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ملخص: 

ال�صعر  من  القدمي  فل  رحيقها،  الثقافية  البيئات  من  ي�صتقي  حي  كائن  ال�صعر 
النف�ص،  وحديث  الروح،  خطاب  لأنه  الردى،  ميحوه  منه  اجلديد  ،ول  البلى  يطويه 
تت�صابه  الذي  الوجود  هذا  مكونات  عن  يختلف  ل  وهو  اللغة،  و�صفاء  الفكر،  ونب�ص 

وتختلف.  الأ�صياء  فيه 
البلغة  التوازي قد برز حديثا على يد رومان ياكب�صون، فاإن  واإذا كان م�صطلح 
فال�صعر  التوازي،  جوهر  عن  تعرب  التي  امل�صطلحات  من  كثريا  عرفت  قد  العربية 
وهذا  الع�صور،  عرب  احل�صور  يف  تفاوتت  ولكن  واأ�صكاله،  التوازي  يفارق  مل  العربي 
تنظيم  وكيفية  ال�صافعي،  الإمام  �صعر  يف  التوازي  جتليات  على  للوقوف  ي�صعى  البحث 
واحد؛  اأن  يف  وتنظيمي  تاأ�صي�صي  فالتوازي  والرتكيبية،  ال�صوتية  الن�ص؛  مكونات 
ق�صمت  لذا  احلركة.  اإىل  ال�صكون  من  الن�ص  وينقل  والرتاكيب،  املفردات  علقات  ينظم 
ومفهوم  بال�صافعي  التعريف  على  ي�صتمل  ومتهيد  اأ�صا�صية  اأق�صام  اأربعة  اإىل  البحث  هذا 
ال�صوتي،  التوازي  الأول:  فهي؛  الأق�صام  اأما  العربية،  بالبلغة  وعلقته  التوازي 
جعلته  فقد  الأخري:  الق�صم  اأما  املعجمي،  التوازي  والثالث:  ال�رصيف،  التوازي  والثاين: 
كل  يف  حر�صت  وقد  الن�ص،  متا�صك  يف  واأثره  )الرتكيبي(  النحوي  بالتوازي  خا�صا 

والإيقاع.  الدللة  يف  التوازي  اأثر  بيان  على  الأق�صام 
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Parallelism 
in Imam Shafii Poetry

Abstract: 

Poetry, an organism, derives its flavor from the cultural environments. 
Neither the old poetry is damaged nor the new one is erased by death because 
poetry is the speech spirit, the self talk, the pulse of thought, and the purity 
of the language. Poetry does not differ from the components of this universe 
where things are similar and different. 

If parallelism as a term has emerged recently by Roman Aakpson, 
the Arabic rhetoric has known a lot of terms that reflect the essence of 
parallelism. The Arabic poetry never left parallelism and its forms, but it 
varied in existence through the ages. This research seeks to determine the 
manifestations of parallelism in the poetry of Imam Shafei, and how to 
organize the text components (both acoustic and synthetic components) . 

Parallelism is both constitutive and organizational; it regulates the 
relations of vocabulary and structures, and it transmits the text from serenity 
to motion. So, the researcher divided this research into four main sections, and 
an introduction: which introduces Imam shafei and the concept of parallelism 
and its relationship with the Arabic rhetoric. The first section handles the 
acoustic parallelism; the second section: the morphological parallelism, the 
third section: the lexical parallelism; and the final section, is concerned with 
grammatical parallelism (synthetic) and its impact on the cohesion of the 
text. The researcher was keen in all categories on highlighting the impact of 
parallelism on indication and rhythm. 
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متهيد- مفهوم التوازي وعالقته بالبالغة العربية: 
تدور معاين التوازي يف اللغة حول التعددية والتماثل واملحاذاة والتناظر واملواجهة 
واملقابلة، وتوازى ال�صيئان: مبعنى وازى اأحدهما الآخر )1( . اأما التوازي يف ال�صطلح فهو 
يك�صف عن«الت�صابه الذي هو عبارة عن تكرار بنيوي يف بيت �صعري اأو يف جمموعة �صعرية«. 
)2( اأو عن التماثل القائم بي طرفي يف �صل�صلة لغوية ما، فقد عرَّف باأنه: »ت�صابه البنيات 

واختلف يف املعاين« )3( ، وعرفته املعاجم الأدبية الأجنبية باأنه »عبارة عن عن�رص بنائي 
يف ال�صعر يقوم على تكرار اأجزاء مت�صاوية«، )4( كما ُعرَِّف باأنه: »مبثابة متواليتي متعاقبتي 
اأو اأكرث لنف�ص النظام ال�رصيف النحوي امل�صاحب بتكرارات اأو باختلفات اإيقاعية و�صوتية 
اأو تعادل املباين  “ عبارة عن متاثل  اأو معجمية دللية« )5(  . وعرفه الدكتور ال�صيخ باأنه 
الفني وترتبط  الزدواج  القائمة على  العبارات  اأو  الكلمات،  اأو املعاين يف �صطور متطابقة 

ببع�صها، وت�صمى عندئذ باملتطابقة اأو املتعادلة، اأو املتوازية اأو املتقابلة “. )6( 
ومهما تعددت تعريفات التوازي واختلفت، فاإنها ت�صري اإىل اأنه تاأليف ثنائي يقوم على 
اأ�صا�ص التماثل بي طرفي بينهما علقة م�صابهة اأو ت�صاد، وهو اأخ�ص بال�صعر، ويتجلى يف 
 )7( التاأليف،  الختيار على حمور  التماثل ملحور  ال�صاعر مبداأ  ي�صقط  ال�صعرية حينما  اللغة 
اأما معاجلة البلغيي والنقاد فاإنها تتم اأثناء حتليل دور التكرار يف ال�صعر، فيوري لومتان 
 )...( اإل من خلل الآخر  اأحد طرفيه ل يعرف  التوازي باأنه »مركب ثنائي التكوين،  يعرف 
ونحاكم اأولهما مبنطق وخ�صائ�ص �صلوك ثانيهما » )8( فالتكرار ي�صكل ركيزة اأ�صا�صية يف 
اأبنية التوازي، ولكن ل يعنى ذلك اأن التوازي هو التكرار« فاأي �صكل من اأ�صكال التوازي هو 
توزيع للثوابت واملتغريات، وكلما كان توزيع الثوابت اأدق كلما كانت القدرة على التمييز 
لكنه  تكرار،  فالتوازي   )9( اأكرب«،  املتغريات  وتاأثري  التمييز  وقابلية  والتكرار،  التوازي  بي 
تكرار غري كامل. )10( نتيجة للمتغريات والختلفات التي تداخل الطرفي فتنفي التطابق 
عن املتوازيات، فالت�صابه يف التوازي ل ي�صل اإىل حد التطابق )11( ، حيث اإن التوازي يت�صكل 
من »اأبنية ذات �صفات �صوتية متقاربة« )12( ، ودللت خمتلفة ت�صل اإىل حد الت�صاد اأحيانا، 

حتى ي�صبح التوازي حينئذ اأداة �صبك تعمل على متا�صك اأجزاء الن�ص ومكوناته. )13( 
خا�صة  التوازي،  ملمح  اإبراز  يف  جليًا  دوراً  يوؤدي  التكرار  اأن  اإىل  نخل�ص  وبهذا 
الذي يفر�ص  بال�صبط هو  الوزن  ال�صعر يكون  الوزنية، »ففي  العرو�صية ومكوناتها  البنية 
بنية التوازي: البنية التطريزية للبيت يف عمومه، والوحدة النغمية وتكرار البيت والأجزاء 
متوازيا؛  توزيعا  واملعجمية  النحوية  الدللة  عنا�رص  من  تقت�صي  تكونه  التي  العرو�صية 
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ويحظى ال�صوت هنا حتما بالأ�صبقية على الدللة »، )14( ولقد قيل اإن »بنية ال�صعر هي بنية 
التوازي امل�صتمر« )15( . فالعلقة بي التوازي والبنية العرو�صية علقة وطيدة، ويزداد كل 
ت�صابه  الأفقي  امل�صتوى  على  وفاعليته  التوازي  حركية  لأن  بالآخر،  وح�صورا  قوة  منهما 
الأول،  ال�صطر  تفعيلت  بتكرار  الثاين  ال�صطر  تتكون يف  التي  العرو�صية  التفعيلت  حركية 
كما اأن كل من التوازي والبنية العرو�صية » طاقة اإيقاعية و�صوتية تناأى بالن�ص ال�صعري 
عن اأن يكون نرثا، وتك�صبه قدرا مهما من ال�صعرية »، )16( بل اإن ال�صعر يكون اأدخل يف بابه 
اإذا كان اأكرث ا�صتمال على �صور من التوازي »لأن بنية ال�صعر اإمنا هي الت�صجيع والتقفية«. 
والإيحاء،  املعنى  ت�صكيل  يف  وي�صهم  النرث،  مذهب  عن  ال�صعر  يبعد  ال�صوتي  فالبعد   )17(

ويعيده اإىل ن�صاأته الأوىل؛ ال�صفاهية التي كانت تبحث عن كل األوان ال�صفاء والنقاء لتكون 
اللذة يف ال�صفة النطقية، ويف احلركة التاأليفية لأع�صاء الكلم »، )18( ولعل حر�ص العرب 
على الت�رصيع يف مطالع الق�صائد، ووقوفهم كثريا على قوايف ال�صعر خري دليل على اإدراك 
العرب مللمح التوازي واأهميته يف الكلم، خا�صة »اأن الطراد والتناظر ي�صكلن حاجة من 
احلاجات الأولية للذهن الإن�صاين«، )19( واأن كل �صنعة على حد قول هوبكنز: »تختزل اإىل 

مبداأ التوازي«. )20( 
يف  واختلفا  املفهوم  يف  تطوراً  احلديثة  الدرا�صات  يف  �صهد  قد  التوازي  كان  واإذا 
الأنواع والأ�صكال، فاإن البلغة العربية عرفت �صورا عدة لهذا البعد اجلمايل الهند�صي، الذي 
يعي على التوا�صل والتتابع والرتابط بي الأجزاء، بل اإن العرب عرفوا التوازي منذ بدايات 
ال�صعر العربي يف الع�رص اجلاهلي، حي اأم�صك ال�صعراء بعنان الأوزان والقوايف، و�صلكوا �صبل 
العبا�صي كرث  الع�رص  الإيقاعي يف  بالتناغم  ال�صعراء  �صغف  ازداد  والإيقاع، وحي  التكرار 

