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 بالخلغة العربيةخلص  امل
الصورة جوىر الشعر وىي ركف أساسي تقـو عمييا القصيدة ، وتعد لبنة ميمة 

 في نقؿ األفكار والرؤى واألحاسيس  . 
تحاوؿ ىذه الدراسة الوقوؼ عمى وجوه التصوير في شعر جرير، فيو يمثؿ 

نما ألداء أغرا ض يتطمبيا مممحًا أساسيًا في شعره، ولـ يكف حضورىا اعتباطيًا، وا 
السياؽ، وستقتصر عمى األبيات التي برز فييا عنصر الخياؿ والموف والصورة 
النفسية باعتبارىا مف أبرز الوسائؿ التي يمجأ إلييا الشاعر لتشكيؿ صورتو 
الشعرية، مع اإلشارة إلى تفاعؿ الصور وتضافرىا مف أجؿ تقديـ صورة كمية تعكس 

 تجربة الشاعر ومشاعره.
سوؼ يتناوؿ البحث المسائؿ اليدؼ المطموب مف ىذه الدراسة ولموصوؿ إلى 

 الصورة المونية،التالية: التعريؼ بالشاعر ومكانتو الشعرية، مفيـو الصورة الفنية، 
، مع تعريؼ وتحديد كؿ مصطمح منيا بغية الخيالية، الصورة النفسيةالصورة 

 ابو الشعري.الوصوؿ إلى ما انطوت عميو قصائده مف جماليات مخبوءة في خط
 ويخمص البحث إلى نتائج لعّؿ مف أبرزىا ما يمي:

 لمخياؿ دور ميـ في تشكيؿ الصورة عند جرير. -
 يعد الموف مف العناصر الميمة التي تشكؿ الصورة لديو. -
 تتضمف صور جرير بعدًا نفسيًا يؤثر وجدانيًا في المتمقي أبمغ تأثير.  -
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Types of poetic images in Jareer’s poetry 

Asmaa, Awad, Aljumaey 
Abstract: 

Jareer is one of the most prominent Arab Muslim 
poets, throughout the history of Arabic language 
literature. The present study is interested in Jareer’s 
poetry that concentrates on poetic images. The aim of 
the study is to shed as much light as possible on those 
types and tools in order to inspect the poet’s literary 
ability in using colors and figurative devices  and their 
components such similes, metaphors, anatomy, 
intertextuality, paronomasia, imagination and 
psychological image and correspondence of the senses 
in his stylistic approaches. 
The paper finally concludes that Jareer has used 
those devices artistically to a degree that showed his 
linguistic ability of self-expressing   in a distinct, 
proper, and greatly accepted way 
Key words: 
Jareer, poetic images, rhetoric, stylistics, colors, 
imagination, correspondence of the senses. 
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 مقدمة

الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمػى أشػرؼ األنبيػاء والمرسػميف محمػد 
 وعمى آلو وصحبو وسمـ وبعد...

تعد الصورة الفنية لبنة أساسية في البنػاء العػاـ لمػنص الشػعري، ومكونػًا ميمػًا 
في نقؿ األفكار واألحاسيس والرؤى، وال ترد في النص زينة وحمية و"إنما ىي تشػكؿ 

ر الفػػػف الشػػػعري ذاتػػػو، إنيػػػا ىػػػي التػػػي تحػػػور الطاقػػػة الشػػػعرية المختبئػػػة فػػػي جػػػوى
وتفقد الصورة قيمتيا إذا انفصمت عػف الصػور األخػرى المكونػة لمقصػيدة، ، (1)العالـ"

"فػػاذا انفصػػمت الصػػورة الجزئيػػة عػػف مجموعػػة  يقػػوؿ الػػدكتور عػػز الػػديف إسػػماعيؿ
فػي الصػورة العامػة، أمػا إذا  الصور األخرى المكونػة لمقصػيدة، فقػدت دورىػا الحيػوي

 . (2)ىي تساندت مع مجموعة الصور األخرى أكسبيا ىذا التساند الحيوية والخصب"

وبذلؾ فاف الصورة ىي "طريقة خاصػة مػف طػرؽ التعبيػر، أو وجيػة مػف أوجػو 
الداللة، تنحصر أىميتيا فيما تحدثو في معنى مف المعاني، مػف خصوصػية وتػأثير، 

لخصوصػػية أو ذاؾ التػػأثير، فػػاف الصػػورة لػػف تغيػػر مػػف طبيعػػة ولكػػف أيػػًا كانػػت ىػػذه ا

