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 بالغة النظم في الميات الخنساء 
 "الروايات أنموذجا"

 رضا العزب يوسف العزب                                           
redaazab173@yah00.com 

 ممخص

ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة ببلغة النظـ في الميات الخنساء في ضكء الركايات الشعرية؛ 
لكمـ بعضو ببعض، كجعؿ بعضو بسبب مف بعض؛ لمكشؼ عف المزية الجمالية في تعمؽ ا

كلمكقكؼ عمى تميز مبدع عمى آخر، أك مزية ركاية عمى أخرل، كقد تقع المزية ببياف األبمغ 
أك األدؽ في ضكء السياؽ أك المقاـ الذم سيقت عمى مقتضاه المعاني. كيكتسب البحث 

د الخنساء؛ لبياف جمالياتيا أىميتو مف اختبار المكازنة بيف الركايات الشعرية في النظـ عن
الببلغية. كقد اتجيت الدراسة نحك الكقكؼ عمى التشكيؿ الجمالي لشعرية النص الرثائي عند 
الخنساء في مبحثيا األكؿ؛ كتمثؿ في شدة انفعالية النص الرثائي في شعرىا، كجكدة االنتقاء 

اؿ في المكازنة بيف المرثي األسمكبي في النظـ، كجكدة الخمط بيف المدح كالتفجع، ككثرة اإلجم
 كأقرانو.

كعالج المبحث الثاني ببلغة النظـ في الركايات الشعرية لبلميات الخنساء؛ متجاكزا الفيـ 
السطحي لمعبلقات بيف الكمـ؛ ألنو يفقده المزية الجمالية، كيعزؿ المتمقي عف الكلكج فيما بيف 

ي البكر. كقد تميز رثاء الخنساء الكبلـ مف نسب الصؽ؛ القتناص الشكارد، كميبلد المعان
باالستقصاء الكمي في النظـ لصفات المرثي؛ فقد تيمؿ أمرا في مكضع كتستأنس بو في آخر؛ 
ليطكؿ كقكؼ المتمقي عند ما ذكرتو، أك تذكر األمر كتتبعو بضده في ذات المقاـ، ليكازم 

 ينيما، فيعظـ التفجع بعظـ المدح.المتمقي ب
 .الشعرية –الروايات  -الميات الخنساء –النظم  –غة بالالكممات المفتاحية: 

 
                                                           


 مذرس البالغة بكلية اآلداب جامعة دمياط 
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 المقدمة

الحمد هلل عمى ما في القكؿ البميغ مف النظـ الصحيح، كالصبلة كالسبلـ عمى نبينا 
 محمد الفصيح، كعمى آلو كصحبو أجمعيف، أما بعد.

العمؿ الجمالية في تعمؽ الكمـ بعضو  ا يجد الباحث نفسو أسير البحث عففكثيرا م
ض، كجعؿ بعضو بسبب مف بعض؛ لمكقكؼ عمى  تميز مبدع عمى آخر في النص ببع

األدبي، أك مزية ركاية عمى أخرل في الشعر، كقد تقع المزية ببياف األبمغ أك األصح في 
ضكء السياؽ كالمقاـ الذم سيقت عمى مقتضاه المعاني، كيعظـ البحث عف المزية عندما 

ل النابغة يميز الخنساء عمى غيرىا؛ فيقكؿ: "لكال أف نجد األحكاـ النقدية غير معممة، فنر 
، كلـ يكف البف سبلـ مف بد في (ُ)أبا بصير أنشدني لقمت: إنؾ أشعر الجف كاإلنس"

الحديث عنيا في طبقة شعراء المراثي؛ مع أف الكتاب منعقد عمى الفحكؿ، كليس المرأة 
ىؿ لمنظـ أثر في بياف مزية فيو مف نصيب غيرىا. كالذم يكجبو التأمؿ في ىذا المقاـ: 

 رثاء الخنساء، أك بعبارة أدؽ، ما المزية التي ألحقتيا بركب الفحكؿ؟

كمع ما في الجكاب عف ىذا السؤاؿ مف اإلطناب إال أف الجنكح إلى الكقكؼ عمى 
كيفية تكظيؼ المفردة أك التركيب في التعبير عف المعنى المراد في السياؽ الشعرم يفي 

كىذا يجعمنا نتجشـ مشقة البحث عف تمؾ المزية كتقريرىا ب ال بأس بو، بالجكاب عف جان
لـ يكف ليا نصيب مف تتعدد ركاياتيا كتتنكع، ك  مف خبلؿ انتخاب إحدل القكافي التي

بيف صفحات ديكانيا المنشكر، كما كتب حكؿ رثائيا مف القكافي كغيرىا  كالدراسة البحث
تحضر الركايات لمكقكؼ عمى الفرؽ الجمالي المشيكر؛ كىي البلميات، ثـ رأيت أف أس

بينيا في السياؽ الرثائي لمخنساء، كذلؾ مف خبلؿ التدقيؽ في البدائؿ المغكية؛ لمعرفة أييا 
أحؽ بببلغة السياؽ مف غيره، كمف ثـ جعمت ىذا البحث بعنكاف: ببلغة النظـ في الميات 

 الخنساء" الركايات أنمكذجا".
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اف بما يستدعيو المقاـ مف القكافي األخرل؛ إلظيار لطؼ كلـ يند عف األذىاف اإلتي
 انسجاـ، أك لزيادة إيضاح؛ ىداية لمسترشد.

كاتخذت مف المنيج الكصفي كالتحميمي سندا في معالجة ىذا المكضكع، فجاء البحث 
في مقدمة، كتمييد، كمبحثيف، أما عف المقدمة فقد اشتممت عمى أىمية المكضكع، كأسباب 

دافيا، كمنيجيا. كأما عف التمييد؛ فقد اشتمؿ عمى التعريؼ بالشاعرة في الدراسة، كأى
 المكركث العربي القديـ كالحديث، كالنظـ في المكركث المعجمي كاالصطبلحي.

اء عند الخنساء، كج ءالرثاشعرية التشكيؿ الجمالي لكجعمت المبحث األكؿ بعنكاف: 
  .ميات الخنساءفي الالركايات نظـ المبحث الثاني بعنكاف: ببلغة 

 كأرجك أف يمحظو التكفيؽ، كيسمك بالنقد كالتدقيؽ، كهلل الحمد مف قبؿ كمف بعد.
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 التمهيد:

 الشاعرة: نشأتها، وآراء الشعراء واألدباء في شعرها:أوال: 

ر بنت اضً مى ىي الشاعرة المخضرمة، كاألديبة الناقدة، كالصحابية الجميمة؛ أـ الشيداء تي 
ر بيف ضى نشأت في قبيمة مي  -رضي اهلل عنيا -ة ي  مً مى يد الس  رً ارث بف الش  عمرك بف الح

ق، كاعترفت العرب ألخكييا بالخيرية، حيث كاف ٖٓٓخيرييا: صخر، كمعاكية "عاـ 
. كقد نظمت الخنساء في (ِ)كالدىا يقكؿ: "أنا أبك خيرم مضر، فتعترؼ لو العرب بذلؾ"

 : (ّ)خيرية أخكييا؛ فقالت في معاكية

 ةْ النَّييييياِس ِمْميييييَي ُمَعاِوَييييييِفيييييي  َأاَل اَلْ َأَرى
 

 ةْ ْت ِإْحيييييَدى الَمَيييييياِلي ِبَداِهَييييييِإَذا َطَرَقييييي 
   : (ْ)الثقميف، فتقكؿ -عندىا -كتفكؽ خيرية صخر  

 ِلِجيييييييييييييييي    ْزًءاِمْمَمييييييييييييييييُ  رُ  رَ أ َفَمييييييييييييييييمْ 
 

 إلْنيييييييييييييسِ  اَوَليييييييييييييْم أَر ِمْمَميييييييييييييُ  ُرْزءً  
 

لبىك اءة؛ لفيض دمكعيا في رثاء أخكييا، كالسيما اشتييرت بالخنساء؛ لجماؿ أنفيا، كبا
. لـ تقبؿ ليا زكجا مف غير بني سميـ؛ ردت (ٓ)ق"ِْصخر، "كتكفيت في اإلسبلـ عاـ 

 :(ٔ) فخاطبت معاكية قائمةة، م  د بف الص  ريٍ سيد آؿ بدر، كفارس ىكازف؛ دي 

 َلييييييييييِحْ  أْنَكْحَتِنييييييييييي َغْ ييييييييييَبا ُدَرْيييييييييييَدا
 

 ُ  إًذا ِبَ ييييييييييْخرِ َلَقييييييييييْد َأْوَدى الزََّمييييييييييا 
 َأُتْكرِْهِنييييييييييي ُهِبْمييييييييييَت َعَميييييييييي  ُدَرْيييييييييييدٍ  

 
 َوَقيييييييييْد َأْ يييييييييَفْحُت َسيييييييييي َد آِي َبيييييييييْدرِ  

 

 

ي، كرزقت منو بعبد اهلل؛ كىك أبك مً مى ل الس  ز  احة بف عبد العي كى تزكجت مرتيف؛ تزكجيا: "ري 
عامر السممي، داس بف أبي رٍ شجرة، كلـ ييعىم ر معيا في الزكاج؛ لمقامرتو، ثـ تزكجيا مً 

 .(ٕ)كرزقت منو بأربعة صبية: يزيد، كمعاكية، كعمرك، كسراقة، كابنة؛ اسميا: عمرة
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غمرتيا أمكاج المصائب في الجاىمية، فتأججت مشاعر الحزف كاألسى بداية مف فراؽ 
مى ة عر  ة مف بني مي مى مى رٍ زكجيا األكؿ، ثـ مكت زكجيا الثاني، كمف بعده "أجيز دريد بف حى 

ة األكؿ، فتكعد صخر بالثأر ألخيو معاكية، كقد كاف ذلؾ ر اكية، فقتمو يكـ الحك أخييا مع
ؿ غزا صخر بني أسد بف خزيمة، فطعنو ربيعة ثٍ ة الثاني، كفي يـك ذات األى ر في يكـ الحك 

بف ثكر األسدم في جنبو، كبقي مريضا قرابة حكؿ ال يستمر في بطنو طعاـ؛ حتى ممت ا
 المكت؛ كأنشأ يقكؿ: مف مرضو زكجتو سميمى، فتمنى 

 َأَرى أمَّ َ ييييييييييْخٍر اَلْ تَمييييييييييي  ِعييييييييييياَدِتي
  

 ي َوَمَكييييياِني  ِمْضيييييَجعِ مَ َوَممَّيييييْت ُسيييييَميْ  
 َوَميييييا ُكْنيييييُت أخَشييييي  َأْ  َأُكيييييوَ  َجَنييييياَزة 

 
 الَحيييييييييَدما ِ ِك َوَميييييييييْ  َي تييييييييير  بِ َعَمْيييييييييي 

 ُت َخْييييييييٌر ِميييييييْ  َحَيييييييياٍة َكَأنََّهييييييياوْ َوَلْمَمييييييي 
       

 (ٖ)ِسيييييييَنا ِ  ِبيييييييَرْأسِ  َيْعُسيييييييوبٍ  ّميييييييةُ حَ مَ  
، (َُ)، كلـ تزؿ الخنساء تبكيو، حتى عميت(ٗ)ـ ُٓٔثـ مات مف طعنتو ىذه نحك سنة  

كاختمؼ سبب بكائيا عمى صخر؛ الختبلؼ حاليا في الجاىمية عف اإلسبلـ؛ ففي نحك 
، كتقمبت (ُُ)الثامنة لميجرة قالت: "كنت أبكي لو مف الثأر، كأنا اليكـ أبكي لو مف النار"

 :(ُِ)عف احتراس لخنساء بيف ثنائية الجزع كالصبر؛ فيي القائمة في مكت صخرا

ييييييييْمِس َ ييييييييْخًرا  ُيييييييييَذك ُرني ُطُمييييييييوُع الشَّ
 

 َوَأذُكيييييييييُرُ  ِلُكيييييييييي  ُغيييييييييُروِب َشيييييييييْمسِ  
 الَبييييييييييياكيَ  َحيييييييييييْوِليَكميييييييييييَرُة  َوَليييييييييييْواَل  

 
 َعَميييييييي  ِإْخييييييييَواِنِهم َلَقَتمييييييييُت َنْفِسييييييييي 

 ِكيييييييي ْ ي َولَ َي َأِخيييييييوَ  ِمْميييييييُكيييييييا َيبْ َوَمييييييي 
 

ييييييييَس َعْنييييييييفْ ي اليييييييينَّ َعييييييييز  أُ    يُ  ِبالَتَأس 
كىي القائمة يكـ القادسية في استشياد أبنائيا األربعة: "الحمد هلل الذم شرفني بقتميـ،  

، كبيذا اجتمع ليا مف الجزع أعبله، كمف (ُّ)كأرجك أف يجمعني معيـ في مستقر رحمتو"
 الصبر أجممو كأحبله.

كالصبر يظير أف الخنساء تطابؽ مقتضى الحاؿ؛ حيث كبفكر كركية في ثنائية الجزع 
آثرت الشعر عمى النثر في تصكير فجيعة صخر في الجاىمية؛ لما لمشعر مف تأثير في 
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قدح شرر الفجيعة عند العرب، كمف ثـ يعظـ المصاب، فمما زاؿ الجزع في اإلسبلـ زالت 
فكاف  ،نائيا األربعةالحاجة إلى الشعر، فجنحت إلى النثر في الحديث عف استشياد أب

في أكؿ مف الشعر  تيًقؿ  أقرب إلى المكاعظ اإلسبلمية، كمما يعزز مف ذلؾ أنيا كانت 
 .حتى تركت لنا ديكانا مف الشعر منوادت ز ، فمما قتؿ صخر أأمرىا

 الخنساء في الموروث العربي وال ربي الحديث:مانيا: 

لنقاد كاألدباء، قاؿ البغدادم: شيد ليا العدكؿ مف الشعراء، كحازت شرؼ السبؽ لدل ا
، كفي ىذا االتفاؽ (ُْ)"اتفؽ أىؿ العمـ بالشعر أنو لـ تكف امرأة قبميا كال بعدىا أشعر منيا"

في الرؤية مف لدف أىؿ العمـ بالشعر؛ ألف الحكـ عمى مف قبميا معمكـ بالمكازنة،  بيعده 
لما  ؛ممة إال الخنساءكفيما بعدىا معمكـ مف إيماف الشعراء بضعؼ شعر النساء عمى الج

خيص ت بو مف االقتدار عمى امتبلؾ ناصية البياف، كمما يعزز مف ذلؾ قكؿ النابغة 
 الذبياني بعدما أنشدتو:

 اُة ِبيييييييييي ِ ًرا َلتَييييييييييأَتمَّ الُهييييييييييدَ َواِ  َّ َ ييييييييييخْ 
       

 ارُ ِسيييييييييِ  َنيييييييييَرأْ ي ِفييييييييي َكَأنَّيييييييييُ  َعَميييييييييمٌ  
، كىذا حكـ جامع لمعاني (ُٓ)نسلكال أف أبا بصير أنشدني؛ لقمت: إنؾ أشعر الجف كاإل 

طمع عمى أشعار اإلنس كما تكحيو إلييـ في ىذا الفف، ككأف النابغة قد ا السبؽ كاالقتدار
الجف، كانتيى إلى ىذا الحكـ. كعدىا جرير مف أشعر الناس حيف قيؿ لو: مف أشعر 

 قكليا:قيؿ:  فبـ فضمتؾ؟ قاؿ: ب -يعني الخنساء –الناس؟ قاؿ: أنا، لكال ىذه الفاعمة 

   َلييييييُ  َعَجييييييبٌ َنييييييَيفْ  ااَ  َوَمييييييَمييييييِإ َّ الزَّ 
       

 اُس َواسُتؤِ يييييَي اليييييرَّ  ا َذَنبيييييا  َلَنيييييَقيييييَأبْ  
َعَنيييييييُهيييييييا ُكييييييييَّ َمجْ   َلَنيييييييَقيييييييَأبْ    اوٍي َوَفجَّ

 
 اُس َمييييييياٌم َوَأرْ اِلميَ  َفُهيييييييم َهيييييييِبالَحييييييي 

 اِتالِفِهَميييييِي اخْ وُ ي ُطيييييييييييَديِ  ِفيييييالَجدِ  ِإ َّ  
 

 (6ٔ)اُس ُسييييُد النَّييييَيفْ اِ  َوَلِكيييي  ُسييييدَ ال َيفْ  
نافع الكعظ؛ حيث إنيا أنصفت في آخر األمر  ،كمف بديع قكليا ىذا أنو عظيـ الزجر 

ما تعجبت منو في أكلو، كىك الزماف، فبعد أف ذمت البقاءيف: )األذناب كالمجاىيؿ(، رثت 
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ت اإلفساد منعقدا األخكيف: صخر كمعاكية، كأنصفت الجديديف: )الميؿ كالنيار(، كجعم
 ت الزماف مما نسبتو إليو، كقريب مف ىذا قكؿ الشافعي:أعمى الناس، فبر  