البديع يف اأ�صعارهم جت�صيداً جلماليات اللغة يف معبد الفن. 
ولي�ص �صحيحًا ما ذهب اإليه مو�صى ربابعة من اأن كتب النقد والبلغة مل تذكر مفهوم 
التوازي بن�صه وحرفه، )21( فاجلاحظ )ت: 255هـ( منذ بداية التدوين وقف على م�صطلحات 
ال�صجع والزدواج، وابن املعتز )ت: 276هـ( حينما �رصع يف تاأ�صيل البديع تناول التطبيق، 
ورد الأعجاز على ال�صدور والتجني�ص، وقدامة بن جعفر )ت: 337هـ( قال: )واأح�صُن البلغِة: 
جُع، واّت�صاُق البناء، واعتداُل الوزِن، وا�صتقاُق لفٍظ من لفظ، وعك�ُص ما ُنِظَم  الرت�صيُع، وال�صَّ
بالتَّمام، وَت�صحيح  الأق�صام موفورة  واإيراد  باألفاٍظ م�صتعارٍة،  العبارِة  بناٍء، وتلخي�ص  مْن 
بنفي  الأو�صاف  وتلخي�ص  النُّظوم،  باتفاِق  التق�صيم  و�صّحُة  متعادلٍة،  مبعاٍن  امُلقابلة 
والتوازي،  املقابلة،  يف  املعاين  وتكافوؤُ  الَو�صف،  بتكرير  الر�صف  يف  واملبالغة  اخللِف، 
باب  يف  قال  394هـ(  )ت:  الع�صكري  هلل  واأبو   )22(  ،« املعاين  ومتثيل  اللَّواحق،  واإرداُف 
فالبلغة   )23( اأجمل«  متوازية كان  الأجزاء  تكون  اأن  اأي�صا  اأمكن  »واإن  والزدواج:  ال�صجع 
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يف  ت�صب  عديدة  م�صطلحات  وذكرت  التطبيقية،  املمار�صات  يف  امل�صطلح  عرفت  العربية 
والطراد،  واجلنا�ص،  وال�صجع،  والزدواج،  والتنا�صب،  التلوؤم،  عرفوا  فقد  التوازي؛  مفهوم 

وح�صن الن�صق، والت�صطري، والن�صجام. 

أشكال التوازي يف شعر الشافعي: 
قد يكون من املفيد اأن نعرف بال�صاعر الإمام ال�صافعي- رحمه اهلل- قبل الوقوف على 
اأ�صكال التوازي يف �صعره، فهو حممد بن اإدري�ص بن العبا�ص بن عثمان بن �صافع. ولد بغزة 
– وهي من  اأمه  امل�رصفة، حملته  النبوية  الهجرة  بفل�صطي: عام مئة وخم�صي من  ها�صم 
الأزد – اإىل ع�صقلن القريبة من غزة، وملا بلغ �صنتي انتقلت به اأمه اإىل احلجاز. فدخلت به 
اإىل قومها وهم من اأهل اليمن – فنزلت بينهم، وملا بلغ ال�صنة العا�رصة خافت اأمه على ن�صبه 
من ال�صياع، فاأخذته اإىل مكة املكرمة. ويف �صبابه عا�ص يف املدينة املنورة ثم بغداد، ويف 
عام مائة وت�صع وت�صعي للهجرة األقى ع�صا الرتحال يف م�رص، ومل يزل فيها اإىل اأن وافته 

املنية. )24( 
تتلمذ ال�صافعي على عدد كبري من الأئمة، منهم عبد اهلل بن املبارك املرزوي )ت: 181 
هـ( الذي كان “يجمع بي حفظ احلديث والفقه على مذهب اأبي حنيفة والأدب والنحو واللغة 
وال�صعر والف�صاحة. وا�صتهر �صهرة مدوية بن�صكه وزهده” )25( لذلك مل يكن غريبًا اأن يكون 
�صاعرنا من ال�صعراء الذين وقفوا يف وجه تيار املجون واللهو الذي كان ذائعًا يف ع�رصه 
على يد اأمثال ب�صار بن برد )ت: 168 هـ( واأبي نوا�ص )ت: 199 هـ( ، فاأكرث �صعر ال�صافعي 
يدور حول الأخلق والعلم وال�صداقة والأ�صدقاء والق�صاء والقدر والرزق، والقناعة والزهد. 
كما مل يكن غريبا اأن يكرث من الألوان البديعية يف �صعره حيث اأخذ اأعلم ال�صعر منذ بدايات 
البديعية  األوان  من  والإكثار  والقوايف  والأوزان  املو�صوعات  جتديد  يف  العبا�صي  الع�رص 

كاجلنا�ص وال�صجع وكل ما يزيد من التنغيم والإيقاع. )26( 
اأما اأ�صكال التوازي يف �صعر الإمام ال�صافعي فهي كثرية، بل كان التوازي مهيمنا ن�صيا 
اأ�صا�صيا يف �صعره، فال�صعر العمودي قبل كل �صئ “�صورة �صوتية تكرارية “ )27( ، تخ�صع 
اأي�صا،  الرتكيبي  امل�صتوى  على  واإمنا  فقط،  العرو�صي  امل�صتوى  على  لي�ص  الت�صابه،  ملبداأ 
فالعلقة بي الرتكيب اللغوي والروح العرو�صية علقة قوية؛ لأن بنية الأ�صوات اإذا كانت 
»تخلق لونًا من التوازي الظاهري، لأنها متار�ص فعلها على م�صتوى خط الكلمات، فاإن بنية 
الوزن تخلق لونًا من التوازي اخلفي الذي ي�صاهم يف بناء متواليات متوازية على امل�صتوى 
ال�رصيف- النحوي، وذلك لوقوع �صيغ متماثلة �رصفيًا باأدائها للوظائف النحوية نف�صها يف 

مواقع عرو�صية متماثلة«. )28( 
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وعلى نحو اإجمايل فاإن �صعر ال�صافعي تكرث فيه الأ�صكال النحوية التكرارية والتباينات 
من  كثري  يف  تتداخل  بل  والرتاكيب،  الألفاظ  بي  والتوازن  التناظر  األوان  وتتعدد  احلادة، 
وتتما�صك  الن�ص،  على  املو�صيقي  التناغم  فيهيمن  الق�صيدة،  امتداد  على  وتطرد  الأحيان، 

اأجزاوؤه. 
أوالً - التوازي الصوتي: 

تعتمد درا�صة التوازي ال�صوتي على كم الأ�صوات املت�صابهة املتكررة واملتقابلة اأحيانًا 
وكثافتها، وكيفية توزيعها يف بنية الن�ص، لأن ر�صد الأ�صوات املتوازية من حيث تراكمها 
ال�صوتي، والف�صاء التوازين، )29( ميثل »عماد املو�صيقى ال�صعرية ومف�رصها«، )30( ولكن ذلك 
ل يعني التوقف عند كل متاثل اأو تخالف �صوتي، واإمنا التقاط البنيات ال�صوتية البارزة، 
التي تعك�ص اجلانب النف�صي والنفعايل لدى ال�صافعي، وتعمل على اإنتاج النغمة الإيقاعية 

ال�صائدة يف �صعره. )31( يقول ال�صافعي: )32( 
ذالً ق���ط  لالأع���داِء  ت���رِ   وال 
وال ت���رُج ال�ص���ماحة َ من بخيٍل
���ك لي����س ُينق�ُص���ه التاأين ورزُقًًُ
����رضوٌر وال  ي���دوُم  ح���زٌن  وال 
اإذا م���ا كن���َت ذا قل���ٍب قن���وٍع
وم���ن نزل���ت ب�ص���احتِه املنايا

ف���اإن �ص���ماتة َ االأع���داِء ب���الُء
فم���ا يف الن���اِر للظم���اآن م���اُء
ولي����س يزيُد يف ال���رزِق العناُء
رخ���اُء وال  علي���َك  ُبوؤ����سٌ  وال 
فاأن���َت ومال���ُك الدني���ا �ص���واُء
ف���ال اأر����سٌ تقي���ِه وال �ص���ماُء
فاملقطوعة ال�صابقة تك�صف بو�صوح تكرار حروف حمددة ، على النحو الآتي: 

العدد االإجمايل احلروف
للرتدد

البيت 
االأول

البيت
الثاين

البيت
الثالث

البيت
الرابع

البيت
اخلام�س

البيت
خمارج احلرف و�صفاتهال�صاد�س

�صوت لثوي جانبي جمهور28565534اللم
اأ�صناين لثوي احتكاكي مهمو�ص12212- 8ال�صي
اأ�صناين لثوي انفجاري مهمو�ص23- 9211التاء
ن�صف حركة غاري جمهور15127212الياء

ن�صف حركة طبقي اأو �صفوي 14112622الواو
ثنائي جمهور

حيث يظهر اجلدول اأن ال�صافعي يكرر الأ�صوات على نحو متقارب تارة، وتارة اأخرى 
اأكرث احلروف تردداً، واأن ح�صور احلروف  اأن �صوت اللم  على نحو متناظر. ومن الوا�صح 
املجهورة يفوق احلروف املهمو�صة بكثري، واإذا ما انقطع حرف عن الرتدد، فاإنه �صيكون من 
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احلروف املهمو�صة، كما حدث يف البيت الأول الذي خل من حرف ال�صي، ويف البيت الرابع 
الذي انقطع عنه حرف التاء املهمو�ص. 

النقطاع  حتقق  اأن  والدللة،  الأ�صوات  بي  التنا�صب  اإىل  ت�صري  التي  العلمات  ومن 
ال�صوتي حلرف التاء يف البيت الرابع توافق مع نفي دميومة احلالت املت�صادة التي مير 
بها الإن�صان. واأن ورود �صوت ال�صي يف البيت الأول )�صماتة( تزامن مع غياب �صوت ال�صي، 

فكل منهما يقارب الآخر يف املخرج، وال�صفات ال�صوتية. 
على  العتماد  اأي�صا،  والدللة  الأ�صوات  بي  التنا�صب  اإىل  ت�صري  التي  العلمات  ومن 
القافية املمطوطة من اأول الق�صيدة اإىل اآخرها: )الق�صاء/ بقاء/ الوفاء/ الدواء( حيث ي�صري 
ذلك اإىل ترابط األفاظ القافية يف الدللة، فهي حتمل يف ذاتها ا�صتطالة �صوتية جت�صد طموح 

ال�صافعي اإىل حتمل حمن احلياة وماآ�صيها؛ لأنها مهما كرثت وطالت، فاإنها اإىل زوال. 
ومن االأمثلة على التوازي ال�صوتي قول ال�صافعي: )33( 

خبْت ناُر نف�صي با�صتعاِل مفارقي
�َصْت فوَق هامتي اأيا بومة ً قد ع�صرَّ
راأيِت خراَب الُعمرِ  منرّي فزْرَتِني
ي اأاأنعُم عي�صاً بعد ما حلرَّ عار�صِ

واأظلم ليلي اإذ اأ�ص���اَء �ص���هاُبها
على الررَّغم ِ منرّي حني طاَر غراُبها
وم���اأواِك من كل الدرّي���ار خراُبها
طالئُع �صيٍب لي�س ُيغني ِخ�صاُبها

على  مرات،  ع�رص  تكرر  املقطوعة  هذه  يف  املجهور  النفجاري  الباء  حرف  اإن  حيث 
النحو التايل: 3// 2// 2// 3 فتحقق التوازي يف البيتي الثاين والثالث على التوايل، ويف 

