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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في راجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر وامل

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترج –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
يح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  ال
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 بحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أي
َ
ًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،كلمات( 3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك
َ
تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
 يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن ب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 حثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على البا
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
حث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 يف شعر حسان بن ثابت االستهالل

 صالح جنم الدين بابان 

14/11/2020 تأريخ القبول:       2/10/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

برز مقومات النص أ   ولعلَّ  ِإنَّ الّنص الشَّعري يعكس عواطف وانفعاالت الشاعر،        
فهو  طالعنا من مالمحها المطلع،ل ما يوأوَّ  الشعري واجهة القصيدة  التي هي االستهالل،

بدء الكالم، فعلى الشاعر أن يختار لفظا  بديعا  مصنوعا ، وعتبة االستهالل لها دور  اإذ  
فشاعرنا حسان  بنية تبشيرية بمحتوى النص، ويعد   كبير لبيان ما تحويه القصيدة من معنى،

زمام األساليب فهو من الشعراء المخضرمين الذين تمسكوا ب بن ثابت قد عاش عصرين،
وهو حاذق يجتهد في تحسين االستهالل والتخلص، وتكشف عن طاقة  الفنية للقصيدة،

النص الشعرية، لهذا تجد في شعره أداة االستفهام )الهمزة( المضافة الى )لم( النافية التي 
 ا أكبر .تعطي معنى داللي  

دور كبير  فاالستهالل وعالقته بالنص الشعري في شعر حسان بن ثابت كان له  
في الكشف عن مضامين ما يحمله النص من طاقة شعرية يمكن كشفها بقراءة ما استهل 
به الشاعر، وهذا يدّل على التماسك النصي الذي تتمتع به القصيدة، واجتهد في مقربة من 
النص الشعري وبيان العالقة بين أجزاء هذا النص، وتبين هناك توافق بين المعنى 

بداعه من حيث التخلص والخاتمة التي إِ ا من مَّ ي لالستهالل، وأ  المعجمي واالصطالح
هي سمات األساليب األدبية، ووصول المعنى إلى فالقزويني بـ)االنتهاء( خطيب اها السمَّ 

الذروة واكتمال سير عملية البوح، إذ ا تعد  الخاتمة من أهم متطلبات النص األدبي على 
ية من الدراسات األدبية والنقدية مقارنة بأجزاء القصيدة الرغِم من أّنها لم تأخذ حصتها الكاف

الباقية، إال أّننا ال يمكن التقليل من شأنها فهي إيذان الشاعر ببلوغه ألهدافه، وحّسان كتب 
قصائد متباينة الخواتيم تبع ا لخصوصية األجواء التي كتب  فيها، فالخاتمة عند حسان بن 

تي يقدمها األديب عن أسئلتِه ومشكالته وهي المخرج ثابت كانت هي اإلجابات والحلول ال
                                                 

 كركوك/ جامعة قسم اللغة العربية/مدرس. 
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النهائي لذلك المأزق الذي نتج  عن تفاقم المشكالت التي حملها الشاعر على كاهل نّصه 
األدبي بين االستهالل والخاتمة، وكأنَّ العالقة بينهما هي عالقة السبب بالنتيجة، 

حلول وكالهما ال يقل أهمية عن فاالستهالل سبب نتيجته ما يمكن أن تقدمه الخاتمة من 
اآلخر، وبذلك ال تقل أهمية عتبة األقفال واألختام عن اهمية عتبة االستهالل لما تحققه 
من تركيز إجمالي يؤثر في جوهر فعالية المتلقي ومصيرها، ومهما كانت عتبة االستهالل 

)االقفال( التي  دائمة على الكثيرين من الشعراء، فإّنها تبقى دون صعوبة عتبة االختتام
ألنَّ الرغبة في ثقافتها المعروفة هي بانتظار نهاية  ؛ُم كثيرا  في تحديد خطاب القصيدةتسه

تستقر عندها مصائر القصيدة التي تلقي فيه على كاهل الشعراء تبعات في رسم فضاء 
 النهاية على أفضل صورة ممكنة.

راسات األدبية من شاعٍر الى اختالف النصوص األدبية وتبيانها في الد ولعلَّ         
شاعِر آخر إّنما هو تعبير عن دواخل الشعراء أنفسهم وذلك بحسب عد النص الشعري 
انعكاسا  لعواطف وانفعاالت الشعراء انفسهم، ولعل ذلك كلَّه دعاني ألن اقف أكثر على 

في مقربة من النص الشعري وبيان العالقة بين أجزاء هذا النص، وبالتحديد االستهالل 
 شعر حسان بن ثابت .

 .المفتاح ،دةيالقص ،العتبةالكلمات المفتاحية:     
 التمهيد

ا: : مفهوم اًلستهالل لغة واصطالحا  أوًلا
قبل التعّرض لمفهوم االستهالل ال بدَّ من الوقوف على ما ورد له من تعريفات بمعناه 

ا أدبي لتراُث األدبي كتبا  نقدية  له معناه الخاص، وقد حوى ا ا  اللغوي قبل  أن يصبح مصطلح 
وبالغية ومعجمية ضّمت في طياتها ما يبسط القول ويميط لثام اللبس عن هذه الكلمة، 
ومن خالل التصّفح في المعاجم العربية نتعرف على المعنى المعجمي لالستهالل، فقد 

م ط ِر اْنِهالال  جاء في لسان العرب: "هلَّ السحاُب باْلمط ِر وه لَّ المطُر هالا واْنهلَّ بالْ 
ُكل   اح  ِعْند  الِوالدة، و  : وهو  شدَّة اْنِصب ابه، واست ه لَّ الصبي  بالبكاء: رفع  صوت ه وص  واست ه لَّ
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" ش يٍء اْرت ف ع  صوُته ف ق ِد اْست ه لَّ
بي رفع  ، وقد جاء في معجم الوسيط: "(1) ( الصَّ )اْستهلَّ

اح وته بالبكاء و ص  ُيق ال استهللنا الشَّْهر ابتدأناه أ و ر أين ا اْلوالد ة، واعند  ص  ، و  لشهر أهلَّ
، و)االستهالل( براعة االستهالل أ ن يقّدم  ل ه لَّ ، و)اْستهّل( اْلهال  هالله، والمطر هلَّ
ّنف ِفي ديباجه ِكت ابه أ و الشَّاِعر ِفي أول قصيدته جمل ة من اأْل ْلف اظ والعبارات يِشير  الُمص 

ِطيف ة ِإل ى م ْوُضوع ِكت ابه أ و قصيدتِه"بها ِإش ار ة ل  
، فمن خالل المعاجم العربية القديمة (2)

نالحُظ إنَّ معنى االستهالل هو: بداية كلَّ شيء، ويعد  االستهالل البداية الفنية األولى 
والركيزة األساسية التي تقوُم بتنظيم القصيدة وأول ما تصطدم به عين القارئ، وتعطيه 

البدائية عن مضمون القصيدة، فاالستهالل: هو البّوابة األولى لجذب انتباه التصّورات 
القارئ إلكمال قراءة النص كّلُه بشغف أو تركه منذ البداية، ولهذا نجد أبو هالل العسكري 

، فمنذ القدم كان (3)يقول: "أحسنوا معاشر الكتَّاب االبتداءات فإنهن دالئل البيان"
 . برى لما له من أثر مهم في تركيب النص الشعرياالستهالل يحظى بأهمية ك

: فقد حّددُه أرسطو في فن الخطابة بقوله: "االستهالل هو إذن بدء أّما في اًلصطالح
ويناظره في الشعر: المطلع، وفي فن العزف على الناي: االفتتاحية، فتلك كلها  ،الكالم

باالستهالل في النوع البرهاني ذلك بدايات كأنها تفتح السبل لما يتلو، واالفتتاحية شبيهٌة 
، وقد (4)جميال  وضعوه في افتتاح المعزوفة كأّنه لحنها" ا  لحنزفوا إن عازفي الناي، أذا ع

أورد أرسطو هنا مفهوما  عاما  عن االستهالل ثم بدأ بتخصيصه فهو عنده بداية الكالم، 
أن " وهو لمطلع:وقد ورد االستهالل عند مؤلف كتاب )روضة الفصاحة( تحت مصطلح ا

                                                 

محمـــــد بـــــن مكـــــرم بـــــن علـــــى، أبـــــو الفضـــــل، جمـــــال الـــــدين ابـــــن منظـــــور األنصـــــاري ، لســـــان العـــــرب (1)
 .ه: مادة )هلَّ(1414، 3_ لبنان، طه(، دار صادر، بيروت711: الرويفعى اإلفريقي)المتوفى

ـــــة بالقـــــاهرة، إبـــــراهيم مصـــــطفى، أحمـــــد الزيـــــات، حامـــــد عبـــــد  (2) المعجـــــم الوســـــيط، مجمـــــع اللغـــــة العربي
. )  القادر، محمد النجار، دار الدعوة: مادة )هلَّ

مهـــران العســــكري  أبـــو هــــالل الحســـن بــــن عبـــد اب بــــن ســـهل بــــن ســـعيد بــــن يحيـــى بــــنالصـــناعتين،  (3)
ه( تحقيـــــق: علـــــي محمـــــد البجـــــاوي ومحمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهيم، المكتبـــــة العصـــــرية، بيـــــروت: 395)ت
1 /431. 
ــــــان/ (4) ــــــدوي، دار القلــــــم، بيــــــروت_ لبن م: 1979الخطابــــــة، أرســــــطو طــــــاليس، ترجمــــــة عبــــــد الــــــرحمن ب

130. 
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يبتدئ الشاعر أول شعره، والكاتب في أول رسالته، بلفظ بديع مصنوع، ومعنى لطيف 
مطبوع، ويحترز من كلمات يتطير بها أو يكون في ركاكة، فإنَّ المطلع أول ما يقرع 

، وهو ينبه بذلك إلى ضرورة (1)"السمع، ورّبما تفاءل به الممدوح أو بعض الحاضرين
ستهل قصيدته ألنه بضمان حسنه يقبل المتلقي على سماع بقية أبيات تجويد الشاعر لم

 .  القصيدة أو يتطير وينصرف عنها إن كان خالف ذلك
قال أهل  يع في باب حسن االبتداء وبراعة االستهالل: "بوقد جاء  في أنوار الر 

م في أول البيان، من البالغِة حسن االبتداء، ويسّمى براعة المطلع، وهو أن يتألق المتكل
وأصحها  ا  وسبك ا  كالمه، ويأتي بأعذِب األلفاظ، وأجزلها وأرّقها وأسلسها وأحسنها، نظم

، وأوضحها معنى  وأخالها من الحشو، والرّكة والتعقيد، والتقديم والتأخير الملبس ىمبن
، فاإلشارُة واضحة هنا الى وجوب استخدام أرّق األلفاظ وأجزلها في (2)والذي ال يناسب"

ستهالل ألّنه العتبة األولى أو البوابة نحو االنطالق في فضاء النصِّ بكامله، ففي اال
المقدمات تتضح نفسية الشاعر وحاله، وأنَّ المعاني التي يبدأ بها قصيدته تعكس صورة  
لنفسيته وخواطره وانطباعاته عن الحالة التي دعته لقول القصيدة، وهذا الوضع ال يسترسل 

ا في أولها، وهكذا به الشاعر عادة ف ّنما يتضح في المقدمة وخصوص  ي كل القصيدة، وا 
نجد أنَّ فهمنا للمقدمِة يكشف لنا في أغلب األحيان عمق ا ال يكشُف عنه ظاهر التعبير، 

ا ، وقد (3)وفي ضوِء هذه الخصوصية تزداد معاني المقدمة ومعاني القصيدة كلها وضوح 
رع  المتأخرون منه براعة االستهالل، وفي ب قال ابن حجة الحموي: "حسن االبتداء قد

