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بيان وبعد هذه الرحلة مع خواتيم القصيدة العباسية في القرن الثالث الهجري، نحط رحالنا ل     
النتائج التي تمخضت عنها هذه الرحلة: أهم  

، قاعـدة القصـيدة ورخـر مـا يبقـى منهـا فـي ا سـما ـ اتفق النقاد والبالغيون على أن الخاتمة هـي 
وان من شروطها أن تكون محكمة ال يمكن الزيـادة عليهـا، وان تكـون مفرغـة مـن ا لفـاي الكريهـة 

ام بكل غرض بما يناسبه. والمعاني المنفرة للنفس. وان يكون االختت  
 بخـواتيم قصـائدهمُيْعنـون  ـ إن الشعراء في العصر الجاهلي حتـى نهايـة القـرن الثـاني للهجـرة كـانوا

ا ول الخـواتيم المفتوحـة وهـي التـي تنتهــي ها تقسـم علـى نمطـين: وجـدنا وقـد ،بهـاعنايـة ال بـ س 
تـي تسـتعين بـبعض الموضـوعات بالغرض ذاتـه الـذي نيمـت مـن اجلـه، والخـر الخـواتيم المغلقـة ال

 التي تشعر بنهاية القصيدة، كالفخر بالشاعرية، والدعاء، والحكمة .
ـ وفيما يخص الجانب الموضوعي لخواتيم قصائد القرن الثالث الهجري، كان شـعراء هـذا القـرن قـد 

 فــي موجــودةســايروا شــعراء العصــور التــي ســبقتهم، فوجــدنا نــوعي الخاتمــة المفتوحــة، والمغلقــة، 
وان اســتعمالهما يختلــ  مــن غــرض لخــر ففــي غــرض  المــدي ، . الهجــري القــرن الثالــث قصــائد

والعتــــاب، والرثــــاء، والوصــــ ل، كــــانوا يميلــــون إلــــى اســــتعمال الخاتمــــة المغلقــــة وذلــــ  بتوييــــ  
الموضوعات التي سبق وان وجدناها في خواتيم الشعر الجاهلي حتى نهاية القرن الثـاني الهجـري، 

، والمـــدي ، ...ل ووجـــدناهم يفرعـــون الفخـــر بالشـــاعرية، والحكمـــة، والطلـــب، والشـــكرالدعاء، و كــــ 
 الذين سبقوهم.    ء، وصياغة أفكار جديدة لم يتطرق إليها الشعراابمحاور هذه الموضوعات وأفكاره

أمــا الخاتمــة فــي  الهجــاء، والغــزل، والفخــر، والخمــرة، والزهــد، والشــكون، والطــردل، فقــد كانــت مــن  
كانوا يلخصـون فيهـا معنـى القصـيدة العـام، او يركـزون علـى معنـى سـبق  المفتوح، فالشعراءالنمط 

 .ذكره في االجزاء التي سبقت الخاتمة
ا لكونها  خرام  ا  ، فقـد وجـدناهم يعنـون بجمالياتـههـذا القـرنما يتعلق بالجانب الفني لخواتيم ـ وفي

للخاتمـة والتـي قسـمناها علـى  تبقى في العقـول واالذهـان، ففيمـا يخـص اللغـة الشـعرية



جاا ا الول لااارل اللااا   العااه ااااعر ءه  الواارماا اااه رااواعا ه  العااه عو  اا   ءاا   مبحثــين
ثاا م  جاا  األو ا ولاا  ا ا لااا   العااه الاا   ءاا   راا نه المارااك والااا و ك لااا   الكاام  والجااواو 

   ال ج و ك الث ناك أ .ووالا   الوج  كو واللا   العه عال  ء  الق ب ال  اوحان وال ر عبان..
ااااعرل اللاااا   الابااااك  ااان وااارم ونثااام وتامتااا   ااان اللاااا   العاااه عاااال  ءااا  ع اااا  الوااارماا 
ب هنااعه  والعينااه بهاا و ا اا  ال ج و ااك ا رااامش اهااه العااه اوااع ء   ءاا  الااا   ال اا   بوااقاه ا 

وتاهش ا لاا   كءها  اا  ا ا  ا كنو أو و (ال ر صمة والع ماراك والااناك والابااك)اا  ا الورصا  
  .أاه   اه إثماا اللك الر ع ك

ااعر ءون  ج و اك  ان العماكااب وا اا لاب العاه أثام  الر ع اك ااه  تهش الحقبك اورما وجان  ـ
ال ر نه والالل  العه عاصح  ن ال ض  ان الك  نك اه صاام الوا  مو وتاهش ا اا لاب تاه 

ارااال العاضاااالو أو   و والعقااااا  والعااا رامو(والنهاااها  ااامو والنااااااو والااااعاه  و  أاااا لاب ال:ءااابا)
 .(والقا و وال عماض

اكثامون  ان كا ن الوارماا إه لح ن   ن صم ا ااا البااره أكثم حضوما  ن ا ااا الباا نهو ـ 
لوان ال واااقاك العااه عحاااثه  ااا لاب الباارااك حمصاا   انه   ءاا  عءااوان راواعا ه  باا  ا  عو اا 
العكمامو وما الرج   ء  )ت   ء  نو ان الا لاب البااراك الءا اكو كاا لابو وقا قا ن تهش ا 

ااا لاب و ا اا  القااا  الثاا نه اهااو ا (الصااامو والجناا او والقءااب والركاااو والقعباا ا والعضاا ان
إلااا  ج ناااب قءاااك ا اااا لاب -وقاااا لح نااا  أاضااا   .(حاااان العقاا ووالعضااا ا)الباارااااك ال رنوااااك كاااا

ج ا  كءه  اهءك وبرااة  ن العرقااو إه ا كن عجعه  تهش ا ا لاب أن الصوم العه أن -كالبا نا
 .إاما   ي ات  باهولك

 
 


