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ملخص البحث

ُ
البحث لغة الشعر عند أحد الشعراء المخضرمين وهو الشاعر ربيعة بن مقروم الضبّي أحد شعراء
يتناو ُل هذا
 لما وجدنا لديه من لغة شعرية قوية ومتماسكة تبيّن لنا مدى تق ّدم مرتبة،مضر المعدودين في الجاهلية واإلسالم
.شعراء عصره على غيرهم
 أمّا المبحث الثاني فقد اقتصر، اهت ّم المبحث األول بدراسة األلفاظ عند الشاعر،وقد تضمّن البحث أربعة مباحث
 ثم جاء المبحث الرابع الذي، واختصّ المبحث الثالث بدراسة الصورة الفنية،على دراسة الصياغة في شعره
.عالج االيقاع عند الشاعر

Abstract
This research deals with the language of poetry in one of the maven poet,
that was Rabeea ben Makroom Al-Dahabi, one of a few Muder poets in preIslamic era and the Islamic era, which we found out that he has a strong,
coherent poetic language that shows to us how process is the poets of his
era on others.
The research included four sections, the first one deals with the study of vocabulary of the poet. The second section studied the formulation in his poetry.
The third section studied the Technical image. Then the four section treats
the poet’s rhythm.
Finally, the conclusion includes the summary of the research’s results.

 مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية/دواة

.وأخيراً كانت الخاتمة وهي خالصة لما جاء في البحث من نتائج
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المقدمة
والسالم على خير خلقه محمد  ،أفصح العرب ،

الثالثة  ،التشبيه واالستعارة والكناية .

وحجّ ة البالغة واألدب  ،وعلى آله الطيبين الطاهرين

وآخر المباحث هو المبحث الرابع الذي رصد االيقاع

وصحبه الميامين .

الخارجي والداخلي عند الشاعر  ،واقتصرت الدراسة

أمّا بعد ...
ّ
يمث ُل الشع ُر الجاهلي سفراً خالداً في تأريخ أدبنا

في االيقاع الخارجي على الوزن والقافية  ،أمّا االيقاع
الداخلي فقد اهت ّم بأكثر الفنون االيقاعية حضوراً عند

العربي قديما ً وحديثا ً  ،فأغلب ما ورد إلينا مصدره

الشاعر وهي ( التصريع  ،والجناس  ،والتكرار ) .

هذا الشعر الذي اختلفت فيه لغة الشعراء  ،على

ثم جاءت خاتمة البحث وهي خالصة لما توصّلنا إليه

الرغم من أنّ ينابيع الثقافة عندهم كانت واحدة  ،فقد

من نتائج .

أحسنوا استعمال لغتهم  ،إذ ش ّكلوها بأحسن تشكيل ،

نسأل هللا سبحانه وتعالى أنْ تكون هذه الدراسة

وصاغوها صياغة بارعة في قالب شعري رصين .

فرصة لالطالع على كيفية استعمال هذا الشاعر

وقد تطلّعت إلى دراسة لغة الشاعر ربيعة بن مقروم

للغته الشعرية من خالل معانيها وألفاظها جيداً قبل

الضبي  ،وهو أحد شعراء مضر المعدودين في

فهمها بشكل جلي .

الجاهلية واإلسالم الذي أسلم وحسُن اسالمه  ،إذ لم

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .

أجد دراسة تختصّ بلغة شعره  ،ولكون هذا الشاعر
كان دقيق المالحظة  ،وف ّنانا في رسم صوره الشعرية

توطئة

على الرغم من قلة شعره الذي بين أيدينا في ديوان

لغة الشعر :

شعره المح ّقق من قبل تماضر عبد القادر فياض .

تع ّد لغة الشعر العنصر األساس الذي يمنح الشعر

اقتضت طبيعة الدراسة أنْ تكون على أربعة محاور

سماته الفنية  ،وهي الوسيلة الحيّة التي يتداولها الناس

تسبقهما مقدمة وتتلوها خاتمة ثم قائمة بالمصادر

بمختلف ثقافاتهم  ،ولكنها في الشعر تكتسب طابعا ً

والمراجع .

خاصا ً  ،فلكل شاعر تجربة شعرية خاصة  ،بيد أنّ

عالج المبحث األول األلفاظ عند الشاعر  ،وقسّمت

أداة هذه التجربة هي اللغة  ،التي يحاول فيها الشاعر

على المحاور األكثر شيوعا ً عنده وهي ألفاظ األماكن

االعتناء بألفاظه ومعانيه لتكون منسجمة بعضها مع

 ،ألفاظ األعالم  ،ألفاظ الطبيعة .

البعض اآلخر  ،ولذلك ع َّد النقاد أساس تق ّدم الشاعر

وتناول المبحث الثاني الصياغة  ،واقتصرت الدراسة

على غيره من الشعراء  ،هو قدرته على دقة اختياره

فيه على ثالثة محاور هي أسلوب األمر  ،وأسلوب

لأللفاظ ووضعها في المواضع التي تد ّل على المعنى

االستفهام  ،وأسلوب الشرط .

الذي يبتغيه بأسلوب يكشف لنا أبعاد تجربته الشعرية
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المبحث األول  :األلفاظ :

ـلل
فــر ومـــن َط ِ
حُييِّت من دمن ٍة َق ِ

تع ّد األلفاظ المصدر األساس الذي يعتمد عليه الشاعر

فالمكان الذي ذكره هنا هو ( األمثال )
أ ّنه ّ
يمثل له ذكرى خاصة في نفسه .

حسنها وقبحها( ،)1وتبقى أيّة لفظة ذات داللة محدودة

وكان ال بد للشاعر في رحلته أنْ يمرّ ببعض المحطات

ما لم يت ّم وضعها في سياق النص  ،ألنّ األلفاظ ال تفيد

ليقضي فيها أوقاتا ً يستريح من عناء التعب واالجهاد،

حتى تؤلّف ضربا ً خاصا ً من التأليف  ،ويعمد بها إلى

وهذا ما نجده في قوله( :)7الوافر

 ،إذ أنّ لها األثر البالغ في صناعة الشعر من حيث

وجه دون وجه من التركيب والترتيب

()2

 .وقد اهت ّم

وأقرب مورّ د من حيث راحا

النقاد العرب باأللفاظ وهم يقومّون لغة الشعراء لبيان
شاعريتهم وتقديم شاعر على آخر.
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()6

الذي يبدو

أُتا ُل أو ُغمازةُ أو يظا ُع

داج
فأوردهــا ولون الليــل ٍ

ولقد أفاد ربيعة بن مقروم الضبي من تجاربه الشعرية

وما لغبا ً وفـي الفجر انصدا ُع

المختلفة في توظيف ألفاظه المتنوّ عة  ،فكانت هذه

فيذكر ( أتال و ُغمازة ويظاع ) وهذه كلها أسماء

األلفاظ انعكاسا ً لتلك التجربة  ،ويمكننا تقسيم ألفاظه

لعيون مياه تعود إلى بني تميم  ،وإ ّنما ذكرها مجتمعة

إلى ما يأتي :

لقربها من بعض  ،وأراد أنْ يستريح قليالً فتزوّ د منها

ألفاظ األماكن :

بالماء هو وراحلته ثم واصل مسيرته  ،ويبدو أنّ

يطالعنا ديوان ربيعة بن مقروم الضبي بـأماكن

الشاعر كان قاصداً وادي ( أتال ) أل ّنه أقرب مورداً

ومواضع عدة تكشف لنا كثرة ترحاله بين الحين

إليراد قطيع األغنام  ،كما يرى ياقوت الحموي

.

واآلخر في المواضع والبلدان  ،ومن ذلك قوله(:)3

أو أنّ الشاعر أراد االشارة إلى المكان الذي دارت

الطويل

فيه رحى المعارك بين قومه وبني ّ
حلن  ،أل ّنه يقول

بفلــج فاألبـاتر أهـــلنـا
وحـ َّل
ٍ

بعد ذلك( : )9الوافر

َ
وشط ْ
ــت فخلَّــت غمـر ًة فمثقبـــا

فـ ( فلج واألباتر ) عبارة عن موضعين( )4تذكرهما

()8

فصب َّح مـن بنـــي ّ
حلن صـِــالً
عطيف ُتـــــ ُه وأس ُهمُــــه المتــا ُع

حينما هاجت به الذكرى لصاحبته ( زينب ) التي يبدو

ليشير إلى بني ّ
حلن وحذقهم بالرمي بالقوس .

أ ّنها قد سكنت في هذين الموضعين وأصبحا اليوم

ويعرّ ج ابن مقروم على مكان آخر يستذكر فيه

بعيدين عن محل اقامته .

صاحبته ( هند )  ،وهذا المكان ال يعدو أنْ يكون إالّ

وتجيش نفسه بذكر امرأة أخرى قد أحبّها أال وهي
(أسماء) فيتذ ّكر ديارها قائالً ( : )5البسيط
يا دار أسماء باألمثـال فالرَّ َجــل

بئراً للماء  ،يقول( : )10الطويل
أمـــن آل هنــــ ٍد بالشريف رســـــو ُم
ٌ
حـــــادث وقديــــــ ُم
دوارس منهـــا

بجمران قفراً أبت أن تريما

فـ ( الشريف ) ماء لبني نمير  ،وقيل وا ٍد بنجد  ،على
أنّ ما يهمنا هنا هو استذكاره من قبل الشاعر الذي
هيّج معه ذكرى صاحبته  ،ولم يبق أمامه سوى رسم

أتت سنتان عليها الوشوما
وما أنــا  ،أم ما سؤالـي الرسومـا

أطالل هذا المكان المندثر .

فديار آل هند في موضع ( جمران ) بدت واضحة

ويبقى المكان متجسّداً في ذهن الشاعر  ،أل ّنه يحمل

المعالم لم يتغير منها شيء لقصر المدة التي فارقها

أيام خلت  ،فيعود إليه مرة أخرى مع صاحبة
ذكريات ٍ

الشاعر وهي ( سنتان ) فقط  ،فيستوقف ناقته ليسألها

أخرى  ،أال وهي ( سعدى )  ،فيحاكي الديار أوالً

عن ذلك مع علمه انّ السؤال ال يجدي نفعا ً  ،فال هند

بالقول( : )11الكامل

موجودة وال الديار تجيب عنها .