النظِم والنثر، وفيها زيادة على حسن االبتداء فإنهم شرطوا في براعِة االستهالل، أن يكون 
بغرض الناظم، من غير تصريٍح بل بإشارة  ا  مطلع القصيدة داال  على ما بنيت عليه مشعر 

لى قصده، من عتب أو عذر أو لطيفة تعذب حالوتها في الذوِق السليم، ويستدّل بها ع
                                                 

ر، دار وائــــل للنشــــر، روضــــة الفصــــاحة، أبــــو عبــــد اب محمــــد بــــن بكــــر الــــرازي، تحقيــــق: خالــــد الجبــــ (1)
 .145م: 2005/ 1ط
أنـــوار الربيــــع فـــي أنــــواع البـــديع، الســــيد علــــي صـــدر الــــدين بـــن معصــــوم المـــدني، مطبعــــة النعمــــان_  (2)

 . 34م: 1968/ 1النجف األشرف، ط
ينظـــــر: مقدمـــــة القصـــــيدة عنـــــد شـــــعراء مدرســـــة األحيـــــاء، عبـــــد العزيـــــز بـــــن عبـــــاد الثبيتـــــي، المملكـــــة  (3)

 . 7/2/2015شورات شبكة األلوكة، تاريخ اإلضافة: العربية السعودية، من
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تنصل أو تهنئة أو مدح أو هجو، وكذلك في النثر، فإذا جمع  الناظُم بين حسن االبتداء 
ْن لم يحصل له براعة االستهالل  وبراعة االستهالل كان  من فرسان هذا الميدان، وا 

عر ، فالقصد هنا يجب أن يكون الشا(1)فليجتهد في سلوِك ما يقوله في حسن االبتداء"
في االستهالل ألنَّه تُبنى عليه القصيدة، وأن يحتوي هذا االستهالل على شيء من  ا  بارع

 . ارتباط فيهاه موضوع القصيدة العام ول
أما حديث ا فقد عّرفه ياسين النصير بأنَّه: "هو بدء الكالم، وأول ما يطرق السمع من  

عض الباحثين في النقد الحديث: "إنَّ ، وقد تكّلم عنه ب(2)الكالم، وأول ما يبتدئ به الكاتب"
، فاالستهالل: هو (3)براعة االستهالل هو أن يبدأ الشاعر قصيدته بما يوضح غرضه منه"

 ا  بداية انطالقة الشاعر في القصيدة وبداية أفكاره وأن يكون لهذا االستهالل ارتباطا  وثيق
ول ما يطرق أذن بغرض القصيدة وموضوعها العام، ويقوُل عبد الكريم حفني هو أ

السامع، وهو بهذه المكانة يستولي على الصدارة واألهمّية، لذلك ينبغي على الشاعر أن 
في أذن المتلقي، وأن تكون حسنة الصياغة  ا  وأثر  ا  يتجّهز بأجود المعاني وأكثرها وقوع

 . (4)ألنَّها تعتبر الممهِّدة للقصيدة
ق بين المعنى المعجمي واالصطالحي ومن خالل ما تطّرقنا له نالحظ أنَّ هناك تواف

استهالالت حسان بن ثابت في  دلالستهالل، وسنحاول أن نقف في هذا البحث عن
 . قصائده وعالقة هذا االستهالل بباقي النّص الشعري

 
 

                                                 

خزانـــــة األدب وغايـــــة األرب، ابـــــن حجـــــة الحمـــــوي تقـــــي الـــــدين أبـــــو بكـــــر بـــــن علـــــي بـــــن عبــــــد اب  (1)
ه( تحقيــــــق: عصــــــام شــــــقيو، دار ومكتبــــــة الهــــــالل_ بيــــــروت، دار البحــــــار_ 837الحمــــــوي األزراري)ت 
 . 30/ 1م: 2004بيروت، الطبعة األخيرة 

 .26م: 1/2009النصير، دار نينوى، طل فن البدايات في النص األدبي، ياسين االستهال (2)
معجــــــــم المصــــــــطلحات العربيــــــــة فــــــــي اللغــــــــة واألدب، مجــــــــدي وهبــــــــة، كامــــــــل المهنــــــــدس، لبنــــــــان_  (3)

 . 32م: 1949/ 2بيروت، ط
ـــــة المصـــــرية العامـــــة  (4) ـــــي، الهيئ ـــــد الكـــــريم حفن ـــــه النفســـــية، عب ـــــة وداللت ـــــع القصـــــيدة العربي ينظـــــر: مطل

 . 3م: 1987للكتاب، 
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 المبحث األول: اًلستهالل وعالقته في النص الشعري
م النقاد بشكل لعتبة االستهالل أهمية كبيرة في النص الشعري وقد حظي باهتما

كبير، وأنه البداية المهمة لمعرفة باقي النص والغوص في أغماره، وهناك عالقة واضحة 
تربط االستهالل بباقي النص الشعري، فهو الحجُر األساس الذي تبنى عليه القصيدة 
وفاتحة النّص وبدايته، وال تزيُد أهميته على بقية أجزاء القصيدة مع أّنه المفتاح الذي يبلغ 
به الشاعر غايته، وله أهمية كبرى عند الشاعر، فهو اللمسة األولى في نظمه، وهو 

ومن  ،الوشاح الذي تزدان به بقية األغراض، ولم يغفل عنه النقاد من القدماء والمحدثين
ذلك ما قاله القاضي الجرجاني: "الشاعر الحاذق يجتهد في تحسين االستهالل والتخلص، 

المواقف التي تستعطف أسماع الحضور وتستميلهم إلى  وبعدها الخاتمة ، فإنها
، ويحدده المحدثون بأنه: "وجه القصيدة ، وأول ما يطالعنا من مالمحها، فهو (1)صغاء"اال

شارة البدء والعتبة الثانية بعد عنوان القصيدة ، ولم يبق  (2)"االنطباع األول عنها وا 
نما طرأت عليه تغيرات تطلبتها روح العصر  االستهالل على حاله في العصر الحديث وا 

وحددتها قابلية الشاعر وعمق أنفاسه، فاالستهالل الشعري في القصيدة الحديثة تخلص 
من المقدمات الطوال التي كانت منسجمة مع روح وطبيعة ذلك العهد الذي انتعشت فيه، 

ز مقومات وأصبح ال يتجاوز في الغالب أبياتا  ِعّدة، نتيجة التغيير الذي مس جوهر أبر 
، فتحدث النّقاد (3)النص الشعري، المقومات اللغوية والتشكيلية والموسيقية والموضوعاتية

نَّ  عن االستهالل وما له من أهمية في تذوق القصيدة والتشوق لمتابعة أجزائها األخرى، وا 
مّيا  فهذا يعني أّنها بنية غير محدودة تحديدا  ك ،االستهالل يعد بنية تبشيرية بمحتوى النص

كما هو الحال في المطلع مثال ، فمطلع القصيدة هو  بيتها األول، في حين أنَّ استهالل 
القصيدة هو مقدمتها، أي مجمل التقديم الشعري سواء أكان بيتا  شعرّيا  واحدا  أو بيتين أو 

                                                 

ه( تحقيـــــق، 392الوســـــاطة بـــــين المتنبـــــي وخصـــــومه، القاضـــــي علـــــي بـــــن عبـــــد العزيـــــز الجرجـــــاني ) (1)
 . 47م: 3/1951محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، ط

ـــــــــي القصـــــــــيدة العربيـــــــــة المعاصـــــــــرة، صـــــــــبري مســـــــــلم، مجلـــــــــة عمـــــــــان،  (2) تشـــــــــكيالت االســـــــــتهالل ف
 . 51م:2/2007دعد
ينظر: االستهالل في شعر غازي القصيبي، البندري معيض بن عبد الكريم الشيخ الذبياني، رسالة  (3) 

 . 45ه:1434 -1433ماجستير، كلية اللغة العربية جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
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ألن  ؛أكثر من خمسة أبيات فهو الحزمة األولى والتدّفق األول والنفس األول من القصيدة
ستهالل هو تقديم وصفة داللية للنص الشعري، وهذا يعني أنَّ االستهالل يكون متحركا  اال

وكان  ،من حيث الحجم وذلك بحسب ما يتطلبه النص من حيث الكيف البنائي فيه
االستهالل وال يزال سّنة متبعة عند الشعراء وظاهرة متجددة في كل عصر وبيئة، فمن 

ء القصيدة بشكل كبير في شعر حسان بن ثابت، قوله االستهالالت التي تربط بين أجزا
ان كّل منهما كفي امرأة تزوجها من األنصار يقال لها عمرة أو عميرة بنت صامت، و 

محبا  لآلخر، وفي مرة تكلم حسان بكالم أغضب عمرة فعيرته أخواله وفخرت عليه 
وندم هو باألوس، وكان حسان يحب أخواله ويغضب لهم فطلقها وأصابها ندم شديد 

 :(1)كذلك، فقال
 )الرمل(   

ـــــــــْرما  فـــــــــاْبت ِكْر  ْمـــــــــر ة ص   أْجم ع ـــــــــْت ع 
 

 إنمــــــــــــا يــــــــــــدهُن للقلــــــــــــِب الحصـــــــــــــْر  
 ال يكــــــــــــــْن حّبــــــــــــــِك حّبــــــــــــــا  ظــــــــــــــاهرا   

 
ْمـــــــر  ِبســـــــرّ    ل ـــــــْيس  هـــــــذا ِمنـــــــِك يـــــــا ع 

 ســـــــــــــألْت حّســـــــــــــان  مـــــــــــــْن أخوالـــــــــــــهُ  
 

 إّنمــــــــــــا ُيســــــــــــأُل بالشــــــــــــيء الغمــــــــــــْر  
  

)عمرة( عندما تجاهلت أخواله فسألته عنهم  يستهل  الشاعر قصيدته مخاطب ا زوجته
فقد كانت منزلة الخال عند الحجازيين رفيعة وسامية؛ ولهذا فال يجرؤ أحد على تحقير 
خال فرد إال تعرض لعداوته، وقد تتعرض السعادة الزوجية للتقويض بسبب الخال، فحسان 

ان جزاؤها كان يحب زوجته وهي تحبه، ولكن لسانها زلق مرة فحقرت أخواله، فك
، فيستهل بأن هجرها إنما يلين القلب اذا ضاق، وأن الحب الظاهر ال يكفي، (2)الطالق

يعاتبها بنداء مرخم بقوله: ياع ْمر  وأن ليس هذا ما ينتظره منها، فقد استصغرت أخواله 
فهذا كان عنده غير مقبول، ومثل هذه االسئلة ُتسأل لمن هو جاهل، وقد استهلَّ الشاعر 

وهو: "ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربِه تنقُص بنقصِه وتزيُد  بالتصريع قصيدته

                                                 

 . 123: 2/1994ت_ للبنان، طديوان حّسان بن ثابت األنصاري، تح: األستاذ عبد أ. مهّنا، بيرو  (1)
ـــــد الجبـــــار، محمـــــد عبـــــد المـــــنعم خفـــــاجى، مكتبـــــة ينظـــــر :  (2) قصـــــة األدب فـــــي الحجـــــاز، عبـــــد اب عب

 .467الكليات األزهرية: 
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، فقد صّرع بين كلمتي )ابتكر_ الحصر(، وهذا التصريع زاد من جمال االيقاع (1)بزيادته"
الموسيقي للقصيدة، ليشد القارئ الى اتمام النص، فبعد توجيه السؤال لحسان عن أخواله 

 :(2) ي النص الشعري، فبدأ يفخر بأخواله قائال  الل بباقهبدأ بربط االست
 أســــــــــــلم  األبطــــــــــــاُل عــــــــــــوراِت الــــــــــــدبْر 

 
ـــــــــــــٍب إذ ا  ْع ـــــــــــــو ك  ـــــــــــــُت أْخـــــــــــــو الي ب ُن  ُقْل