                                           

 . ٙكويف، جوف، بناء لغة الشعر، ترجمة:  أحمد درويش، مكتبة الزىراء، د. ت، ص  (1)
 .ٓٓٔإسماعيؿ، عز الديف، التفسير النفسي لألدب، دار العودة، د. ت. ص  (2)
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المعنػػى فػػي ذاتػػو، إنيػػا ال تغّيػػر إال مػػف طريقػػة عرضػػو وكيفيػػة تقديمػػو وتػػأثيره فػػي 
  .(1)المتمقي"

وقد آثرت الباحثة أف يكوف مجاؿ الدراسػة "جريػر"، إذ إنػو مػف أصػحاب الطبقػة 
يػا، ولديػو قػدرة لغويػة عاليػة، العميا في الشعر األموي، وقد برع فػي فنػوف الشػعر كم

وىػو مػف الشػػعراء الػذيف أثّػروا وتػػأثروا بغيػرىـ، ومكانتػو بػػيف شػعراء اإلسػالـ كمكانػػة 
 امرئ القيس واألعشى بيف شعراء الجاىمية.

إف ىذه الدراسة تسعى إلى الكشؼ عف وسائؿ وآليات التصوير الفني في شػعر 
، وبالصػػورة الخياليػػة، وبالصػػورة جريػػر مػػف خػػالؿ الوجػػوه التاليػػة: التصػػوير بػػاأللواف

النفسية، إذ قد اىتـ الشػعراء قػديما وحػديثا بالصػورة الفنيػة وآلياتيػا وطػرؽ تكوينيػا 
حتػػى غػػدت عنصػػرا ميمػػا فػػي تشػػكيؿ وبنػػاء الػػنص الشػػعري، ودلػػيال عمػػى مظػػاىر 
التطػػور والتجديػػد فػػي مسػػالؾ التعبيػػر وفنػػوف القػػوؿ. وقػػد تػػـ القيػػاـ بايضػػاح وجػػوه 

ي التي انطمقت منيا الدراسػة  وذلػؾ بتعريػؼ كػؿ مصػطمح وبيػاف حػده. التصوير الفن
ونظػػرا لمػػا تمثمػػو الصػػورة الشػػعرية مػػف مالمػػح بػػارزة فػػي شػػعره، ولػػـ يكػػف حضػػورىا 
اعتباطا أو جزافا كيفما اتفؽ، فقد كاف مف الصعوبة بمكاف رصد سائر وجوه الصػورة 

ؿ مػا نػراه متميػزا، آممػيف أف وآلياتيا في كامؿ قصائده في ديوانو، لذا سنكتفي بتحميػ
يبيف ما قمنا بو مف جيػد عػف الوجػوه والوسػائؿ التػي يطرحيػا الخطػاب الشػعري فػي 
عصر جرير وسياقو الثقافي، وبما يفػي بػالوقوؼ عمػى ميارتػو المغويػة فػي اسػتثمار 
المكونات البالغية  مف تشبيو، واستعارة، وكناية، ومجاز، وعناصر الخيػاؿ والتخييػؿ 

األلػػواف، وتػػوازي وتقابػػؿ المعػػاني، واإليقػػاع وتػػراس الحػػواس أو مػػا يعػػرؼ والتنػػاص و 
                                           

، دار التنػػوير ٖر، الصػػورة الفنيػػة فػػي التػػراث النقػػدي والبالغػػي عنػػد العػػرب، طعصػػفور، جػػاب (1)
 .ٖٕٖـ، ص ٖٜٛٔلمطباعة والنشر، بيروت، 
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بالصػػورة النفسػػية التػػي بموجبيػػا تصػػعد وتتنػػامى التجػػارب واألحاسػػيس لتشػػكيؿ مػػا 
يشػػبو الصػػػورة الكميػػة لمػػػنص الواحػػد. وال يفػػػوتني اإلشػػارة إلػػػى تػػداخؿ ىػػػذه األبعػػػاد 

ن –والخياليػػػة  –)المونيػػػة  مػػػا جػػػرى ىػػػذا الفصػػػؿ لضػػػرورة والنفسػػػيةي فيمػػػا بينيػػػا، وا 
 منيجية فحسب. 

