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 يمذية 
الحمد هلل حمدا طيبا مباركا فيػو   مػؿا السػموات ومػؿا ا،رض   ومػؿا مػا 

 بينيما  وأزكى الصالة والسالـ عمى أشرؼ خمؽ اهلل كميـ .
     وبعد         
فمما ال شؾ فيو أف دراسة الشػعر العربػي خيػر وسػيمة لفيػـ القػررف الكػريـ           

ظميمػػا والوقػػوؼ عمػػى أسػػرارىما   وال سػػيما والسػػنة النبويػػة   وتػػذوؽ أسػػاليبيما ون
مجموعػة أشػػعار المفضػػميات التػػي اختارىػػا المفضػؿ الضػػبي   كلحسػػف أشػػعار العػػرب 
ليدرسيا   والتي ُعدَّْت بمثابة مررة لحياة العرب   انعكست عمييػا عػاداتيـ وأخالقيػـ 

 . وشيميـ العربية
الغػي الػذي ىػو أعظػـ العمػـو ىذا باإلضافة إلى أف ىذه الدراسة تتعمؽ بػالعمـ الب    

سػػػبحانو  -العربيػػػة شػػػلنا   وأعالىػػػا قػػػدرا   وأرفعيػػػا مجػػػدا   ،نػػػو يخػػػدـ كتػػػاب اهلل
 .-صمى اهلل عميو وسمـ –  وسنة نبيو  -وتعالى
وقد اختارت الدراسة مف فنوف البالغة   فف التشبيو الػذي يزيػد المعنػى وضػوحا     

ؼ بيف خصومو   ويزيؿ عنو كػؿ عوامػؿ   ويكسبو تلكيدا   ويقرب بيف بعيده   ويؤل
 . اإلبياـ
ولػػـ تكتػػؼ الدراسػػة بػػذلؾ   بػػؿ يممػػت وجييػػا نحػػو نػػوٍع خػػاٍص مػػف التشػػبيو         

وىػػػول التشػػػبيو المقيػػػد ل  إيمانػػػا منيػػػا أف القيػػػود ليػػػا دور بػػػارز فػػػي دقػػػة الصػػػور 
خراج المعنى في أكمؿ صوره   وأبمغ دالالتو   وأفصح معانيو .  التشبييية   وا 

كما أف استخداـ القيود في الصور التشبييية دليؿ واضح وبرىػاف سػاطع عمػى       
ميارة الشاعر   ودقتػو المغويػة   ووعيػو التػاـ فػي اسػتخداـ ا،لفػاظ التػي تعبػر عمػا 
 –يجػػيش فػػي صػػدره   وىػػذا مػػا ستكشػػفو الدراسػػة فػػي الصػػفحات القادمػػة بػػ ذف اهلل 

 .-تعالى
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اف ل أثر التشبيو المقيػد فػي دقػة الصػورة   دراسػة وقد جاات الدراسة تحت عنو      
 نقدية موازنة في شعر المفضمياتل   وقد اتبعت فييا المنيج التالي :

قػػػرااة شػػػعر المفضػػػميات   قػػػرااة متلنيػػػة   السػػػتخراج بعػػػض الصػػػور أوال : 
 التشبييية المقيدة التي اعتمدت عمييا الدراسة.

يات  تحقيػؽ: أحمػد محمػد شػاكر اعتمدت الدراسة عمى كتػاب المفضػم ثانيا :
 وعبدالسالـ محمد ىاروف   الطبعة السادسة   دار المعارؼ.

فضػػمت الدراسػػة تنػػاوؿ التشػػبيو المقيػػد فػػي المفضػػميات عمػػى حسػػب :  ثانثااا
 السياقات   واختارت ستة سياقات   لتقـو عمييا الدراسة   ولعميا ا،برز فييا .

ات مقيػػدة لشػػعراا مختمفػػيف  اختػػارت مػػف كػػؿ سػػياؽ  أربعػػة تشػػبييراتعااا: 
وسمطت الَضوا عمييما  وفضمت ذكرىا في البدايػة عمػى وجػو اإلجمػاؿ  ليكونػوا بػيف 
يديَّ القارئ  ليقارف بينيا  ثـ حممت التشبيو تحميال بالغيا  كشفت فيو عف طرفيػو   
وأفصحت عف وجو الشبو   وركػزت تركيػزا كبيػرا عمػى القيػود الػواردة  فػي كػؿ صػورة 

 ة   ومدى دقتيا في إخراج المعنى.عمى ِحد
 تطرقت لسياؽ البيت مف القصيدة أحيانا  إف احتاجت الدراسة إليو.خايضا: 

 الجانب النقدي في الدراسة   جاا عمى ثالثة محاور::  صادصا
المحور ا،وؿ: نقد الشػاعر فػي اسػتخدامو لقيػوده فػي الصػورة التشػبييية   

قيود أثر في دقة المعنى   أـ جانبػو الصػواب وىؿ كاف موفقا في ذلؾ   بحيث كاف لم
   وقد أوردت ذلؾ في ثنايا التحميؿ البالغي.

المحػػور الثػػاني: نقػػػد عػػاـ عمػػى السػػػياؽ كمػػو   فبعػػد االنتيػػػاا مػػف تحميػػػؿ 
التشبييات ا،ربعة  تقـو الدراسة بموازنة ومقارنة بينيا   تبيف فييا ما تميػز بػو كػؿ 

 لمقيود كثرًة وقمًة   وما سبب ذلؾ ؟.شاعر عف اآلخر   ومدى استخدامو 
المحور الثالث:نقد عاـ عمى الدراسة كميا وأفردت لذلؾ مطمبا خاصػا بػو فػي 
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 نياية الدراسة.
  الذى -لعمو ا،فضؿ -اعتمدت الدراسة عمى منيج اإلماـ عبدالقاىر:  صاتعا

ا مػػف جػػز  -فػػي وجيػػة نظػػره –ُيعػػدا التشػػبيو المقيػػد مػػف قبيػػؿ المركػػب   ،ف القيػػود 
 التركيب.

في بداية كؿ سػياؽ   تػذكر الدراسػة نبػذة قصػيرة عػف ىػذا السػياؽ    ثاينا :
 ومدى اىتماـ الشعراا بو في قصائدىـ.

 وضحت في اليامش بعض ا،لفاظ الغامضة في ا،بيات .:  تاصعا
ضبط اآليات القررنية وا،بيات الشعرية بالشكؿ مف باب إتماـ الفائدة :  عاشرا
 لدى القارئ.

وقد اقتضت الدراسة أف تلتي في مقدمة  وتمييد  وسبعة مطالػب   وفيػرس 
 لممصادر والمراجع:

 فلما المقدمة: فبينت فييا أىمية الموضوع  وسبب اختياري لو.
 وأما التمييد: فجاا عمى شقيف:
 انشك األول: تعريف تادلفضهيات .

 انشك انثاني: انتشثيه ادلميذ عنذ عهًاء انثالغة.
 .ا،طالؿ بكااالتشبيو المقيد في سياؽ  ول:ادلطهة األ

 .التشبيو المقيد في سياؽ الغزؿ ادلطهة انثاني :
 التشبيو المقيد في سياؽ وصؼ الخيؿ. ادلطهة انثانث :
 التشبيو المقيد في سياؽ وصؼ الناقة . ادلطهة انراتع :

 التشبيو المقيد في سياؽ الفخر. ادلطهة اخلايش :
 بيو المقيد في سياؽ وصؼ الثور.التش ادلطهة انضادس :

 . نقد عاـ عمى الدراسة كميا ادلطهة انضاتع :
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  تادلفضهيات تعريف:  األولانشك 
 : أوال : يا ادلفضهيات 

 المفضؿ بػف محمػد بػف يعمػي الضػبيالمفضميات ىي مجموعة أشعار اختارىا        
وبينيػا أيضػًا  -قصػيدة  ٕٛٔأو  ٕٙٔكلحسف أشعار العرب ليدرسػيا  حيػث اختػار 

لسػػبعة وسػػتيف شػػاعرًا. وسػػبعة وأربعػػوف مػػف ىػػؤالا الشػػعراا كػػانوا مػػف  -مقطوعػػات 
وىمػا أقػدـ الشػعراا المعػروفيف   وا،صػغر المرقشػاف ا،كبػرشعراا الجاىمية  وبيػنيـ 

  ٕٚ)رقػػـ  وعبػػد المسػػيح( ٕٗ)رقػػـ  جػػابر بػػف حّنػػى التغمبػػياثنػػاف ىمػػا  ونصػػرانياف
(. ومف شعرائو كذلؾ أربعة عشػر شػاعرًا مػف المخضػرميف الػذيف ولػدوا فػي ٖٛ  ٖٚ

  (.ٔسمميف)الجاىمية وأدركوا اإلسالـ  ثـ ستة فقط مف الم
 ثانيا : صثة تضًيتها تادلفضهيات 

أنيػا لػـ تصػدر عػف صػاحبيا  المفّضػؿ  ورّبمػا ُنسػبت إليػو   الغالب عمى الّظف      
 اختػار القػدر ا،وفػى مػف الشػعر القػديـ الػذي حوتػو ىػذه المجموعػة ،نػو ىػو الػذي

 .(ٕبذلؾ) ثـ اشتيرت الرائدة  
 ثانثا : صثة مجعها

أبػي ضؿ الضبي قد اشترؾ في ثػورة إبػراىيـ بػف عبػد اهلل عمػى يروى أف المف        
أبػا  لقػي القػبض عميػو  ولكػفّ الخميفة العباسي  فممػا أخفقػت الثػورة أُ  جعفر المنصور

                                           

المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة  -ٕ٘ٔص –محمػػود فيمػػي حجػػازي  تػػاريا ا،دب العربػػي -ينظػػر: -1
وينظر أيضا : المفضػميات )  –لمكتاب.يحقؽ   القاىرة: الييئة المصرية العامة والثقافة والعمـو
وعبػد -ت/ أحمػد محمػد شػاكر-ٓٔ -ٜص  -مجموعػات مػف عيػوف الشػعر ( –ديواف العرب 

 مف دوف.  -دار المعارؼ – السادسةالطبعة  –السالـ محمد ىاروف 

وكتػاب ا،غػاني ،بػي الفػرج  -ت/ رضػا تجػّدد  -٘ٚص  –ينظر: كتاب الفيرست البػف النػديـ  -ٕ
وأ/ بكػػػر  –ود/ إبػػػراىيـ السػػػعافيف  -ت/ د إحسػػػاف عبػػػاس -ٕ٘ٔص  ٘جػػػػ –اني ا،صػػػفي
   ـ.ٕٛٓٓىػ ٜٕٗٔ –الطبعة الثالثة  -دار صادر بيروت -عباس
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جعفػػر المنصػػور عفػػا عنػػو و ألزمػػو تعمػػيـ ابنػػو الميػػدي فوقع جمعػػو ىػػذا عمػػى تمػػؾ 
المفضميات   وىناؾ رواية أخرى بلف إبراىيـ بف عبداهلل كاف مختبئػا عنػد المفضػؿ و 
في أثناا ذلؾ اختار عددا مف القصائد مما تضػمو مكتبػة المفضػؿ وقػدميا إليػو فػلتـَ 

 (.ٔييا باقي كتابو)المفضؿ عم
 راتعا : ينهج ادلفضم انضثي يف انكتاب

المفضؿ الضػبي لػـ يمتػـز منيجػا محػددا فػي كتابػو بػؿ سػردىا سػردا عشػوائيا        
دوف أف تخضع لترتيب زمني وال بحسب موضوعات القصائد  وال حتى بحسب أىمية 

والمقدمػة يجػب  الشعراا أو أقدميـ  وال بحسػب القػوافي  وكتابػو يخمػو مػف المقدمػة 
أف تكتب بعد االنتياا مف مضموف الكتاب  ،ف في المقدمة يجب أف يشػرح منيجػو 
الذي اتبعػو فػي التػلليؼ  فالمفضػؿ الضػبي لػـ يضػع مقدمػة  وقػد افتػتح المفضػميات 

 : بالقصيدة ا،ولى لتلبط شرا ومطمعيا
يػػػراِؽ        يػػػػا  عيػػػُد مػػػا َلػػػَؾ ِمػػػف َشػػػوٍؽ َوا 

 

 (ٕمػػػى اَ،ىػػػواِؿ َطػػػرّاِؽ )َوَمػػػػرط  َطيػػػٍؼ  عَ  
 

 (.ٖختارىا ولـ يقتطع منيا شيئا)اوالمفضؿ الضبي كتب جميع القصائد التي 
 خايضا : ليًة ادلفضهيات 

تعػػد أقػػدـ مجموعػػة شػػعرية وصػػمت إلينػػا ىػػي مجموعػػة المفضػػميات  وىػػي 
بمثابػػة مػػررة لحيػػاة العػػرب انعكسػػت عمييػػا عػػاداتيـ وأخالقيػػـ وشػػيميـ العربيػػة  ومػػا 

مف حروب ومعارؾ   وبذلؾ حفظت لنا أشػعارا كثيػرة وقديمػة  وكانػت عرضػة  خاضوه
لمضياع لوال اختيار المفضؿ الضبي ليا وتصنيفو ليا في كتابو.وقػد طبعػت مػرارا فػي 
القاىرة وبيروت وأجػود طبعاتيػا تمػؾ التػي حققيػا أحمػد شػاكر وعبػد السػالـ ىػاروف. 

                                           
 ت/ شاكر. -ٔٔ-ٓٔوالمفضميات ص  -٘ٚص  –ينظر: كتاب الفيرست البف النديـ  - ٔ

 .ٕٚص  –ينظر: المفضميات  - ٕ

 .ٗٔ -ٖٔص  –ينظر : المفضميات  - ٖ
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ىجري  ٖ٘ٓباري المتوفى سنة ومف أشير شروحيا المطبوعة: شرح أبي محمد ا،ن
  (.ٔىجري() ٕٓ٘  وشرح الخطيب التبريزي المتوفى سنة 

 صادصا :أشهر لصائذها
الػػذي وقػػع أسػػيرا فػػي أيػػدي  عبػػد يغػػوث الحػػارثيقصػػيدة الشػػاعر الجػػاىمي 

 أعدائو ولما جيزوا لقتمو قاؿ تمؾ القصيدة التي مطمعيا:
 َأاَل ال َتمومػػػػػػاِني َكفػػػػػػى الػمَّػػػػػػػػْوـَ مػػػػػػا ِبَيػػػػػػا

 

 

 
 

 ومػػػػػػػا َلُكمػػػػػػػا فػػػػػػػي المّػػػػػػػْوـ َخْيػػػػػػػٌر وال ِلَيػػػػػػػا

 

ـْ تَ   ْعَمَمػػػػػػػػػػػا َأفَّ الَماَلَمػػػػػػػػػػػَة َنْفُعيػػػػػػػػػػػاأََلػػػػػػػػػػػ

 

 

 
 

)قميػػػػٌؿ  ومػػػػا َلػػػػْوِمي َأِخػػػػي ِمػػػػف ِشػػػػَماِلَيا )
ٕ

 

 

التػػي رثػػى فييػػا أوالده الخمسػػة  أبػػي ذؤيػػب اليػػذليوكػػذلؾ عينيػػة المخضػػـر  
 الذيف ماتوا بالطاعوف في عاـ واحد  منيا:

ػػػػػػػػػعُ   َأِمػػػػػػػػَف الَمنػػػػػػػػػوِف َوريِبيػػػػػػػػػا َتَتَوجَّ

 

 َوالػػػػػػَدىُر َلػػػػػػيَس ِبُمعِتػػػػػػٍب ِمػػػػػػف َيجػػػػػػػَزعُ  

 

 قاَلػػػػػت ُأَميَمػػػػػُة مػػػػػا ِلِجسِمػػػػػػَؾ شاِحبػػػػػػاً 

 

 نػػػػػػػُذ ِابتَػػػػػػػَذلَت َوِمثػػػػػػػػُؿ ماِلػػػػػػػػَؾ َينَفػػػػػػػػعُ مُ  

 

ذا الَمِنيَّػػػػػػػػػػػػُة َأنَشَبػػػػػػػػػػػػت َأظفاَرىػػػػػػػػػػػػا  َواِ 

 

 (ٖأَلَفيػػػػػػػػػَت ُكػػػػػػػػػؿَّ َتميَمػػػػػػػػػٍة ال َتنػَفػػػػػػػػػُع ) 
 

 

                                           
 .ٖٕ ٔٔ   ٓٔص  –ينظر: المفضميات  - ٔ

 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔينظر: المفضميات  - ٕ

 .ٕٔٗينظر: المفضميات ص  - ٖ
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 انثاني انشك
 انتشثيه ادلميذ عنذ عهًاء انثالغة

ممػػا ال شػػؾ فيػػو أف العممػػاا القػػدامى ليػػـ إشػػارات متعػػددة بخصػػوص ىػػذا 
 أقػػػدـ ىػػػذه اإلشػػػارات مػػػا ذكػػػره أبػػػو عبيػػػدة ) معمػػػر بػػػف المثنػػػى التشػػػبيو   ولعػػػؿ 

 ىػ (   عندما تعرض لقوؿ الفرزدؽ : ٕٓٔت  –البصري 
ِؽ الحديد  ََ  كمػا مشػتيمشوف في َحَؿ

 

 (ُٔجػػػْرُب الِجمػػػاِؿ بيػػػا الكحيػػػؿ الُمْشػػػَعُؿ) 
 

 
 

حيث قاؿ في معرض التشبيو :ل شبو الرجاؿ لعظميـ   ولوف الحديػد عمػييـ 
 -وىػـ المحػاربوف –(ل. ويفيػـ مػف كالمػو أف المشػبو ٕمينواة بػالقطراف )بالجماؿ ال

مقيد بلمريف : ضخامة أجساميـ   وما يتقمدونو  مػف الحديػد ا،سػود   والمشػبو بػو 
مقيػػػد بػػػلمريف أيضػػػا : الضػػػخامة   ولػػػوف القػػػار الػػػذي طميػػػت بػػػو  -وىػػػو الجمػػػاؿ –

 .(ٖ)الجماؿ
المقيد   عندما قارف بيف  يتعرض لمتشبيو -ىػٕ٘٘ت  –كذلؾ نرى الجاحظ 

 :ل النػػػػػاس كميػػػػػـ سػػػػػواا كلسػػػػػناف  -صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو وسػػػػػمـ-قػػػػػوؿ رسػػػػػوؿ اهلل
 (ل  وبيف كالـ بعض الشعراا   ومنو قوؿ الشاعر:ٗالمشط )

 شػػػػػػػػػػػػػػػبابيـُ وشػػػػػػػػػػػػػػػيبيـُ سػػػػػػػػػػػػػػػواا

 

 فيػػػػػػػـ فػػػػػػػي المػػػػػػػوف أسػػػػػػػناف الحمػػػػػػػار 

 

ذا حصمت تشبيو الشاعر وحقيقتو   وتشبيو النبي  –حيث يقوؿ الجاحظ :ل وا 

                                           
الطبعػػة  –دار الكتػػب العمميػػة  -تحقيػػؽ /عمػػى فػػاعور-ٜٓٗص  –البيػػت فػػي ديػػواف الفػػرزدؽ - ٔ

  ـ.ٜٚٛٔ -ىػٚٓٗٔ -ا،ولى

 ـ.ٜ٘ٓٔ -طبع ليدف -ٓٚٔص  ٔجػ -ينظر:نقائض جرير والفرزدؽ - ٕ

لألسػػتاذ الػػدكتور: عبػػدالمنعـ سػػيد عبدالسػػالـ  -ظػػر: التشػػبيو المقيػػد بػػيف اإلفػػراد والتركيػػبين - ٖ
 ـ.ٜٜٙٔ -ىػٙٔٗٔ -الطبعة ا،ولى -مطبعة ا،مانة-ٙص  -ا،شقر

 .ٜٙ٘رقـ  -ٔٙ-ٓٙص ٕجػ –أورده ا،لباني في سمسمة ا،حاديث الضعيفة  - ٗ
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 (ل.ٔوحقيقتو  عممت فضؿ ما بيف الكالميف) -صمى اهلل عميو وسمـ
إذ نراه يتوقؼ عند بعض التشبييات المقيػدة المبرد ويزداد ا،مر وضوحا عند        

   ويصفيا بلنيا عجيبة   حيث يقوؿ :ل ومف تمثيؿ امرئ القيس العجيب   قولو:
 كػػػػلّف عيػػػػوَف الػػػػوحش حػػػػوؿ خبائنػػػػا

 

 ل (ٖ) (ٕ)ذي لػػػـ ُيثقَّػػػِب وأرُحِمنػػػا الجػػػزُع الػػػ 
 

وقد تعرض لمتشبيو المقيػد ابػف طباطبػا العمػوي   حيػث ذكػر قػوؿ جنػادة بػف 
 جزا :

 والشَّْمُس كاْلِمْررِة في َكؼط اَ،َشؿّ 
 وقوؿ امريا القيس :  

 َحَمْمػػػػػػػػػػُت ُرَدينّيػػػػػػػػػػًا َكػػػػػػػػػػَلفَّ ِسػػػػػػػػػػَناَنوُ 

 

ـْ َيتَِّصػػػػػػْؿ ِبػػػػػػُدَخاِف )  َسػػػػػػَنا َلَيػػػػػػٍب َلػػػػػػ
ٗ) 

 

الجػواد الكثيػر العطػاا بػالبحر والحيػا   وتشػبيو الجميػؿ البػاىر ومنيا تشػبيو 
الحسف  بالشمس   وتشػبيو المييػب الماضػي فػي ا،مػور بالسػيؼ   وتشػبيو الرجػؿ 

 . (٘) العالي اليمة بالنجـ
أيضا يتعػرض لمتشػبيو المقيػد   ويػذكر بابػا  -ىػٜٖ٘ت  –ونجد ابف فارس 

فػلف    حيث يقوؿ فيو:ل أما اإلطالؽ : تحت عنواف ) باب الخطاب المطمؽ والمقيد (
                                           

 -بيػػػروت -دار صػػػعب -عطػػػوىت/ فػػػوزي  -ٕٕٕص ٔجػػػػ –لمجػػػاحظ  - البيػػػاف والتبيػػػيف - ٔ
 .ـٜٛٙٔ -الطبعة ا،ولى

الطبعػة  –دار الكتػب العمميػة  -تحقيػؽ/ مصػطفى عبػد الشػافي -ٖٚص  -البيت في الديواف - ٕ
 ـ.ٕٗٓٓىػٕ٘ٗٔ -الخامسة

 مف دوف. -بيروت -مكتبة المعارؼ -ٔٗص ٕجػ –الكامؿ في المغة وا،دب  - ٖ

دار الكتػب –ستاذ/ مصطفي عبد الشافي ضبطو وصححو ا، -ٓٚٔص  -ديواف امرئ القيس - ٗ
 ـ.ٕٗٓٓ -ىػٕ٘ٗٔ –الطبعة الخامسة  -لبناف –بيروت  –العممية 

دار الكتػػػب  -ت/ عبػػػاس عبػػػد السػػػاتر   ونعػػػيـ زرزور -ٕ٘-ٖٕينظػػػر: عيػػػار الشػػػعر ص  - ٘
 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػٕٙٗٔ -الطبعة الثانية -العممية
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يذكر الشيا باسمو   ال يقرف بػو صػفة وال شػرط   وال زمػاف   وال عػدد   وال شػيا 
يشبو ذلؾ . والتقييد : أف يذكر بقريف مف بعض ما ذكرناه   فيكوف ذلؾ القريف زائدا 

جاعتو في المعنى . مف ذلؾ أف يقوؿ القائؿ: زيد ليث   فيذا إنما شبيو بميث في ش
  فػػ ذا قػػػاؿ : ىػػو كالميػػػث الحػػػرب  فقػػد زاد ل الحػػػربل   وىػػػو الغضػػباف الػػػذي حػػػرب 

 . ل (ٔفريستو   أي : سمبيا  ف ذا كاف كذا كاف أدىى لو )
 ويذكر بعض شواىد التشبيو المقيد   فيقوؿ : ومنو قوؿ ا،عشى :

 تَػػػػػػػُروُح عمػػػػػػػى رؿ الُمَحمَّػػػػػػػِؽ َجْفنػػػػػػػةٌ 

 

 (َٕتْفَيػػػػػػُؽ )كجابيػػػػػػِة الشَّػػػػػػْيِا الِعرَاقػػػػػػيط  
 

فشبو الجفنة بالجابية   وىي الحػوض   وقيػدىا بػذكر الشػيا العراقػي   ،ف 
العراقي إذا كاف بالبػدو ولػـ يعػرؼ مواضػع المػاا   ومواقػع الغيػث   فيػو عمػى جمػع 

 ( .ٖالماا الكثير أحرص مف البدوي العارؼ بالمناقع وا،حساا )
ذا مػػا انتقمنػػا إلػػى اإلمػػاـ عبػػد القػػاىر  نجػػده تنػػاوؿ التشػػبيو  -ٔٚٗت  –وا 

المقيػػد بصػػورة أوضػػح مػػف سػػابقيو   ولكنػػو عػػدَّ التشػػبيو المقيػػد مػػف قبيػػؿ التشػػبيو 
المركب   والدليؿ عمى ذلؾ   أنو عندما تحدث عف التشبيو التمثيمي   عقد لو فصال 

 : -تعػالى  –  وقسمو إلى مفرد ومركب ومتعدد   وذكر مف أمثمة المركػب قػوؿ اهلل 
ـْ َيْحِمُموَىا َكَمَثِؿ اْلِحَماِر َيْحِمُؿ َأْسَفارًا ِبػْئَس َمثَػُؿ اْلَقػْوـِ َمَثُؿ ا)  َـّ َل لَِّذيَف ُحمطُموا التَّْورَاَة ُث

ثػػـ ذكػػر فصػػال رخػػر    (ٗ) ( الَّػػِذيَف َكػػذَُّبوا ِبتَيػػاِت المَّػػِو َوالمَّػػُو اَل َيْيػػِدي اْلَقػػْوـَ الظَّػػاِلِميفَ 
قسميف : أحدىما : ما ينتزع الشبو فيو مف الوصؼ  وقسـ فيو التشبيو التمثيمي إلى

: ) ألفاظو كالعسؿ فػي الحػالوة (     ،مر يرجع إلى نفسو   كقوليـ في صفة الكالـ

                                           
 ـ.ٜٚٚٔ –كتب العربية دار إحياا ال -ت/ السيد أحمد صقر -ٖٙٔالصاحبي ص  - ٔ

 = -بيروت –دار صعب  –ت/فوزي عطوى  -ٖٔٔص –ينظر: ديواف ا،عشى  - ٕ

 .ٖٚٔ –الصاحبي  - ٖ

 مف سورة الجمعة. ٘اآلية  - ٗ
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والثػػاني : مػػا ينتػػزع الشػػبو فيػػو مػػف الوصػػؼ ،مػػر ال يرجػػع إلػػى نفسػػو   وذكػػر لػػو 
 تشػػػػػػػػبييات قيػػػػػػػػد فييػػػػػػػػا المشػػػػػػػػبو بػػػػػػػػو بقيػػػػػػػػد أو أكثػػػػػػػػر   كقػػػػػػػػوؿ بعضػػػػػػػػيـ : 

قابض عمى الماا (   وقوؿ اآلخر :) ىو كالراقـ فػي المػاا (   وعمػؽ عمػى ) ىو كال
ىذه الشواىد بقولو :ل فالشبو ىينػا منتػزع ممػا بػيف القػبض والمػاا   ولػيس بمنتػزع 
مف القبض نفسػو   وذلػؾ أف فائػدة قػبض اليػد عمػى الشػيا أف يحصػؿ فييػا   فػ ذا 

غو   وكذلؾ القصد في )الػرقـ( كاف الشيا مما ال يتماسؾ   ففعمؾ القبض في اليد ل
ذا فعمتو فيما ال يقبمو   كاف فعمؾ كال فعؿ  ل . (ٔ) أف يبقى أثر في الشيا   وا 

ـْ َيْحِمُموَىػػا ثػػـ ذكػػر اإلمػػاـ أف قولػػو تعػػالى : ل  َـّ َلػػ مُػػوا التَّػػْورَاَة ثُػػ َمثَػػُؿ الَّػػِذيَف ُحمط
ه قبػؿ قميػؿ مثػاال عمػى التشػبيو المركػب .....ل   والذي ذكػر َكَمَثِؿ اْلِحَماِر َيْحِمُؿ َأْسَفارًا

ذا قػػد ىػػو مػػف قبيػػؿ قػػوليـ :) ىػػو كالقػػابض عمػػى المػػاا (   وفػػي ذلػػؾ يقػػوؿ : ل  وا 
عرفَت ىذا فالحمؿ في اآلية مف ىذا القبيؿ أيضًا  ،نو تضّمف الشَّبو مػف الييػود  ال 
ر  ،مػػٍر يرجػػع إلػػى حقيقػػة الحمػػؿ  بػػؿ ،مػػريف رخػػريف: أحػػُدىما تعّديػػو إلػػى ا،سػػفا

ذا كاف ا،مر كذلؾ  كاف َقْطُعؾ الحمَؿ عف ىػذيف  واآلخر اقتراف الجيؿ لألسفار بو  وا 
ا،مػريف فػػي الُبعػػد مػف الغػػرض  كَقْطعػػَؾ الَقػْبض والػػرَّْقـ عػػف المػاا  فػػي اسػػتحالة أف 
ُيعَقؿ منيا ما ُيعَقؿ بعد تعّدييما إلى الماا بوجو مف الوجوه فاعرفو. فػ ف قمػت: ففػي 

ف الحمػػؿ  مػػف حيػػث ىػػو حمػػٌؿ عمػػى حػػاٍؿ  وذلػػؾ أف الحػػافظ لمشػػيِا الييػػود شػػبٌو مػػ
بقمبػػو  ُيشػػبو الحامػػَؿ لمشػػيِا عمػػى ظيػػره  وعمػػى ذلػػؾ يقػػاؿ: َحَممػػُة الحػػديث  وَحَممػػُة 
ـَ مف ُكّؿ َخَمٍؼ ُعدولُػُو  وُربَّ َحاِمػؿ فقػِو إلػى  العمـ كما جاا في ا،ثر: يحِمُؿ ىذا العم

ف كاف كذلؾ  ف ّف ىذا الشبو لـ ُيقَصد ىا ىنا َمف ىو أفقو منو  فالجواب أف ا،م ر وا 
نمػػا ُقصػػد مػػا يوجبػػو تعػػدطي الحمػػِؿ إلػػى ا،سػػفار  مػػع اقتػػراف الجيػػؿ بيػػا بػػو  وىػػو  وا 