 َنِعييييييييييييُب َزَماَنَنيييييييييييا َوالَعْييييييييييييُب ِفيَنيييييييييييا
       

 َوَمييييييييييا ِلَزماِنَنييييييييييا َعْيييييييييييٌب ِسييييييييييَواَنا 
 َوَنْهُجيييييييييو َذا الَزَمييييييييياِ  ِبَ ْييييييييييِر َذْنيييييييييبٍ  

 
 َوَليييييييو َنَطيييييييَن الَزمييييييياُ  َلَنيييييييا َهَجاَنيييييييا 

ضعؼ في شعر النساء؛ فقاؿ: "لـ تقؿ امرأة شعرا قط إال كاستثناىا بشار بف برد مف ال 
، كىذا (ُٕ)ظير الضعؼ فيو، فقيؿ لو: أك كذلؾ الخنساء؟ فقاؿ: تمؾ كاف ليا أربع خصى"

مف الجكاب المسكت في القطع بالفحكلة، كتابعو المبرد عمى أنيا أشعر مف النساء، ككثير 
بائنتيف في أشعارىما متقدمتيف ألكثر ة األخيميمف الفحكؿ؛ فقاؿ: "ككانت الخنساء، كليمى 

. كيرجع السبب في ذلؾ إلى (ُٖ)الفحكؿ، كرب امرأة تتقدـ في صناعة، كقمما يككف ذلؾ"
الحكاجز االجتماعية التي قكضت إبداع المرأة في كثير مف األغراض؛ كالغزؿ كاليجاء 

عية، كىذا بخبلؼ لما طبعف عميو مف الحياء؛ فضبل عف العكائؽ الدينية كاالجتما ؛المقذع
 لما طبعف عميو مف شدة العاطفة. ؛الرثاء

كمما تقدمت فيو الخنساء مف الصناعات الرثاء، قاؿ القيركاني: "أذىب في عمكد 
، كىي عبارة جامعة لمعاني السبؽ في ىذا الفف، كيعمؿ األب لكيس شيخك ذلؾ؛ (ُٗ)الرثاء"

يا الفحكؿ؛ لما طبعف عميو مف رقة فيقكؿ: "كلمنساء في المراثي أساليب بديعة لـ ينتبو ل
الطباع، كشدة الجزع في المصائب، كصدؽ الحس، فيبرزف عكاطفيف بشعر سمس، ككبلـ 

. كيمكح مف ىذا التقرير الربط بيف الرثاء (َِ)ليف؛ قريب المأخذ يكاد يسيؿ رقة كانسجاما"
 كفي ذلؾ يقكؿ الحمي: ،كالرقة

 اِحَهييياِي َنوْ ي َحييياِء ِفيييَسييينْ ةُ  الخَ قَّيييُ  رِ َلييي
 

 رُ خْ ِتييييييييييييِ  َ ييييييييييييوَّ قُ اُ  لِ َنييييييييييييعْ مَ   َّ ِكييييييييييييلَ وَ  
ف كقؼ امرؤ القيس كاستكقؼ، كبكى كاستبكى؛ "فإف الخنساء أشير مف بكت   كا 

؛ مع الفارؽ بيف البكاءيف؛ فاألكؿ منعقد عمى الغزؿ، كالثاني (ُِ")كاستبكت في الجاىمية
 ء حقيقي مؤثر. منعقد عمى الرثاء، كمف ثـ فبكاء امرئ القيس فني، كبكاء الخنسا
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كلـ تكف الخنساء محؿ اىتماـ العرب فحسب؛ بؿ شغمت حيزا كبيرا مف حياة بعض 
المستشرقيف ممف عكفكا عمى ديكانيا، فترجمكه إلى المغة الفرنسية؛ كممف ترجمو المستشرؽ 

كقد قاـ األب شيخك بنشره، كترجمتو أنيسو بكمديف عاـ  ،(v.decppier)فكتكر دم ككبيو 
كلمكاتبيف جكىرة (. Khansâ' : Moi, poète et femme d'Arabie: )عنكافـ تحت ُٕٖٗ

بكشريط، كعمار بكقريفة بحث عف أساليب ترجمة الكناية في ديكاف الخنساء إلى المغة 
إلى شيرة أشعارىا؛ فقاؿ: "أما  (Gebrely)الفرنسية عند فكتكر دم ككبييو، كأشار جبريمي 

كمعاكية فشييرة، جميعيا قبؿ اإلسبلـ؛ مع أنيا  أشعار الخنساء في رثاء أخكييا صخر
أف األب  (Carlo Nallino)، كذكر األستاذ اإليطالي كارلك نالينك(ِِ)أدركت خبلفة عمر"

لكيس شيخك خصيا بمزيد بحث، فقاؿ: "أفرد األب لكيس شيخك كتابا في المراثي إلحدل 
. كلكثرة إقباؿ (ِّ)ره كحده"كستيف شاعرة مف عيد الجاىمية ما عدا ديكاف الخنساء الذم نش

الباحثيف عمى ديكاف الخنساء، صنؼ األب لكيس شيخك كتابا في مراثي غيرىا مف 
 رياض األدب في مراثي شعراء العرب. :بعنكاف ؛النساء

مر أف مف أخذ مف شعرىا بحظ كافر عمـ أف فيو مسحة مف الرقة كحاصؿ األ
بكاء بألطؼ كجو كأليف مس، كقد نعت كالجماؿ، ككثيرا ما تخاطب عينيا؛ فتطمب منيا ال

 كـر صخر كشجاعتو؛ فأجادت فيما ذكرت كؿ اإلجادة.

 النظم في الموروث المعجمي واال طالحي:مالما: 

 :التأليؼ، كاالتساؽ، قاؿ ابف فارسمدار النظـ عند المعجمييف عمى الضـ، كالجمع، ك 
الجرجاني: "النظـ: جمع  ، كقاؿ عمي(ِْ)"النكف كالظاء كالميـ أصؿ يدؿ عمى تأليؼ شيء"

. كبفكر كركية نجد أف (ِٔ)، ككرد في الصحاح أف النظاـ االتساؽ(ِٓ)المؤلؤ في سمؾ
الداللة المغكية لمنظـ نتاج لجزئيات متصمة؛ ألف الجمع ال يقتضي االقتراف، كالضـ 
يقتضيو، كفي التأليؼ معنى زائد عمييما؛ كىك جمع الشيء إلى نظيره، فإذا تحقؽ الجمع، 

 لضـ، كالتأليؼ اتسؽ الكبلـ، كقكم تعمؽ بعضو ببعض.كا
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كميما اختمفت منازع العمماء كمشاربيـ في التصكر الدقيؽ لمصطمح النظـ كأثره في 
التشكيؿ الجمالي لمنص األدبي؛ فمـ تصدر بمعزؿ عف السياؽ المغكم ليا، كىك الضـ 

 يقكـ بو نظـ، في السياؽ. كالمعنى أف مجرد الضـ لمكممات ال عمى طريقة مخصكصة
كمف ثـ جعؿ المبرد حتي يككف عمى طريقة مخصكصة؛ أم: تحقؽ اإلفياـ كاإلمتاع؛ 

األفضمية الببلغية منعقدة عمى النظـ، فقاؿ: "إف حؽ الببلغة إحاطة القكؿ بالمعنى، 
كاختيار الكبلـ، كحسف النظـ؛ حتى تككف الكممة مقاربة أختيا، كمعاضدة شكميا، كأف 

، فإحاطة القكؿ بالمعني ييدؼ إلى اإلفياـ، (ِٕ)د، كيحذؼ منيا الفضكؿ"يقرب بيا البعي
فإذا ذيي ؿ باختيار الكبلـ، كحسف النظـ؛ فقد أٍلبىس اإلفياـ زينة اإلمتاع. كال يقتصر األمر 

 إبراىيـ بف محمد عمى ببلغة المساف؛ بؿ يتعدل إلى ببلغة القمـ، فيقكؿ أبك اليسر
كاتبا إذا كضع المعنى في مكضعو، كعمؽ كؿ لفظة عمى  المدبر:" فإنما يككف الكاتب

طبقيا مف المعنى... كمتى خاطب أحدا بغير ما يشاكمو، فقد أجرل الكبلـ في غير مجراه 
. كفي ىذا ما يدؿ عمى أف الجمع ال يكفي في تحقؽ النظـ، حتي يقع التعمؽ (ِٖ) وتككشف

 بيف الكبلـ؛ فيككف بعضو آخذا برقاب بعض.

لحديث عف النظـ لدل أبي ىبلؿ العسكرم، فيعقد بابا عف حسف النظـ؛ كيتسع سفر ا
يستيمو بقكؿ الجاحظ: "إف الكبلـ يحتاج إلى حسف التأليؼ، كجكدة التركيب... كحسف 
التأليؼ يزيد المعنى كضكحا كشرحا؛ كمع سكء التأليؼ، كرداءة الرصؼ كالتركيب شعبة 

ف رشيؽ خطكة مماثمة لما فعمو العسكرم، ، كتخطك فكرة النظـ عمى يد اب(ِٗ)مف التعمية
فيعقد بابا لمنظـ كأثره الجمالي؛ متأثرا بقكؿ الجاحظ: "أجكد الشعر ما رأيتو متبلحـ 
األجزاء، سيؿ المخارج، فتعمـ بذلؾ أنو أفرغ إفراغا كاحدا، كسبؾ سبكا كاحدا؛ فيك يجرم 

ا عسر حفظو، كثقؿ عمى عمى المساف كما يجرم عمى الدىاف ... فإذ كاف متنافرا متباين
تو المسامع، فمـ يستقر منيا شيء . كترد إشارة بشر بف (َّ)"المساف النطؽ بو، كمج 

ف لـ يصرح بالمصطمح في سياؽ الحديث عف المفظ كالمعنى؛  المعتمر عف النظـ كا 
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فيقكؿ: "كمف أراغ معنى كريما، فميمتمس لو لفظا كريما، فإف حؽ المعنى الشريؼ المفظ 
 .(ُّ)مف حقيما أف تصكنيما عما يفسدىما كييجنيماالشريؼ، ك 

 صيانتيما مف الفسادكيظير مف ىذا أف بشر بف المعتمر يجعؿ شرؼ المفظ كالمعنى ك 
كاليجنة مف الحقكؽ الكاجبة عمى المبدع، كيقكم مف ىذا أف أتبعو بالتحذير مف كضع 

تقع مكقعيا كلـ تصر  المفظة في غير مكضعيا؛ مبينا فساد النظـ؛ فقاؿ: "كتجد المفظة لـ
إلى قراراىا، كحقيا مف أماكنيا المقسكمة ليا، ككانت قمقة مضطربة؛ فبل تكرىيا عمى 

. كاستفاد الجاحظ مف حديث بشر بف (ِّ)اغتصاب األماكف، كالنزكؿ في غير أكطانيا"
، كنص عمى أف تخير (ّّ)الجتو، فصنؼ كتابا عف نظـ القرآفالمعتمر عف النظـ في مع

إلى جكدة السبؾ، كال تظير المزية إال بيما، كمف ثـ قيؿ لميكناني: ما  المفظ يفضي
 .(ّْ)الببلغة؟  فقاؿ: تصحيح األقساـ، كاختيار الكبلـ

كالمتأمؿ في تراث عبد القاىر الجرجاني يجده ينص عمى أنو استفاد مف جيكد 
أف النظـ، السابقيف في فيـ أبعاد النظـ؛ فقاؿ: "كقد عممت إطباؽ العمماء عمى تعظيـ ش

جماعيـ أف ال فضؿ مف عدمو" . كتمثمت جيكد عبد (ّٓ)كتفخيـ قدره، كالتنكيو بذكره، كا 
القاىر في قراءة تراث السابقيف فاستكعبو، ثـ ميز جيده مف رديئو، كتخير منو ما ييشىك ؿ 
الرؤية الصحيحة في الكشؼ عف إعجاز القرآف، كيدلؾ عمى ذلؾ بناء تعريفو لمنظـ عمى 

يقكؿ: "ليس النظـ سكل تعميؽ الكمـ بعضو ببعض، كجعؿ بعضيا بسبب مف القصر، ف
"ليس النظـ إال أف تضع كبلمؾ الكضع الذم يقتضيو عمـ النحك، كتعمؿ  كقاؿ: ،(ّٔ)بعض

عمى قكانينو كأصكلو، كتعرؼ مناىجو التي نيجت كال تزيغ عنيا، كتحفظ الرسكـ التي 
ز القرآف إلى النظـ تنتفي شبية القائميف . كبرد إعجا(ّٕ)رسمت لؾ، فبل تخؿ بشيء منيا

 بالصرفة.

كمما يجب إحكامو في الحديث عف النظـ عبلقتو بالمعنى مف حيث األبمغية، 
كالصحة، كالفساد، كمف ثـ يتبيف أف تغير النظـ يكرث تغيرا في المعنى، يقكؿ عبد القاىر: 
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النظـ، كتقكل ببلغتو ، كيصح المعنى في (ّٖ)"إذا تغير النظـ فبلبد أف يتغير المعنى"
َفَجاَءْتُ  ﴿باالنتقاء األسمكبي لمبدائؿ المغكية كفؽ مقتضى الحاؿ؛ نحك قكلو تعالى: 

 ﴾َقاَلْت ِإ َّ َأِبي َيْدُعوَك ِلَيْجِزَيَك َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنا ِإْحَداُهَما َتْمِشي َعَم  اْسِتْحَياءٍ 
جاءت( مزية في النظـ ال يفي بيا الفعؿ إذا تأممنا اآلية عممنا أف لمفعؿ ) [ِٓ]القصص: 

)أتت( لما في األكؿ مف المشقة المناسبة لمقاـ الحياء؛ خبلفا لمفعؿ )أتى( الداؿ عمى 
[. كفي عدـ ُ]النحؿ: ﴾َأْمُر المَِّ  َفاَل َتْسَتْعِجُمو ُ َأَتٰ  ﴿السيكلة كالبعد؛ كما في قكلو تعالى: 

االتصريح باسميا في قكلو:  لة عمى الستر الذم بني عميو الحياء، كحتى ال دال ًإٍحدىاىيمى
يظف أحد أف إحدل ابنتي شعيب أشد حياء مف األخرل، كفي كضع االستحياء بيف المشي 
كالقكؿ ما يدؿ عمى أف الحياء فييما معا، كلك تغير مكضعيا؛ لخمت اآلية مف ىذا 

ياف الداعي؛ فقالت: أبي، (؛ لتجعمو يذعف كيسمـ، ثـ أردفتو بباالشتماؿ. كأكدت قكليا بػ)إف  
حتى ال يسأؿ عنو، ثـ أتبعتو بذكر السبب، كنكعو، كعف أم شيء؛ فقالت: ليجزيؾ أجر 

 ما سقيت لنا، فمـ تدع لو مجاال لمنقاش معيا حفاظا عمى حيائيا.

[؛ لعممنا َُسكرة ؽ: ]﴾َوالنَّْخَي َباِسَقاٍت َلَها َطْمٌع َنِضيدٌ ﴿كلك تأممنا أيضا قكلو تعالى: 
و ال يقكل أحد عمى أف يحذؼ نقطة مف نظمو إال كانكشؼ تبديمو لكممات اهلل سبحانو أن

كتعالي، لتعمؽ الكمـ بعضو ببعض، حيث قرف بيف النخؿ كما يمزمو؛ كىك االرتفاع؛ فقاؿ: 
باسقات، كلك قاؿ: مرتفعات لـ يكف بمثؿ ىذا الجماؿ؛ ألف بسكؽ الشيء مشتمؿ عمى 

مارىا بارزة، متميز بعضيا مف بعض، ثـ قد ـ )ليا( عمى طكاؿ، أثالتميز؛ فيي أشجار 
)نضيد(، فمـ يقؿ: طمعيا نضيد؛ لبلختصاص الذم تميز بو النخؿ عف غيره مف 

كلك أراد النحؿ؛ لقيؿ في غير القرآف: كالنحؿ ال سعات ليا عسؿ لذيذ. كبيذا األشجار، 
يب النظـ عف حيؿ النظـ: "قطع منو بمعجز التأليؼ أطماع الكائديف، كأبانو بعج

 .(ّٗ)المتكمميف..."