البيتي الأول والرابع بالتناظر. 
املهمو�ص،  الحتكاكي  ال�صي  �صوت  املقطوعة  هذه  يف  ترددت  التي  ال�صوامت  ومن 
ال�صعري،  املقطع  امتداد  �صت مرات ظهور نغمة متوازية ومعربة، على  ي�صكل برتدده  حيث 
فال�صي ترددت مرتي يف كل بيت با�صتثناء البيت الثالث، الذي تل�صى فيه �صوت ال�صي 
)قطع المتداد ال�صوتي( من اأجل اأن يكت�صب الن�ص دللة وجودية وقدرة على املفاجاأة. )34( 
خا�صة اأن الإمام ال�صافعي عاد مرة اأخرى يف البيت الرابع اإىل التكرار ال�صوتي فرتك �صعورا 

بالكمال ال�صكلي والإيقاعي. )35( 
اأن حديث ال�صاعر عن ال�صيب كان �صببًا  وبالربط بي التوازي ال�صوتي والدليل نرى 
يف الإكثار من �صوتي )الباء وال�صي( ، ف�صوت الباء يتنا�صب مع دبيب الفناء، وثقل الأيام، 
و�صوت ال�صي يتنا�صب مع هجمة ال�صيب، وخ�صخ�صة البوم والغربان يف الأماكن اخلربة، ويف 

الأ�صجار التي جفت عروقها. 
املقطوعة  يف  واجلهر  الهم�ص  حروف  بي  اجلمع  على  ال�صاعر  قدرة  من  الرغم  وعلى 
اآثر تعزيز الأ�صوات املجهورة، ليزيد من حركية الأ�صوات املوّلدة للتوازي،  ال�صابقة، فاإنه 
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وليكون التوازي ملئما للحالة ال�صعورية التي ت�صور �رصاع الإن�صان مع الوجود ورغبتة يف 
البقاء، فمن مظاهر كرثة الأ�صوات املجهورة، وتنا�صبها مع احلالة ال�صعورية، جلوء ال�صافعي 
اإىل حرف العي يف الن�ص ال�صابق، فقد ذكره مرة واحدة يف البيت الأول عند بداية النفعال 
ال�صعوري، ومرتي عند علو املوجة النفعالية كما يف البيت الثاين حينما نادى ال�صيب )اأيا 
بومة( لكراهيه هذا الكيان الغريب، اأما يف البيت الرابع فقد بلغ النفعال ذروته بال�صتفهام 

الإنكاري، فجاء حرف العي اأربع مرات. 
اعتباطية، فتفقد  الكلمات تتوزع بطريقة  الأ�صوات داخل بنية  اأن  قد يكون �صحيحا 
املتكلم قدرته على الختيـار، )36( لكن الأمر عند ال�صافعي يختلف كثرياً، حيث اإنه يحر�ص 
على ترديد ال�صوامت املجهورة بق�صدية وا�صحة، ت�صهم يف ظاهرة التكرار اجلهوري الذي 
ميا�صي احلياة العربية القدمية التي كان ال�صعر فيها يعتمد على الإلقاء والإن�صاد، )37( ففي 
املقطوعة ال�صابقة عزز �صوت الباء برتدد العي اإحدى ع�رصة مرة، و الدال اأربع مرات، واللم 

اثنتا ع�رصة مرة. 
وبالوقوف على جممل الديوان جند اأن عدد اأبيات الديوان اأكرث من اأربعمائة وخم�صي 
بيتًا، كانت قافية الباء تعادل1: 9 من جمموع تلك الأبيات، حيث اإنها خم�صة وخم�صون بيتًا، 
الباء النفجاري  اأن حرف  اأي  الأبيات ثلثا و�صبعي مرة،  الباء يف ح�صو تلك  تردد حرف 

املجهور ورد يف هذه الأبيات مائة وثمان وع�رصون مرة. 
ول يختلف الأمر كثرياً اإذا ما توقفنا عند ق�صيدة » وداع الدنيا والتاأهب للآخرة«التي 

جاءت على قافية امليم، والتي يقول ال�صاعر فيها: )38( 
ا ق�صا قلبي و�صاقت َمذاهبي وملرَّ
َتعاظمن�����ي ذنب��ي فلرَّما قرنت�ُه
فما زلَت ذا عفو ٍعن الذنِب ل ت�زل
فلوالَك ل�م ي�صم�ْد الإبلي��َس عاب�ٌد
فلل���ِه دررّ الع���ارِف النرّ���دِب اإنرّه
ُيقي�م اإذا م����ا اللي�ُل م�درّ ظالَم�ه
ف�ص���يحاً اإذا ما كان يف ذكِر ربه
ويذكر اأيام�اً م�ص�ت م�ن �َصباب�ه
ف�ص���اَر، قري�َن الهمِّ ط�وَل نه�ارِه
يقوُل حبيبي اأن�َت �ُصوؤْل�ي وبغيت�ي
األ�ص�َت ال�ذي َغذ رَّيتن�ي وَهديتن�ي
ع�صى مْن له االإح�صاُن يغفرُ َزلتي

جعلُت الرجا منِّي لعفِوَك �ُصلرَّما
بعْفوَك ربي كان َعف��وَك اأْعظم��ا
جت�وُد وتعف�و ِم�ن����ة ً وتك�ررّم�ا
���في�رّك اآدم�ا فكيَف وق�د اأغ�وى �صَ
تفي�س لفرِط الَوجِد اأجفاُنه َدَما
على نف�صِه من �صدرِّة اخل�وِف َماأمت�ا
وفيما �ِصواُه يف الورى كان اأْعَجما
وما ك�ان فيه�ا باجلهال�ِة اأْجرم�ا
هد والنرّجوى اإذا الليُل اأظلَم�ا اأخا ال�صرّ
كفى بَك للراجي�َن �ُص�وؤال ًو مغنم�ا
وال زل�َت َمنرّان�ا ً عل�يرّ وُمنع�م�ا
اأْوَزاري وما ق���ْد َتقدرّما وي�ص���رُت 
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اإن ال�صاعر قاوم امل�صادفة العتباطية لنظام الأ�صوات، بل حر�ص على تنمية  حيث 
الأ�صوات املجهورة على اختلف خمارجها يف الن�ص، ف�صوت اللم تردد اإحدى واأربعون 
اإحدى وثلثون مرة، وكل منهما �صوت جمهور مائع ذو و�صوح �صمعي، كما  مرة، وامليم 
اأو ن�صف  والواو ثلث وع�رصون مرة، وكل منهما ن�صف حركة  الياء ثلثون مرة،  ترددت 
اأما  بات�صاع وا�صح،  ال�صفتان  تفتح  به  النطق  الياء غاري جمهورعند  لكن  �صامت جمهور، 

الواو فهو طبقي اأو �صفوي ثنائي جمهور يت�صكل ب�صم ال�صفتي اإىل الأمام. 
فال�صافعي كان مييل نحو الأ�صوات اجلهرية، بل يحر�ص دوما على ت�صمي ق�صائده 
اأ�صواتا ت�صكل نظاما داخليا يتعاون مع نظام القافية اخلارجي ال�صارم واملقنن يف اإمداد 
الق�صيدة باإيقاع ذي و�صوح �صمعي، )39( فعلى �صبيل املثال جنده يكرث يف الن�ص ال�صابق من 
�صوت الألف- الذي تردد ت�صعا واأربعي مرة – ليزيد من فاعلية )الواو والياء( وتاأثريهما 
النف�صي، فحروف املد واللي حتدث اأثرا نف�صيا، �صبيها بالأثر الذي يحدثه حلن مو�صيقي، واإن 

كان الأمر يف ال�صعر اأخفى منه يف املو�صيقى لن�صغالنا مبعنى ال�صعر. )40( 

ثانياً - التوازي الصريف: 

التوازي على تكرار بنى لفظية ذات �صفات مت�صابهة، كال�صيغ  النوع من  يعتمد هذا 
املتاأمل يف  ولعل  الإيقاعي،  اجلانب  لتعزيز  املفعول،  وا�صم  الفاعل  ا�صم  اأمثال  ال�صتقاقية 
اإقامة  يف  التف�صيل  واأفعل  الفاعل،  ا�صم  بنية  من  يكرث  ال�صافعي  اأن  يدرك  ال�صافعي  ديوان 
التوازي، لكن ذلك مل مينعه من ا�صتخدام �صيغ اأخرى، منها على �صبيل املثال �صيغة فعيل 

كما يف قوله: )41( 
قري���ٌب م���ن َع���دورّ يف الِقيا�ِس�صديٌق لي�س ينفُع يوم ُبوؤ�س ِ 

فاللفظتان )�صديق/ قريب( على وزن فعيل، ومتناظرتان فكلمة �صديق يف �صدارة 
ال�صطر الأول، وكلمة قريب يف �صدارة عجز البيت، كما اأنهما متماثلتان يف مواقع متوازنة 

لأدائها الوظيفة النحوية نف�صها. 
اأما �صيغة اأفعل التف�صيل فقد وردت اأكرث من �صيغة فعيل، ومما جاء على �صيغة اأفعل 

التف�صيل يف ح�صو الأبيات على امل�صتوى الراأ�صي قوله: )42( 
�َصه�ري لتنقي�ِح العلومِ  األذ رّ يل
و�رضيرُ اأقالمي على �ص���فحاِتها
واألذ رّ م���ن َنقِر الفت����اة لدفه��ا
ومَتايل���ي طرب�اً حللرّ َعوي�ص����ٍة

ِمْن و�ص���ِل غانيٍة وطيِب عن��اق 
رّا اأحلى م����ن الدرّْوك�اء والُع�ص�����
اأوراق ال�ررّم���َل ع�ن  نقري الألِقي 
يف الدر�ِس اأ�صهى من ُمدامِة �صاِق
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؛  )األذ(  بكلمة  مرتي  الأبيات،  ح�صو  يف  الراأ�صي  امل�صتوى  على  اأفعل  �صيغة  فرتددت 
مرة يف �صدر البيت الأول، ومرة اأخرى يف �صدر البيت الثالث، ومرتي بكلمتي )اأحلى( و 
)اأ�صهى( ؛ مرة يف عجز البيت الثاين ومرة اأخرى يف عجز البيت الرابع، فكان البيت الثالث 
موازيا للبيت الأول، ومرتادفان يف الدللة فكل منهما يتناول لذة الو�صال، والبيت الرابع 
موازيا للبيت الثاين ومرتادفان فكل منهما يتحدث عن لذة طلب العلم، وعلى الرغم من حتقق 
الرتادف يف كل فاإن ال�صاعر ا�صتطاع عن طريق ا�صتخدام اأفعل التف�صيل اأن يجعل الأبيات 
اللذة  تربز  والثانية  احل�صية،  وامللذات  املراأة  تدور حول  الأوىل  متقابلتي؛  يف جمموعتي 

املعنوية للعلم. 
ومن �صور �صيغة اأفعل التف�صيل يف �صعر ال�صافعي اأنها ترد يف قافية الأبيات، يقول:)43( 

علىرَّ ثياٌب لو ُتباع َجميُعها بفل�سٍ 
وفيهَن نف�ٌس لو ُتقا�س ببع�ص���ها

اأْك���را منه���نرَّ  الفل����سُ  ل���كاَن 
نفو�ُس ال���َورى كانْت اأجلرَّ واأْكرَبا

البيتي  قافية  يف  الراأ�صي  امل�صتوى  على  اأكربا(  )اأكرثا/  يف  اأفعل  �صيغة  كرر  حيث 
املتتابعي، فاأ�صاف كل من التماثل يف ال�صيغة والتجني�ص اإىل القافية قوة ون�صاطا. 