ـــــــوِم الخصـــــــْر   ـــــــي الي ـــــــيِن ف  ســـــــبِط الكف
 

 رّب خــــــــــــــاٍل لــــــــــــــي لــــــــــــــْو أبصــــــــــــــرتهِ  
 كــــــــــل  وجــــــــــٍه حســــــــــِن النقبــــــــــةِ  حــــــــــرّ  

 
ــــــــــــــاِب إْذ ســــــــــــــاِكُنهُ   ــــــــــــــد  هــــــــــــــذا الب  ِعْن

 حــــــــــرّ  كــــــــــل  وجــــــــــٍه حســــــــــِن النقبــــــــــة ِ  
 

 ُيوِقــــــــــــــُد الّنــــــــــــــار  إذا مــــــــــــــا ُأْطِفئ ــــــــــــــتْ  
فهو هنا يذكر مفاخر أخواله ليرد على التساؤل الذي استهله في مقدمة قصيدته،  

فأخواله بنو كعب هم األبطال ملتقين للعدو وجها لوجه إذا أسلم األبطال عورات أدبارهم، 
ذلك بالكناية عن  ا  ثم يمدح أحد أخواله بأهم صفة يفتخر بها العرب وهي الكرم، موظف

الكرم بقوله: "سبط الكفين" كناية عن الكرم، والكناية تقوم على اطالق لفظ ما وال تريده 
رح به، وهي من أهم وسائل التعبير البياني، وقد  نَّما تريد معنى آخر لم تصِّ صراحة، وا 

غة عجيبة، اطلق  عليها ابن رشيق اإلشارة فقال: "واإلشارُة من غرائِب الشعِر وملحه، وبال
تدل  على بعِد المرمى وفرط المقدرة، وليس  يأتي بها إالَّ الشاعر المبرز، والحاذُق الماهر، 
وهي في كلِّ نوٍع من الكالِم لمحة دالة واختصار وتلويح يعرُف مجمال  ومعناه بعيد من 

تتناوُل ، وكذلك  هي: "التعبيُر عن المعنى بطريقٍة تصوريٍة غير مباشرة، (3)ظاهِر لفظه"
تصوير أبرز المواقف الدالة على صحِة ذلك المعنى، فالمراد من الكنايِة أْن نطلق  اللفظ 

، فهو هنا وظف الكناية لتقوية المعنى الداللي الذي أراد (4)دون أن نريد معناه األصلي"
إذ قال:  ،بالكريم موظفا بذلك كناية أخرى هخاللتوصيله الى المتلقي، ثم يستمر وصفه 

                                                 

العمـــــدة فـــــي محاســـــن الشـــــعر وآدابـــــه، أبـــــو علـــــى الحســـــن بـــــن رشـــــيق القيروانـــــي األزدي )المتـــــوفى:  (1)
ــــــــدين عبــــــــد الحميــــــــد، 463 ــــــــل، ط ه(، تحقيــــــــق، محمــــــــد محيــــــــي ال م:  1981 -ه  1401، 5دار الجي

1/173. 
 . 123ديوانه:  (2)
 . 302/ 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه:  (3)
محمــــد علــــي ســــلطاني، دار العصــــماء، ســــوريا_ دمشــــق،  المختــــار مــــن علــــوم البالغــــة والعــــروض، (4)
 . 110_ 109م: 1/2008ط
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ِقُد الّنار  إذا ما ُأْطِفئ ْت" والنار التي ال تنطفئ داللة على الكرم، ثم يعمل القدر بأثباج "ُيو 
الجزر، "والثبج الصدر: ما بين الكاهل إلى الظهر: من عجب الذنب إلى عذرته، أو 

، فهو (1)مستدار على الكاهل إلى الصدر: موصل الظهر من العنق، جمعه أثباج وثبوج"
بصدور األبل للضيوف دائما وهذا من شدة كرمه وعطائه، فالشاعر هنا هنا يمأل قدوره 

 . جعل العالقة جلية وواضحة بشكل كبير بين ما استهله وبين مضمون قصيدته
وفي موضع آخر نجد عتبة االستهالل لها دور كبير لبيان ما تحويه القصيدة من 

جاشعي وهم رهط معنى، وذلك عندما استهلَّ قصيدته بهجاء الحارث بن كعب الم
 :(2)النجاشي، قائال  

 )البسيط( 
ــــــتْم مــــــن الجــــــوِف الجمــــــاخيرِ  ــــــا وأن  عنَّ

 
حــــــــــــاِر بــــــــــــن  كْعــــــــــــٍب أال األحــــــــــــالُم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُركمْ   تْزُج
 

 ِجْســـــــــُم البغـــــــــاِل وأحـــــــــالُم العصـــــــــافيرِ 
 

ال بـــــــأس  بـــــــالقوِم مـــــــن طـــــــوٍل ومـــــــن  
 عظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٍ 

 
يستهل الشاعر قصيدته بهجاء الحارث، ويحط من قدره وحار: مرخم حارث، 

لجوف: جمع أجوف، وهو الخالي الجوف، والجماخير: جمع جمخور بضم الجيم وا
والخاء: العظيم الجسم الخّوار، وفي رواية أخرى يروى البيت الثاني )جسم الجمال( ألن 
الجمل مثل في عظم الجرم وهو أطول من البغل، ولكن تشبيهه بالبغل أبلغ، ألن البغال 

يه ذكاء وفطنة، ومشهود له بالمكر وفرط اإلحساس، يحملون غباء الحمير، أّما الجمل فف
، وهذا تصغير وتحقير للمهجو، وفي منتصف القصيدة يرجع (3)مع التحمل والصبر

 :(4)يستدرك ما استهل به قائال  
 مثقــــــــــــــــٌب فيــــــــــــــــه أرواُح األعاصــــــــــــــــيرِ 

 
 كــــــــــــأّنُكْم ُخُشــــــــــــٌب ُجــــــــــــوٌف أســــــــــــاِفُلهُ  

ــــــــــــــــــول  التّنــــــــــــــــــاِنيرِ   ُكْم ح  ــــــــــــــــــو  ش   إاّل تج 
 

 ٌن أال ُفْرســــــــــــــاُن عاِديــــــــــــــةأال ِطع ــــــــــــــا 
                                                  

ــــــــة(، أحمــــــــد رضــــــــا، دار (1) ــــــــة حديث ــــــــروت،  معجــــــــم مــــــــتن اللغــــــــة )موســــــــوعة لغوي ــــــــاة، بي ــــــــة الحي مكتب
 . 423م: 1958ه_ 1377

 . 129ديوانه:  (2)
ــــة  (3) محمــــد «، ألربعــــة آالف شــــاهد شــــعري»ينظــــر: شــــرح الشــــواهد الشــــعرية فــــي أمــــات الكتــــب النحوي

 . 541/ 1م: 2007 -ه1/1427لبنان، ط –بن محمد حسن ُشرَّاب، مؤسسة الرسالة، بيروت 
 .  129ديوانه:  (4)
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فشّبه الشاعر حالهم هنا كأنهم خشب جوف أسافله أي خشب مثقوب، فيه أرواح 
منه، والتشبيه فنٌّ ائدة األعاصير، أي تمر من خالله الرياح والعواصف، وبهذا خشب ال ف

بالغي يلجُأ اليه الشاعر للربط بين ما هو مادي محسوس ومعنوي غير محسوس 
ألنَّ التشبيه من أساليِب البيان األكثر داللة على مدى سعة  ،خيالية وجمعهما بصورةٍ 

خيال الشاعر وقدرته على اإلبداع وانشاء الصورة األقرب الى الذهن أوال  والى المتلقي 
ثاني ا، والصورُة هذه ال تكتمل إال بفعل التكوين اللغوي الذي يزيد من جمال الصورة 

ناسب المعاني، فهو من أهمِّ األساليب الداللية لذلك هو: ووضوحها، فينبغي اختيار الفاظ ت
، فالتشبيُه إذ ا يلجأ (1)"الداللُة على اشتراِك شيئين في وصٍف من أوصاِف الشيء في نفسه"

اليه الشاعر للربِط بين المشبَّه والمشبَّه به بوجود صفٍة أو أكثر مشتركة بينهما، وذلك من 
ر في خلجات نفسه عن طريق الصورة الشعرية التي أجِل التعبير عن أفكاره وما يدو 

يحمُلها التشبيه، وذلك ألنَّ الصورة الجيدة لها وقعها في القلب وأثرها في النفس، ويرى 
بعض الباحثين أنَّ التشبيه الذي يقصدُه علماء البالغة والنقد هو الصورُة التي تظهر 

أخرى، فهو يعتبُر النافذة التي من جماليات النص اللفظية من ناحية والمعنوية من ناحية 
، فالشاعر هنا جمع بين (2)يطلع القارئ الناقد على مدى إبداع الشاعر وسعة خياله هاخالل

المادي المحسوس وهو الحارث بن كعب وقومه الذي شبههم بالخشب المثقوب، والمعنوي 
قوله:  الثاني هو روح األعاصير، الذي شبهه به حال قومه، الحال هنا معنوي، أما البيت

تجشؤكم: التجشؤ هو خروج صوت من الفم ينشأ عن امتالء المعدة، مصدر تجّشأ، 
والتنانير: جمع تّنور، وهو وعاء يطبخ فيه الطعام، وفي غير هذا الموضع بمعنى وجه 

فار  التَّن وُر" ، جعلهم أهل أكل وشرب، ال أهل غارة (3)األرض، وقد فّسر به قوله تعالى: "و 
ذا تصغير وتحقير لهم، وكذلك وّظف )أال( في البيت للتوبيخ، واإلنكار، وهي وحرب وه

                                                 

ـــــــات (1) ـــــــن محمـــــــد الســـــــيد الشـــــــريف الجرجـــــــاني)ت ،معجـــــــم التعريف ـــــــي ب ـــــــق ودراســـــــة: 816عل ه( تحقي
 . 52محمد صدَّيق المنشاوي، دار الفضيلة: 

ــــــداب بــــــن  (2) ــــــي أدب ابــــــن شــــــهيد األندلســــــي، مشــــــاعل بنــــــت عب ينظــــــر: مســــــتويات األداء البالغــــــي ف
، المملكــــة عــــوض باقــــازي، رســــالة ماجســــتير فــــي البالغــــة والنقــــد، جامعــــة أم القــــرى، كليــــة اللغــــة العربيــــة

 .28م: 2006ه_ 1427العربية السعودية، 
 . 40سورة هود:  (3)
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، ليصغر حجمهم (1)مركبة من الهمزة لالستفهام، و)ال( النافية للجنس مع بقاء عملها
ويحط من قدرهم ويبوخهم وينكر عليهم فضائلهم، فجعلهم أهل أكل وشرب فقط، ليس لهم 

الصفات الحميدة  ن به، وهو بهذا يجردهم منمكرمة وال فضل وال عمل بطولي يفخرو 
 . التي يفخر بها العرب، فهو بهذا يفّصل ما حاول الكشف عنه في عتبة االستهالل

وفي موقف آخر تكشف عتبة االستهالل عن طاقة النص بأكمله، فقال مفتخر ا 
 :(2)بنفسه

 )الطويل( 
ٌف ي ْعلـــــو علـــــى كـــــّل ُمْرتقـــــي  ل نـــــا شـــــر 

 
نـــــــا أوالد  ع    ـــــــْم تر   مـــــــرو بـــــــِن عـــــــامرٍ أل

 فــــــــُروٌع ُتســـــــــامي كــــــــلَّ ن جـــــــــٍم ُمحلِّـــــــــقِ  
 

ـــا فـــي قـــراِر األْرِض ثـــّم ســـمْت لـــه   ر س 
ـــــــــو اري نُجـــــــــوٍم طاِلعـــــــــاٍت بم شـــــــــِرقِ    ِس

 
 ملــــــــــــــوٌك وأبن ــــــــــــــاُء الملــــــــــــــوِك كأّنن ــــــــــــــا 