لمن الديار كأنها لم ُتح َلل

ونجد الشاعرــــــ وهو يفتخر بنفسه ـــــ يذكر لنا

درست معالمها فباقي رسمها
دا ُر لسعــدى إذ سعــاد كأنهــا

معركة الفيول في اشارة واضحة منه إلى الموضع
الذي شهد معركة القادسية التي انتصر فيها العرب

بجنوب أُسمن ٍة فقف العُنص ُِل
ب المحوُ ِل
َخ َل ٌق
كعنوان الكتا ِ
ِ

على العجم سنة 15هـ  ،فيقول( : )14الكامل
وشهدت معركـة الفيول وحولهــــا

فالشاعر يكشف لنا مروره بهذه الديار بعد مدة طويلة

فيثبت لنا ا ّنه كان حاضراً في المعركة وشاهداً على

من الفراق  ،فيجدها وقد درست معالمها  ،ولم َ
يتبق

انتصار العرب فيها .

منها شيء  ،وهذا ما جعله يستوقف ناقته ليفكر بهذه

ويبدو لنا من خالل الشواهد التي مرّ ت أنّ المكان كان

الذي

حاضراً في شعر ربيعة بن مقروم الضبي سواء أكان

بقي على سابق عهده به فلم يتغير منه شيء  ،ثم

ذلك موضعا ً للديار أم بئراً للماء  ،وهو في ذلك كلّه

يستذكر دار صاحبته ( سعدى ) التي كانت حاضرة

يمثل طلالً بالنسبة له  ،أل ّننا وجدنا أنّ هذه المواضع

في ذهنه دائما ً .

جاءت في مقدماته الشعرية الطللية منها والغزلية

وفي قصيدة أخرى يح ّدد لنا ابن مقروم المدة التي

 ،وبالتالي فإنّ وقوف الشاعر على هذه األطالل

:

متسائالً مرة وشاكيا ً أخرى أو ملقيا ً التحية  ،فإنّ ذلك
ّ
يمثل محاولة منه الستنطاق هذه الديار  ،ولع ّل هذا

الرسوم المندثرة ّإل ما بقي من ( العنصل)

()12

استغرقها فراقه لديار محبوبته ( هند ) فيقول

()13

المتقارب
َ
عرفت الرسوما
أمن آل هن ٍد
تخال معارفها لسعدى ما
وقفــــت أســائلــها نــــاقتــي

ّ
يمثل نوعا ً من استرداد الوطن القديم المش ّتت  ،أو ا ّنه
اتخذ منها رمزاً للحنين إلى تلك الحبية التي باعدته
األيام عنها السيما أ ّننا وجدنا تع ّدد أسماء حبيباته مع
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َ
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الذين يخاطبهم احتراما ً لهم وتعظيما ً  ،كما في قوله

تع ّدد قصائده وتنوّ عها .

()19

 :المتقارب
كفاني أبو االشوس المنكرات

ألفاظ األعالم :

أغرُّ مـــن السيــد فــي منصــ ٍ
ب

لقد ورد ذكر عدد من األعالم في ديوان الشاعر
ربيعة بن مقروم الضبي إذ مثلّت لنا حضوراً بارزاً

كفاهُ اإلل ُه الذي يحذ ُر
إليـــه العــــزازةُ والمفـــخــــ ُر

فيه سواء في مقدمات قصائده أم في الغرض الشعري
 ،ومن ذلك قوله( : )15المنسرح

فأبو األشوس هي كنية مسعود بن سالم بن أبي سلمان

وفــارس مر ُدو ٍد أشاطـت ِرماحُنـا

بن ربيعة بن ويان بن عامر بن ثعلبة الذي استخلصه

وأجزرن َمسعُودا ضـباعـا ً ُّ
وأذوبـــا
َ

من األسر بعد أنْ أسُر واستيق ماله

()20

 ،فيسأل هللا

فيذكر الشاعر( مردود)( )16وهو ليس اسم رجل  ،إ ّنما

سبحانه وتعالى أنْ يقيه شرّ اآلخرين  ،أل ّنه سيد جليل

اسم لفرس لكنه أراد فارسها زياد الغساني الذي تم ّكن

يمتلك ّ
عزاً وجاها ً في منصبه وبين أبناء قومه .

من قتله أصحاب الشاعر في وقعة حدثت بينهما .

وممّا يؤكد كالمه هذا مـــــــــا قاله في قصيدة

ويشير ابن مقروم في قصيدة أخرى إلى أحد القتلى

ّ
بحــــــــق هــــــــذا الشخص  ،يقول(:)21
أخـــــرى
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()18

البسيط

فيفتخر بقتلهم لـ (عمارة) الذي تركوه بين الرماح

ا ّنه قد تق ّدم على غيره في الحلم والعطاء .

مضرّ جا ً بدمه  ،ثم يصل فخر الشاعر بقومه إلى

بيد أنّ ابن مقروم الضبي يرى أحيانا ً أ ّنه البد من

ذروته  ،فيشير إلى إنّ هذا الموضع ( ذات السليم

التصريح ببعض األعالم في قصائده  ،كما فعل مع

تر شدة بأسهم
) لم تطلقه تميم على قبيلته لو أ ّنها لم َ

ممدوحه مسعود بن أبي سالم الذي خلّصه من األسر

وشجاعتهم فـ ( ذات السليم ) صفة لشجاعة قومه ،

 ،فيقول فيه( : )22البسيط
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ولك ّنها أصبحت موضعا ً لقبيلة الشاعر سمّي باسمه

لمّا تش ّكت إليَّ األين ُ
قلت لها

وال عففا وال صبراً لنائب ٍة

 :المتقارب
تركنا عُمار َة بين الرماح
ولــوال فوارسنــــا مــا دعــت
بس نزيفا ً كليما
عُمار َة َع ٍ
بــذات السليـم تميـــــ ٌم تميمـــا

فيما بعد .
وأحيانا ً يلجأ ربيعة بن مقروم إلى ذكر كنية الرجال

ألحلمـك الحِل ُم موجو ٌد عليه وال
وما أنبي عنك الباط َل السيّدا
يُلفى عطـاؤك فـي األقوام منكـودا
فيؤكد هنا على بعض صفات هذا الرجل الذي يرى

أالق أمرأً جــزالً مواهبــه
ما لم ِ
ال تستريحين ما لم َ
ألق مسعودا

سهــــل الفنا َء رحيــــــب البـاع محمودا

أحبُّ إلـيَّ من تلـك الثماني

فيظهر لنا مدى التعب واالعياء الذي ح ّل براحلته ،

هنا نرى الشاعر وهو يشكو األلم واله ّم الذي سبّبه له

رافضا ً أنْ تستريح قبل أنْ يصل إلى من أنقذه من

عجرد لعدم تسديده األموال عن الناقة التي باعها له

األسر أال وهو مسعود بن أبي سالم .

وإ ّنما يذ ّكره هنا في مطلع قصيدته ليبيّن شدة الغبن

ويشكو الشاعر من أحد الرجال واسمه ( عجرد)

()23

الذي وقع عليه من قبل هذا الشخص .

مفتتحا ً به إحدى قصائده بالقول( : )24الوافر

ويبدو لنا من خالل الشواهد التي مرت اختالف

أعجر ُد ا ّني من أماني باط ٌل

األسباب التي ذكر فيها أسماء بعض األعالم  ،فهو

حول مُحرَّ ٍم
نصف
وانّ اختالفي
َ
ٍ
أعرف ّني بعـــد حـول مُحـرَّ م
فال ِ

يذكر االسم لحالة معيّنة ايجابية كانت أو سلبية أراد

وقو ٌل غدا شي ُخ لذاك سؤو ُم

إليكم بني هن ٍد عليَّ عظي ُم

الكشف عنها  ،ونشير هنا إلى انّ ديوان الشاعر ال
يخلو من ذكر أسماء بعض النساء السيما في مقدمات
قصائده الغزلية منها والطللية  ،فتطالعنا أسماء مثل :

وقول خال يشكوننـي فألـو ُم
ٍ
فالشاعر هنا يخاطب عجرد مستفهما ً إنْ كان أمانه

زينب في قوله(: )27

الطويل

ُ
تذكرت والذكــرى تهيجــك زينبــا

هذا الرجل بوعده الذي قطعه له مؤكداً أنّ اختالفه مع

وسعاد في قوله

بني هند لمدة نصف عام هو أمر محرّ م عليه وعظيم،

بانت سعـاد فأمسى القلب معمودا

في محاولة منه الستعطافهم باسترداد ماله من عجرد
 ،وهذا ما حصل منهم بعد سماعهم لهذه القصيدة التي
ّأثرت فيهم كثيراً حتى دفعتهم السترداد مال الشاعر

()28

 :البسيط
وأخلفتك ابنـة الحُـرِّ المواعيـدا
َ

والرُّ واع في قوله( : )29الوافر
ْ
صرمـت مو ّدتـك الـرُّ وا ُع
أال
وجـ ّد البينُ منهـا والـودا ُع

بالقوة(. )25
ونجد الشاعر يذكر ( عجرد ) نفسه في قصيدة أخرى

وأسماء في قوله( : )30البسيط

مخاطبا ً إياه بالقول( : )26الوافر

جــل
دار أسما َء
يا َ
باألمثال فالرّ ِ
ِ

أعج ُر ابن المليحة إنّ همي
يرى ما ال أرى ويقول قوالً

وسعدى في قوله( :)31الكامل
دا ٌر لسُعدى إذ سُعاد كأ ّنهــا

ويحلف عند صاحـبـه لشـاةٌ
إذا ما ل َّج ع ُّذالي لعاني
بمستعان
وليس على األمور
ِ

لل
حُيي ِ
قفـر ومـن َط ِ
ت من دمن ٍة ٍ

رشأ غرير ّ
الطرف رخصُ المفصـل
وهند في قوله( : )32الطويل
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أمِنْ آل هن ٍد للشريــفِ رسـو ُم

وما شابهها( )33بيد أنّ علم الجمال لم يغفلها بل ح ّددها

ٌ
حـادث وقديــ ُم
س منهــا
دوار َ
ِ

بـ (( كل ما يوجد في الكون خاضعا ً لنظامه وممّيزاً

إذ كان لهذه األسماء حضور بارز في قصائد ِه ،

عمّا يُضفيه إليه اإلنسان بالصنع أو الفنّ وباستطاعتها

وال نعلم إنْ كان هذا مجرد تقليد سار عليه الشاعر

اثارة حساسيته وعاطفته الجمالية))(. )34

كأسالفه الشعراء  ،أم هناك قصص حب عاشها مع

وتدخل الرياح واحدة من مسببات الطبيعة  ،وقد

هذه النساء دون أنْ يصرّ ح بذلك .