اأما �صيغة ا�صم الفاعل فكانت اأكرث ال�صيغ ترددا يف �صعر ال�صافعي، واأكرثها انت�صارا 
على امل�صتويي الأفقي والراأ�صي. 

فمن �صور ا�صم الفاعل اأن يرد يف ح�صو الأبيات على امل�صتوى الأفقي، كما يف قوله:)44( 
يرَّ َهْل يف َتزاورٍ   ة ُم�ص���تاقِ  الفوؤاِد ُجناُح�َصِل امُلفتي امَلكِّ ���مرَّ و�صَ

عجزه،  يف  الثانية  والكلمة  البيت  �صدر  يف  الثانية  الكلمة  بي  وتناظرا  توازنا  اأقام 
اأما  بالهمزة،  الأول مزيدا  )املفتي/ م�صتاق( مزيداً، ولكن  الفاعل يف احلالتي  ا�صم  وجعل 

الثاين فكان مزيدا بالهمزة مع التاء. 
ومن �صور ا�صم الفاعل اأن يرد يف ح�صو الأبيات على امل�صتويي الأفقي والراأ�صي، يقول 

ال�صافعي: )45( 
ا اأنَت فاعلُُه يا واعظ َ النرّا�س عمرّ
احفظ ْ ل�ص���يبَك من عيٍب ُيدنرّ�صه
النا�س َيغ�ص���لُها كحامل لثياِب 
َتبغي النجاَةَََ ول ت�صلك طريَقتها

يا مْن ُيعدرّ عليه الُعمرُ بالنرّف�س
اإن البيا����سَ قليُل احَلمِل للدرّن�س
وثوُبُه غارٌق يف الررّج�س والنرّج�س
اإن ال�صفينَة ال جتري على الَيب�س

ولكن يف هذه الأبيات جند ال�صاعر يقيم التوازي بي البيت الأول والثالث ،ول ياأتي 
على ذكر ا�صم الفاعل يف البيتي الثاين والرابع على التوازي اأي�صا، اأما احلركات الإعرابية 
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فالأول  اأخرى،  اأحيانا  وتتفق  اأحيانا  فتختلف  غارق(  حامل/  فاعله/  )واعظ/  للكلمات 
منادى من�صوب والثاين خرب مرفوع والثالث ا�صم جمرور والثالث خرب مرفوع. 

ومن �صور ورود ا�صم الفاعل يف �صعر ال�صافعي اأن ياأتي يف القافية، كما يف قوله: )46( 
اإذا �ص���بني ن���ذٌل تزاي���دُت رفعة ً 
ول���و ل تكن نف�ص���ي علىًّ عزيزة 
ولو اأنرّني اأ�ص���عى لنفعي وجْدتني
ولكنرّني اأ�ص���عى الأنفَع �ص���اِحبي

وما العيُب اإال اأن اأكوَن م�ص���ابُبه
نته���ا م���ن كل ن���ذٍل حتارُبه ملكرّ
كث���رَي الترّ���واين لرّلذي اأن���ا طالُبه
بعان اإْن جاع �صاحُبه وعاٌر على ال�صرَّ

حيث اإنه عمل على تكرار ا�صم الفاعل )م�صاببه/ طالبه/ �صاحبه( يف القافية، ليزيد يف 
اإيقاع الق�صيدة، وحينما جلاأ يف اآخر بيت اإىل اإيراد ا�صم الفاعل يف ال�صطر الأول )�صاحبي( ، 
فاإنه اأقام توازنا �صوتيا اآخر على امل�صتوى الأفقي، ليزداد التناغم بي املو�صيقى الداخلية 

واملو�صيقى اخلارجية يف نهاية املقطوعة. 
وهكذا فاإن ال�صاعر اأكرث من �صيغة ا�صم الفاعل يف ق�صائده على نحو يربز التوازي يف 
�صعره، لي�ص للتناغم الإيقاعي فقط، واإمنا ليفيد من هذه ال�صيغة يف بناء مواعظه ون�صائحه 
اأي�صا، ف�صيغة ا�صم الفاعل اأو »الفعل الدائم«، )47( تهب املتلقي دافعية لفعل اخلري اإن مل يكن 

من اأهله، اأما اإذا كان من اأهله فاإنها حتفزه لل�صتمرارية يف العمل. )48( 

ثالثاً - التوازي املعجمي: 

امل�صتويي  على  اللغوية  املفردات  ترديد  يف  اأ�صا�صي  ب�صكل  املعجمي  التوازي  يتمثل 
ال�صعرية  يك�صف عن طاقتها  املكررة  للمفردات  املكاين  التوزيع  اإن  والراأ�صي، حيث  الأفقي 
ودورها يف البناء والدللة، فالكلمات التي تتكرر يف �صعر ال�صافعي ت�صيء خطابه ال�صعري 

املكتنز بالقيم الأخلقية والروؤى الفكرية. 
ومن امللحظ اأن اأ�صكال التوازي املعجمي يف �صعر ال�صافعي تتكاثر اأحيانا وتتداخل 
فتحفل بالدللة والإيحاء، ويزداد �صخب الإيقاع. فما اأ�صكال التوازي املعجمي البارزة يف 

�صعر الإمام ال�صافعي؟ 
التكرار: . 1

والتكرار يف امل�صطلح هو: » دللة اللفظ على املعنى مرددا« )49( للتاأكيد على املعنى، 
وحتقيق التنا�صب بي الوحدات اللغوية، والتوافق يف الإيقاع والدللة، وكما يبدو فاإن التكرار 
يف �صعر ال�صافعي من اأكرث الأ�صكال التعبريية التي ي�صتخدمها يف بناء ق�صائده، حتى يهب 
الن�ص حركة زمنية توالدية متنامية تنب�ص باحلياة، فالتكرار ي�صكل ترجيعا نغميا يرفع 
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م�صتوى التاأثري النفعايل عند القراء، ملا ي�صاحبه من » مل�صات عاطفية وجدانية يفرغها 
اإيقاع املفردات املكررة ب�صكل ت�صحبه الده�صة واملفاجاأة، مما يجعل حا�صة التاأمل والتاأويل 
ذات فاعلية عالية« )50( فالكلمات اإذا تكررت يف �صياق �صعوري حمكم فاإنها تكت�صب دللت 

جديدة، وتتلون باألوان الطيف ال�صعري. )51( 
ل�صك اأن ال�صاعر ا�صتطاع عن طريق بنية التكرار اأن ي�صيد اأ�صكال من التوازي، من اأهمها 
واأكرثها و�صوحا بنية رد العجز على ال�صدر، فالت�صدير اأو رد الأعجاز على ال�صدر لي�ص نوعا 
التي  البديعية،  الألوان  واإمنا و�صيلة من و�صائل بناء كثري من   )52( التكرار فقط،  اأنواع  من 

تربط اآخر الكلم باأوله، وجتعل لغة ال�صاعر متما�صكة الأطراف ح�صنة ال�صبك. 
ومن اأ�صكال التكرار، التي متتزج بالت�صدير على امل�صتوى الأفقي، قول ال�صافعي: )53( 

الرّلي���ايل حلادث���ِة  جت���زْع  فم���ا حل���وادِث الدرّني���ا َبق����اُءوال 

ففي هذا البيت كرر ال�صاعر كلمة )حادثة/ حوادث( ، فت�صكل بي يديه عددا من الألوان 
البديعية، اأهمها رد العجز على ال�صدر، فلفظة حوادث جاءت يف عجز البيت بعد جميئ لفظة 
اإعادة  هو  الذي  بالتعطف  البلغة  يف  ي�صمى  ما  ت�صكل  ثم  ومن  البيت،  �صدر  يف  )حادثة( 
اللفظة بعينها اأو مبا يت�رصف منها ب�رصط اأن تكون كل لفظة يف طرف من اأطراف الكلم، 
)54( وغاية هذا التكرار املحافظة على �صدى اأنغام اللفظة الأوىل خ�صية تنا�صيها، ومتا�صك 

البناء الرتكيبي. 
ومن التكرار على امل�صتوى الأفقي اأي�صا، ما ميتزج باجلنا�ص الذي هو ت�صابه يف اللفظ 

واختلف يف املعنى، )55( يقول ال�صافعي: )56( : 
واإن تغ���ررّب ذاك ع����زرّ كالذه��ِبف���اإن تغررّب ه����ذا ع�َ���زرّ مطل��ُه

فالأوىل  تاما،  جتان�صا  متجان�صة  باألفاظ  ت�صدير  فيه  تكرار  وعز«.  »عز  فاللفظتان 
مبعنى �صار بعيد املنال، والثانية مبعنى اأ�صبح حمببا للقلب.  

ومن ظواهر التكرار اأي�صا تكرار اأدوات النفي على امل�صتوى الأفقي، يقول: )57( 
���ك لي����س ُينق�ُص���ه التاأين ورزُقًًُ
����رضوٌر وال  ي���دوُم  ح���زٌن  وال 

ولي����س يزيُد يف ال���رزِق العناُء
رخ���اُء وال  علي���َك  ُبوؤ����سٌ  وال 

ففي البيت الأول عمل على تكرار )لي�ص( ولكنه يف ال�صطر الأول اأتى بالأداة بعد كلمة 
رزقك ليكون الرزق خارج دائرة ت�صلط النفي، اأما يف ال�صطر الثاين فقدم )لي�ص( على )يزيد( 
لأن الرزق ل يزيد بالعناء. ويف البيت الثاين عمل على تكرار )ل( اأربع مرات، مرتي يف كل 

�صطر بحيث تتماثل الثالثة والرابعة مع الأوىل والثانية يف املوا�صع. 
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واأحيانًا ياأخذ التكرار �صكًل اآخر، فتكون الألفاظ متجاورة )58( ، كما يف قوله: )59( 
�صديٌق �صدوٌق �صادُق الوعِد من�صفا�صالٌم على الدنيا اإذا ل يكن بها