 ِشـــهاٌب متـــى مــــا يبـــُد لـــألْرض ُتْشــــِرقِ  
 

 إذا غـــــــاب  منهـــــــا كوكـــــــٌب الح  بعـــــــده 
بذلك أداة االستفهام )الهمزة(  ا  بنفسه ونسبه موظف يستهل الشاعر قصيدته وهو يفتخر 

النافية التي تعطي معنى دالليا أكبر، فهو يتساءل بتعجب لمن لم  (لم)المضافة الى 
لجأ اليه حسان بن ثابت هنا  يعرف نسبهم ولهم شرف أعلى من كل مرتقي، واالستفهام

بين   ا  ، كي يخلق جواا خاصللتالعب بالصياغة الفنية والتراكيب اللغوية في نصه الشعري
، ألنَّ االستفهام معناه: (3)المبدع والمتلقي، ويحّقق عنصري االثارة واالستجابة بينهما

، ويقول (4)"طلب الفهم، أْي طلب حصول صورة الشيء المستفه م عنُه في ذهِن المستفِهِم"
دة علمية مجهولة عبد الرحمن الميداني: "األصُل فيه طلب االفهام واإلعالم، لتحصيل فائ

                                                 

 . 469/ 1ينظر: شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية:  (1)
 . 171ديوانه:  (2)
ســــرى ســــليم عبــــد الشــــهيد المعمــــار، رســــالة ماجســــتير، كليــــة  ينظــــر: البنــــاء الفنــــي لشــــعر العرجــــي، (3)

 . 73 م:2002التربية، جامعة بابل/
معجـــــــــم البالغــــــــــة العربيـــــــــة، بــــــــــدوي طبانـــــــــة، دار المنــــــــــارة _ جـــــــــدة، دار الرفــــــــــاعي _ الريــــــــــاض،  (4)
 . 512م: 3/1988م، ط2/1981م، ط1/1975ط
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، أما توظيفه )لم النافية( لينفي على منكريه بأنهم أعلى مرتبة من الشرف (1)لدى المستفِهم"
ويجحدهم كذلك ألن النفي "خالف االثبات، ويسمَّى كذلك الجحد، وهو  من الحاالِت التي 

فه ، و (2)تلحُق المعاني المتكاملة المفهومة من الجمل التامة والتعبيرات الكاملة" كذلك عرَّ
، فهو هنا يبيُِّن أنَّ النفي (3)الجرجاني بمعجمِه: "هو عبارة عن اإلخباِر عن ترِك الفعُل"

دوره اإلخبار بالدرجة األولى، أي أنَّه يؤدي دوره اإلخباري في الجملة، فحّسان أخبر أوالد 
الفخر  بن عامر من هو ومن هم قبيلته، فمّهد  له هذا اإلخبار االنطالق بمديات عمرو

بنسبه، فلهم الثبات في األرض ولهم فروع تفاخر النجوم العالية، وهذا موضع رفعة وعلو، 
( بأنهم ملوك وأبناء الملوك يشبهون  في البيت الثالث والرابع يوّظف التشبيه باألداة )كأنَّ
، سواري النجم الطالعات في المشرق، فهو هنا أكد دور الرفعة والعلو التي تميزت به قبيلته

وهذه الكواكب متى فقد كوكب منها جاء كوكب آخر يحل محله ويقصد بالكواكب هنا 
أبناء قبيلته ونسبه، فهذه األنفة والكبيرياء التي تميزهم عن باقي الناس نجدها في منتصف 

 :(4)قصيدته ليوضح المعنى الذي استهله في قصيدته، قائال  
ــــــقِ  ــــــُه األْرُض يْرميــــــِه بهــــــا كــــــل  ُموِف  ل

 
 رســــــــــــوُل اِب لّمــــــــــــا تجهمــــــــــــتْ  أتانــــــــــــا 

 كتائـــــــــُب إن ال تغـــــــــُد للـــــــــروِع تطـــــــــرقِ  
 

ـــــــــــــدفٍ   ـــــــــــــيٍس وخن ـــــــــــــاُء ق  تطـــــــــــــردُه أفن
ـــــــــــمَّ م نيعـــــــــــا  ذا شـــــــــــماريخ  ُشـــــــــــهَّقِ    أش 

 
 فكنــــــا لــــــُه مــــــن ســــــائِر النــــــاِس معقــــــال   

في منتصف قصيدته يذكر الشاعر تميزهم بين القبائل وذلك لفعلهم الذي يستحق       
رض سول محمد )صّلى اب عليه وسلم(، عندما تجهمت له األالفخر، وهو احتوائهم للر 

اشارة الى موقف قريش وموقف األعداء منه، وبعدما طردته أفناء قيس وخندف  وهو
وقصد بذلك أخالطهم، فقد كّنا اشارة الى قومه الذين نصروا الرسول )صلى اب عليه 

لذين كانوا معقال  أشّم ومنيع وسلم(، من سائر الناس فعاد بتمييز قومه عن سائر الناس، ا
                                                 

ـــــد الـــــرحمن حســـــن حبنكـــــة الميـــــداني، دار القلـــــم ، البالغـــــة العربيـــــة، أسســـــها، وعلومهـــــا، وفنونهـــــا (1) عب
 . 512/ 1م: 1/1996_دمشق، دار الشامية_ بيروت، ط

معجــــــم المصــــــطلحات النحويــــــة والصــــــرفية، محمــــــد ســــــمير نجيــــــب اللبــــــدي، مؤسســــــة الرســــــالة، دار  (2)
 . 227م: 1/1985الفرقان، ط

 . 206_205معجم التعريفات:  (3)
 . 172ديوانه:  (4)
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عالية ال يمكن ألحد الوصول الى الرسول وهو بحضرتهم، فهم جبال عالية  (1)ذا "شماريخ"
ن كان المعنى مجازي فهو يدل على الرفعة والعلو ا  حصينة ال يمكن ألحد أن يتخطاها و 

 . والشموخ الذي أراد توصيله للمتلقي في عتبة االستهالل
عتبة االستهالل عن طاقة النص الشعرية، وذلك بعدما ردَّ  وفي موضع آخر تكشف

على عبد اب بن الزبعري الذي قال قصيدته بعد موقعة أحد يهجو حسان بن ثابت  ويذّكره 
 :(2)بأصحابه من المسلمين الذين قتلوا يوم أحد، قائأل  

 )الرمل( 
ــــــــــــد فعــــــــــــلْ   إنمــــــــــــا تنطــــــــــــُق شــــــــــــْيئا  ق

 
ـــــــــا غـــــــــراب  البـــــــــيِن أســـــــــمعت  فقـــــــــلْ    ي

 ال ذلــــــــــــــــــك  وجــــــــــــــــــٌه وقبــــــــــــــــــلْ وكــــــــــــــــــ 
 

ــــــــــــــــــــــدى    يــــــــــــــــــــــر وللشــــــــــــــــــــــّر م   إّن للخ 
 فقــــــــريُض الشــــــــعِر يشــــــــفي ذا الغلـــــــــلْ  

 
 أبلغــــــــــــــــــا حّســــــــــــــــــان  عّنــــــــــــــــــي آيــــــــــــــــــة   

ـــــــــــــــــلْ   ِرِج ـــــــــــــــــر ت و  ـــــــــــــــــْد ُأِت  وأكـــــــــــــــــِف ق
 

رِّ مــــــــــن ُجمجمــــــــــةٍ    كــــــــــم تــــــــــر ى بــــــــــالج 
 عــــــــن كمــــــــاٍة أهلكـــــــــوا فــــــــي المنتـــــــــزلْ  

 
ــــــــــــــــــــــاْن ســــــــــــــــــــــريتْ    وســــــــــــــــــــــرابيل  حّس

 ماجــــــــــــــِد الجــــــــــــــّدين مقــــــــــــــداٍم بطــــــــــــــلْ  
 

 ِمــــــــــــــن كــــــــــــــريٍم ســــــــــــــّيدٍ كــــــــــــــْم قت لنــــــــــــــا  
فالزبعري هنا يهجو حسان بن ثابت، ويثأر لبدر المعركة الشهرية التي انتصر فيها  

المسلمون، ثم يقول بأنهم في وقعة بدر قتلوا أسياد المسلمين وقتلوا كل مقدام بطل، ليردَّ 
عليه الشاعر حّسان بن ثابت بقصيدة على نفس القافية وحرف الروي وهو )الالم 

(، وكذلك على نفس البحر )الرمل(، ليدل ذلك على تمكن الشاعر حّسان من الساكنة
 :(3)أدواته الشعرية، فاستهلَّ قصيدته قائال  

 )الرمل( 
ــــــد لْ   كــــــان  ِمّنــــــا الف ضــــــُل فيهــــــا ل ــــــو ع 

 
ـــــــــــــةٌ   قع  ب عـــــــــــــرى و  ـــــــــــــِابِن الز  ـــــــــــــت ِب  ذ ه ب 

لْ   ـــــــــــــــــا  ُدو  ـــــــــــــــــرُب أ حيان ـــــــــــــــــذاك  الح  ك   و 
 

ـــــــــــــــــــا ِمـــــــــــــــــــنُكمُ   ِنلن ـــــــــــــــــــتُم و  ـــــــــــــــــــد ِنل ل ق   و 
                                                  

ــــد  (1) ــــن دري ــــن الحســــن ب ــــو بكــــر محمــــد ب ــــماريخ، جمهــــرة اللغــــة، أب ُه، و اْلجمــــع ش  ــــال  ــــل: أ ْع ب  وِشــــمراخ اْلج 
بيــــــــــــروت،  –ه( تحقيــــــــــــق: رمــــــــــــزي منيــــــــــــر بعلبـــــــــــك، دار العلــــــــــــم للماليــــــــــــين 321وفى: األزدي )المتـــــــــــ

 .2/1202م: 1/1987ط
 . 180ديوانه:  (2)
 .181ديوانه:  (3)
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ــــــــــــــلْ  ب  ــــــــــــــفِح الج  ــــــــــــــى س  أنــــــــــــــاُكُم ِإل  فاج 
 

ـــــــــــــــــــــــدَّة  صـــــــــــــــــــــــاِدق ة    ـــــــــــــــــــــــد دنا ش   ِإذ ش 
ــــــــلْ   س  ــــــــعِب أ شــــــــباه  الر  بــــــــا  فــــــــي الش   ه ر 

 
لـــــــــــــــــــــى أ عقـــــــــــــــــــــاِبُكم  ّلـــــــــــــــــــــون  ع   ِإذ ُتو 

فاالستهالل هنا جاء رداا على الزبعري، ويذكره بأن الفضل للمسلمين، ويعترف بأنهم قد    
بدر، وهي الحرب، لكن الصدق يحسب للمسلمين  نالوا منهم في أحد كما نالوا منهم في

هاربين خوفا من سيوف المسلمين، فيهربون لون الى سفح الجبل وأسفله ويو أوهم الذين ألج
في طرق الجبل كاألبل المرسلة جماعات، وهذا حّط من قدرهم، فيربط هذا االستهالل في 

 :(1)منتصف قصيدته قائال
ت صــــــــــــــــديق  الُرُســــــــــــــــل ــــــــــــــــة  اِب و   طاع 

 
ـــــــــــــــــدٍر ِبـــــــــــــــــالتُقىو    ـــــــــــــــــوم  ب  ل ونـــــــــــــــــا ي   ع 

ــــــــــن ُيالقـــــــــــوُه ِمـــــــــــن  النـــــــــــاِس ُيه ـــــــــــل   م 
 

ــــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــــاِن الم  ــــــــــــــــــــــل  ك ِجّن ناطي  ِبخ 
ث ـــــــــــــــــل   ي ــــــــــــــــوم  ب ــــــــــــــــدٍر و أ حاديــــــــــــــــث  م 

 
ــــــــــــــــور ة    يٍش ع  كنــــــــــــــــا فــــــــــــــــي قُــــــــــــــــر  ت ر   و 

