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 بنية التوازي في قصيدة فتح عمورية
 د. إبراهيم الحمداني

 جامعة الموصل /كمية التربية
تالىـ حتى يومنا ىذا بما أحدثو في تسعى ىذه المقاربة لمبحث عف بنية التوازي عند شاعر شغؿ نقاد عصره ومف 
حتى جعؿ النقاد يختمفوف في شعره ، القصيدة العربية والخروج عمى العرؼ الشعري عند العرب والمألوؼ في الذائقة العربية

ولقد اخترنا واحدة مف القصائد التي تميزت عف غيرىا مف ، بيف قابؿ لو ورافض ليذا التغيير في نمط القصيدة العربية
 .ئد لدراسة بنية التوازي فييا الذي بدا ظاىرًا بأشكالو الثالثة الصوتي والنحوي والصرفي القصا

وقد ميدنا ليذا البحث بمدخؿ نقؼ فيو عند مفيـو التوازي بشكؿ مبسط معتمديف عمى عدد مف البحوث والدراسات 
 .ازي فيياالتي تناولت عددًا مف القصائد العربية القديمة والحديثة وبحثت في بنية التو 

 : وقد قسـ البحث بعد ذلؾ محاور ثالثة ىي 
 التوازي الصوتي  .1
 التوازي النحوي )التركيبي( .2
 التوازي الصرفي .3

ولـ يتناوؿ البحث كؿ أشكاؿ التوازي في القصيدة إنما اقتصر عمى المحاور الثالثة المذكورة مع أشكاؿ أخرى 
كذلؾ لـ نتناوؿ كؿ النماذج الموجودة في القصيدة بؿ كاف ، ولمتوازي كاف يمكف دراستيا ولكف قد تتسع وتطيؿ في حجم

 .االتقاء ىو االساس
 مدخل

)المقابمة : لـ يذكر المغويوف العرب القدامى معنى لمصطمح )التوازي( فقد جاء في لساف العرب اف الموازاة ىي
 .(1)ازيتو اذا حاذيتو(: واالصؿ في اليمزة يقاؿ، والمواجية

)تشابو : رت تعريفات عديدة لمتوازي فقد ذكر محمد مفتاح اف التعريؼ الشائع لمتوازي ىو فقد ظي، اما اصطالحا
 .(2) البنيات واختالؼ في المعاني(

 : وبدوره قسـ التوازي عمى قسميف
 .التوازي الظاىر .1
 .التوازي الخفي .2

 وأعطى تعريفا لكؿ قسـ.
 .(3)لتعارض()توازف المنطمقات عمى مستوى التطابؽ او ا: وعرؼ التوازي انو

 .(4))عبارة عف عنصر بنائي في الشعر يقـو عمى تكرار اجزاء متساوية(: وكذلؾ عرؼ التوازي بأنو
وحتى النثر منو ألف التوازي يمكف أف في الشعر ، ولو تتبعنا الشعر العربي القديـ والحديث نجده زاخرا بيذه الظاىرة

 .(1) ازية العامة في الشعر يمكف اف تعمـ عمى النثر()باف البنى المتو : والنثر كما ذكر )روماف ياكبسوف(
                                                           

 لساف العرب: ابف منظور، مادة )وزي(. (1)
 .1988، 1، مجمة فصوؿ، المجمد السادس عشر، العدد259مدخؿ الى قراءة النص الشعري: محمد فتاح،  (2)
ميرجاف المربد الشعري الرابع عشر، بغداد، ، 29التوازي في لغة القصيدة العراقية الحديثة: فيد محسف فرحاف،  (3)

1998. 
، 5، العدد22، مجمة الدراسات العمـو االنسانية، المجمد 2030ظاىرة التوازي في قصيدة الخنساء: موسى ربابعة،  (4)

1995. 
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)بنية الشعر ىي موازاة مستمرة ممتدة مما تدعى بالموازاة : ويذكر ياكبسوف ناقال رأي )جيرالد الدومانمي ىوبكنز( اف
 .(2) التقنية لمشعر العبري وموسيقى الكنيسة صعودا إلى دفة الشعر اليوناني وااليطالي او االنكميزي(