                                           
الطبعػػة  -مطبعػػة المػػدني-تحقيػػؽ محمػػود محمػػد شػػاكر -ٗٓٔ-ٔٓٔص  –أسػػرار البالغػػة  - ٔ

 ـ.ٜٜٔٔ-ىػٕٔٗٔ –ا،ولى 
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العناا بال منفعة  ُيبيطف ذلؾ: أنؾ قد تقوؿ لمرجؿ يحمؿ في ُكّمو أبدًا دفاتر عمـٍ  وىو 
ب العمـ فالحمار أيضػًا قػد يحمػؿ  بميد ال يفيـ  أو كسالف ال يتعمـ: إف كاف يحمؿ ُكتُ 

تريد أف ُتبطؿ دعواه أف لو فػي حممػو فائػدة  وأف تسػوََّي بينػو وبػيف الحمػار فػي فقػد 
الفائدة مما يحمؿ  فالحمؿ ىا ىنا نفسو موجود في المشػبَّو بالحمػار  ثػـ التشػبيو ال 
نما ينصػرؼ إلػى مػا ذكػرت لػؾ مػف عػدـ الجػدوى  ينصرؼ إليو مف حيث ىو حمٌؿ  وا 

 (ل .ٔ) الفائدةو 
ومف خالؿ النص السابؽ يتبيف لنا أف اإلماـ يذكر ىػذه اآليػة مػرة مػف قبيػؿ 
التشبيو المركب   وأخرى يذكرىا  مف قبيؿ التشبيو المقيد   مما يعني أف اإلمػاـ ُيعػدا 

 التشبيو المقيد مف قبيؿ المركب .
شبيو المقيد ثـ كاف اإلماـ عبد القاىر أكثر وضوحا مف غيره   في تناولو لمت

  بذكره بعض صور القيود   حيث ذكر أف القيػد قػد يكػوف جػارا ومجػرورا وقػد يكػوف 
ممحوظػػا فػػي تعمػػؽ المشػػبو بػػو بفاعمػػو ومفعولػػو   وقػػد يكػػوف القيػػد حػػاال   وقػػد يقيػػد 

ومػػف ىػػذا البػػاب المشػػبو بػػو بػػالمفعوؿ والجػػار والمجػػرور وىػػذا مػػا فيػػـ مػػف قولػػو :ل 
ذلؾ أف المعنى عمى وقوع ا،خِذ في موقعو ووجودِه مف قوليـ: أخذ القوَس بارييا  و 

ـُ الحاصػُؿ  أىمو  فمسَت ُتشّبيو مف حيث ا،ْخُذ نفُسػو وجنسػو  ولكػف مػف حيػث الحكػ
لو بوقوعو مف باري القوس عمى القوس  وكذلؾ قوليـ: ما زاؿ َيْفِتؿ منو فػي الػذطْروِة 

مف الذطروة والغارب  ولو أفردتو لـ  والغارب الشبو ملخوٌذ ما بيف الفتؿ وما َتعدَّى إليو
تجد شبيًا بينو وبيف ما ُيضَرب ىذا الكالـ مثاًل لو  ،نو ُيضػَرب فػي الِفْعػؿ أو القػوؿ 
ُيصَرؼ بو اإلنساف عف االمتناع إلى اإلجابة  وعف اإلباا عميؾ ُمرادؾ  إلى موافقتػؾ 

نما يوجد في  والمصير إلى ما تريد منو  وىذا ال ُيوَجد في الفتؿ مف حيث ىو فتٌؿ  وا 
الفتؿ إذا وقع في الشَّعر مف ذروة البعير وَغاربو  واعمـ أف ىػذا الشػبو ُحْكُمػُو واحػٌد  

                                           
 .ٙٓٔ  ٘ٓٔص  –أسرار البالغة  - ٔ
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سواٌا أخذتو ما بيف الفعؿ والمفعوؿ الصريح  أو ما يجري مجرى المفعوؿ  فالمفعوؿ 
كػػالقوس فػػي قولػػؾ: أخػػذ القػػوَس بارييػػا  ومػػا يجػػري مجػػرى المفعػػوؿ  الجػػارا مػػع 

ر  كقولؾ: الرَّقـ في الماا وىو كمف يخّط فػي المػاا  وكػذلؾ الحػاؿ  كقػوليـ: المجرو 
كالحادي وليَس لو َبعيٌر  فقولؾ: وليس لو بعير  جممة مف الحاؿ  وقد احتاج الشػبو 
إلييػػا  ،نػػو مػػلخوذ مػػا بػػيف المعنػػى الػػذي ىػػو الحػػدو  وبػػيف ىػػذه الحػػاؿ  كمػػا كػػاف 

تػؿ والػذروة والغػارب  وقػد تجػد بػؾ حاجػًة إلػى ملخوذًا بيف الرقـ والمػاا  ومػا بػيف الف
مفعوؿ و إلى الجاّر مع المجرور كقولؾ: وىؿ ُيجَمػع السػيَفاف فػي ِغمػد  وأنػت كمػف 
يجمع السيفيف في ِغمد  أال ترى أف الجمع فيػو ال ُيغنػي بتعّديػو إلػى السػيفيف  حتػى 

ؿ الَغَرَض   .( ل ٔ) ُيشترط كونو جمعًا ليما في الغمد؟ فمجموع ذلؾ كمو ُيحصط
فذكره لقوؿ بعضػيـ : ) أخػذ القػوس بارييػا (   يشػير بػو إلػى أف القيػد ىنػا 

مػػا زاؿ َيْفِتػػؿ منػػو فػػي  فػػي تعمػػؽ المشػػبو بػػو   بفاعمػػو ومفعولػػو   وقػػوؿ بعضػػيـ :)
(   يشػػير بػػو إلػػى أف القيػػد ىػػو الجػػار والمجػػرور   وقػػوؿ بعضػػيـ :  الػػذطْروِة والغػػارب

( يشػير بػو إلػى أف  المشػبو بػو مقيػد بػالمفعوؿ  دوأنت كمف يجمع السيفيف في ِغم)
(   يشػير بػو إلػى أف  كالحػادي ولػيَس لػو َبعيػرٌ  والجار والمجرور   وقوؿ بعضيـ :)

ف كػاف فييػا أمثػاؿ أو  القيد ىنا ىو الحاؿ .وىذه ا،مثمة التي ذكرىػا اإلمػاـ   حتػى وا 
يو التمثيمػػػي أو اسػػػتعارات تمثيميػػػة   إال أنػػػو يقصػػػد أف ىػػػذه ا،شػػػياا أصػػػميا التشػػػب

 المركب . 
أما الخطيػب القػز وينػي فقػد عػدَّ التشػبيو المقيػد مػف قبيػؿ التشػبيو المفػرد   

 ولذلؾ قسمو إلى  أربعة أقساـ : 
 بػػالورد الخػػد كتشػػبيو مقيػػديف  غيػػر مفػػرداف طرفػػاه مػػا وىػػو: األول انمضااى

                                           
تحقيػؽ /  – ٜٙص  –وينظػر : دالئػؿ اإلعجػاز  -ٚٓٔ -ٗٓٔص  –أسرار البالغة ينظر:  - ٔ

 ـ.ٕٗٓٓىػٕٗٗٔ –الطبعة الخامسة  -مكتبة الخانجي -محمود محمد شاكر



 

  

 

 
                                    البدري فؤاد عبدالغنيد /         ة في شعر المفضمياتأثر التشبيو المقيد في دقة الصورة دراسة نقدية موازن 

 

ٕٕٓٓ 

 .(ٔ )(َلُيفَّ  ِلَباٌس  َوَأْنُتـْ  َلُكـْ  ِلَباٌس  ُىفَّ : }تعالى قولو وعميو ونحوه 
 مػف يحصػؿ لػـ لمػف كقػوليـ:  مقيػداف مفػرداف طرفاه ما وىو: انثاني انمضى

 ىو المشبو ف ف( الماا في كالراقـ)  و(  الماا عمى كالقابض ىو) شيا عمى سعيو
 ال الػراقـ أو القػابض ىػو بػو والمشػبو كػذلؾ سػعيو بكػوف مقيػدا بؿ مطمقا ال الساعي
 ىػو فييمػا الشػبو وجػو ،ف   فيػو رقمػو أو المػاا عمػى قبضو بكونو مقيدا بؿ مطمقا

 ،ف كػذلؾ فيػو والػرقـ الماا عمى والقبض الفائدة عدـ في وعدمو الفعؿ بيف التسوية
 عميػو فقبضيا يتماسؾ ال مما كاف ف ذا فييا يحصؿ أف الشيا عمى اليد قبض فائدة

 ال فيمػػا فعػػؿ فػػ ذا فيػػو أثػػره يبقػػى أف الشػػيا فػػي بػػالرقـ القصػػد وكػػذلؾ سػػواا وعدمػػو
 ونحوىمػػا والمجػرور الجػار ىػو الصػورتيف ىػاتيف فػي فالقيػد كعدمػو فعمػو كػاف يقبمػو
 عريسػػة فػػي الصػػيد كمبتغػػي ىػػو :وقػػوليـ غمػػد فػػي سػػيفيف يجمػػع كمػػف ىػػو: قػػوليـ
 . بعيػػػػػػػر لػػػػػػػو ولػػػػػػػيس كالحػػػػػػػادي ىػػػػػػػو :كقػػػػػػػوليـ حػػػػػػػاال يكػػػػػػػوف وقػػػػػػػد ا،سػػػػػػػد
 : الشاعر قوؿ مقيداف طرفاه ومما

 اً إنػػػػػػػػي وتزيينػػػػػػػػي بَمػػػػػػػػدِحَي معشػػػػػػػػر 
 

 كُمعمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؽ ُدرًّا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى ِخْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػِزيرِ  

 

 فمتعمػػؽ  معشػػرا بمدحػػو بتزيينػػو اتصػػافو بقيػػد المػػتكمـ ىػػو فيػػو المشػػبو فػػ ف
 يكوف أف بقيد درا يعمؽ مف بو والمشبو المشبو في داخؿ بمدحي قولو أعني التزييف
 أف وىو   صمتو في وما المصدر مجموع مف ملخوذ فالشبو  خنزير عمى إياه تعميقو
 لمتػزييف قابػؿ غيػر الشػيا ،ف  أثػر ليػا يظيػر ال حيػث الزينة يضع منيما واحد كؿ
ف كػذا إنػي :يقػاؿ أف يمكػف ال إذ مػع بمعنػى : قولو في أو قالوا  ،نػو  كػذا تزيينػي وا 
 يقػاؿ ال تزيينػي عػف واآلخػر المتكمـ ضمير عف خبرا أحدىما يكوف شيئاف معنا ليس
ف خنزير عمى درا كمعمؽ إني تقديره  خنزيػر عمػى در كتعميؽ معشرا بمدحي زيينيت وا 
 ال بػؿ  خنزيػر عمػى درا بمعمػؽ ىػو حيػث مػف نفسو المتكمـ يشبو أف يتصور ال ،نو

                                           
 مف سورة البقرة.ٚٛٔمف اآلية  - ٔ
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 .معشرا بمدحو تزيينو باعتبار نفسو يشبو يكوف أف بد
ما: انثانث انمضى  : كقولو بو المشبو ىو والمقيد مختمفاف وا 

 ِة في َكؼط اَ،َشّؿ... ( )والشَّْمُس كاْلِمْرر                    
 عمػػى ال المػػررة ىػػو بػػو والمشػػبو اإلطػػالؽ عمػػى الشػػمس ىػػو المشػػبو فػػ ف

 . ا،شؿ يد في كونيا بقيد بؿ اإلطالؽ
  ( مطمػؽ بمفػرد مقيػد مفرد تشبيو أي)   ذلؾ عكس عمى أو : انراتع انمضى

 ( .ٔ)بالشمس ا،شؿ كؼ في المررة كتشبيو
 الخطيػػب عنػػد المقيػػد التشػػبيو أف لنػػا يتبػػيف   عرضػػو سػػبؽ مػػا خػػالؿ ومػػف

 ،ف   عبػدالقاىر اإلمػاـ رأي يخالؼ بذلؾ وىو   المركب ال المفرد قبيؿ مف القزويني
 أراد عنػدما القزوينػي الخطيػب نػرى أننػا مػع   المركػب قبيػؿ مف عنده المقيد التشبيو

ف   القاىر عبد اإلماـ ذكرىا التي ا،مثمة ذكر المقيد لمتشبيو يمثؿ أف :  فقؿ شئت وا 
  المركػػػػب قبيػػػػؿ مػػػػف عنػػػػده التشػػػػبييات ىػػػػذه بػػػػلف وتجاىػػػػؿ   ليػػػػا تحميمػػػػو اقتػػػػبس

 . المفرد ال
 أف ويقػرر   الخطيػب رأي إلػى يميػؿ -كالمػو بعػض في– السبكي وجدنا وقد

 (.ٕ)تركيبو يقتضي ال المفرد تقييد

                                           
مكتبػة  -ت/ محمد عبد المنعـ خفػاجي -ٕ٘ٙ-ٖٕٙص -لمخطيب القزويني ينظر: اإليضاح  -ٔ

 ـ.ٕٙٓٓىػ ٕٙٗٔ -الطبعة ا،ولى–عارؼالم

 -ط دار الكتػػب العمميػػة -ضػػمف شػػروح التمخػػيص -ٖٕٗصٖجػػػ –ينظػػر: عػػروس ا،فػػراح  - ٕ
 .بيروت لبناف
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 ادلطهة األول
 انتشثيه ادلميذ يف صياق تكاء األطالل

ف بدا قصائدىـ بالوقوؼ عمى ا،طالؿ   ووصؼ مػا اعتاد الشعراا الجاىميو
أصابيا مف اندثار وطمػس لمعالميػا   وتػذكر مػا كػاف يػدور بيػنيـ وبػيف محبوبػاتيـ 

 في تمؾ الديار   أمال في نسياف التعب والحرماف   ورغبة في اليدوا واالستقرار.
ف وقد اتخذوا التشبيو أداة تصويرية لبث تمؾ المشػاعر وا،حاسػيس   ،ف مػ

غايات التشبيو خروج المشبو مف المكموف إلي الظيور   ومف الخفػاا إلػي البػروز  
ومف المستور إلي المكشوؼ   ،ف التشبيو يعد أوؿ ا،ساليب البيانية التي اعتمدىا 
الشاعر العربي القديـ في تقريب داللة الصورة لممتمقي   ،نػو يزيػد المعنػى وضػوحا 

 وامؿ اإلبياـ .ويكسبو تلكيدا ويزيؿ عنو كؿ ع
ىذا باإلضافة إلي أننا وجدنا أغمب الشعراا يستمدوف تشبيياتيـ مف واقعيـ 
الػػذي عاشػػوا فيػػو   فبيئػػتيـ كانػػت زاخػػرة بالصػػور والمظػػاىر   مػػف أجػػؿ ذلػػؾ جػػاات 
تشػػبيياتيـ انعكاسػػا لػػذلؾ الواقػػع الػػذي تربػػوا فػػي أحضػػانو وترعرعػػوا بػػيف أغصػػانو 

 وشربوا مف مائو . 
شػػاعر ذاتيػػة وخصوصػػية فػػي اختيػػاره لمصػػور التشػػبييية    ولكػػف يبقػػى لكػػؿ

فكؿ شاعر يختار صورا معينة تعبر عف ذوقو وحسو الرفيع  ومدى دقتو فػي إظيػار 
مػػا يػػدور بداخمػػو   ومػػدى تػػلثير تمػػؾ الصػػور فػػي المتمقػػي    وىػػذا مػػا نشػػاىده فػػي 

ا،خنس تشبيو الشعراا لطمميـ   فكؿ منيـ سمؾ مسمكا يختمؼ عف اآلخر   فيا ىو 
 بف شياب   يقوؿ :

 ِحطَّػػػػػػاف بػػػػػػف عػػػػػػوٍؼ منػػػػػػازؿُ  البنػػػػػػة

 

ؽط كاتػػبُ    (ٔ) كمػػا َرقَّػػَش العنػػواف فػػي الػػرَّ
 

 ويقوؿ الحارث بف حمزة :
                                           

وعبدالسػػالـ  -تحقيػػؽ / أحمػػد محمػػد شػػاكر -  ٕٗٓص –لممفضػػؿ الضػػبي  –المفضػػميات  - ٔ
 مف دوف. –دار المعارؼ  –الطبعة السادسة  –محمد ىاروف 
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ٕٕٖٓ 

 ِلمػػػػػػػػػِف الػػػػػػػػػدطياُر عفػػػػػػػػػوَف بػػػػػػػػػالَحبسِ 

 

 (ٔ)رياُتيػػػػػػػػػػػػػػا كميػػػػػػػػػػػػػػارِؽ الفُػػػػػػػػػػػػػػرسِ  
 

 ويقوؿ عبد اهلل بف سممة :
 مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػديار بتولػػػػػػػػػػع فيبػػػػػػػػػػوسل

 

 يسفبيػػػػػػػػاض ريطػػػػػػػػٍة غيػػػػػػػػر ذات أنػػػػػػػػ 

 

 أمسػػػػػػػػت بمسػػػػػػػػتٍف الريػػػػػػػػاح مفيمػػػػػػػػة

 

 (ٕ)كالوشػػػػـ ُرٍجػػػػَع فػػػػي اليػػػػد المنكػػػػوس 
 

 ويقوؿ المرقش ا،كبر :
 الػػػػػػػػػػػدَّاٌر َقػْفػػػػػػػػػػػٌر والػراُسػػػػػػػػػػػوـُ َكػَمػػػػػػػػػػػا

 

 (ٖ)َرقػػػػػػػَش فػػػػػػػي َظْيػػػػػػػِر اّ،ِديػػػػػػػـِ َقَمػػػػػػػـْ  
 

الشػػعراا ا،ربعػػة جمػػيعيـ يصػػؼ رثػػار الطمػػؿ   ولكػػف كػػؿ مػػنيـ أتػػى بصػػورة 
مفػػة   وكػػؿ قيػػد لػػو أثػػره البػػالغ فػػي دقػػة المعنػػى   وجػػودة تشػػبييية مقيػػدة بقيػػود مخت

 الصورة   فا،خنس في البيت ا،وؿ يقوؿ:
 ِحطَّػػػػػػاف بػػػػػػف عػػػػػػوٍؼ منػػػػػػازؿُ  البنػػػػػػة

 

ؽط كاتػػػػبُ    كمػػػػا َرقَّػػػػَش العنػػػػواف فػػػػي الػػػػرَّ

 

يشبب بمحبوبتػو وينسػبيا ،بييػا وحػدىا   ويشػبو مػا تبقػى مػف رثػار ديارىػا 
مكف القوؿ بلنو : يشبو ما بقػي مػف رثػار الػديار وقػد بالكتابة عمى الجمد الرقيؽ   وي

درست بكتابة درست فبقى بعضيا وخفػى بعضػيا   ووجػو الشػبو : الخفػاا والظيػور 
 في كؿ.

ونالحظ أف ا،خنس أتى بالمشبو مطمقا ولـ يقيده بقيد ل منػازؿ ل  فػي حػيف 
 أورد في المشبو بو أكثر مف قيد   كاف لو دور بارز في دقة الصورة .

قيد المشبو بو وىػو ل الكتابػةل بػػل التػرقيش ل  والتػرقيش : ىػو التنميػؽ أوال : 
والتحسػػيف والتػػزييف يكػػوف عمػػى ا،ديػػـ ُيَحسَّػػُف بػػو ويظيػػر أف لمكممػػة عالقػػة بتنميػػؽ 
الخػػط وتحسػػينو وتجويػػده  وأف الخػػط المػػرقش ىػػو الخػػط المنمػػنـ المػػزّوؽ المػػنقط 

                                           
 .ٕٖٔص  –يات المفضم - ٔ
 .٘ٓٔص  –المفضميات  - ٕ

 .ٖٕٚص  –المفضميات  - ٖ
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ٕٕٓٗ 

 المعتنى بو.
ور ل فػي الػرؽ ل  وىػو الجمػد الرقيػؽ الػذي يكتػب قيػده بالجػار والمجػر ثانيا : 

فيو   أو ىو الصحيفة البيضاا   وىذا القيد لو أثره البالغ عمػى صػورة المشػبو  ،ف 
الجمػػد الرقيػػؽ أو الصػػحيفة البيضػػاا تظيػػر فييمػػا الكتابػػة بوضػػوح ممػػا يػػنعكس أثػػره 

 عمى المشبو.
يػػوحي بػػلف صػػاحب قيػػده بالفاعػػؿ فػػي قولػػو :ل كاتػػب ل   وىػػذا القيػػد ثانثااا : 

الػػنقش متخصػػص يعػػرؼ ويعمػػـ أصػػوؿ الكتابػػة الصػػحيحة مػػف رسػػـ وتنقػػيط وتػػزييف 
لمحروؼ   مما يعود أثره عمى المشبو   وبذلؾ يتبيف لنا أف فػي الصػورة ثالثػة قيػود 
تضافروا عمى بياف وجػو الشػبو   ودلمػوا عمػى دقػة الشػاعر فػي اسػتخدامو لقاموسػو 

 المغوي .
دالقاىر يعتنػػي بالتشػػبييات التػػي تسػػيطر عمييػػا كثػػرة ولػػذلؾ نجػػد اإلمػػاـ عبػػ  

القيػػود فػػي التصػػوير   والتفصػػيؿ فػػي أجزائيػػا   ،ىميتيػػا فػػي إبػػراز فمسػػفة الخيػػاؿ 
وقدرتػػو عمػػى التوفيػػؽ بػػيف ا،شػػياا المتعػػددة   فيقػػوؿ:ل تريػػؾ المتخيػػؿ فػػي صػػورة 

لمخصػـ  المحقؽ   والمتوىـ في معرض المتيقف   والغائػب كلنػو مشػاىد وفيػو تبكيػت
 (ل.ٔا،لد وقمع لسورة الجامح ا،بي)

وىذه الصورة التشبييية المقيدة التي استخدميا ا،خنس في وصؼ ما تبقى 
مف رثار منازؿ محبوبتو   دليؿ واضح عمى شػيوع الكتابػة فػي العصػر الجػاىمي ممػا 
يرد عمى ىؤالا الزاعميف والمػروجيف لقضػية االنتحػاؿ التػي اعتمػدت عمػى أف العػرب 

دامى لـ يعرفوا الكتابة   وكاف اعتمادىـ ا،ساسي عمى الحفظ والرواية مما تسبب الق
 في انتحاؿ كثير مف الشعر والنثر.

 أما الحارث بف حمزة في البيت الثاني يقوؿ :
                                           

 .ٖٖٔص  –أسرار البالغة  - ٔ
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ٕٕٓ٘ 

 ِلمػػػػػػػػػِف الػػػػػػػػػدطياُر عفػػػػػػػػػوَف بػػػػػػػػػالَحبسِ 

 

 رياُتيػػػػػػػػػػػػػػػػػا كميػػػػػػػػػػػػػػػػػارِؽ الفُػػػػػػػػػػػػػػػػػرسِ  
 

حؼ الفػػرس   فيشػػبو عالمػػات الػػديار وقػػد درسػػت ومحيػػت بالكتابػػة فػػي صػػ
ووجػػو الشػػبو : الظيػػور مػػع التميػػز فػػي كػػؿ   ،ف غػػرض الحػػارث مػػف ىػػذه الصػػورة 

ف كػاف أصػابيا المحػو والطمػس -التشبييية المقيدة   أف أعالـ ىػذه الػدار بينػة  -وا 
أف الحارث أراد أف يشبو عالمػات الػديار فػي الظيػور  يكالكتابة في ىذه الميارؽ. أ
 بالكتابة في ميارؽ الفرس.

جاا  المشبو بو في ىذه الصورة مقيد بقيػد واحػد   وىػو المضػاؼ إليػو وقد 
الفػرس ل  حيػث قيػد ىػذه الصػحؼ بصػحؼ الفػرس خاصػة  ولعػؿ  ؽفي قولو: لميار

ذلؾ لو داللتو عمي صورة المشبو   ،ف العجـ كانت تجعػؿ كتبيػا العزيػزة عمييػا فػي 
عكس تمقائيا عمػى صػورة الحرير وما يجري مجراه   وقد صقؿ بالخرز   فيذا القيد ين

المشبو وىو عالمات الػديار   ممػا يػوحي بػاعتزاز الشػاعر وتقػديره ليػذه العالمػات   
،ف ليا مكانة كبيرة في قمبػو فقػد كػاف يسػكف بيػا أحبػاؤه وعشػقاه ولػذلؾ اختػار ليػا 
مف بيف الصحؼ صحؼ الفػرس  ليكػوف ذلػؾ دلػيال واضػحا عمػى مػدى حبػو وتقػديره 

 ليذه العالمات.
 : يقوؿ عبد اهلل بف سممة في البيت الثالث  أما 

 لمػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػديار بتولػػػػػػػػػػع فيبػػػػػػػػػػوس

 

 فبيػػػػػػػػاض ريطػػػػػػػػة غيػػػػػػػػر ذات أنػػػػػػػػيس 

 

 أمسػػػػػػػػت بمسػػػػػػػػتف الريػػػػػػػػاح مفيمػػػػػػػػة

 

 كالوشػػػػػػـ ُرٍجػػػػػػَع فػػػػػػي اليػػػػػػد المنكػػػػػػوس 
 

فيشػػبو رثػػار الػػديار المتفرقػػة التػػي طمسػػتيا الريػػاح فظيػػر بعضػػيا وخفػػي 
يد عميػو مػرة ثانيػة   ووجػو الشػبو: بعضيا بييئة الوشـ القديـ تحت الجديد الذي أع

 الظيور بعد الخفاا في كؿ   أو ظيور مع خفاا في كؿ.
فنجد التشبيو ىنا قيد فيو الطرفػاف  فالمشػبو وىػول أثػار الػديارل  قيػد بثالثػة 

 : قيود
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ٕٕٓٙ 

فبيػاض   ... بتولع فيبػوسقيد بلنو في مواضع محددة بعينيا ل انميذ األول: 
 أراد أف يشبو أثار الديار في ىذه المواضع خاصة. ل  وىذا يعني أف الشاعرريطةٍ 

ل أي  بمسػػتف الريػػاحوالمضػػاؼ إليػػو فػػي قولػػو: ل  ؼالمضػػاانميااذ انثاااني: 
سراعيا.  موضع استنانيا وىو جرييا وا 

 الصفة في قولو:ل مفيمةل أي مطموسة خفيت معالميا .انميذ انثانث :
ل  أي  يػػد المنكػػوسُرٍجػػَع فػػي ال والمشػػبو بػػو وىػػول الوشػػـ ل  مقيػػد بجممػػة ل

نكس وأعيػد عميػو الوشػـ   ممػا يعنػي أف الوشػـ كػاف موجػودا قبػؿ ذلػؾ فػي اليػد ثػـ 
أعيد عميو مرة ثانية  وىذا ينعكس أثػره تمقائيػا عمػى صػورة المشػبو  ممػا يػدلؿ عمػى 
سػراعيا ومػا  أف معالـ الديار وأثارىا موجودة مف البداية  ولكف بسبب جػري الريػاح وا 

د طمست بعض معالميا  وىذا يعني أف بعضيا واضح وبعضيا قد تجره مف رماؿ  فق
طمس  كذلؾ الحاؿ في الوشـ الذي أعيد عميو مرة ثانية   إذف تقييد الوشـ بجممة ل 

 ل  أفاد معنى التسوية بيف الطرفيف . ُرٍجَع في اليد المنكوس
 : أما المرقش ا،كبر في البيت الرابع

 ػَمػػػػػػػػػػػاالػػػػػػػػػػدَّاٌر َقْفػػػػػػػػػػػٌر والػراُسػػػػػػػػػػػوـُ كَ 

 

 َرقَّػػػػػػػػَش فػػػػػػػػػي َظػْيػػػػػػػػػِر اّ،ِديػػػػػػػػػـِ َقػَمػػػػػػػػػـْ  
 
 

فيشبو رثار الدار بػلثر القمػـ فػي ا،ديػـ   أو يشػبو بقايػا ورثػار أطػالؿ منػزؿ 
 الحبيبة ببقايا رثار سطور خطيا قمـ   ووجو الشبو: وضوح ا،ثر في كؿ.

يػد وىذه الصػورة التشػبييية قيػد فييػا الطرفػاف   فالمشػبو وىػو ل الػدارل   مق
 ل  فالشاعر أراد أف يشبو رسـو الدار وليست كؿ الدار.ـبقولو: لوالرسو 

 والمشبو بو وىو ل الكتابةل   مقيد بقيديف:        
وا،ديػـ    ل فػي َظػْيػِر اّ،ِديػػـِ المضاؼ والمضاؼ إليو في قولو:ل انميذ األول: 

 ىو الجمد الرقيؽ   مما يعني تلثير القمـ بالكتابة فيو .
الفاعؿ في قولو:لقمـ ل  مما يفيد تشبيو الرسـو بكتابة منمقة  انثاني:  انميذ
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ٕٕٓٚ 

،نيا كتبت بالقمـ   والقمـ رلة حادة لو سػف محػدد وبػرز واضػح   وليػذا قيػؿ لمسػيـ 
قمـ   ،نو يقمـ أي يبري  وكمما قطعت منو شيئا بعد شيا فقد قممتو  مف ذلؾ القمـ 

نما سمي قمما   ،نو  ُيقمـ مرًة بعد مرة. الذي يكتب بو   وا 
أضؼ إلي ذلؾ : أف قمػـ الحبػر مػداده مخػزوف ال يسػيؿ عمػي سػنو إال وقػت 
الكتابػػة  وكػػؿ ذلػػؾ يػػنعكس تمقائيػػا عمػػى صػػورة المشػػبو   ممػػا يعنػػي أف رثػػار الػػديار 

 محددة ومعمومة وواضحة.
سبؽ يتبيف لنا أف الشعراا ا،ربعة اشػتركوا جميعػا فػي تشػبيو  ومف خالؿ ما

ـو الديار  ولكف لكؿ منيـ مسمؾ خاص بو   وطريؽ محدد لو  فا،خنس أطالؿ ورس
شبو ما بقي مف أثار الديار وقد درست بكتابة درست فبقػى بعضػيا وخفػي بعضػيا   
ولكنو لـ يقيد المشبو وأورده مطمقا ل منازؿل مع العمـ بلنو كاف يقصد أف يشبو أثػار 

و ولـ يتنبو لو  ولكف يحسب لو أنو المنازؿ وليس كؿ المنازؿ  ولعؿ ذلؾ أمر قد فات
 قيد المشبو بو بثالثة قيود مما كاف لو أثره البالغ عمى صورة المشبو.