ــــل  ــــع  فــــي الِخصــــِب اله م   ِمثــــل  مــــا ُجمِّ
 

ــــــــــــــم  مع ُه يٍش ج  ــــــــــــــر  ــــــــــــــن ُق كنــــــــــــــا ِم ت ر   و 
بـــــه قصــــيدته فيــــذكره بيـــــوم بــــدر الــــذي انتصـــــر  فحّســــان هنــــا يــــربط بـــــين مــــا أســــتهل 

فيــــه المســـــلمون، وعلـــــوا علــــى المشـــــركين بـــــالتقى والطاعــــة وتصـــــديق الرســـــول )صـــــلى اب 
عليـــــه وســـــلم(، بعـــــدما كذبـــــه أهـــــل قـــــريش، ثـــــم يســـــتمر يـــــذكره بمـــــا فعلـــــوا فـــــيهم بيـــــوم بـــــدر 

ذلـــــك المعنـــــى بتكـــــراره  ا  مـــــن المســـــلمين، مؤكـــــد وأنهـــــم جعلـــــوهم يهربـــــون جماعـــــات خوفـــــا  
فـــــأراد الشـــــاعر هنـــــا أن يثيـــــر انتبـــــاه  ملـــــة )وتركنـــــا فـــــي قـــــريش، وتركنـــــا مـــــن قـــــريش(،لج

الســــــامع بتكــــــرار العبــــــارة مــــــرتين مــــــع اخــــــتالف حــــــرف الجــــــر بينهمــــــا، وهــــــذا النــــــوع مــــــن 
التكــــرار أي تكــــرار الجملــــة كاملــــة، يحتــــاج الــــى وعــــي كبيــــر مــــن الشــــاعر، بطبيعــــة كونــــه 

، أطــــــول مــــــن الصــــــوت المفــــــرد و  ر مقطع ــــــا طــــــويال  ، فهــــــذا (2)مــــــن اللفظــــــة المفــــــردةيكــــــرِّ
ــــين مــــا اســــتهل بــــه قصــــيدته فــــي الحــــديث  التكــــرار وظفــــه خدمــــة للمعنــــى العــــام وللــــربط ب

 عن الحرب وأحداثها.

                                                 

 . 182ديوانه:  (1)
م، 1/1962ينظـــــــر: قضـــــــايا الشـــــــعر المعاصـــــــر، نـــــــازك المالئكـــــــة، منشـــــــورات مكتبـــــــة النهضـــــــة، ط (2)
 . 236م: 3/1967م، ط2/1965ط



 
 هـ1443م( /6/3/2022) آذار                                (                 88العدد )                          

 281 

فاالســـــتهالل وعالقتـــــه بـــــالنص الشـــــعري فـــــي شـــــعر حســـــان بـــــن ثابـــــت كـــــان لـــــه دور 
كبيــــر فـــــي الكشـــــف عـــــن مضـــــامين مـــــا يحملـــــه الـــــنص مـــــن طاقـــــة شـــــعرية يمكـــــن كشـــــفها 

هل بـــــه الشـــــاعر، وهـــــذا يـــــدّل علـــــى التماســـــك النصـــــي الـــــذي تتمتـــــع بـــــه بقـــــراءة مـــــا اســـــت
 . القصيدة العمودية بكل موضوعاتها عند الشاعر

 المبحث الثاني: اًلستهالل وعالقته في خاتمة القصيدة
تعــــد  الخاتمــــة مــــن ســــمات األســــاليب األدبيــــة وتختلــــف آليــــة عملهــــا مــــن شــــاعر إلــــى 

دة إلـــــــى قصـــــــيدة غيرهـــــــا، ولـــــــذلك شـــــــاعر آخـــــــر، ورّبمـــــــا بـــــــل حتمـــــــا تختلـــــــف مـــــــن قصـــــــي
فنســـــتطيع أن نقـــــول إنَّ تحديـــــد خاتمـــــة مـــــا فـــــي قصـــــيدة مـــــا، هـــــو تخمـــــين اســـــتقرائي وهـــــو 
ـــــــة فـــــــي القصـــــــيدة  ـــــــداء باألفعـــــــال الختامي ـــــــدي العـــــــالي لحصـــــــر االبت ـــــــذوق النق خاضـــــــع لل
الواحــــدة، وذلـــــك يكــــون بمراقبـــــة أجــــواء القصـــــيدة بشـــــكٍل عــــام وكيـــــف تســــير فيهـــــا الروايـــــة 

ذا  ،(1)الشــــــعرية تابعنــــــا الجــــــذر اللغــــــوي لألصــــــل الثالثــــــي فــــــي مــــــادة )خــــــتم( وجــــــدنا أن وا 
ــــــا  )باالنتهــــــاء  ــــــى الفهــــــم )الخاتمــــــة( معني ــــــى معــــــان أقربهــــــا إل ــــــا إل هــــــذا األصــــــل يتجــــــه بن

، فـــــإذا كـــــان االنتهـــــاء يشـــــير إلـــــى مـــــا يلمـــــح بـــــه شـــــكل مـــــن أشـــــكال ومالمـــــح (2)والوســـــم(
الــــــذروة واكتمــــــال  الخاتمــــــة، فإنــــــه ينــــــذر بانتهــــــاء هــــــذه القصــــــيدة، ووصــــــول المعنــــــى إلــــــى

ســــير عمليــــة البــــوح، ألنَّ الوســــم مــــن المالمــــِح التــــي يمكننــــا أن نعــــده  ملمحــــا  نفســــيا  يمّكــــن 
المبـــــدع مـــــن الوصـــــوِل إلـــــى الـــــذروة التـــــي تســـــم القصـــــيدة بكـــــالم كـــــأن اآلخـــــر هـــــو الـــــذي 

 .(3)ينوي أن يقوله بعدما شعر بأن نشوة الكمال واالكتمال بدت واضحة اإلحساس

ذا تتبعنــــا مــــا  يقولــــُه الخطيــــب القزوينــــي عــــن تســــمية الخاتمــــة ومــــا أهميتهــــا عنــــده وا 
ــــل هــــذه التســــمية فيخبــــر بــــأن ســــبب  نجــــده يطلــــق عليهــــا لفظــــة )االنتهــــاء( ثــــم ينطلــــق ليعّل
إختيـــــار هـــــذه اللفظـــــة هـــــو: "أنهـــــا آخـــــُر مـــــا ينتهـــــي إلـــــى الســـــمع فيعيـــــه وأنـــــه آخـــــر شـــــيء 

ــــع فيهــــا فــــإن تكــــن هــــذه الخاتمــــة وهــــذا االن ــــي الــــنفس ويق ــــه بــــال يرتســــم ف تهــــاء مختــــارا  فإّن
                                                 

ـــــات اينظـــــر: (1) ـــــوي الهاشـــــمي،العتب ـــــي شـــــعر عل ـــــوراه،  لنصـــــية ف ـــــامس ياســـــين، اطروحـــــة دكت ـــــراهيم ن إب
 . 91م: 2014كلية التربية اإلنسانية، جامعة تكريت، 

 . 155/ 5ينظر: لسان العرب: مادة )ختم(: (2)
ينظـــــر: شــــــعرية العشـــــق بــــــين حضـــــور المــــــرأة وغيـــــاب المكــــــان الحمـــــيم، قــــــراءات فـــــي شــــــعر احمــــــد (3)

 . 34مطر، فارس شهاب: 
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ــــة والمــــرام، وأنــــه  ــــع فيمــــا قبلــــه مــــن القصــــوِر وعــــدم بلــــو  الغاي شــــِك ســــيجبر كــــل الــــذي يق
إن يكــــن غيــــر مختــــار فإنــــه ســــيكون بخــــالف ذلــــك، ورّبمــــا تعــــدى ذلــــك إلــــى أّنــــه ســــوف 

يمحو وينسي ما وقع  قلبه من محاسن القول واللفظ واألسلوب"
(1) . 

لبــــات الــــنص األدبــــي علــــى الــــرغِم مــــن أّنهــــا لــــم تأخــــذ إذ ا تعــــد  الخاتمــــة مــــن أهــــم متط
حصـــــتها الكافيـــــة مـــــن الدراســـــات األدبيـــــة والنقديـــــة مقارنـــــة بـــــأجزاء القصـــــيدة الباقيـــــة، إال 

ــــذان الشــــاعر ببلوغــــه ألهدافــــه ــــا اليمكــــن التقليــــل مــــن شــــأنها فهــــي إي إذ يلّخــــص فيهــــا  ،أّنن
هتمــــــــت الــــــــة، وقــــــــد عصــــــــارة أفكــــــــاره ومواقفــــــــه وقناعاتــــــــه بمســــــــاحٍة محــــــــدودٍة وأبيــــــــات قلي

الدراســـــات الحديثــــــة  بموضــــــوع الخاتمـــــة لمــــــا لهــــــا مــــــن دور بـــــارز فــــــي إنهــــــاء المشــــــاعر 
 . وانفعاالتها التي تتدّفُق على الشاعر اثناء نظمه لقصيدته

وقـــــد تتبـــــاين الخــــــواتيم بـــــين ضـــــروب األدب شــــــعر ا ونثـــــر ا، وهـــــي كــــــذلك فـــــي داخــــــل 
ــــق خــــواتيم القصــــائد ــــت، ال تتف ــــن ثاب ــــف مــــن  قصــــائد الشــــاعر حســــان ب ّنمــــا تختل ــــا، وا  دائم 

قصـــــيدة ألخـــــرى، تبعــــا  لمـــــا تفرضــــُه أجـــــواء كـــــّل قصــــيدة علـــــى ذلـــــك  ألخـــــر ومــــنشــــاعر 
ــــة الخــــواتيم  ــــب قصــــائد متباين ــــان كت ــــه المتباينــــة، وحّس ــــذي يكــــون رهــــين انفعاالت الشــــاعر ال

ــــــا لخصوصــــــية األجــــــواء التــــــي كتــــــب  فيهــــــا، ومــــــا يطرقــــــه مــــــن موضــــــوعاٍت  وأحــــــداث تبع 
ــــــــي  ــــــــدفاع عــــــــن النب ــــــــف ال ــــــــي مواق ــــــــي اســــــــلوبه الشــــــــعري، وخاصــــــــة ف ــــــــة  ف ظهــــــــرت جلي
ــــــــف هجــــــــاء العــــــــدو والفخــــــــر بــــــــالنفس والنســــــــب  محمد)صــــــــلى اب عليــــــــه وســــــــلم(، ومواق
والقبيلــــة، فوجــــدنا أن التماســــك النصــــي بــــين االســــتهالل والخاتمــــة يكمــــن بكثــــرة فــــي هــــذه 

 :(2)قومه قائال   فيالموضوعات األساسية في شعره، فنجده استهل قصيدته 
 )الكامل( 

ِبنــــــــــــــــا أ قــــــــــــــــام  د عــــــــــــــــاِئم  اإِلســــــــــــــــالمِ   و 
 

ــــــــــــــــهِ   ــــــــــــــــا ِبن صــــــــــــــــِر ن ِبيِّ ن م   الل ــــــــــــــــُه أ كر 
نــــــــــــــــــــا ِبالضــــــــــــــــــــرِب و اإِلقــــــــــــــــــــدامِ    و أ ع زَّ

 
ِكتاب ــــــــــــــــــهُ   ــــــــــــــــــزَّ ن ِبيَّــــــــــــــــــُه و  ِبنــــــــــــــــــا أ ع   و 

ـــــــــراِخ الهـــــــــامِ   ـــــــــن ِف مـــــــــاِجم  ع   فيـــــــــِه الج 
 

ــــــــيوُفنا  ــــــــُر ُس ٍك ُتطي ــــــــلِّ ُمعت ــــــــر  ــــــــي ُك  ف
 

                                                 