كفي الشعر مف الركايات ما يمكف انتقاؤه؛ لبياف جكدة النظـ، كمف ذلؾ قكؿ كعب 
 الغنكم:
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 (4ٓ)َتُقوُي ُسَمْيَم : َما ِلِجْسِمَك َشاِحًبا     َكَأنََّك َيْحِميَك الشََّراَب َطِبيُب؟

)كىأىن ؾى ب نجد أف قكلو: عندما نتأمؿ ىذا البيت كما بيف الكمـ مف مبلءمة كتناس
 ) ( ال يرقى إليو قكؿ بعض الركاة: )كىأىن ؾى يىٍحًميؾى الطعاـ طىًبيبي في يىٍحًميؾى الش رىاب طىًبيبي

جكدة النظـ؛ ألف "المزية لمكبلـ إنما ىي في نظمو باعتبار مبلءمة معنى المفظة لمعنى 
لدكاء( مف المناسبة كما بيف كما بيف الطبيب كالشراب؛ أم: )ا (ُْ)المفظة التي تمييا"

 كىأىن ؾى يىٍحًميؾى الطعاـ، كلك أراد الطعاـ؛ لقاؿ: )القريب؛ أم: )األىؿ كالطعاـ( مف المناسبة
 (.يبرً قى 

كال مرية في أف لفظة الطبيب مقصكدة؛ النقطاع األمؿ في الشفاء، كالشحكب بمنع  
إلى ذلؾ أف لفظة يحميؾ الدكاء أبمغ مف الشحكب بمنع الطعاـ في عمؽ الفجيعة. أضؼ 

لما تحممو مف مفارقة عجيبة؛ كىي الخركج عف  يمنعؾ(بكصفيا سمة أسمكبية أبمغ مف )
األصؿ، إذ األصؿ في الطبيب أال يحميؾ مف الدكاء ككأنو عدك، كمف ثـ يتـ لمتشبيو في 
الشطر الثاني مف التأليؼ الذم سيقت عمى مقتضاه المعاني ما يجعمو أصبل في فيـ 

(؛ أم: يبدك مىا ًلًجٍسًمؾى شىاًحبنا)ى النفسي كليس زائدا عمى السؤاؿ. كال يفيـ مف قكلو: المعن
ا، كركد المجاز المرسؿ ألبتة؛ ألف منع الدكاء يفضي إلى تغير لكف الجسـ منتقعن  أصفر

 الجزء. ةرادا  ذكر الكؿ ك اإليياـ بكمو كذبكؿ نضارتو، كليس بعضو عمى 
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 عند الخنساء: ءشعرية الرماجمالي لالتشكيي الالمبحث األوي: 
خرج لنا مف معدف ألنو يي لمنص الرثائي في النفس البشرية ما ليس لغيره مف األغراض، 

في الحزف كالبكاء كاليأس أدبا يحرؾ األشجاف، كيقدح شرر النيراف؛ فيشحذ المبدع قريحتو 
رجمة اآلالـ الكامنة في ي تالتخفيؼ مف كطأة المصيبة كشدتيا بانتقاء المغة الشعرية كتكظيفيا ف

مما يعزز مف تشكميا ب، فتتأثر بيا قمكب المتمقيف، كمف ثـ تتشكؿ شعرية النص الرثائي، ك القم
 ما يمي:

 : شدة انفعالية النص الرماحي عند الخنساء.أوَّال

مف دقيؽ ما يرد فيما نحف بصدده أف شدة التعمؽ يفضي عند الفقداف إلى عمؽ األلـ، 
نفعالية النص مف لدف المبدع، حتى تتمكف تمؾ االنفعالية مف المتمقي، كمف ثـ تشتد ا

فيصير كؿ منيما أسيرا ليا؛ مع عمميما أف الحياة كديعة غيب، كثكب معار، فإذا تعمؽ 
فييا المرء بأحد عظـ عميو فراقو، كحينئذ تحترؽ القمكب كتصبح النفكس "مصركفة اليـ 

ىك الرثاء، كلذا فالمراثي نتاج ألصدؽ  (ِْ)إلى نكع مف الحب في نكع مف الشعر"
المشاعر، كقد سأؿ األصمعي أعرابيا: "ما باؿ المراثي أجكد أشعاركـ؟ فقاؿ: "ألف نقكليا 

، كعمى قدر ما في قمب الشاعر أك المبدع مف حرقة كصدؽ تككف (ّْ)كقمكبنا محترقة"
ا عند المصيبة، كأشدىـ كالنساء أشجى الناس قمكبإلبداعية مف القكة االنفعالية؛ "العبارة ا

، (ْْ)في طبعيف مف الخكر، كضعؼ العزيمة" -عز كجؿ–جزعا عمى ىالؾ؛ ًلمىا رك ب اهلل 
كقد أشار أنكر سكيمـ في مستيؿ تحقيقو لديكاف الخنساء إلى ذلؾ، فقاؿ: "عبرت بأشعارىا 

لمة أدؽ الرقيقة أصدؽ تعبير عف مرارة الثكؿ، كألـ المكت، كصكرت التجربة اإلنسانية المؤ 
. كلـ يغب عف كثير مف (ْٓ)تصكير؛ فكاف شعرىا خالدا نحسو، كنتجاكب معو، كننفعؿ بو"

الشعراء حاؿ الخنساء؛ حيث صار صدؽ بكائيا عمى صخر أصبل يقاس عميو كمثبل 
ت فجيعتيا محؿ المشبو بو عند كثير مف الشعراء؛ لعظـ المصاب، يقكؿ يحتذل بو، فحم  

 أبك العبلء:
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 َت َعيييييييييْ  َغيييييييييَرٍض ِبَمْفيييييييييظٍ ِإَذا َأنَبيييييييييأ
 

 (ْٔ)ُخَنيييياُس َأو  َفُقيييْي: َخْنَسيييياُء َشيييطَّتْ  
 كقاؿ أسامة بف منقذ: 

 وَليييْت َفييياَض َدْمُعَهييياا إْذ َأعْ أنََّهييي وْ َلييي
 

 (ً ْٕ)ي َعَميي  َ ييْخرِكييَلُقْمييُت ِهييَي الَخْنَسيياُء، َتبْ  
 كقاؿ أيضا: 

 َفُقْمييييُت َلَهييييا: إْ  ُكْنييييِت َخْنَسيييياَء َلْوَعييييةً 
 

 (ْٖ)َفيييييِ ن ي ِفيييييي الُبَكييييياِء ُميييييَتم مُ ْجيييييًدا وَ وَ  
 كقاؿ صفي الديف الحمي: 

 َوَواٍد َحَكي  الَخْنَسياَء اَل ِفيي ُشيُجوِنها
 

 (ْٗ)َ يييْخرِ  َوَلِكييي  َليييُ  َعْيَنييياِ  َتْجيييري َعَمييي  

 يرثي صديقا لو غرؽ بدجمة: كقاؿ 

 ُمتَيييييييَّمٌ َعميييييييَك  ّنييييييي! إِ  يَيييييييا َميييييياِلكِ 
 

 (َٓ) َسييييياءِ ِفييييييَك َكالَخنْ ن يييييي إ ُر!ا َ يييييخْ َيييييي 
 كقاؿ عرقمة الكمبي: 

 َكيييياَ  َقْمِبييييي َ ييييْخرةً  لَبَكْيييييَتُهمْ  َفَمييييوْ 
 

 (ُٓ)َمييي  َ يييْخرِ يًنييا عَ َكَمييا َبَكيييْت الَخْنَسييياُء حِ  
ذا أمعنا النظر في ىذه األبيات عممنا أف  ىؤالء الشعراء عمى كعي تاـ بشدة انفعالية   كا 

ء لممفردات المعبرة عف ذلؾ في النص الرثائي عند الخنساء؛ كذلؾ مف خبلؿ االنتقا
عة، فيض دمكعيا، حكى الخنساء ال في شجكنيا، بكت حينا(، ت، لكٍ النظـ؛ كقكليـ: )شط  

كتتضاعؼ انفعالية النص الرثائي عند الخنساء مف تضاعؼ الفجائع في الجاىمية؛ حيث 
، كذلؾ فجر المكت شاعريتيا بعد اتساع مساحة االبتبلء القائمة عمى ازدكاجية الفجيعة

 عمى النحك التالي:
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 في)اإلسالم(استشهاد أبناحها         

 قتي  خر                        

 قتي معاوية    (  ْ)                           

 موت مرداس       ( ّ)                                       

 موت أبيها        (    ِ)                                                 

 (ُ)                 اإلسالم )ال بر(             الجاهمية )الجزع(       

كيظير مف ىذا المخطط تصاعد االبتبلء كاتساع مساحتو في الجاىمية لدل الخنساء،   
ة، كبمكت صخر تككف الفجيعة الكبرل، كقد جمعىٍت بينيـ في النظـ عمى الترتيب مرة كاحد

  فقالت:

ييييييي  ٍ  َغزييييييييَرةٍ ا ِبَعييييييييْ رً ي َعْميييييييَأِبييييييي يأَُبك 
 

 اوُدَهيييييييُهجُ  ُعُييييييييو ُ اَم الا َنيييييييييييييييٍي ِإذَ َقمِ  
 ي   ُمعاِوَييييييييَة الَّيييييييذِ َسيييييييَأنْ  َوِ ييييييينَويَّ اَلْ  

 
 اوُدَهيييييياِة الَحييييييرََّتيِ  ُوفُ ِميييييي  َسييييييرَ  َليييييي ُ  

 

 

 اا َغيييدَ ٍر ِإذَ ُي َ يييخْ ا ِمْميييذَ  َوَمييي ْ  ارً َوَ يييخْ 
 

 اوُدَهيييييييَيقُ  ُقيييييييب    ييييييياراأَلبْ  همةِ اِبَسييييييي 
رثت الخنساء زكجيا مرداس، كأخكييا: معاكية كصخر، "كلعؿ مراثييا في صخر  

ؿ عمييا الدارسكف في تبياف خصائص شعرىا  فاقت سكاىا شيرة في الرقة كالعاطفة، كعك 
. كقد أجمعت المصادر عمى أف صخرا غرة ألىؿ بيتو، كزىرة (ِٓ)كميزات أسمكبيا الرثائي"

مف جاراه، كباف شأكه عمى مف لـ يره كمف رآه، ألقت الخنساء بعجرىا  إلخكانو، سبؽ
كبجرىا عميو في حياتو؛ فضمد ليا اآلالـ كأكرميا في كؿ حاؿ بأفضؿ األمكاؿ، حتى 

 قالت امرأتو: أما ترضى أف تعطييا النصؼ حتى تعطييا أفضؿ النصيبيف؛ فأنشأ يقكؿ:
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 اَرَهاَنُحَهييييييييييييييييييييييييا ِشييييييييييييييييييييييييرَ مْ أَ  اِ اَلْ وَ 
       

 َوِهيييييي َحَ ييييياٌ  َقيييييْد َكَفْتِنيييييي َعاَرَهيييييا 
َقيييييييييييْت ِخَماَرَهيييييييييييا َوَليييييييييييوْ    َهَمْكيييييييييييُت َمزَّ

 
 (ّٓ)واتََّخييييييَذْت ِمييييييْ  َشييييييَعر ِ ييييييَداَرها 

ف كصار حبيسا لمترب، رىينا لمحد؛ ألقى الفراؽ عمييا بأحزاف أطالت ليميا، عً فمما طي  
ميا، كعظـ بالمصاب كاغركرقت بالدمكع عينيا؛ فيمعت حتى عميت، كاشتد نحيبيا، كعكي

 رثاؤىا؛ فقالت: 

 ِنيييييييييَكيييييييييَت َعيْ ْ  أبْ أال َيييييييييا َ ييييييييْخُر إِ 
       

 ياَل ْضيييييييييَحْكَتني َدْهيييييييييًرا َطيييييييييوِ لَقيييييييييْد أَ  
 اٍء ُمْعيييييييييييِوالتٍ ي ِنَسيييييييييييَبَكْيتُيييييييييييَك ِفييييييييييي 

 
 َو ُكْنيييييُت َأَحييييينَّ َميييييْ  أْبيييييَدى الَعيييييِوياَل  

 َدَفْعيييييييُت ِبيييييييَك الَجمييييييييَي َوأْنيييييييَت َحيييييييي   
 

 (ْٓ)ْطيييييَب الَجمييييييالفَميييييْ  ذا َييييييْدَفُع الخَ  
كمف حينيا بثت في األسكاؽ محاسنو، كأذاعت عمى االسماع مكارمو، بأبيات محكمة  

 صفي الديف الحمي إلى ذلؾ، فقاؿ:السبؾ، بعضيا آخذ برقاب بعض. كقد أشار 

 ُب أّنييييييي ُ َسيييييييحْ َك أَ ْنييييييياٌب مِ تَيييييييي كِ انِ تَيييييييأَ 
       

يييُهييي  ييي  ِ ِعيييقِ وْ مَ  و َ دُ  يْ َبييي ُر اَلْ حْ َو الس   رُ حْ الس 
 بَنمييييييٍر يَظييييييّي الييييييّنظُم َيحُسييييييُد َر ييييييَف ُ  

 
 ُدُ  الّنميييييرُ ُسيييييحْ ِف الّسيييييبِك يَ ِم لُمْطيييييْظييييينَ وَ  

 اِحَهيييياِي َنوْ ي َحيييياِء ِفييييَسيييينْ ّقييييةُ  الخَ ُ  رِ َليييي 
 

 رُ خْ ِتييييييييييييِ  َ ييييييييييييوَّ قُ اُ  لِ َنييييييييييييعْ ّ  مَ ِكييييييييييييولَ  
 اَع در  نظاِميييييييييي ِ مَ ْسييييييييييَف األَ نَّ ا َشييييييييييذَ إِ  

 
 (ٓٓ)رُ ْحيييييييييُ  البَ رسيييييييييمَ ي  أّ  مُ يّقَ  ُكيييييييييتَييييييييي 

رل المبدع فن في النظـ،كًرق تو كعميو تفضي شدة االنفعالية إلى جكدة االنتقاء كدقة السبؾ  
فإذا  .يجنح إلى أدؽ العبارات في الداللة عمى المعنى المراد كأشدىا تأثيرا عمى المتمقيف

صدر ذلؾ عف أجزع الناس قمكبا عند المصيبة؛ كىـ النساء، كأشعرىـ؛ كىي الخنساء، فقد 
 الفحكلة في الشعر.تحققت 
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 : جودة االنتقاء األسموبي في النظم:نًياما

إف مف أبرز السمات التي تتشكؿ منيا شعرية أم غرض مف األغراض االنتقاء 
دراؾ  األسمكبي في النظـ؛ الفتقاره إلى إلماـ المبدع بفركؽ المعاني، كالتذكؽ الجمالي، كا 

ـ أكثر إحساسا بفركؽ المعاني، كأكثر مطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ، "فكمما كاف المتكم
تذكقا لفركؽ العناصر الجمالية، كأكثر إدراكا لمطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ؛ كاف أحسف 

. (ٔٓ)اختيارا مف البدائؿ التي يصمح كؿ منيا ألداء أصؿ المعنى المقصكد بكجو عاـ"
 الختيار؛ ىما:كيرل الدكتكر سعد مصمكح أنو يمكننا التمييز بيف نكعيف مختمفيف مف ا

كيراد بو استعماؿ ، context of situation)اختيار محككـ بسياؽ المقاـ ) األوي:
  .((pragmaticalلتحقيؽ ىدؼ عممي محدد، كلذا يكصؼ ىذا االختيار بأنو نفعي  ؛المغة

كيراد بو المفاضمة بيف أساليب selection)   (grammaticalاختيارم نحكم الماني:
 .(ٕٓ)ة كانتخاب بعضيا ألداء ما يريده المبدعالتراكيب المختمف

كلمخنساء في االنتقاء األسمكبي لمسمات المغكية كفؽ مقتضى الحاؿ باع طكيؿ يبرز 
إلماميا بالفركؽ بيف المعاني، كتذكقيا الجمالي لتمؾ الفركؽ، كمف ثـ تجنح إلى التنكع 

ا، كليس المقاـ في األكلى كدى جي  ي  نى يٍ م، كأخرل: أعى كدً ف جي ا عيٍ األسمكبي؛ فتارة تقكؿ: يى 
، كفي ي  الحى  ؿي امً رى أى وً بً  تٍ م  حى  كةً تٍ ك الش  خي أى ـى عٍ ، كأخرل: نً اري ح  ك لنى تي شٍ ا نى كالثانية، كنراىا تقكؿ: إذى 

سياؽ المبالغة نراىا تؤثر )فع اؿ( عمى )فعكؿ( في بعض المقامات دكف بعض، كما ىذا 
إنؾ ترل الكممة تركقؾ كتؤنسؾ "يقكؿ عبد القاىر: إال لمزيد فضؿ في المعنى لكؿ منيما. 

ر"ثـ ترىا بعينيا تىثقؿ عميؾ كتكح في مكضع،   .(ٖٓ)شؾ في مكضع آخى
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كاالنتقاء األسمكبي يفضي بصاحبو إلى الرقة، كىذا ما فطف إليو الشاعر في كصؼ 
 شعر الخنساء؛ فقاؿ:

 اِحَهييياِي َنوْ ي َحييياِء ِفيييَسييينْ ّقيييةُ  الخَ ُ  رِ َلييي
 

 رُ خْ ِتيييييييييييِ  َ يييييييييييوَّ قُ اُ  لِ َنيييييييييييعْ ّ  مَ ِكيييييييييييولَ  
كليا مف الممكة في تصكير ألـ الفجيعة ما يجعميا تجمع بيف ثنائيتيف مف التضاد؛  

ىما: الحياة كالمكت، ففي الحياة القائمة عمى اإليثار يعظـ القرب الركحي كالذاتي، فإذا 
كد، كمف حؿ المكت محميا عظـ األلـ، كمف ثـ يحؿ الغياب كالفقداف محؿ الحضكر كالكج

ع تبً ىذا المنطمؽ يجد المبدع نفسو أسيرا لزىرة الماضي كذبكؿ الحاضر. كؿ ىذا يجعميا تي 
سياؽ المدح بالتفجع؛ ليعظـ المصاب، أك تخمط بينيما؛ مع تكظيؼ الكممات كالتركيبات 

 إلحداث التأثير في المتمقي، كبيذا تتحقؽ شعرية الرثاء عند الخنساء.