أو لعمو ررىا بخياؿ الشعراا كما كانت   فيي إف تبػدلت فػي الواقػع لكنيػا لػـ 
 تتبدؿ في قمبو   وال تزاؿ كما ىي   وىذا دليؿ صدؽ المحبة ووفاا لمحبي.

  فقد قيػد  المشػبو بػو وىػو ل الصػحؼل بصػحؼ لالفػرسلأما الحارث بف حمزة 
 وكمنا يعمـ ما ليذه الصحؼ مف جودة وميزة عف غيرىا مف باقي الصحؼ.

أمػػػا عبػػػد اهلل بػػػف سػػػممة فقػػػد جمػػػع بػػػيف الحسػػػنييف فػػػي اختيػػػاره لصػػػورتو 
ظيػػار مػػراد  التشػػبييية  حيػػث أورد الطػػرفيف مقيػػديف ممػػا زاد مػػف دقػػة الصػػورة   وا 

إلي أنو شبو ما تبقى مف أثار الديار بالوشـ الذي أعيد عميو مرة  الشاعر  باإلضافة
ثانية  ولعؿ الترجيع بالوشـ مف ابتكار الشاعر وجديػده  ،ف التشػبيو بالوشػـ مطمقػا 
ورد عند الشعراا كثيرا   ولكف الشاعر قيد ىذا الوشػـ باإلعػادة عميػو مػرة ثانيػة ممػا 

ا عمى صورة المشبو  وخير دليؿ عمى يفيد ظيوره ووضوحو  وكؿ ذلؾ ينعكس تمقائي
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 وعي الشاعر بفحوى التشبيو والغرض منو.
أما المرقش ا،كبر فقد كاف دقيقػا لحػد مػا فػي اختيػاره لصػورتو التشػبييية   
حيث أورد الطرفيف مقيديف مما كاف لو أثره في دقة الصػورة   باإلضػافة إلػى أف فػي 

 و . تشبييو نغمة إيقاعية خمت منيا تشبييات أصحاب
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 ادلطهة انثاني
 انتشثيه ادلميذ يف صياق انغزل

الغػػزؿ ىػػو التحػػدث عػػف النسػػاا   ووصػػؼ مػػا يجػػده  فغنػػي عػػف البيػػاف: أ
الشاعر حياليف مف شوؽ وىياـ  وقد رأينػا ىػذا الغػرض يتصػدر القصػائد الشػعرية   

 لما فيو مف جمب ،ذف السامع وتنشيط لمشاعر واندفاعو في قوؿ الشعر.
أف الشػػػعراا جعمػػػوا الغػػػزؿ فػػػي مقدمػػػة القصػػػيدة بمثابػػػة أضػػػؼ إلػػػي ذلػػػؾ 

الموسػػػػيقى التمييديػػػػة لألغنيػػػػة   حيػػػػث تػػػػوقظ مشػػػػاعر المبػػػػدع والسػػػػامع وتميػػػػب 
 ا،حاسيس وتؤجج العواطؼ.

كمػػا أف الغػػزؿ يفػػوز بالنصػػيب ا،كبػػر بػػيف سػػائر ا،غػػراض ا،خػػرى  عمػػى 
ة مػف جيػة معينػة تفاوت حظوظ الشعراا الجاىمييف منو   فكؿ منيـ ينظػر إلػى المػرأ

 ومف زاوية محددة   فيا ىو المخبؿ السعدي يفتف بوجو المرأة   ويصفيا بقولو:
ػػػػػػػػػػػػحيفِة ال  وُتريػػػػػػػػػػػػَؾ وْجيػػػػػػػػػػػػًا كالصَّ

 

 (ٔ)ظمػػػػػػػػػػػػتُف ُمْخػػػػػػػػػػػػَتِمٌج   وال َجْيػػػػػػػػػػػػـُ  
 

 أما ربيعة بف مقرـو   فيشبو المرأة بالظبية فيقوؿ:
 كلنيػػػػػػػػا ظبيػػػػػػػػة بكػػػػػػػػر أطػػػػػػػػاع ليػػػػػػػػا

 

 (ٕمػػػػػف حومػػػػػؿ تمعػػػػػات الجػػػػػو أو أدوا) 
 

 والمرار بف منقذ  يتغزؿ في ثغر حبيبتو   فيقوؿ:
ذا َتضػػػػػػػػػػػػَحُؾ َأبػػػػػػػػػػػػَدى ِضػػػػػػػػػػػػْحُكيا  َواِ 

 

 ُأْقُحوانػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا َقيََّدتػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو َذا ُأُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرْ  

 

 َلػػػػػػػػػػػػو َتَطعَّْمػػػػػػػػػػػػَت ِبػػػػػػػػػػػػِو َشػػػػػػػػػػػػبَّيَتوُ 

 

 (ٖ)َعَسػػػػػػػاًل ِشػػػػػػػيَب ِبػػػػػػػِو َثمػػػػػػػٌج َخِصػػػػػػػرْ  
 

ورغػػـ السػػمة العامػػة لمغػػزؿ   وىػػو الغػػزؿ الصػػريح المكشػػوؼ الػػذي يسػػعى 
يزة أولما يسعى  إال أننا وجدنا بعض الشعراا الصعاليؾ الػذيف أتػى ذكػرىـ ضػمف لمغر 

                                           
 .٘ٔٔص  –المفضميات  - ٔ
 .ٖٕٔص  –المفضميات  - ٕ
 .ٜٓص   -المفضميات  - ٖ
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شػػعراا المفضػػميات  وىػػو الشػػنفرى يتغػػزؿ فػػي حسػػف أدب المػػرأة وأخالقيػػا العاليػػة   
 ويصؼ عفتيا فيقوؿ:

 َلَقػػػػػػد َأعَجَبتنػػػػػػي ال َسػػػػػػقوطًا ِقناُعيػػػػػػا

 

 ِإذا مػػػػػػػػػػا َمَشػػػػػػػػػػت َوال ِبػػػػػػػػػػذاِت َتَمفاػػػػػػػػػػتِ  
 

ػػػػوُ َكػػػػَلفَّ َليػػػػا فػػػػي ا  َ،رِض ِنسػػػػيًا َتُقصا

 

ف ُتَكمَّمػػػػػػػػَؾ َتبَمػػػػػػػػتِ    (ٔ)َعمػػػػػػػػى َأمَّيػػػػػػػػا َواِ 
 

ؿ فػي المػرأة   ولكػف كػؿ مػنيـ نحػا منحػا يختمػؼ عػف عفالشعراا جمي يـ تغزَّ
   اآلخر   فالمخبؿ السعدي في البيت ا،وؿ  يقوؿ:

ػػػػػػػػػػػػحيفِة ال  وُتريػػػػػػػػػػػػَؾ وْجيػػػػػػػػػػػػًا كالصَّ

 

 ظمػػػػػػػػػػػػػػػتُف ُمْخػػػػػػػػػػػػػػػَتِمٌج   وال َجْيػػػػػػػػػػػػػػػـُ  

 

مػػف ناحيػػة الوجػػو   وشػػبيو بالصػػحيفة   ووجػػو الشػػبو : المػػيف نظػػر إلييػػا 
والمالسة والتوسط في كؿ  وقد جػاا المشػبو بػو فػي ىػذه الصػورة التشػبييية  مقيػدا 

 بقيديف   ساىما كثيرا في بياف وجو الشبو :
   ل ال ظمػػتُف ُمْخػػَتِمجٌ  ل : أوليمػػا : ال النافيػػة مػػع اسػػميا وخبرىػػا فػػي قولػػو  

ميؿ المحـ الضامر  أي: أف وجييا ليس مختمجػا  بمعنػى لػيس قميػؿ والمختمج ىو الق
المحـ شاحبا  ،ف الشحوب وقمة المحـ في الوجو مما يعيػب جمػاؿ المػرأة   والشػاعر 

 ىنا يتحدث عف جماؿ وجو محبوبتو وينفي عنو ىذه الصفة .
ل  والجيػػـ : الكثيػػر المحػػـ  وال َجْيػػـُ  وثانييمػػا: المعطػػوؼ عمػػى ال النافيػػة:ل

البشع   وىذا القيد بمثابة االحتراس مف القيد ا،وؿ  ،ف القيد ا،وؿ أثبػت ليػا عػدـ 
قمة المحػـ فػي وجييػا   ولكػف لػيس ىػذا عمػى اإلطػالؽ   ،ف كثػرة المحػـ فػي الوجػو 
بصورة كبيرة ليس مف جماؿ المرأة بؿ يترتب عميو أشياا كثيرة   مف أىميػا أف ىػذه 

 مما ال يحمد في النساا. المرأة سمينة سمنة مفرطة  وىذا
وىذه القيود التي وردت في ىذه الصورة التشبييية   توحي بلنيا مف عيوف 
ما قيؿ في جماؿ وجو المرأة   ،ف الشاعر يريػد أف يقػرر أف وجػو محبوبتػو ممفػوؼ 

                                           
 .ٜٓٔص  –المفضميات  - ٔ
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 دائري كالبدر. 
ومثؿ ىذه التشبييات المقيدة الطريفة   ىي التي أشػار إلييػا ابػف وىػب فػي 

برىاف في وجوه البياف ل  بقولو :ل وأما التشبيو فيو مف أشرؼ كالـ العػرب كتابو ل ال
  وفيو تكوف الفطنة والبراعة عندىـ   وكمما كاف المشبو منيـ في تشبييو ألطػؼ   

 (ل.ٔكاف بالشعر أعرؼ   وكمما كاف بالمعنى أسبؽ   كاف بالحذؽ أليؽ)
 بوبتو:أما ربيعة بف مقروـ في البيت الثاني   فيقوؿ عف مح

 كلنيػػػػػػػػا ظبيػػػػػػػػة بكػػػػػػػػر أطػػػػػػػػاع ليػػػػػػػػا

 

 مػػػػػػػػف حومػػػػػػػػؿ تمعػػػػػػػػات الجػػػػػػػػو أو أدوا 

 

(ل  ٕحيػػث يشػػبو محبوبتػػو التػػي صػػرح باسػػميا فػػي البيػػت السػػابؽ بػػػل سػػعاد)
بالظبيػػػة   ووجػػػو الشػػػبو بػػػيف المػػػرأة والغػػػزاؿ: الرشػػػاقة والجمػػػاؿ والخفػػػة والمػػػيف   

إلػػي أف المػػرأة فػػالمعروؼ عػػف ىػػذا الحيػػواف اتصػػافو بيػػذه الصػػفات   ىػػذا باإلضػػافة 
عندما تشبو بالغزاؿ   يفيـ مف ىذا التشبيو العيوف الواسعة والرموش الطويمة   كػؿ 
ىذه الصفات فيمت مف عمـو المفظ   ولكف الشاعر لـ يكتؼ بذلؾ   بؿ قيد المشبو 

معانا في إظيار مراد الشاعر.  بو بقيود أضفت عمي الصورة التشبييية دقة وا 
الصفة التي وردت في قولو:ل بكػرل   ليسػت مجػرد ظبيػة بػؿ وأوؿ ىذه القيود        

اشترط فييا البكارة  وجعميا بكرا   ،نيا أوؿ ولد أبوييػا   ونحػف نعمػـ مػا ليػذا الولػد 
 مف اىتماـ وتقدير واعتزاز ورعاية مف والديو.

أو جعميا بكرا ،نيا لـ تمد ولـ تحمؿ   وفي ىذا حفاظ عمي جماليػا وقواميػا         

                                           
مكتبػػػة  -ت/ حفنػػػي شػػػرؼ -ٕٓٓص  –البػػػف وىػػػب الكاتػػػب –البرىػػػاف فػػػي وجػػػوه البيػػػاف  - ٔ

 ـ.ٜٜٙٔ –القاىرة  -الشباب

  : البيت : ىو قولو - ٕ
 بانػػػػت سػػػػعاُد فلمسػػػػى القمػػػػب معمػػػػودا

 

 وأخمفتػػػػػػػػؾ ابنػػػػػػػػُة الُحػػػػػػػػرط المواعيػػػػػػػػدا 

 

 .ٖٕٔص  –ينظر: المفضميات 
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ف نعمـ ما لمبكارة مػف جمػاؿ فػي ا،جسػاـ واعتػداؿ فػي القػواـ  باإلضػافة إلػى مػا ونح
تتصؼ بو البكر مػف صػفات جماليػة معنويػة كالحيػاا والعفػة التػي ىمػا أبػرز صػفات 
جماؿ المرأة المعنوي  والمػراد مػف ىػذا القيػد الػذي يػنعكس أثػره تمقائيػا عمػى المشػبو 

 قوتيا ونشاطيا.
ىي قولو :لأطاع ليا ...تمعػات الجػول  أي أنبػت ليػا العشػب  وثاني ىذه القيود      

لترعى وترتع منو ما شاات وتترؾ ما شاات   وفي ىذا إيحاا بمػدى االىتمػاـ بيػذه 
الظبية واالعتناا بيا مما ينعكس أثره عمى المشػبو   بمػا يقػرر أف المحبوبػة حظيػت 

 برغد العيش وحسف المطعـ الذي أورثيا الحسف.
ه القيود ىي قولو:ل مف حومػؿ...أو أودال   وىمػا موضػعاف وىػذا يعنػي وثالث ىذ    

أف ىػػذا العشػػب ينبػػت ليػػا فػػي أمػػاكف محػػددة   ولعػػؿ تخصػػيص ىػػذه ا،مػػاكف يػػوحي 
بخصػػوبتيا وجودتيػػا ممػػا يكػػوف لػػو أكبػػر ا،ثػػر فػػي إنبػػات العشػػب الطيػػب والمرعػػى 

 الحسف الذي تنعـ بو ىذه الظبية. 
 الثالث   يتغزؿ في ثغر حبيبتو   فيقوؿ:والمرار بف منقذ في الشاىد 

ذا َتضػػػػػػػػػػػػَحُؾ َأبػػػػػػػػػػػػَدى ِضػػػػػػػػػػػػْحُكيا  َواِ 

 

 ُأْقُحوانػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا َقيََّدتػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو َذا ُأُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػْر  

 

 َلػػػػػػػػػػػػو َتَطعَّْمػػػػػػػػػػػػَت ِبػػػػػػػػػػػػِو َشػػػػػػػػػػػػبَّيَتوُ 

 

 َعَسػػػػػػػػاًل ِشػػػػػػػػػيَب ِبػػػػػػػػػِو َثمػػػػػػػػػٌج َخِصػػػػػػػػػرْ  

 

حيػػث يشػػبو ثغػػر حبيبتػػو بالعسػػؿ الممػػزوج بػػالثمج البػػارد   ووجػػو الشػػبو: 
 . في كؿالحالوة والبرودة 

وكال الطرفيف فػي ىػذه الصػورة مقيػد   فالمشػبو وىػو ل الثغػرل  مقيػد بجممػة 
ل  وىذا القيد إيحاا لطيؼ مف الشػاعر   بػلف الثغػر  َلو َتَطعَّْمَت ِبوِ الشرط في قولو:ل 

 ال تستطيع الحكـ عميو إال إذا ذقتو وتطعمتو. 
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 أما المشبو بو وىو ل العسؿ ل  فقيده بقيديف :
ل  أي أف ىػذا العسػؿ ممػزوج  ِشػيَب ِبػِو َثمػجٌ الجممة فػي قولػو:ل  ول :انميذ األ

بثمج   وىذا القيد دقة فنية رائعة مف الشػاعر   ،نػو أراد أف يخبرنػا أف ريػؽ حبيبتػو 
يجمع بيف صفتيف : الحالوة والبرودة   ثـ احترس احتراسا جميال في القيػد الثػاني   

ذا كػػاف كػػذلؾ ف نػػو ل   أي بػػارد   ،ف الػػث َخِصػػرْ فقػػاؿ:ل  مج مػػف صػػفاتو الجمػػود   وا 
  يتنػػػافى مػػػع غػػػرض الشػػػاعر فػػػي التمػػػذذ بريػػػؽ حبيبتػػػو  فػػػلتى بالصػػػفة فػػػي قولػػػو :

 ل أي :أف ىذا الثمج بارد وليس جامدا .   َخِصرْ  ل
 أما الشنفرى فاتجو إلي الجماؿ الخمقي   فقاؿ:

 َلَقػػػػػػد َأعَجَبتنػػػػػػي ال َسػػػػػػقوطًا ِقناُعيػػػػػػا

 

 ِبػػػػػػػػػػذاِت َتَمفاػػػػػػػػػػتِ  ِإذا مػػػػػػػػػػا َمَشػػػػػػػػػػت َوال 

 

ػػػػوُ   َكػػػػَلفَّ َليػػػػا فػػػػي اَ،رِض ِنسػػػػيًا َتُقصا

 

ف ُتَكمَّمػػػػػػػػػػَؾ َتبَمػػػػػػػػػػتِ    َعمػػػػػػػػػػى َأمَّيػػػػػػػػػػا َواِ 

 

فالشنفرى في ىذيف البيتيف يشبو محبوبتو في حيائيا بمف فقدت شيئا فيػي 
تحدؽ با،رض بحثا عنو   ووجو الشبو: خفض البصر في كؿ مع إدامػة النظػر إلػى 

 ا،رض. 
ف جمػػاؿ التشػػبيو ىنػػا يكمػػف فػػي اسػػتثارة الفكػػر والتلمػػؿ مػػف أجػػؿ وال شػػؾ فػػ 

إدراؾ وجو الشبو الخفي   إذ كيؼ اسػتطاع الشػنفرى التقػاط مشػبو بػو مناسػب ليػذه 
المػػرأة فػػي حيائيػػا وعفتيػػا   إف ىػػذا ىػػو عػػيف المػػذة الجماليػػة   التػػي ررىػػا شػػػيا 

الػو ال يكػوف إال بعػد   إذ يرى أف حسف التشبيو وجم-اإلماـ عبد القاىر –البالغييف 
التلنؽ في استحضار الصور وتذكرىا   وعرض بعضيا عمػى بعػض   والتقػاط النكتػة 

 (.ٔالمقصودة منيا وتجريدىا مف سائر ما يتصؿ بيا)
 وكػال الطػػرفيف فػػي ىػػذه الصػػورة التشػػبييية مقيػػد   فالمشػػبو وىػػو لمحبوبتػػول

ف تكممػػت تبمػػت ل  وىػػذامقيػػد ب القيػػد غايػػة فػػي الحيػػاا  الجممػػة الشػػرطية وجوابيػػا ل وا 
                                           

 .ٖ٘ٔص –ينظر: أسرار البالغة  - ٔ
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والعفة  ،ف الناس الماريف بيػا إذا حػاولوا أف يكمموىػا ليسػاعدوىا فػي مفقودىػا   ال 
 تطيؿ معيـ الكالـ خجاًل وحياًا.

ف ُتَكمَّمػؾَ  وتلمؿ دقة الشنفرى في اختيار ألفػاظ قيػوده ل ل  أي : ليسػت ىػي َواِ 
نمػػا المػػاروف بيػػا ىػػـ الػػذيف بػػدأوى   ا بػػالكالـ   وكػػاف الجػػوابالتػػي طمبػػت الكػػالـ   وا 

   مف شدة حيائيا. ل َتبَمتِ ل 
وقد جاا المشبو بو في ىذه الصػورة التشػبييية مقيػدا بقيػود كثيػرة كػاف ليػا 
أثر واضح في دقة الصورة  وأوؿ ىذه القيود الجار والمجرور في قولو :ل ليا ل الذي 

فيي تبحث عنو يفيد التخصيص ويوحي بلف ىذا الشيا المفقود خاص بيا   ولذلؾ 
بجدية واىتماـ   مما يتطمب عدـ رفع رأسػيا مػف ا،رض   وكػؿ ذلػؾ يػنعكس تمقائيػا 

 عمي المشبو.
الجار والمجػرور اآلخػر فػي قولػو:ل فػي ا،رض ل  أي أف ىػذا : انميذ انثاني       

الشيا الذي تبحث عنو في ا،رض   وليس في مكاف رخػر   كالحػائط أو فػي مكػاف 
 ا،شياا تتطمب رفع رأسيا وىذا يتنافي مع مراد الشاعر. مرتفع   ،ف ىذه

ىو الشيا التافػو الػذي ال  اسـ كلف المتلخر ل نسيا ل والنسيّ : انميذ انثانث         
ذا أخذنا بظاىر المفظ يكوف ذلؾ عيبػا  ُيْؤَبو بو   وىذا عادًة ما ينسى لعدـ أىميتو  وا 

جعميػػا ترفػػع رأسػػيا أحيانػػا   ،نػػو يؤخػػذ بػػو الشػػاعر  ،ف ىػػذا الشػػيا التافػػو قػػد ي
بالنسبة ليا شيا غيػر سػميف   ولكػف عنػد اإلمعػاف والتػدقيؽ نػرى أف الشػاعر كػاف 
موفقا في اختياره ليذا المفظ   ،ف ىذا المفػظ يػوحي بػلف محبوبتػو تغػض الطػرؼ وال 
ترفع رأسيا حياًا وعفػًة وىػذا طبػع أصػيؿ فييػا   ولػيس مػف أجػؿ البحػث عػف شػيا 

عبر بغير ىذا المفظ لظف البعض أنيا تفعؿ ذلؾ مف أجؿ أف تعثر عمػي  سميف   ولو
َيػا َلْيَتِنػي ِمػتا مفقودىا   ولذلؾ نجد القررف الكريـ عبر عف  السيدة مريـ   بقولػو :ل 
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(ل  ىكػػذا تمنػػت مػػريـ أف تكػػوف نسػػيا منسػػيا حتػػى ال ٔ) َقْبػػَؿ َىػػَذا َوُكْنػػُت َنْسػػيًا َمْنِسػػي ا
ّي الشيا التافو الذي ُينسى في ذاتو   لكػف رغػـ تفاىتػو فربمػا يذكرىا أحد  ،ف النس

يجد مػف يتػذكره ويعرفػو  فلكػدت النسػّي بقوليػا:ل منسػيال  أي ال يػذكره أحػد وال يفكػر 
 فيو.

الفعؿ ل تقصو ل  أي تتبع أثره ولػذلؾ فيػي ال ترفػع رأسػيا مػف : انميذ انراتع 
 . أجؿ العثور عميو

ور في قولو:ل عمى أميا ل بالفتح   أي قصػدىا الجار والمجر : انميذ اخلايش 
 الذي تريده.

ظيػار مػراد  وكؿ ىذه القيود الخمسة كػاف ليػا أثػر واضػح فػي دقػة الصػورة وا 
الشاعر  وىي بحؽ تصوير رائػع لمحيػاا والعفػة   وىػذا مػا نػراه فػي مشػية كثيػر مػف 

 ا،خوات المسممات المحافظات  كلنيف يبحثف في ا،رض عف شيا فقدنو.
ذلؾ يكوف الشنفرى قػد أبػد ع وأجػاد فػي وصػؼ مشػية صػاحبتو  والتنويػو وب

ف شئت فقؿ :إف ىذه الصورة مف أجمؿ مػا قيػؿ فػي عفػة  ببعض جماليا المعنوي  وا 
المرأة وحيائيا   فضال عف أف ىػذه الطريقػة التشػبييية فػي الشػعر مػف دالئػؿ تمكػف 

فػػػي كتابػػػو نقػػػد  الشػػػاعرية لػػػدى الشػػػاعر   كمػػػا أشػػػار إلػػػى ذلػػػؾ قدامػػػة بػػػف جعفػػػر
 (.ٕالشعر)

سبؽ : يتبيف لنا أف الشعراا كؿ منيـ سػمؾ مسػمكا فػي غزلػو  ومف خالؿ ما
لممرأة   فالمخبؿ السعدي استيواه وجو حبيبتو فشبيو بالصحيفة   ولعمو كاف موفقا 
في اختياره ليذه الصورة التشبييية الدقيقػة واختيػاره لموجػو خاصػة   ،ف الوجػو ىػو 

                                           
 مف سورة مريـ.ٖٕاآلية  - ٔ
دار عطوة  –جي ت/ د/ محمد عبد المنعـ خفا -ٜٙٔ   ٛٙٔص  –ينظر: كتاب نقد الشعر  - ٕ

 ـ.ٜٜٚٔ -ىػٜٜٖٔ -لمطباعة بالقاىرة
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أة   وىذا ما أشار إليو ديننا الحنيؼ عندما أبػاح لمخاطػب أف ينظػر عنواف جماؿ المر 
إلي وجو خطيبتو وكفييا  ،نو مػف خػالؿ وجييػا يتعػرؼ عمػى مقػدار جماليػا  ومػف 
ذا كانػت ممفوفػة القػواـ مػف عدمػو  ىػذا  خالؿ يدييا يتعرؼ عمي نعومػة جسػدىا   وا 

ال ظمػتُف ُمْخػَتِمٌج   قيديف :ل باإلضافة إلي دقتو في اختياره لقيوده  حيث قيد الوجو ب
  ةل أي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس قميػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحبا وال كثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  وال َجْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػـُ 

 ممتمئا   وكالىما غير مرغوب في المرأة.
أما ربيعة بف مقروـ في البيت الثاني فاستيوتو حبيبتو كميػا  ولػذلؾ شػبييا 

الصورة  بالظبية في الرشاقة والجماؿ والخفة   وأمعف في القيود مما زاد مف دقة ىذه
  حيػث قيػػدىا بػالبكر وبقيػػود أخػرى ووضػػحنا تػلثير ىػػذه القيػود عمػػي المشػبو وكيػػؼ 

 أضفت عمي محبوبتو جماال ورقة وخفة مما يغني عف إعادتو.
أما المرار بف منقذ فقد نحى فػي غزلػو منحػا أخػر   وىػو منحػى التمػذذ بثغػر 

لتػػي أدت الغػػرض حبيبتػػو   وكػػـ كػػاف دقيقػػا فػػي اختيػػاره لقيػػود صػػورتو التشػػبييية ا
المنػػوط بيػػا عمػػى أكمػػؿ وجػػو   حيػػث جعػػؿ ثغػػر حبيبتػػو يجمػػع بػػيف صػػفتي الحػػالوة 

 والبرودة. 
فػػي حػػيف نػػرى الشػػنفرى سػػمؾ مسػػمكا رخػػر غيػػر الشػػعراا   حيػػث تغػػزؿ فػػي 
جماؿ المرأة المعنوي  ووصؼ حيائيا وعفتيا في صورة مف أجمػؿ مػا قيػؿ فػي عفػة 

قيد المشبو بو بخمسػة قيػود  ولعػؿ كثػرة ىػذه  المرأة  ومف الالفت لمنظر أف الشنفرى
القيود دليؿ واضح عمي دقة الشاعر ووعيو التاـ وحرصو الشػديد عمػي وصػؼ حيػاا 
حبيبتو في صورة كاممة  فلتى بكؿ ىذه القيود.أو لعؿ كثرة ىػذه القيػود مػف الشػنفرى 

ي  مػف تشير إلي مممح رخر  فلنو يريد مف الشباب أال يغفؿ عف جماؿ المرأة المعنو 
عفػة وحيػاا وقمػة كػالـ وعػدـ رفػع لمصػوت   فكػؿ ىػذه الصػفات ال بػد أف تطمػب فػػي 
المرأة   وال تكوف نظػرة الشػباب نظػرة جماليػة فقػط  فػ ف الجمػاؿ الشػكمي ال شػؾ أنػو 
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زائؿ بعد فترة زمنية معينة في المرأة   ولكػف الجمػاؿ المعنػوي يبقػى مابقيػت المػرأة   
 لوف مف ا،دب العفيؼ.فضال عف أف ىذه الصورة فييا 

وبػػذلؾ يتبػػيف لنػػا أف الشػػعراا ا،ربعػػة   اختمفػػوا فػػي تنػػاوليـ لغػػزليـ   وىػػذا 
شارات بينة   بلف جماؿ المػرأة متعػدد ومتنػوع   فكػؿ إنسػاف  يعطينا دالالت واضحة وا 
يسػػتيويو فػػي المػػرأة شػػيا معػػيف فيجذبػػو إلييػػا   وىػػذا مػػف رحمػػة اهلل بنػػا   فمػػو أف 

عا عمى مقاييس معينػة وأسػس واضػحة لمجمػاؿ   لترتػب عمػى ذلػؾ الناس اتفقوا جمي
 خسراف كبير لمنساا.
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 ادلطهة انثانث
 انتشثيه ادلميذ يف صياق وصف اخليم

مف الجدير بالذكر :أف الشعراا الجاىمييف اىتموا كثيرا بوصػؼ الفػرس   ،ف 
نػػاا الفػػرس كػػاف يرافػػؽ الشػػاعر الجػػاىمي ويقاسػػمو العػػيش ويتحمػػؿ معػػو التعػػب والع

والمشقة والسير والسرى   وال سيما في خوضو لمحػروب   فػال غرابػة إذف أف يصػفو 
شعراؤىـ في قصػائدىـ  ولكػؿ واحػد مػف ىػؤالا الشػعراا طريقتػو الخاصػة فػي وصػفو 
 لفرسو   فيا ىو الكمحبة العرني   يصؼ كثرة ما أصاب فرسو مف السياـ   فيقوؿ:

 كػػػػػػػػػػَلفَّ ِبِميَتْيَيػػػػػػػػػػا وَبْمػػػػػػػػػػَدِة َنْحرِىػػػػػػػػػػا
 

ػػػػِريـ الُمَنزََّعػػػػا   (ٔ)مػػػػف النَّْبػػػػِؿ ُكػػػػرَّاَث الصَّ
 

 أما المزرد : فيصؼ فرسو بالطوؿ   فيقوؿ:
 وَسػػػػػػػْمَيبٌة َجػػػػػػػػْرداُا بػػػػػػػػاٍؽ َمِريُسػػػػػػػػيا

 

 (ٕ)ُمَوثََّقػػػػػػػػػٌة مثػػػػػػػػػُؿ الَيػػػػػػػػػراَوِة حاِئػػػػػػػػػُؿ  
 

 والحصيف بف الحماـ يشبو فرسو بالذئب   فيقوؿ:
ػػػػػػْرحاِف َيضػػػػػػِرُبُو النَّػػػػػػَدى  وَأْجػػػػػػَرَد كالسط

 

ػػػػػيِد َشػػػػػقَّاَا ِصػػػػػْمِدَما   (ٖ)ومحبوكػػػػػًة كالسط
 

 أما سويد بف أبي كاىؿ اليشكري  فيشبو فرسو بالسيـ   فيقوؿ:
 كالَمَغػػػػػػػػػػػػػاِلي عاِرفػػػػػػػػػػػػػاٍت ِلمساػػػػػػػػػػػػػَرى

 

ـْ ِبالنطَسػػػػػػػػػغْ   ـْ ُتَوشَّػػػػػػػػػ  (ٗ)ُمْسػػػػػػػػػَنفاٍت َلػػػػػػػػػ
 

 فالشاعر ا،وؿ الكحمبة العرني   يصؼ فرسو بقولو:
 ْحرِىػػػػػػػػػػاكػػػػػػػػػػَلفَّ ِبِميَتْيَيػػػػػػػػػػا وَبْمػػػػػػػػػػَدِة نَ 

 

ػػػػػػِريـ الُمَنزََّعػػػػػػا   مػػػػػػف النَّْبػػػػػػِؿ ُكػػػػػػرَّاَث الصَّ

 

وىو في ىذا البيت يشبو صفحة عنؽ فرسو مف كثرة ما أصابيا مف السياـ 
بنبات الكراث المنزوع الساؽ  والعمة فػي ىػذا التشػبيو   ،ف سػاؽ الكراثػة تكػوف فػي 

                                           
 .ٕٖص  –االمفضميات  - ٔ
 .ٜٚص  –المفضميات  - ٕ

 .ٙٙص  –المفضميات  - ٖ
 .ٖٜٔص  –المفضميات  - ٗ
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ٕٕٜٔ 

 (.ٔالرمؿ ف ذا نزعت أشبيت السيـ)
 التشػػبييية مقيػد   فالمشػػبو وىػول الفػػرسل  وكػال الطػػرفيف فػي ىػػذه الصػورة 

 : مقيد بثالثة قيود
ل وىي صفحة عنؽ الفرس  ِبِميَتْيَياالجار والمجرور في قولو: ل انميذ األول : 

. 
ل    وَبْمػػػَدِة َنْحرِىػػػا المضػػػاؼ والمضػػػاؼ إليػػػو فػػػي قولػػػو: لانمياااذ انثااااني : 

 والمقصود بو ثغرتو وما حوليا .
ل  وكػؿ ىػذه القيػود  مػف النَّْبػؿِ لمجػرور  فػي قولػو:ل الجػار واانميذ انثاناث : 

الثالثػػة التػػي وردت فػػي المشػػبو تػػدلؿ وتؤكػػد عمػػى أف الفػػرس كػػاف مقػػبال فػػي الحػػرب 
بصدره  ولو كاف منحرفا أو موليا لـ يصب ليتيا   وىذا دليؿ واضح عمى شدة فرسو 

مػا اتصػفت وقوتو  كما أنو يوحي عمى شجاعة فارسػو وجػرأة قائػده   ،ف الفػرس مي
 بيذه الصفات   إال أنيا تحتاج إلى قائد يستثمر ىذه الصفات ويوجييا.