ـــــــــي)ا(1) ـــــــــب القزوين ـــــــــوم البالغـــــــــة، للخطي ـــــــــي عل ـــــــــد 739-666إليضـــــــــاح ف ـــــــــد الحمي ـــــــــق: عب ه(، تحقي
 . 365م: 2/2004هنداوي، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، مصر_ القاهرة، ط

 . 230ديوانه:  (2)
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 اإِلســـــــــــــــــالِم و األ حكـــــــــــــــــامِ ِبف ـــــــــــــــــراِئِض 
 

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــي أ بياِتن ـــــــــــــــُل ف  ي نتاُبنـــــــــــــــا ِجبري
يســــــتهل الشــــــاعر قصــــــيدته مفتخــــــرا بنفســــــه وقومــــــه والمســــــلمين الــــــذين اكــــــرمهم اب         

ـــــه وســـــلم(، ويالحـــــظ هـــــذا االفتخـــــار ظـــــاهرا  ـــــي األعظـــــم محمد)صـــــلى اب علي بنصـــــرة النب
ة)أكرمنا، بنــــــا مــــــرتين، فــــــي تكــــــراره لضــــــمير المتكلمين)نــــــا(، وكــــــرره فــــــي األلفــــــاظ التاليــــــ

ــــــد للمــــــتكلم فهــــــو يعــــــود  ــــــا(، فهــــــذا التكــــــرار للضــــــمير العائ أعّزنــــــا، ســــــيوفنا، ينتابنــــــا، أبياتن
 يتضــــف ا  موســــيقي ا  يزيــــد البيــــت جرســــ والتكــــرار هنــــا الفخــــر والشــــجاعة لقومــــه والمســــلمين،

لــــــى ذلــــــك أشــــــار عبــــــداب  إلــــــى الجــــــرِس الموســــــيقي العــــــام الــــــذي تتمتــــــُع بــــــه القصــــــيدة، وا 
قولــــه: "هــــو ملفــــوٌظ بــــأن يكــــّرر الشــــاعر كلمــــة بعينهــــا، وهــــو ملحــــوٌظ بــــأن يكــــّرر الطّيــــب ب

ألفاظــــــــا  متشــــــــابهة، ويــــــــراد بــــــــِه التأكيــــــــد والمبالغــــــــة وقــــــــد ســــــــمَّاه بــــــــالتكرار التفصــــــــيلي أو 
، وهـــــذا التكـــــرار هـــــو أمـــــر طبيعـــــي أن يـــــرد بكثـــــرة فـــــي شـــــعِر أّي شـــــاعر قـــــد (1)الخطـــــابي"

ـــــــا دون قصـــــــد، ويقـــــــول محمـــــــد هـــــــادي الطرابلســـــــي: "عمليـــــــُة  يعمـــــــد إليـــــــه أو يـــــــأتي عفوي 
التكــــــرار هــــــي وليــــــدة ضــــــرورة لغويــــــة أو دالليــــــة أو تــــــوازن صــــــوتي وهــــــي تجــــــري لمــــــلء 

، فــــالتكرار هنــــا جــــاء ليؤكــــد للمتلقــــي أو الســــامع بــــأنهم (2)البيــــت والبلــــو  بــــه الــــى منتهــــاه"
ـــــــــاس ـــــــــرك يخوضـــــــــونه تطيـــــــــف أشـــــــــجع الن رؤوس أعـــــــــدائهم جـــــــــّراء ر ســـــــــيوفهم بكـــــــــل معت

ن هـــذا التصــــاعد بـــالفخر لكــــون جبريـــل )عليـــه الســــالم( ينتـــابهم فــــي مـــواجهتم، ثـــم يزيــــد مـــ
بيـــــوتهم ويـــــأتهم بفـــــرائض اإلســـــالم واألحكـــــام، وهـــــذا االســـــتهالل لـــــه ارتبـــــاط وثيـــــق الصـــــلة 

     :(3)في خاتمة القصيدة، التي قال فيها
ت ـــــــــــــرامِ   فــــــــــــي ُكـــــــــــــلِّ يـــــــــــــوِم ت جاُلـــــــــــــٍد و 

 
ِرماِحنـــــــــــا  قـــــــــــُع ســـــــــــيوِفنا و   مـــــــــــا زال  و 

ــــــــــــــن خ    ــــــــــــــة  ِم ــــــــــــــا ِبِنظــــــــــــــامِ م نظوم   يِلن
 

زُنهـــــــا  ـــــــهال  ح  كنـــــــا األ رض  س  تّـــــــى ت ر   ح 
ــــــــــــــالمِ   عــــــــــــــوا ِإذا  بس   ث ب تــــــــــــــوا ل مــــــــــــــا ر ج 

 
لــــــــو  ِانَّهُــــــــم  ن جــــــــا أ راِهــــــــُط أ بع طــــــــوا و   و 

ـــــــــوامِ   ـــــــــى األ ق ل ـــــــــِه ع  ـــــــــُب ِب ـــــــــر  الل بي  ف خ 
 

ــــــــرُت ِبِهــــــــم ل ِمثــــــــُل قــــــــديِمِهم   فلــــــــئن ف خ 
                                                  

ـــــــب، مطبعـــــــة حكومـــــــة الكويـــــــت،  (1)  المرشـــــــد الـــــــى فهـــــــم أشـــــــعار العـــــــرب وصـــــــناعتها، عبـــــــد اب الطّي
 . 2/149: 2/1989ط
صــــــائص االســــــلوب فــــــي الشــــــوقيات، محمــــــد هــــــادي الطرابلســــــي، منشــــــورات الجامعــــــة التونســــــية، خ (2)

1981 :62 . 
 . 231ديوانه:  (3)



                                                                                                          صالح جنم الدين بابان                                                                                     االستهالل يف شعر حسان بن ثابت

 284 

بهـــــا الشـــــاعر ليختـــــتم هـــــذه  بعـــــد رحلـــــة طويلـــــة فـــــي لغـــــة الفخـــــر العاليـــــة التـــــي جـــــاء
الرحلـــــــة بأبيــــــــات تحـــــــافظ علــــــــى لغـــــــة مــــــــا اســـــــتهل بــــــــه وذلـــــــك أيضــــــــا بتكـــــــرار ضــــــــمير 

 :(1)المتكلمين)نا(، وتكرار الصورة الشجاعة لقومه بقوله
ت ــــــــــــرامِ  ــــــــــــٍد و  ــــــــــــوِم ت جاُل ــــــــــــلِّ ي ــــــــــــي ُك  ف

 
ِرماِحنــــــــــــا  قــــــــــــُع ســــــــــــيوِفنا و   مــــــــــــا زال  و 

ــــذي اســــتهل بــــه قصــــيدته فــــي البيــــت الث  الــــث، ففــــي االســــتهالل وهــــو المعنــــى ذاتــــه ال
ــــــى  ــــــة عل ــــــام للدالل ــــــم جــــــاء بهــــــذه الصــــــورة فــــــي الخت ــــــرك... ث وصــــــف ســــــيوفهم بكــــــل معت
االســـــتمرارية لـــــذلك قـــــال: )مـــــا زال(، بمعنـــــى ظّلـــــت ســـــيوفهم ورمـــــاحهم تضـــــرب األعـــــداء، 
ثـــم يصـــف شـــدة بأســـهم وال ينجـــو مـــنهم مـــن يثبـــت أمـــامهم إال مـــن يفـــر  بنفســـه، ثـــم يؤكـــد 

 :(2)ة العام بصريح العبارة قائال  في البيت األخير غرض القصيد
ـــــــــوامِ  ـــــــــى األ ق ل ـــــــــِه ع  ـــــــــُب ِب ـــــــــر  الل بي  ف خ 

 
ــــــــرُت ِبِهــــــــم ل ِمثــــــــُل قــــــــديِمِهم   ف لــــــــئن ف خ 

فيقــــول لمــــن يفخــــر بقــــوم مثــــل قومــــه فهــــو فخــــر اللبيــــب علــــى األقــــوام، وهنــــا أيضــــا يختــــتم  
خــــــرى وجعلهــــــا كاللبيــــــب، أي مــــــا اســــــتهل بــــــه وهــــــو رفــــــع منزلــــــة قومــــــه فــــــوق األقــــــوام األ

 . ن والنبه بين أقرانهالفط
ــــــه خاتمــــــة را  فــــــو دوفــــــي موضــــــع آخــــــر نجــــــد أن لالســــــتهالل  ــــــا تحمل ي الكشــــــف عّم

 :(3)فخر بقومه قائال  يالقصيدة، وذلك عندما 
 )المتقارب( 

مررررررررا ض ض م  رررررررر  ض َم رررررررر    ضِكررررررررا الضَِف ض َوم

 
ررررررررر ِ ض م ررررررررر َم   ررررررررر   ض م ِم ض ض  َمِئرررررررررفم

ررررررررِ ا ض  ض َ م ِ رررررررر   ض  ِرررررررر ض َ   ّبرررررررر  م ك  ض م
ض

ضِِلم  رررررررررررر ِاِ اضِعظرررررررررررر ا ض َ  رررررررررررر  اِض 
ض

ا ضَِ ضظم  رررررررررررا ض ضنررررررررررر ا    ض  مح ررررررررررر  م
ض

ا ض ررررررر ض َِ  ررررررر   ررررررر ى   ض م ض     ررررررر  م
ض

ِ ررررررررا ض ِم ض وررررررررب  ضِبرررررررر م ا  ِم ض ض  برررررررر    م
ض

ا  ِِ كرررررررررررر    ض    كرررررررررررر  ضِب ماورررررررررررر  ض م
ن ســــألت عــــنهم فهــــم أهــــل للكــــرم إيســــتهل الشــــاعر قصــــيدته مفتخــــر ا بقومــــه ونســــبه فــــض

فيهـــــا العـــــرب، ثـــــم يصـــــف إذا ضـــــيف نـــــزل عنـــــدهم، والكـــــرم مـــــن أهـــــم الصـــــفات اليفتخـــــر 

                                                 

 . 231ديوانه:  (1)
 .  231ديوانه:  (2)
 . 220ديوانه:  (3)
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 هـــــاأي الكبيـــــرة ألنهـــــم يطبخـــــون فـــــي كبار  كـــــرم قومـــــه بالطائـــــل ويصـــــف قـــــدورهم بالعظـــــام
وهـــــو ذو الّســـــنم، ثـــــم يزيـــــد مـــــن صـــــفات المـــــروءة عنـــــدهم فهـــــم يواســـــون الغنـــــي، ويحمـــــون 
جــــارهم إذا تعــــرض للظلــــم، وهــــذه مــــروءة العـــــرب التــــي يفخــــرون بهــــا وهــــي حفــــظ الجـــــار 

ــــه، فهــــم كــــانوا ملــــوك بأر  ضــــهم، ثــــم يســــتمر مفختخــــرا بنســــبه ويضــــفي الكثيــــر مــــن وكرامت
صـــــفات الشـــــجاعة والمـــــروةة والكـــــرم وهـــــذا الوصـــــف يكشـــــف عـــــن خاتمـــــة القصـــــيدة وهـــــي 

 :(1)ذروة هذه المعاني وذروة فخره بقومه، فنجده قد اختتم قصيدته قائال  
ل ـــــــــــم ينلــــــــــــثم  ِم ل ـــــــــــم ي نـــــــــــُب عنهـــــــــــا و 

 
 ِإذا مــــــــــــا ُيصـــــــــــــاِدُف ُصــــــــــــمَّ الِعظـــــــــــــا 

ــــــــــــــــــم م جــــــــــــــــــدا  ت ليــــــــــــــــــدا     و عــــــــــــــــــّزا  أ ش 
 

ـــــــــــــــــروم  ث تنـــــــــــــــــا الُق  ف ـــــــــــــــــذ ِلك  مـــــــــــــــــا أ ور 
ــــــــــــــم  لَّـــــــــــــف  ق رنــــــــــــــا  ِإذا مـــــــــــــا ِانق ص   و خ 