اال انيا ، في الوطف العربي فعمى الرغـ مف أف الكتب البالغية والنقدية العربية القديمة لـ تقؼ عند ىذه الظاىرة اما
وال سيما اف ىذه المفاىيـ التي يمكننا دراستيا تحت ، احتوت عمى مفاىيـ بالغية أخرى يمكف أف تندرج تحت مفيـو التوازي

 التكرار(.، التشطير، رد العجز عمى الصدر، االشتقاؽ، العكس، المماثمة، بمةالمقا، الطباؽ، )الجناس: ىذا المفيـو ىي
فضاًل عف أفَّ اإليقاع الموسيقي وتكرار أصوات محددة في البيت الشعري مرورا بالمستوى الصرفي الذي تمثؿ 

 مة الشعرية.بتكرار أسماء معينة وأوزاف وصيغ صرفية ثـ التوازي التركيبي الذي لـ يتـ مف خالؿ تشكيؿ الجم
ومما تقدـ يمكف القوؿ )اف البالغة العربية القديمة احتفمت بيندسة البيت الشعري احتفاال كبيرا وراعت اف تكوف 
عناصر البيت الشعري التركيبية والصوتية متساوية إلى حد بعيد فيناؾ تماثالت وتقابالت تعمؽ ىندسة البيت الشعري وربما 

 .(3) ف بيت او تتوسع دائرتيا لتشمؿ مقطعا او مقاطع مف القصيدة(تمتد ىذه العناصر لتشمؿ أكثر م
وخالؿ دراستنا ليذه القصيدة نحاوؿ دراسة ىذه الظاىرة باستخراج األشكاؿ البالغية والتماثالت والتقابالت وادراجيا 

 تحت موضوع التوازي.
 التوازي الصوتي: المبحث األول 

أي تكرار صوت او مجموعة أصوات في البيت الشعري ، مف نمط معيف يتمثؿ ىذا النوع مف التوازي بتكرار حروؼ
 وبياف الدور الذي تمعبو ىذه االصوات في تحقيؽ االيقاع الموسيقي لممقطوعة او البيت.، او المقطوعة

 : وتمثؿ التوازي الصوتي في قصيدة ابي تماـ بشكؿ واضح 
 (4)عبفي حده الحد بيف الجد والم  السيؼ اصدؽ انباء مف الكتب

 .(5)متيف التركيب، فالمطمع حمو االلفاظ واضح المعنى، برع أبو تماـ باالستيالؿ وحسف االبتداء
ولكف البساطة والخفة تتحوالف في السطر الثاني ، ة لصورة سمعية خفيفةثأر )العبارة ىنا بسيطة ذات وقع ىادئ فييا ا
انيا تتوقؼ عند الشدة التي تتكرر ، كة تتوقؼ ىنا اكثر مف مرةاف الحر ، )في حده الحد بيف الجد والمعب( إلى الشدة والقوة

فمتمقي الشعر يكاد ال يستطيع فتح فمو الف الشدَّات تبقي فكيو ممتصقيف يتردد المساف فيضرب عاليا سافال ، اربع مرات
)ىو : صوت الجيورومما زاد مف عنؼ ذلؾ االنتقاؿ مف الداؿ المشددة جيورية النطؽ وال، (6)كضربات السيؼ المتكررة(

االنتقاؿ إلى الالـ المشددة  (7)حرؼ اشبع االعتماد مف موضعو ومنع النفس معو حتى ينقضي االعتماد ويجري الصوت(
 التي تقترب منيا في المخرج دوف توقؼ.