 لمدح والتفجع:ا: جودة الخمط بي  المما

كمف "كتتمثؿ شعرية المراثي في جكدة الخمط بيف المدح كالتفجع، قاؿ القيركاني: 
أحسف المراثي ما خمط فيو مدح بتفجع عمى المرثي، فإذا كقع ذلؾ بكبلـ صحيح، كليجة 

كتقديـ المدح عمى التفجع  ،(ٗٓ)معربة، كنظاـ غير متفاكت؛ فيك الغاية مف كبلـ المخمكقيف
ديـ المقدمة عمى النتيجة، ككمما عظمت المقدمات اشتد تمكف النتائج التفجع مف باب تق

مف القمب، فيتخير المبدع مف األلفاظ أعذبيا، كأسمسيا، ثـ تنسجيا قريحتو بإحكاـ؛ لتككف 
معبرة عما يجكش في صدره. ككمما كاف الممدكح أعمى في الرتبة كالمنزلة كاف التفجع 

يككف ظاىر التفجع بىي ف الحسرة، مخمكطا أف رثاء السبيؿ ف"أعمى في اإلظيار، كمف ثـ 
 .(َٔ)بالتميؼ، كاألسؼ، كاالستعظاـ إف كاف الميت ممكا أك رئيسا كبيرا"

تكشؼ عف أنيا تجيد الخمط بيف المدح كالتفجع؛ ف نظرة فاحصة في رثاء الخنساء إ
ا يجعؿ المصاب ع فضائمو الجميمة، كخبللو العظيمة، كشمائمو الحميدة بمبً تٍ فتارة نراىا تي 
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جمبل بحيث يتفجع المتمقي مف قبؿ تفجعيا، كيتألـ مف لدف تألميا، فقد تتبع التفجع بالمدح 
 :(ُٔ)أك العكس، فتقكؿ

 ي ُسييييييييييَمْيمٍ َر َبِنييييييييييّ  َخْيييييييييييي إِ لِ ُقييييييييييوُ وَ 
 

 ييييييييييييييينِ قِ َأْكيييييييييييييَرَمُهم ِبَ يييييييييييييْحَراِء العَ وَ  
 نَّيييييييَك َوالُبَكيييييييا َبْعيييييييَد اْبيييييييِ  َعْميييييييرو ِ فَ  

 
ييييييياِري ِسيييييييَوىلَ    ييييييييِن رِ َوَضيييييييِ  الطَّ  َكالسَّ

 

 

 :(ِٔ)كتقكؿ

 أَبيَيييييييييْت َعييْيِنيييييييييي َوعياَوَدهيييييييييا َقيييييييييَذاَها
 

 

 ِبييُعييييييييييّواٍر َفييَميييييييييا تَيقْيِضيييييييييي َكيَراَهيييييييييا 
 يرٍ َعيييييييَم  َ ييخيْييييييٍر َوَأي  َفييتييييييً  َكيَ يْخييييي 

 
 ِإَذا َميييييييا النَّييييييياُب َليييييييْم تَيييييييرَأم ِطالَهيييييييا 

 

 

 ي  الِفْتييييييييياِ  َمييييييييا َبَمُ ييييييييوا َمييييييييَدا ُ َفيتَيييييييي
 

 َوال َييكيييييييييييِدى ِإذا َبيَمَ يييييييييييت ُكيَداَهيييييييييييا 
 :(ّٔ)كتقكؿ 

 رٍو َعَميييييييي ِ و َعْميييييييَليييييييِح  َجزَِعيييييييت َبُنييييييي
 

 ااَهيييييييرٍو َفتَ و َعْميييييييُرِزَحيييييييت َبُنييييييي َلَقيييييييدْ  
 يا َوَكيييييييييف  َلييييييُ  َكييييييييييف  ُيييييَشييييييييييد  ِبهييَيييييي 

 
 يا َييِجييييييف  مَييييييرى َنيداهيييييياتَييَحيييييييمَُّب َمييييي 

 

 

 :(ْٔ)فجع؛ فتستغرؽ البيتيف؛ نحك قكلياكنراىا تزيد مف زمف الت

 ِبُ ييييييييييدرِ  نَهِمريَيييييييييييا َعييييييييييْيِ  َفييييييييييا َأاَلْ 
 

 ِر َنييييييزرِ َغْييييييي ي َفيَضييييييًة ِميييييي ْ يِضييييييَوفِ  
 .َوال َتِعيييييييييدي َعيييييييييزاًء َبعيييييييييَد َ يييييييييخرٍ  

 
 يرِ بْ ييييييَي َ ييييياُء َوعِ ُغِميييييَب الَعيييييزَ  َفَقيييييدْ  

 

 

 :(ٓٔ)كقكليا

 اُت بييييييييِ  فأْمَسيييييييييتْ مَيييييييييادِ ي الحَ َدَهْتِنيييييييي
 

 يرِ َتْسييييييييو وَ دُ ْ ييييييييتَ ا وُمَهييييييييّي ُهمُ َمييييييييعَ  
 .يالً َر ُمتَِّخييييييييييٌذ َخِمييييييييييهْ َلييييييييييَو َأ َّ الييييييييييدَّ  

 
ِروُر بييييييُ  َعْميييييياَ  َخميَمييييييُ  َ ييييييخْ َلَكيييييي   

 

 

 كنظير ىذا كثير في الديكاف، كال كجو الستقصائو في مثؿ ىذا المكضع.
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 : كمرة اإلجماي في الموازنة بي  المرمي وأقران :اابعً ر 

دل الخنساء متنفسا يعزز مف شدة الفجيعة؛ تمثؿ المكازنة بيف صفات الميت كغيره ل
ألنيا تظير الفارؽ بيف الميت كغيره، كمف ثـ تتأثر بفقدانو الجكارح تأثرا ال إراديا؛ فتزيد 

 الطاقة اإلبداعية، كينحصر المعجـ المغكم في النظـ المؤثر في المبدع كمف حكلو. 

ىب عقؿ المتمقي في كيتسـ أسمكب الرثاء عند الخنساء باإلجماؿ في الصفات؛ ليذ
االتساع كالتخيؿ كؿ مذىب، كمف ثـ يجد في نفس المستمع مكقعا، يقكؿ ابف رشيؽ: 

، كتتنكع أسمكبية المكازنة (ٔٔ)"كيككف الرثاء مجمبل كالمدح المجمؿ، فيقع مكقعا حسنا"
بالتقديـ كالتأخير، أك القصر، أك  ظـبات، كتنكع مف تكظيفو في النفنراىا تؤثر النفي كاإلث

التأكيد، أك التكرار... كقد تجنح الخنساء إلى التصكير البياني في تقريب المعنى الغامض 
 مف عقؿ المتمقي كقمبو؛ ليتحقؽ اإلفياـ.

كقد تمثؿ الخنساء في بنية النص الرثائي دكريف؛ أحدىما: يسأؿ، كاآلخر: يجيب؛ 
يعة، أك تؤثر فتنقؿ الحكار مف شخصيف مختمفيف إلى ذات كاحدة، تعتصرىا آالـ الفج

 الجكاب كتغيب السؤاؿ؛ ككأنيا تستنكره؛ كقكليا:

 َأْنَسييييييييياَك حتَّييييييييي  اَلْ  أاَل َييييييييييا َ يييييييييْخرُ 
       

 يِسيييييييي َوُيَشييييييين  َرمْ َجِتييييييياِرَن ُمهْ أَُفييييييي 
)أال(؛ لجمب االنتباه، ثـ تنادم صخرا بػ  ككأف ىاجسا يسأليا عف صخر فتستفتح 

مف يزعـ ييا عمى نفي نسيانو لتحتج عمى كتقطع بنفي نسيانو في الدنيا، كقدمت نداء أخ
كمتى اتسعت الخنساء في المعنى  كثر مف النداء عميو.نسيانو؛ ألنو كيؼ ننسى مف ني 

باإليجاز لئلجابة عف كؿ ما يدكر في خمد المتمقي بشأف صخر، اتسعت مدارؾ المتمقي، 
 كذىب مع المعنى كؿ مذىب.
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 . ات الخنساءفي الميالروايات نظم المبحث الماني: بالغة 

ال تتحقؽ ببلغة النظـ في النص مف خبلؿ بياف الخطأ كالصكاب فحسب؛ بؿ يعظـ 
، فترل المزية (ٕٔ)بيانيا عندما "تفاضؿ بيف اإلحساف كاإلحساف، كتعرؼ طبقات المحسنيف"

في عبلقة المفردات ببعضيا في التركيب عمى الكجو الذم يقتضيو العقؿ، كتجيزه المغة 
ي مكضعيا، مرتبة حسب معانييا في النفس، كىذا مف شأنو بياف مف كضع المفظة ف

صحة تركيب أك مزيتو عمى آخر في النظـ، كال سيما في الركايات التي تركل بيا 
نما بما قيؿ، ككيؼ كاف  نسجو، كتأليفو، كصياغتو، األبيات، كال تتعمؽ المزية بمف قاؿ؛ كا 

 :(ٖٔ)اء نظمو قكؿ الخنساءسى كمما طاب حً  كبناؤه؟

ييييييُجوي َيييييييا َعييييييْيِ  ُجييييييوِدي ِبالييييييد ُموعِ   الس 
       

 َهُميييييويَواْبيييييِك َعَمييييي  َ يييييْخٍر ِبيييييَدمٍع   
الرثاء؛ فتارة زه المغة، كيمـز المقاـ لتشكيؿ عت الخنساء في نظـ النداء بحسب ما تجك  نك   

ٍيًف جيكًدم)ا(، ككدى جي  ي  نى يٍ باليمزة، كأخرل بػ)يا(؛ فقالت: )أعى  باليمزة  (، كفي النداءيىا عى
يتجمى إحساس الخنساء بقرب أخييا منيا، فيك منيا بمنزلة عينيا مف حيث القرب 
كالكضكح كالحضكر، ثـ ما تمبث إال كتتيقف مف كفاتو، فتتجاكز )اليمزة( تجاكزا مؤلما في 
سياؽ الفقداف؛ لضعؼ النداء بيا إلى )يا( التي يمتد بيا الصكت كيبعد عنو الحضكر، 

(؛ طمبا لمخفة كالسرعة التي يبلئميا في االختيار كنادت مفردا )ياع يًف(، كلـ تقؿ: )عيني 
إف العضكيف المشتركيف في فعؿو كاحد مع اتفاقيما في قاؿ البغدادم: "السجكؿ كاليمكؿ. 

أال ترل أف كؿ كاحدةو مف العينيف ال تكاد  .التسمية يجرم عمييما ما يجرم عمى أحدىما
كقدمٌي فثنيت، فيك حؽ الكبلـ،  ،كأذنيٌ  ،فإف قمت: بعينيٌ  تنفرد بالرؤية دكف األخرل...

نما استعممكا اإلفراد في ىذا تخفيفنا، كلمعمـ بما يريدكف،  ؛ كا  كاألكؿ أخؼ كأكثر استعماالن
 .(ٗٔ)فالمفظ عمى اإلفراد، كالمعنى عمى التثنية"
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دؿ عمى نفي ( أتبعتو بما يي  نى يٍ عى أكمما ىك بسبيؿ مف ذلؾ أنيا حيف استعممت المثنى )
 ا.دى مي جٍ ا كال تى كدى جي  البطء، فقالت: أعيني  

كلمبيت عدة ركايات يساعد النظـ في ترجيح بعضيا عمى بعض، كانتقاء بعضيا مف 
، لما بيف (ُٕ)(عً مٍ م بالد  كدً )جي أبمغ في النظـ مف ركاية:  (َٕ)(كعً مي م بالد  كدً )جي بعض: فػ 

؛ فالجكد يحمؿ صاحبو عمى البذؿ جكدم كالدمكع مف تناسب في الداللة عمى الغرض
، كأما الدمع فمتفاكت؛ ألنو مصدر يدؿ عمى عمى كزف فيعيكؿ الكثير، كالدمكع جمع كثرة

الكثرة كالقمة، كلممدقؽ أف يجد لكثرة فعكؿ في البيت؛ نحك: سجكؿ، كىمكؿ، كىجكؿ ما 
 ينتفي بو ضدىا؛ كىك القمة، كمف ثـ فاألكؿ أبمغ في الرثاء. 

 عمى كجو مخصكص ساء أداء فعؿ الجكد مف العيف كاقتراف األلفاظكفي طمب الخن
ٍيًف جيكًدم) ( ما يدؿ عمى أف الطمب مف قبيؿ المقابمة كليس التفضؿ، ككأنيا تقكؿ يىا عى

، كقد خص   ت الخنساء العيف بالنداء في النظـ دكف لعينيا: جكدم عميو كما جاد عمي 
ر الذاتية، كالخنساء تريد أف تعمف فجيعتيا القمب؛ ألف خطاب القمب منعقد عمى المشاع

 كلف يككف إال مف خبلؿ الدمكع، كيعزز مف ىذا النيج قكؿ عنترة بف شداد: ،عمى المؤل

  ِ اِ ييييييي َيمييييييييُ  ِلنَ اَل  ارً اِتيييييييُب َدْهيييييييُأعَ 
       

(72)ياِضحِ ُع فَ مْ ِب َوالدَّ ي الَقمْ فِ  ىً ي َجوَ فِ َوُأخْ    
 
طاب الجزء مف الجسـ في شعر الخنساء سابقة ظاىرة خ كبالتتبع كاالستقراء نجد أف 

استفاد منيا مف جاء بعدىا مف الشعراء؛ كالمتنبي عندما ىجر سيؼ الدكلة كىك يمدحو، 
 كذىب لكافكر كىك كاره لو، فقاؿ في خطاب قمبو كمحاكرتو:

 َكَفييي  ِبيييَك َداًء َأْ  تَيييَرى اْلَميييْوَت َشييياِفَيا
 

 َماِنَييييييييياَوَحْسييييييييُب اْلَمَناَيييييييييا َأْ  َيُكيييييييي َّ أَ  
 
 
 

 َنييييَأىَمييييْ   َحَبْبتُييييَك َقْمِبييييي َقْبييييَي ُحب ييييكَ 
 

 (ّٕ)َفُكيييْ  َأْنيييَت َواِفَييييا ،َغيييدَّاًرا َوَقيييْد َكيييا َ  
 
 



 4243( ناير)ي 3، ع35مج          الثقافات المقارنة(لغويات وال)      كلية اآلداب جامعة الفيوم  مجلة

 

 العزب يوسف العزب رضا( د. ...الخنساء الميات في النظم بالغة)    

 0120 

كع مي الد  ك) ،(ٕٔ)(اليجكؿ عً مٍ الد  ، ك)(ٕٓ)(كؿجي الس   كعً مي الد  ، ك)(ْٕ)اليمكؿ( كعً مي )الد  كركم بػ
الد لك الضخمة المممكءة ماء،  :ٍجؿي الس  "اليمكؿ، كاليجكؿ: دمع سائؿ، ك( ٕٕ)(ـاجً كى الس  

، (ٖٕ)مذكر، كقيؿ: ىك ممؤىا، كقيؿ: ًإذا كاف فيو ماء قىؿ  أىك كىثير، كالجمع ًسجاؿه كسيجيكؿ
كالمقاـ يتطمب في الشطر األكؿ السجكؿ؛ ألنيا تصكر الحالة التي كصمت إلييا عينيا 

عادت تأمر العيف بالبكاء في مف التضخـ كاأللـ الذم أفقدىا الشعكر بسيبلف الدمع؛ لذا 
خرو ًبدىمعو الشطر الثاني؛ فقالت: ) مى صى (. كاليمكؿ ىنا أبمغ؛ ألف مبناه عمى ىىمكؿكىابؾ عى

 طمب الكثرة، كىذا يتناسب مع قكليا: جكدم، كأمرىا عينيا بالجكد في مقاـ آخر:

 ادَ ييييييييييييييييييييمُ َتجْ  ا َواَلْ ودَ َنيييييييييييييَّ ُجييييييييييييَأَعيْ 
 

 (ٕٗ)ىدَ ييييييييييييييِر النَّ ِكيييييييييييياِ  ِلَ يييييييييييخْ َتبْ  َأاَلْ  
 
 
 

كمف البلفت لبلنتباه في النظـ أف أمر العيف بالجكد في الشطر األكؿ مغاير عف أمرىا 
بالبكاء عمى صخر في الشطر الثاني، لما في الجكد مف طمب األفضمية كلك كانت قميمة، 