 
ـــــــــــــــــرَّ قـــــــــــــــــرٌن ك فـــــــــــــــــى ن ســـــــــــــــــُلهُ    ِإذا م 

ن خـــــــــــاس  ف ضـــــــــــُل الـــــــــــن ع م  ل يـــــــــــِه و اِ   ع 
 

 ف مــــــــــــــا ِإن ِمـــــــــــــــن  النـــــــــــــــاِس ِإاّل ل نـــــــــــــــا 
التقريرية  فخاتمة القصيدة هنا تحمل طاقة النص التي فجرها الشاعر من خالل خاتمته     

التي جاء فيها بيان أكبر لما أوضحه في النص الكّلي، فيضيف لصفات المروءة والنخوة 
والكرم لقبيلته الشجاعة التي يواجهون بها عظام األمور ولن يرجعوا عنها مهما عصفت 

أشّم، يفتخرون به ولهذ  اا وعز  ا  ، مجدا تليد(2)بهم، وبسبب شجاعتهم هذه أورثتهم "القروم"
وا سادة قومهم وكبرائها، وقد وظَّف التقسيم الصوتي لزيادة النغمة الموسيقة في أصبح

البيت الشعري والتي تهدف الى تكثيف المعنى بنغمة موسيقية تطرب لها أذن المتلقي، 
والتقسيم يقوي من موسيقى اإليقاع الداخلي، وإلضفاء نغمة موسيقية تستند الى تقسيم 

جزء، والتقسيم الصحيح: "إن تقسِّم الكالم قسمة مستوية  الكالم وتجزئته الى أكثر من
ا أسامة (3)تحتوى على جميِع أنواعه، وال يخرُج منها جنس من أجناسه" ، وتحدَّث عنه أيض 

بن منقذ، في كتابه البديع في نقد الشعر، إذ قال: "هو أْن ُيقسَّم المعنى بأقساٍم تكمِّله، فال 

                                                 

 . 222ديوانه:  (1)
ـــــه الّســـــيادة والعلـــــّو، ينظـــــر: أســـــاس البالغـــــ (2) ـــــوافيخ القـــــروم إذا ســـــّلمت ل ة، أبـــــو يقـــــال: وطـــــئ فـــــالن ي

ــــن أحمــــد، الزمخشــــري جــــار اب)ت:  ه( تحقيــــق: محمــــد باســــل عيــــون 538القاســــم محمــــود بــــن عمــــرو ب
 . 390/ 2م: 1998 -ه 1419، 1لبنان/ط –السود، دار الكتب العلمية، بيروت 

 . 341الصناعتين:  (3)
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كذلك هو "ذكر متعدد في البيِت الواحد، ثم ُترجع إلى كلِّ ، و (1)تنقُص عنه وال تزيد عليه"
ا من المحدثين عبد اب الطيب في (2)واحٍد منهم ما له على التعيين" ، وقد تعرَّض له أيض 

كتابه المرشد، إذ قال: "هو تجزئة الوزن الى مواقٍف يسكُت عندها المرء أثناء التأدية للفِظ 
، كأنَّ  ، وهذا يدل  أنَّ هناك فاصل واستراحة (3)ه يومئ الى السكت"البيت، أو يستريح قليال 

للشاعر يمكنه من خاللها اعطاء السامع مفاتيح لفهم ما يدور بباله، وكلما زادت النغمة 
يتناسب  لها، وازدادت القصيدة جماال   ا  الموسيقية وارتفعت في البيت زادت المتلقي انتباه

، ا  ما أورثته القروم الى قسمين األول مجدا تليد مع موضوعها العام، فالشاعر هنا قّسم
أشم، وهم على مرِّ القرون يورثون هذه الشجاعة ألجيالهم فإذا انتهى قرنهم  اا والثاني عز 

خلفهم ابنائهم يحملون راية الكرم والشجاعة، وهو بهذا يرفع من مقام قومه في الحاضر 
دته بمعنى صاخب يرّكز فيه بفضلهم ويضمن لهم مقام علِو في المستقبل، ثم يختتم قصي

ن غدروا وأنكروا فهم أصحاب فضل سابق عليهم، فالخاتمة هنا  ا  على الناس جميع وا 
كانت تتمة لما استهلَّ به قصيدته والتي تزخر بمعاني الفخر بالقبيلة والنسب والصفات 

 .ا  التي كان يفخر بها العرب سابق
مطلـــــع القصـــــيدة التـــــي افتتحهـــــا  عـــــن ا  وفـــــي موقـــــف آخـــــر نجـــــد االســـــتهالل متـــــأخر 

بـــــالوقوف علـــــى األطـــــالل، وبعـــــده يســـــتهلها برثـــــاء حمـــــزة بـــــن عبـــــد المطلـــــب، لكـــــون هـــــذا 
 :(4)دور في الكشف عن خاتمة القصيدة، فقد قالله االستهالل 
 )السريع(

ـــــــــْوب  الُمســـــــــبل الهاطـــــــــلِ   بعـــــــــد ك  ص 
 

 أتعـــــــــــــــِرُف الـــــــــــــــّداُر عفـــــــــــــــا رْســـــــــــــــُمها 
 

                                                 

ه( تحقيــــــق: أحمــــــد أحمــــــد بــــــدوي، حامــــــد عبــــــد 584البــــــديع فــــــي  نقــــــد الشــــــعر، أســــــامة بــــــن منقــــــذ) (1)
جيــــــد، راجعــــــه، ابــــــراهيم مصــــــطفى، الجمهوريــــــة العربيــــــة المتحــــــدة، وزارة الثقافــــــة واإلرشــــــاد القــــــومي، الم

اإلقلــــــيم الجنــــــوبي، اإلدارة العامــــــة للثقافــــــة، مكتبــــــة ومطبعــــــة مصــــــطفى البــــــابي الحلبــــــي واوالده، مصــــــر: 
61 . 
فـــــتح عبــــد الــــرحيم ِبــــن عبــــد الــــرحمن بــــن أ حمــــد أبــــو ال معاهــــد التنصــــيص علــــى شــــواهد التلخــــيص، (2)

 . 2/307ه( تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت: 963العباسي )ت
 . 2/310المرشد الى فهم أشعار العرب:  (3)
 . 194ديوانه:  (4)
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 فمــــــــــــــدفِع الروحــــــــــــــاء فــــــــــــــي حائــــــــــــــلِ 
 

ــــــــــــــــــــــــين  ا  ــــــــــــــــــــــــةب ــــــــــــــــــــــــراديِح فأدمان  لسَّ
ـــــــــم تـــــــــدِر مـــــــــا مرجوعـــــــــةُ  الســـــــــائلِ    ل

 
 ســــــــــــاءلُتها عــــــــــــن ذاك، فاســــــــــــتعجمتْ  

 وابــــــــــــِك علــــــــــــى حمــــــــــــزة  ذي النائــــــــــــلِ  
 

 دْع عنـــــــــــــــــــك  دارا  عفـــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــمها 
نَّ النّقاد القدامى حاولوا        يستهل الشاعر في مطلع قصيدته بالوقوف على األطالل، وا 

: "سمعُت بعض أهل األدب يذكُر: أّن مقّصد تفسير هذه الظاهرة، فنجد ابن قتيبة قال
القصيد إنَّما ابتدأ فيها بذكر الديار والّدمن واآلثار، فبكى وشكا وخاطب الّربع واستوقف 

لذكر أهلها الظاعنين عنها، إذ كان  نازلة العمد فى الحلول  ا  الرفيق، ليجعل  ذلك سبب
ماء إلى ماء، وانتجاعهم الكأل، والظعن على خالِف ما عليه نازلة المدر النتقالهم عن 

وتتّبعهم مساقط الغيث حيث كان، ثم وصل ذلك بالنسيب، فشكا شّدة الوجد وألم الفراق 
وفرط الصبابة والشوق، ليميل نحوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، وليستدعى به إصغاء 

 فى تركيب جعل اب األسماع إليه، ألّن التشبيب قريب من النفوس، الئط بالقلوب، لما)قد(
لف النساء، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعّلقا منه  العباد من محّبة الغزل، وا 

عن  ا  ، وأنتجت مخيلة الشعراء القدامى صور (1)بسبب، وضارب ا فيه بسهم، حالل أو حرام"
المكان أو عن األطالل بشكل عام من النادر أن تجد هذا التصور في اآلداب العالمية 

لذلك استجاد المستشرقون المقطع الطللّي في الشعِر العربي القديم وحرصوا األخرى، و 
على ترجمته إلى لغاتهم، لما فيه من إشارات مهمة تفصح عن الطبيعة العقلية والروحية 
للعرب في ذلك الوقت لم تكن حاضرة أو موجودة في أدبهم، والمقطع الطللي تزدحم فيه 

ين الى الماضي، ويحضر فيه الشخوص واألحداث كما العواطف الصادقة والذكريات والحن
لو أنها تتحرك أمام ناظري الشاعر، فالطلل هو المكان بعينه، وحضور المكان ليس 

ّنما هو حضور لقيم أخرى تتعلق باإلنسان والحيوان والحياة والموت  ا  مجّرد ا  حضور  وا 
حديث عن األطالل والحّب الذي يمثل صورة أولّية من صور حّب الوطن، وقد تحول ال

في الشعر الجاهلّي إلى التزام صارم حتى صار أحد الخصائص الفنية للقصيدة 

                                                 

ه(، دار الحـــــديث، 276الشــــعر والشـــــعراء، أبـــــو محمــــد عبـــــد اب بـــــن مســـــلم بــــن قتيبـــــة الـــــدينوري)ت  (1)
 . 76_75/ 1ه: 1423القاهرة، 
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ين ، وألن الشاعر حسان بن ثابت قد عاش عصرين فهو من الشعراء المخضرم(1)الجاهلية
الذين تمسكوا بزمام األساليب الفنية للقصيدة العمودية ومنها االستهالل بالوقوف على 

فه هذا يربط بين حزنه على الديار التي درست وأصبحت خالية من الطالل، وفي وقو 
هو افتتح  كاألهل واألحبة وبين مقتل حمزة الذي فارق هذه الديار فصارت موحشة، لذل

الديار بعد رحيلك أصبحت  باالستفهام باألداة)الهمزة( ليتساءل بأنه هل عرف/المرثي بأن
ليس لطلب الفهم وانما خرج لغرض اخبار مجرد رسم خالية من الروح، وهنا االستفهام 

النفس عما حلَّ فيها من حزن عميق الذي نزل عليهم كالمطر الهاطل، وقد أبدع الشاعر 
حين ربط المطلع في االستهالل من الغرض األصلي للقصيدة وهو الرثاء، وذلك ما قاله 

 :(2)في البيت الرابع
 وابــــــــــــِك علــــــــــــى حمــــــــــــزة  ذي النائــــــــــــلِ 

 
 د عفـــــــــــا رســـــــــــمهادْع عنـــــــــــك  دارا  قـــــــــــ 

ته وأرتباطه في يففي هذا االستهالل يستغني عن الوقوف على األطالل رغم أهم 
 ا  مطالع القصيدة العمودية، لكن هنا رثاء حمزة أهم من الوقوف والحزن على الديار، موظف

مر الصريح )ابِك( تارة أخرى، بمعنى أترك بذلك اسم فعل األمر)دع عنك( تارة، وفعل األ
، ثم يستمر الشاعر بذكر مناقب المرثي وتعداد (3)وأبِك على حمزة "النائل" رسم الديار

صفاته الحسنة، وشجاعته وقوته وكرمه، حتى يصل الى ذروة المعنى في خاتمة القصيدة 
 :(4)والتي هي عصارة ما أراد توصيله لمن قتل حمزة، قائال  

 دمعــــــــــــــــــا  وأذري عبــــــــــــــــــر ة   الثاكــــــــــــــــــلِ 
 