 : لنقرأ ىذا البيت ونراقب حركة األلفاظ فيو
 نظـ مف الشعر او نثر مف الخطب  فتح الفتوح تعالى اف يحيط بو

                                                                                                                                                                                     

 .107أفكار وأراء حوؿ المسانيات: روماف ياكبسوف،  (1)
 .105المصدر نفسو،  (2)
 .2031ظاىرة التوازي،  (3)
 .1/189شرح الصولي لديواف ابي تماـ:  (4)
 .65ابو تماـ شاعر الخميفة المعتصـ باهلل، عمر فروخ،  (5)
 .263الصورة الفنية في شعر ابي تماـ: عبد القادر الرباعي،  (6)
 .317الدراسات الميجية والصوتية عند ابف جني: حساـ سعيد النعيمي،  (7)
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لكننا نقرؤه ىنا مكررا ثالث مرات في الشطر االوؿ فال نشعر ، اف الحاء حرؼ حمقي جيوري النطؽ ثقيؿ تكرره
فقمب الثقؿ إلى خفة عف طريؽ حروؼ االمالة ، بثقمو ونالحظ اف الشاعر تخمص مف ىذا الثقؿ بالفصؿ بيف الحاءات

 .(1)الحاءات الثالث )العمة( التي حرص عمى اف يعقب لو يسبؽ كؿ واحدة منيا حاء مف
 : ويمكف أف نرى ىذا التوازي الصوتي بصورة أوضح في ىذا التجمع الصوتي لحرؼ الباء في قولو 

 غيالف أبيى ربى مف ربعيا الخرب  ما ربع مية معمورا يطيؼ بو 
 جاءت بشاشػػتو مف سوء منقمب  وحسف منقمب تبقى عواقبػػو 

شكؿ ممحوظ وقد أحدث وقعا متواترا حادا حقؽ مف خاللو توازيا صوتيا في ىذه االبيات وجدنا تكرار حرؼ الباء ب
متناسبا مع موضوع القصيدة ومنسجما مع القافية وبذلؾ أضفى موسيقى داخمية فضاًل عف الموسيقى الخارجية ال سيما عند 

 الوقؼ عند الباء.
لذي حقؽ بجيوريتو صدا قويا ىذا الصوت ا، نجد صوتا جيوريا اخر جمع بيف الشدة والرخاوة ىو حرؼ الراء

 : ليضيؼ بتكراره القوة عمى القصيدة فقاؿ
 لمنار يوما ذليؿ الصخر والخشب  لقد تركت امير المؤمنيف بيا

 والحرب مشتقة المعنى مف الحرب لما رأى الحرب رأى العيف توفمس
أجزاء البيت ثـ ربط أجزاء القصيدة فالراء المكررة تبعث وقعا متناسقا مطرادا وتعمد الى تحقيؽ نوع مف الترابط بيف 

 .(2) إذ )اف التوازي والتكرار يمنحاف الفرصة لتحقيؽ الترابط بيف االبيات(
والسيف مف الحروؼ االسنانية ، ومف النماذج األخرى التي حققيا التوازي الصوتي في القصيد تكرار حرؼ السيف

. قد اكسب بتكراره إيقاعا (3) عو حتى جرى معو النفس(ىو حرؼ اضعؼ االعتماد مف موض: الميموسة )والحرؼ الميموس
فيقوؿ أبو ، فصوت السيوؼ لو وقع كبير في النفوس وعمى ارض المعركة فيو مصدر قوة، إيقاعا ذا جرس موسيقي رناف

 : تماـ
 ال سنِة الديف واإلسالـ مختضب  بسنة السيؼ والخطي مف دمو

 السمب السيوؼ واطراؼ القنا  أمانيا سمبتيـ نجح ىاجسيا ظبى
، مرة متالزماف ومرة منفصالف األوؿ سبؽ لو اإلشارة وىو الباء، كما برز في القصيدة حرفاف ترددا بشكؿ متناسؽ

االوؿ مف الحروؼ الشديدة اما الثاني فقد جمع بيف الشدة والرخاوة وكالىما جيورياف وشفوياف ، والثاني ىو حرؼ الميـ
 : ومثاؿ اجتماعيا في القصيدة