وردت في بعض الشواهد الشعرية عند ربيعة بن
مقروم منها قوله( : )35الطويل
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ألفاظ الطبيعة :

		
ليـــل مــن شمــــــال قري ٍة
وأضيــــــــاف
ٍ

تع ّد الطبيعة من األلفاظ متع ّددة المفاهيم في المجاالت

ُ
َّديف الم َُرعَّبــــا
ــــوم الس َ
قريـــــت من ال ُك ِ

المعرفية المتنوّ عة  ،وتد ّل على مجموع األشياء

فقد أشار إلى الليل بوصفه ظاهرة طبيعية  ،ذاكراً

والكائنات الموجودة والقوة الكامنة في الكون  ،وا ّننا

ريح الشمال التي تكون باردة في الليل  ،وأثرها في

إذ نشعر بوجود الطبيعة فإ ّنما يستد ّل العقل على وجود

الناقة ذات السنام العظيمة ليبيّن لنا إ ّنه أطعم ضيوفه

خالق جبار عظيم مدبّر لهذا الكون الواسع وهو الذي

الذين جاءوه في الليل بعد أنْ أصابتهم هذه الرياح .

انشأ الطبيعة بصورتها هذه وإليه ترجع األمور  ،وقد

أمّا في قوله( : )36الكامل

تع ّددت اآلراء في تحديد أنواع الطبيعة  ،فعناصرها

وكأنـما ريـ ُح القرنفـل نشرهـا

كثيرة مثل الشمس والكواكب  ،والليل والنهار وما

ــل
أو َح ْنوةٌ ُخل َِطــت خزامـى َحو َم ِ

يحدث بسببهما  ،واألرض وما تحتويه من أشجار

فإ ّنه يشبّه العطر المنبثق من صاحبته ( سعدى )

ورياض وأنهار وجبال  ،وغير ذلك  ،ولكننا ارتأينا

بريح القرنفل هذا النبات ذي الرائحة العطرة التي

أنْ نقسّمها على قسمين هما :

تنتشر بسرعة  ،فجاء بذكر الريح ونباتي القرنفل

 -الطبيعة الصامتة

والريحان وهما من موجودات الطبيعة الصامتة ،

 -الطبيعة الحيّة

ويبدو انّ الشاعر في قوله هذا مزج بين سرعة الريح

على وفق ما وجدناه من أشعار ّ
تمثل هذين القسمين

 ،وأوراق نباتي القرنفل والريحان  ،فلو لم تكن الريح

حفل فيهما ديوان الشاعر ،وكما يأتي -:

سريعة لما أسهمت في نشر رائحة هذين النباتين .

أوالً  :الطبيعة الصامتة :

ويذكر ابن مقروم الرياح أيضا ً حينما يتح ّدث عن طلل

وهي تلك الجمادات المنتشرة على سطح األرض

هند المندثر مبيّنا ً لنا ما عملته فيه الرياح قائالً

الخالية من الحياة التي يمكن لإلنسان أنْ يستشعر

الطويل

بها في الحيوان والطير والحشرات والجبال والبحار

آمن آل هن ٍد بالشريفِ رسو ُم

()37

:

إذا المُس ِم ُع الغرِّ يـ ُد منهـا َتحبَّبــا

محتها رياح الصيـف بعدك والبلــــى
ُ
حادث وقدي ُم
دوارس منها

فيصف الخمرة وقد ارتفع فيها حباب الماء  ،وهو

وأسحـم رحّ ـاف العشــيِّ َسجُـو ُم

أشبه بالفقاعات التي تظهر عند الصبّ  ،فالشارب

فديار هند قد مسحتها الرياح الحارة في فصل الصيف

منها شرب حتى تحبّب أي امتأل ر ّيا ً  ،في اشارة إلى

 ،ثم جاءت أمطار الشتاء بسحبها السود فأزالت

المغ ّني الذي يغرّ د بصوته .

وجرفت ما تب ّقى فيها من آثار  .ويبدو أنّ الشاعر إ ّنما

أمّا في قوله ( : )40المتقارب

قدم الرياح على األمطار ليبيّن لنا إنّ شدة األمطار

فأوردها مع ضوء الصباح

وقوتها  ،كانت بسبب مصاحبة الرياح لها ّ
وإل ما
كانت ّ
لتؤثر هذا التأثير في ديار هند  ،فجمع في ذلك
عاملين اثنين من عوامل الطبيعة الصامتة ليرسم من
خاللهما صورة واضحة لما آل إليه حال هذه الديار .

طوامي خضراً كلون السما ِء
عامــر
وبالمـاء قيــسٌ أبــو
ٍ
شرائع تطحر عنها الجميما
َ
يزينُ ال ّدراري فيها النجوما
ً
ساعة أن تصومـــا
يؤ ِّملُها

وثمة مكوّ ن آخر من مكونات الطبيعة وهي( المياه )
الشواهد  ،ومنها قوله( : )38الوافر

الصباح  ،ولكن ماء هذه الخمرة قد اجتمع عليه بعض

قفر
آجن الجمّا ِ
ت ٍ
وما ٍء ِ

القذى الستعجال حاملها  ،لك ّنها عادت لتكون صافية
ُ
وردت وقـــد تـهـوّ رت الثريـا

تع َّقم في جوانِب ِه السَّبا ُع

بعد أنْ تركها في المكان المخصّص لها  ،ثم يبيّن
لنا ما قام به أبو عامر ساقي هذه الخمرة الذي كان

وتحــت وليَّتــي وهــــم َو َسـا ُع

ينتظرها ساعة ثم يق ّدمها لهم .

فالشاعر هنا يريد أنْ يفخر بأ ّنه جاء إلى هذا الماء
الذي تأمن السباع وتأتي إليه لبعده عن اإلنسان ،

ثانيا ً  :الطبيعة الحيّة :

وهذا ضربٌ من الفخر بالنفس .

وهي عناصر الطبيعة التي تشمل الحيوانات والطيور

ويحاول الشاعر في أبيات أخرى حينما يذكر الخمرة

والحشرات بمختلف أشكالها وأصنافها(. )41

أنْ يذكر الماء الممزوج معها كما في قوله

()39

:

وقد وردت بعض ألفاظها في أشعار ربيعة بن مقروم

الطويل

كقوله(: )42

ً
ُخامية صهباء صرفا ً وتار ًة
س

ُ
ُنـح أصيلــ ٍة
ومربأ ٍة
أوفيت ج َ

ٌ
ومشجوجة بالماء ينـــزو حً بابُهـا
ُضهَّبا
تعاو ُر أيديهم شوا ُء م َ

عليها كما أوفـى القطاميُّ َمرْ َق َبا
فيذكر لنا ( القطامي ) وهو الصقر الذي وقف على
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مكان مرتفع من الجبل يرقب صيد فريسته أنْ سنحت

أراد بها البعير  ،ويبدو أنّ هذا البعير لم يكن كما

له الفرصة  ،فهو في حالة تأهّب قصوى لكل شاردة

يتم ّنى الشاعر بأنْ يكون أكثر تح ّمالً من الناقة  ،ولهذا

وواردة  ،وإ ّنما أراد الشاعر بهذا الوصف نفسه وهو

نجد إنّ الناقة قد تفوّ قت عليه  ،السيما ا ّننا شاهدنا قبل

يتر ّقب تحركات أعدائه دون خشية أو وجل.

ذلك ما كان يضفيه عليها من صفات على العكس من

أمّا الناقة فكان لها حضو ٌر بار ٌز في شعره  ،السيما

بعيره الذي صوّ ره لنا بموضع الشاكي الذي ال يقوى

في لوحة الرحلة  ،منها قوله( : )43الطويل

على شيء .

		
مغاويـــــــــــر ال تنمـــي طريدةُ َخيلِهم
َ
إذا أوه َل ُّ
الجبـــــان المُر َّكبــــــــــــــا
الذعُر
َ

وكان للخيل نصيبها في ديوان الشاعر  ،فذكرها في
رحالته المتع ّددة  ،وهو يفتخر بنفسه تارة  ،وبقومه

فيصف خيول قومه بأ ّنها ال تدع مجاالً لخيول أعدائه

تارة أخرى  ،ومن ذلك قوله( : )47الكامل

بأنْ تنهزم إذا ما أغارت عليهم.