فال�صاعر األح على التكرار كثريا يف بناء هذا البيت، بقوله: )�صديق �صدوق �صادق( ، 
وعلى الرغم من »اأن ال�صياغة يف هذه البنية تاأخذ �صكًل اأفقيًا، فاإن امل�صتوى العميق ياأخذ 
�صكًل راأ�صيا، نتيجة للرتاكم الدليل بفاعلية الرتدد التجاوري الذي يحيل املعنى اإىل طبقات 
بع�صها فوق بع�ص »، )60( فالتكرار هنا يوؤكد قيمة ال�صديق اإذا كان �صادقا من�صفا، فالدنيا 
ل قيمة لها اإن مل يكن فيها �صديق خمل�ص، كما اأن التكرار كان �صورة متثيلية للعلقة بي 
الأ�صدقاء املخل�صي، حيث انه يظهر حميمية ال�صديق ل�صديقة يف ال�رصاء وال�رصاء وحي 
الباأ�ص، ولكن هذه احلميمية ل جتعل ال�صديق اإل من�صفا، فال�صديق ل يعي �صديقه اإل على 

اخلري. 
بي  وال�صعوري  الدليل  الرابط  بدور  يقوم  ما  الراأ�صي،  امل�صتوى  على  التكرار  ومن 

الأبيات، علوة على القيمة ال�صوتية التي ت�صاحب التكرار عادة، يقول: )61( 
ا�ص���رْب عل���ى م����ررّ اجَلف����ا من
ومْن ل يذ ُق ُمرًّ التًّعلم �صاع��ًة
ومن فاته الترَّعليُم وقَت �َصباب��ِه
وذاُت الفتى – واهلِل- بالعلِم والترّقى

ُمعلٍم فاإن ر�صوب العلم يف نفراته
جت���ررََّع ذلًّ اجلهِل ط���وَل حياِتِه
فك���ربِّ علي���ه اأربع���اً لوفات�ِ���ه
اإذا ل يُكون���ا ال اعتب���اَر لذاِت���ه

التوافق  من  ليزيد  اللغة،  يف  واحد  اأ�صل  يجمعها  باألفاظ  التكرار  اإىل  جلاأ  فال�صاعر 
ال�صوتي، والإيقاع املتناغم، ولكن من امللحظ اأن الألفاظ التي ترددت يف املقطوعة ال�صابقة 
)املعلم/ العلم/ التعلم/ التعليم( مل تكن لغاية اإيقاعية فقط، واإمنا لغاية دللية اأي�صا، حيث 
ا�صتطاع ال�صاعر من خلل هذا التكرار اأن يقيم ثنائيات اأ�صا�صها الت�صاد )ال�صرب/ النفرات( 
و )العلم/ اجلهل( و )ال�صباب/ الوفاة( و )حتقيق الذات/ غياب العتبار( الأمر الذي جعل 

التقابل متناميا بتتابع الأبيات. 
واأحيانًا ياأخذ التكرار بعداً اأفقيا وراأ�صيًا، مقرتنا بالرتديد، كما يف قوله: )62( 

ُنعي���ُب َزمانَن���ا والعي���ُب فينا
ونهج���و ذا الزرّم���ان ِ بغري ِ ذنٍب

وم���ا لَزَماِنن���ا عي���ٌب �ِص���وانا
ول���و َنط���َق الزرّماُن لن���ا َهَجاَن

حيث اإن ال�صاعر كرر يف البيتي ال�صابقي الكلمات التالية: )نعيب/ عيب( ، )زماننا/ 
الأفقي، واأما على امل�صتوى  الزمان( على امل�صتوى  )الزمان/   ، ، )نهجو/ هجانا(  زماننا( 
يف  يعرف  ما  البيتي  يف  ت�صكل  وقد   . الزمان(  )زماننا/  بقوله:  التكرار  وقع  فقد  الراأ�صي 
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الثاين  البيت  ويف   ، زماننا(  )زماننا/  الأول  البيت  يف  ذكر  حيث  الرتديد  با�صم  البلغة 
)الزمان/ الزمان( ، فالرتديد يختلف عن التعطف يف اأمرين؛ “الأول: اأن الرتديد ل ي�صرتط 
فيه اإعادة اللفظة يف امل�رصاع الثاين، بل لو اأعيدت يف امل�رصاع الأول �صح بخلف التعطف. 
الثاين: اأن الرتديد ي�صرتط فيه اإعادة اللفظة ب�صيغتها، والتعطف ل ي�صرتط فيه ذلك، بل يجوز 

اأن تعاد اللفظة ب�صيغتها ومبا يت�رصف منها”. )63( 
التقابل: . 2

ولي�ص املق�صود هنا الت�صاد اأو التطبيق واإمنا كل الأ�صكال التي تقيم مفارقات تتفاعل 
وتن�صجم مع �صياق الن�ص. كما اأن قيمة التقابل لي�ص يف اإنتاج الدللة فقط، واإمنا يف تق�صيم 
الكلم اأي�صا اإىل وحدات متناظرة. وبالنظر يف الديوان ال�صافعي جند اأنه اأقام توازنات كثرية 

ي�صئ بع�صها بع�صًا. 
فمن التقابل الدليل على امل�صتوى الأفقي، قوله: )64( 

وال ذا َي���رايِن قاعداً عن���د بابِهفال ذا َي���رايِن واقف���اً يف طريِقِه

حد  بلغ  الذي  الثاين،  وال�صطر  الأول  ال�صطر  يف  الطرفي  بي  الت�صابه  من  الرغم  على 
تتكامل  الأول، ولكن  ال�صطر  تتعار�ص مع دللة  الثاين  الطرف  فاإن دللة  اأحيانا،  التطابق 
�صاعده يف  ال�صتجداء، خا�صة يف هذين املوقفي، وقد  ب�صاعة  معها وتتفاعل يف ت�صوير 
التي ت�صور احلدث ت�صويرا  الفعل امل�صارع )يراين(  ا�صتخدم بنية  ال�صورتي؛  ر�صم هاتي 
حيا. اأما احلال يف )واقفا/ قاعدا( فقد عمل على تثبيت هذه ال�صور اأمام املتلقي وهي خالية 

من احلركة، لت�صوير ب�صاعتها. 
ومنه قوله: )65( 

����رضوٌر وال  ي���دوُم  ح���زٌن  رخ���اُءوال  وال  علي���َك  ُبوؤ����سٌ  وال 

ال�صعر  التي ي�صلطها  الل�صعورية  الأ�صواء  اأحد  التوازي فيكون  البيت يتجلى  ففي هذا 
العاطفية  الهند�صة  من  جزء  اإنه  لنقل  اأو  عليها،  نطلع  بحيث  في�صيئها  النف�ص  اأعماق  على 
للعبارة )66( حيث متكن ال�صافعي من اإقامة الت�صاد بي األفاظ كل �صطر )احلزن/ ال�رصور( 
بوؤ�ص(  )حزن/  ال�صطرين:  يف  املرتادفات  بي  التناظري  والتوقع   . الرخاء(  )البوؤ�ص/  و   ،
)حزن/  الألفاظ  البيت حينما جعل  هذا  ال�صافعي يف حما�صن  زاد  وقد   ، )�رصور/ رخاء(   ،
�رصور/ بوؤ�ص/ رجاء( نكرات فالتنكري اأدخلها يف عموم النفي، واأخرجها من حدود املكان 
والزمان، واأ�صار اإىل �رصعة زوالها، كما اأن الإتيان بتلك الألفاظ مرفوعة ل مبنية على الفتح، 
اأنه يبداأ  “ �صكًل دائريًا، مبعنى  اأخذ  اأن النفي هنا  ترك جماًل لل�صتثناءات. ومن امللحظ 
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بعملية  يقوم  اأن  )ل(  النفي  اأمام حرف  اأتاح  يبداأ، مما  وينتهي من حيث  ينتهي  من حيث 
الإن�صان” )67(  الدميومة على  تنفي عنهما  والرخاء  والبوؤ�ص  وال�رصور  للحزن  م�صحية  نفي 
الدللية  تتماثل يف علقتها  بوؤ�ص/ ل رخاء(  الأربعة )ل حزن/ ل �رصور/ ل  . فالأق�صام 

بالفعل املنفي )يدوم( . 
ومن التقابل الدليل على امل�صتوى الراأ�صي، قول ال�صافعي: )68( 

اإذا ل جتودوا واالأمور بكم مت�صي
ى منك���م اإْن عزلُتم فم���اذا ُيرجرَّ

وقد ملكْت اأيديُكُم الَب�صط والَقب�صا
ا ���تُكُم الدرَّنيا باأنياَبها ع�صرَّ وع�صرَّ

لي�ص الطباق بي )الب�صط/ القب�صا( �صوى اإ�صارة حلالتي متناق�صتي مير بهما الإن�صان 
اأن يكون جوادا،  اأن يكون يف حالة رخاء فتق�صي احلكمة حينئذ  يف علقته باملال، فاإما 

واإما يكون يف حالة ع�رص فل يرّجى حينذاك منه �صيئا. 
وهناك نوع اآخر من التقابل الدليل يف �صعر ال�صافعي ل يت�صكل يف الأبيات املتتالية 

على امل�صتوى الأفقي فقط، واإمنا على امل�صتوى الراأ�صي اأي�صا، كما يف قوله: )69( 
َواإنرّ كب���رَي الق���ومِ  ال ِعْلَم ِعنَدُه
َواإنرّ �ص���غريَ القوم ِ اإْن كان عاملاً

اجَلحافُل التفت عليه  اإذا  �صغريٌ 
كب���رٌي اإذا ُردْت اإلي���ه املحاف��ُل

فال�صكل العام للبيتي ميكن اأن يكون على النحو الآتي: 

حيث اإن الثنائية ال�صدية تت�صكل على نحو جزئي يف كل من البيت الأول والثاين؛ فعلى 
البيت الأول بينهما ت�صاد، وكذلك يف  اأن لفظتي )كبري/ �صغري( يف  امل�صتوى الأفقي جند 
البيت الثاين حيث جند اأن )�صغري/ كبري( بينهما ت�صاد اأي�صا، ولكن على امل�صتوى الراأ�صي 
جند اأن الت�صاد ياأخذ بالت�صاع حتى ي�صمل البيتي املتتالي، ومن جمالية هذين البيتي اأن 

اجلنا�س الراأ�صي  امل�صتوى  على  اجلزئي  الت�صاد 

االأفقي امل�صتوى  على  اجلزئي  الت�صاد 
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الألفاظ املتطابقة فيهما تتماثل على امل�صتوى الراأ�صي يف مواقع متوازنة لأدائها الوظيفة 
النحوية نف�صها. واأن القافية فيهما تتقارب يف النطق ملا بينهما من جتان�ص، مما ي�صيف 
يقول  كما  القافية  فجمال  فاعًل،  وتاأثرياً  تناغمًا  الإيقاع  واىل  الدليل،  التما�صك  اإىل  قوة 

هوبكن�ص يكمن يف »ت�صابه الأ�صوات اأو متاثلها واختلف املعاين اأو تباينها« )70( . 
الطرف  يف  ملا  نافيا  الثاين  الطرف  فيه  ياأتي  املت�صاد،  التوازي  من  اآخر  منط  وثمة 

الأول، كما يف قول ال�صافعي: )71( 
النِّ�ص���اء وقالوا النا�ُس يف  اأكرَ 
لي����س حب النِّ�ص���اء جهدا ولكْن