 هلل مرتقب في اهلل مرتغب  باهلل منتقـ تدبير معتصـ
ومف حيث عزو ، عمد الشاعر إلى استخداـ التشطير في البيت فقسمو إلى أربعة أقساـ جمع بينيا الوزف الواحد

شارات لصفات دينية أطمقيا ، جميع االفعاؿ إلى اهلل تعالى والتقرب منو وتكرار لفظ الجاللة ثالث مرات يعطي القوة وا 
فضال عف تكرار ، لخميفة المعتصـ وىذا بحكـ كوف الشاعر عربي أصيؿ مف طيء القبيمة العربية المشيورةالشاعر عمى ا

 .(4)حرفي الباء والميـ مما جعؿ القصيدة تتمتع بتوازي صوتي رائع

                                                           

 .264الصورة الفنية في شعر ابي تماـ،  (1)
 .2037ظاىرة التوازي،  (2)
 .313الدراسات الميجية والصوتية عند ابف جني،  (3)
 .1/371الرائد في االدب العربي: انعاـ الجندي،  (4)
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ؿ ة ذىنو لممعنى فيعد مفتحا لمدخو ثأر وبتكرار )ىذه االصوات تحقؽ تجانسا حرفيا يعمؿ عمى جذب انتباه المتمقي وا  
 .(1)اذ يولد ىذا التجانس نغمة متكررة داخؿ القصيدة(، إلى القصيدة وميما

كما اف ، اف جميع الحروؼ المتكررة المتناغمة أعطت القصيدة اإليقاع المذىؿ الذي يشد القارئ او المستمع لممتابعة
 التكرار والتوزيع الحرفي في القصيدة حققا توازيا صوتيا عمى المستوى العاـ لمقصيدة.

احتوت القصيدة عمى ظاىرة صوتية كاف ليا الدور البارز في أحداث التوازي الصوتي وزىي ظاىرة )التنويف( فقد 
، ظممة، عاكفة، ضوء، سرب، دـ، بطؿ، فارس، منقمبا ،،عجائباً ، ممفقةً ، احاديثاً ، استخدميا الشاعر في قولو مثال )تخرصاً 

فكاف لو ، اكف عديدة مف القصيدة قد اضفى عمى النص موسيقى خاصةواجبة( اف وجود التنويف وتكراره وفي أم، دخاف
 . إذ عبر الشاعر مف خالليا عف مدى إعجابو بالخميفة المعتصـ.(2)الدور الكبير عمى الصعيد اإليقاعي

وفي أحياف أخرى يكوف داخؿ البيت الواحد فقط بيف ، في بعض األحياف يكوف التوازي بيف بيت وآخر مف القصيدة
 : وعجزه كما في البيت اآلتيصدره 

 والشمس واجبة مف ذا ولـ تجب  فالشمس طالعة مف ذا وقد افمت
وىناؾ تماثؿ صرفي وتنويف مع تجانس صوتي بيف ، نجد في البيت )فالشمس( تطابؽ )والشمس( في العجز وتوازيو

اما )وقد( و)ولـ( توازي صرفي ، جزوكذلؾ تطابؽ وتوازي )مف ذا( األولى في الصدر والثانية في الع، )طالعة( و)واجبة(
 لكف يرد ىنا اختالؼ سجعي بيف )افمت( و)تجب(.، وعروضي

فنجد انو يأتي بالجناس ، لجأ ابو تماـ إلى استخداـ بعض األلواف البالغية التي أضفت جماال ورونقا لمقصيدة
يا فيتعمد تكرارىا بايراد كممات تشترؾ الجناس الجسمي )الشكمي( )وذلؾ باف يعمد إلى أصوات وحروؼ باعيان: وأنواعو مثؿ

بحرفي )الميـ ، مختضب( تشترؾ جميعيا، )محتجب، مرتغب(، مرتقب، منتقـ، فالكممات )معتصـ (3) في ىذه الحروؼ(
 والتاء( كما انيا تشترؾ في الميزاف الصرفي.