ــــــــــــُد واســــــــــــتجلِ    بيال تفر حــــــــــــي يــــــــــــا هْن
ـــــــــــْيِف تحـــــــــــت  الـــــــــــرَّه ِج الجائـــــــــــلِ    بالسَّ

 
إْذ قّطــــــــــــــهُ   ــــــــــــــى عتبــــــــــــــة    وابكــــــــــــــي عل

 مـــــــــــن كـــــــــــّل عـــــــــــاٍت قلبـــــــــــُه جاهـــــــــــلِ  
 

ٍة مـــــــــــــــنُكمُ   ـــــــــــــــيخ  ْش ـــــــــــــــي م  ـــــــــــــــّر ف  إْذ خ 
 

                                                 

ـــــة عـــــود  (1) ـــــّي الحـــــديث، نجـــــود هاشـــــم الربيعـــــي، مجل ـــــي الّشـــــعر العرب ينظـــــر: تطـــــّور داللـــــة المكـــــان ف
 . 2017آب  26الند، 

 . 194ديوانه:  (2)
النائــــل: كثيــــر النــــول، أي جــــواد ا، تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس، محّمــــد بــــن محّمــــد بــــن عبــــد  (3)

ــــــدي) بي ــــــب بمرتضــــــى، الزَّ ــــــو الفــــــيض، الملّق ــــــرّزاق الحســــــيني، أب ــــــق: مجموعــــــة 1205المتوفى: ال ه( تحقي
 . 42/ 31من المحققين، دار الهداية: 

 . 195ديوانه:  (4)
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ل ــــــــــِق الفاضــــــــــلِ   يْمشــــــــــون  تحــــــــــت  الح 
 

 أْرداُهــــــــــــــــُم حمـــــــــــــــــز ةُ  فـــــــــــــــــي ُأْســـــــــــــــــر ةٍ  
زيـــــــــــــُر الفـــــــــــــاِرس الحاِمـــــــــــــلِ    ِنْعـــــــــــــم  و 

 
 غــــــــــــــــــداة جبريــــــــــــــــــُل وزيــــــــــــــــــٌر لـــــــــــــــــــهُ  

اتمة القصيدة يوظف الشاعر قدرته في الرثاء على المرثي من جهة، هنا في خ 
ويذكرها بما فعلوا به في معركة بدر حينما قتل حمزة وأصحابه أباها عتبة وأخاها الوليد، 
فيذكرها بأّن حمزة قد قطع أباها بالسيف تحت غبار المعركة، وذلك ليحط من قدره، 

رحي(، والنهي هو: "طلُب الكفِّ عن الفعل بقوله)ال تف يونالحظ أنه وظف أسلوب النه
، ونالحظ (1)على وجِه االستعالء، ولُه صيغة واحدة وهي المضارع مع ال الناهية الجازمة"

أنَّ النهي يتفق مع األمر، فكالهما طلب على وجه االستعالء، إالَّ أنَّ األمر طلب الفعل 
عنى تركه، فالفعل ا النهي فهو طلب الكف عن الفعل وبمأمَّ بمعنى تنفيذه، 
)ال الناهية(، والتي وّظفها بأن ينهاها عن الفرح لموت بجاء مجزوما  المضارع)تفرحي(

حمزة بل أبِك على ما فعله بكم يوم بدر، فهو قد قهر كبرائكم وشيوخكم وكل عاٍت قلبه، 
 فذل ظالمكم وحّطم آمالكم في تحقيق النصر، أما الترابط النصي الذي ربط بين االستهالل
والخاتمة بشكل صريح، هو تكرار البكاء في الموضعين، األول في االستهالل قوله: )وابِك 
على حمزة(، والثاني في الخاتمة قوله: )وابك على عتبة(، وذلك لتكون الغلبة للمرثي 
والبقاء للمرثي، ثم يختتم قصيدته بذكر مناقب حمزة التي ال يمكن نكرانها فهو وزير جبريل 

 . اع والحامل للغرامة وديات القبيلة وناصر الضعفاءوالفارس الشج
فالخاتمة عند حسان بن ثابت كانت هي اإلجابات والحلول التي يقدمها األديب عن     

أسئلتِه ومشكالته وهي المخرج النهائي لذلك المأزق الذي نتج  عن تفاقم المشكالت التي 
االستهالل والخاتمة، وكأنَّ  حملها الشاعر على كاهل نّصه األدبي الذي يتموضع بين

العالقة بينهما هي عالقة السبب بالنتيجة فاالستهالل سبب نتيجته ما يمكن أن تقدمه 
الخاتمة من حلول وكالهما ال يقل أهمية عن اآلخر، وبذلك "ال تقل أهمية عتبة األقفال 

ر فعالية واألختام عن اهمية عتبة االستهالل لما تحققه من تركيز إجمالي يؤثر في جوه
المتلقي ومصيرها، ومهما كانت عتبة االستهالل دائمة على الكثيرين من الشعراء، فإّنها 
تبقى دون صعوبة عتبة االختتام )االقفال( التي تسهُم كثيرا  في تحديد خطاب القصيدة، 

                                                 

 . 76جواهر البالغة في المعاني والبديع والبيان:  (1)
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ي تألنَّ الرغبة في ثقافتها المعروفة هي بانتظار نهاية تستقر عندها مصائر القصيدة ال
 .(1)فيه على كاهل الشعراء تبعات في رسم فضاء النهاية على أفضل صورة ممكنة"تلقي 

إنَّ العالقة بين عتبة االستهالل وعتبة الخاتمة هي عالقة جدلّية كالعالقة بين الموت 
والوالدة، إّنهما يتبادالن عالقة فلسفية بين السؤال واإلجابة يشّوق كالهما إلى اآلخر 

ما عند الشاعر المجيد طرفي عصاه الفلسفية في الشعر يظهر ويكمل كالهما اآلخر وه
من خاللهما فلسفته في معالجة ما يتناوله من موضوعات يقّدم أو يستهلها بتساؤالت ثم 
بعد طرحها يعود إلى السؤال الذي استهل به ليجيب عنه بالخاتمة وكأن االستهالل 

بنائي، إذ تبقى عالقة سببية والخاتمة كالهما واحد في روح القصيدة وفي هيكلها ال
كالعالقة بين البداية والنهاية وهذا ما وجدناه في استهالالت الشاعر حسان بن ثابت سواء 

 . عالقة االستهالل بالنص الشعري، أو عالقة االستهالل بالخاتمة
 الخاتمة

بعد هذه الرحلة الشَّيِّقة مع االستهالل في شعر حّسان بن ثابت توصلت الدراسة الى 
 النتائج اآلتية:

إنَّ االستهالل يمثل العتبة األولى للنص الشعري وهو فّن ال يتقنه كثير من الشعراء  
وقد يكون سوء االستهالل هو عدم تقبل القصيدة برمتها، وقد يكون الجزء األصعب في 
القصيدة ألنه يمثل المفتاح للدخول الى باقي أجزاء النص الشعري، فيقع على كاهله تحّمل 

 . ؤولية جمال النص حّتى الخاتمةمس
لالستهالل في شعر حّسان ارتباط وثيق بباقي النص الشعري، وهو بمثابة اسئلة  

 . تطرح في االستهالل ليجد جوابها في وسط النص الشعري، أو في خاتمته
تميزت استهالالت حّسان بن ثابت بتوظيفه لألساليب التركيبية والداللية ومنها  

لنداء واالستفهام والنفي والنهي، وذلك لتعزيز دور االستهالل وتقوية المعنى توظيفه كثيرا ل
 . العام وتأكيده على المتلقي

                                                 

ــــــة  (1) ــــــة، مجل ــــــدين الســــــردار، نبهــــــان حســــــن الســــــعدون، المعرف ــــــارس ســــــعد ال ــــــي قصــــــص ف الحــــــدث ف
 . 15: 41دراسات موصلية، عدد
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حوت بعض استهالالته على االيقاع الداخلي والتي تعمل على رفع النغمة  
الموسيقية في شعره ومنها التكرار، والتصريع، والتقسيم، والتصدير، الذي كان من شأنه 

متقبال  لهذا النص  نمع وترك بصمة موسيقية يستلذ بها المتلقي، ويكو تحفيز السا
 . ومستمتعا به من المطلع حّتى الخاتمة

إن لكل من االستهالل والخاتمة دالالت عديدة منها ما يكون نفسيا  يتمثل في إثارة  
يكون  المتلقي وشده إلى التفاعل مع الفكرة التي يريدها الشاعر أن يشاركه فيها ومنها ما

فنيا  يتعلق بتقديم القصيدة في عتبة االستهالل وانتهائها عند عتبة الخاتمة ألنها المفتاح 
 . الذهبي للقصيدة وقفلها المتين

االستهالل وعالقته بالنص الشعري عند حسان بن ثابت كان له دور كبير في  
استهل به الكشف عن مضامين ما يحمله النص من طاقة شعرية يمكن كشفها بقراءة ما 

الشاعر، ويجيء النص في أغلب األحيان مكملة للفكرة التي أراد الكشف عن جزئياتها في 
استهاللته الشعرية، وهذا يدّل على التماسك النصي الذي تتمتع به القصيدة العمودية بكل 

 . موضوعاتها عند الشاعر
دة وأخرى أو إن العالقة بين االستهالل والخاتمة متعددة ومتنوعة تختلف بين قصي 

تتفق تبعا  لموضوع القصيدة وغرضها وتبعا  للتجربة التي مر بها الشاعر ومهما تكون 
نوعية العالقة بينهما فهي عالقة متينة فطرية في وجودها، وهي عالقة جدلية كالعالقة 
بين الموت والوالدة، إّنما يتبادالن عالقة فلسفّية بين السؤال واإلجابة يشوق كالهما الى 

خر ويكمل كالهما اآلخر وهما عند الشاعر المجيد طرفا عصاه الفلسفية في الشعر، اآل
يظهر من خاللهما فلسفته في معالجة ما يتناوله من موضوعات يقدم لها أو يستهلها 
بتساؤالت ثم بعد طرحها يعود إلى السؤال الذي استهل به ليجيب عنه بالخاتمة كأن 

في روح القصيدة وفي هيكلها البنائي وهي كالعالقة بين االستهالل والخاتمة كالهما واحد 
 السبب والنتيجة وبين البداية والنهاية .
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Exordium in Hassan Bn Thabt      

Salah Najm al-Din Baban 

 

 
Abstract 

      The poetic text reflects the emotions and emotions of the poet, 

and perhaps the most prominent components of the poetic text is the 

interface of the poem, which is the opening (initiation), the first 

thing that comes across from its insider features, it is the beginning 

of speech, so the poet must choose an exquisite articulated 

expression, the threshold of initiation has a great role to show the 

meaning of the poem, and it is considered a missionary structure for 

the content of the text. Our poet Hassan bin Thabit has lived two 

ages, as he is one of the veteran poets who has taken hold of the 

artistic methods of the poem, and he is clever and strives to improve 

its initiation and disposal, and reveals the poetic energy of the text. 

That is why we find in his poetry the interrogative instrument 

(hamza) added to the negative (never), which gives a greater 

semantic meaning. 

       The initiation and its relationship to the poetic text in the poetry 

of Hassan bin Thabit had a great role in revealing the contents of the 

poetic energy that the text carries that can be revealed by reading 

what the poet started, and this indicates the textual coherence of the 

poem, and he worked hard in close proximity to the poetic text and 

the relationship between Parts of this text, and it became clear that 

there is a compatibility between the lexical and idiomatic meaning 

of the initiation, and as for his creativity in terms of elimination and 

the conclusion, which Khatib Qazwini called (the completion) 

which are the features of literary styles, and the arrival of the 

meaning to the climax and completion of the process of revelation, 

so the conclusion is one of the most important requirements of the 

literary text, although it did not take its sufficient share of literary 

and critical studies compared to the remaining parts of the poem, 

but we cannot underestimate it, as it is the authorization of the poet 

to reach his goals. 

Key words : threshold ؛ the poem ؛ the key 
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