ُ
شهدت الخي َل يــو َم طرادهــا
ولقد

ويحاول الشاعر أنْ يصف ناقته ببعض الصفات التي

ـل
بتسليــم أوظف ِة القوائـم َهي َك ِ

فاقت بها غيرها  ،كقوله( : )44البسيط

إذ يصفها وهي مسترقة الذراع والساق في اشارة

حرج تدمى مناسِ مُها
وجسر ًة
َ
ٍ

إلى سرعتها ورغبتها الشديدة في المسير نحو نزال

كلّفتهـا َفـرأت حقا ً َت َكلُّ َفــ ُه

بي حتى َ
البيدا
أعمل ُتها َ
تقطع ِ

ً
وديقة كأجيــج النار صيخـودا

فتبدو وكأنها متجاسرة في سيرها الطويل وهي تقطع

الحرب والمواجهة مع أعدائه .
وفي موضع آخر يفتخر بقومه ذاكراً خيولهم قصيرة
الشعر  ،يقول( :)48المتقارب
وثغر َم ُخو ٍ
ف أقمنا به
ِ
ماح
جعلنا
السيوف به والرِّ َ
َ

هذه الصحراء القاحلة في جو شديد الحرّ .
بيد انّ هذه الناقة قد تدمي مناسمها إنْ هي حلَّت في

العيال
وجرداً يُقرَّ بن دون
ِ
ُتعوَّ ُد في الحـرب أن ال َبـراح

حتى أفيء بها تدمـي منسامهـا

يهابُ عنه غيرنا أن يقيما

مكانها  ،يقول (: )45

البسيط
مثل البلية من َحلّي ومـن ِر َحلِـي

أمّا بعير الشاعر فيشكو من الكالل واختالط الظالم
عليه  ،يقول ( : )46الكامل
ـــت َّ
ومط ّي ٍة َم َل ْ
الظـالم بعث ُتــه
ـل
يشكو الكالل إليَّ دامي األظ َل ِ
فذكر ( المطيّة ) وهي الحيوان ّ
تذكر وتؤ ّنث  ،وقد

َم َعقِلنا والحديدَ ال َّنظيما
ُلكن الشكيما
خال َل البيو ِ
تي َ
إذا ُكلِّمت ال َتشكـَّـي ال ُكلُوما
فقوم الشاعر أقاموا في موضع يهاب منه اآلخرون
 ،وجعلوا سيوفهم ورماحهم في صفوف منتظمة
استعداداً للحرب وساعة المواجهة  ،بعد أنْ جاءوا

على ظهور خيول قصيرة الشعر في اشارة إلى

لموضوعاته الشعرية وانفعاالته النفسية ولهذا اتكأ

تهيئتهم لها للقتال  ،وكي يظهر لنا مدى بأس هذه

على بعض األساليب التي كان يشعر أ ّنها تح ّقق له

الخيول جعلهن يمضغن لسان اللجام  ،داللة على

ما يبتغيه  .لذا سوف نقتصر في دراستنا على بعض

االندفاع الكبير الذي يشعرن به في انتظار ساعة

األساليب التي ش ّكلت حضوراً في شعر الشاعر ،

اللقاء مع العدو  ،كما أنّ رغبة هذه الخيول في القتال

وعلى النحو اآلتي -:

لتعوّ دها على الحروب فهي ال تأبه إنْ أصابها جرح

 -1أسلوب األمر :

نازف بل وال تشتكي من ذلك أبداً  .ونلحظ هنا مدى

األمر  :هو طلب حصول الفعل من

د ّقة التصوير التي رسمها لنا الشاعر لهذه الخيول ،

المخاطب على وجه االستعالء مع االلزام

 ،وقد

إذ أ ّنها ال يمكن أنْ تدخل إلى ساحة الحرب بمفردها

اعتمده معظم الشعراء في أشعار الفخر خصوصا ً ،

 ،فال ب ّد لها من فرسان يمتطون ظهورها وهؤالء هم

أل ّنه يمنح المتكلم شعوراً بالقوة والعلوّ  ،ألنّ اآلمر

قومه الذين جربّتهم الحروب وشهدت بشجاعتهم .

هو القوي والمأمور هو الضعيف .

()51

واستعمل ربيعة بن مقروم هذا األسلوب في أشعاره
السيما غرض الفخر الفردي والجماعي على السواء

المبحث الثاني  :الصياغة :
الصياغة تش ّكل المحاور الرئيسة في لغة الشعر ،

بمثلي فاشهـد النجــوى وعالــن

ألنّ الشاعر معني باختيار ألفاظه وجعلها متسقة مع

بي األعـــداء والقـــوم الغضابـا

بعضها ضمن حدود صياغة المفردات  ،وفقا ً للسياق

فاألمر هنا تح ّقق بوساطة الفعلين ( اشهد  ،عالن )

الذي ترد فيه  ،ألنّ األلفاظ ال تش ّكل قيمة بمفردها

وهو يحاكي نفسه مفتخراً بقوّ ته وبأسه أمام األعداء

 ،ولذلك كان

 ،وكأنه يريد أنْ يقول للمخاطب عليك المضّي قدما ً

لزاما ً على الشعراء أنْ يهتمّوا بصياغة مفرداتهم

في االعالن عن اسمي دون خشية أو وجل  ،وهذا ما

وض ّم بعضها إلى البعض اآلخر  ،فلكل شاعر أسلوبه

أكده في البيت الذي يليه  ،عندما لجأ إلى األداة ( إنّ

الخاص الذي يميّزه من غيره وطريقته التي يتفرّ د بها

) المؤكدة قائالً( : )53الوافر

في اختيار األلفاظ وترتيب المعاني  ،إذ يرى البعض

يـــرون دوني
فأنَّ المُوعديَّ
َ
لـــب الرِّ قابـــا
أُســود خفية ال ُغ َ

يتناولها الشاعر في شعره( ، )50وعند دراسة الصياغة

معان مجازية أخرى منها
وقد يخرج األمر إلى
ٍ

في شعر ربيعة بن مقروم الضبي وجدنا أنّ أساليب

النصح واالرشاد ،كبيتي الحكمة اللذين يقول فيهما

 ،ما لم تكن ضمن سياق الجملة

()49

إنّ أساليب الشعر تختلف باختالف الموضوعات التي

الصياغة لديه كانت تختلف من أسلوب آلخر طبقا ً

:

الكامل

()54
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ك أنّ األلفاظ وطرائق
ال ش ّ

 ،من ذلك قوله ( :)52الوافر
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أصف المو ّدة من صفا لك وُ ُّدهُ

ّ
قوم عندهم
هل سأل ِ
ت و ُخب ُر ٍ

كم مــن بعي ٍد قــد صفــا لك وُ ُّدهُ
صيل
واترُك مصافاة القريب األَ ِ

األضياف إنْ نزلوا بنــا
كرم
َ
هل ُن ِ

وشفا ُء عِ يِّكِ حائراً إنْ
تسأل
ِ

ــزل
وقريب سـو ٍء كالبعيـ ِد َ
األع ِ
فالشاعر هنا يطلب من المتل ّقي على سبيل النصح

ــــل
ونسو ُد بالمعـروف
َ
غيـر تبخـ ُّ ِ
ّ
يوظف الشاعر االستفهام في ر ّده
في البيت األول

واالرشاد أنْ يميّز في االختيار بين أمرين  ،مبيّنا ً

على سائل ٍة ليعلمها بمجد قومه وكأنه سؤال العارف

عاقبة كل واح ٍد منهما  ،مستعينا ً باسم االستفهام (من)

بالجواب  ،أمّا في البيت الثاني فقد خرج االستفهام

في اشارة إلى عدم تحديد جنس المخاطب  ،أل ّنه أراد

إلى معنى مجازي آخر وهو ( النفي ) الذي يفيد

لهذه الحكمة بعداً أوسع وهو عدم اجتماع النقيضين (

التقرير  ،فهو يقرّ ر ما عندهم من صفات  ،فتكريم

صفاء المو ّدة مع من يريد صفاءها معك  ،وتركها مع

الضيف وأداء المعروف صفتان مالزمتان للشاعر

اإلنسان المراوغ الذي تراه متقلبا ً وإنْ كان قريبا ً ) .

وقومه  ،ال يحتاج إلى دليل ليثبتهما لينفي أي صورة

 -2أسلوب االستفهام :

مغايرة لهم  ،ومع ذلك كان البد له من ايضاح األمر

 ،بمعنى (( طلب المتكلم من مخاطبه أنْ يحصل

بحرف العطف ( الواو ) ليؤكد ما ذهب إليه من

في ذهنه ما لم يكن حاصالً عنه  ،ممّا سأله عنه

خصال قومه الحميدة  ،فيقول( :)58الكامل
ونح ُّل َّ
بالثغر المَخوفِ ُع ُّدوه
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وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما ً من قبل

بصورة أبلغ في المتلقي فيأتي بأبيات أخرى الحقة

في غير معانيها األصلية ممّا يولّد اقناعا ً وتأثيراً في

تفصل
خطباؤُ نا بين العشير ِة
ِ
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المخاطب من خالل اثارة عواطفه وجذب انتباهه

عنـــد النجـوم َمنيعــ َة المتــــأوّ ِل
فالشاعر رسم لنا لوحة شعرية ابتدئت بـ ( ّ
هل ) في

الكامل

األبيات التي سبقت هذه األبيات لتنتهي مع حرف (

))

()55

 ،ويؤدي االستفهام دوراً مهما ً في الخطاب

و ُنعين غارمنا و َنمن ُع َجارنا

الشعري أل ّنه يمتلك القدرة في ادخال المتلقي في
وإذا امرؤٌ منا جنى فكأ ّنه

صميم الصورة(.)56
وكثيراً ما يخرج االستفهام من غايته إلى أغراض
أخرى كالتوبيخ والتقرير والتسوية والتمني ...وغيرها

ً
ويـــرى العـدوُّ ُدرُوءاً
صعبة
العارض المتهلّ ِل
و َنر ُّد حا َل
ِ

.
ويطالعنا ديوان ربيعة بن مقروم الضبي ببعض
صور االستفهام حيث نجد أنّ بعض أدواته استعملت

 ،ومن أشعاره التي ورد فيها االستفهام قوله

ومتى تقم عند اجتماع عشير ٍة

()57

:

المحفل
ونزينُ مولى ذكرنا في
ِ
ذبل
ممّا يخافُ على مناكب َي ِ

الواو ) في األبيات أعاله  ،مع انسجام مجيء الظرف

جدب فهم أه ٌل لذلك .