 : نحو (4)معنى(ىناؾ نوع آخر مف التجنيس ىو جناس المماثمة )وىو اف تكوف المفظة واحدة واختالؼ ال
 برد الثغور وعف سمساليا الحصب  عداؾ حر الثغور المستضامة عف

 )جمع ثغر( وىو الموضع الذي يخاؼ منو العدو.: )الثغور األولى: جناس المماثمة بيف
 )فمو(. نسافوىي ثغر اإل: وبيف الثغور الثانية

 (5)كأف تتقدـ الحروؼ او تتأخر(، تنقص النوع اآلخر مف الجناس ىو الجناس الناقص )وىو اف تزيد الحروؼ )او
 : نحو

 عف يـو ىيجاء منيا طاىر جنب  تصرح الدىر تصريح الغماـ ليا
 الجناس الناقص بيف )تصرح( و)تصريح(.

ثـ يردىا بعينيا متعمقة بمعنى اخر في البيت نفسو او في ، )الترديد( وىو )اف ياتي الشاعر بمفظة متعمقة بمعنى
 : ىرة بالغية وصوتية وردت في العديد مف ابيات القصيدة نحووىو ظا (6)قسيـ منو(

                                                           

الحب في شعر عمر بف ابي ربيعة وجميؿ بف معمر: آف تحسيف محمود الجمبي، رسالة ماجستير مقدمة لقسـ المغة  (1)
 .1996العربية، كمية التربية، 

 .2039ظاىرة التوازي،  (2)
 ،.572/ 1المرشد الى فيـ اشعار العرب وصناعتيا: عبد اهلل الطيب،  (3)
 .325/ 1العمدة في محاسف الشعر وادابو ونقدىأ بف رشيؽ القيرواني،  (4)
 .333/ 1المصدر نفسو (5)
 1/333المصدر نفسو  (6)
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 والحرب مشتقة المعنى مف الحرب  لما رأى الحرب رأى العيف توفمس
 فقد تكررت كممة )الحرب( ثالث مرات في البيت.

ي رد العجز عمى الصدر( وىذا الغرض يخدـ التواز : في احد األبيات اجتمع التجنيس والتصدير معا )التصدير ىو
 : نحو (1) في القصيدة اذ جعؿ احد المفظيف المكرريف في اخر البيت واالخر في صدره(

 أحؽ بالبيض أترابا مف الحجب  بيض اذا انتضبت مف حجبيا رجعت
 فالتجنيس بيف )بيض( في الصدر و)البيض( في العجز.

 قاؿ في الصدر )حجبيا( ثـ قفى )بالحجب(: والتصدير
فوجود الطباؽ ، أساليب البياف والبديع االخرى لتجمت براعة الشاعر في صوغ الصورلو استعدنا ما في النص مف 

 : كما في البيت اآلتي، )وىو الجمع بيف ضديف(
 متونيف جالء الشؾ والريب  بيض الصفائح ال سود الصحائؼ في 

وبذلؾ ، ؾ الجسـتدعيما استعارة )الجالء( )لمتوف السيوؼ( يساعد عمى توكيد ذل، الطباؽ بيف )سود( و)بيض(
 .(2)تحقؽ التوازي الطباقي

واستعارة )تبرز األرض في أثوابيا ، اف أبا تماـ لجأ إلى االستعارة في أماكف عديدة فاستعارة )تفتح أبواب السماء(
، تشرع أبوابيا ابتياجا بفعؿ ذاتي -ىي مادية–فالسماء ، القشب( تجسد اف معنى النصر عمى المستوى الديني والقومي

 : . فقاؿ(3)تتزيف بأجمؿ حمة لتستقبؿ خبرا سعيدا، اشبو بامرأة -وىي مادة–رض واأل
 مخض البخيمة كانت زبدة الحقب  حتى إذا مخض اهلل السنيف ليا