كمػػا أف القيػػد الثالػػث وىػػو الجػػار والمجػػرورل مػػف النبػػؿ ل  يػػوحي بمػػدى مػػا 
تحممتو ىذه الفرس مػف رالـ ومتاعػب نتيجػة مػا أصػاب صػفحة عنقيػا مػف السػياـ  

بو ذلػؾ   ممػا يكػوف فيػو مما يدلؿ عمى أنيا لـ تصب بشيا رخر كالعصا أو مػا شػا
 اليوف.

 والمشبو بو وىو ل الكراث ل  مقيد بقيديف :
المضاؼ إليو في قولو:ل الصريـ ل أي قطع مف الرمػؿ  وتقييػده انميذ األول : 

بكراث الصريـ   ،نو يسيؿ خمعو فيخرج كامال لميف ا،رض   فيشبو السيـ ولو كاف 
يشػبو السػيـ   ممػا يػؤثر عمػى في أرض متماسكة لقطع منػو شػيا عنػد خمعػو فمػـ 

 الصورة المرادة . 
                                           

 .ٕٖينظر: المفضميات ص:- ٔ
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ٕٕٕٓ 

ل أي المنػزوع   ،ف سػاؽ الكراثػة  الُمَنزََّعػا الصػفة فػي قولػو:لانميذ انثاني : 
تكوف غائبة في الرمؿ   ف ذا نزعت أشبيت النبؿ بكماليػا  وبػذلؾ يتضػح لنػا أف ىػذا 

بو النبػؿ  ولػذلؾ القيد لو أثر بالغ عمى صورة المشبو  ،نو لو لـ يكف منزوعا لـ يش
كاف الشاعر دقيقا في اختياره لقيود الصورة التشبييية  حتى تلتي الصورة فػي أكمػؿ 

 وجو وأبمغ لفظ وتؤدي الغرض المنشود منيا.
كما أف الشاعر كػاف دقيقػا فػي اختيػار صػورة المشػبو بػو  ،ف الكػراث ينبػت 

مػػا كػػاف يفػػي  لمواحػػدة منػػو ثػػالث ورقػػات تشػػبو قػػذذ السػػيـ  ولػػو اختػػار نباتػػا رخػػر
بالمعنى المقصود الذي أراده الشػاعر   وبػذلؾ يتبػيف لنػا أف تقييػد الطػرفيف بمػا قيػدا 

 بو لو دور أي دور في تحصيؿ ىذه الصورة المرئية لمخيؿ. 
 : والشاعر الثاني المزرد   يصؼ فرسو بقولو

 وَسػػػػػػػْمَيبٌة َجػػػػػػػػْرداُا بػػػػػػػػاٍؽ َمِريُسػػػػػػػػيا

 

 ُمَوثََّقػػػػػػػػػػػػٌة مثػػػػػػػػػػػػُؿ الَيػػػػػػػػػػػػراَوِة حاِئػػػػػػػػػػػػؿُ  

 

وىو في ىذا البيت يشبو فرسو الطويمة القصيرة الشػعر  وشػدتيا فػي سػيرىا 
عمى ما بيا مف إحكاـ الخمؽ بالعصا  ووجو الشبو:الطوؿ والشدة والصالبة في كػؿ. 

 ويمكف أف نقوؿ:شبييا بالعصا لضمرىا وصالبتيا.
ونالحظ أف الشاعر في ىذا البيت أورد جميع القيػود فػي المشػبو  ممػا يػدلؿ 

 . اعتزازه وتقديره لفرسو   ودقتو في وصؼ فرسو وصفا دقيقا  يحصؿ بو مراده عمى
 حيث قيد فرسو بخمسة قيود:

( ل أي طويمػة   وىػذه صػفة تمػدح ٔ)وَسػْمَيبةٌ الصفة فػي قولػو:ل انميذ األول: 
في الخيؿ  ولذلؾ عنػدما نريػد أف نمػدح رجػال   نقػوؿ عنػو:رجؿ سػيب   أي طويػؿ  

                                           
 ،ف ىذه صفة مف صفات فرسو معطوفة عمى قولو: - ٔ

 الً مُطػػػػػػَواُؿ الَقَراقػػػػػػْد كػػػػػػاَد َيػػػػػػذَىُب َكػػػػػػا
 

 الَمػػػَدى والَعْقػػػِب والَخْمػػػُؽ كاِمػػػؿُ  َجػػػَوادُ  
 

 .ٜ٘ص  –ينظر: المفضميات 
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فػي الرجػاؿ ممػدوح   كػذلؾ الطػوؿ فػي الخيػؿ. كمػا أف طػوؿ ونحف نعمػـ بػلف الطػوؿ 
 الفرس يساعد في حركتو وصالبتو في الجري.

ل أي قصيرة الشعر وذلؾ مػف  َجْردااُ  الصفة الثانية في قولو:لَ :  انميذ انثاني
َكَرـِ الفرس وِعْتِقِو وطوؿ الشعر ُىّجَنٌة  كما أف قصػر الشػعر مػف الصػفات المحمػودة 

ف قصػر شػػعرىا يػوحي بمػػدى اىتمػاـ واعتػػزاز صػاحبيا بيػػا  واعتنائػػو فػي الخيػػؿ   ، 
بشػػعرىا   ،ف طػػوؿ شػػعرىا قػػد يػػنعكس بالسػػمب عمييػػا  ممػػا قػػد يجعمػػو غيػػر نظيػػؼ 
وغير مقبوؿ الشكؿ.أضؼ إلي ذلؾ أف قصر شعر الفرس ىػو المسػتحب عنػد العػرب 

   ولذا وصفوا خيوليـ بيذه الصفة واعتدوا بيا في أشعارىـ.
ل  أي  بػاٍؽ َمِريُسػيا الوصؼ بجممة المبتدأ والخبر في قولػو:ل:  ثانثانميذ ان

صػػبرىا وشػػدتيا فػػي السػػير   وليسػػت ضػػعيفة ىزيمػػة  وىػػذا القيػػد كنايػػة عػػف أف بيػػا 
 نشاطا وقوة عمى ما بيا.

ل   أي محكمة الخمؽ   وتماـ  ُمَوثََّقةٌ الصفة الثالثة في قولو:ل  انميذ انراتع :
 لصفات المحمودة.الخمقة في الخيؿ مف ا
ل  أي لػـ تحمػؿ   وىػذا القيػد يػوحي  حاِئؿُ في قولو:ل  ةالصف:  انميذ اخلايش

بصالبتيا وشػدتيا   فيػي محتفظػة بنشػاطيا وقوتيػا   ،ف الحمػؿ ممػا ىػو معػروؼ 
ل  يػوحي بػلف ىػذه  حاِئػؿُ عنو يسبب ضػعفا وىػزاال وعػدـ نشػاط. كمػا أف ىػذا القيػد ل 

لمنطتاج.وىذا القيد معضد ومقوي لمقيد الثالث في إفادة  الخيؿ أعدت لمركوب والغزو ال
 الشدة والصالبة المراد إثباتيا لمخيؿ.

ذا توقفنا قمػيال عنػد ىػذه الصػورة التشػبييية  لعمػو يتسػرب إلػى أذىاننػا أف  وا 
الشاعر لـ يكف موفقا كؿ التوفيؽ في اختيار المشبو بو  عنػدما شػبو فرسػو بالعصػا 

بة والشػدة والضػمور وىػذه صػفات تحمػد فػي الخيػؿ   إال أف نعـ ىو يريد ليػا الصػال
نمػا كػاف يجػب عميػو أف  تشبيييا بالعصا عميو تحفػظ   ،ف العصػا يسػيؿ كسػرىا  وا 
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 يػػػلتي بمشػػػبو بػػػو يكػػػوف فيػػػو بعػػػض المػػػيف  ليناسػػػب الكػػػر والفػػػر الػػػذي يحػػػدث فػػػي 
إلػى الحروب   ويتعاطى مع السياـ التي تمقى عمى الخيػوؿ.ولكف لعػؿ الشػاعر نظػر 

 أف الميف ضعؼ في الَعْدو ال يستقيـ في ىذا المشيد.
 والشاعر الثالث : الحصيف بف الحماـ يصؼ فرسو   بقولو:

ػػػػْرحاِف َيضػػػػِرُبُو النَّػػػػَدى (ٔ)وَأْجػػػػَردَ   كالسط

 

ػػػػػػػيِد َشػػػػػػػقَّاَا ِصػػػػػػػْمِدَما   ومحبوكػػػػػػػًة كالسط
 
 

   الصػورة ا،ولػى تتمثػؿ فػي فوىػو فػي ىػذا البيػت يػلتي بصػورتيف تشػبييتي
ل  وىػػو فػػي ىػػذه الصػػورة يشػػبو عػػْدَو فرسػػو  وَأْجػػَرَد كالسطػػْرحاِف َيضػػِرُبُو النَّػػَدىقولػػو:ل 

بعْدَو الذئب الذي ابتؿ بػالمطر فيػو يبػادر إلػى مػلواه   ووجػو الشػبو : شػدة السػرعة 
 مع الحافز والمحرؾ في كؿ. 

وكال الطرفيف في ىػذه الصػورة التشػبييية مقيػد   فالمشػبو وىػو ل الفػرس ل  
ل أي القصػػير الشػػعر   ووضػػحنا أثػػر ىػػذا القيػػد قبػػؿ وَأْجػػَردَ  مقيػػد بالصػػفة فػػي قولػػو:ل

 ذلؾ.
ل  أي  َيضػػِرُبُو النَّػػػَدى أمػػا المشػػبو بػػو وىػػو ل السػػػرحاف ل   فمقيػػد بجممػػة ل

 يصيبو المطر  ولذلؾ فيو يسرع إلى ملواه.
ى عميػو  وىذا القيد لو تلثير بالغ عمى الصورة  ،ف ىذا الذئب ابتؿَّ بمطر أت

ولذلؾ فيو يسػرع إلػى مػلواه ىربػا مػف ىػذا البمػؿ  ولػوال نػزوؿ المطػر مػا كػاف يسػرع 
 بيذا القدر مف السرعة.

وتلمؿ دقة الشاعر في اختيار القيدل يضربول  عبر بالضرب مما يوحي بشدة 
سقوط الندى عميػو  وذلػؾ أدعػى لسػرعتو. أضػؼ إلػى ذلػؾ إتيانػو بالفعػؿ فػي صػيغة 

                                           
 وأجرد عطؼ عمى ل خارجيا ل في البيت السابؽ وىو قولو: - ٔ

 َلػػُدْف َغػػْدَوًة حتػػى َأتَػػى الميػػُؿ  مػػا تَػػَرى
 

َما   ِمػػػػػػف الخيػػػػػػِؿ ِإالَّ خاِرِجي ػػػػػػًا ُمَسػػػػػػوط
 

 .٘ٙص  –ينظر: المفضميات 
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االستمرار في سقوط الندى عمى الذئب   ولذلؾ فيو لـ ييدأ فػي  المضارع الذي يفيد
سػػرعتو حتػػى يصػػؿ إلػػى مػػلواه  ىػػذا باإلضػػافة  إلػػى دقػػة الشػػاعر فػػي اختيػػار لفػػظ ل 
 النػػػػػدى ل  ولػػػػػـ يقػػػػػؿ :ل المطػػػػػرل   مػػػػػثال  ،ف المطػػػػػر قػػػػػد يتنػػػػػافى مػػػػػع مقصػػػػػود 

بو النػػدى  الشػاعر   ،ف الشػاعر يريػد أف يشػبو عػْدو فرسػو بعػْدو الػذئب الػذي أصػا
والمطر قد يكوف عائقا عف ىذه السرعة   ،نو يتصػؼ بػالغزارة غالبػا   وىػذه الغػزارة 

ىػذه اإليحػااات التػي فيمػت مػف ىػذا القيػد تػنعكس  ؿتعوؽ السرعة لػدى الػذئب. وكػ
 تمقائيا عمى صورة المشبو.

ومحبوكػػًة كالسطػػيِد َشػػقَّاَا أمػػا الصػػورة التشػػبييية الثانيػػة فتتمثػػؿ فػػي قولػػو:ل 
 ل فيو يشبو فرسو المحبوكة الخمؽ الطويمة الصمبة بالذئب. ِصْمِدَما

 وقد جاا المشبو في ىذه الصورة مقيدا بثالثة قيود:
ل  أي المحكمػػة الخمػػؽ  وليسػػت  ومحبوكػػةً الصػػفة فػػي قولػػو:ل انميااذ األول: 

نما تتصؼ بصفات محكمة كاف يطمبيا العرب في خيوليـ ويحرصوف  فرسا عادية  وا 
 عمييا.

 ل  أي الطويمػػة   مػػذكرىا  َشػػقَّااَ الصػػفة الثانيػػة فػػي قولػػو:ل ميااذ انثاااني: ان
  والطوؿ مف الصفات المحمودة في الخيؿ. ل ل أشؽ

ل  أي صػمبة  وىػذه صػفة  ِصػْمِدَماالصػفة الثالثػة فػي قولػو:ل  انميذ انثاناث :
 تحمد في الخيؿ أيضا  ،ف الخيؿ الصمبة الشديدة تشبو بالصخرة.

نتوقؼ قميال عند ىػاتيف الصػورتيف   ،ننػا إذا نظرنػا إلييمػا  ويجب عمينا أف
 نظرة أولية  نقوؿ :إف التشبيو مكرر في الصورتيف  فكمتاىمػا تشػبيو لمفػرس بالػذئب

 ولكف عند التدقيؽ والتمحيص والمقارنة بيف الصورتيف  يتبيف لنا الفروؽ التالية:  
ل  تشبيو لذكر الفرس   َيضِرُبُو النََّدىوَأْجَرَد كالسطْرحاِف الصورة ا،ولى ل  : أوال

 وػل  تشػبيو ،نثػى الفػرس  ،ف قولػ ومحبوكًة كالسطيِد َشقَّاَا ِصْمِدَماوالصورة الثانية ل 
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: 
-ل أي المحكمة الخمؽ   وأراد بػذلؾل أف يػذكر مػع ا،جػرد ِحجػرا  ومحبوكةً ل 

 (ل.ٔ فيجمع في الوصؼ بيف ذكر وأنثى)-وىو ا،نثى مف الخيؿ
الصػػورة ا،ولػػى تشػػبيو ،وصػػاؼ الفػػرس الخارجيػػة أو الشػػكمية مػػف  : نياااثا

سرعة وقوة وغيػر ذلػؾ  أمػا الصػورة الثانيػة فيػي تشػبيو لمصػفات الخمقيػة  وىػذا مػا 
ل  الخمقػة ال  كالسطػيدِ أشار إليو بعض شروح المفضميات عنػدما قػاؿ:ل ويريػد بقولػو:ل 

 (ل.ٕالعمؿ لئال يتكرر التشبيو)
  ل وَأْجػَردَ اف فػي الصػورة ا،ولػى مقيػداف   فػالفرس مقيػد بقولػو:ل الطرف : ثانثا

ل  أما فػي الصػورة الثانيػة فالمقيػد ىػو المشػبو  َيضِرُبُو النََّدىوالسرحاف مقيد بجممةل 
ل أمػا المشػبو بػو فجػاا  ِصػْمِدَما... َشقَّاَا ...ومحبوكًة فقط  حيث قيد بثالث صفاتل 

 بال قيود .
 :وصؼ خيمو بقولويد بف أبي كاىؿ اليشكري  سو والشاعر الرابع : 

 كالَمَغػػػػػػػػػػػػػاِلي عاِرفػػػػػػػػػػػػػاٍت ِلمساػػػػػػػػػػػػػَرى

 

ـْ ِبالنطَسػػػػػػػػػػػغْ   ـْ ُتَوشَّػػػػػػػػػػػ  ُمْسػػػػػػػػػػػَنفاٍت َلػػػػػػػػػػػ

 

وىو في ىذا البيت يشبو خيمو في السػرعة بالسػياـ التػي يتبػارى بيػا الرمػاة 
 إذا رموا أييـ أبعُد غموا  ووجو الشبو الدقة والسرعة في النفاذ في كؿ.

المشبو في ىذه الصورة   وىول الخيؿ ل  مقيدا بقيود كثيػرة   وأوؿ  وقد جاا
ل  أي صػػبورات عمػػى السػػير  يقػػاؿ : بعيػػر  عاِرفػػاتٍ ىػػذه القيػػود الصػػفة فػػي قولػػو:ل 

(. وىػذه ٖعارؼ وفرس عارؼ ورجؿ عارؼ إذا كاف معترفػا عمػى عممػو صػابرا عميػو)

                                           
دار  –تحقيػػؽ/ فخػر الػػديف قبػػاوة  -ٖٖص ٔجػػ –خطيػػب التبريػػزي شػرح اختيػػارات المفضػؿ لم - ٔ

 ـ.ٜٚٛٔىػٚٓٗٔ –الطبعة الثانية  -لبناف–بيروت  –الكتب العممية 
 .ٖٗ-ٖٖص  -شرح التبريزي - ٕ

 عنػػػي بػػػالطبع : -ٜٖص -شػػػرح أبػػػي محمػػػد القاسػػػـ ا،نبػػػاري –ينظػػػر: ديػػػواف المفضػػػميات  - ٖ
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 مف الصفات المحمودة في الخيؿ.
ل  وىػػو السػػير  ِلمساػػَرىر والمجػػرور   فػػي قولػػو:ل وثػػاني ىػػذه القيػػود : الجػػا

بالميػػؿ   وىػػذا القيػػد إيغػػاؿ حسػػف مػػف الشػػاعر   ،نػػو يخبػػر أف ىػػذه الخيػػؿ صػػبورات 
عارفػػات عمػػى السػػير بالميػػؿ  فمػػف بػػاب أولػػى أف تكػػوف صػػابرة وعارفػػة عمػػى السػػير 

لصػػبر بالنيػار   وبػذلؾ يتبػيف لنػا أف دور اإليغػاؿ ىنػا المبالغػة فػي وصػؼ الفػرس با
 والمعرفة عمى السير بالميؿ.

ل أي التػػػي شػػػد عمييػػػا  ُمْسػػػَنفاتٍ وثالػػػث ىػػػذه القيػػػود : الصػػػفة فػػػي قولػػػو:ل 
(   ويقاؿ:خيؿ مسنفات أي مشرفات المناسج   وذلػؾ محمػود فييػا   ،نػو ٔالسناؼ)

ذا كػاف ذلػؾ كػذلؾ فػ ف السػروج تتػلخر عػف ظيورىػا  ال يعتري إال خيارىا وكراميػا   وا 
 ؾ السناؼ لتثبت بو السروج.فيجعؿ ليا ذل

ـْ ِبالنطَسػغْ ورابع ىذه القيود: جممة النفي التي وردت في قولو:ل  ـْ ُتَوشَّػ أي  ل َل
ال تشد بالنسع فتصيب جمدىا بلثر كالوشـ  ومراد الشاعر مػف ىػذا القيػد :أي ليسػت 

ىتمػاـ بخيؿ تشدا با،نساع فيبقى أثر الدَّبِر فييا كالوشػـ   وىػذا القيػد يػوحي بمػدى ا
واعتناا الشاعر بخيمو  لدرجة أنو يخاؼ أف يشدىا بالنسع فيبقػي فييػا أثػر كالوشػـ 

. 
سبؽ :يتبيف لنا أف الشعراا ا،ربعة اشتركوا جميعا في وصػؼ  ومف خالؿ ما

فػي  الكمحبػة العرنػيالخيؿ   ولكف كؿ منيـ سمؾ مسمكا خاصا في تشبييو لمخيؿ   ف
و  حيث شبو كثرة ما أصابيا مف السياـ بنبػات بيتو الشعري يبيف لنا قوة وشدة فرس

الكراث المنزوع الساؽ  ولعؿ في اختياره لصورة المشبو بو وما تبعيا مػف قيػود جػدة 
مما أضفى –فيما أعمـ  -وابتكار  ،ف مثؿ ىذه الصورة لـ ترد عند غيره مف الشعراا

                                                                                                           

 ـ.ٕٜٓٔ -تبيرو  –مطبعة اآلباا  –كارلوس يعقوب اليؿ 

 والسناؼ: خيط يشد مف حقب الفرس إلى تصديره ثـ يشد في عنقو إذا اضمر. - ٔ
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ا وأبػدا تميػؿ عمييا قبوال لدى المتمقػي ورسػوخا فػي ذىنػو  ،ف الػنفس البشػرية دائمػ
 إلى الجديد وترغب في الشيا المبتكر.

ومف المالحظ أيضا أف الكحمبة العرني في ىذه الصورة التشبييية   لػـ يمجػل 
نمػػا لجػل إلػػى صػػورة تييػػيج العقػػوؿ   وتػػوقظ  إلػى ا،سػػاليب المباشػػرة فػػي التعبيػػر   وا 

قػد نجػح النفوس   وتميب ا،حاسػيس   كػي يشػاركو المتمقػي أحوالػو   فيكػوف بػذلؾ 
ِريـ الُمَنزََّعاأيما نجاح   ،ف المشبو بو ل   ل  يثير سؤاال عند المتمقي   مػا  ُكرَّاَث الصَّ

وجو الداللة بيف ىذا وبيف الخيؿ   ولكف الشاعر بقدرتو المغوية في صػياغة ا،لفػاظ 
 استطاع أف يقنع المتمقي في أسموب طريؼ.

ود الصػورة التشػبييية   حيػث أضؼ إلى ذلؾ: دقتو المتناىية في اختياره لقي
أتى بالطرفيف مقيديف   مما سػاىـ فػي دقػة الصػورة وتميزىػا عػف غيرىػا   ،ف كػوف 
فرسو يرمى بالسياـ في صفحة عنقو دليؿ واضح عمى أنو مقبؿ في الحرب بصػدره  
ولو كاف منحرفا أو موليا لـ يصب فػي صػفحة عنقػو   وكػؿ ذلػؾ يؤكػد دقػة الشػاعر 

 ورتو حتى أدت الغرض المنشود منيا.في اختياره لقيود ص
أما المزرد فسمؾ بصػورتو التشػبييية مسػمؾ الصػفات التػي تحمػد فػي الخيػؿ 
حكػػاـ فػػي الخمػػؽ وعػػدـ حمػػؿ  ،ف ذلػػؾ أدعػػى لنشػػاطيا  مػػف طػػوؿ وقصػػر شػػعر وا 
وقوتيا  إال أنني أتحفػظ عمػى اختيػاره لممشػبو بػو   وىػول العصػال  وعممػت لػذلؾ ممػا 

نو قيد المشبو فقط   وأتى بالمشبو بو بال قيػود   ولػو أسػند يغني عف إعادتو  كما أ
إليو بعض القيود ،خرج نفسػو مػف ىػذا الػتحفظ  أو ربمػا كػاف لػو وجيػة نظػر أخػرى 

 كما بينا سمفا.
والحصػيف بػػف الحمػاـ سػػمؾ بالصػورة التشػػبييية مسػمؾ الجمػػع بػيف الصػػفات 

إال أنو عند التػدقيؽ تبػيف الشكمية   حيث أتى بصورتيف تشبييتيف ظاىرىما التكرار  
لنا كثيرا مف الفروؽ بينيما   ولعؿ ذلػؾ يػوحي بدقػة الشػاعر وميارتػو فػي اسػتخداـ 
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قاموسػػػو المغػػػوي  حيػػػث أتػػػى بصػػػورتيف تشػػػبييتيف مقيػػػديف فػػػي بيػػػت واحػػػد ممػػػا ال 
 يستطيعو كثير مف الشعراا.

وىػػذا ممػػا أشػػاد بػػو قدامػػة بػػف جعفػػر واستحسػػنو   حيػػث ذىػػب إلػػى أف مػػف 
الحسػف فػػي التشػبيو   أف يكػوف فيػػو إيجػاز   كػلف يجمػػع الشػاعر تشػػبييات مظػاىر 

 (.ٔكثيرة في بيت واحد بللفاظ يسيرة)
فسػمؾ بالصػورة التشػبييية  مسػمؾ السػرعة  أما سويد بف أبي كاىؿ اليشكري  

والدقة   حيث شبو خيمو بالسػياـ فػي سػرعتيا ودقتيػا ونفوذىػا إلػى غرضػيا   وقيػد 
  كاف ليا أثر واضح في دقة الصورة   وتوصيؿ غرض الشػاعر المشبو بلربعة قيود 

 في وصفو لفرسو وصفا محكما.
ونالحػػظ مػػف خػػالؿ تشػػبيو الشػػعراا لخيػػوليـ فػػي ا،بيػػات السػػابقة   أنيػػػـ 
يعمػػدوف إلػػى خمػػع الصػػفات اإلنسػػانية عمػػى خػػيميـ   ومػػا ذلػػؾ إال لشػػدة اقتػػراف ىػػذه 

 الخيوؿ بنفوس الشعراا  فالمزرد في قولو :
 ْمَيبٌة َجػػػػػػػػْرداُا بػػػػػػػػاٍؽ َمِريُسػػػػػػػػياوَسػػػػػػػ

 

 ُمَوثََّقػػػػػػػػػػػػٌة مثػػػػػػػػػػػػُؿ الَيػػػػػػػػػػػػراَوِة حاِئػػػػػػػػػػػػؿُ  

 

يصؼ فرسو بالطوؿ والشدة والصبر في السير   وأنيا محكمة الخمؽ   وكؿ 
 ىذه الصفات مف صفات اإلنساف.

كذلؾ الحصيف بف الحماـ  خمع بعض الصػفات اإلنسػانية عمػى فرسػو عندما 
ل  فيو يقيد فرسو بلنيا محكمػة الخمػؽ يِد َشقَّاَا ِصْمِدَماومحبوكًة كالسط وصفو بقولو: ل

 وأنيا طويمة وأنيا صمبة   وكؿ ىذه القيود مف صفات اإلنساف.
ل  عاِرفػاٍت ِلمساػَرىكذلؾ سويد بف أبي كاىؿ مف القيود التي ذكرىا في فرسو ل

 حيث أخبر أنو عارؼ عمى السير بالميؿ   وىذه أيضا صفة مف صفات اإلنساف.
                                           

 –الطبعػػػػة ا،ولػػػػى  -مطبعػػػػة الجوائػػػػب ل قسػػػػطنطنية ل -ٖٛص  -ينظر:كتػػػػاب نقػػػػد الشػػػػعر - ٔ
 ىػ.ٕٖٓٔ
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لعػؿ الشػعراا عمػدوا إلػى ذلػؾ ،نيػـ وجػدوا فػي الحػديث عػف خمػع الصػفات و 
اإلنسػػانية عمػػى الخيػػؿ   متنفسػػا لمحػػديث عػػف قػػدرتيـ وقػػوتيـ   ووجػػدوا فيػػو سػػبيال 

 لمبوح عف الذات الحقيقية التي كانوا يتمتعوف بيا.
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 ادلطهة انراتع 
 تشثيه ادلميذ يف صياق وصف اننالةان

مػو وترحالػو    و :مما ال شؾ فيػ             أف الناقػة كانػت تصػاحب الشػاعر فػي حط
فقػػػد كػػػاف يجمػػػس بجوارىػػػا ويتغنػػػى فػػػي أوصػػػافيا ويسػػػتمتع بػػػالنظر إلييػػػا   وكانػػػت 
تصػػاحبو فػػي جوبػػو لمصػػحراا وخوضػػو لحروبػػو   وكػػاف يعتمػػد عمييػػا فػػي كثيػػر مػػف 
يا أحوالو   ولذلؾ أكثر فييا القوؿ  وتفنف في وصؼ أجزاا جسميا   وتعرض ،حوال

 في سيرىا وسرعتيا وصبرىا عمى شدائد السفر.

