالالالي أن مثالالالالالو  الالالالالألا البالالالالالوو أميالالالالالو (4)«لمخالالالالالرج ) التالالالالالين (  إلالالالالال  ) الشالالالالالين (
د الخيالالالالالالاو ألن معنالالالالال  الييالالالالالالت يالالالالالدو امالالالالالال  أن الشالالالالالاار والغالالالالالال أ إلالالالالال  االن ياايالالالالالالة ويعالالالالال

 فالالالالي  ريب مالالالالالالالالالأ يالالالالدخ  حالالالالالة التالالالالكر يعالالالالد ل  حالالالالوو التالالالالينات إلالالالال  شالالالالينات يالالالالو كانالالالالا 
 إل  حانة لشرب الخمر  . 

 
 
 
 

                                                 

 . 33 :موتيب  الشعر (1)
 . 37 – 35 :موتيب  الشعر :ين ر (2)
 ( . 37ييت )  6/ ه 59 :ديوان األاش  (3)

 . 66 – 65/  1 :الشعر الجا مي من ا في درات ه و بويمه (4)



أصالالالالالاليحت ل  الالالالالالة  شالالالالالالاارالإن الم  الالالالالالة م الالالالالال  مالالالالالالا اتالالالالالال عمم ا  :وخ صالالالالالالة البالالالالالالوو
والشالالالالالدة وغير الالالالالا شالالالالالعرية   واالالالالالم في الالالالالا صالالالالال ات حروف الالالالالا كالالالالالالج ر وال مالالالالال  والرخالالالالالاوة 

كالالالالالالان لالالالالالاله  العريالالالالالالي البالالالالالالديأشالالالالالالعر الواخالالالالالال  م  الالالالالالألص األصالالالالالالوات فالالالالالالي  ،(1)مالالالالالالن الصالالالالالال ات
 ،يالالالالالارو األثالالالالالالر فالالالالالالي داللالالالالالالة أل ا  الالالالالالا وجرتالالالالال ا الموتالالالالالاليبي الالالالالالالألي ي صالالالالالالم االالالالالالن المعنالالالالالال 

ولييالالالالالد و رفالالالالالة  ولالالالالالي  ييعيالالالالالد االالالالالن ايبريالالالالالة امالالالالالرئ البالالالالالي  والنايغالالالالالة وو يالالالالالر واألاشالالالالال 
مالالالالالالالالالة يمكنونالالالالالالالالالات صالالالالالالالالالدور أ معيالالالالالالالالالرة االالالالالالالالالن ة أن  كالالالالالالالالالون أل الالالالالالالالالا  أ محم َّ ال الالالالالالالالالأل َّ  وغيالالالالالالالالالر أ

وفالالالالالاله مالالالالالالا امالالالالالال  االالالالالالوا   أ أحتالالالالالالن  عييالالالالالالر يحيالالالالالالث  خ الالالالالالره همالالالالالالب التالالالالالالامل هيالالالالالالو ابمالالالالالاله 
 حركالالالالالالالاله فالالالالالالالالي الم مبالالالالالالالالي مالالالالالالالالن إيبالالالالالالالالاح م مالالالالالالالالون نالالالالالالالالا ا االالالالالالالالن امالالالالالالالال  ك  الالالالالالالالؤالء الشالالالالالالالالعراء 

ي جمم الالالالالالالالأ وة فالالالالالالالالي ال الالالالالالالالحليم يالالالالالالالالين الموتالالالالالالالاليب  ومعالالالالالالالالاني األل الالالالالالالالا  فالالالالالالالالي َّالالالالالالالالمم تظمكانيالالالالالالالالا
األصالالالالالوات والحالالالالالروم ال يمكالالالالالن أن   صالالالالالم فالالالالالي ألا  الالالالالا  أن َّ وايالالالالالارا  أ إألا مالالالالالا اممنالالالالالا 

نمالالالالالالالالا الالالالالالالالالألي يحالالالالالالالالدد الع هالالالالالالالالة يالالالالالالالالين األصالالالالالالالالوات ويالالالالالالالالين  يهحتالالالالالالالالا  الحالالالالالالالالون أو ال الالالالالالالالرح وا 
 .  (2)كاممة إحتا  معين  و النغأ الناشى من جممة أو ايارة 

 

                                                 

 . 31 :ت اأ صائب خاير ،الموتيب  الشعرية في شعر اين ت و األندلتي :ين ر (1)
 . 281 :شعر ايد البادر رشيد الناصري دراتة  حميمية فنية :ين ر (2)