شبو موقع مدينة عمورية وقيمتيا بالزبدة التي تستخمص مف عممية المخض لمحميب مستعيرا في أثناء ذلؾ عممية 
 .(4)لؾ صاحب العزةالمخض لمسنيف وجعؿ القائـ بذ

 : مثاؿ آخر لمتشبيو
 كسرى وصدت صدودا عف أبي كرب  وبرزة الوجو قد أعيت رياضتيا

 شبو الشاعر مدينة عمورية بالمرأة التي تبرز وجييا.
)عبارة صورة عرضية ومباشرة تشير إلى معنى : عمد أبو تماـ إلى لوف آخر مف األلواف البديعية وىي الكناية وىي

 : نحو قولو (5) ألصمي(غير معناىا ا
 دلوا الحياتيف مف ماء ومف عشب  إف الحماميف مف بيض ومف سمر

: فضاًل عف الكنابة في ىذا البيت نجد لونا آخر مف ألواف التصوير لمجانب العقمي او الفمسفي وىو التدبيج وىو
البياض في الواف القنا والسيوؼ يقابميا فقد جعؿ لمحماـ او الموت لونيف يختمفاف باختالؼ السمرة و ، )تعبير عف فكر بعيد(

 .(6)لونا الماء والعشب ليرمز إلى اسباب الحياة والموت
 : كما في قولو (7)مستعيرة صفاتو ومشاعره( نسافأما التشخيص )ىو الذي ترتفع فيو األشياء إلى مرتبة اإل

                                                           

 .1/390االيضاح في عمـو البالغة: القزويني،  (1)
 .375لرائد في االدب العربي، ا (2)
 .375المصدر نفسو،  (3)
 .49/ 1ديواف ابي تماـ شرح الخطيب التبريزي، تحقيؽ: محمد عبده عزاـ (4)
 .162الصورة الفنية في شعر ابي تماـ،  (5)
 .259الفف ومذاىبو في الشعر العربي: شوقي ضيؼ،  (6)
 .171الفف ومذاىبو في الشعر العربي  (7)
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 وتبرز األرض في أثوابيا القشب  فتح تفتَُّح أبواب السماء لو
 : أيضا إلى اإلطناب المفظي كما في البيت الثانيلجأ الشاعر 

 متونيف جالء الشؾ والريب  بيض الصفائح ال سود الصحائؼ في
 : شبيو بالبيت األوؿ معنى ومبنى
 في حده الحد بيف الجد والمعب  السيؼ اصدؽ إنباء مف الكتب
بمضمونيا حدود األلفاظ ومف  فبعض الجمؿ عمى قصرىا شديدة اإليحاء تتخطى، ويجاور اإلطناب )إيجاز( شديد

 : أجمؿ اإليجاز الموحى ما نراه في البيت اآلتي
 في جحفؿ لجب، وحدىا، مف نفسو  لغدا، يـو الوغى، لو لـ يقد مجحفال

 .(1)فػ)لغدا مف نفسو وحدىا في جحفؿ لجب( فيي توحي بعظمة النفس وقدرتيا عمى تحقيؽ جالئؿ االعماؿ
 يالتوازي النحو : المبحث الثاني 

ودراسة تركيب الجممة والبنى المتكئة عمى التركيب ، يختص ىذا النوع مف التوازي بتنظيـ الكممات في جمؿ
تعد مف أىـ العناصر المكونة لمتوازي فيي تحدد السمات النحوية األساسية في المغة وانتظاميا والتركيب النحوي ، النحوي

 .(2)لتراكيب وأنظمتيا مف جانب ويحقؽ المعنى الداللي مف جانب آخريؤدي وظيفتيف أساسيتيف فيو يخدـ اإليقاع بتكرار ا
السمات النحوية الرئيسة التي تشكؿ البنية الحقيقية )وقد نبو روماف ياكبسوف إلى دور التوازي النحوي في تحديد 

 .(3)ي نظاـ متواز(تقدـ بالمقارنات الداللية التي يمكف تطبيقيا ف، والتي تبدو لموىمة األولى متشابكة جدا، لمنظاـ
وأسموب الخطاب ، في قصيدة أبي تماـ نجد انو قد جمع بيف أسموب الحديث عف الغائب إذ يروي ما حؿ بعمورية

واألسموباف اذا ما جمعناىما ينبئاف بنفس قصصي حفمت بو القصيدة مف حيث السرد والحوار ، حيف يكمـ ممدوحو المعتصـ
 فضال عف الوصؼ.