ولذلؾ ظؿ حضػورىا فػي القصػائد الجاىميػة أمػرا تقميػديا   يكػاد يشػمؿ معظػـ 
القصػػائد   ولػػذلؾ نػػرى معظػػـ شػػعراا المفضػػميات تعرضػػوا لوصػػؼ الناقػػة   فيػػا ىػػو 

 : عمرو بف ا،ىتـ يتعرض لناقتو   ويشبييا بالقصر فيقوؿ
 واِجػػػػِد فاتََّقػػػػػتْ وُقمػػػػُت ِإلػػػػى الَبػػػػْرِؾ اليَ 

 

 (ٔ)مقاِحيػػػػػػػػػُد ُكػػػػػػػػػوـٌ كالػَمػَجػػػػػػػػػػاِدِؿ ُروؽُ  
 

 أما ا،خنس بف شياب فيشبييا بالسحاب   فيقوؿ:
 َتطػػػػاَيُر َعػػػػف َأعجػػػػاِز حػػػػوٍش َكَلنَّيػػػػال

 

 (ٕ)راؽ مػػػػػػػػااه َفيػػػػػػػػَو رِئػػػػػػػػبُ ألَجيػػػػػػػػاـٌ  
 

 أما جابر بف حني التغمبي يصؼ سرعة ناقتو   بقولو:
 ـِ كَلنَّيػػػػػػاأناَفػػػػػْت وزَاَفػػػػػػْت فػػػػػػي الزطمػػػػػػا

 

ـُ    (ٖ)ِإلػػػػػى َغْرِضػػػػػيا َأْجػػػػػاَلُد ِىػػػػػر  ُمػػػػػَؤوَّ
 

 

 أما المخبؿ السعدي فيصؼ قوائـ ناقتو   بقولو:

                                           
 .ٕٙٔص -ينظر: المفضميات - ٔ
 .ٕ٘ٓص  -ينظر: المفضميات - ٕ
 .ٕٓٔص  –ينظر: المفضميات  - ٖ
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 ػالػػػػػػػػػ (ٔ)وقػػػػػػػػػوائـٌ ُعػػػػػػػػػوٌج كلعمػػػػػػػػػدة
 

 (ٕ)بنيػػػػػػػػػاف ُعوِلػػػػػػػػػػػػَي فوقيػػػػػػػػػا المْحػػػػػػػػػـُ  
 

 فالشاعر ا،وؿ عمرو بف ا،ىتـ   يقوؿ في سياؽ وصفو لناقتو:
 ِد فاتََّقػػػػػتْ وُقمػػػػُت ِإلػػػػى الَبػػػػْرِؾ الَيواِجػػػػ

 

 مقاِحيػػػػػػػػػػػُد ُكػػػػػػػػػػػػوـٌ كالػَمػَجػػػػػػػػػػػػػاِدِؿ ُروؽُ  

 

وقػػد تعػػرض لوصػػؼ ناقتػػو فػػي سػػياؽ كرمػػو لضػػيفو النػػازؿ بخيمتػػو   فيػػو 
 يستقبمو ببشاشة   وىذا ما أشار إليو في البيت السابؽ عمى الشاىد   عندما قاؿ:

 َفقْمػػػػػُت لػػػػػُو: َأىػػػػػاًل وسػػػػػياًل وَمرحػبػػػػػػاً 

 

 (ٖ)يؽُ فيػػػػػػػذا َصُبػػػػػػػػػوٌح راِىػػػػػػػػٌف وَصػػػػػػػػػدِ  
 

وىذا يوحي ويدؿ عمى مدى حفاوتو وابتياجو بضيفو   يعضػد ذلػؾ ويسػانده 
يتكفؿ -الكريـ –ل  فيذا يدؿ عمى أف الشاعر  وُقمتُ   قولو في بداية بيت الشاىد :ل 

بنفسػػو فػػي إعػػداد طعػػاـ ضػػيفو   وىػػو مسػػرع فػػي ذلػػؾ   ولػػذلؾ يشػػبو اإلبػػؿ العظػػاـ 
القصػور  ووجػو الشػبو: العظػـ والضػخامة ب -التي قػدميا طعامػا لمضػيؼ –ا،سنمة 

 والجماؿ في كؿ.
 وقػػػػد جػػػػاا المشػػػػبو وىػػػػول اإلبػػػػؿ ل  فػػػػي ىػػػػذه الصػػػػورة التشػػػػبييية مقيػػػػد 

 : بلربعة قيود
ل  أي النيػػاـ   وتقيػػد اإلبػػؿ  الَيواِجػػدِ المضػػاؼ إليػػو فػػي قولػػو:ل انميااذ األول : 

ا وقػت نػـو بلنيا نيػاـ يػوحي بػلف الضػيؼ وصػؿ فػي سػاعة متػلخرة مػف الميػؿ   وىػذ
 اإلبؿ   ومع ذلؾ فالشاعر لـ يتلخر لحظة واحدة في إكرامو   وتقديـ الذبائح لو.

ل   وىػػي اإلبػػؿ العظػػاـ ا،جسػػاـ  مقاِحيػػدُ الفاعػػؿ فػػي قولػػو:ل انميااذ انثاااني : 

                                           
فػػي  -ولعػػؿ ذلػػؾ ىػػو الصػػحيح –فػػي روايػػة المفضػػميات بػػالغيف ل كلغمػػدة ل  ولكنػػو ورد  البيػػت- ٔ

تػلليؼ حػاتـ  –كتاب شعراا مقموف بػالعيفل كلعمػدة ل   وذكػر أف روايػة الغػيف لعميػا تصػحيؼ 
 ـ.ٜٚٛٔ-ىػٚٓٗٔ-بيروت -النيضة العربية-الطبعة ا،ولى-ٖ٘ٔص -صالح

 .ٚٔٔص  –ينظر: المفضميات  - ٕ
 .ٕٙٔص  –لمفضميات ينظر: ا - ٖ
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وا،سػػنمة   وىػػذا القيػػد يػػوحي بمػػدى كػػـر الشػػاعر وترحيبػػو بضػػيفو   حيػػث قػػدـ لػػو 
العظاـ ا،جساـ وا،سنمة   وعظػـ ا،سػنمة دليػؿ أحسف وأجود ما عنده   وىي اإلبؿ 

 عمى ضخامة اإلبؿ وكثرة ما فييا مف لحـ يقدـ لألضياؼ.
ل  وىػي جمػع ل كومػاا ل  وىػي اإلبػؿ  ُكػوـٌ الصفة فػي قولػو:ل  : انميذ انثانث

 الُمشػػػِرَفُة العميػػػاا  وىػػػذا القيػػػد إمعػػػاف مػػػف الشػػػاعر فػػػي وصػػػفيا بالضػػػخامة وعمػػػو 
 القامة .

ل أي إبػؿ خيػار   يقػاؿ: إبػؿ  ُروؽُ الصػفة الثانيػة فػي قولػو:ل  : انميذ انراتاع
ُروؽ وبعير ُروقة   إذا كػاف كريمػا  وىػذا القيػد يػوحي بجمػاؿ ىيئػة اإلبػؿ التػي تقػدـ 
طعاما لألضياؼ   مما يدؿ عمى زيادة حفاوة الشاعر لضيفو  فيػو يختػار أحسػف مػا 

وُؽ ل  ج  (ل.ٔمع رائقة   وىي الُمعجبة حسنا)عنده ليقدمو لو   ،ف ل الرا
وبذلؾ يتبيف لنا أف عمر بف ا،ىتـ   يركز في ىذه الصػورة التشػبييية عمػى 

 عناصر الجماؿ في ناقتو   لذا شبييا بالقصر في العظـ والضخامة والجماؿ.
وواضح أف جمالية ىذه الصػورة بػرزت جميػة مػف خػالؿ القيػود ا،ربعػة التػي 

ضػػافة إلػػى بعػػد الطػػرفيف   إذ جمػػع بػػيف طػػرفيف بعيػػديف   وردت فػػي المشػػبو   باإل
 بقػدر مػا تتباعػد بػيف الشػيئيف   تكػوف -كما أشار اإلمػاـ عبػدالقاىر  –والتشبييات 

 (.ٕإلى النفوس أعجب   والنفوس ليا أطرب)
كما أف القيود ا،ربعة التي أوردىا الشاعر فػي المشػبو   تػوحي وتػدلؿ عمػى 

وأحسػػف مػػا عنػػده   وال أدؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف تشػػبيييا أف الشػػاعر قػػدـ لضػػيفو أجػػود 
بالقصر   ،نو يريد أف يبرز مػا تتمتػع بػو ناقتػو مػف قػوة البنيػاف وتناسػؽ ا،عضػاا 
وجماؿ الييئة   والشاعر بيذه الصورة التشبييية المقيػدة التػي أدت الغػرض المنػوط 

                                           
 .٘ٓٙص  –شرح التبريزي  - ٔ

 .ٖٓٔص  –ينظر: أسرار البالغة  - ٕ
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ل  واختػار مػف بيا   جمع بػيف الباديػة والحاضػرة   حيػث اختػار مػف الباديػة ل الناقػة 
الحاضػػرة ل القصػػر ل  ولعػػؿ ىػػذه الصػػورة التشػػبييية مػػف روائػػع عمػػرو بػػف ا،ىػػتـ   
لبراعتو في حسف الجمع بيف الطػرفيف  وىػذا إبػداع مػف نسػيجو ودليػؿ عمػى حضػور 
ذىنو وسرعة بدييتو وسعة خيالو  وىذه ىي جماليػة التشػبيو وبراعتػو   ولػذلؾ نجػد 

يتحدث عػف جماليػة مثػؿ ىػذا النػوع   -موضع رخرفي  -اإلماـ عبدالقاىر الجرجاني
تػلليؼ المتبػاينيف  وىؿ تشؾا في أنو يعمؿ عمؿ السحر فيمف التشبييات   فيقوؿ:ل 

حتى يختصر لػؾ ُبْعػَد مػا بػيف المشػرؽ والمغػرب  ويجمػع مػا بػيف الُمشػِئـِ والُمْعػِرؽ  
ثمػة  وا،شػباح القائمػة  وىو ُيِريَؾ لممعاني الممثَّمة با،وىاـ َشَبيًا في ا،شػخاص الما

وُينطػػؽ لػػؾ ا،خرس وُيعطيػػؾ البيػػاف مػػف ا،عجػػـ  وُيريػػؾ الحيػػاَة فػػي الجماد ويريػػؾ 
ـَ عيف ا،ضداد  فيلتيؾ بالحياة والموت مجموعيف  والماِا والناِر مجتمعيف  (ل.ٔ) التئا

 أما ا،خنس بف شياب   فيصؼ ناقتو بقولو:
 َتطػػػػاَيُر َعػػػػف َأعجػػػػاِز حػػػػوٍش َكَلنَّيػػػػال

 

 راؽ مػػػػػػػػػػااه َفيػػػػػػػػػػَو رِئػػػػػػػػػػبُ ألَجيػػػػػػػػػػاـٌ  

 

وىو في ىذا البيت يريد أف يقوؿ:إف قومو يتسابقوف إلى الشر والحرب عمى 
فػػي سػػرعتيا -وىػػي اإلبػػؿ –أعجػػاز مراكػػب ىػػذه صػػفتيا  حيػػث يشػػبو ىػػذه المراكػػب 

 وخفتيا بالسحاب الذي ىراؽ مااه   ووجو الشبو: السرعة والخفة واالرتفاع في كؿ.
ىذه الصورة التشػبييية مقيػد  فالمشػبو وىػول اإلبػؿ ل التػي  وكال الطرفيف في

َعػػف يركبيػػا ىػػؤالا وىػػـ يتسػػابقوف إلػػى الشػػر   مقيػػد بالجػػار والمجػػرور فػػي قولػػو:ل 
ل أي ركبوا الذؿ والمشػقة والصػبر   حيػث جػاا فػي القػاموس المحػيطل وركػب  َأعجازِ 

لمجيػػػود فػػػي فػػػي الطمػػػب :أعجػػػاز اإلبػػػؿ   أي ركػػػب الػػػذؿ والمشػػػقة والصػػػبر وبػػػذؿ ا
 (ل.ٕطمبو)

                                           
 .ٕٖٔص –أسرار البالغة  - ٔ

 باب الزاي فصؿ العيف . -مادة ل عجزل –القاموس المحيط  - ٕ
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 ل َأعجػػاِز حػػوشٍ وقيػػد المشػػبو بقيػػد ثػػاف   وىػػو المضػػاؼ إليػػو فػػي قولػػو:ل 
ف  والحوش : اإلبؿ المتوحشة   وىذا القيد يوحي بػلف الشػاعر يريػد أف يقػوؿ:إنيـ وا 

كما أنو يشػير  . (ٔ) كانوا أصحاب إبؿ ال خيؿ   فمتى دعوا إلى الحرب أجابوا سراعا
وف إلى الحروب   كلف فييا نفارا   وىذا كناية عف شػجاعتيـ إلى أف إبميـ حيف يدع

 وجرأتيـ في الحروب   ،نيـ يريدوف أف يخمعوا بعض صفاتيـ عمى إبميـ.
والمشػػػبو بػػػو وىػػػو ل الجيػػػاـ ل  المقصػػػود بػػػو السػػػحاب مقيػػػد بجممػػػة الفعػػػؿ 

ل  وذلػؾ أسػرع لسػيره   ،ف السػحب عنػدما تػتخمص  أراؽ مػااهوالمفعوؿ في قولو:ل 
 ميائيا يساعد ذلؾ في سرعتيا   وىذا ينعكس تمقائيا عمى المشبو وىو ل اإلبؿل. مف

ل  أي راجػع    رِئػبُ وىناؾ قيد رخر في المشبو بػو   وىػو الخبػر فػي قولػو:ل 
 ولعؿ السحاب عند رجوعو يكوف أسرع   وىذا ما أراد توكيده الشاعر.
ة   التػي صػورت وقد كاف الشاعر دقيقا فػي اختيػاره لقيػود صػورتو التشػبييي

لنػػا سػػرعتيـ إلػػى الحػػروب أدؽ تصػػوير   وأدت الغػػرض المنػػوط بيػػا   ىػػذا باإلضػػافة 
إلى دقتو في اختيار المشبو بو   وىو ل السحابل  الذي يشػير إلػى ضػخامة وارتفػاع 
إبميـ   كما أنو يشير إلى كثرتيا وصعوبة حصرىا   كمػا يصػعب حصػر السػحب فػي 

 .السماا ،نيا متداخمة ومرتفعة
أضؼ إلى ذلؾ : أف جماؿ ىذه الصورة التشػبييية   يرجػع إلػى عقػد النسػب 
والمصػػاىرة الػػذي عقػػده ا،خػػنس بػػف شػػياب بػػيف الطػػرفيف المتباعػػديف كػػؿ االبتعػػاد   
وىذا إف دؿ ف نما يدؿ عمى جودة قريحة الشاعر ووعيػو بكػؿ مػاىو محػيط بػو   ،ف 

ؽ التجػػانس بينيمػػا عبػػر جمػػاؿ التشػػبيو يكمػػف فػػي ضػػـ صػػورتيف متغػػايرتيف   وخمػػ
 التماس عمة سياقية تجمعيما   وىذا ما بفعمو الشاعر بذكائو وفطنتو.

 أما جابر بف حني التغمبي   فيصؼ سير ناقتو بقولو:
                                           

 .ٕٜٛص  –ينظر: شرح التبريزي  - ٔ



 

  

 

 
                                    البدري فؤاد عبدالغنيد /         ة في شعر المفضمياتأثر التشبيو المقيد في دقة الصورة دراسة نقدية موازن 

 

ٕٕٖٗ 

 أناَفػػػػػْت وزَاَفػػػػػػْت فػػػػػػي الزطمػػػػػػاـِ كَلنَّيػػػػػػا
 

ـُ    ِإلػػػػػػػى َغْرِضػػػػػػػيا َأْجػػػػػػػاَلُد ِىػػػػػػػر  ُمػػػػػػػَؤوَّ

 

يا بالناقػػة التػػي وضػػع فػػي وىػػو فػػي ىػػذا البيػػت يشػػبو انطػػالؽ ناقتػػو وسػػرعت
غرضيا ىػر يخدشػيا بلظفػاره فتنفػر وتيػرع منػو   ووجػو الشػبو : شػدة السػرعة مػع 

 عامؿ التيييج في كؿ.
 وكػػال الطػػرفيف فػػي ىػػذه الصػػورة التشػػبييية مقيػػد   فالمشػػبو وىػػو ل الناقػػة ل

 مقيد بثالثة قيود:
 ل  أي أشرفت عمى السير. أناَفتْ   الفعؿلانميذ األول: 

 ل  أي خطرت واختالت. وزَاَفتْ الفعؿ ل نثاني: انميذ ا
َمػٌة   وىػذا  فػي الزطمػاـِ الجػار والمجػرور فػي قولػو:ل انميذ انثاناث:  ل أي ُمَزمَّ

  يوحي بتلىبيا واستعدادىا لمسير .
الناقػػة التػػي وضػػع فػػي غرضػػيا ىػػر يخدشػػيا بلظفػػاره أمػػا المشػػبو بػػو وىػػو ل 

 ا:ل   فمقيد بثالثة قيود أيضفتنفر وتيرع منو
ل والغرض : ىو موضع  ِإلى َغْرِضياالجار والمجرور في قولو:ل انميذ األول: 

الحزاـ   فالشاعر يقصد أف يقوؿ:كلف ىرا فػي غرضػيا ُيَظفرطُىػا   أي يلخػذىا بلظفػاره 
ل  تعمػؽ بفعػؿ مضػمر كلنػو قاؿ:ينجػذب  ِإلى َغْرِضػيافتيتاج في سيرىا   ،ف قولو:ل 

 (.ٔإلى غرضيا وينضـ)
ل وأجػالد الشػيا :شخصػو بكمالػو    َأْجػاَلدُ المبتػدأ فػي قولػو:ل نثاني: انميذ ا

ل فػي موضػع الخبػر  والجممػة خبػر ل  ِإلػى َغْرِضػيا،ف ل أجالد ل مرفوع باالبتداا  ول 
 (.ٕكلف ل  وتقدير الكالـ:كلف ىذه الناقة أجالد ىر مؤـو مشدود إلى غرضيا)

ـُ الصفة في قولو:ل انميذ انثانث :   أي القبيح الخمقػة العظػيـ اليامػة   ل ُمَؤوَّ
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وىذا القيد إيغاؿ حسف مف الشػاعر يسػاعد الناقػة عمػى التيػيج فػي السػير  ،ف ىػذا 
اليػػر يلخػػذ بلظفػػاره فػػي موضػػع الحػػزاـ منيػػا   باإلضػػافة إلػػى أف منظػػره قبػػيح يجعػػؿ 

 الناقة تنفر منو  وتبادر في السير خوفا مف منظره.
 ناقتو   بقولو:أما المخبؿ السعدي فيصؼ قوائـ 

 ػوقػػػػػػػػػػػوائـٌ ُعػػػػػػػػػػػوٌج كلعمػػػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػػػ
 

 بنيػػػػػػػػػػػاف ُعوِلػػػػػػػػػػػػػػَي فوقيػػػػػػػػػػػا المْحػػػػػػػػػػػـُ  

 

فالشاعر يشبو قوائـ ناقتػو العوجػاا بلعمػدة البنيػاف   ووجػو الشػبو :الطػوؿ 
 واالرتفاع والضخامة في كؿ.

وكال الطرفيف في ىذه الصورة التشبييية مقيد  فالمشبو وىو ل قوائـ الناقةل  
ل واشػترط الشػاعر ىػذا القيػد   ،ف اعوجػاجيف أسػرع  ُعػوجٌ قولػو:ل مقيد بالصفة في 

ليػػف   ،ف ىػػذا البيػػت جػػاا فػػي سػػياؽ حػػديث الشػػاعر عػػف سػػرعة ناقتػػو  وذلػػؾ فػػي 
 قولو:

 قمقػػػػػػػػت إذا انحػػػػػػػػدر الطريػػػػػػػػؽ ليػػػػػػػػا

 

 (ٔقمػػػػػػػػؽ المحالػػػػػػػػة ضػػػػػػػػميا الػػػػػػػػدعـ) 
 

ونفػى أف يكػػف قػػوائـ ناقتػػو ُقْسػػطا جوامػد   ،ف ذلػػؾ ال يسػػاعد عمػػى السػػرعة 
 لمطموبة في الناقة.ا

ل أي أف قوائميػػا  ُعػػوِلَي فوقيػػا المْحػػـُ وقيػػد المشػػبو بقيػػد رخػػر وىػػو جممػػة ل 
ُمحصْت  وأف لحميا قميؿ   وأنيا عصب مدمج   وأف المحـ معالي فوقيا   ،ف كثػرة 

 (.ٕالمحـ عمى قوائميا قد يعوقيا عف السرعة المطموبة)
ليػو فػي قولػو:ل البنيػاف ل  ،ف وقيد المشبو بو وىو ل ا،عمدة ل  بالمضػاؼ إ

الشاعر يريد أف ُيثبت لقوائـ ناقتو الطوؿ واالرتفاع والضخامة   فوجػد ىػذه الصػفات 
 تتحقؽ في أعمدة البنياف   وليس في أعمدة أخرى  فاشترط ىذا القيد.

وبذلؾ تتبيف لنا دقة الشاعر في اختياره لقيود صورتو التشػبييية  حيػث أراد 
                                           

 .ٚٔٔص  -ينظر: المفضميات - ٔ
 .ٕ٘٘ص -ينظر: شرح التبريزي - ٕ
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تو الطوؿ والضخامة فشبييا بلعمدة البنياف  وقيد المشػبو بػبعض أف يمنح قوائـ ناق
القيػػود التػػي تسػػاعد عمػػى سػػرعة الناقػػة وسػػيرىا  حيػػث جعػػؿ قوائميػػا عوجػػا   قميمػػة 

 المحـ.
ومف خالؿ ما سبؽ :يتبيف لنا أف الشعراا ا،ربعة جاات صورىـ التشػبييية 

مة ومنظػر مسػتقؿ جمػع إلبميـ في أغمبيا متباعدة ومتفرقة   فكؿ منيا صورة منفص
بينيػػػا الشػػػاعر بقػػػدرة لغويػػػة ونظػػػـ شػػػعري دقيػػػؽ   لتخػػػرج لنػػػا مشػػػاعر وأحاسػػػيس 
وخيػػاالت عمػػى أرض الواقػػع فػػي صػػورة الناقػػة ا،ـ رمػػزا لمحنػػاف والعطػػؼ واالىتمػػاـ 

 والرعاية.  
 وممػػػػا تميػػػػز بػػػػو ىػػػػؤالا الشػػػػعراا ا،ربعػػػػة بػػػػراعتيـ فػػػػي إيجػػػػاد العالقػػػػات 

 عطػػػى تشػػػبيياتيـ عمقػػػا معرفيػػػا مميػػػزا  فتلمػػػؿ قػػػوؿ بػػػيف أطػػػراؼ التشػػػبيو   ممػػػا أ
 عمرو بف ا،ىتـ:

 وُقمػػػػُت ِإلػػػػى الَبػػػػْرِؾ الَيواِجػػػػِد فاتََّقػػػػػتْ 

 

 مقاِحيػػػػػػػػػػػُد ُكػػػػػػػػػػػػوـٌ كالػَمػَجػػػػػػػػػػػػػاِدِؿ ُروؽُ  

 

حيث جمع في تشبييو لناقتو بيف البادية والحاضػرة  حيػث شػبييا بالقصػر  
أوردىػا عمػى المشػبو  وكػاف ليػا  ومما زاد ىذه الصورة عمقا وداللة تمؾ القيػود التػي

 أثر بالغ في إيضاح مراد الشاعر.
 وىا ىو ا،خنس بف شياب   يصؼ ناقتو بقولو:

 َتطػػػػاَيُر َعػػػػف َأعجػػػػاِز حػػػػوٍش َكَلنَّيػػػػال

 

 راؽ مػػػػػػػػػػااه َفيػػػػػػػػػػَو رِئػػػػػػػػػػبُ ألَجيػػػػػػػػػػاـٌ  

 

 
حيػػث يشػػبييا بالسػػحاب   فيمػػتقط صػػورتو التشػػبييية مػػف ا،رض   عنػػدما 

الناقة ل  ثـ يصعد إلي السماا ليمتقط لنػا المشػبو بػو وىػو ل  يلتي لنا بالمشبو وىو ل
نمػػا قيػػده بػػبعض القيػػود التػػي  السػػحابل  ولػػـ يكتػػؼ بتشػػبيييا بالسػػحاب مطمقػػا   وا 

 ل. َجياـٌ أراؽ مااه َفيَو رِئبُ أضفت عمى المشبو عمقا ودقة   عندما قاؿ:ل 



 

  

 

 
                                    البدري فؤاد عبدالغنيد /         ة في شعر المفضمياتأثر التشبيو المقيد في دقة الصورة دراسة نقدية موازن 

 

ٕٕٖٚ 

 تػو وبػػيفأمػا جػابر بػػف حنػي التغمبػي فيجمػػع فػي صػورتو التشػػبييية بػيف ناق
  وقػد يتعجػب  وضع في غرضيا ىر يخدشيا بلظفػاره فتنفػر وتيػرع منػو أخرى  ناقة

منو في بادئ ا،مر   ويػورد عمػى الػذىف سػؤاال  لمػاذا جعػؿ الشػاعر اليػر قيػدا مػف 
قيود الصورة التشبييية ؟.ولكف ىذا التعجب مف جماؿ التشبيو   ،ف جمػاؿ التشػبيو 

ا،طراؼ المختمفة   وىذا ما أشار إليو اإلماـ عبػد  يلتي غالبا مف خمؽ االئتالؼ بيف
  عنػػػدما ربػػػط صػػػنعة التشػػػبيو بجػػػودة القريحػػػة وبػػػوعي  -طيػػػب اهلل ثػػػراه –القػػػاىر 

الشاعر الجمالي   فقاؿ عف صنعة التشػبيو : إنيػا تسػتدعي جػودة القريحػة والحػذؽ 
عقػد بػيف الذي يمطؼ ويدؽ في أف يجمع أعناؽ المتنػافرات المتباينػات فػي ربقػة   وي

 (.ٔا،جنبيات معاقد نسب)
فالشاعر استخدـ المشبو بو استخداما دقيقا ساىـ في سرعة ناقتو وسػيرىا  

 وىذا ما وضحو لنا بقولو:
 أناَفػػػػػْت وزَاَفػػػػػػْت فػػػػػػي الزطمػػػػػػاـِ كَلنَّيػػػػػػا

 

ـُ    ِإلػػػػػػػى َغْرِضػػػػػػػيا َأْجػػػػػػػاَلُد ِىػػػػػػػر  ُمػػػػػػػَؤوَّ

 

ا عمػى المشػبو بػو   وقد كاف الشاعر دقيقا في استخدامو لمقيود التي أوردىػ
مما جعؿ الصورة التشبييية تلتي فػي غايػة الدقػة  وتظيػر سػرعة الناقػة فػي طريقػة 
طريفة   ،ف الير يلخذ بلظفاره في موضع الحزاـ منيا مما يجعميا تتييج في سيرىا 
  باإلضػػافة إلػػى منظػػره القبػػيح الػػذي يجعػػؿ الناقػػة تػػزداد فػػي السػػرعة   تخمصػػا مػػف 

 منظره القبيح.
إلػػى ذلػػؾ أف ىػػذه الصػػورة التشػػبييية تضػػفي لونػػا مػػف الجمػػاؿ عمػػى أضػػؼ 

الناقة   وتكشؼ عف شاعر مبدع في صوره   إذ إنػي أشػؾ فػي قػدرة رسػاـ يسػتطيع 
أف يرسـ بريشتو تمؾ الصورة ) صورة ىٍر يلخذ بلظفاره في موضع الحزاـ مػف الناقػة 

 (.  فتنفر في سيرىا وتزداد نفرة عند مشاىدتيا لمنظره القبيح 
                                           

 .ٛٗٔص  –ينظر: أسرار البالغة  - ٔ
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يجمع بيف قوائـ  في حيف أننا وجدنا المخبؿ السعدي  في صورتو التشبييية
 في صورة تشبييية رائعة  : ناقتو وأعمدة البنياف

 ػوقػػػػػػػػػػػوائـٌ ُعػػػػػػػػػػػوٌج كلعمػػػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػػػ
 

 بنيػػػػػػػػػػػاف ُعوِلػػػػػػػػػػػػػػَي فوقيػػػػػػػػػػػا المْحػػػػػػػػػػػـُ  
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 ادلطهة اخلايش
 انتشثيه ادلميذ يف صياق انفخر
مي  طػػرؽ بابػػو كثيػػر مػػف الفخػػر غػػرض أصػػيؿ مػػف أغػػراض الشػػعر الجػػاى

الشعراا الجاىمييف   وال سيما شعراا المفضميات فقد أسيموا فيو بحظ وافر   وكانت 
ليػػـ جػػوالت واسػػعة وصػػوالت متعػػددة فػػي مسػػالكو ودروبػػو   حيػػث فخػػروا بلنفسػػيـ 
وعػػددوا منػػاقبيـ وأوصػػافيـ   واعتػػزوا بقبػػائميـ وأقػػواميـ أشػػد اعتػػزاز   ،ف الشػػاعر 

عشيرتو ارتباطا وثيقا وال يستطيع االنفكاؾ عنيػا والبعػد عػف مسػارىا الجاىمي يرتبط ب
  وىػػذا أمػػر تفرضػػو عميػػو الحيػػاة البدويػػة   ،نػػو ال يسػػتطيع أف يعػػيش وسػػط ىػػذه 
الغابة إال إذا اعتصـ بقوة أكبر منو ويتحد معيا وىػي لقبيمتػول   ليسػتطيع أف يتغمػب 

 ات .عمى ىذه الحياة القاسية المميئة بالحروب والغار 
وقػد اتخػػذ الفخػػر مسػػالؾ متعػػددة ودروبػا متشػػعبة   فيػػا ىػػو الشػػاعر ل تػػلبط 

 شرال يفخر بشجاعتو وميارتو في الخالص مف الميالؾ   فيقوؿ:
 إنطػػػػػػػػػي إذا خمػػػػػػػػػٌة ضػػػػػػػػػّنْت بنائميػػػػػػػػػا

 

 وأمسػػػػػػػكْت بضػػػػػػػعيؼ الحبػػػػػػػؿ أحػػػػػػػذاؽِ  

 

 نجػػػػوُت منيػػػػا نجػػػػائي مػػػػف بجيمػػػػة إذ

 