اإنرَّ ح���برَّ النِّ�ص���اء َجه���ُد الَبالء
قرُب م���ن ال حُتبرّ ُجه���ُد الَبالء

فالبيت الثاين ينفي اأن يكون حب الن�صاء جهد البلء، لأن جهد البلء ل يكون اإل بقرب 
من ل حتب، وعلى الرغم من �رصاع الأفكار الذي يتجلى بو�صوح يف بناء الأبيات، فاإن تكرار 
الكلمات وتناوب الرتاكيب بي الإثبات والنفي عمل على تعزيز اجلانب الإيقاعي الذي ي�صهم 

يف اإقناع املتلقي. 
التجني�س: . 3

اإقامة  يرتدد اجلنا�ص كثرياً يف لغة ال�صافعي ال�صعرية خا�صة يف القافية، تو�صعا يف 
فقط،  الروي  حرف  يف  القوايف  بي  الت�صابه  يكون  ل  حتى  الأبيات،  نهايات  بي  الت�صابه 
لي�ص  فالتجني�ص  التجني�ص،  اإىل  التكرار  بتجاوز  املفارقة  لتحقيق  كثرية  حروف  يف  واإمنا 
تكرارا للفظ واملعنى، واإمنا ت�صابه يف اللفظ واختلف يف املعنى، لتحقيق الغمو�ص الدليل 
اإىل  النمطيات  املطلب«اأقرب  عبد  حممد  د.  عنه  يقول  كما  فالتجني�ص  ال�صوتي،  والتناغم 

الناحية ال�صوتية اخلال�صة«. )72( 
ويكرث ال�صافعي من اجلنا�ص غري التام �صواء على امل�صتوى الأفقي اأو امل�صتوى الراأ�صي 
يف  كما  القافية  يف  بينهما  ال�صافعي  يقرن  وقد  قليًل،  اإل  التام  اجلنا�ص  يرد  ل  حي  يف 

قوله:)73( 
���ة ِمنرَّ مِبْي�َص���ِم  تكوين���ي  َراأيُت���َك 

فدعن���ي مَن امل���نِّ الوخي���م فلقمة ٌ 
َك ُكْنَت االأ�ص���َل يف َيوم تْكويني َكاأنرَّ
مَن العي�س تكفيني اإىل يوِم تكفيني

ففي  تامًا؛  جنا�صًا  فعلي  بي  بيت  كل  يف  ال�صافعي  جان�ص  الأفقي  امل�صتوى  فعلى 
البيت الأول ردد كلمة )تكويني( مرتي؛ الأوىل مبعنى: الكي، والثانية: مبعنى يوم خلقي، 
ويف البيت الثاين ردد كلمة )تكفيني( مرتي اأي�صا؛ الأوىل: مبعنى الكفاية، والثانية: مبعنى 
موتي، فتحقق يف احلالتي اجلنا�ص التام املماثل الذي يعمل »على توفري اأق�صى درجات 
التوازن » )74( . وبالنظر اإىل اللفظتي )تكويني/ تكفيني( كما وردتا يف القافية فاإننا �صنجد 
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اأنف�صنا اأمام جنا�ص غري تام من النوع اللحق لختلف الفاء عن الواو يف املخرج. وعلى 
الرغم من قلة اجلنا�ص التام يف �صعر ال�صافعي فاإنه مل يرد م�صتقل يف هذه املقطوعة، بل 

كان و�صيلة لتحقيق اجلنا�ص غري التام. 
حيث  الناق�ص  اجلنا�ص  فمنه  الأفقي،  امل�صتوى  على  التام  غري  اجلنا�ص  اأ�صكال  اأما 

يقول:)75( 
وَعذاُبَهاوَمْن َي���ذقِ  الدرّنيا فاإينرّ َطعمُتها َعذُبه���ا  اإلْينا  و�ِص���يَق 

اإن�صانية عامة، وهي تكالب النا�ص على هذه الدنيا، التي  فال�صاعر هنا يعالج ق�صية 
ميتزج فيها العذب بالعذاب، فجمال ال�صورة لي�ص فيما تنقله لنا من اأحا�صي�ص واأثقال نف�صية 
جتاه هذه الدنيا فقط، )76( واإمنا فيما يرافقها اأي�صا من اإيقاع ودللت متناق�صة، تعمل على 
متا�صك الن�ص؛ فاجلنا�ص غري التام مل يت�صكل من مرتادفات ت�صب يف اجتاه �صعوري واحد، 
)عذابها(  لفظة  اأن  كما   ، عذابها(  )عذبها/  الأ�صوات  بتكرار  ثنائية �صدية غنية  واإمنا من 
اأعادت اإىل الآذان �صدى اأ�صوات )العي والهاء والألف( يف )طعمتها/ الدنيا( و�صدى �صوت 

الذال يف )يذق( . 
ومنه جنا�ص القلب، كقول ال�صافعي: )77( 

اب ُملقى يف اأماكنه والعود يف اأر�صه نوع من احلطبوالترّرب كالرتُّ

فاللفظتان )الترب والرتب( وقع فيهما جنا�ص من جهة؛ للت�صابه بي اللفظي يف النطق، 
واختلفهما يف املعنى، وقلب من جهة ثانية، للتغيري يف ترتيب احلرفي الأخريين. 

ومنه جتني�ص القوايف الذي يتكرر كثريا يف �صعر ال�صافعي ،يقول: )78( 
َها �صاأ�رضُب يف طول ِ البالِد َوَعْر�صِ
فاإْن تِلَفْت َنْف�ص���ي فللرّه َدررّه����ا

اأن���اُل ُم���َرادي اأو اأم���وُت َغريَبا
واإْن �َص���لَمْت كان الرجوُع قريَبا

يف  للتباعد  اللحق  النوع  من  تام،  غري  جنا�ص  بينهما  وقريبا(  )غريبـا  فاللفظتان 
يف  ومتجان�صة  اأطوالها،  يف  ومت�صاويتان   )79( والقاف.  الغي  املختلفي  احلرفي  خمارج 
بنائها ال�صوتـي. فالقافية يف ال�صعر العمودي ت�صهم بو�صوح يف ت�صكيل الإيقاع، ملا تتميز 
به من اطراد وتوايل وفق اأزمنة حمددة ومت�صاوية، ، كما اأن تكرار حرف الروي يف القوايف 
بي  الدللية  العلقة  ويوثق  املو�صيقي،  التناغم  يف  يزيد  اأحيانا،  جتان�صها  اأو  املتتالية، 
القافية والبيت من جهة، ودللة الن�ص من جهة اأخرى. فالقافية زادت من فاعلية التقابل 
اللفظتي  اأن  خا�صة  �صلمت(  اإن  تلفت---/  )اإن  و  العر�ص(  )الطول/  بي  القائم  الدليل 

)غريبًا وقريبًا( مت�صادتان. 
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الت�رضيع: . 4
ال�صدر  يف  جزء  اآخر  ا�صتواء  هو  الذي  الت�رصيع  من  كل  التوازي  اإقامة  يف  ويتعاون 
واآخر جزء يف العجز يف الوزن والإعراب والتقفية )80( مع الرت�صيع الذي تكون فيه األفاظ 
البيت من ال�صعر منق�صمة، كل لفظة تقابلها لفظة على وزنها ورويها )81( ، واإن كانت فاعلية 
الق�صيدة  يتجاوز مطلع  ل  الذي  الت�رصيع  اأكرب من  املتتالية  الثنائيات  بناء  الرت�صيع يف 

عادة. يقول ال�صافعي: )82( 
����سٍ و����رضُب َحب�س َلقل���ُع �رضِ
ف��َ����رِد ���ود  وَقَ ب���رٍد  وَق���ررّ 
ُدبِّ رّ�ُد  و�ص���ي�� ���برّ  �صَ واأكُل 

ونف���خ ُ ن���ارٍ  وحم���ل ُ ع�����ارٍ  
اإل���ٍف وع���دُم  ُخ���ف ِّ  وبي���ُع 
احل����ُ���ررّ وقف���ِة  م���ن  اأه���وُن 

اأم����سِ  وردرّ  نف����سٍ   وَن���زُع 
ودب���ُغ جل���دٍ  بغ���ريِ  �ص���م�سِ 
و�رضُف ح���بِّ باأر����سِ  َخر�سِ 
ِفل����سِ  برب���عِ   دارٍ   وبي���ُع 
و����رضُب اإل���ٍف بحب���ل ِ قْل����سِ 
َيرج���و َن���واالً بب���اِب نح����سِ 

فهذه الأبيات تتواىل باإيقاع �رصيع و�صاعرية مت�صاعدة اإىل اأن ت�صل اإىل غايتها يف 
البيت الأخري، فكيف ج�صد ال�صاعر تلك احلركية وال�صاعرية املت�صاعدة يف الن�ص؟ 

قد يكون من املفيد اأن ن�صع الأبيات ال�صابقة على النحو الآتي: 
�رض�س نف�سو�رضب حب�س لقلع  اأم����سون���زع  وردرّ 
ب���رد  ف���ردوق���ر  جلد وق���ود  بغري �ص���م�سودب���غ 
�ص���ب دبواأكل  حبو�ص���يد  خر�سو�رضف  باأر�س 
نار عارونف���خ  داروحم���ل  فل�سوبي���ع  برب���ع 
خف اإلفوبي���ع   بحب���ل قل�سو����رضب اإلفوع���دم 

اأه����ون م��ن وق��ف��ة احل���ر ي��رج��و ن����واال ب��ب��اب نح�س
الأوىل جمموعة من  اخلم�صة  الأبيات  اأمامنا يف  ي�صع  اأن  يريد  كان  ال�صاعر  اأن  يبدو 
يف  بل  فقط،  وقافيتها  الق�صيدة  مطلع  �صعيد  على  لي�ص  املتتابعة،  املو�صيقية  التماثلت 
كل ركن من اأركانها، ففي البيت الأول حتقق الت�رصيع بي �صطري البيت، حيث اتفق اآخر 
الوزن والإعراب والقافية.  اأم�ص« يف   « العجز  ال�صدر وهو »حب�ص« واآخر جزء يف  جزء يف 
كما حتقق فيه الرت�صيع لأن الأق�صام الأربعة جاءت على وزن واحد وقافية واحدة، »لقلع 

�رص�ص«، »و�رصب حب�ص«، »ونزع نف�ص«، »ورد اأم�ص«.. 
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اأما الأبيات التي توالت بعد ذلك با�صتثناء البيت الأخري فجاءت زاخرة باألوان البديع، 
حيث اإن ال�صافعي ق�صمها اإىل اأربعة اأق�صام اأي�صا، الق�صم الأخري منها توافق مع قافية البيت 
الأول يف حرف الروي واحلالة الإعرابية، اأما الأق�صام الثلثة الأوىل يف كل بيت فكانت تتفق 
فيما بينها على امل�صتوى الأفقي يف الوزن والقافية والإعراب، فتحقق ما ي�صمى بالت�صميط، 
الذي هو”عبارة عن ت�صيري املتكلم مقاطع اأجزاء الكلم من بيت �صعر، اأو جملة نرث م�صجعة 
“. )83( واأما على امل�صتوى الراأ�صي فقد اتفقت تلك الأق�صام  على روي تخالف روي قافيته 
البلغة  القافية، وهو ما عرف يف  والإعراب دون  الوزن  املتتالية يف  الأبيات  الثلثة يف 