( إذا ) و( متى ) الزمانية  ،لنرى أخيراً ما يراه العدو
لهذه العشيرة العصيّة على الخصوم ،لشدة تماسك

 -3أسلوب الشرط -:

أبنائها بعضهم البعض .
وتحضر همزة االستفهام في بعض أشعار ربيعة بن

يع ّد هذا األسلوب من األساليب األكثر استيعابا ً
النفعاالت الشاعر العاطفية السيما التي ّ
تتمثل بالفخر

مقروم لما تش ّكله من اضافة في تقرير الحقائق  ،وهو

من خالل تحقيق عنصري الشرط (الفعل وجوابه )

األمر الذي ربّما كان الشاعر بحاجة إليه  ،ومن ذلك

أل ّنه يجعل المتلقي متر ّقبا ً لما سيؤول إليه الكالم .

قوله ( : )59الطويل

وعند استعراض ديوان الشاعر ربيعة بن مقروم

أعجرد إنـّي مــن أمانيّ باطــ ٌل

الضبي  ،وجدنا أنّ أكثر أدوات الشرط حضوراً عنده

وقو ٌل غــداً شيــ ٌخ لذاك ســــؤو ُم

هي ( إذا )  ،واألصل فيها (( أنْ تكون للمقطوع

فجاء بهمزة االستفهام ألجل التقرير من توقيف

بحصوله وللكثير الوقوع ))(. )62

المخاطب على ما يعلم ثبوته أو نفيه ألنّ الشاعر

ومن نماذج ذلك قول الشاعر ( : )63الوافر

يعلم بما قاله الشخص المعني بالخطاب  ،وكذا قوله

ب من ُتعادي
حار َ
إذا حاربت َ
وزاد سال ُح ُه منك اقترابا

أعج ُر ابن المليحة إنّ همِّــي
إذا ما َل َّج ع َُّذالـــي لعانـي

إذا ما مضل ُع الحدثـــان نابـــا

فيجعل من االستفهام وسيلة له في اظهار التعريض

حيث جاء في صدر البيت بأداة الشرط ( إذا ) غير

بضابئ الذي أعان عليه.

الجازمة االمتناعية ثم جاء بفعل الشرط ( حاربت )

أمّا في قوله( : )61المتقارب
ٌ
أزمة
أليسوا الذين إذا

التام بلفظ الماضي وتبعه بجواب الشرط ( حارب من

يهينون في الحــق أموالهـــــم
ألحّ ت على الناس ُتنسي الحُلومـا
التحيــــن ال َمسُيمـــا
إذا اللّزبــات
َ

تعادي)  ،ويأتي في البيت الثاني ليق ّدم جواب الشرط
ليشرك المتلقي في التأمل إلى ما سيحدث من أمر بعد
األداة ( إذا ) في صورة تكشف لنا قدرة الشاعر في
توظيف األدوات في محلّها من النص الشعري ,

انّ االستفهام هنا جاء لتثبيت حقيقة مهمة مفادها

ومثل ذلك قول الشاعر( : )64الطويل

وقوف قومه في كل األزمات واالسهام في حلّها

ً
ُ
ُالفــة
صبحت س
ـــدق قــد
وفتيـان صِ
ٍ
ِ

بعقول تمتلك الذكاء والحكمة  ،وال عجب أنْ كان

إذا الدي ُ
الليل طرَّ با
جوش من
ك في
ِ
ٍ

هؤالء يهينون أموالهم في الحق اذا ما حدث قحط أو

فقد تأخرت أداة الشرط ( إذا ) لكي يترك للمتلقي
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يواسي في كريهتــه أخــاهُ
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معان وصور تنسجم وجملة
ما يدور في ذهنه من
ٍ
الشرط وهي ال تبتعد كثيراً عن ما ق ّدم له في صدر

عبر مجموعة من الكلمات التي ال بد له أنْ يحسن

البيت .

تصويرها  ،ألنّ التصوير (( ينطق لك األخرس

وأحيانا ً يتخذ ابن مقروم من األداة وجوابها مدعاة

ويعطيك البيان من األعجم  ،يريك الحياة في الجماد

لفخره بقومه واظهار شجاعتهم أمام األعداء  ،ومن

 ،ويريك التئام عين األضداد ))

 ،ومن خالل

ذلك قوله( :)65الكامل

الصورة الشعرية يتبيّن لنا قدرة الشاعر على الربط

وإذا الحمالـــــــــ ُة أثقلــت ُحمّا َلهـــــــا

بين الخيال والحقيقة  ،بيد أنّ لها مجموعة من اآلليات

ــــل
فعلــى سوائمنـا ثقيـــ ُل المح َم ِ

()69

التي تتش ّكل بها في البالغة العربية  ،وقد عرفت هذه

فاالشارة واضحة إلى رباطة جأش أبناء قومه .

اآلليات بعلم البيان ،ولهذا ستكون دراستنا في هذا

أمّا قوله ( :)66الكامل

المبحث على ما جاء في هذا العلم من تشبيه واستعارة

وإذا ُتعـــلَّ ُل بالسيـــاط ِجيا ُدهــا

وكناية  ،بما تيسّر لنا من شواهد شعرية في ديوان

ـــــل
أعطـاك نائيـه ولـــم يتعلّ ِ
فالشاعر يتخذ من أداة الشرط ( إذا ) وسيلة ليعبّر فيها
دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

162

فيها مختلف الحقائق المتباينة  ،ويعيد خلقها من جديد

عن شدة هذه الجياد وبأسها .

ربيعة بن مقروم الضبي .
 -1التشبيه :
يع ّد التشبيه واحداً من أهم أركان البالغة لكونه

ويأتي ابن مقروم في بعض األحيان باألداة في بداية

من وسائل الخيال التي تتألّف منها الصور البيانية ،

صدر البيت ليختتم بجواب الشرط عجز البيت كما

أمر
وقد عرّ فه البالغيون بأ ّنه (( الداللة على مشاركة ٍ
آلخر في معنى ))( ، )70وقد أجاد ابن مقروم الضبي

إذا لــم يجتــــــزر لبنيــه لحمـا ً

في توظيف التشبيه في أشعاره المختلفة ومن ذلك

في قوله( : )67الوافر
غريضا ً مـن هوادي الوحش جاعوا
ليترك للمتلقي تصوير ما يشاء من المعاني ما بين
األداة والجواب كاشفا ً لنا براعته واجادته في توظيف
هذا األسلوب .

()71

 :البسيط
بانت سعاد فأمسى القلب محمودا
ٌ
أطاع لها
حلبية بك ٌر
كأنها
َ
قامــت تريك غداة البين منسـدالً
وأخلقتك ابنة الحُرّ المواعيدا

المبحث الثالث  :الصورة الف ّنية :

ت الجوِّ أو أودا
ومل تلعا ِ
من َح ٍ

تش ّكل الصورة أحد أعمد البناء الرئيس للقصيدة

تخالـه فـــوق متنيهـا العناقيـــدا

العربية  ،وتعرّ ف على أ ّنها (( رسم قوامه الكلمات

يفتتح الشاعر قصيدته بذكر ( سعاد ) التي هجرته

))( ، )68فالشاعر حينما ينظم قصيدته يحاول أنْ يجمع

م ُْخل ً
ِفة بالمواعيد التي قطعتها له  ،ثم يستعرض

صفاتها الجسدية  ،فيشبّبها بأ ّنها كالظبية البكر كثيرة

السلسل
كأسٌ ُتص َّفق بالرّ حيـق
ِ

المرتع  ،ونلحظ انّ الطرف األول التشبيه جاء مفرداً

فقد جاء عجز البيت ليضفي بعض الصفات على

ّ
ممثلً بـ ( سعاد ) ،أمّا طرفه الثاني فجاء مر ّكبا ً من

المشبّه به وهو ( سعاد) ويدلّنا على مفاتن جسمها

( الظبية التي تتحرّ ك بانغماس وجذب ) .

الذي شغله .

أمّا البيت الثالث فقد وردت فيه أداة التشبيه بصورة

ويميل الشاعر في بعض األحيان إلى االكتفاء

ك وهو ( تخال ) التي استعاض بها الشاعر
فعل الش ّ

باإلشارة إلى المشبّه دون أنْ يذكره صراحة ثم يملي

عن الفعل ( يشبه ) ضمن صورة تحرّ ك خيال المتلقي

عليه بعض الصفات  ،كقوله( : )74الطويل
ـــر َخ ِّطـيٍّ كأن سِ نا َن ُه
وأسْ َم َ

وتجعله مشاركا ً في رسم الصورة التي أرادها الشاعر

شهابُ غضــا ً شيَّعتــه َف َتلهَّبا

.
والى مثل هذا التشبيه نجد ابن مقروم يشبّه صاحبته

إذ يصف رمحه بأ ّنه كالنار في العود الذي أغني

:

بكثرة الحطب  ،بعد جلبه من ( الغضا ) هذا الشجر

( سعاد ) أيضا ً في قصيدة أخرى  ،يقول فيها

()72

دار لسُعـدى إذ سعــاد كأنهــــــــا

الرمح  ،فالمشبّه ( الرمح ) والمشبه به النار في العود

ِفص ِل
رشأ غري ُر الطرف رخصُ الم َ

 ،أمّا وجه الشبه فهو الصورة المتكوّ نة من اشتعال

فالمشبّه هو ( سعاد ) وقد جاء بصيغة المفرد  ،أمّا

النار في هذا الحطب .

المشبّه به فكان متع ّدداً  ،إذ شبّه صاحبته بالضبي

ومن صور الشبه األخرى قوله( : )75الكامل

الصغير الذي قوي على المشي توّ اً دون انْ نغفل

ب َيذب ُِل
وإذا امــرؤٌ ممــّــــــــا َيخـــافُ على مناكِـــ ِ

نعومة مفاصله  ،وجمالها فقد تع ّددت صفات هذا

فالمُشبّه هو ( المرء ) في اشارة إلى أفراد قومه حينما

الضبي  ،ولك ّنها جميعا ً تد ّل على جماله وحسنه ،

يرتكب أحدهم جناية  ،والمشبّه به صورة مجتمعة

وهذا ما رآه في وجده متجسّداً في جمال صاحبته .