 (ٔ)اقػػػػيرو ألقيػػػػت ليمػػػػة خبػػػػِت الػػػػرىط أ 
 

و الشاعر ل الكحمبة العرنيل  يفتخػر بشػجاعتو فػي القتػاؿ مػع عػدوه   وىا ى
 : فيقوؿ

 ىػػػػػػي الفػػػػػػرس التػػػػػػي كػػػػػػرت عمػػػػػػييـ

 

 (ٕ)عمييػػػػػػػػا الشػػػػػػػػيُا كا،سػػػػػػػػد الكمػػػػػػػػيـُ  
 

 أما عوؼ بف ا،حوص فيفخر بكرمو   وينعت ل قدرهل  بقولو:
 َفػػػاَل َتْسػػػَئِميِني واْسػػػَئِمي عػػػف َخِميَقِتػػػي

 

 َمػػػػػػْف َيْسػػػػػػَتِعيُرىاِإَذا َردَّ َعػػػػػػاِفى الِقػػػػػػْدِر  

 

                                           
الطبعػػة  -وعبدالسػػالـ ىػػاروف-تحقيػػؽ وشػػرح :أحمػػد محمػػد شػػاكر -ٕٛص  –المفضػػميات  - ٔ

 دار المعارؼ. –السادسة 
 .ٖٖص  –المفضميات  - ٕ
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 وكػػػػػػػانوا ُقُعػػػػػػػودًا َحْولَيػػػػػػػا َيْرُقُبوَنيػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػْف ُيِنيُرىػػػػػػػا   وكاَنػػػػػػػْت َفتَػػػػػػػاُة الَحػػػػػػػيط ِممَّ

 

 تَػػػػػػػػػَرْي َأفَّ ِقػػػػػػػػػْدِري ال تَػػػػػػػػػزَاُؿ كَلنََّيػػػػػػػػػا

 

ـ  َيُزوُرىػػػػػا   (ٔ)ِلػػػػػِذى الَفػػػػػْرَوِة الَمْقػػػػػُروِر ُأ
 

خمػػػر ليػػػـ   والشػػػاعر ل الحػػػادرة ل  يفتخػػػر  باسػػػتقبالو لضػػػيوفو   وتقػػػديـ ال
 فيقوؿ:

 ُمَتَبططحػػػػػػػيَف عمػػػػػػػى الَكنيػػػػػػػؼ َكػػػػػػػَلنَُّيـْ 

 

ـْ ترفػػػػػػػػعِ    يبكػػػػػػػػوَف حػػػػػػػػوَؿ جنػػػػػػػػازةٍ  لػػػػػػػػ

 

 َفَصػػػػػػػَبْحُتُيـ َبَكػػػػػػػُروا َعمػػػػػػػيَّ بُسػػػػػػػْحَرةٍ 

 

 (ٕ)مشعشػػػػِع ِ  غػػػػزاؿمػػػػْف عػػػػاتٍؽ كػػػػدـ ال 
 
 

 فالشاعر ا،وؿ ل تلبط شرا ل  يقوؿ في سياؽ الفخر:
 إنطػػػػػػػػػي إذا خمػػػػػػػػػٌة ضػػػػػػػػػّنْت بنائميػػػػػػػػػا

 

 عيؼ الحبػػػػػػػؿ أحػػػػػػػذاؽِ وأمسػػػػػػػكْت بضػػػػػػػ 

 

 نجػػػػوُت منيػػػػا نجػػػػائي مػػػػف بجيمػػػػة إذ

 

  اقػػػػػػيرو ألقيػػػػػػت ليمػػػػػػة خبػػػػػػِت الػػػػػػرىط أ 

 

وىػػذاف البيتػػاف مػػف قصػػيدة يصػػؼ فييػػا الطيػػؼ   ويػػذكر حػػادث ىربػػو مػػف 
بجيمة   حيف أرصدوا لو كمينا عمى ماا   فلخذوه وأوثقوه بوتر   ثـ دبر حيمة بارعة 

 (.ٖالثالثة مف النجاا عْدوا عمى ا،قداـ)ىو وعمرو بف براؽ والشنفرى   تمكف بيا 
وىو في ىذيف البيتيف يشبو نجائو مف صديقو الذي بخؿ عميػو بنائمػو وكػاف 
وصالو ضعيفا متقطعا   بنجائو مف بجيمة عندما تباعد عنيا في الميمة التػي صػاحوا 

 بو   ووجو الشبو: السرعة والميارة والحيمة الذكية في كؿ.
الصورة التشبييية مقيد  فالمشبو وىو لالصديؽل مقيد وكال الطرفيف في ىذه 

ل أي :إذا ضػفَّ عنػي صػديقي وخميمػي  إذا خمٌة ضّنْت بنائميابجممة الشرط وجوابيا ل 
بعطيتػػو  وىػػذا القيػػد لػػو داللػػة واضػػحة فػػي الصػػورة   ،نػػو يشػػير إلػػى حسػػف مكػػاـر 

 الشاعر   وعدـ قبوؿ الضيـ وعزة نفسو .
                                           

 .ٚٚٔ ٙٚٔص  -المفضميات - ٔ
 .ٙٗص  -المفضميات - ٕ
 .ٕٚص  –ينظر: المفضميات  - ٖ
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ٕٕٗٔ 

: الجممػة المعطوفػة عمػػي الجممػة الشػرطية   وىػػي القيػد الثػاني فػي المشػػبو 
ل  أي : كػػاف وصػػالو لػػو ضػػعيفا   وىػػو بيػػذا القيػػد  وأمسػػكْت بضػػعيؼ الحبػػؿقولػػو:ل 

و لػو   لمػاذا تتػرؾ صػديقؾ وتتخمػى  أيضا ينفي عف نفسو بعض االتيامات التي توجَّ
 عنو؟ ولكف ىذا صادر عف عزة نفس أبية.
ل وىػػي جمػػع وصػػؼ بػػو الواحػػد    ذاؽِ أحػػالقيػػد الثالػػث : الصػػفة فػػي قولػػو:ل 

يقاؿ:حبػػؿ أحػػذاؽ   أي:أقطػػاع   والواحػػدة حذقػػة .فػػ ف قيػػؿ:مف أيػػف اسػػتجيز وصػػؼ 
الواحػػد بػػالجمع ؟ قيػػؿ: إف الحبػػؿ لمػػا كػػاف منقطعػػا قػػد وصػػؿ بعضػػو بػػبعض ُأجػػري 
الصفة عمى المعنى   إذ لـ يكػف قطعػة واحػدة فػلتى بيػا مجموعػة المفػظ . وال يمتنػع 

ؽل  لّما كاف مف أبنية أدنى العدد ومما وضع لمتقميػؿ   وكػاف الواحػد أف يكوف ل أحذا
 (. ٔمنيا ىو ا،صؿ في القمة جاز أف ُيجرى عميو)

وىذا القيد وىو الصفة ل أحذاؽ ل  يوحي بلف وصؿ صديقو لػو غيػر مسػتمر 
عمػػى حػػاؿ واحػػدة   بػػؿ يتغيػػر فيتصػػؿ حينػػا وينقطػػع حينػػا   ،ف مثػػؿ ذلػػؾ تػػلبى منػػو 

ر منو الطباع   وتتسااؿ ما سبب وصمؾ إياي أحيانػا وانقطاعػؾ أحيانػا النفوس وتنف
؟ فلنت ال تثبت عمى مودة   كؿ ىذه المعاني أوردىا لنا الشاعر مف خالؿ ىذا القيد 
نمػػا أراد أف يبػػرز لنػػا بعػػض    حتػػى ال يػػتيـ بتخميػػو عػػف صػػديقو فػػي أقػػرب وقػػت   وا 

 ذا القرار.الصفات السيئة في صديقو التي جعمتو ُيقدـ عمى ى
 والمشبو بو وىو ل نجائو مف بجيمة ل   مقيد بثالثة قيود :

جممة ل ألقيت أرواقي ل  أي لـ أدع ُجْيدا مف الَعْدو   وىػذا مثػؿ انميذ األول: 
 (. ٕألقت السحابة أرواقيا   إذا صبت مااىا) : يقاؿ

الظػرؼ فػي قولػو:ل ليمػة ل وىػي منصػوبة عمػى الظرفيػة مػف ل انميذ انثااني: 

                                           
 .ٖٓٔص  –ينظر: شرح التبريزي  - ٔ

 .ٙص –ينظر: شرح ا،نباري  - ٕ
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ٕٕٕٗ 

لقيتل وكػػلف ل إذ ل  تنػػاوؿ بعػػض الميمػػة فصػػمح أف يشػػرح بػػػل ألقيػػت ليمػػة ل  ويكػػوف أ
 (.ٔالتقدير: نجائي مف بجيمة ساعة ألقيت أرواقي مف ليمة خبت الرىط )

 القيد الثالث : المضاؼ إليو في قولػو:ل الػرىط ل وىػو : موضػع   وأضػاؼ ل الخبػت ل
 (.ٕلمنخفض مف ا،رض المستوي)إليو عمى طريؽ التحديد والتبيف  ول الخبت ل  ا

وىذه القيود التي أوردىا الشاعر في المشبو بو تبيف مدى المحنة التي وقع 
 فييا   ولكنو بذكائو وميارتو تخمص منيا.

كما أف قيمة ىذه القيود التي أوردىػا الشػاعر فػي صػورتو التشػبييية تتمثػؿ 
مػػف ال يرغػػب فػػي فػػي أنيػػا صػػورت عػػزة نفػػس الشػػاعر فػػي المبالغػػة فػػي االبتعػػاد ع

 صحبتو وال يتمسؾ بصداقتو.
 أما الشاعر الثاني ل الكحمبة ل  فيصؼ شجاعتو بقولو:

 ىػػػػػػي الفػػػػػػرس التػػػػػػي كػػػػػػرت عمػػػػػػييـ

 

 عمييػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػيُا كا،سػػػػػػػػػػد الكمػػػػػػػػػػيـُ  

 

 ىذا البيت ىو البيت الثاني مف قصيدتو التي بدأىا بقولو:
ـَ بػػػػػػػِف َبْكػػػػػػػرٍ   ُتسػػػػػػػاِئمِني َبُنػػػػػػػو ُجَشػػػػػػػ

 

 (ٖ)أـَ َبِيػػػػػػػػػػػػػػػػيـُ  َأغػػػػػػػػػػػػػػػرَّاُا الَعػػػػػػػػػػػػػػػػرَاَدةُ  
 

حيث إنو كاف مجاورا لبني لبمىل  فلغار عمػييـ بنػو جشػـ بػف بكػر مػف بنػي 
تغمب   فقاتؿ ىو وابنو مع ل بمى ل  وقد أخػذ بنػو جشػـ أمػواليـ حتػى ردىػا   وجػرح 

 (.ٗابنو فمات)
فجاا الكحمبة ببيت الشاىد ونعت فيو فرسػو   وشػبو نفسػو عمييػا با،سػد   

 والقوة والشجاعة في كؿ. ووجو الشبو: الجرأة

                                           
 .٘ٓٔص  –ينظر: شرح التبريزي  - ٔ

 .٘ٓٔص  –ينظر: شرح التبريزي  - ٕ

 .ٖٖص  –المفضميات  - ٖ
 .ٖٖ –ينظر: المفضميات  - ٗ
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 وقد جاا المشبو وىو ل الشيا ل  مقيد بقيديف :
الجار والمجرور فػي قولػو :ل عمييػا الشػيا ل أي عمػى الفػرس   انميذ األول: 

 وىذا القيد يوحي بالتخصيص  أي ىو وحده عمييا.
ل أي المجػروح   وىػذه صػفة لمشػيا  الكمػيـُ الصفة في قولو:ل  : انميذ انثاني

لػػة واضػػحة عمػػى المشػػبو  ،ف الشػػاعر أراد أف يصػػؼ نفسػػو بالشػػجاعة   وليػػا دال 
فنعت نفسو بػل الشيال  وىػذه الكممػة تػوحي بػالخبرة والتمػرس فػي القتػاؿ   ثػـ أوغػؿ 
الشاعر في الشجاعة   عندما أتػى بالصػفة فػي قولػو:ل الكمػيـل أي أنػو مجػروح ومػع 

ف ىػػذا القيػػد حقػػؽ مػػراد ذلػػؾ فيػػو عمػػى فرسػػو كا،سػػد ال يخشػػى أحػػدا   فضػػال عػػف أ
 الشاعر وأكده.

 ولعػػػؿ ىػػػذه الصػػػورة التشػػػبييية مػػػف أقػػػؿ الصػػػور ذكػػػرا لمقيػػػود مػػػف بدايػػػة 
 (  مما جعمنا نتسااؿ ما سبب قمة القيود فييا ؟.ٔالبحث )

 فاإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تقتضي أف نتوقؼ عند ثالث نقاط:
ييػػا مػػا فييػػا مػػف أف المشػػبو ىػػو ل الشػػيال  وىػػذه الكممػػة ف : اننمطااة األوى

 ا،وصاؼ التي ال تحتاج إلى قيود.
أف الشاعر نعت المشبو وىو ل الشػيا ل  بقولػو:ل الكمػيـ ل    اننمطة انثانية :

 أي المجروح   وىذا يعني أنو شيا مجروح ومع ذلؾ فيو عمى فرسو كا،سد.
وىػذا فػي النقطة الثالثة :أف الشاعر اختار المشبو بو بعناية فائقة   وىػو ل ا،سػد ل 

حد ذاتو ال يحتاج إلى قيود   ليبرىف بيا عمػى شػجاعة الشػيا وجرأتػو   ،نػؾ مجػرد 
سػػماعؾ لكممػػة ل ا،سػػد ل  يتػػوارد عمػػى ذىنػػؾ   الشػػجاعة   القػػوة  العزيمػػة   الجػػرأة 

                                           
 واحد   وىي قوؿ الشاعر:ىناؾ صورة أخرى وردت قبؿ ذلؾ   قيد فييا المشبو بو بقيد  - ٔ

 ِلمػػػػػػػػػِف الػػػػػػػػػدطياُر عفػػػػػػػػػوَف بػػػػػػػػػالَحبسِ 

 

 رياُتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػارِؽ الفُػػػػػػػػػػػػػػػػػػرسِ  
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 الثبػػات....وغير ذلػػؾ مػػف المعػػاني التػػي يػػوحي بيػػا المفػػظ   إذا فيػػي ال تحتػػاج إلػػى 
 قيود.

 يفخر بكرمو وينعت قدره   فيقوؿ:أما عوؼ بف ا،حوص ف
 َفػػػاَل َتْسػػػَئِميِني واْسػػػَئِمي عػػػف َخِميَقِتػػػي

 

 ِإَذا َردَّ َعػػػػػػاِفى الِقػػػػػػْدِر َمػػػػػػْف َيْسػػػػػػَتِعيُرىا 

 

 وكػػػػػػػانوا ُقُعػػػػػػػودًا َحْولَيػػػػػػػا َيْرُقُبوَنيػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػْف ُيِنيُرىػػػػػػػا   وكاَنػػػػػػػْت َفتَػػػػػػػاُة الَحػػػػػػػيط ِممَّ

 

 تَػػػػػػػػػَرْي َأفَّ ِقػػػػػػػػػْدِري ال تَػػػػػػػػػزَاُؿ كَلنََّيػػػػػػػػػا

 

ـ  َيُزوُرىػػػػػػػاِلػػػػػػػ   ِذى الَفػػػػػػػْرَوِة الَمْقػػػػػػػُروِر ُأ

 

وىو في ىذه ا،بيػات يرسػـ لنػا صػورة مػف صػور كرمػو  والمتمثمػة فػي قػدره 
التي يقدـ فييا طعامو لضيوفو   ويشبييا با،ـ التي تزار . ووجو الشبو : االلتفػاؼ 

 واالنضماـ والشوؽ والحنيف والدؼا في كؿ.
شػػبييية مقيػػد   فالمشػػبو وىػػو ل القػػدرل  وكػػال الطػػرفيف فػػي ىػػذه الصػػورة الت

 مقيد بقيديف:
ل والمقصػػود  ِلػػِذى الَفػػْرَوةِ المضػػاؼ والمضػػاؼ إليػػو فػػي قولػػو:ل انميااذ األول : 

 بو:السائؿ المستجدي .وفروتو :أي جعبتو التي يضع فييا ما يعطى .
وىػػػذا القيػػػد يػػػوحي بمػػػدى كػػػـر الشػػػاعر   ،ف قػػػدره ال تحجػػػب عػػػف الجػػػائع 

 ّشى بالفروة الذي اشتد عميو البرد.المضرور المتغ
ل  أي الػذي اشػتد بػو البػرد  وىػذا  الَمْقػُرورِ الصفة في قولو:ل  انميذ انثاني :

القيػػد يػػوحي بشػػدة الحاجػػة   ولػػذلؾ فالشػػاعر يسػػير الميػػالي مػػف أجػػؿ اسػػتقباؿ مثػػؿ 
 ىؤالا الذيف ضموا الطريؽ   واشتد بيـ البرد   ولو لـ يكف الكـر سجيًة فيػو مػا كػاف

 يفعؿ ذلؾ.
 -ومف خالؿ ىذيف القيديف في المشبو   يتبيف لنا قيمة ىذه القدر وعظمتيا

حيث تستقبؿ ا،ضياؼ غير المرتب ليـ وىذا كـر زائد –،نيا تعبر عف كـر صاحبيا 
مف الشػاعر  فمػو أنػو مػع موعػد مػع أصػحابو لُعػدَّ ذلػؾ كرمػا مػف الشػاعر  أمػا وأنػو 



 

  

 

 
                                    البدري فؤاد عبدالغنيد /         ة في شعر المفضمياتأثر التشبيو المقيد في دقة الصورة دراسة نقدية موازن 

 

ٕٕٗ٘ 

  وفػػي جميػػع ا،وقػػات   حتػػى فػػي أوقػػات ذروة يسػػتقبؿ الجميػػع بموعػػد وغيػػر موعػػد 
البرد التي يحتاج فييػا النػاس إلػي النػـو والػدؼا  فيػذا مػف كػريـ خصػاؿ الشػاعر   

 والتي يفتقدىا كثير مف الناس.
ل  وىػػذا القيػػد يػػوحي بدقػػة  َيُزوُرىػػاوالمشػػبو بػػو وىػػو ل ا،ـ ل  مقيػػد بجممػػة ل 
لنػا حالػة االبػف عنػد زيارتػو ،مػو   الشاعر وميارتو في استخداـ قيوده   ،نو يصػور

كيؼ يكوف حنينػو وشػوقو إلييػا   ،ف ىػذا القيػد يػوحي بػلف االبػف يسػكف فػي مكػاف 
بعيد عف أمو   فيو يزورىا لفترات متباعدة   فمػو أنػو كػاف يسػكف معيػا فػي مسػكف 

 واحد   ما كاف يصؿ إلى ىذا الحنيف والشوؽ.
ا،ـ ل فمـ يختر أي قرابة أخرى  أضؼ إلى ذلؾ :دقتو في اختيار المشبو بو ل

  ،نػػو يعمػػـ جيػػدا أف زيػػارة ا،ـ ليػػا وقػػع ومػػذاؽ خػػاص عمػػى الػػنفس   وكػػؿ ىػػذه 
المعػػاني التػػي فيمػػت مػػف المشػػبو بػػو وقيػػده   تػػنعكس تمقائيػػا عمػػى صػػورة المشػػبو 
وتصور لنا حالة ىؤالا ا،ضياؼ وىـ يمتفوف حوؿ القػدر ويشػتاقوف إلييػا مػف شػدة 

بنارىا مف شدة البرد   كما يمتػؼ االبػف حػوؿ أمػو ويعانقيػا عنػد  فجوعيـ ويستدفئو
 زيارتو ليا بعد طوؿ فترة مف الغياب.

وممػػا زاد مػػف طرافػػة ىػػذه الصػػورة وبالغتيػػا   نػػدرة حضػػور المشػػبو بػػو فػػي         
الػػذىف   فلنػػت فػػي البدايػػة لعمػػؾ تتسػػااؿ   مػػا الػػذي يجمػػع بػػيف القػػدر وا،ـ ؟ ولكػػف 

ا المممػح   وىػذا مػا اشػترطو اإلمػاـ السػكاكي فػي التشػبيو   أف الشاعر أجاد في ىػذ
يكػػوف نػػادر الحضػػور فػػي الػػذىف   فػػ ف كػػاف كػػذلؾ انػػدىش منػػو المتمقػػي واسػػتطرفو 

 (. ٔاستطراؼ النوادر عند مشاىدتيا   واستمذ بيا لجدتيا فمكؿ جديد لذة)
 أما الحادرة فسمؾ مسمكا رخر في فخره   حيث يقوؿ: 

 بُسػػػػػػْحَرةٍ  َفَصػػػػػػػَبْحُتُيـ َبَكػػػػػػُروا َعمػػػػػػػيَّ 

 

 مشعشػػػػػػػعِ  غػػػػػػػزاؿمػػػػػػْف عػػػػػػػاتٍؽ كػػػػػػدـ ال 
 

                                           
 مف دوف. -ٕٜٔ ٜٔٔ –ينظر: مفتاح العمـو  - ٔ
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ٕٕٗٙ 

( يفخر فييا الحادرة بلف أصحابو وسماره ٔوىذا البيت ضمف مجموعة أبيات)
نفػر مػف نػوع خػػاص   ولػذلؾ فيػو دائمػػا يخصػيـ بكرمػو وفضػػمو   ويقػدـ ليػـ أجػػود 

مػر  وىػذا مػا أنواع الطعاـ والشػراب   ولػو نزلػوا بػداره فػي وقػت السػحر قػدـ ليػـ الخ
وىو في ىذه الصورة  ل مشعشعِ  غزاؿَفَصَبْحُتُيـ مْف عاتٍؽ كدـ الأشار إليو في قولو:ل 

الحمػرة الخمريػة فػي  ووجو الشػبو : التشبييية   يشبو الخمر بدـ الغزاؿ المشعشع .
 كؿ.

وكػػال الطػػرفيف فػػي ىػػذه الصػػورة التشػػبييية مقيػػد   فالمشػػبو وىػػو ل الخمػػرل  
ل  والمقصػود بالعػاتؽ: الخمػر العتيقػة  مػْف عػاتؽٍ رور فػي قولػو:ل مقيد بالجػار والمجػ

القديمة   وىذا القيد لو داللة واضػحة عمػى الصػورة   ،نػو يػوحي أف الشػاعر ميػتـ 
 بضيوفو  ولذلؾ فيو يقدـ ليـ أجود أنواع الخمور .

 والمشبو بو وىو ل الدـ ل  مقيد بقيديف:
ل وقيد ل الدـ ل  بػل دـ الغزاؿ  الغزاؿ كدـالمضاؼ إليو في قولو:ل انميذ األول: 

ل  ،ف دـ الغزاؿ لونو خمري أو عنػابي  وىػو منتيػى درجػات المػوف ا،حمػر ويسػميو 
  كمػا أف ىػذا  دالبعض لوف السعادة   والبعض ا،خر يصفو بمػوف الجمػاؿ الالمحػدو 

                                           
 ا،بيات وىي: - ٔ

 فسػػػػػػػميَّ مػػػػػػػا يػػػػػػػدريِؾ أْف رَب فتيػػػػػػػة

 

ـْ بػػػػػػػػػػػػلدكَف متػػػػػػػػػػػػرعِ    بػػػػػػػػػػػػاكرُت لػػػػػػػػػػػػذتي

 

 عقػػػػػػػَب الصػػػػػػػبوح عيػػػػػػػونيـ محمػػػػػػػرةٍ 

 

 مسػػػػػػمع بمػػػػػػرًى ىنػػػػػػاَؾ مػػػػػػَف الحيػػػػػػاة وَ  

 

 ُمَتَبططحػػػػػػػيَف عمػػػػػػػى الَكنيػػػػػػػؼ َكػػػػػػػَلنَُّيـْ 

 

ـْ ترفػػػػػػػػعِ    يبكػػػػػػػػوَف حػػػػػػػػوَؿ جنػػػػػػػػازةٍ  لػػػػػػػػ

 

 َبَكػػػػػػػُروا َعمػػػػػػػيَّ بُسػػػػػػػْحَرةٍ  َفَصػػػػػػػَبْحُتُيـ

 

 مػػػػػػْف عػػػػػػاتٍؽ كػػػػػػدـ الػػػػػػذبيح مشعشػػػػػػعِ  

 

 َومعػػػػػػػػرٍض تغمػػػػػػػػي المراجػػػػػػػػُؿ تحتػػػػػػػػو

 

 عجمػػػػػػػػػػػػُت طبختػػػػػػػػػػػػُو لػػػػػػػػػػػػرىط جػػػػػػػػػػػػوعِ  
 

 َولػػػػػػػػػػديَّ أشػػػػػػػػػػعُث بػػػػػػػػػػاذٌؿ ليمينػػػػػػػػػػو

 

ـْ يتػػػػػػػورعِ قسػػػػػػػمًا لقػػػػػػػْد أنضػػػػػػػجَت      لػػػػػػػ
 

 .ٙٗص  –ينظر: المفضميات 
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ٕٕٗٚ 

 الموف يشعرؾ بالدؼا.
المرقػؽ بالمػاا ال ل  والمشعشػع :  مشعشػعِ الصفة فػي قولػو:ل انميذ انثاني: 

ذا قؿَّ ماؤه فيو الُمْعَرؽ)  (.ٔكثيرا وال قميال   ف ذا كثر ماؤه فيو المنذي   وا 
وىذا القيد يوحي بػلف الفتيػاف الػذيف أشػار إلػييـ كػانوا أكفػاًا لػو ومعاصػريف 

ل  ثػػـ  رَب فتيػة بػاكرُت لػذتيـْ فكانػت الناػَوُب تػدور عمػييـ   يػدؿ عمػى ذلػػؾ أنػو قػاؿ:ل 
ل  فجعػػؿ بينػػو وبيػنيـ تبػػاكرا وتسػػاُعدا   وال يمتنػػع أف يكػػوف جعػػؿ  وا َعمػػيَّ َبَكػػرُ قػاؿ:ل 

 (.ٕل  وىذا ال يمانع كونيـ تابعيف لو) باكرُت لذتيـْ نفسو المعتمد   ،نو قاؿ:ل 
ومف خالؿ ما سػبؽ :يتبػيف لنػا أف الشػعراا ا،ربعػة سػمكوا مسػالؾ متعػددة           

سػػموؾ جمػػاعي فػػي تمػػؾ المجتمعػػات   فنػػرى فػػي الفخػػر   وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف الفخػػر 
الشاعر ا،وؿ ل تلبط شػرال يفخر بشػجاعتو فػي صػورة تشػبييية مقيػدة بسػتة قيػود   
ثالثة في المشبو   وثالثة في المشبو بو  ولعميا مف أكثر الصػور قيػودا فػي سػياؽ 
   الفخػػر   والسػػبب فػػي كثػػرة قيػػود المشػػبو  عػػزة نفػػس الشػػاعر وعػػدـ قبولػػو الضػػيـ

 استرسػػػؿ فػػػي ذكػػػر القيػػػود   ليبػػػيف لنػػػا عيػػػوب صػػػديقو التػػػي اضػػػطرتو إلػػػي  ولػػػذلؾ
 . التخمي عنو

والسػبب فػػي كثػػرة قيػػود المشػبو بػػو   ىػػو بيػػاف محنتػو الصػػعبة مػػع بجيمػػة   
 وكيؼ خرج مف ىذه المكيدة بحيمة ودقة ماىرة.

ومما زاد مف قيمة ىذه الصورة وروعتيا   اشتماليا عمى اإليجاز الذي تمثؿ 
الوجػػو وا،داة   وىػػذا مػػا أشػػار إليػػو قدامػػة بػػف جعفػػر   عنػػدما قػػاؿ:مف  فػػي حػػذؼ

مظاىر الحسف في التشبيو   حذؼ أداة التشبيو   لتقريب الشبو بػيف الطػرفيف   بػؿ 
لجعػؿ أحػد الطػرفيف ىػػو اآلخػر   فػالعرب قالػت: ىنػػد ميػرة   وزيػد ا،سػد   أي أنيػػـ 

                                           
 .ٕٕٚص  –ينظر: شرح ا،نباري  - ٔ

 .ٕٕٚص  –ينظر: شرح التبريزي  - ٕ
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ٕٕٗٛ 

ـ   ليإيجػػاز والمبالغػػة   وحػػذؼ كػػانوا يحػػذفوف أداة التشػػبيو فػػي الشػػعر وسػػائر الكػػال
 (. ٔا،داة والوجو يحقؽ التجانس بيف المفظيف)

كمػػا أف الفخػػر عنػػد الشػػاعر ل تػػلبط شػػرال  فخػػر ذاتػػي   ينبعػػث مػػف نفػػوس  
 تيوى العزة والمجد   وتحرص عمى بناا المكاـر   والتباىي بمتثرىا الفردية.

ؿ تشػبييو لنفسػو وىػو أما الشاعر الثاني ل الكحمبةل  فيفخر بنفسو مػف خػال 
عمى فرسو با،سػد   فػي الشػجاعة والجػرأة   ولعػؿ ىػذه الصػورة التشػبييية مػف أقػؿ 

 الصور ذكرا لمقيود   وعممنا ليذه المالحظة مما يغني عف إعادتيا.
أمػػػا عػػػوؼ بػػػف ا،حػػػوص   فقػػػد عبػػػر لنػػػا عػػػف فخػػػره فػػػي سػػػياؽ تشػػػبييو 

د طوؿ غياب  وكـ كػاف الشػاعر لقدره حيث شبييا با،ـ التي يمتؼ حوليا أبناؤىا بع
دقيقا في ىذه الصورة التشبييية المقيدة   التي أدت الغرض المنػوط بيػا عمػى أكمػؿ 
وجو   وعبرت لنا تعبيرا صادقا عف دقة الشػاعر فػي اسػتخدامو لقيػوده   فضػال عػف 

ـ  َيُزوُرىادقتو المتناىية في اختيار المشبو بو وقيده ل   ل. ُأ
مسػمكا مختمفػا فػػي الفخػر   حيػث عبػر عػف فخػره فػػي أمػا الحػادرة فقػد سػمؾ 

تقديمو الخمر لضيوفو  ولعؿ ذلؾ مظيرا مف مظاىر الكـر في الجاىمية   ولذلؾ نجد 
الشػاعر يسػػتخدـ قيػػوده فػػي الصػػورة التشػػبييية   ليػػدلؿ لنػػا أنػػو يقػػدـ لضػػيوفو أجػػود 

 أنواع الخمر .