 ﴾ِمْسِكيًنا ُحب  ِ َوُيْطِعُموَ  الطََّعاَم َعَم  ﴿أم: جكدم بكؿ قميؿ، كىذا قريب مف قكلو تعالى: 
ف قؿ [؛ أم: يطعمكف مف أفضؿ ما يممككفٕاإلنساف: ] ، كفي األمر بالبكاء عمى كا 

ألنو إذا ذكر صخر فقد حؽ البكاء المنيمر. كنبلحظ أف في  ؛صخر طمب لمبكاء المنيمر
طبلؽ، كفي قكليا: ابؾ عمى صخر تخصيص، كفي ذكر  قكليا: ياعيف جكدم عمكـ كا 

 نبيو عمى فضؿ الخاص، كزيادة في التنكيو بشأنو.الخاص بعد العاـ ت

، كاألكؿ أبمغ في ىذا المقاـ؛ ألف (َٖ)ر(خٍ صى لً  ؾً ر(، ك )ابٍ خٍ ى صى مى عى  ؾً )كابٍ كفي ركاية: 
َفَما َبَكْت َعَمْيِهُم السََّماُء َواأْلَْرُض ﴿ )البكاء عمى( يكحي بالفكقية في بعد المسافة؛ كمنيا:

[؛ أم: ما أمطرت، ككأف الشاعرة تقؼ عمى قبر أخييا ِٗالدخاف:] ﴾َوَما َكاُنوا ُمنَظِري َ 
النداء بػ )يا( كأما  في النظـفي قرب مكاني، كبعد حضكرم يشكمو الفراؽ. كىذا يبلئمو 

ف. كفي سياؽ االستفياـ فيكحي بالبعد األفقي، كىذا يبلئمو اليمزة كما ىك بي   ؛ابؾ لصخر
تسأؿ لمف؟ فتقكؿ: لصخر، أال ترل أنيا سألت يعظـ كقع البلـ في البيت، ككأف العيف 
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خًر الن  أىسمفا، فقالت:  ، ككأف العيف تقكؿ: لمف؟ فتجيب لصخر كليس لدى ػال تىبًكياًف ًلصى
 لغيره. كتقكؿ: 

 َولَهييتْ  َوَقييدْ  ي ِلَ ييْخٍر ِهييَي الَعْبييَرىِكييَتبْ 
 

 (ُٖ)وَنييييُ  ِميييي  َجديييييِد الت ييييْرِب َأْسييييَتارُ َودُ  
 
 
 

 أشجع السممي:  في النظـ مف قكؿقكؿ الخنساء أبمغ ك 

 وُع َقميَمييييييييييةٌ مُ يييييييييييٌر َوالييييييييييد  ي َكمِ احِ ُبَكيييييييييي
 

 (ِٖ)ييييييييييبُ ييييييييييٌد َوالَميييييييييزاُر َقرِ َت َبعِ َوَأْنييييييييي 
 كجييف:  إلىكترجع األبمغية   

؛ قاؿ اأتى بالبكاء ممدكدحيث  بخؿ الدمكع عند السممي، كجكدىا عند الخنساء، األوي:
ذا جكىرم: البكاء يمد كيقصر، فإذا مددت أال ردت الصكت الذم يككف معو البكاء كا 

 .قصرت أردت الدمكع كخركجيا

رة؛ بٍ قالت: تبكي لصخر عمى الدكاـ كاالستمرار، ثـ أسندت البكاء لمعى أنيا  الماني:
فكيؼ بالخنساء، كأردفت ذلؾ بالكلو؛ كىك شدة المحبة تبيانا لمسبب، كالمعنى أنيا تبكي 

جبلال، ثـ ختمت  البيت بالكناية عف المكت، فقالت: كدكنو مف عف غير إكراه محبة كا 
 جديد الترب أستار.

 :(ّٖ)تقكؿ الخنساءكلمبكاء زماف معقكد عمى اآلالـ، كفي تجاىمو يتحقؽ الخذالف؛ 

 الُبَكييييييييييا َجيييييييييدَّ َ  ِحيييييييييييْ  اَل َتْخيييييييييُذِليِني
 

 ويْ ذُ ِ  َوْقييييييَت الُخييييييَفَمييييييْيَس َذا َيييييييا َعيييييييْ  
الف؛ ذعة أكبر مف أف تسكتيا العيف بالختنيي الخنساء عينيا عف الخذالف؛ ألف الفاج 

كا، كيركل: حيف حيؽ  البي  د  كألف كقت التخمي ال يككف في كقت المحف؛ كألجؿ ىذا قالت: جى 
بمعنى: كجب كثبت، كمف ثـ  ؛ؽ  ا؛ ألف حي كى د  البي ، كىك أكقع في النظـ كأبمغ مف جى (ْٖ)البكا
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كا. كما البي   تنيض بو عبارة جد  كىذا ال ،تنفي الخنساء تفضؿ العيف بالبكاء عمى صخر
 :(ٖٓ)أنو كيؼ يتأتى ليا الخذالف حيف يشتد البكا؟! كعمى ىذا قاؿ الشاعر

 ي َوُحييييييينَّ َلَهيييييييا ُبَكاَهييييييياِنيييييييَعيْ  َبَكيييييييتْ 
 

 يييييييييييُ َوَميييييييييا ُيْ ِنيييييييييي الُبَكييييييييياُء َوال الَعوِ  
ر مف كفي حكار الخنساء مع عينيا بالنيي: ال تخذليني ما يدؿ عمى أف قكة العاطفة أكب  

 ،ت مف كثرة البكا، كلكف الخنساء ال تريد منيا إال االستمرارقدرة الجكارح، فكأف العيف كم  
ككأف الخذالف حيف يحؽ البكا يفضي إلى القطيعة بينيا كبيف عينيا، كقريب مف ىذا قكؿ 

 :(ٖٔ)المتنبي

 َوَأْعَمييييييييُم َأ َّ اْلَبييييييييْيَ  ُيْشييييييييِكيَك َبْعييييييييَد ُ 
 

 ااِكيَ يتُييييييييَك َشييييييييَرأَ  ي ِإ ْ َت ُفييييييييؤادِ َفَمْسيييييييي 
كمف بديع النظـ في ىذا السياؽ أنيا تردؼ نيي العيف عف الخذالف ببياف ما يحممو  

فتجعؿ البيت التالي بسبب مف  ،لتدلؿ عمى أف البكاء حؽ ؛الجميمة صخر مف الصفات
 األكؿ، فتقكؿ:

يييييييييياَ  وَ أَبييييييييييا حَ  اْبييييييييييكِ   ياْسييييييييييَتْعبرِ سَّ
 

 يييييييْ خِ اِف المُ ييييييِي الُمْسَتَضيييييَعَمييييي  الَجمِ  
ى الجىرمء الميٍستىضاؼً مى عى  :لكيرك  

المدح بالجرأة في سياؽ ، كالجميؿ أبمغ؛ ألف (ٕٖ)
 إال في سياؽ الشجاعة؛ كقكؿ الخنساء: ، كلـ يحسفالعرب عند امعيكد الكـر ليس

 ِرٍش َيَدْييييييييييي ِ تَييييييييييكِمْمييييييييييِي الّمْيييييييييييِث ُمفْ 
 

يييييييدْ رِ َجييييييي   (ٖٖ)رِ طْ بَ اٍي ِسيييييييَبيييييييحْ ِر رِ يِء ال َّ
 كقكؿ كعب الغنكم: ،فقد كرد في الشعر ،الكـر كأما عف الجماؿ في سياؽ 

ّواِر ِغْشيييييَياُ  َبْيِتييييي ِ َحِبييييييٌب إَلييييي    اليييييز 
 

 (ٖٗ)ا، َشييييبَّ وْهييييَو َأِديييييبُ َجَميييييُي الُمَحيَّيييي 
كتتدرج الخنساء في مدح عبلقات أخييا االجتماعية، فتصفو بأنو خميؽ لكؿ خير مع  

 : (َٗ)البعيد كالقريب في الشدة كالعسر؛ فتقكؿ

ييييييييَأُخيييييييي مَ ِنْعيييييييي  ِبيييييييي ِ  َحمَّييييييييتْ  َوةِ تْ و الشَّ
 

 ييييييييييييييْ اَة الَبمِ اِميييييييييييُي الَحيييييييييييي  َغيييييييييييدَ َأرَ  
 



 4243( ناير)ي 3، ع35مج          الثقافات المقارنة(لغويات وال)      كلية اآلداب جامعة الفيوم  مجلة

 

 العزب يوسف العزب رضا( د. ...الخنساء الميات في النظم بالغة)    

 0122 

 اٍت ِبييييييييييييييي ِ ِ يييييييييييييييمَ َتعْ يَنيييييييييييييييُ  ُمسْ َيأتِ 
 

 ييييييييْ ى اأَللِ وَ اِر ِبييييييَدعْ ي الييييييدَّ ُيعِميييييي َّ ِفيييييي 
 ي َأزَمييييييييةٍ ِم ِفيييييييياُر الَقييييييييوْ َم َجييييييييَوِنْعيييييييي 

 
 يييييييييييييْ اٍر َذلِ اُس ِبَجيييييييييييا النَّيييييييييييَبيييييييييييا نَ ِإذَ  

ت عممنا حاؿ صخر مع األرامؿ في أشد األكقات، حيث إذا أمعنا النظر في ىذه األبيا 
خصت الشتاء بالذكر؛ لبياف أنو خميؽ أال يتغير حيف ينقص الزاد، كتزداد شيكة الضيكؼ 
لمطعاـ؛ فنعـ أخك الشتكة ألرامؿ الحي متى يأتينو في اليكـ الممطر البارد يطمبف العكف 

أب لميتامى؛ كلذا تقكؿ في مكضع  عمى الثكؿ كالمرض، فإذا تأخر المطر في الشتكة؛ فيك
 آخر:

 تْ رَ ا َشيييييْتَوٌة َجَحيييييا َميييييذَ   إِ امَ تَيييييا اليَ َبيييييأَ 
 

 (ُٗ)قَّييييافِ ي المزاِحييييِف مْبييييٌت َغْيييييُر وَ ِفييييوَ  
ا، كشتكة لممرة الكاحدة". كأرل أف قاؿ ابف منظكر: "الشتكة: مصدر شتا بالمكاف شتكن  

نما عبرت  الخنساء لـ ترد مف الشتكة المرة الكاحدة؛ بمعنى أف كـر صخر ال يتجدد؛ كا 
، فكيؼ بالشتكات،  بالمفرد كأرادت الجمع؛ إلظيار ما في الشتكة الكاحدة مف جكد ككـر

[، كمعمكـ أف ُٖ]النحؿ: ﴾َواِ   َتُعد وا ِنْعَمَة المَِّ  اَل ُتْحُ و َ ﴿كىذا قريب مف قكلو تعالى: 
ليظير اإلعجاز في كؿ نعمة  ال تعد؛ لكنو عبر عنيا بالمفرد؛ -سبحانو كتعالى -نعـ اهلل 

 ـ.عٍ عمى حدة. كمف دقيؽ ىذا المكضع التفصيؿ في المدح بعد اإلجماؿ بنً 

 يىأتينىوي ميستىعًصماتو )، كالتعبير بالمضارع: (ِٗ)وبً  اتو مى صً تى عٍ و مي نى يٍ تى أى كفي ركاية أخرل: 
في المضارع أكقع في السياؽ؛ ألف الكـر يناسبو التجدد كاالستمرار، كىذا ما نبلحظو  (ًبوً 

يأتينو. كفي مستعصمات ما يدؿ عمى أف اإلتياف لحاجة؛ تفريقا بينو كبيف مف يأتي لشيء 
آخر كالزيارة مثبل. كفي الفعؿ )يأتينو( مزية في النظـ عف )يجئنو(؛ لما في اإلتياف مف 
السيكلة كاليسر في الكصكؿ إليو، بخبلؼ يجئنو كما تفيده مف الصعكبة كالمشقة. قاؿ 

َفِ َذا َجاءِت الطَّامَُّة ﴿[، كقاؿ تعالى: ُ]النحؿ:﴾َأْمُر المَِّ  َفاَل َتْسَتْعِجُمو ُ َأَتٰ  ﴿ تعالى:
 [.ّْالنازعات:]﴾اْلُكْبَرى
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تو لؤلرامؿ في الصعاب ؛ فقالت ،كبعد أف مدحت أخك   :(ّٗ)مدحت حسف جيرتو لمقـك

يييييييي  ةٍ َوِنْعييييييييَم َجيييييييياُر الَقييييييييْوِم ِفييييييييي ذمَّ
 

 اٍر َذليييييييييييييْ ا َنَبيييييييييييا النَّييييييييييياُس ِبَجيييييييييييِإذَ  
في أىزمىةو  :فنعـ الجار في الشدة. كيركل 

أم: في العيد كاألماف، كبالتأمؿ يعظـ كقع  ؛(ْٗ)
الشدة في التشكيؿ األسمكبي لمنص لبلفتقار إلى صخر، حيث إف كقكؼ الجار مع جيرانو 
في الشدة إذا أعرض الناس عنيـ يتناسب مع بياف حاؿ صخر في القرب المكاني كقت 

كقكؿ الخنساء:  .(ٓٗ)ا التىجاًإذى  كىـ األرامؿ. كيركل: ؛د بياف حالو مع البعيدالصعاب بع
ا(؛ لما في األكلى مف التميز الذم يفضؿ بو صخر غيره، جى ا التى ا( أبمغ مف )إذى بى ا نى )إذى 

كتريد الخنساء الكشؼ عنو، فالذم يقؼ معؾ حيف يعرض الناس عنؾ خير ممف يقؼ 
ف حسيف.  معؾ في جممة الناس كا 

نسب الصؽ؛ كىك أف صخرا  (ابى ا نى إذى  ـً ار القكٍ ـ جى عٍ ... كنً ةً كى تٍ ش  الك خي أى ـى عٍ نً )كبيف قكليا:     
، كفي ذلؾ في كؿ منيما تقدـ المدح عمى سببوال يتخمى عف بذؿ الخير كقت الشدة، ك 

مزية في النظـ لـ تكف في تأخيره؛ ألف إجماؿ المدح يجعؿ المتمقي يذىب في االتساع 
ييؿ كؿ مذىب، فإذا عمـ أف السبب متعمؽ بعدـ التخمي عف األرامؿ في أحمؾ كالتخ

عظـ المدح في  ؛األحكاؿ؛ كىك طمب الحاجة كقت قمتيا، ككذلؾ الجيراف كقت الشدة
 . شتد التفجعفي، نفسو

، في الحالتيف ـ( بمركب إضافيعٍ كمما يتضح مف مجمكع األبيات أنيا أردفت )نً 
لبياف أف خيرتو في الشدة عمى درجة كاحدة،  ؛كنعـ جار القـكفقالت: نعـ أخك الشتكة، 

 عف فعمو مع الجيراف. قؿففعؿ الخير مع األرامؿ ال ي

 :(ٔٗ)كتبكح الخنساء بما فضؿ عف حاجة صخر بعد شدة كرمو كنبؿ أخبلقو، فتقكؿ

 ُر الَفْضييييييييَي َعَميييييييي  َنْفِسيييييييي ِ َيْقُ يييييييي اَلْ 
 

 ُفُضيييييويْ ِفيييييي   ُ َناَبيييييَميييييْ   َبيييييْي ِعْنيييييَد ُ  
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، كاألكلى أدؽ؛ ألف في (ٕٗ)الخير سبً حٍ ال يى فكؿ ما لديو ال يمنع مف غيره، كفي ركاية: 
لفظة الحبس ما يشعر بالعقاب في سياؽ التفضؿ؛ كألجؿ ىذا خص اهلل المؤمنيف بمفظة 

]الرحمف: ﴾اْلِخَيامِ ِفي  ُحوٌر َمْقُ وَراتٌ ﴿القصر في سياؽ اإلنعاـ في القرآف؛ فقاؿ تعالى: 
الت: ال يقصر الفضؿ عمى أىمو لـ يكف لو مف المزية التي في قكليا: عمى [. كلك قِٕ

نفسو؛ لبياف أنو يؤثر غيره عمى أعظـ ما يممؾ؛ كىي نفسو التي بيف جنبيو، كفي إتياف 
)بؿ( التي تفيد اإلضراب عما سبؽ، كقكليا: عنده؛ كالمعنى: كليس عند غيره، داللة عمى 

يو، كمف ثـ فيك جكاد معطاء. كلما ذكرت الفضؿ في انتفاء البخؿ بعدـ قصر الفضؿ عم
، فقالت: في آخر البيت الشطر األكؿ ناسبو في النظـ أف تذكر مقداره، فبنتو عمى الكثرة

 فضكؿ.