عنوانها الشخص الذي ارتكب جرما ً ويسير وهو

ويحاول الشاعر في قصيد أخرى أنْ يشغل المتلقي

من ّكس رأسه  .أمّا وجه الشبه فهو االعتزاز بالنفس

في مثابة المشبّه به أكثر من المشبّه فيقول( : )73الكامل

وعدم االعتداء على اآلخرين  ،ويبدو هنا أنّ الشاعر

وكأ ّنما ريح القرنفل نشرها

أراد أنْ يظهر للمتلقي مدى الشرف الكبير لقومه في
تعتاده بفوارقها وجريَّة

وكـأنّ فاها بعدما طرق الكــرى
أو صنوة خلطت خزامى حومل
ُ
ُبقل
وثقيله بسرار
ٍ
روض م ِ

عدم ارتكابهم الخطيئة .
وفي صورة تشبيهية أخرى يذكر فيها أكثر من أداة
فيقول( : )76الكامل
نهج كــأن حـــرث النبيـط عُلوبُــ ُه
ٍ
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مل
ضاحي الموارد كالخصير الم َُر ِ

في ذلك مثل األتن التي ذبلت ضوامرها عطشا ً ،

فذكر المشبه ( النهج ) أي الطريق  ،ثم األداة ( كأن

ووجه الشبه بينهما نتج عن االثنين في مقاومتهما

)  ،وجاء المشبّه به ( العلوب) أي اآلثار  ،أمّا وجه

العطش .

الشبه فهو ( حرث النبيط ) بمعنى تفتيش الكتاب

-االستعارة :

وتدبيره  .فجمع المشبّه واألداة والمشبّه به ووجه

وهي فن من فنون علم البيان كونها (( أم ّد ميدانا ً وأش ّد

الشبه  ،في شطر البيت األول  ،فالمشب ّه به (النهج)

افتنانا ً وأكثر جريانا ً وأعجب حسنا واحسانا ً وأوسع

واألداة ( كأنّ )  ،والمشبّه به  ،العلوب  ،ووجه الشبه

سعة )) ...

 ،وقد عرّ فها عبد القاهر الجرجاني

( حرث النبيط )  ،ثم ينتقل المتلقي إلى الشطر الثاني

بقوله  (( :االستعارة أنْ تريد تشبيه شيء بالشيء

من البيت فيذكر المشبّه ( ضاحي الموارد ) (الخصير

وتظهره وتجيء إلى اسم المشبّه فتعيره المشبّه

المرمل) ليكون وجه الشبه هو ذاته حرث النبيط أي

وتجريه عليه ))( ، )81ومن أمثلتها في شعر ربيعة بن

تفتيش الكتاب وتدبّره  .وهذا ما يسمّى بـ ( التشبيه

مقروم قوله( :)82الوافر

المفروق )

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

164

()77

 ،ونلحظ هنا أنّ الشاعر وضعنا أمام

()80

ويأبى الــذ َّم لـــي أني كريـ ٌم

صورة الرحلة وهو في طريقه للممدوح آمالً عطفه

وأنَّ محلّـي ال َق َبــ ُل ال َيفــا ُع

ورضاه وهو يسلك هذا الطريق على الرغم من

فاستعار ( القبل اليفاع ) وهو الجبل المرتفع للداللة

صعوبته  ،لك ّنه يأتي في بيت آخر ليبيّن لنا غاية

على المكانة التي يحظى بها بين أبناء قومه  ،السيما

الصورة التي رسمها من قبل فيقول( : )78الكامل

أ ّنه في موضع الفخر بنفسه  ،وهذه االستعارة استعارة

فإذا وذلك كأنـه مـا لــم يكــــــن

تصريحية  ،ألنّ المشبّه ــــ ونعني به الشاعر ومكانته

ّإل تذ ّكــ ُرهُ لمـــن لـــ ْم َيجْ
هـــل
ِ
فقوله ( وذلك ) إ ّنما تذكرة للممدوح ليس ّإل .

ـــــ لم يذكر صراحة فحذف ذكر إحدى لوازمه وهو
( المح ّل )  ،ثم يذكر المشبّه به وهو ( الجبل )  ،ولذا

ولم تقتصر تشبيهات ربيعة بن مقروم على أداة

جاءت االستعارة بنوع من التوافق والترابط لالنفعال

التشبيه ( كأن )  ،بل نجده يميل إلى استعمال األدوات

الذي أحسّ به الشاعر وحاول أنْ يجد صداه في نفس

األخرى كما في قوله( : )79المتقارب
ي َُحلِّئ مِثــ َل القنـا ُذبَّــالً

المتلقي .

ثالثـا ً عــن الورد قـــد ُكنَّ هِي َما

ومن استعاراته أيضا ً قوله( : )83الطويل
و َمولىً على ضنـك المقام َنصر ُت ُه

فالمشبّه ( الحمار الوحشي ) والمشبّه به ( األتن ) ،

إذا الن ِّكسُ أكبى زنــدَ هُ فتذبذبــا

واألداة ( مثل) فقد منع الماء عن الحمار ثالثة أيام ،

فذكر لنا المشبّه وهو ( النكس ) أي الرديء من

حتى أصبح هائما ً على وجهه من شدة العطش وهو

الرجال  ،وقد حذف المشبّه به  ،وهذه استعارة مكنية

 ،وبهذا رسم لنا صورة من صور بطوالته التي كان

ال تستريحين ما لم ألق مسعودا

يتغ ّنى بها دائما ً من خالل نصرته ألحد الموالي .

سهــل الفنـاء رحيــب الباع محمودا

أمّا قوله ( : )84البسيط

يأتي الشاعر بثالث كنايات واحدة تلو األخرى (

أهلكت ماالً لو َقنِعْ َ
َ
ــت به
تقو ُل

جزالً مواهبه  ،سهل الفناء  ،رحيب الباع)  ،وهي

عمل
ترحال وعن
أغنـاك عن طول
ٍ
ِ
فهو استعارة مكنية أيضا ً  ،إذ ذكر المشبّه وهو (

كنايات عن صفة لممدوحه مسعود بن أبي سالم بن
أبي سلمى  ،تشير إلى كثرة عطائه الذي أغدقه على

المال ) وحذف المشبّه به  ،فاستعار للمال حياة ثم

الشاعر .

أهلكها  ،وكان األحرى به أنْ يعيش بهذا المال ما

وفي قوله ( : )88الطويل

تب ّقى من حياته دون عناء وتعب .

ِّ
الحـق أموا َلهُـم
ُهينـون في
ي
َ

وفي قوله ( : )85المتقارب

إذا اللـ ُز ُ
ْــن المُسِ يمـــا
بات ال َت َحي َ
يك ّني بهذه الصورة عن عظمة جود أصحابهم
وكرامتهم  ،وهم يكرّ مون الضيوف في أيام القحط

استعارة مكنية ْ ،إذ استعار لفظة ( أبني ) للمعالي (

التي تمرّ على الناس دون مباالة .

المشبّه )  ،وهي ليست مّما يمكن بناؤه  ،في ما حذف

ومن كناياته أيضا ً قوله( : )89الطويل

المشبّه به ليش ّد من انتباه المتل ّقي ويضعه في صورة

دت ِبها هنداً وهِن ٌد َغريــرةٌ
َع ِه ُ

يبحث عن مكنوناتها .

حـش بلهاء العشيّ نئـو ُم
عـن الفُ ِ

فالكناية هنا في لفظة ( نئوم ) في اشارة إلى صاحبته
الكناية :

هند التي تبدو متنعّمة وبعيدة عن الفحش وكريمة

وهي فنّ آخر من فنون البيان تعرّ ف الكناية بأ ّنها ((

النفس  ،لكنها غير ممتهنة باألعمال فلها من يقوم

أنْ يريد المتكلم اثبات معنى من المعاني فال يذكره

مقامها ليؤدي واجبات البيت .

باللفظ له في اللغة  ،ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه

وفي صورة من صور الكناية المتداولة عند الشعراء

وردفه في الوجود فيومئ إليه  ،ويجعله دليالً عليه

 ،يأتي ربيعة بن مقروم ليقول( : )90المتقارب

))( . )86وعند مطالعتنا لديوان الشاعر ربيعة بن
مقروم وجدنا ا ّنه ّ
وظف الكناية في بعض أشعاره ،

طِ ـوا ُل الرِّ مـاح غداة َالصَّباح

من ذلك

قوله ( : )87البسيط

لمّا تش ّكت إلي األين قلت لها
ُ
الق أمرءاً جـزالً مواهبـه
ما لـم أ ِ

الحريمـا
ذوو نجـد ٍة يمنعـون َ
فقوله ( طوال الرماح ) كناية عن رفعة أصحابه
وشرفهم في كل أمر  ،فهم سرعان ما يلبّون دعوة من
يستنجد بهم ويدافعون عن الحريم بما أوتوا من قوة
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وشجاعة  ،وهذه من الصفات التي يتم ّناها العربي

وفي الجدول أدناه احصائية لألوزان التي استعملها

لقومه الذين يفتخر بهم .

الشاعر في قصائده ومقطوعاته مر ّتبة تنازليا ً :

المبحث الرابع  :االيقاع :
االيقاع في اللغة من (( ايقاع اللحن والغناء
وهو أنْ يوقع األلحان ويبيّنها ))

()91

بمعنى الجريان

أو التد ّفق  ،أمّا االيقاع في القصيدة فهو العنصر الذي
يميّز الشعر عمّا سواه  ،فالموسيقى في الشعر تقوم
مقام األلوان في الصورة  ،فيما أ ّنه ال توجد صورة
من غير ألوان فال يوجد شعر من غير موسيقى
وسنتابع االيقاع عند ربيعة بن مقروم الضبي بقسميه

بن مقروم الضبي نظم قصائده على أغلب بحور

الخارجي والداخلي .