 .(4)وال تقديـ وال تأخير إال ما ندر(، ال خمؿ فييا وال زيادة او نقص، فجممو متماسكة، د األسر)وأسموب ابي تماـ شدي
 : اف الشاعر لجا إلى استخداـ بعض الكممات مرة اسما ومرة فعال كما في قولو

 نظـ مف الشعر او نثر مف الخطب  فتح الفتوح تعالى اف يحيط بو 
 رض في أثوابيا القشبوتبرز األ  فتح تفتح أبواب السماء لو 

وىذا التكرار لو أىمية الربط بيف المظير التركيبي في الحدث الكالمي ، حيث كرر )الفتح( مرة اسما ومرة فعال
 .(5) إذ أسيـ في بمورة نسؽ متواز اعتمد التتابع وىذا ما يسميو )غي ولسف آلف( بػ)االيقاع النحوي(، ومظيره الداللي

نكار الشطر األوؿ( ويرجع ذلؾ إلى قواعد  وجد في النص )ظاىرة التضاد( )وىي أف يقـو الشطر الثاني بمعارضة وا 
 : نحو (6)كاف يكوف في زمنيف بيف الماضي والحاضر او بيف األسود واألبيض، تأليؼ الجمؿ والتراكيب النحوية

 السود الصحائؼ( –)بيض الصفائح 
 ظممة مف دخاف(  –او )ضوء مف نار 

                                                           

 .377/ 1في االدب العربيالرائد  (1)
، 2، مجمة اليرموؾ، االردف، العدد19التوازي في شعر يوسؼ الصائغ واثره في االيقاع والداللة: سامح رواشد،  (2)

1998. 
 .110افكار واراء حوؿ المسانيات،  (3)
 .377الرائد في االدب العربي،  (4)
 .30التوازي في لغة القصيدة العراقية الحديثة،  (5)
 .31لمصدر السابؽ، ا (6)
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 : نحو بداية الشطر األوؿ، ولى تعتمد عمى الجممة االسمية وىي قميمةفي القصيدة حركتيف األ
 يـو الكريية في المسموب ال السمب  اف األسود اسود الغاب ىمتيا

اذ اف الفعؿ تجسيد لحدث وكمما كثرت ، اما الحركة الثانية وىي الغالبة عمى القصيدة مبنية عمى الجمؿ الفعمية
 نحو (1) المتمثؿ بالداخؿ( األحداث وىذا ىو النسؽ الطباقي
 والمشركيف ودار الشرؾ في صبب  أبقيت جد بني اإلسالـ في صعد

 قد حدث في زمنيف )الماضي والمضارع( األمر الذي مكف أبا تماـ مف خمؽ تضاد مركب. التضاداذ اف 
ضاد يولد القًا اضفى حيوية عمى القصيدة وجعميا أكثر قدرة عمى اإليحاء الف مف صدمة الت الطباقياف النسؽ 
 .(2)تصويري أصيالً 

عمد ابو تماـ إلى استخداـ الحروؼ المختصة بكثرة تقسيميا فمنيا ما يختص باألسماء وىذا ما كثر بشكؿ واضح 
وقسـ آخر مختص باألفعاؿ وىذا ، لـ تطمع(، مف دمو، عف يـو، )في حده: لـ( نحو قولو، مف، عف، وخاصة الحروؼ )في
 .ينيض( لـ، قميؿ نحو )لو بنيت

 : ولو نظرنا إلى ىذا المثاؿ لمتوازي النحوي في القصيدة
 وتحت عارضيا مف عارض شنب  كـ نيؿ تحت سناىا مف سنا قمػر