كتنتقؿ الخنساء مما يتعدل إلى غيره مف أفعاؿ الخير إلى ما ال يتجاكزه مف األقكاؿ 
 :(ٖٗ)في الفضؿ؛ فتقكؿ

 ِلييييييييييييي ِ وْ ي قَ ٌم َوِفيييييييييييييُييييييييييييييُ  ُحْكيييييييييييييَوَرأْ 
 

 ييييييييييييييييْ اَء الَ مِ َ  دَ ِهبْ اِعٌظ ُيييييييييييييييذْ َمييييييييييييييوَ  
كلممتأمؿ أف يجد مدحيا لرأم أخييا بأنو قضاء، كمدحيا لكٍقع قكلو مف القمب؛ ففيو  

المكاعظ التي تنشرح بيا النفكس، كيذىب بيا حرارة الجكؼ مف العطش؛ أم: الغضب 
و مى التجدد كاالستمرار ناسبكاالنتقاـ، كلما كرد الفعؿ يذىبف عمى صيغة المضارع الدالة ع

؛ لتفي بيذه االستمرارية، كمف ثـ فيك عمى صيغة الجمعفي النظـ أف ترد كممة مكاعظ 
، كىي أدؽ؛ ألف بناء الفصؿ عمى (ٗٗ)ؿه فصٍ  وي قي طً منٍ منيج حياة عند صخر. كفي ركاية: 

ي الحجة كالمنطؽ أبمغ مف بناء الحكـ عمى الرأم؛ الفتراض أف يككف الرأم عف ىكل ف
 مف عقؿ المتمقيف أفضؿ مما ال ينتفي.  ي ئالنفس، كمما ينتفي عنو االفتراض الس

كلـ تقصد الخنساء مدح رأم صخر فحسب، بؿ أرادت مدح مجالستو كمحاكرتو لغيره. 
كبيف المنطؽ الفصؿ كالكعظ في القكؿ مناسبة؛ ففي األكؿ اإلقناع، كفي الثاني اإلمتاع، 
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يقكؿ العسكرم: "الببلغة  .ا، كىذا غاية الببلغة كالبيافكال يصؿ المعنى إال بيما مع
 . (ََُ)كصكؿ المعنى إلى قمب السامع فيفيمو ..."

كتجعؿ الخنساء مف أسمكبية النفي كاإلثبات منيجا في رثاء صفات أخييا؛ فما حسف 
 ،عندىا أعمؽ باإلثبات، كما قبح فمآلو إلى النفي، كفي إثبات الحسف لو نفي عف غيره

 :(َُُ)القبح عنو إثبات لغيره؛ كمما تنفيو عنو الخداع كالبخؿ؛ فتقكؿ كفي نفي

 َر ُ اِنٍع َظْهييييييييييييَس ِبَخييييييييييييب  َمييييييييييييَليييييييييييييْ 
 

 ييييييييييْ ٍء َمقِ َر ِبِعييييييييبْ هْ َهُض الييييييييدَّ  َييييييييينْ اَل  
 ىتَييييييييييييييييييييييييدَ ا ُيجْ ِبَسييييييييييييييييييييييييّعاٍي ِإذَ  َواَل  

 
 يْ َبِخيييييييُر الَ ييييييدْ  وفِ رُ َوضيييييياَن ِبييييييالَمعْ  

ؿ أك التنحنح إذا طيمب منو الجدكل؛ عى ادع، كال بمعتذر عف المعركؼ بالس  فميس بمخ 
ضاؽى ًبالمىعٍ كمف ضاؽ بالمعركؼ صدره، كفي ركاية:  دٍ  كؼً ري كى ، كىي (َُِ)كؿري السىعي صى

 أبمغ؛ ألنيا كناية عف البخؿ، يكضحيا الفضاء المعجمي التالي:

 المعن  الكناحي   _________________    المنتج ال ياغي               
 البخيؿ. انقبضت يده[ -يتنحنح -ضاؽ صدره –]يتمارضالسعكؿ:  ضاؽ بالمعركؼ صدر

كعندما نستقرم ىذيف البيتيف نجد تبلحؽ األجزاء كانسجاميا في نظـ عجيب؛ ففي 
تفسير  و، كفي عجز الشطر الثاني منبخؿتنفي الخنساء عف صخر ال ثانيصدر البيت ال

تقكؿ: كضاؽ بالمعركؼ صدر ليذا النفي بكناية عجيبة، فيشتد بيا ارتباط ثاف بأكؿ، ف
السعكؿ؛ فصخر ليس كمف يتظاىر بالمرض، كيعمؿ عمى كتـ النفس كالتنحنح، كمف ثـ 
يقبض يديو عف فعؿ الخير، كالببلغيكف عمى أف الكناية أبمغ مف التصريح، كالسبب في 
يجابي ا ذلؾ أف "كاف لئلثبات بيا مزية ال تككف لمتصريح أف إثبات الصفة بإثبات دليميا، كا 

بما ىك شاىد في كجكدىا آكد كأبمغ في الدعكل مف أف تجيء إلييا؛ فتثبتيا ىكذا ساذجا 
 :(َُْ)جكاء الكحدة كآالميا عمى الخنساء، فتصؼ حاليا كتقكؿأ. ثـ تسيطر (َُّ)غفبل"

 ي َعمَّييييييييييييةٍ ي َوْسييييييييييييَط َبِنييييييييييييترْكَتِنيييييييييييي
 

 ِفيييييييييييييِهْم َنِقييييييييييييييْ  ْعييييييييييييَدكَ َأنَّني بَ َكيييييييييييي 
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ي مف أب؛ كالسيؿ يجيء مف مكضع إلى كالمعنى: تركتني يا صخر كسط إخكت
، كىي أبمغ في السياؽ؛ ألف في (َُٓ)يةو تٍ ي فً فً  ري خٍ ا صى ي يى نً تى كٍ رى تى مكضع غريب، كفي ركاية: 

الفتية ما يشعر بالضعؼ، كفي ذكر اسمو ما يكحي بالتمذذ كاالستئناس بو حاؿ الضعؼ؛ 
، كاألكؿ (َُٔ)يؿقً يًف الن  عً الم  كري فيًيـ كى أىدي  :حيث إنيا تستمد قكتيا منو. كفي ركاية تقكؿ

أفضؿ؛ لما في الثاني مف االستيجاف النفسي مف لفظ المعف كما يذعر بو الناس. كبيف 
الفعؿ تركتني كالشطر الثاني صمة كرحـ؛ ففي إخبارىا في صدر البيت بالترؾ يتحقؽ 

كعجزىا عف قضاء ما كاف  ،اليجر ببل عكدة، كالعجز معا؛ أم: ىجر صخر ببل عكدة
كىذه غاية الغربة التي أجممتيا في الصكرة التشبييية في الشطر  ،يقكـ بو مف الحكائج

 الثاني.

صخر مف  خيياالخنساء تتدرج في بياف عظـ المصاب في فقداف أف أ ندرؾ أمؿتبالك 
؛ لتيكيؿ الفجيعة، كيمكف تكضيحيا إلى األكسع: )عرش خكل(الجار( -رامؿاألضيؽ: )األ

 عمى النحك التالي:
    عرش خوى             

 نعم جار القوم االنتياء                     
   نعم أخو الشتوة       في الشدة                            

 في الشدة                  العالقات االجتماعية        
 لألرامي                                                     

 فتقكؿ:

ييييييييي  اَ  َعيييييييييْرٌش َخيييييييييَوىِإ َّ َأَبيييييييييا َحسَّ
 

ييييي   (َُٕ)يييييييْ َظمِ  ءٌ ا َبَنييييي  اليييييدَّْهُر َدِفييييييْ ِممَّ
فانظر إلى تعمؽ الكمـ بعضو ببعض، كجعؿ بعضو بسبب مف بعض في نظـ الصكرة      

التشبييية، كتعمؽ الكنية بالعرش لما بينيما مف الشيرة، كالعمك، كالظيكر، فمـ تقؿ: صخرا 
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س  بؿ قالت:  كما عيدناىا مف قبؿ، ،أىبا حى كفي ىذا مممح أسمكبي يشكمو المقاـ؛ ففي  افى
كره بالكنية التي يعرؼ بيا في كسط الناس، فإذا خصتو بشيء مف سياؽ العمكـ تذٍ 

فمقد  الخصاؿ كالمكاـر آثرت صخرا، كقد غمب في شعرىا لبلستئناس بو، كالتفجع عميو.
 .كلكاف عرشا يقينا قر الشتاء كحرارة الصيؼ، ثـ خ

نما عمدت يٍ تاء كالص  كال يقعف في خمد أحد أف ثنائية: )الش    ؼ( مقصكدة لحقيقتيما؛ كا 
لتبيف عظـ المصاب في فقداف األمف كاالستقرار كالستر عمى مدار  ؛إلييما بطريؽ اإليماء

 ال تقكل عمى ألـ الشعكر بفقدىـ. العاـ، ككأنيا 

الفجيعة بالتبلشي كاالنتياء بمكتو: كفي ىذا البيت تتبلحـ األلفاظ لتكشؼ عف تحقؽ 
س   س  أىبي  افى )كى ، كفي ركاية أخرل: ل(كى افى عىرشه خى )ًإف  أىبا حى كىي  .(َُٖ)ل(كى ا ىى شن اف عىرٍ ك حى

أبمغ كأدؽ؛ ألف استدعاء الماضي في اإلخبار عف عظـ المصاب أكقع مف إتياف )إف( في 
 كاف، فتقكؿ:تمكف الفجيعة مف القمب، ككثيرا ما نراىا تؤثر الفعؿ 

 يِنييييييُمعاِوَيييييييُة بييييييُ  َعْمييييييرٍو َكيييييياَ  ُركْ 
 

 ييييييييييييُ مِ اَ  ِظم ُهييييييييييُم الظَّ َوَ ييييييييييْخًرا َكيييييييييي 
 كتقكؿ: 

 َعَمييييييي  َنَفيييييييٍر ُهيييييييُم َكييييييياُنوا َجَنييييييياِحي
 

 ويُ اُهم َقُبيييييييييييَقيييييييييييَ  َتمْ ِهم ِحييييييييييييْ َعَمييييييييييييْ  
 كتقكؿ: 

 وِظيييييييييَّ َرَباَبييييييييةٍ  امًيييييييييْ ا غَ َنييييييييوُكْنييييييييَت لَ 
 

 َتهمَّتِ اْسييييييي ايِ النَّوَ ا ِبييييييينَ ِشيييييييحْ   ُ ْحيييييييا نَ إذَ  
كما أف تككيد الكبلـ بػ )إف( النتفاء التردد كالشؾ في نقؿ الخبر، كبقكليا: عرش خكل  

في  ، كمف ثـ ال يصح التردد كالشؾف كاالستقرار كالستر بمكتو مرئياتجعؿ انتياء األم
 :(َُٗ)، حيث إف الخكاء عمى معنييفقبكلو. كفي )خكل( مزيد ببلغة

 .   السقكط مف خكل النجـ إذا سقط  -ُ
 الخمكة مف خكل المنزؿ إذا  خبل مف أىمو. -ِ
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كبيما محك األثر، كبياف الضعؼ كالفقر مف بعده، كال يمـز ذلؾ مف قكليا: ىكل. قاؿ 
 .(َُُ)في خراب المنازؿ مف أبمغ ما يكصؼ" -يعني: خاكية –الزجاج: "كىذه الصفة 

نأكم إليو مف  كيعضد مف أبمغية )خكل( قكليا: )بنى( ك)ظميؿ(؛ فصخر منا كالظؿ الذم
 كيركل: ًمٌما بىنى المىوي ًبًكفٍّ ظىميؿالحر كالبرد، أك نأكم إليو مف شدة األياـ إلى رخائيا. 

 كركاه ابف فارس، كابف منظكر:

ييييييي  ا َهيييييييَوىًشييييييياَ  َعرْ َكييييييياَ  أُبيييييييو َحسَّ
 

 ييييييييييييْ َظمِ  َدا ٍ  الييييييييييدَّْهرُ  ِمّمييييييييييا َبَنييييييييييا ُ  
 

إلى المكازنة بينو كبيف أقرانو؛ كتنتقؿ الخنساء مف أسمكبية اإلخبار عف مكاـر صخر 
 :(ُُُ)فتقكؿ في كصؼ شمكخو الحسي كالمعنكم

 ُنييييييييييييييييييي ُ ِمُبيييييييييييييييييييُ  ِقرْ َي ْ  َميييييييييييييييييييُع اَلْ َأتْ 
 

 ييييييييييْ يٌم َطوِ   َعِظييييييييرْ ُع الِقييييييييْضييييييييمِ تَ ُمسْ  
فيك الطكيؿ في العنؽ، كالمتف، كالباع ال يغمبو أقرانو في الشجاعة، كالشدة، كالعمـ  

؛ ألف في طكؿ العنؽ مف الرفعة : أتمع؛ أم: طكيؿفقالت عف شمكخو،كالقتاؿ. كقد عبرت 
 كالشمكخ ما ال يتحقؽ في غيره مف أعضاء الجسد. 

مأٍ الر   عي مً جٍ تى سٍ مي كفي ركاية: 
؛ كىي أدؽ؛ ألف في الشطر األكؿ ما يغني في بياف (ُُِ)

القكة عف الثاني، كفي سداد الرأم مع طكؿ الباع ما يعطي صكرة أعظـ في تصكير 
ذىني بعد ذكر شمكخو الجسدم. كما أف طكؿ الباع يفضي إلى سداد شمكخ أخييا ال

أدؽ كأبمغ مف مستجمع مع  الرأممع  مستجمع، ك (ُُّ)سً أٍ البى  عي مً جٍ تى سٍ مي الرأم. كفي ركاية: 
م( مف الترابط المفضي إلى الرؤية الكمية في أٍ الر   عي مً جٍ تى سٍ مي البأس؛ ألف بيف لفظتي: )

 تصكر األمكر.

لخنساء إلى اتصاؼ صخر بالرؤية الكمية لؤلمكر امتبلكو لآللة التي بيا فإذا أضافت ا    
؛ كىي الفصاحة كالبياف كاف أحسف كأكمؿ لممدح؛ فتقكؿ  :(ُُْ)تقـك

 ةٍ َيييييييييييٍة َشييييييييييهَّاُد أْنجِ َيييييييييييدِ طَّيييييييييياُب أنْ خَ 
 

 َوِهييييييييييُ  اَلْ َتْمَقييييييييياُ  وَ يَ  ِحييييييييي  ٍ اِهيييييييييوَ  اَلْ  
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ارىـ، كليس بضعيؼ كال جباف عند فيك الفصيح، الشاىد عمى مجالس القكـ، الحافظ ألسر 
ةو مى مظمى  اجي ر  فٌ  ةو مى ضً عٍ مي  ابي ط  خى كيركل:  المقاء.