الشعر العربي  ،السيما البحور الطويلة التي تقدمّها

أوالً  :االيقاع الخارجي :

البحر الوافر  ،وهو من البحور المهمة في الشعر

وستقتصر دراستنا فيه على الوزن والقافية أل ّنهما من

العربي  ،إذ جعله حازم القرطاجني إلى جانب الكامل

مرتكزات البنية االيقاعية لدى أي شاعر .

بعد الطويل والبسيط(. )95

 -1الوزن :

ويبدو إنّ كثرة اعتماد الشاعر على البحر الوافر يعود

للوزن أهمية كبيرة في الشعر ،فهو وسيلة
(( تم ّكن الكلمات من أنْ ّ
يؤثر بعضها في بعضها

إلى الرابط القوية في تد ّفق أجزاء هذا البحر وتالحقها
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ومن خالل الجدول السابق يتبيّن لنا إنّ الشاعر ربيعة

اآلخر على أكبر نطاق ممكن ))( ، )93أل ّنه االطار
ّ
التبعثر(. )94
الخارجي الذي يمنع القصيدة من

الفخر  ،كما في قصيدته التي يقول فيها(:)97

وقد سار ربيعة بن مقروم الضبي في أكثر قصائده

فقد أصِ ُل الخلي َل وإن نآني
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ومقطوعاته على خطى الشعراء الجاهليين الذين
سبقوه من حيث توظيف األوزان الشائعة التي سنذكر
بعض النماذج منها في هذه الدراسة .

مع سرعة نغماته فضالً عن أ ّنه ذو أسلوب يتسم
بصفة الخطابة( ، )96وقد شاع الوافر عنده في قصائد
الوافر

ُ
أمر َقومي
وأحفظ بالمغيبة َ
ويسعد بي الضَّري ُ
ك إذا اعتراني
ويأبى َّ
الذ َّم لي إني كري ٌم

وأني فـي بنــي بكـر بن سعـ ٍد
َوغِ بُّ عدواني كأل جُدا ُع
فال يُسدى لديَّ وال يُضا ُع
و َيكرهُ جانبي البط ُل الشجا ُع
وأنَّ محلي ال َق َب ُل ال َيفا ُع

أخريات عمره .
أمّا البحر الي جاء بالمرتبة الثالثة عند الشاعر فهو
البحر المتقارب والذي يأتي أيضا ً في المرتبة الثالثة من
حيث نسبة شيوعه في الشعر العربي( ، )101وقد كانت
عدد األبيات التي نظمها الشاعر على هذا البحر()48

إذا تمت زوافــ ُرهُــــم أُطـا ُع

بيتا ً مقسّمة على قصيدة واحدة ومقطوعتين شعريتين

إذ نلحظ قوة العاطفة التي و ّفرها هذا البحر للشاعر

 ،وعلى الرغم من أنّ هذا البحر من البحور المتذبذبة

وهو يفتخر بنفسه ثائراً ومدافعا ً عن شرف قبيلته .

بين القلة والكثرة(ّ ، )102إل أنّ الشاعر أحيانا ً يميل إلى

وجاء في المرتبة الثانية لدى الشاعر البحر الكامل

االندفاع في قوله وقد يسّر له المتقارب هذا الجمال

الذي يصلح ألغلب الموضوعات الشعرية بما

كما في قصيدته التي يقول فيها( : )103المتقارب

يتصف به من جلجلة وحركات تصل به إلى درجة

هوان أن ْفنا المُقا َم
ودار
ٍ
ِ
إذا كان بع ُ
للهوان
ض ُه ُم
ِ

الفخامة( ، )98ونظم عليه الشاعر إحدى قصائد الفخر
 ،ومقطوعتين شعريتين  ،يقول في إحداهما(:)99

وثغر َم ُخو ٍ
ف أقمنا به
ٍ

الكامل
ُ
ومشيت باليد قبل رجلي خطوها

ّ
بها فحللنا
محلً كريما
َ
خليط صفا ٍء وأُمّا رؤوما

ٌ
رأيت الشخص ُ
ُ
ثالثة
قلت:
فإذا
وقــضى بنـيَّ اإلمْ َر لم أشعر به

َيهابُ به َغيرُنا أنْ يُقيما

ب
َرسْ فُ المُقيّد تحت صُلب أحد ِ
ب
قر ِ
أو واح ٌد وأخاله لم َي َ
ُ
ب
وإذا
شهـــدت أكـونُ كــال ُم َت َغيَّـــ ِ

معاقلــنا والحديـدَ النظيمــا
فنلحظ اندفاعه في اظهار شجاعة قومه وفخره بهم ،
وهذا ما أتاحه له هذا البحر .

ونلحظ هنا حالة الحزن التي تبدو على الشاعر في

بنسبة أقل من البحور التي تح ّدثنا عنها  ،طبقا ً للغرض

هذه المقطوعة من خالل ايمانه بقدره المحتوم الذي

الشعري وحالة االنفعال الداخلي لدى الشاعر .

آل إليه فعلمنا مدى اليأس الذي أصابه وهو في
أخريات عمره  ،وقد كان للبحر الكامل أثر في نسج

 -2القافية :

القضية التي عرضها وبيان داللتها من خالل اللين

تع ّد القافية ركنا ً أساسيا ً من أركان البيت

واإلنسانية والتنعيم الواضح في قوله  ،وهذا ما كفله

الشعري  ،فهي (( شريكة الوزن في االختصاص

 ،فعلمنا مدى اليأس الذي أصابه في

بالشعر وال يسمّى الشعر شعراً حتى يكون له وزن

هذا البحر

()100
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 ،وهذا ما أك ّده قدامة بن جعفر في

 ،وهما الغرضان اللذان قد يح ّتمان على الشاعر أنْ

 ،وعادة ما تسمّى القافية باسم

يجهر بصوته مادحا ً أو مفتخراً  ،من أجل تحقيق ما

حرف رويها بحسب تعريف الخليل لها  (( :هي آخر

يصبو إليه وليكشف عن امكانات تجربته الشعرية ،

ساكن في البيت إلى أقرب ساكن يليه مع المتحرّ ك

التي قد تتجسّد في هذين الغرضين أكثر من غيرهما .

الذي قبله ))(. )106

أمّا القوافي التي تنتهي بأحرف ( ن  ،د  ،ر  ،ق )

ويمكن أنْ نلحظ أبرز القوافي التي اعتمدها الشاعر

فكانت أق ّل حضوراً من سابقتها  ،وهذا ربّما يتعلّق

ربيعة بن مقروم الضبي وفقا ً للجدول اآلتي :

بحالة الشاعر النفسية وذوقه الخاص في تفضيل

وقافية))

()104

تعريفه للشعر

()105

الروي الذي يتناغم مع طبيعة الحدث الشعري .
وال ب ّد من االشارة هنا إلى انّ الشاعر ربيعة بن
مقروم الضبي قد اعتمد على القوافي المطلقة

()107

في جميع قصائده ومقطوعاته الشعرية التي وجدناها
في الديوان  ،وهذا يبيّن لنا انّ الشاعر سار على
نهج أسالفه الشعراء الجاهليين  ،فضالً عن تم ّكنه في
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ومن خالل الجدول السابق يتبيّن لنا أنّ الشاعر لجأ
إلى حروف الروي األكثر شيوعا ً في الشعر العربي ،
فنجد أنّ قافية ( الالم والميم والباء ) كان لها الصدارة
في شعر الشاعر وهي من القوافي التي ترد كثيراً
في أشعار العرب  ،وأحرف الروي ( ل  ،م  ،ب)
من أحرف الذالفة ( ل  ،م  ،ن  ،ف  ،ر  ،ب
) ،والذالفة تعني انفالت الكالم بحرية ودون ّ
تعثر
 ،وهذا يدفعنا إلى القول إنّ الشاعر كان يريد أنْ
يطلق العنان لصوته عبر استعماله هذه األحرف
السيما وأ ّنها تتصف بالجهر  ،وهذا ما يؤكد عليه
علم األصوات في أنّ للجهر دورا فاعال في وضوح
الصوت  ،إذا ما علمنا إنّ أغلب قصائد الشاعر التي
تنتهي بهذه األحرف كانت في غرض المديح والفخر

أدواته الشعرية من قوانين النحو وغيرها .
وقد أفاد الشاعر كثيراً من الحرية التي يو ّفرها هذا
النوع من القوافي للتعبير عن أفكاره ومشاعره
وأحاسيسه المختلفة في األغراض الشعرية التي نظم
بها  ،وربّما هذا األمر قد ال يتو ّفر له في القوافي
المقيّدة  ،ألنّ حركة الروي قد تدفعنا للتعرّ ف عن
الحالة النفسية للشاعر ،فقد شاع في الشعر العربي
لجوء الشعراء إلى القوافي المضمومة في مواضع
القوة والفخامة  ،والكسرة في مواضع اللين والرقة
 ،أمّا الفتحة فهي أضعفهما في مالءمة مواضع اللين
والرقة( ، )108وهذا ما كان واضحا ً في قوافي شاعرنا
ربيعة بن مقروم الضبي  ،على ا ّننا يجب أنْ ال نغفل
ذوق الشاعر الخاص الذي يدفعه إلى اعتماد حرف
روي دون آخر .

ثانيا ً  :االيقاع الداخلي :

يحاور نفسه ليبيّن لنا مدى ّ
تأثره بهجران صاحبته (

اشتمل شعر ربيعة بن مقروم على مجموعة من

الرُّ واع ) وص ّدها عنه بعد تق ّدمه في السن .