 إلى المخػدرة العػذراء مف سبب  كـ كاف في قطع أسباب الرقاب بيا
 تيتػز مف قضػب تيتز في كثب  كـ أحرزت قصب اليندي مصمتو

البنى التركيبية في أحداث التوازي اذ يبدأ كؿ بيت منيـ باألداة )كـ( ويتموىا الفعؿ  في األبيات السابقة يبرز دور
 أحرز(.، كاف، الماضي )نيؿ

وتكرار عارضيا و)عارض ، فذكر )سناىا( و)سنا قمر(، في البيت األوؿ تكرر تركيب نحوي مع اختالؼ بسيط
اما في البيت الثاني برز تكرار ، ف أي ركاكة او عدـ انسجاـئعا بدو شيب( اف التكرار ليذه التراكيب مع كـ حققت توازيا را

 أشباه الجمؿ )في قطع( )إلى المخدرة( )مف سبب( وبذلؾ حقؽ التوازي بشكؿ أجمؿ.
اما في البيت الثالث تشابيت جممتيف )تيتز مف قضب( و)تيتز في كثب( كال الجممتيف احتوت في أوليا عمى 

 ـ مجرور وبيذا أصبح ىناؾ تناغـ نحوي رائع متناسب مع القصيدة بكامميا.الفعؿ المضارع تالىا حرؼ جر ثـ اس
 (.3) )اذ اف التوازي والتكرار يحافظاف عمى النغمة المتساوية(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .31التوازي في لغة القصيدة العراقية الحديثة،  (1)
 .31المصدر السابؽ،  (2)
 .2037ظاىرة التوازي،  (3)
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 التوازي الصرفي: لمبحث الثالث ا
راج المعاني يعتمد ىذا النوع مف التوازي عمى تكرار بنى لفظية ذات صفات متشابية )وقد حاوؿ فقياء المغة استخ

، )اسـ الفاعؿ: واستنباطيا عف طريؽ التحري واالستقصاء فوقفوا في كثير منيا كاألسماء المشتقة المذكورة في كتب الصرؼ
فيا المختمفة واسـ داللة( وأوزاف األفعاؿ وتصاري، واسـ المكاف، اسـ الزماف، افعؿ التفضيؿ، الصفة المشبية، اسـ المفعوؿ

 .(1)وبعض أنواع الجموع(
وىذا النوع مف التوازي )يعيف عمى تقوية ، وسنحاوؿ مف خالؿ دراستنا ليذا التوازي استخراج ىذه المشتقات المتكررة

 .(2)وبدعـ الداللة التي يعبر عنو النص(، ايقاع الفكرة
 : كما نالحظ في ىذا البيت، استخدـ أبو تماـ في قصيدتو بعض المشتقات كاسـ الفاعؿ

 مرتغبفي اهلل  مرتقبهلل   نتقـباهلل م معتصـتدبير 
 اف تكرار اسـ الفاعؿ في البيت أكثر مف مرة يعطي القصيدة نغمة موسيقية جميمة.

تردد في القصيدة تراكيب ذات صيغ مختمفة كاف ليا الدور الكبير في تحقيؽ التوازي الصرفي وىذا ما يسمى 
 : كما في شطر البيت االتي (3) ية االجزاء حسنة الترتيب()غرض بالغي تكوف فيو االلفاظ متعالية متوال: بالموازنة وىي

 عف غزو محتسب
 متوازياف

 ال غزو مكتسب
المختمفة األوزاف فتكرر وزف ، ىناؾ مسار في القصيدة لتحقيؽ التوازي الصرفي فقد تمثؿ بتكرار األفعاؿ الثالثية

ر مثؿ ىذه االوزاف ليا الدور البارز في اف تكرا، لعب(، كذب، خرب، عجب، حسب، ىرب، )غرب: )فعؿ( و)فعؿ( نحو
 تحقيؽ التوازي الصرفي في القصيدة.
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