با�صم املوازنة التي هي«ت�صاوي الفا�صلتي يف الوزن دون التقفية«. )84( 
ومن امللحظ اأن ال�صافعي يف هذه الق�صيدة حر�ص على اجلنا�ص كثريا على امل�صتويي 
الثالث حتقق  البيت  الثاين ورد اجلنا�ص بي )برد وفرد( ويف  البيت  الأفقي والراأ�صي، ففي 
فقد  الراأ�صي  امل�صتوى  على  اأما   ، ودار(  وعار  )نار  بي  الرابع  البيت  ويف  وحب(  )دب  بي 
برز التجني�ص بو�صوح يف القافية، حيث اإن القوايف جتان�صت اأحيانا مع �صابقتها واأحيانا 
من  تت�صكل  التي  الق�صيدة  هذه  يف  الثلثي  الن�صق  اأود  ليقيم  غريها-  عن  اختلفت  اأخرى 
م�صاعفات هذا الن�صق- فقافية البيت الثاين تتجان�ص مع قافية البيت الأول )اأم�ص و�صم�ص( 
وهو جنا�ص م�صارع لتباعد املخارج بي الهمزة وال�صي، ويف البيت الثالث يرتك ال�صافعي 
التجني�ص ليعاوده يف البيتي الرابع واخلام�ص بي كلمات جديدة )فل�ص وقل�ص( وهو جنا�ص 
م�صارع لتقارب خمارج القاف والفاء. اأما يف البيت ال�صاد�ص )الأخري( فيتخلى ال�صافعي عن 
واإعلنا منه  الثالث،  البيت  التماثل مع  التجني�ص والرت�صيع ب�صكل تام، لتحقيق حالة من 
ا�صتقرار حال، حيث هداأت مو�صيقى  اإىل بنية  الو�صول به  اأو  اإىل غايته،  الن�ص  عن و�صول 
الق�صيدة واإيقاعاتها ال�صاخبة يف البيت الأخري على قاعدة اخلرب املنتظر لكل مبتداأ تقدم 
يف الأبيات اخلم�صة الأوىل. فالبيت الأخري ح�رص ب�صكل �صمني مع نهاية كل متوالية من 
متواليات الأبيات اخلم�صة الأوىل، وهي بذلك تعدُّ متوازنة باأدائها لنف�ص للوظائف النحوية 

نف�صها ومتقابلة يف علقاتها بالبيت الأخري. 
الق�صيدة ومتا�صكها،  اأجزاء  للربط بي  �صبيًل  التوازي  من  اتخذ  ال�صافعي  فاإن  وهكذا 
فكرثت القوايف الداخلية، وتعددت الألوان البديعية، فالرتابط والتما�صك يف �صعر ال�صافعي ل 
يعني الإكثار من اأدوات الربط بي الأجزاء املكونة للن�ص، واإمنا قوة العلقات بي الأبنية 
الفكرية والأبنية النحوية. كما اأن الإيقاع لي�ص تواليًا لأنواع البديع املختلفة، اأو بنية مكملة 

للبنية الفكرية، واإمنا هو » حركية الكلم يف الكتابة«. )85( 
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رابعاً: التوازي النحوي: )الرتكييب( 

تكرار  اإن  حيث  تاأثريا؛  واأكرثها  واأبرزها،  الأنواع  اأهم  من  التوازي  من  النوع  وهذا 
ال�صوتية نف�صها هو املبداأ املكون للأثر  ال�صورة  اإىل جانب عودة  النحوية نف�صها  ال�صورة 
ال�صعري، )86( ويتمثل التوازي الرتكيبي يف«تق�صيم الفقرات ب�صكل متماثل يف الطول والنغمة 
والتكوين النحوي، بحيث تربز عنا�رص متماثلة يف موا�صع متقابلة يف اخلطاب » )87( من 
اأجل اأن يتحقق الن�صجام والتنوع، والت�صاق يف البناء وتعزيزا للإيقاع. الذي مل يعد مكونا 
وغري  ال�صمعية  عنا�رصه  جممل  يحدد  اأ�صا�صي  مكون  واإمنا  ال�صعر،  نظرية  يف  خارجيا 
ال�صمعية.)88( ومن امللحظ اأن نظم اجلمل وبنائها يف �صعر ال�صافعي، يرتبط ارتباطا وثيقا 
�صواء  والأبيات  اجلمل  �صبك  على  اللغوية  ال�صاعر  قدرة  اإىل  ي�صري  ما  وهو  الدليل  بالتقابل 
الراأ�صي. فالتوازي الرتكيبي ل يكون يف خط م�صتقيم فقط، واإمنا  اأو  الأفقي  على امل�صتوى 
يكون اأي�صا ب�صكل تعاقبي يف مواقع متناظرة اأو خمالفة لبع�صها بع�صًا. )89( وهو يف �صعر 
اأجزاء حمدودة  ال�صافعي نوعان: الأول: التوازي اجلزئي: ويكون بتكرار البنية النحوية يف 
يف طريف البيت ال�صعري اأو الأبيات املتتالية. والثاين: التوازي الكلي: ويتحقق بتكرار البنية 

النحوية على نحو تام يف طريف البيت ال�صعري اأو الأبيات املتتالية. 

التوازي األفقي اجلزئي بني الرتاكيب: 
ومنه قول ال�صافعي: )90( 

وُيْظهرُ �رضاً كاَن باالأم�س ِ قْد َخفاوُيْنكرُ عي�ص���اً قد تق���ادم عهده

حيث اإن �صدر ال�صطر الثاين مياثل �صدارة ال�صطر الأول، فكل منهما ي�صتمل على فعل 
م�صارع يتبعه مفعول به من�صوب، وعلى الرغم من اختلف املعنيي فاإنهما غري مت�صادين 

ب�صكل وا�صح، ولكن يتعاون املعنيان يف تو�صيح م�صاوئ اأخلقية. 
ومنه قول ال�صافعي: )91( 

���ُت فخريُ النا�سِ  ْل َيُعِداإْن غبُت عْنُهْم ف�رضرّ النا�س ِ َي�صتُمني واإْن َمر�صْ

حيث ت�صابه الطرفان فكل منهما ا�صتمل على بنية ال�رصط، ولكن ال�صطر الأول انتهى 
بزيادة  يختلفان  اأنهما  كما  منفي.  بفعل  الثاين  ال�صطر  انتهى  بينما  مثبت،  م�صارع  بفعل 
اجلار واملجرور )عنهم( يف ال�صطر الأول. وغاية التكرار يف هذا البيت تربز من خلل اللفظة 

املكررة )النا�ص( فالنا�ص جميعا يف حالة غيابك عنهم ل يبادرون بخري. 
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التوازي األفقي الكلي بني الرتاكيب: 

ومنه قول ال�صافعي: )92( 
وال عي�ُس مْن ق���ْد عا�َس َبعدي مُبخِلدي وم���ا موُت من قد مات قبلي ب�ص���ائري

فال�صطر الثاين تطابق مع ال�صطر الأول يف البنية النحوية حيث ا�صتمل كل طرف على: 
نفي+ ا�صم + حرف جر+ فعل ما�ص+ ظرف+ ا�صم جمرور، فتحقق يف البيت اأف�صل اأنواع 
التقابل  اللغوية يف كل. وثانيها:  العنا�رص  اأولها: لختلف  النحوي لأمور ثلثة؛  التوازي 
الأول، ولكن يتفاعل  ال�صطر  الثاين تتعار�ص مع دللة  ال�صطر  الطرفي، فدللة  الدليل بي 
التي  للمماثلة  وثالثها:  والقدر.  بالق�صاء  ور�صاه  باهلل  ال�صافعي  تعلق  اإبراز  يف  الطرفان 
اأكرث ما فيها مثل ما  اأو  اإحدى القرينتي من الألفاظ  عرفها القزويني باأن يكون » ما يف 

يقابله من الأخرى يف الوزن«. )93( 
ومنه قول ال�صافعي: )94( 

اأعالُه���م لقل���ِة خريِهفرتك���ُت اأ�ص���فَلهم لك���رِة �رضِه وترك���ُت 

)�رصه/   ، قلة(  )كرثة/   ، اأعلهم(  )اأ�صفلهم/  البيت:  الأ�صداد يف طريف  فالتناظر بي 
خريه( اأفرز التقابل بي جممل عنا�رص البيت، كما اأوجد ن�صقا ثلثيا من املتقابلت املتوافقة 
يف البنية ال�صوتية والوظيفة النحوية. ومن امللحظ اأن هذا البيت حتقق فيه الرت�صيع؛ لأن 

جميع الألفاظ املتناظرة يف طريف البيت مت�صاوية البناء متفقة النتهاء«. )95( 
ومن اأمثلة التوازي النحوي على امل�صتوى الأفقي تكرار بنية الق�رص، ومنه قوله: )96( 

َوَل اأَر فيما �رضرَّيِن غرْيَ حا�ص���دِ َفلْم اأَر فيما �َص���اءيِن غريَ �صامٍت

الأول، فكل منهما ي�صتمل  ال�صطر  الثاين تختلف عن مكونات  ال�صطر  ل تكاد مكونات 
مو�صول  با�صم  املت�صل  اجلر  +حرف  جمزوم  م�صارع  +فعل  )مل(  +النفي  عطف  اأداة  على 
)ما( + فعل ما�ص + املفعول به+م�صاف وم�صاف اإليه، وعلى الرغم من متاثل الطرفي يف 
البنية النحوية، فاإنها يتعار�صان يف الدللة على نحو تكاملي، حيث اإن تكرار بنية الق�رص 
جعلت املعنى يدور لتحديد ما وقعت عليه الروؤية، فجعلتها حم�صورة يف ال�صامت واحلا�صد. 
األفاظ الطرفي يف  )97( ومن �صور التوازي يف هذا البيت ما يعرف با�صم املماثلة لتفاق 

الوزن واختلف )�صامت/ حا�صد( يف التقفية. 
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يقول  ال�رصطي،  الرتكيب  تكرار  الأفقي،  امل�صتوى  على  النحوي  التوازي  اأمثلة  ومن 
ال�صافعي )98( 

َواإْن َراأويِن ب����رضرّ �رضرَُّه���ْم نكِديَواإْن َراأويِن بخريٍ  �صاَءُهْم فرحي

حيث اإن اجلمل ال�رصطية تتابعت، حتى ا�صتقل كل �صطر ب�رصط واإجابة، ولكن حر�ص 
الوزن  يف  �صطر  كل  يف  الأول  الق�صم  بي  يناظر  جعله  البيت،  طريف  متا�صك  على  ال�صاعر 
والقافية )واإن راأوين بخري/ وان راأوين ب�رص( واأن مياثل بي �صطري البيت يف البنية النحوية 

والوزن، معتمدا يف كل ذلك على علقة خفية اأ�صا�صها الت�صاد. 