 اؿي م  حى  ةو عى ظً فٍ مي  ابي ك  رى ، كيركل: (ُُٓ)
، كعميو نرل أف كقع لفظة خطاب بجكار األندية أبمغ مف قكلنا: خطاب (ُُٔ)مةو عضً مي 

ر ركاب لمشدائد معضمة، حيث إف المعضمة يناسبيا لفظة ركاب في سياؽ الجرأة؛ فصخ
 حيف تمقاه كليس بضعيؼ كال جباف، كمف ثـ يحسف أف يككف البيت ىكذا:

ييييييييياُب ُمْعِضيييييييييرَ  ةٍ َييييييييييدِ َخطَّييييييييياُب أنْ   ةٍ مَ كَّ
 

 اِهيييييييييٌ  ِحييييييييييَ  َتْمَقييييييييياُ  وال َوِهييييييييييُ وَ  اَلْ  
في البيت يكحي بالقكة  (اؿفع  )ليقع االنسجاـ بيف شطريو. أضؼ إلى ذلؾ أف تكرار  

كما أنيا تشكؿ نبرات  ،صيغة" تعزز صفات شخصية صخر كالكثرة، كمف ثـ فيي
كأف يرفد اإليقاع المكسيقي  ،مكسيقية متكازنة، كىذا مف شأنو أف يمنح المعنى قكة

 .(ُُٕ)الداخمي

كلـ تعد الخنساء حاكمة عمى عينيا تأمرىا فتأتمر كما مضى؛ بؿ لمعيف في الحزف 
 عمى صخر ما يخالؼ ظف الخنساء بيا، كلذا تقكؿ:

 ِلَعيييييييْيٍ  ال َتِجيييييييف  ُدُموَعَهييييييياَميييييييْ   اَلْ أَ 
 

 (ُُٖ)ِإَذا ُقْمييييييُت َتْرَقييييييأ َتْسييييييَتِهّي فَتحِفيييييييُ  
 

عف رغبة منيا كليست عف أمر بيف ألفاظ البيت؛ لتقرر طكاعية الدمكع الخنساء قرنت     
)أال( عمى أف الدمكع ال تجؼ مف حزنيا عمى صخر، تريده، فاستفتحت، كنبيت بػ

، كالنفي بػ)ال( أبمغ في (ُُٗ)ؼٌ جً ا تى مى لرثاء صخر. كفي ركاية أخرل: فأصبحت ترثي عينيا 
، كىذا بخبلؼ النفي بػ)ما( التي تنفي  النظـ؛ ألف في "نفي )ال( معنى الشمكؿ كالعمـك

، كمف ثـ فالدمكع تستغرؽ عينيا عمى امتداد الزمف، فمـ يكف (َُِ)المضارع في الحاؿ"
ارع في قكليا: تستيؿ فتحفؿ، كفي الشطر الثاني مؤقتا، كىذا يناسب التعبير بالفعؿ المض
رل أف قكليا: نك  .(ُُِ)ؿفً حٍ تى فى  ؿٌ يً تى ثت تسٍ فٍ أى تي مٍ ا قي إذى ركاية أخرل لجممة مقكؿ القكؿ، كىي: 

أفثت أبمغ؛ ألف أفثت بمعنى: خفت. كترقأ بمعنى: تسكف كتجؼ كتنقطع، كمعمكـ أف 
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مف محيطيا األدبي كالكجداني. أضؼ  الخنساء ال تتصكر المعنى الثاني، بؿ إنيا تستبعده
إلى ذلؾ أف ركاية: أفثت تعزز مف اشتماؿ البيت عمى محسف بديعي كىك إيياـ التضاد، 

 كذلؾ عمى النحك التالي:

 أفمت ييييييييييييييييييييييييييييي  تحفي

 اهخفت وقي دموعها يييييييييييييي  يكمر دموع

 )الخنساء(         )الدموع(

أف لصخر في عيف الخنساء شأنا عظيما كما أكضحنا. ثـ تذكر الخنساء  كيظير مف ىذا
 :(ُِِ)عمة البكاء؛ فتقكؿ

 اِرعٍ َبييييي يَعةِ ِسيييييِم الدَّ اِجيييييٍد َضيييييخْ   مَ َميييييعَ 
 

يُ ِمييييييِ  َمييييييَقوْ  يِفييييييَلييييييُ  سييييييوَرٌة    ا ُتَحييييييوَّ
 

فالعيف ال تجؼ دمكعيا عمى صخر الماجد الكريـ الذم فاؽ أقرانو في كؿ شيء، لو 
خٍ  عة ال يتحكؿ عنيا. كركاية:كرف ،نظر سديد أدؽ؛ ألف السيادة مف  (ُِّ)دسي   يعىةً سً الد   ـضى

 شيـ الكرماء، كيؤكد ىذا قكليا:

 ِبييييييييي ِ  َواِ  َّ َ يييييييييخرًا َلتَيييييييييأَتمَّ الُهيييييييييداةُ 
 

 ارُ َكَأنَّييييييييييُ  َعَمييييييييييٌم فييييييييييي َرأِسييييييييييِ  َنيييييييييي 
ّ  َ يييييييييييييخْ    ّيُدناَسيييييييييييييوَ َلواِلينيييييييييييييا  ارً وا 

 
ّ  َ ييييييييْخرً    (ُِْ) ا َنْشييييييييتو َلَنّحييييييييارُ إذَ  اوا 

، ثـ صرفت لمسيادة ما يمزميا مف النظر السديد أك التفكؽ في   قرنت بيف السيادة كالكـر
ضخـ  :العمـ كغيره، كلمكـر ما يناسبو مف االتساع. قاؿ األزىرم: يقاؿ لمرجؿ الجكاد

 الدسيعة كاسع العطية. كتقكؿ:

  ُ ُقييييرُ طْ تَ  ي َ َضييييْخُم الدَِّسيييييَعِة َسييييْهٌي ِحيييي
 

 (ُِٓ)يُ  َخَطييييياَل وَ  ٌس ْكييييينِ  رمٌ َفييييياِحٌش َبييييي اَلْ  
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كمف البي ف أف الشاعرة تربط بيف األبيات دالليا؛ حيث إنيا أردفت رثاء العيف في قكليا: أال 
مف لعيف ال تجؼ دمكعيا ... بكصؼ مف يستحؽ البكاء في األبيات التالية، فقالت: )عمى ماجد 

اسمو في ىذا المكضع؛ ر ... بارع ... ال فاحش... كال خطؿ، ضخـ الدسيعة(، كلـ تجنح لذك
كتكظؼ الخنساء أسمكبية النفي كاإلثبات في المكازنة األخبلؽ عمـ عمى مسماه.  ألف مكاـر

ال يشترؾ فييا غيره، فتنفييا في أكؿ الكبلـ  اتممدكحيا بصفبيف أخييا كغيره، فنراىا تفرد 
 ليظير سبقو في الفضائؿ، فتقكؿ:عف جميع الناس، كتثبتيا ألخييا بعد ذلؾ؛ 

 ِمْدَحييةً   يِ وْ ي الَقييَوَمييا َبَمييَل اْلُمْهييُدوَ  ِفيي
 

 (ُِٔ)يُ َضييييي الَّيييييِذي ِفييييييَك َأفْ ِإالَّ  ةً فَ َوال ِ ييييي 
ما مدحؾ مادح بقكؿ، كال ذكرؾ كاصؼ بفضيمة إال كفيؾ أفضؿ مما ذكر "قاؿ ثعمب:  

، كفي قكلو: ما مدحؾ نظر؛ ألف قكليا مبني عمى بمكغ أعمى مراتب المدح (ُِٕ)"كنشر
يس مجرد المدح، كلفظة )بمغ( مقصكدة ليذا المعنى؛ كألجؿ ىذا تؤثر الخنساء كالثناء، كل

 تكرارىا كما في قكليا:

 اِوالِرٍئ ُمَتَنيييييييْميييييييَكيييييييف  ا ا َبَمَ يييييييتْ َفَمييييييي
 

 َويُ َت َأْطيييييي ِنْميييييذِ ليييييا وَ ِد ِإالَّ الَمْجييييي  َ ِمييييي 
 ،مغبفتح الكاك عمى أنو مفعكؿ بو، كىك األب ؛متناكال :"كيركلقاؿ ابف أبي اإلصبع:  

كعمى ىذه الركاية رسمنا الشاىد، كأخذ معنى البيت أبك نكاس، كلكف لـ يتمكف منو إال في 
 ر عنو تقصيرا زائدا، فقاؿ:بيتيف، كقص  

 ال ٍ َ ييييييييَك بِ َمْيييييييييُ  أْمَنْينييييييييا عَ ْحييييييييا نَ إذَ 
 

 ي ُنْمنييييليييذِ َن اَّ وْ َفيييا ُنمنيييي، وَ َميييَت كَ فأْنييي 
ْ  َجيييييييَرِت األلْ وَ    ا بِمْدَحيييييييةٍ نَّييييييياُظ مِ َفيييييييا 

 
 يِنيييييي َنعْ ذِ َت الَّييييي، فأْنييييياانً ِرَك إْنَسيييييْيييييي َ لِ  

ف أطنبكا، كقكليا: كما بمغ الميدكف،  ،كىذا كمو عيف قكؿ الخنساء  كلكف فاتو منيا: كا 
ي، كبيف الذم فيؾ عنك نكاس، كالفرؽ بيف: فأنت الذم نر عنيا أبككؿ ىذه المبالغة قص  

 .(ُِٖ")أفضؿ فرؽ ظاىر
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، (َُّ)كابي نى ، كال أطٍ (ُِٗ)كاقي دى  صى الى ىي: كى ايات؛ ككرد في صدر الشطر الثاني ثبلث رك 
فٍ  كاري ثى أكٍ  كا 

 :كا أبمغ؛ لعدة كجكهبي نى أطٍ  : كال. كركاية(ُُّ)

ناسب أف تبيف حد ىذا القكؿ كمف  ،أنيا لما قالت: كال بمغ الميدكف في القكؿ مدحة -ُ
ف التعبير عف المعانى القميمة بألفاظ كثيرة م"كىك  ؛أم المراتب؛ فنعتتو باإلطناب

ف أكثركا الحتمؿ أف يككف ممبل، "فممكبلـ غاية (ُِّ)غير إخبلؿ ، كلك قالت: كا 
 .(ُّّ")كلنشاط السامعيف نياية

أف الحديث عف ببلغة القكؿ في مقاـ المدح يناسبو اإلطناب؛ لما فيو مف الزيادة  -ِ
 في الكصؼ لفائدة.

 عبذىف المتمقي عف الجـز ببمكغ ك أف نفي صدقيـ في بمكغ المدح أدعى لصرؼ  -ّ
 في الفضؿ. الممدكح

 :(ُّْ)قكلياكمف بديع النظـ 

 يَوةٍ يييييييييٌع ِبييَنييجيْيييييوٌظ َميينِ ييفيُييييياُرَك َمييحْ َوجيَييي
 

 ى َوال َيييتَيييييييَذلَّيُ  ُييييييييؤذَ يِم اَل ييْيييييِميييييييَ  الضَّ  
واِن َكأنَّييييييْوِم َم ْ الَقييييييَ  ِميييييي    ُ ِشييييييي  اليييييير 

 
يُ ياِدٌر ُمييتَييبَ خيَييي يايميًييييييييييَم َضييييْ ا سيِ ِإذَ    .يييييس 

فأضافت في أسمكبية التعبير عف الجار ما يمزمو؛ فقالت: كجارؾ محفكظ، كفي ركاية  
، كمحفكظ أبمغ في النظـ، لما بعدىا مف األلفاظ التي لكالىا لـ (ُّٓ)كده مي حٍ مى  ػاريؾى كىجػى أخرل: 

ينسجـ التركيب، حيث إنيا تؤثر االستقصاء الكمي عمى الجزئي في التعبير عف شجاعة 
فمف يقير مف غيره،  ،يا صخر ككرمو، فذكرت أف جاره في منعة كارتفاع عف الضيـأخي

كالمعنى أف  ،كىذا ىك الحفظ الخارجي، كلف يتذلؿ لو أك لغيره، كىذا ىك الحفظ الداخمي
ظير الخنساء العزة المكتسبة لصخر عمى جاره محفكظ في الداخؿ كالخارج، كمف ثـ تي 

 قكؿ كعب:جميع المستكيات. كىذا أشمؿ مف 
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وَّ َليييييَحِبييييييٌب إِ   اِر ِغْشيييييَياُ  َبْيِتييييي ِ   اليييييز 
 

 (ُّٔ)ا، َشيييبَّ وْهيييَو َأِدييييبُ َجَمييييُي الُمَحيَّييي 
ذلؾ عف الحفظ بمعبرا  ؛تكحي بانتفاء التذلؿ لوحيث استيؿ بيتو بكممة حبيب التي  

 لضيفانو. كعندما نمعف النظر في عبارة الخنساء: كال يتذلؿ؛ فإنيا أكجز -فقط -الداخمي
حبيب إليو غشياف بيتو. كتذي ؿ  ،مف عبارة كعب؛ ألف مف ال يتذلؿ لو في طمب الحاجة

 ؛ فتقكؿ:بينو كأقرانو مكازنةالخنساء كـر أخييا بال

 اَبييييَدِمييييِث الر   ىرَ ِد المَّييييَجْعيييي فييييي ا الَ يييييثُ َوَميييي
 

 اِبيييييييييييييييُي الُمَتَهم ييييييييييييييييُ َتَبعَّيييييييييييييييَن فييييييييييييييييِ  الوَ  
 ةً ِمييييييييي  َييييييييييَديَك َوِنعَمييييييييي ابً ِبَأوَسيييييييييَع َسييييييييييْ  

 
 (ُّٕ)َزيُ َك َأْجييييييُب َكفَّْيييييييَسيييييييْ  ا َبيييييييْ َتُعييييييم  ِبَهيييييي 

كازنت فحكمت بأف عطاء أخييا أجزؿ كأكسع مف عطاء الغيث الشديد الذم شؽ السماء  
ككأنيا غير عادلة إلى القطع  ؛كتصبب عمى األرض فبلنت، ثـ أضربت عف تمؾ المكازنة

، فجعمت عطاءه بكفيو؛ لتدؿ عمى ىمتو ؿي زى بىؿ سىيبي كىف يؾى أىجٍ بجزيؿ فضؿ أخييا؛ فقالت: 
 كتفرده بما ال يشبيو فيو أحد، كىذا أبمغ مف قكؿ عمي بف الجيـ: ،العالية في العطاء

 اَوزَت َحييييييدَّ ُ َتَجيييييي  َقييييييدْ َف ِإالَّ َوْ يييييي َواَلْ 
 

 َضييييييييُ ُب َكف يييييييَك َأفْ َب ِإاّل َسييييييييْ َوال َسييييييييْ  
أبمغ؛ لداللة  ابن يٍ ؿ سى ضى أفٍ ركاية: ك  ،ايبن ًبأىكسىعى سى كفي البيت الثاني ثبلث ركايات؛ يركل:  

البيت الذم قبمو عميو، ككقكليا: كسيب كفيؾ أجزؿ، كما أف في لفظة أفضؿ ما يفيد أنو 
حساف مف غير كفاية. ؿ نعماؾ كيركل: بؿ فضٍ  يعطي الغالي كالنفيس عف طكاعية منو كا 

 أبمغ؛ لعدة كجكه: بىؿ سىيبي كىف يؾى أىجزىؿي أجزؿ، كركاية: 

ف استعماؿ الكفيف أبمغ في المدح مف ذكر الكؼ المفردة في الداللة عمى اليمة في أ -ُ
ؿ في بذؿ الخير، كما أف االتساع في التفضؿ يستدعي اتساعا مف المتفض  

 اإلعطاء.

أف قكليا: سيب تدؿ عمى سرعة جرياف الخير عمى يديو في اإلنفاؽ، فالسيب  -ِ
 مصدر ساب الماء يسيب سيبا؛ أم: جرل.
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؛ بؿ فضؿ نعماؾ أجزؿ، خركج عمى األصؿ؛ كىك زىؿي بىؿ سىيبي كىف يؾى أىجٍ كليا: في ق -ّ
يعمـ المتمقي أنو يعطي ببل ف؛ ما ال يككف العطاء إال بو كىك كفيؾلما فيو مف ذكر 

 حدكد.

أبمغ؛ ألف الجكد  كركاية: تجكد بيا ،بأفضؿ سيبا مف يديؾ كنعمة تعـ بياكيركل: 
حساف.عاعطاء كاسع بغير حساب عف طك   ية منو كا 

فأحكمت خرزه؛ كما تشبعت النحمة برحيؽ  ؛كىكذا تشبعت الخنساء بالفحكلة في الشعر
 فأحكـ اهلل في أفكاىنا طعمو. ؛الزىكر
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 الخاتمة

عا ىاما؛ كىك: ببلغة النظـ في يتناكؿ ىذا البحث بالدراسة، كالتحميؿ، كالنقد مكضك 
"، كقد أدتني خاتمة البحث إلى جممة مف النتائج التي ميات الخنساء "الركايات أنمكذجاال

 تجمت فيما يمي:

عند الخنساء في شدة انفعالية النص  الرثاءؿ التشكيؿ الجمالي لشعرية تمث   :اًل أوَّ 
الرثائي، كجكدة االنتقاء األسمكبي في النظـ، كجكدة الخمط بيف المدح كالتفجع، ككثرة 

 أقرانو.اإلجماؿ في المكازنة بيف المرثي ك 

تكشؼ عنيا  ،فركؽ جمالية في السياؽفي الميات الخنساء لمركايات الشعرية  ا:مانيً 
كفؽ المقاـ الذم سيقت عمى مقتضاه  تقع المزية ببياف األبمغ أك األدؽالمكازنة، كقد 

 المعاني. 