العناصر االيقاعية التي تك ّفلت بالجانب االيقاعي

وفي قصيدة أخرى يقول الشاعر( : )113الطويل

الداخلي  ،فش ّكلت لنا ظاهرة بارزة في شعره  ،ومن

أمنْ آل هنـــ ٍد بالشريــفِ رسو ُم
دوارس منهــــا حـادث وقديـم

أه ّم هذه العناصر ما يأتي -:
 -1التصريع :

التصريع جل ّيا ً في لفظتي ( رسوم ) و ( قديم )
إذ نجد
َ

ويقصد به تصيير مقطع آخر المصراع األول في

 ،نتيجة اسقاط الشاعر جزءاً من معاناته على الطلل

 ،وتأتي أهميته في الشعر بأ ّنه

 ،مّما أسه َم في رفع قيمة التناغم الموسيقي لهذا البيت

البيت مثل قافيته

()109

يُسهم في (( خلق ايقاع يتناغم مع المضمون في

 ،وهيّأ األذهان إلى متابعة الشاعر .

تركيبه الداللي لكونه تكراراً صرفيا ً ))(. )110
ومن أمثلته في شعر ابن مقروم الضبي قوله

()111

:

 -2الجناس :

الطويل

وهو من الفنون البالغية التي يكون فيها اللفظ واحداً

تذ ّك ُ
ُـك زينبــا
رت والذكرى تهيج َ

والمعنى مختلفا ً  ،ويرى ابن األثير إنّ هذا النوع من

لقد ّ
وظف التصريع في مطلع قصيدته ليُزيد من

جنس واحد(. )114
تركيبها من
ٍ

جمالية التلوّ ن االيقاعي  ،فجاء بآخر كلمة من الشطر

ومن أكثر أنواع الجناس شيوعا ً عند ربيعة بن مقروم

ً
موافقة للكلمة األخيرة من
األول ( زينبا ) لتكون

الضبي هو الجناس االشتقاقي  ،وهو تشابه جزئي في

العجز(تقضّبا) من ناحية الوزن العروضي ( مفاعِ ل)

عدد حروف األلفاظ(. )115

 ،فأضفى بذلك قيمة موسيقية على البيت الشعري

ومن أمثلته قوله( : )116الطويل

فضالً عن بيان انفعال الشاعر في تهيّج ذكرى

ُ
ُنح أصيلـ ٍة
ومربـــأة
أوفيـــــت ج َ

صاحبته زينب .
أمّا قوله(: )112

عليها كما أوفى القطامـي مرقبا
الوافر

ْ
صرمت مو ّدتـــك الـرُّ وا ُع
أال
وج َّد ال َبيــــن منهــا والــودا ُع
الشاعر قد وافق بين ( الرُّ واع ) في
يلحظ فيه أنّ
َ
نهاية صدر البيت و (الوداع) في العجز ليح ّقق بذلك
ً
ً
ً
متناسقة ذات ايقاع متسلسل  ،وهو
موسيقية
نغمة

فقد جانس بين لفظتي ( أوفيت ) و ( أوفى ) ليتضاعف
النغم الموسيقي في البيت .
وقوله( : )117البسيط
ْ
فرأت ح ّقــا ً تكلّ َفـ ُه
كلّفتهـــا
ً
النار صيخـودا
وديقة كأجيج ِ

ً
تكلفة ) واضحة
فالمجانسة بين لفظتي ( كلّفتها ) و(
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وأصبح باقي وص َلها قد تقضّبـا
َ

الكالم إ ّنما سمّي مجانسا ً ألنّ حروف ألفاظه يكون
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 ،وقد أضفت قيمة صوتية متكرّ رة للبيت الشعري .

أخوك أخوك من يدنو وترجـو
مو ّدتـه وإنْ ُدعي استجابـا

وكذلك نجد الجناس االشتقاقي في قوله( : )118البسيط
ُ
بقوم يُحدون فلـم
وقد
سمعت ٍ

إذ يكرّ ر الشاعر لفظة ( أخوك ) ليبيّن قيمة األخ الذي

أسمعْ بمثل َِك ال حِلما ً وال جـودا

ال ّ
يتأخر عن استجابة دعوة أخيه .

إذ جانس بين لفظتي ( سمعت ) و ( أسمع ) فح ّقق

أمّا قوله( : )122الكامل

بذلك جرسا ً موسيقيا ً َم ّكن ُه من ش ّد انتباه المتلقي

أصفِ المو ّدة من صفا لك و ّدهُ
كم من بعيــ ٍد قـد صفــا لك و ّدهُ

ليتعرّ ف على حُلم ممدوحه وجوده .

واترك مصافاة القريب األميل

أمّا في قوله( : )119الكامل
ونحق في أموالنا لحليفنـا ح ّقا ً
ّ

وقريـب َسـو ٍء كالبعـيد األعـزل

سأل
ينوء بــه وإن لـــم َي ِ

إنّ تكرار العبارة هنا ح ّقق نسقا ً موسيقيا ً ضاغطا ً

فتكرار النغم في هذا الجناس وما نتج عنه من حركية

لفكرة مركزية عند الشاعر غلّفها بحكمة تفضي إلى

 ،يبيّن لنا رغبة الشاعر بأنْ يجعل المتلقي في دائرة

ضرورة صفاء المودة مع من يكون مخلصا ً معنا ،

واحدة لالستحواذ على مشاعره وذهنه  ،وهو ينظر

ال أنْ تقتصر على القريب الذي قد يسيء إليها  ،فقد
نجدها أحيانا ً عند البعيد ّ
تتمثل بأبهى الصور.
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إلى كرم قوم الشاعر.

الشاعر  ،ويقصد به اعادة ألفاظ بعينها لنكت بالغية

فتكرار اسم (عُمارة )  ،يدلّنا على طبيعة الموقف

 ،وينشأ

االنفعالي عند الشاعر  ،الذي أراد أنْ يؤكد من خالله

التكرار عن ثبات إحدى اللحظات الشعورية عند

فخره الكبير بقتل هذا الشخص  ،فاكتسبت اللفظة

الشاعر التي تح ّقق لديه تركيزاً شعوريا ً معيّنا ً تجاه

ايقاعا ً داخليا ً منح الفكرة قو ًة وترسيخا ً لدى المتلقي .

نوعية اللفظ المكرّ ر .

ومن خالل ما تق ّدم يبدو لنا إنّ هذه الفنون قد ح ّققت

وقد اهت ّم الشاعر ربيعة بن مقروم بهذا الفن البالغي

غاياتها عند ربيعة بن مقروم الضبّي  ،إذ أضفت

مستثمراً دالالته الموسيقية التي تؤ ّدي إلى تكثيف

طابعا ً ايقاعيا ً منسجما ً مع التجربة الشعرية  ،والتف ّنن
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االيقاع وتقويته  ،ولفت انتباه المتلقي على اللفظ

في القول لفظا ً ومعنى .

وفي قصيدة أخرى يقول( : )123المتقارب
ُمار َة بين الرّ مـاح
تركنـا ع َ

 -3التكرار :

عبس نزيفـا ً كليمــا
ُمار َة
ع َ
ٍ

يع ّد التكرار أحد أه ّم وسائل التنغيم التي يلجأ إليها
متع ّددة  ،كاإلفهام والتأكيد وغيرها

()120

المراد التركيز عليه وتوكيده .
ومن األمثلة على ذلك  ،قوله( : )121الوافر

		

الخاتمة
يمكن اجمالها بالنقاط اآلتية :

على استيعاب تجربته الشعرية وانفعاالته النفسية ،

• على الرغم من صعوبة ألفاظ ربيعة بن مقروم

فيما لم يغفل البحور األخرى كالطويل والمتقارب

الضبي ّ ،إل أ ّنها جاءت منسجمة مع المعاني التي

والتي أسهمت وو ّفرت له الحرية في اطالة نفسه

أرادها فشكلّت لنا صورة واضحة المعالم لمدى

الشعري للبيت والقصيدة .

امكانيته في توظيف قدراته الشعرية  ،فكانت أغلب

• أفاد الشاعر من تجربته الشعرية في توظيف بعض

ألفاظه مهتمّة باألماكن التي وقف عندها من خالل

الفنون االيقاعية  ،بما يح ّقق له سُبل القصد في ال ّنص

كثرة أسفاره في الجزيرة العربية  ،وكذلك بالطبيعة

الشعري  ،ويغنيه للتعبير عن أحاسيسه وانفعاالته ،

وركائزها المختلفة سواء الحيّة منها أم الصامتة .

فالتصريع والجناس والتكرار كانت من أبرز أدواته

واالعالم من ممدوحين وأعداء .

التي استعملها للتأثير في المتلقي وش ّد انتباهه  ،بما

• اهتمام الشاعر بصياغة ألفاظه في القصائد

تمتلكه من قوة تعبيرية وجرس موسيقي.

والمقطوعات على السواء  ،وقد سجّ لت أساليب األمر

ويبقى شعر ربيعة بن مقروم مرآة حافلة لتدوين

 ،واالستفهام  ،والشرط حضوراً متميّزاً عنده من

حوادث  ،وأخبار قبيلته في لغة قوية تميّز بها الشاعر

خالل أدواتها المتع ّددة  ،مع ادراكه لخصوصية كل

وإنْ كان لم يبتعد فيها كثيراً عن لغة شعراء عصره .

أسلوب وما يشير إليه من دالالت بما ينسجم والنص

وتبقى لغة الشاعر ربيعة بن مقروم الضبي قوية

الشعري  ،ومدى استجابة المتلقي له .

متماسكة بغضّ النظر عن الغرض الشعري الذي

• جاء شعره زاخراً بالصور الفنية التي رسمها عن

كان ينظم فيه  ،ولكنها قد ال تبتعد كثيراً عن لغة

طريق آليات علم البيان بأركانه الثالثة  ،التشبيه

شعراء هذا العصر الذي وضعت فيه أولى لبنات

واالستعارة والكناية  ،فكانت صوراً متميّزة ومتنوّ عة.

شعرنا العربي الزاهر .

• حافظ الشاعر على الجرس الموسيقي المعتاد عند
شعراء عصره  ،معتمداً في ذلك على البحور
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هناك مجموعة من النتائج التي توصّلت إليها الدراسة

الشعرية الطويلة كالوافر والكامل والبسيط  ،لقدرتها
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