التوازي الرأسي اجلزئي بني الرتاكيب: 
ومنه قول ال�صافعي: )99( 

ال ُي���درُك احِلكم���ة َ م���ن ُعمرُُه
فت���ًى اإال  العل���َم  ين�����اُل  وال 

االأه����لِ  َيك���دُح يف َم�ص���لحِة 
���غ�لِ  خ���الٍ  م���ن االأفكار ِ وال�صرّ

حيث اإن ال�صافعي كرر ن�صقًا نحويًا وا�صحًا يف بداية البيتي املتتاليي، وذلك بتعاقب 
نفي الفعل امل�صارع الذي يتبعه املفعول به )ا�صم( ، على امل�صتوى الراأ�صي، لتاأكيد الفكرة 
)العلم( وهو ما  الأدنى  اإىل  انتقل  ثم  )احلكمة(  بالأعلى  فبداأ  وعر�صها على نحو تدريجي، 

يعرف يف البديع بالتديل الذي يكون«باأن يذكر الأعلى ثم الأدنى«. )100( 
ومن �صور التوازي النحوي يف �صعر ال�صافعي على امل�صتوى الراأ�صي، الرتكيب ال�رصطي، 

الذي ظهر جليا يف كثري من ق�صائده، كما يف قوله: )101( 
فاإذا �ص���ِمعَت باأن جمُدوداً َحَوى
واإذا �ص���ِمعَت ب���اأن حمروماً اأتى

ُع���وداً فاأثمَر يف َيديِه ف�ص���درّقِ 
م���اًء لي�رضََب���ُه َفغا����سَ فحقق

الثاين،  ال�صطر  بداية  وا�صح، ميتد حتى  البيتي  النحوية يف  املكونات  فالت�صابه بي 
وهو يف احلالتي جمل �رصطية يرتتب على كل منها حدث يربز يف ال�صطر الثاين، لذا فاإنَّ 
اإدراك العلقة بي )ال�رصط وجوابه( تاأخذ باملتلقي حي الو�صول اإىل جواب ال�رصط نحو فعل 
ال�رصط واأداته يف حركة تراجع تزيد يف التاأثري التنغيمي لأنها تن�صجم مع حركة التفعيلت 

العرو�صية الرتاجعية التي ل تكون يف ال�صطر الثاين اإل تكرارا ملا يف ال�صطر الأول. 

التوازي الرأسي الكلي بني الرتاكيب: 
ومن �صور التوازي النحوي تتابع الأبيات يف بنائها اللغوي اإىل حد التطابق النحوي 
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مع اختلف الفكرة يف كل بيت، كما يف قوله: )102( 
اإنرّ الَفقْي���َه ه���و الَفقْي���َه بفعله
وكذا الررَّئي�ُس هو الررَّئي�ُس بخلقه
وك���ذا الَغنُي ه���و الَغنُي بحاله

لي����س الَفقْي���ُه بُنطِق���ِه وَمقالِه
لي����س الررَّئي�ُس بقوم���ه ورجالِه
لي����س الررَّئي�ُس بقوم���ه ورجالِه

فالبيت الأول يبي فيه اأن الفقيه بفعله ل بقوله، والبيت الثاين يو�صح فيه اأن الرئي�ص 
من  الرغم  وعلى  مباله،  ل  بحاله  الغني  اأن  يك�صف  الثالث  والبيت  بع�صابته،  ل  بخلئقه 
للت�صابه يف  الأول،  البيت  اإل يف  الإعرابية ل تكاد تختلف  الأفكار، فاإن احلركات  اختلف 
طريقة البناء، فالأ�صطر الأوىل للأبيات الثلثة تتواىل فيها اجلمل املثبتة، التي تتكون من 
مبتداأ+مبتداأ ثان +خرب+ جار وجمرور، والأ�صطر الثانية للأبيات الثلثة تتواىل فيها اجلمل 
املنفية » التي تتكون من اأداة نفي + ا�صم + جار وجمرور + اأداة عطف + ا�صم. ولو تاأملنا يف 
املقطع الثاين لكل بيت من الأبيات ال�صعرية الثلثة لوجدنا اأن النفي يف اأعجاز الأبيات جاء 
تاأكيداً للإثبات يف �صدور الأبيات، )103( ، وقد جاء النفي موؤكدا بالباء ليكون نفيا قطعيا ل 

جمال فيه لل�صك والرتدد. 
ومن امللحظ اأي�صا اأن الن�صق الثلثي يهيمن على هذا الن�ص، فالأبيات ثلثية، والألفاظ 
التي يكررها ال�صاعر على امل�صتوى الراأ�صي ثلثة اأي�صا، وكل لفظة منها يكررها ثلث مرات 
على امل�صتوى الأفقي، بحيث تتفق يف التوزيع املكاين وتتماثل يف احلكم الإعرابي، الأمر 

الذي عمل على تغذية ح�ص التوقع، واإقامة الن�صجام والتلوؤم بي الوحدات اللغوية. 
األوان  اأن هذا الن�ص �صورة �صادقة لظاهرة تكاثر  اإىل  اأن ن�صري  وقد يكون من املفيد 
التوازي وتداخلها يف �صعر ال�صافعي، حيث اإن الن�ص جاء متلحما قويًا يف الإقناع والإيقاع، 
فطباق ال�صلب برز يف جميع الأبيات حي جمع بي مت�صادين اأحدهما مثبت والآخر منفي، 
كما  منفي،  الأبيات  نف�ص  الثاين يف  وال�صطر  مثبت  الثلثة  الأبيات  الأول يف  ال�صطر  فجاء 
الن�ص  مطلع  يف  يكن  مل  والت�رصيع   ، ونطقه(  )فعله  الأول  البيت  يف  اجلزئي  الطباق  ظهر 
فقط واإمنا يف خامتته اأي�صا، ويف البيت الأخري ت�صكل اجلنا�ص غري التام يف لفظتي )حاله 
وماله( ، وعلى الرغم من كرثة هذه املفارقات والت�صكيلت الإيقاعية فاإن ال�صاعر مل يكتف 
اإنه  اأبعد من ذلك بكثري حيث  اإىل  النحوية وال�رصفية واملعجمية بل ذهب  التوازيات  بتلك 
جلاأ اإىل التوازي ال�رصيف بي )نطق وفعل وملك( ، كما اأنه جعل الكلمات يف بدايات الأ�صطر 
مرفوعة يف الغالب ونهاياتها جمرورة دائمًا، فاأقام توازيًا بي ال�صوائت اأو احلركات، اأما 
وهاء  الروي  حرف  قبل  الألف  تكرار  على  حر�ص  اأنه  امللحظ  فمن  القافية  م�صتوى  على 

ال�صكت من بعده ليمنح املتلقي فر�صة لتاأمل الكلم والتناغم مع املعاين. 
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وهكذا فاإن تكرار الن�صق الرتكيبي يف ال�صعر يزيده متا�صكًا وقوة، ويك�صف عن احلالة 
ال�صعورية للأديب، ويزيد يف فاعلية الإيقاع، ويربز النواة الدللية التي تلتف حولها جممل 

الدللة ال�صعرية يف الأبيات. 

النتائج: 
اإىل  تو�صلت  ال�صافعي،  االإمام  �صعر  يف  التوازي  لظاهرة  درا�صتي  خالل  ومن 

احلقائق والنتائج االآتية: 
والعربية  ♦ بعامة،  ال�صعوب  عرفتها  جمالية  ملمار�صات  م�صطلحًا  اإل  التوازي  لي�ص 

بخا�صة، لذا فاإن التوازي هند�صة جمالية كامنة يف كل ن�ص اأدبي مهما ابتعد عنا مكانيًا 
اأو زمانيًا. 

مل يكن التوازي اأ�صكاًل عابرة اأو جامدة يف �صعر الإمام ال�صافعي، بل كانت تتمحور  ♦
يف �صياغاته ال�صعرية، وفق ن�صق جمايل ي�صاعف يف متا�صك الن�ص. فطرق ال�صبك تعددت يف 

�صعر ال�صافعي، ولكن التوازي كان من اأقوى ال�صبل يف حتقيق ال�صبك والن�صجام يف �صعره. 
اأنواعها،  ♦ تعدد الألوان الإيقاعية يف �صعر ال�صافعي ي�صري اإىل ارتباطات خفية بي 

األوانا اأخرى ت�صفي على الن�ص �صمات تزيد يف  اإن الن�صق اجلمايل للون ما، قد يثمر  حيث 
حما�صنه. ولكن ل يعنى ذلك اأن الكرثة قيمة يف ذاتها، فقد تكون بع�ص الألوان قليلة ونادرة 

كالت�رصيع ولكنها مدخل لكثري من الألوان البديعية الأخرى كالرت�صيع والت�صميط. 
تنوعت العلقات بي املتوازيات يف �صعر ال�صافعي، لكن التباين كان اأقوى العلقات  ♦

واأكرثها بروزا يف �صعره. فال�صافعي اعتمد يف بناء املتوازيات على التقابل كمحور جمايل 
يف اإثارة الدللة والإيقاع، فجعل من التقابل اأ�صا�صا بنائيا، ومظهرا جماليا. 

الن�صق  ♦ وتكوين  التوازي،  اأبنية  جتدد  يف  التل�صي  ظاهرة  ال�صافعي  الإمام  يوظف 
الثلثي، كما ي�صتغل هذه الظاهرة يف ربط الإيقاع بالدللة، وزيادة م�صتوى البنية العميقة. 

مع  ♦ الرتكيبية  والنحوية  وال�رصفية  ال�صوتية  بجوانبها؛  التوازي  بنية  توافقت 
ثقافة ال�صافعي وع�رصه، فالإمام ال�صافعي جمع يف ديوانه جتاربه العملية، واآماله الذاتية، 
واأ�صواقه النف�صية، فكانت اأ�صعاره �صورة �صادقة عن اإمام وفقيه يحلم مبجتمع �صالح فيه 
اأ�صوات  من  عليه  يعتمد  لزمانه، مبا  �صادقة  كانت �صورة  اأ�صعاره  اأن  كما  والوفاء.  اخلري 

جمهورة تتوافق مع ال�صفاهية والرغبة يف الإن�صاد. 
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اأن  ♦ العربي قادر على  ال�صافعي، فال�صعر  التوازي وتكاثرت يف �صعر  اأنواع  تداخلت 
يجيب عن كثري من الت�صاوؤلت الل�صانية الن�صية احلديثة كغريه من الن�صو�ص العاملية. 

قد يكون من  ♦ لذلك  ال�صافعي،  �صعر  التوازيات يف  بناء كثري من  التكرار يف  �صاهم 
فاعليته  مزيد من  للوقوف على  التكرار  ناحية  التطبيقية  النقدية  الدرا�صات  توجيه  املفيد 

وجمالياته. 
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