                                           
 .ٖٚ -ينظر: نقد الشعر - ٔ
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ٕٕٜٗ 

 ادلطهة انضادس 
 يف صياق وصف انثىرانتشثيه ادلميذ 

نمػػا وصػػفوا ضػػروب الحيػػواف  لػػـ يكتػػؼ الشػػعراا بوصػػؼ الناقػػة والفػػرس   وا 
ا،خػػرى فػػي بيئػػتيـ   وال سػػيما الثػػور الوحشػػي   فيػػا ىػػو أبػػو ذؤيػػب يصػػؼ الثػػور 

 بقولو:
 َفَكػػػػػػػػػػػَلفَّ َسػػػػػػػػػػػّفوَديِف َلّمػػػػػػػػػػػا ُيقتَػػػػػػػػػػػرا

 

 (ٔ)َعِجػػػػػػال َلػػػػػػُو ِبَشػػػػػػواِا َشػػػػػػرٍب ُينػػػػػػَزعُ  
 

 ويصفو في صورة أخرى   فيقوؿ:
 بػػػػػػػػو ِفنيػػػػػػػػٌؽ تػػػػػػػػاِرزٌ َفَكبػػػػػػػػا َكمػػػػػػػػا َيك

 

 (ٕ)ِبالُخبػػػػػػػػػػِت ِإال َأنَّػػػػػػػػػػُو ُىػػػػػػػػػػَو َأبػػػػػػػػػػَرعُ  
 

 وعبدة بف الطيب يصؼ الثور   بقولو:
 كَلنَّػػػػػػو بْعػػػػػػَد مػػػػػػا َجػػػػػػدَّ النََّجػػػػػػاا بػػػػػػوِ 

 

 (ٖ)َسػػػْيٌؼ َجػػػاَل َمْتَنػػػُو اَ،ْصػػػَناُع َمْسػػػُموؿُ  
 

 والمرقش ا،كبر يصؼ الثور بقولو:
 كلنػػػػػػػػػػػػو نصػػػػػػػػػػػػع يمػػػػػػػػػػػػاف وبػػػػػػػػػػػػاؿ

 

 (ٗ)أكػػػػػػػػػرع تخنيػػػػػػػػػؼ كمػػػػػػػػػوف الحمػػػػػػػػػـ 
 

 فلبو ذؤيب في البيت ا،وؿ :
 َفَكػػػػػػػػػػػَلفَّ َسػػػػػػػػػػػّفوَديِف َلّمػػػػػػػػػػػا ُيقتَػػػػػػػػػػػرا

 

 َعِجػػػػػػػػال َلػػػػػػػػُو ِبَشػػػػػػػػواِا َشػػػػػػػػرٍب ُينػػػػػػػػَزعُ  

 

يريد أف يقوؿ:كلنما َعِجَؿ لمثػور بقرنيػو عنػد الطعػف سػفوداف حديػداف يكفػاف 
 (.٘بشواا شرب)

مػف جنػب وىو في ىذا البيت يشبو قرني الثػور وىمػا يكفػاف بالػدـ وقػد نفػذا        
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الكمب   بسفودي شرب نزعا قبؿ أف يدرؾ الشواا .ووجو الشبو: القوة والحػدة وشػدة 
 النفاذ في كؿ.

 وقد جاا المشبو بو في ىذه الصورة مقيد بثالثة قيود :
ل أي :لػػـ  ِبَشػػوااِ     ...َلّمػػا ُيقتَػػرا   جممػػة النفػػي فػػي قولػػو:ل  انميااذ األول:

إذا أصػػابتو ريػػح القتػػار  وىػػو يعنػػي بػػذلؾ :ىمػػا  يصػػادفا القتػػار   ويقػػاؿ:َقَتَر يقتػػر  
حديداف   لـ يصبيما ريح قتار المحـ   أي : لـ يشَو بيما بعد   ولـ يكف ليما ُقتػار 
بػػؿ جديػػداف   وىػػذا أحػػد ليمػػا  وبػػذلؾ يكػػوف مقصػػد الشػػاعر مػػف ىػػذا القيػػد   حػػدة 

 (.ٔوذلؾ أدعى لنفاذىما وبموغيما اليدؼ)    الحديديف
ل وىػذا القيػد يػوحي بػلنيـ ال  َشػربٍ المضػاؼ إليػو فػي قولػو:ل انميذ انثاني : 

 ينتظروف بالشطواا أف يدرؾ.
ل  أي لػػػيس ثمػػػة ِشػػػواا فينػػػزع .وكػػػؿ ىػػػذه  ُينػػػَزعُ الفعػػػؿ ل  انمياااذ انثاناااث :

التي فيمت مػف قيػود المشػبو بػو   تػنعكس تمقائيػا عمػى صػورة المشػبو ل  تاإليحااا
 نفاذ في بموغ الغرض .قرني الثورل  وتعطيو القوة والحدة وال
 وأبو ذؤيب في البيت الثاني يقوؿ: 

 َفَكبػػػػػػػػا َكمػػػػػػػػا َيكبػػػػػػػػو ِفنيػػػػػػػػٌؽ تػػػػػػػػاِرزٌ 

 

 ِبالُخبػػػػػػػػػػػػِت ِإال َأنَّػػػػػػػػػػػػُو ُىػػػػػػػػػػػػَو َأبػػػػػػػػػػػػَرعُ  
 

والضمير في ل كبا ل  راجع لمثور   وىو في ىذا البيت   يشبو سػقوط الثػور 
شبو: ىيئػة   بسقوط الفحؿ مف اإلبؿ . ووجو ال-(ٕعند رميو بالسيـ) –عمى وجيو 

 السقوط المخصوصة في كؿ.
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 وقد جاا المشبو بو وىو ل الفنيؽ ل مقيد بثالثة قيود:
الصفة في قولو:ل تارزل   والتارز:اليػابس  وقيؿ:التػارز: الميػت انميذ األول : 

(. وىذا القيد يوحي بشدة اصػابتو وسػقوطو وتػلثيره عمػى ا،رض  ،نػو ٔمف ساعتو)
ذا أخػذنا بالتفسػير الثػاني   وىػو أف  يابس   واليػبس يحػدث صػوتا عنػد السػقوط . وا 

المقصػود بػػو : الميػػت مػف سػػاعتو   فيكػػوف أشػػد فػي التػػلثير والسػػقوط   ،ف سػػقوط 
 الميت أشد مف سقوط اليابس.

ل والخبت :المطمئف مف  ِبالُخبتِ الجار والمجرور   في قولو:ل انميذ انثاني : 
لثير السػػقوط عمػػى الفحػػؿ   ،ف ا،رض لػػيس بػػو رمػػؿ   وىػػذا القيػػد يػػوحي بشػػدة تػػ

 ا،رض ليس بيا رمؿ   وفي ذلؾ زيادة إيالـ ومشقة لو .
ل  يريد أف الفنيؽ  ِإال َأنَُّو ُىَو َأبَرعُ جممة االستثناا في قولو:ل انميذ انثانث : 

 أعظـ مف الثور في الحجـ والوزف .
مػف قيػود المشػبو   ل   ِإال َأنَّػُو ُىػَو َأبػَرعُ ويحتمؿ أف تكوف جممة االسػتثناا  ل

وىو الثور   ويكوف المقصود مف ل أبرع ل  أي : أكمؿ وأتـ في السقوط   ،ف الثػور 
صػػغير الحجػػـ فسػػقوطو أكمػػؿ مػػف الفنيػػؽ   ،ف كبػػر حجػػـ الفنيػػؽ قػػد يعػػوؽ بعػػض 

 أجزائو مف الوصوؿ إلى ا،رض .
 أما عبدة بف الطيب   فيصؼ الثور بقولو:

 اا بػػػػػػوِ كَلنَّػػػػػػو بْعػػػػػػَد مػػػػػػا َجػػػػػػدَّ النََّجػػػػػػ

 

 َسػػػػػْيٌؼ َجػػػػػاَل َمْتَنػػػػػُو اَ،ْصػػػػػَناُع َمْسػػػػػُموؿُ  

 

ىذا البيت مف القصيدة التػي قاليػا عبػدة بػف الطيػب بعػد موقعػة القادسػية   
ىػػ   فيزمػوىـ وتتبعػوىـ حتػى ٖٔحيف التقى المسمموف بالفرس في وقعة بابؿ سػنة 

ور  ثػػـ انتيػػوا إلػػى المػػدائف   ثػػـ تطػػرؽ فػػي قصػػيدتو لوصػػؼ ناقتػػو وتشػػبيييا بػػالث
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 (.ٔخمص مف ذلؾ إلى وصؼ الثور في بيت الشاىد)
ل  راجػع لمثػور   وىػو فػي ىػذا البيػت يشػبو الثػور  كَلنَّػووالضمير في قولو:ل 

عند اجتياده في السرعة بالسيؼ المسموؿ   ووجو الشػبو : سػرعة الوصػوؿ والنفػاذ 
 في كؿ.

بعػػض  ولعػػؿ ىػػذا مػػا يقصػػده الشػػاعر مػػف وراا ىػػذا التشػػبيو   ،ننػػي وجػػدت
شػػروح المفضػػميات   وىػػو التبريػػزي ينحػػى بالتشػػبيو منحػػا رخػػر  حيػػث يقػػوؿ:ل شػػبو 

ِمَي )  (ل.ٕالثور   لبياضو بالسيؼ بعد أف جا
ويفيـ مف كالمو أف الغرض مف التشبيو ىو مجرد المػوف فقػط   حيػث شػبو 

ِمَي.  الثور في بياضو بالسيؼ بعد أف جا
دائمػا مػف التشػبيو بالسػيؼ   ولعؿ ىذا غير مقصود الشػاعر   ،ف الغػرض 

ىو سرعة الوصوؿ والنفاذ والحدة في كؿ. أضؼ إلػى ذلػؾ : لػو أف مقصػود الشػاعر 
تشبيو الثور في البياض لمجل إلى مشبو بو رخر يؤدي الغرض في أكمؿ وجو   وىو 
كثير جدا   يضاؼ إلى ذلؾ : أف سياؽ ا،بيات يؤكد أف الثور في صراع مع الكػالب 

يريد أف يبرز لنا سرعتو في ىذا الصراع    ولذلؾ تلمؿ البيت الػذي    ولذلؾ الشاعر
 قبمو : 

 َولَّػػػى َوُصػػػرطْعَف فػػػي َحْيػػػُث اَْلَتَبْسػػػَف بػػػو

 

 (ٖ)ُمَضػػػػػػػػػػػرَّجاٌت بػػػػػػػػػػػَلْجرَاٍح وَمْقتُػػػػػػػػػػػوؿُ  
 

 ولعؿ قيود الصورة التشبييية  أيضا تعضد ما ذىبنا إليو.
ل والنجػاا ىنػا  دَّ النََّجػاا بػوِ بْعػَد مػا َجػفالمشبو وىػو ل الثػور ل  قيػد بجممػة ل 

بمعنى :السرعة   وجدَّ : اجتيد   فالشاعر يريد أف يقوؿ : أف ىذا الثػور عنػدما بػدأ 
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فػػي سػػرعتو يشػػبو السػػيؼ فػػي الوصػػوؿ إلػػى غرضػػو.ل وجعػػؿ الفعػػؿ لػػػل النجػػاا ل  
 (.ٔتوسعا)

 ولعؿ التبريزي اعتمد في كالمو عمى قيود المشبو بو   ولكف إذا أنعمنا فييػا
النظر   ودققنا الفكر   نجدىا تعضد تشبيو الثور فػي السػرعة بالسػيؼ   ولػيس فػي 

 الموف   وتلمؿ معي القيود.
القيػػػد ا،وؿ فػػػي المشػػػبو بػػػو وىػػػول السػػػيؼ ل :الجممػػػة المكونػػػة مػػػف الفعػػػؿ 

ف شئت فقؿ ثالثػة قيػود -والفاعؿ والمفعوؿ   ل   َجػاَل َمْتَنػُو اَ،ْصػَناعُ فػي قولػو:ل  -وا 
يد بالفعؿ ل جالل  والجمو : الكشؼ   أي كشؼ وأزاؿ ما عميو مف رواسب فالسيؼ مق

نما قصد أف السيؼ عندما يكوف مجمػوا    وصدأ   والشاعر لـ يقصد بياضو ىنا   وا 
بالفاعػؿ فػي قولػو :ل ا،صػناع ل   ديكوف ذلؾ أسرع لنفاذه ووصولو إلى غرضػو. وقيػ
ِمػيَّ بميػارة وا،صناع : جمع َصَنٍع   وىو الحاذؽ الرفيػؽ الكػ ؼ   أي : أف السػيؼ جا
 فائقة مف صاحب خبرة   وىذا ادعى لنفاذه . 
ل  وكػوف السػػيؼ يكػػوف مسػػموال    َمْسػػُموؿُ القيػد الثػػاني :الصػػفة فػي قولػػو :ل 

ادعى لنفاذه ووصولو إلى غرضو   فكؿ ىذه المعاني التػي فيمػت مػف قيػود المشػبو 
مقصػػػود الشػػػاعر مػػػف الصػػػورة بػػػو تػػػنعكس تمقائيػػػا عمػػػى صػػػورة المشػػػبو   وتعضػػػد 

 والمرقش ا،كبر يصؼ الثور بقولو : . التشبييية
 كلنػػػػػػػػػػػػو نصػػػػػػػػػػػػع يمػػػػػػػػػػػػاف وبػػػػػػػػػػػػاؿ

 

 أكػػػػػػػػػػػرع تخنيػػػػػػػػػػػؼ كمػػػػػػػػػػػوف الحمػػػػػػػػػػػـ 
 

 البيت مف قصيدة   بدأىا الشاعر بقولو:
 ىػػػػػػؿ تعػػػػػػرؼ الػػػػػػدار عفػػػػػػا رسػػػػػػػميا

 

 (ٕ)إال ا،ثػػػػػػػػػػػػػافي ومبنػػػػػػػػػػػػػى الخػػػػػػػػػػػػػيـ 
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ا بعػد ىجػرة أصػحابيا   ثػـ يذكر فييا رثار دار الحبيبػة   ويصػؼ مػا سػكني         
فػي الشػطر ا،وؿ مػف البيػتل  -نعت ناقتو وشبييا بػالثور الػذي شػبيو فػي بياضػو 

بالثوب الشديد البياض   ووجو الشبو : شدة البياض والنصػوع  -ل  كلنو نصع يماف
 في كؿ.

 وقد قيد المشبو بو بقيديف:
ؼ   وىػو ل  فيذه صفة لموصوؼ محذو نصعالصفة في قولو:ل انميذ األول : 

الثػػوب  وىػػذا القيػػد يػػوحي بشػػدة بياضػػو   ،نػػو جػػاا فػػي لسػػاف العػػرب البػػف منظػػور 
:الناصع والنصيع :البالغ مف ا،لواف الخالص منيا الصافي   أي لوف كاف وأكثر مػا 

 (.ٔيقاؿ في البياض   وقد نصع لونو نصاعة ونصوعا : اشتد بياضو وخمص)
 يمػػاٍف ل  وأضػػيؼ البيػػاض إلػػي المضػػاؼ إليػػو فػػي قولػػو:ل :  انميااذ انثاااني

اليمف   ،ف بياض اليمف لو نصوع خاص يميزه عف غيره .وكؿ ذلػؾ يػنعكس تمقائيػا 
 عمى بياض الثور.

وغيػػر خػػاؼ أف فػػي ا،بيػػات ا،ربعػػة تشػػبييا مقيػػدا   وىػػذا التقييػػد قػػد لحػػؽ 
بالطرفيف   وكؿ منيا قاصد إلى تشبيو الثور  ومع ىذا االتفاؽ في المعنػى والغػرض 
  فقػد فػاؽ تشػبيو أبػػي ذؤيػب غيػره مػػف الشػعراا المػذكوريف   حيػػث قيػد المشػبو بػػو 
بثالثة قيود ساعدت عمى بياف وجو الشبو وىو ل ىيئة السقوط المخصوصػة فػي كػؿ 

 ل  فضال عف أنو رثر مشبيا بو أوضح تالؤما وأنسب لمغرض الذي ييدؼ إليو.
السػيؼ ل مػف جمػاؿ  وال ننسى أف إيثػار عبػدة بػف الطيػب لممشػبو بػو وىػو ل

الصورة التشبييية عنده  ،نو نادر الحضػور فػي ذىػف المتمقػي ) كيػؼ يشػبو الثػور 
ذا كػاف كػذلؾ ف نػو يسػتطرفو   وتمػؾ لمسػة جماليػة تحسػب لمشػاعر    بالسيؼ ؟(  وا 
،نيا تدؿ عمى جودة قريحتو   وحضور دائـ لمفردات الحضػارة عنػده   وقػدرة فائقػة 

                                           
 مادة ل نصع ل. –ينظر: لساف العرب  - ٔ
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ٕٕ٘٘ 

ـَ ال  ؟   ومعمـو أف جماؿ الصػورة التشػبييية فػي نظػـ  في التلثير عمى المتمقي   وِل
ألفاظيػا   ودقػة معانييػا   وىػذا واضػح فػي اختيػار عبػدة بػف الطيػب ،لفػاظ صػورتو 
.أضؼ إلى ذلػؾ مجػيا المشػبو بػو محسوسػا   وىػذا أقػرب إلػى التنػاوؿ وأرسػا فػي 

 النفوس.  
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ٕٕ٘ٙ 

 ادلطهة انضاتع
 نمذ عاو عهى انذراصة كهها

 ا سبؽ عرضو وتحميمو   يتضح لنا التالي :فمف خالؿ م
أف القيود ليا دور بارز في دقة  -مف خالؿ التطبيؽ  –أثبتت الدراسة  أوال :

خراج المعنى في أبمغ صػوره  وأفصػح داللتػو   كمػا أف القيػود  الصور التشبييية   وا 
جعمػػت لمتشػػبييات الػػواردة فػػي المفضػػميات طعمػػا خاصػػا ومػػذاقا يختمػػؼ عػػف بػػاقي 

بييات ا،خرى   ،ف المفضميات اختيرت مف المفضؿ الضبي بعناية فائقػة ودقػة التش
 متناىيػػػػة   وأسػػػػس واضػػػػحة   ودعػػػػائـ قويػػػػة   أسػػػػفرت عػػػػف تشػػػػبييات عميقػػػػة 

 فنيَّا   بعيدة عف السطحية .
وىذا ما ميز البنية التشبييية عند شعراا المفضميات   ومف ىنا كػاف تركيػز 

صػػؼ فػػي تشػػكيؿ الػػوعي الفنػػي   ولػػذلؾ يقػػوؿ ابػػف النقػػاد القػػدامى عمػػى أىميػػة الو 
 (ل.ٔرشيؽ:ل وأحسف الوصؼ ما ُنعت بو الشيا حتى يكاد يمثمو عيانا لمسامع)

يجػػاد  وبػػالعودة إلػػى تشػػبيو المفضػػميات   نمحػػظ أف بػػراعتيـ فػػي القيػػاس وا 
العالقات بيف أطراؼ التشبيو   ىما ما أعطيػا التشػبيو لػدييـ عمقػا معرفيػا ميػزه عػف 

،ف معيػػػار ا،فضػػػمية يكمػػػف فػػػي الناحيػػػة الفنيػػػة   أي تخمػػػي الشػػػاعر عػػػف  غيػػػره  
المللوؼ والبسػيط مػف التشػبييات   واالنتقػاؿ إلػى التشػبيو المعقػد العميػؽ الػذي يػنـ 
 -عمى إدراؾ عاؿ لماىيات ا،شياا   وىذا ما فػات كثيػرا مػف الشػعراا الػذيف اعتمػدوا

 عمى الفطرية والعفوية.-غالبا
الشػواىد فػي الدراسػة   يظيػر لنػا ىػذا المممػح بوضػوح    وباستعراض بعض

فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ الكحمبػػة العرنػػي عنػػدما شػػبو صػػفحة عنػػؽ فرسػػو بنبػػات الكػػراث 
                                           

ت/ محمػد محيػي الػديف -ٜٕٗص ٕجػػ -البػف رشػيؽ القيروانػي -العمدة في محاسػف الشػعر - ٔ
 ـ.ٕٜٚٔ -الطبعة الرابعة-بيروت -دار الجيؿ لمنشر -عبد الجميد
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ٕٕ٘ٚ 

 المنزوع الساؽ   في قولو:
 كػػػػػػػػػػَلفَّ ِبِميَتْيَيػػػػػػػػػػا وَبْمػػػػػػػػػػَدِة َنْحرِىػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػِريـ الُمَنزََّعػػػػػػا   مػػػػػػف النَّْبػػػػػػِؿ ُكػػػػػػرَّاَث الصَّ

 

طعػػـ خػػاص ومػػذاؽ  بػػو ومػػا تبعيػػا مػػف قيػػود  فػػي اختيػػاره لصػػورة المشػػبوف
يختمؼ عف باقي التشػبييات ا،خػرى   ،ف مثػؿ ىػذه الصػورة لػـ تػرد عنػد غيػره مػف 

مما أضفى عمييػا قبػوال لػدى المتمقػي ورسػوخا فػي ذىنػو  ،ف –فيما أعمـ  -الشعراا
 النفس البشرية دائما وأبد تميؿ إلى الجديد وترغب في الشيا المبتكر.

 ضا قوؿ جابر بف حني التغمبي :ومف ذلؾ أي
 أناَفػػػػػْت وزَاَفػػػػػػْت فػػػػػػي الزطمػػػػػػاـِ كَلنَّيػػػػػػا

 

ـُ    ِإلػػػػػػػى َغْرِضػػػػػػػيا َأْجػػػػػػػاَلُد ِىػػػػػػػر  ُمػػػػػػػَؤوَّ

 

ناقػػة أخػػرى وضػػع فػػي جمػػع فػػي صػػورتو التشػػبييية بػػيف ناقتػػو وبػػيف حيػػث 
فػػي  ىػذه الصػورة   وقػد يتعجػب مػفيخدشػيا بلظفػاره فتنفػر وتيػرع منػو ىػرغرضػيا 

؟.ولكػف ىػذا  سػر وجػود اليػر فػي الصػورةعمى الذىف سؤاؿ   ما  بادئ ا،مر   ويرد
التعجب مف جماؿ التشبيو   ،ف جماؿ التشػبيو يػلتي غالبػا مػف خمػؽ االئػتالؼ بػيف 

 .ا،طراؼ المختمفة
 ومف ىذا القبيؿ أيضا قوؿ ا،خنس بف شياب :

 َتطػػػػاَيُر َعػػػػف َأعجػػػػاِز حػػػػوٍش َكَلنَّيػػػػال

 

 لَجيػػػػػػػػػػاـٌ أراؽ مػػػػػػػػػػااه َفيػػػػػػػػػػَو رِئػػػػػػػػػػبُ  

 

ظير مف خالؿ دراسة التشبيو المقيد في المفضميات أف صور القيػود  : ثانيا
كثيرة ومتنوعة   وليسػت محصػورة فػي القيػود التػي ذكرىػا اإلمػاـ عبػد القػاىر  حيػث 
ذكر أربع صور لمقيود   وىي:الجار والمجرور   وتعمؽ المشبو بػو بفاعمػو ومفعولػو 

 (.ٔجار والمجرور)  والحاؿ   وتعمؽ المشبو بو بالمفعوؿ وال
ولكف مف خالؿ الدراسة   نستطيع القوؿ بلف القيود أكثر مف أف تحصر فػي 

 عدد معيف.
                                           

 .ٚٓٔ-ٗٓٔص  –ينظر: أسرار البالغة  - ٔ
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ٕٕ٘ٛ 

فقد يكوف القيد ممحوظا في تعمؽ المشبو بالمضاؼ والمضاؼ إليو كما جػاا 
(  وقػد يكػوف القيػد ممحوظػا فػي ٔفي قوؿ عبداهلل بف سممة في سياؽ بكاا ا،طػالؿ)

 رد فػػػي قػػػوؿ عبػػػداهلل بػػػف سػػػممة فػػػي سػػػياؽ بكػػػاا تعمػػػؽ المشػػػبو بالصػػػفة كمػػػا و 
ا،طالؿ   وقد يكوف القيد ممحوظا في تعمؽ المشبو بو بال النافية مع اسميا وخبرىا 

وقػد يكػوف القيػد ممحوظػا فػي  كما جاا في قوؿ المخبػؿ السػعدي فػي سػياؽ الغػزؿ  
فػػي المشػػبو بػػو بالفعػػؿ المتعمػػؽ بمفعولػػو كمػػا ورد فػػي قػػوؿ ربيعػػة بػػف مقػػرـو  تعمػػؽ

المشبو بػو  باسػـ كػلف المتػلخر كمػا  وقد يكوف القيد ممحوظا في تعمؽسياؽ الغزؿ  
جاا في قوؿ الشنفرى في سياؽ الغزؿ  وقػد يكػوف القيػد ممحوظػا فػي تعمػؽ المشػبو 

وقػد يكػوف القيػد بو بالجار والمجرور كما ورد في قوؿ الشػنفرى فػي سػياؽ الغػزؿ   
وقػد يكػوف القيػد جػاا فػي قػوؿ الشػنفرى   المشػبو بػو بالفعػؿ كمػا ممحوظا فػي تعمػؽ
المشبو بجممة المبتدأ والخبر كمػا ورد فػي قػوؿ المػزرد فػي سػياؽ  ممحوظا في تعمؽ
المشػبو بػو بجممػة االسػتثناا كمػا  وقػد يكػوف القيػد ممحوظػا فػي تعمػؽوصؼ الخيؿ  

 وقد يكػوف القيػد ممحوظػا فػي تعمػؽجاا في قوؿ أبي ذؤيب في سياؽ وصؼ الثور  
بجممة النفي كما جاا في قوؿ سويد بف أبي كاىؿ في سياؽ وصؼ الخيؿ   المشبو 

وقػد وكما جاا أيضا فػي قػوؿ أبػي ذؤيػب فػي البيػت ا،وؿ فػي سػياؽ وصػؼ الثػور  
المشبو بالفاعؿ كما ورد في قوؿ عمرو بف ا،ىتـ فػي  يكوف القيد ممحوظا في تعمؽ

شػبو بػو بػالخبر كمػا ورد الم وقد يكوف القيد ممحوظػا فػي تعمػؽسياؽ وصؼ الناقة  
وقػد يكػوف القيػد ممحوظػا فػي في قوؿ ا،خنس بف شػياب فػي سػياؽ وصػؼ الناقػة  

المشبو بجممة الشرط وجوابيا كمػا جػاا فػي قػوؿ تػلبط شػرا فػي سػياؽ الفخػر   تعمؽ

                                           
كنت أرغب في تسجيؿ رقـ الصفحة   ليرجع إلييا عند التحقؽ   ولكنني تػذكرت بػلف صػفحات  - ٔ

  فاكتفيػػت بػػذكر اسػػـ الشػػاعر والسػػياؽ الػػذي ورد  -بػػ ذف اهلل -البحػػث سػػتختمؼ عنػػد النشػػر
 فيو.
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ٕٕٜ٘ 

المشبو بو بالظرؼ كما ورد في قوؿ تلبط شرا فػي  وقد يكوف القيد ممحوظا في تعمؽ
 سياؽ الفخر.
تت الدراسة أنو ليس ىناؾ عدد معػيف لمقيػود التػي تػرد فػي الصػور أثب ثانثا:

التشػػبييية   فكػػػؿ صػػػورة تخضػػع لميػػػارة شػػػاعرىا   وبراعتػػو فػػػي اسػػػتخدامو لقيػػػود 
 صورتو   فيا ىو الشنفرى   في قولو:
 َلَقػػػػػػد َأعَجَبتنػػػػػػي ال َسػػػػػػقوطًا ِقناُعيػػػػػػا

 

 ِإذا مػػػػػػػػػػا َمَشػػػػػػػػػػت َوال ِبػػػػػػػػػػذاِت َتَمفاػػػػػػػػػػتِ  
 

ػػػػوُ َكػػػػَلفَّ َليػػػػا فػػػػي ا،َ   رِض ِنسػػػػيًا َتُقصا

 

ف ُتَكمَّمػػػػػػػػػػَؾ َتبَمػػػػػػػػػػتِ    َعمػػػػػػػػػػى َأمَّيػػػػػػػػػػا َواِ 
 

يقيػػد المشػػبو بػػو بخمسػػة قيػػود   وقػػد ذكػػرت مفصػػمة فػػي أثنػػاا التحميػػؿ ممػػا 
 (.ٔيغني عف إعادتيا)

 ويتفؽ معو المزرد   في قولو:
 وَسػػػػػػػْمَيبٌة َجػػػػػػػػْرداُا بػػػػػػػػاٍؽ َمِريُسػػػػػػػػيا

 

 ُمَوثََّقػػػػػػػػػػػػٌة مثػػػػػػػػػػػػُؿ الَيػػػػػػػػػػػػراَوِة حاِئػػػػػػػػػػػػؿُ  

 

يػػد المشػػبو بخمسػػة قيػػود   وكػػاف ليػػا أثػػر بػػارز فػػي دقػػة الصػػورة حيػػث يق
 (.ٕالتشبييية)

 ويلتي مف بعدىما الشاعر عمرو بف ا،ىتـ   في قولو :
 وُقمػػػػُت ِإلػػػػى الَبػػػػْرِؾ الَيواِجػػػػِد فاتََّقػػػػػتْ 

 

 مقاِحيػػػػػػػػػػػُد ُكػػػػػػػػػػػػوـٌ كالػَمػَجػػػػػػػػػػػػػاِدِؿ ُروؽُ  
 

 . (ٖحيث قيد المشبو بلربعة قيود)
 بف شياب   في قولو: ويلتي مف بعدىـ ا،خنس

 ِحطَّػػػػػػاف بػػػػػػف عػػػػػػوٍؼ منػػػػػػازؿُ  البنػػػػػػة

 

ؽط كاتػػػػبُ    كمػػػػا َرقَّػػػػَش العنػػػػواف فػػػػي الػػػػرَّ

 

                                           
 الشاىد في سياؽ الغزؿ. - ٔ

 .الشاىد في سياؽ وصؼ الخيؿ - ٕ

 الشاىد في سياؽ وصؼ الناقة. - ٖ
 



 

  

 

 
                                    البدري فؤاد عبدالغنيد /         ة في شعر المفضمياتأثر التشبيو المقيد في دقة الصورة دراسة نقدية موازن 

 

ٕٕٙٓ 

(   ويتفػػؽ معػػو فػػي العػػدد :عبػػداهلل بػػف ٔحيػػث قيػػد المشػػبو بػػو بثالثػػة قيػػود)
(  ٘(  والحصػػيف بػػف الحمػػاـ )ٗ(  والكحمبػػة العرنػػي)ٖ( وربيعػػة بػػف مقػػرـو )ٕسػػممة)

 وغيرىـ كثير.
أف شػواىد اإليغػاؿ كثيػرة  منيػا  -مػف خػالؿ التطبيػؽ -الدراسةأثبتت  : راتعا

مػا يػدخؿ فػي نطػاؽ التشػبييات المقيػدة   ،ف القيػود تفيػد نكتػة بالغيػة يػتـ المعنػػى 
خػراج المعنػى  بدونيا   ولكف الشاعر أتى بالقيد لزيادة المبالغة فػي دقػة الصػورة   وا 

 جػػػػػابر بػػػػػف حنػػػػػي  فػػػػػي أكمػػػػػؿ دالالتػػػػػو  فعمػػػػػى سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ ال الحصػػػػػر   قػػػػػوؿ
 التغمبي :

 أناَفػػػػػْت وزَاَفػػػػػػْت فػػػػػػي الزطمػػػػػػاـِ كَلنَّيػػػػػػا

 

ـُ    ِإلػػػػػػػى َغْرِضػػػػػػػيا َأْجػػػػػػػاَلُد ِىػػػػػػػر  ُمػػػػػػػَؤوَّ
 

ـُ حيػث ذكػػر الشػػاعر مػػف قيػػود المشػػبو بػػو  الصػػفة فػػي قولػػو:ل  ل  وىػػذا  ُمػػَؤوَّ
القيد إيغاؿ حسف مف الشاعر   يساعد الناقة عمى التييج في السير ،ف كػوف اليػر 

ظفػاره فػي غرضػيا كػاف يكفػي لتحقيػؽ مػراد الشػاعر   ولكػف الشػاعر أوغػؿ ينيش بل
 بذكر ىذا القيد.