تعزز الفركؽ الجمالية بيف الركايات الشعرية مف حضكر المتمقي اإليجابي،  ا:مالمً 
التغمغؿ في النص، كالكلكج فيما بيف الكبلـ مف نسب الصؽ؛ القتناص لو عف كعدـ عز 

 .الشكارد، كميبلد المعاني البكر

منيجا في  االستقصاء الكمي في النظـ لصفات المرثياتخذت الخنساء مف  ا:رابعً 
، أردفتو بالرثاء ذا حالو مع ؛ فإذا ذكرت ما ييعطي مف الفضؿ كالكـر ما يىبقى عنده، كا 

ذا أثبتت لغيره شيئا مدحت  ذا نفت عنو شيئا أثبتتو لغيره، كا  أفعالو أتبعتيا بمدح أقكالو، كا 
ذا تغيرت األحكاؿ ثبت الممد  نعاـ.كح عمى ما ىك عميو مف التفضؿ كاإلنفتو عنو، كا 

لمخنساء في النظـ الرثائي كالرؤية الكمية عف صفات المرثي مذىباف:  فقد  ا:خامسً 
ليطكؿ كقكؼ المتمقي عند ما ذكرتو، كقد  ؛أنس بو في آخرتيمؿ أمرا في مكضع كتست

كيقؼ عمى األفضمية ليكازم المتمقي بينيما  ؛ تذكر األمر كتتبعو بضده في ذات المقاـ
 المكجبة لمتفجع.
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 الحواشي:
 

 ، دار المعارؼ، القاىرة،ِابف قتيبة، عبد اهلل بف مسمـ: الشعر كالشعراء، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، طُ) )
 .ّْْ/ُ ،د.ت
 .ّْٕ/ ُ ،المصدر نفسو( (ِ
، دار عمار، ُثعمب، أبك العباس أحمد بف يحيى: شرح ديكاف الخنساء، تحقيؽ: أنكر أبك سكيمـ، ط( (ّ

 .ٖٓـ. ُٖٖٗق، َُْٗاألردف، 
 .ِّٓ ،نفسوالمصدر ( (ْ
ناف، ، دار العمـ لممبلييف، بيركت، لبٖ: األعبلـ، طبف محمكد بف محمد الزركمي، خير الديف ((ٓ

 . بتصرؼ.ِّْ/ِـ،ُٖٗٗ
 .ُّٕ ،شرح ديكاف الخنساء ((ٔ
 . بتصرؼ.ّّْ/ُ ،( الشعر كالشعراء(ٕ
 . ّْٓ/ ُ،نفسوالمصدر ( (ٖ
، دار الفكر العربي، ُ. شامي، يحيى عبد األمير: مكسكعة شعراء العرب، طّْٕ/ُ ،المصدر نفسو( (ٗ

 .َُٔ/ُـ، ُٗٗٗبيركت، 
 . بتصرؼ.ّْٓ/ُ ،( الشعر كالشعراء(َُ
 .ُْٗ، دار المعارؼ، مصر، د.ت، ِْط ( الزيات، أحمد حسف: تاريخ األدب العربي،(ُُ
 . احترست بالبيت الثالث مف أف يسكم أحد بيف بكائيا كبكاء غيرىا.ُّٕ ،شرح ديكاف الخنساء ((ُِ
ـ، ُٗٗٗ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ُ( ميما، عبد: معجـ النساء الشاعرات في الجاىمية، ط(ُّ
ْٕ. 
، ِ( البغدادم، عبد القادر بف عمر: خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف، ط(ُْ

 .ّْْ/ُـ، ُٕٗٗالييئة المصرية، القاىرة، 
 .ّْْ/ُالشعر كالشعراء،  ((ُٓ



 4243( ناير)ي 3، ع35مج          الثقافات المقارنة(لغويات وال)      كلية اآلداب جامعة الفيوم  مجلة

 

 العزب يوسف العزب رضا( د. ...الخنساء الميات في النظم بالغة)    

 0122 

 

ـ، ُٕٗٗ( القيسي، الشربيني أحمد بف عبد المؤمف: شرح مقامات الحريرم، دار الكتب العممية، بيركت، ُٔ)
ِ /ُِٕ. 

( ابف نباتة، جماؿ الديف المصرم: سرح العيكف في شرح رسالة ابف زيدكف، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ (ُٕ
 .ِْٔـ، ُْٔٗإبراىيـ،  مطبعة المدني، دار الفكر، القاىرة، 

، ّ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ط: الكامؿ في المغة كاألدب، تحقيؽ( المبرد، أبك العباس محمد بف يزيد(ُٖ
 .ّٗ/ْـ، ُٕٗٗر الفكر العربي، القاىرة، دا

، ْ( الحصرم، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي: زىر اآلداب كثمر األلباب، تحقيؽ: محمد محيي الديف، ط(ُٗ
 . ٗٗٗ/ْدار الجيؿ بيركت، لبناف، 

 .ُ/ُـ، ُٕٖٗالمطبعة الكاثكليكية، بيركت،  ( شيخك، لكيس: رياض األدب في مراثي شكاعر العرب،(َِ
 . ُْ، دار المعارؼ، القاىرة، د.ت، ْؼ، شكقي: فنكف األدب العربي، الفف الغنائي، الرثاء، ط( ضيُِ)

قريفة عمار: أساليب ترجمة الكناية في ديكاف الخنساء إلى المغة الفرنسية، عند  بك . بك شريط، جكىرة ((ِِ
. ْْٔ، ْْٓ، ـَُِٗ، ُٕ، رقـ ِ، عٖفكتكر دم ككبييو، مجمة إشكاالت، في المغة كاألدب، مج، 

 بتصرؼ.
نالينك، كارلك: تاريخ اآلداب العربية مف الجاىمية حتى عصر بني أمية، اعتنت بنشره: مريـ نالينك، دار ( ِّ)

 .ٓٔ، ُْٓٗالمعارؼ، مصر، 
ق، ُّٗٗابف فارس، أحمد: معجـ مقاييس المغة، تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف، دار الفكر، القاىرة،  ((ِْ

 .ّْْ/ ٓـ، ُٕٗٗ
رجاني، عمي بف محمد: معجـ التعريفات، تحقيؽ: محمد صديؽ المنشاكم، دار الفضيمة، القاىرة، الج ((ِٓ

 .َِّد.ت، 
الجكىرم، إسماعيؿ بف حماد: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار،  ((ِٔ
 ـ.ُٕٖٗق، َُْٕ، دار العمـ لممبلييف، بيركت، ْط

، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، ِلببلغة، تحقيؽ: رمضاف عبد التكاب، ط( المبرد، أبك العباس: ا(ِٕ
 .ُٖـ، ُٖٓٗق، َُْٓ
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، لجنة التأليؼ كالترجمة ّعمي، محمد كرد: الرسالة العذراء في مكازيف الببلغة كأدكات الكتابة، ط ((ِٖ
 بتصرؼ. ِّْـ، ُْٔٗكالنشر، القاىرة، 

ـ، ُُٖٗ، دار الكتب العممية، بيركت، ُ: مفيد قميحة، ط( العسكرم، أبك ىبلؿ: الصناعتيف، تحقيؽ(ِٗ
ُٕٗ. 
 .ِٕٓ/ُ( العمدة، (َّ
، الخانجي، القاىرة، ٓالجاحظ، عثماف بف عمرك: البياف كالتبييف، تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف، ط ((ُّ

 .ُّٖ/ُـ، ُٖٓٗ
 .ُّٖ/ُ ،نفسوالمصدر ( (ِّ
 .ُّْ، ُّّـ، ُٖٓٗمـ لممبلييف، بيركت، ، دار العُٔالصالح، صبحي: مباحث في عمكـ القرآف، ط( (ّّ
 .ُُٓ/ُ ،( البياف كالتبييف(ّْ
قرأه كعمؽ عميو: محمكد محمد  دالئؿ اإلعجاز،: عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمدالجرجاني، ( (ّٓ
 .ْ ،ـََِْ، الخانجي، القاىرة، ٓ، طشاكر
 ُٖ ،نفسوالمصدر ( (ّٔ
 .ُٖ ،نفسوالمصدر ( (ّٕ
 .ِٓٔ ،نفسوالمصدر ( (ّٖ
( ابف قتيبة، عبد اهلل بف مسمـ: تأكيؿ مشكؿ القرآف، تحقيؽ: السيد أحمد صقر، د.ط، المكتبة العممية، (ّٗ

 .ّـ، ُّٕٗق، ُّّٗ
، دار الكفاء، المنصكرة، ُ( الكصيفي، عبد الرحمف: شعر كعب بف سعد، جمع، كتحقيؽ، كدراسة، ط(َْ

 .ِٕـ، ُٖٗٗـ، ُُْٗ
 .ّّ ،دالئؿ اإلعجاز ((ُْ
،  ُمصطفى صادؽ: تاريخ أداب العرب، راجعو: عبد اهلل المنشاكم، كميدم البحقيرم، ط( الرافعي، (ِْ

 .ُٔ/ِـ، ُٕٗٗمكتبة اإليماف، المنصكرة، 
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، الخانجي، القاىرة، ِ( الجاحظ، عثماف بف عمرك: البياف كالتبيف، تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف، ط(ّْ
 .ِّ/ِـ، ُٖٗٗ
، دار الجيؿ، ٓسف الشعر كآدابو، تحقيؽ: محمد محيي الديف، ط( القيركاني، ابف رشيؽ: العمدة في محا(ْْ

 .ُْٓ/ِـ، ُُٖٗبيركت، 
 .ٔ ،( شرح ديكاف الخنساء(ْٓ
/ ِ( المعرم، أبك العبلء: المزكميات، تحقيؽ: أميف عبد العزيز الخانجي،  مكتبة الخانجي، القاىرة، د.ت، (ْٔ
ِٔ. 
، عالـ الكتب، القاىرة، ِكم، حامد عبد الحميد، ط( ابف منقذ، أسامة: الديكاف، تحقيؽ: أحمد أحمد بد(ْٕ

 .ُِٔ، ُّٖٗـ، َُّْ
 .ُْٗ ،نفسوالمصدر ( (ْٖ
 .ِٕٖ، ـُِٔٗ، دار صادر، بيركت، ُالحمي، صفي الديف: الديكاف، تحقيؽ: كـر البستاني، ط( (ْٗ
 .ّٖٔ ،نفسوالمصدر ( (َٓ
، قُُِْبيركت، لبناف،  ر صادر، دا ( عرقمة الكمبي، حساف بف نمير: الديكاف، تحقيؽ: أحمد الجندم،(ُٓ

 .ّٗـ، ُِٗٗ
 .ُّ، دار األرقـ بف األرقـ، بيركت، لبناف، د.ت، ُالطباع، عمر فاركؽ: ديكاف الخنساء، ط ((ِٓ
 .ّْٔ/ُ ( الشعر كالشعراء،(ّٓ
 .ِِٓ، ( شرح ديكاف الخنساء(ْٓ
 .ِّٔالحمي: الديكاف،  ((ٓٓ
، دار العمـ، دمشؽ، حمبكني، ُسيا كعمكميا كفنكنيا، ط( الميداني، عبد الرحمف حسف: الببلغة العربية أس(ٔٓ

 .ّْٔ/ُـ، ُٔٗٗق، ُُْٔ
 .ّٖـ، ُِٗٗق، ُُِْ، عالـ الكتب، القاىرة، ّمصمكح، سعد: األسمكب: دراسة لغكية إحصائية، ط( (ٕٓ
 .ْٔ ،دالئؿ اإلعجاز ((ٖٓ
 .ٗٗٗ/ْ( زىر اآلداب كثمر األلباب، (ٗٓ
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 .ُْٕ/ِالعمدة:  ((َٔ
 .ٓٔ، ْٔ ،ساءشرح ديكاف الخن ((ُٔ
 .ِٖٕ ،نفسوالمصدر ( (ِٔ
 .َِٖ، نفسوالمصدر  ((ّٔ
 .ُٕٕ، نفسوالمصدر ( (ْٔ
 .ُٖٗ ،نفسوالمصدر  ((ٓٔ
 .َُٓ/ِ ،العمدة ((ٔٔ
 .ّٕ ،( دالئؿ اإلعجاز(ٕٔ
 .َّٔ ،( شرح ديكاف الخنساء(ٖٔ

ريفي، دار البغدادم، عبد القادر بف عمر: خزانة األدب، كلب لباب لساف العرب، تقديـ: محمد نبيؿ ط( ٗٔ)
 .ِٕٓ/َُـ، ُُٕٗالكتب العممية، بيركت، لبناف، 

 َّٔ ،( شرح ديكاف الخنساء(َٕ
 َّٔ ،نفسوالمصدر ( (ُٕ
ـ، ُُٕٗ( ابف شداد، عنترة: الديكاف، شرح محمد معركؼ الساعدم، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، (ِٕ
ّّ . 
 .ُْْـ، ُّٖٗق، َُّْركت، لبناف، : الديكاف، بيأحمد بف حسيف الجعفي المتنبيأبك الطيب،  ((ّٕ
 .َّٔ ،شرح ديكاف الخنساء( (ْٕ

 .َّٕ ،نفسوالمصدر ( ٕٓ)
 .  َّٔ ،نفسوالمصدر ( (ٕٔ
 .ُِٔ ،نفسوالمصدر ( (ٕٕ
: لساف لعرب، ط( ٖٕ مادة:  ـ.ََِٓ، دار صادر، بيركت، لبناف، ْابف منظكر، جماؿ الديف محمد بف مكـر

 سجؿ.
 .ُّْ ،( شرح ديكاف الخنساء(ٕٗ
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 .ُّْ ،نفسو لمصدرا( (8ٓ
 .ّٕٗ ،شرح ديكاف الخنساء( (ُٖ
مف كتاب األكراؽ، تحقيؽ: ج. ىيكرث ،  أخبار الشعراء المحدثيفالصكلي، أبك بكر محمد بف يحيى: ( (ِٖ

 .ُِّـ، ُٕٗٗىػ، ُّٗٗدار الميسرة، بيركت، 
 .َّٕ ،( شرح ديكاف الخنساء(ّٖ
 َّٕ ،نفسوالمصدر  ((ْٖ
، مطبعة المعارؼ، بغداد، ُب بف مالؾ األنصارم، دراسة كتحقيؽ، ط( العاني، سامي مكي: ديكاف كع(ٖٓ

 .ِِٓـ، ُٔٔٗق، ُّٖٔ
 .ِْْالديكاف،  ،( المتنبي(ٖٔ
 .َّٕ ،( شرح ديكاف الخنساء(ٕٖ
 .ْٓ ،نفسوالمصدر  ((ٖٖ
 .ٖٕشعر كعب الغنكم،  ((ٖٗ
 .َّٖ ،( شرح ديكاف الخنساء(َٗ
 .َْٗ ،نفسوالمصدر ( (ُٗ
 .َّٕ ،المصدر نفسو( (ِٗ
 .َّٖ، نفسولمصدر ا( (ّٗ
 .َّٖ، نفسوالمصدر  ((ْٗ

 .َّٖ، نفسوالمصدر  (ٓٗ)
 .َّٖ ،نفسوالمصدر  (ٔٗ)
 .َّٖ،نفسوالمصدر ( ٕٗ)

 .َّٗ ،نفسوالمصدر ( (ٖٗ
 .َّٗ ،نفسوالمصدر ( (ٗٗ
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( العسكرم، أبك ىبلؿ: الصناعتيف، تحقيؽ: عمي البجاكم، كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، عيسى البابي (ََُ
 . ُِـ، ُُٕٗالحمبي، القاىرة، 

 .َّٗ ،( شرح ديكاف الخنساء(َُُ
 .َّٗ، نفسوالمصدر ( (َُِ
 .ِٕ ،( دالئؿ اإلعجاز(َُّ
 .َُّ، ( شرح ديكاف الخنساء(َُْ
 .َُّ ،نفسوالمصدر ( (َُٓ
 .ُُّ ،نفسوالمصدر  ((َُٔ
 .ُُّ ،المصدر نفسو ( (َُٕ
 .ُُّ، المصدر نفسو( (َُٖ
يكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ، اعتنى بو: ( الزمخشرم، محمكد بف عمر: الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كع(َُٗ

 .ٕٗٔـ، ََِٗق، َُّْ، دار المعرفة، بيركت، لبناف،ّخميؿ مأمكف سيحا، ط
 .ُْٖ/ٓ، ( لساف لعرب(َُُ
 .ُُّ ،( شرح ديكاف الخنساء(ُُُ
 .ُُّ،نفسوالمصدر ( (ُُِ
 .ُُّ،نفسوالمصدر ( (ُُّ
 .ُّْ ،نفسوالمصدر ( (ُُْ
 . ُٔٓ، ُٓٓ ،نفسوالمصدر ( (ُُٓ
رد، أبك العباس محمد بف يزيد: التعازم كالمراثي، تحقيؽ: محمد الديباجي، مطبكعات مجمع المغة ( المب(ُُٔ

 .َُٔـ، ُٕٔٗالعربية، دمشؽ، 
 .ُّٓـ، ُٖٗٗ( ربابعة، مكسى سامح: قراءة النص الشعرم الجاىمي، دار الكندم،  األردف، (ُُٕ
 .ُُّ،( شرح ديكاف الخنساء(ُُٖ
 .ُّٖ ،نفسوالمصدر ( (ُُٗ
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Abstract 

This research aims to study the eloquence of system in Khansa's Lamyat  in 

light of poetic narratives  to reveal the aesthetic advantage of the word being 

attached to one another, and to make one another because of one another; 

And to see a creative distinction over another, or a novel advantage over 

another The advantage may lie in the statement of the most eloquent or 

accurate in the light of the context or place in which the meaning was 

expressed The research is important from the test of balancing poetic 

narratives in khansa's system Demonstrating its rhetorical aesthetic The study 

tended to see the aesthetic composition of the hereditary text in the khansa's 

in its first research  She was particularly passionate about the hereditary text 

in her poetry, the quality of style choice in the systems, the quality of the 

confusion between praise and grief, and the frequent combination of her 

brother and his owners The second research addressed the eloquence of the 

systems in the poetic novels of the Khansa's Lamyat  beyond a superficial 

understanding of the relationships between words; Because it loses the 

aesthetic advantage, The recipient is isolated from the interplay of speech To 

understand meaning, the birth of new meanings. The Lamentation of 

Khansa,have been characterized by the total combination in systems of her 

brother's qualities; They may ignore something in one position and bring it in 

another; To lengthen the recipient's standing when I mentioned it Or 

remember it and follow it in reverse in the same place, so that the  recipient 

parallels them, and the sadness is maximized by the bone of praise.                  

Key Words: Rhetoric- system - Khansa's Lamyat  - narratives                               

 

 

 