 ومثؿ قوؿ الكحمبة :
 ىػػػػػػي الفػػػػػػرس التػػػػػػي كػػػػػػرت عمػػػػػػييـ

 

 عمييػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػيُا كا،سػػػػػػػػػػد الكمػػػػػػػػػػيـُ  

 

وىذا  ل الكميـُ حيث ذكر مف قيود المشبو وىو ل الشيا ل  الصفة في قولو :ل 
بالشػجاعة   ،ف قولػو :ل الشػيا ل   كػاف  القيد إيغاؿ مػف الشػاعر فػي وصػؼ نفسػو

                                           
 الشاىد في سياؽ بكاا ا،طالؿ. - ٔ

 الشاىد في سياؽ بكاا ا،طالؿ.   - ٕ
 الشاىد في سياؽ الغزؿ. - ٖ
 الشاىد في سياؽ وصؼ الخيؿ. - ٗ
 الشاىد في سياؽ وصؼ الخيؿ. - ٘
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 يكفي في الداللة.
 كذلؾ قوؿ سويد بف أبي كاىؿ :
 كالَمَغػػػػػػػػػػػػػاِلي عاِرفػػػػػػػػػػػػػاٍت ِلمساػػػػػػػػػػػػػَرى

 

ـْ ِبالنطَسػػػػػػػػػػػغْ   ـْ ُتَوشَّػػػػػػػػػػػ  ُمْسػػػػػػػػػػػَنفاٍت َلػػػػػػػػػػػ

 

حيػػث ذكػػر مػػف قيػػود المشػػبو وىػػو ل الخيػػؿ ل  الجػػار والمجػػرور فػػي قولػػو:ل 
 ر.ل وىذا القيد إيغاؿ مف الشاع ِلمساَرى

أثبتت الدراسة أف ىناؾ كثيرا مف الصػور التشػبييية تتصػؼ بالِجػدة  خايضا :
واالبتكار   بسبب القيود التي أوردىا الشعراا في تمؾ الصور   والتػي أضػفت عمييػا 
نمػػا يعبػػر عػػف  صػػبغة االبتكػػار   ،ف الشػػاعر ال يبتكػػر معنػػًى بعيػػدا عػػف محيطػػو   وا 

لـ يعرؼ لو مف قبػؿ   وىػذا مػا أشػار إليػو  معنى غفؿ عنو الشعراا   أو يمبسو ثوبا
وحقػا يكػرر النقػاد فػي وصػؼ اآلثػار ا،دبيػة  بعض ا،دبػاا المحػدثيف   عنػدما قػاؿ:ل

ا،صيمة   كممات الخمؽ واالبتكار   ولكف ىػذه الكممػات ال تعنػي أف ا،دبػاا يوجػدوف 
عناصػر  ىذه اآلثار مف ال شيا . فيـ ال يخطفونيا مف فػراغ . إنمػا يػلتوف بيػا مػف

الحياة ويشكمونيا في صور جديدة   وىذا ىو معنى أنيػـ يخمقونيػا   فيػـ يخمقونيػا 
تمثيميات   وقصصا وأقاصيص وأشعارا   وقصائد يذيبوف أنفسيـ فييػا   ويعصػروف 

 .  (لٔ)قموبيـ 
ومف يطالع الدراسة يجد فييا كثيرا مف الصور التي توصؼ بالجدة واالبتكػار 

 فرى :  فتلمؿ معي قوؿ الشن
 َلَقػػػػػػد َأعَجَبتنػػػػػػي ال َسػػػػػػقوطًا ِقناُعيػػػػػػا

 

 ِإذا مػػػػػػػػػػا َمَشػػػػػػػػػػت َوال ِبػػػػػػػػػػذاِت َتَمفاػػػػػػػػػػتِ  
 

ػػػػوُ   َكػػػػَلفَّ َليػػػػا فػػػػي اَ،رِض ِنسػػػػيًا َتُقصا

 

ف ُتَكمَّمػػػػػػػػػػَؾ َتبَمػػػػػػػػػػتِ    َعمػػػػػػػػػػى َأمَّيػػػػػػػػػػا َواِ 
 

فيذه صورة رائعػة وجديػدة ومبتكػرة يصػؼ فييػا عفػة المػرأة وحيائيػا   ولعػؿ 
                                           

 ٜٙٙٔالثانيػة ػ ػ دار المعارؼ بمصر ػ الطبعػة  ٙٚٔفي النقد ا،دبي   د / شوقي ضيؼ ص - ٔ
 ـ
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ؿ في ىذا الغرض   والسبب الرئيس في ذلػؾ تمػؾ القيػود ىذه الصورة مف أروع ما قي
 التي وظفيا الشاعر توظيفا صحيحا تخدـ الصفة المراد إثباتيا في تمؾ المرأة .

 ومف ىذا القبيؿ قوؿ الكحمبة العرني   عندما وصؼ فرسو بقولو:
 كػػػػػػػػػػَلفَّ ِبِميَتْيَيػػػػػػػػػػا وَبْمػػػػػػػػػػَدِة َنْحرِىػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػِريـ المُ    َنزََّعػػػػػػامػػػػػػف النَّْبػػػػػػِؿ ُكػػػػػػرَّاَث الصَّ
 

،نو شبو صفحة عنؽ فرسو مف كثرة مػا أصػابيا مػف السػياـ بنبػات الكػراث 
  والقيػػود -فيمػا أعمػـ–المنػزوع السػاؽ   فيػػي بحػؽ صػورة لػػـ يسػبؽ إلييػا الشػػاعر 

التي أوردىا الشاعر في تمؾ الصورة أضػفت عمييػا قبػوال لػدى المتمقػي ورسػوخا فػي 
تميؿ إلى الجديد وترغب في الشيا المبتكػر  ذىنو   ،ف النفس البشرية دائما وأبدا 

 تحقيقو في الصورة. وىذا ما استطاع الشاعر
 أثبتػػت الدراسػػة أف القيػػود ليػػا دور بػػارز فػػي تحديػػد معػػالـ وجػػو  صادصااا :

الشبو   ،ف وجو الشبو يستخرج مػف الصػورة عمػى حسػب مػا ورد فييػا مػف قيػود   
 رسو بقولو:فعمى سبيؿ المثاؿ الشاعر المزرد عندما وصؼ ف

 وَسػػػػػػػْمَيبٌة َجػػػػػػػػْرداُا بػػػػػػػػاٍؽ َمِريُسػػػػػػػػيا

 

 ُمَوثََّقػػػػػػػػػػػػٌة مثػػػػػػػػػػػػُؿ الَيػػػػػػػػػػػػراَوِة حاِئػػػػػػػػػػػػؿُ  

 

فػالطوؿ  ىو ل الطوؿ والشدة والصػالبة ل فكاف وجو الشبو في ىذه الصورة  
ل والشػػدة مػػلخوذة مػػف القيػػد  وَسػػْمَيبةٌ أخػػذ مػػف القيػػد ا،وؿ وىػػو الصػػفة فػػي قولػػو:ل 

ل  أي صبرىا وشدتيا فػي السػير   والصػالبة مػلخوذة  ياباٍؽ َمِريسُ الثاني في قولو:ل 
ل  أي لـ تحمػؿ   وىػذا القيػد يػوحي بصػالبتيا وشػدتيا    حاِئؿُ مف القيد في قولو :ل 

 ،نيا محتفظة بنشاطيا وقوتيا.
 ومف ىذا القبيؿ أيضا قوؿ الحارث بف حمزة :

 لمػػػػػػػػػِف الػػػػػػػػػدطياُر عفػػػػػػػػػوَف بػػػػػػػػػالَحبسِ 

 

 رياُتيػػػػػػػػػػػػػػػػػا كميػػػػػػػػػػػػػػػػػارِؽ الفُػػػػػػػػػػػػػػػػػرسِ  
 

جو الشبو في ىذا البيت   ىول الظيور مع التميز ل  فمممح التميز ملخوذ فو 
ل حيػث قيػدت ىػذه الصػحؼ  الفُػرسِ مف القيد المتمثػؿ فػي المضػاؼ إليػو فػي قولػو:ل 
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بصحؼ الفرس خاصة  ،ف العجـ كانت تجعػؿ كتبيػا العزيػزة عمييػا فػي الحريػر ومػا 
 يجري مجراه.

 : كذلؾ قوؿ الحصيف بف الحماـ
ػػػػػػْرحاِف َيضػػػػػػِرُبُو النَّػػػػػػَدىوَأْجػػػػػػرَ   َد كالسط

 

ػػػػػػػيِد َشػػػػػػػقَّاَا ِصػػػػػػػْمِدَما   ومحبوكػػػػػػػًة كالسط
 

فوجػػو الشػػبو فػػي الصػػورة ا،ولػػى ىػػول شػػدة السػػرعة مػػع الحػػافز والمحػػرؾل   
ل  أي يصػػيبو المطػػر    َيضػػِرُبُو النَّػػَدىفالحػػافز والمحػػرؾ فيػػـ مػػف القيػػد  فػػي قولػػو:ل 

 ولذلؾ فيو يسرع إلى ملواه .
 لقبيؿ أيضا   قوؿ عمرو بف ا،ىتـ :ومف ىذا ا

 وُقمػػػػُت ِإلػػػػى الَبػػػػْرِؾ الَيواِجػػػػِد فاتََّقػػػػػتْ 

 

 مقاِحيػػػػػػػػػػػُد ُكػػػػػػػػػػػػوـٌ كالػَمػَجػػػػػػػػػػػػػاِدِؿ ُروؽُ  

 

فوجػػو الشػػبو فػػي البيػػت ىػػول العظػػـ والضػػخامة والجمػػاؿ فػػي كػػؿل  فػػالعظـ 
ل  وىػػػي اإلبػػػؿ العظػػػاـ ا،جسػػػاـ وا،سػػػنمة    مقاِحيػػػدُ مػػػلخوذ مػػػف القيػػػد فػػػي قولػػػو:ل 

ل  أي إبػؿ خيػار  ،ف ىػذا القيػد  ُروؽُ جماؿ مممح أخذ مف القيد الثاني في قولو:ل وال
 يوحي بجماؿ ىيئة اإلبؿ التي تقدـ طعاما لألضياؼ.

 ومف ذلؾ أيضا قوؿ ا،خنس بف شياب :
 َتطػػػػاَيُر َعػػػػف َأعجػػػػاِز حػػػػوٍش َكَلنَّيػػػػال

 

 لَجيػػػػػػػػػػاـٌ أراؽ مػػػػػػػػػػااه َفيػػػػػػػػػػَو رِئػػػػػػػػػػبُ  

 

عة والخفػػة واالرتفػػاعل   فمممػػح السػػرعة فوجػػو الشػػبو فػػي البيػػت ىػػول السػػر 
ل   ،ف السػػحب عنػدما تػػتخمص مػػف ميائيػػا  أراؽ مػػااهمػلخوذ مػػف القيػػد فػي قولػػو:ل 

 يساعد ذلؾ في سرعتيا.
أثبتت الدراسة أف الصور التشبييية المقيدة  قػادرة عمػى الجمػع بػيف صاتعا : 

القصػػر فػػي قػػوؿ المتناقضػػات والمتباعػػدات   وال أدؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف تشػػبيو الناقػػة ب
 : عمرو بف ا،ىتـ

 وُقمػػػػُت ِإلػػػػى الَبػػػػْرِؾ الَيواِجػػػػِد فاتََّقػػػػػتْ 

 

 مقاِحيػػػػػػػػػػػُد ُكػػػػػػػػػػػػوـٌ كالػَمػَجػػػػػػػػػػػػػاِدِؿ ُروؽُ  
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   -واختػػار منيػػا المشػػبو وىػػول الناقػػة  -حيػػث جمػػع الشػػاعر بػػيف الباديػػة
 فيػذا دليػؿ عمػى حضػور -حيث اختػار منيػا المشػبو بػو وىػو ل القصػرل –والحاضرة 

 بدييتو وسعة خيالو. ذىنو وسرعة
 : ومف ىذا القبيؿ أيضا قوؿ ا،خنس بف شياب

 َتطػػػػاَيُر َعػػػػف َأعجػػػػاِز حػػػػوٍش َكَلنَّيػػػػال

 

 لَجيػػػػػػػػػػاـٌ أراؽ مػػػػػػػػػػااه َفيػػػػػػػػػػَو رِئػػػػػػػػػػبُ  

 

حيث جمع في صػورتو التشػبييية بػيف ا،رض والسػماا   فػالتقط لنػا صػورة 
الػتقط لنػا صػورة المشبو وىو ل الناقة ل   مف ا،رض   ثـ صعد بخيالو إلى السماا و 

 المشبو بو وىو ل السحابل.
أثبتػت الدراسػة أف التقييػد يتعمػؽ بػالطرفيف ) المشػبو والمشػبو بػو (   ثاينا :

وقد يكوف التقييد في الطرفيف معا  أو في المشبو دوف المشبو بػو   أو فػي المشػبو 
 بو دوف المشبو.

 : فمف الشواىد التي قيد فييا الطرفاف   قوؿ عبداهلل بف سممة
 أمسػػػػػػػػت بمسػػػػػػػػتف الريػػػػػػػػاح مفيمػػػػػػػػة

 

 (ٔ)المنكػػػػوس كالوشػػػػـ ُرٍجػػػػَع فػػػػي اليػػػػد 
 

 ومنو أيضا   قوؿ المرقش ا،كبر :
 الػػػػػػػػػػػدَّاٌر َقػػػػػػػػػػػػْفٌر والراُسػػػػػػػػػػػػوـُ َكَمػػػػػػػػػػػا

 

 (ٕ)َرقَّػػػػػػػَش فػػػػػػػي َظْيػػػػػػػِر اّ،ِديػػػػػػػـِ َقَمػػػػػػػـْ  
 

 (.ٖوالشواىد مف ىذا النوع كثيرة)
 وؿ ومػػػػػػف الشػػػػػػواىد التػػػػػػي قيػػػػػػد فييػػػػػػا المشػػػػػػبو دوف المشػػػػػػبو بػػػػػػو   قػػػػػػ

 المزرد:
 (ٔ)ُمَوثََّقػػػػػػػػػػٌة مثػػػػػػػػػػُؿ الَيػػػػػػػػػػراَوِة حاِئػػػػػػػػػػؿُ   وَسػػػػػػػْمَيبٌة َجػػػػػػػػْرداُا بػػػػػػػػاٍؽ َمِريُسػػػػػػػػيا

                                           
 الشاىد في سياؽ بكاا ا،طالؿ. - ٔ
 الشاىد في سياؽ بكاا ا،طالؿ. - ٕ
 جميع السياقات جاات فييا شواىد قيد فييا الطرفاف. - ٖ
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 ومف ذلؾ قوؿ الحصيف بف الحماـ :
 (ٕ)ومحبوكًة كالسطيِد َشقَّاَا ِصْمِدَما

 ومف ىذا القبيؿ أيضا   قوؿ سويد بف أبي كاىؿ :
 كالَمَغػػػػػػػػػػػػػاِلي عاِرفػػػػػػػػػػػػػاٍت ِلمساػػػػػػػػػػػػػَرى

 

ـْ تُ   ـْ ِبالنطَسػػػػػػػػػغْ ُمْسػػػػػػػػػَنفاٍت َلػػػػػػػػػ  (ٖ)َوشَّػػػػػػػػػ
 

 ومنو أيضا   قوؿ عمرو بف ا،ىتـ:
 وُقمػػػػُت ِإلػػػػى الَبػػػػْرِؾ الَيواِجػػػػِد فاتََّقػػػػػتْ 

 

 (ٗ)مقاِحيػػػػػػػػػُد ُكػػػػػػػػػوـٌ كالػَمػَجػػػػػػػػػػاِدِؿ ُروؽُ  
 

 ومنو أيضا قوؿ الكحمبة العرني :
 ىػػػػػػي الفػػػػػػرس التػػػػػػي كػػػػػػرت عمػػػػػػييـ

 

 (٘) عمييػػػػػػػا الشػػػػػػػيُا كا،سػػػػػػػد الكمػػػػػػػيـُ  
 

 فييا المشبو بو دوف المشبو   قوؿ ا،خنس: ومف الشواىد التي قيد
 البنػػػػػػة ِحطَّػػػػػػاف بػػػػػػف عػػػػػػوٍؼ منػػػػػػازؿُ 

 

ؽط كاتػػبُ    (ٙ)كمػػا َرقَّػػَش العنػػواف فػػي الػػرَّ
 

 ومف ىذا القبيؿ   قوؿ المخبؿ السعدي :
ػػػػػػػػػػػػحيفِة ال  وُتريػػػػػػػػػػػػَؾ وْجيػػػػػػػػػػػػًا كالصَّ

 

 (ٚ)ظمػػػػػػػػػػػػتُف ُمْخػػػػػػػػػػػػَتِمٌج   وال َجْيػػػػػػػػػػػػـُ  
 

 ومنو أيضا قوؿ ربيعة بف مقرـو :
 ظبيػػػػػػػػة بكػػػػػػػػر أطػػػػػػػػاع ليػػػػػػػػاكلنيػػػػػػػػا 

 

 (ٛ)مػػػػػف حومػػػػػؿ تمعػػػػػات الجػػػػػو أو أدوا 
 

                                                                                                           
 الشاىد في سياؽ وصؼ الخيؿ. - ٔ
 الشاىد في سياؽ وصؼ الخيؿ. - ٕ
 الشاىد في سياؽ وصؼ الخيؿ. - ٖ
 الشاىد في سياؽ وصؼ الناقة. - ٗ
 الشاىد في سياؽ الفخر. - ٘

 الشاىد في سياؽ بكاا ا،طالؿ. - ٙ
 الشاىد في سياؽ الغزؿ. - ٚ
 الشاىد في سياؽ الغزؿ. - ٛ
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ف شػئت فقػؿ كميػا –أثبتػت الدراسػة أف أكثػر التشػبييات الػواردة  : تاصعا -وا 
عند الشػعراا مسػتمدة مػف بيئػتيـ التػي كػانوا يعيشػوف فييػا ويتجولػوف بػيف رماليػا  

يئػة ىػي وىذا دليؿ واضح عمى عشقيـ لقاموسػيـ الصػحراوي   كمػا أنػو يؤكػد أف الب
المميػػـ ا،وؿ لمشػػاعر   ،ف الشػػاعر يعػػايش البيئػػة منػػذ صػػغره ومػػرورا بطفولتػػو   
وحتى نبوغو في عالـ الشعر   ومف ثَـّ يستمد مف عناصرىا تجربتو الشعرية   وىػذا 
ما نراه واضحا في ىػذه الدراسػة   فعمػى سػبيؿ المثػاؿ   الشػاعر ربيعػة بػف مقػرـو   

   في قولو: -مف البيئة التي عاش فييا الشاعر والظبية -يشبو حبيبتو بالظبية
 كلنيػػػػػػػػا ظبيػػػػػػػػة بكػػػػػػػػر أطػػػػػػػػاع ليػػػػػػػػا

 

 مػػػػػػػػف حومػػػػػػػػؿ تمعػػػػػػػػات الجػػػػػػػػو أو أدوا 

 

كػػذلؾ الشػػاعر الكحمبػػة العرنػػي   يشػػبو صػػفحة عنػػؽ فرسػػو بنبػػات الكػػراث   
 وىذا النبات مف البيئة   وىذا ما جاا في قولو:

 كػػػػػػػػػػَلفَّ ِبِميَتْيَيػػػػػػػػػػا وَبْمػػػػػػػػػػَدِة َنْحرِىػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػِريـ الُمَنزََّعػػػػػػامػػػػػػف النَّ    ْبػػػػػػِؿ ُكػػػػػػرَّاَث الصَّ

 

والػػػذئب مػػػف  -كػػذلؾ الحصػػػيف بػػف الحمػػػاـ يشػػػبو عػػْدَو فرسػػػو بعػػػدو الػػذئب
   وىذا ما جاا في قولو:-البيئة

ػػػػػػْرحاِف َيضػػػػػػِرُبُو النَّػػػػػػَدى  وَأْجػػػػػػَرَد كالسط

 

ػػػػػػػيِد َشػػػػػػػقَّاَا ِصػػػػػػػْمِدَما   ومحبوكػػػػػػػًة كالسط
 

السػػرعة بالسػػياـ   كػػذلؾ الشػػاعر سػػويد بػػف أبػػي كاىػػؿ   يشػػبو خيمػػو فػػي
 والسياـ مف أدوات الحرب التي كاف يعايشيا الشاعر   وىذا ما جاا في قولو:

 كالَمَغػػػػػػػػػػػػػاِلي عاِرفػػػػػػػػػػػػػاٍت ِلمساػػػػػػػػػػػػػَرى

 

ـْ ِبالنطَسػػػػػػػػػػػغْ   ـْ ُتَوشَّػػػػػػػػػػػ  ُمْسػػػػػػػػػػػَنفاٍت َلػػػػػػػػػػػ
 

(   ولعػؿ مقصػد الشػعراا ٔوغير ذلؾ كثير مف الشواىد المستمدة مف البيئػة)
ة وتثبيتيػػا فػػي ذىػػف المتمقػػي   وتفاعمػػو معيػػا مػػف ذلػػؾ   رسػػوخ الصػػورة التشػػبييي

 تفاعال مباشرا مف خالؿ ما اْسُتِمدَّ مف البيئة.
أثبتت الدراسة أف التشبييات المقيدة برزت وغػزت أغمػب السػياقات   عاشرا :

                                           
 مستمدة مف البيئة. -إف لـ يكف كميا –يكاد يكوف أغمب شواىد الدراسة  - ٔ



 

  

 

 
                                    البدري فؤاد عبدالغنيد /         ة في شعر المفضمياتأثر التشبيو المقيد في دقة الصورة دراسة نقدية موازن 

 

ٕٕٙٚ 

مما كاف لو داللة واضحة عمى ميارة الشعراا في استخداميا وطوعيتيا عمػى حسػب 
 :ما يريدوف   حيث شممت الدراسة 

سياؽ بكاا ا،طالؿ   وسياؽ الغزؿ   وسياؽ وصؼ الخيؿ   وسياؽ وصؼ 
 الناقة   وسياؽ وصؼ الثور   وسياؽ الفخر بمكاـر ا،خالؽ .

أثبتػػت الدراسػػة أف اسػػتخداـ التشػػبييات المقيػػدة دليػػؿ واضػػح  : احلااادع عشاار
ويػػة وبرىػػاف سػػاطع عمػػى ميػػارة الشػػعراا   ودقػػتيـ البارعػػة فػػي اسػػتخداـ ا،لفػػاظ المغ

 وتوظيفيا توظيفا رائعا   يخدـ المعاني المرادة مف الشعراا.
 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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  فهرس ادلصادر وادلراجع
مطبعػة -تحقيؽ محمػود محمػد شػاكر -ليإماـ عبد القاىر الجرجاني   -أسرار البالغة  -ٔ

 ـ.ٜٜٔٔ-ىػٕٔٗٔ –الطبعة ا،ولى  -المدني
–مكتبػػة المعػػارؼ -ت/ محمػػد عبػػد المػػنعـ خفػػاجي -يػػب القزوينػػيلمخط - اإليضػػاح -ٕ

 ـ.ٕٙٓٓىػ ٕٙٗٔ -الطبعة ا،ولى
 -مكتبػة الشػػباب -ت/ حفنػي شػػرؼ -–البػػف وىػب الكاتػػب –البرىػاف فػي وجػػوه البيػاف  -ٖ

 ـ.ٜٜٙٔ –القاىرة 
الطبعػػػة  -بيػػػروت -دار صػػػعب -ت/ فػػػوزي عطػػػوى -–لمجػػػاحظ  -البيػػػاف والتبيػػػيف  -ٗ

 ـ.ٜٛٙٔ -ا،ولى
المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمػـو   -–تاريا ا،دب العربي  محمود فيمي حجازي-٘

 القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب.
لألسػػتاذ الػػدكتور: عبػػدالمنعـ سػػيد عبدالسػػالـ  -التشػػبيو المقيػػد بػػيف اإلفػػراد والتركيػػب -ٙ

 ـ. ٜٜٙٔ -ىػٙٔٗٔ -الطبعة ا،ولى -مطبعة ا،مانة- -ا،شقر
 –الطبعػة الخامسػة  -مكتبػة الخػانجي -تحقيؽ / محمود محمد شػاكر –دالئؿ اإلعجاز -ٚ

 ـ.ٕٗٓٓىػ ٕٗٗٔ
 بيروت. –دار صعب  –فوزي عطوى  ت/ -ديواف ا،عشى -ٛ
دار الكتػػػب –ضػػبطو وصػػػححو ا،سػػػتاذ/ مصػػطفي عبػػػد الشػػػافي  -ديػػواف امػػػرئ القػػػيس-ٜ

 ـ.ٕٗٓٓ -ىػٕ٘ٗٔ –الطبعة الخامسة  -لبناف –بيروت  –العممية 
 -الطبعػػػة ا،ولػػػى –دار الكتػػػب العمميػػػة  -تحقيػػػؽ /عمػػػى فػػػاعور-ديػػػواف الفػػػرزدؽ  -ٓٔ

 ـ.  ٜٚٛٔ -ىػٚٓٗٔ
كػػػارلوس  عنػػي بػػالطبع : -شػػرح أبػػػي محمػػد القاسػػـ ا،نبػػػاري –ديػػواف المفضػػميات  -ٔٔ

 ـ.ٕٜٓٔ -بيروت –مطبعة اآلباا  –يعقوب اليؿ 
دار الكتػػب  –ؽ/ فخػػر الػػديف قبػػاوة تحقيػػ–شػػرح اختيػػارات المفضػػؿ لمخطيػػب التبريػػزي  -ٕٔ

 ـ.ٜٚٛٔىػٚٓٗٔ –الطبعة الثانية  -لبناف–بيروت  –العممية 
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 –دار إحيػػػاا الكتػػػب العربيػػػة  -ت/ السػػػيد أحمػػػد صػػػقر -البػػػف فػػػارس –الصػػػاحبي  -ٖٔ
 ـ.ٜٚٚٔ

ط دار الكتػػب  -ضػػمف شػػروح التمخػػيص -لبيػػاا الػػديف السػػبكي –عػػروس ا،فػػراح  -ٗٔ
 بيروت لبناف. -العممية

ت/ محمػد محيػي الػديف عبػػد - -البػف رشػيؽ القيروانػي -العمػدة فػي محاسػف الشػعر -٘ٔ
 ـ.  ٕٜٚٔ -الطبعة الرابعة-بيروت -دار الجيؿ لمنشر -الجميد

دار  -ت/ عبػاس عبػد السػاتر   ونعػيـ زرزور -البػف طباطبػا العمػوي –عيار الشػعر  -ٙٔ
 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػٕٙٗٔ -الطبعة الثانية -الكتب العممية

 ٜٙٙٔقد ا،دبي   د / شػوقي ضػيؼ ػ دار المعػارؼ بمصػر ػ الطبعػة الثانيػة ػ في الن -ٚٔ
 ـ.

 مف دوف. -بيروت -مكتبة المعارؼ -لممبرد –الكامؿ في المغة وا،دب  -ٛٔ
ود/ إبػراىيـ السػعافيف  -ت/ د إحسػاف عبػاس -كتاب ا،غاني ،بي الفرج ا،صػفياني -ٜٔ

 ـ.   ٕٛٓٓىػ ٜٕٗٔ –ثالثة الطبعة ال -دار صادر بيروت -وأ/ بكر عباس –
 مف دوف. –ت/ رضا تجّدد –البف النديـ  -كتاب الفيرست  -ٕٓ
دار عطػػػػوة لمطباعػػػػة  –ت/ د/ محمػػػػد عبػػػػد المػػػػنعـ خفػػػػاجي  -كتػػػػاب نقػػػػد الشػػػػعر  -ٕٔ

 ـ.ٜٜٚٔ -ىػٜٜٖٔ -بالقاىرة
 ىػ.ٕٖٓٔ –الطبعة ا،ولى  -مطبعة الجوائب ل قسطنطنية ل -كتاب نقد الشعر -ٕٕ
 مف دوف. –لمسكاكي  –لعمـو مفتاح ا -ٖٕ
-مجموعػات مػف عيػوف الشػعر ت/ أحمػد محمػد شػاكر –المفضميات ) ديػواف العػرب  -ٕٗ

 مف دوف. -دار المعارؼ –الطبعة السادسة  –وعبد السالـ محمد ىاروف 
  ـ.ٜ٘ٓٔ -طبع ليدف -أبو عبيدة البصري  -نقائض جرير والفرزدؽ -ٕ٘