واعتمدت الدراسة منيج الوصؼ واالستقراء والتحميؿ  حيث جمعت فييا األبيات 
ـّ تحميميا.  التي برز فييا عنصر التصوير ثـ ت

وقػػد حظػػي شػػعر جريػػر بدراسػػات عػػدة منيػػا: جريػػر حياتػػو وشػػعره لمػػدكتور محمػػد 
اف "جريػر" لمػدكتور جميػؿ سػمطاف، دار ـ، ودراسػة بعنػو ٜٛٙٔنعماف طػو، دار المعػارؼ 

 ـ.ٜٛٙٔاألنوار، بيروت، 
والدراسات السابقة فػي شػعر جريػر كثيػرة، لكنيػا حػيف تقػارب دراسػة الصػورة الفنيػة      

في شػعر جريػر تعػرض ليػا بايجػاز مػع ذكػر بعػض الشػواىد فػي أغػراض المػدح والغػزؿ 
زدؽ قينا فػي شػعر جريػر: دراسػة والفخر واليجاء، كما نرى ذلؾ في األبحاث التالية: الفر 

فػػي مصػػدر الصػػورة وتأصػػيؿ دالالتيػػا ، خميػػؿ عبدالسػػالـ الرفػػوع، مجمػػة مؤتػػة لمبحػػوث 
ـ ،  الصػػورة الفنيػػة فػػي شػػعر ٕٗٓٓوالدراسػػات ، المجمػػد التاسػػع عشػػر، العػػدد الثػػامف 

اليويػػػدي، رسػػػالة  فالربيػػػع، إشػػػراؼ عبػػػد الػػػرحم جريػػػر، لمعػػػروؼ سػػػميماف عبػػػد اهلل
ـ، والصػػورة الشػعرية ونماذجيػػا بػيف جريػػر ٕٛٓٓعػػة آؿ البيػت، األردف، ماجسػتير، جام

، ٗ، عٜوالفػػػػرزدؽ، صػػػػالح محمػػػػد حسػػػػف، مجمػػػػة أبحػػػػاث كميػػػػة التربيػػػػة األساسػػػػية، ـ
ـ، وصورة الميجو في نقائض جرير واألخطؿ ، صالح مال عزيػز ، وشػعر جريػر ٕٓٔٓ

عنػاني، رسػالة دكتػوراه، أحمد أبو القاسـ، إشػراؼ محمػد زكريػا  يدراسة فنية، عبد الياد
ـ. مػػع قربيػػا جػػدا مػػف موضػػوعنا إال أنيػػا ال ٕٔٔٓكميػػة ااداب، جامعػػة اإلسػػكندرية، 

تقصد ما قصدت إليو مف جمع صور الموف والتخييؿ والصػورة النفسػية، ودراسػة األوجػو 
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فييا بالتفصيؿ، وما اشتممت عميو مػف اإلشػارات والػدالالت التػي جػاءت زاخػرة بكثيػر مػف 
ت التي تآزرت فييا الصور وتفاعمت فييا الدالالت، إذ بػدت   كمػا سػوؼ نػرى   اإلشارا

تمػػؾ الصػػور )المونيػػة والخياليػػة والنفسػػيةي متفاعمػػة مػػع بقيػػة أجػػزاء تراكيػػب النصػػوص 
كاشفة عف تقنيػة سػاعدت عمػى تكثيػؼ المعػاني واإليقاعػات الدالػة عمػى تجربػة الشػاعر 

القػػػراءات ، وقػػػد اسػػػتطاع الشػػػاعر أف يوصػػػؿ وتفػػػرده ، وفاتحػػػة المجػػػاؿ أمػػػاـ التأويػػػؿ و 
قناعػا، األمػػر الػػذي يمكػف القػػوؿ فيػػو  لمتمقيػو حالتػػو الشػػعورية ورؤيتػو الفكريػػة إمتاعػػا وا 
بأنو قد انجمى مف خالؿ ىذا البحث تعالؽ وتواشج وتآزر ىػذه المكونػات التصػويرية فػي 

زيػػد الػػنص شػػعر جريػػر ، ومػػدى إسػػياميا فػػي تشػػكيؿ بنػػاءات لغويػػة ومسػػالؾ أسػػموبية ت
وثاقة وجمالية ، وتستدعي البحث عف سر ىذه التقنية وعمة المجوء إلييػا عمػى مسػتوى 
التبميػػغ والتػػأثير النفسػػي ، وعمػػى مسػػتوى العالقػػات التماسػػكية التػػي تػػؤدي إلػػى انسػػجاـ 
النص ووثاقتو وتعالؽ أجزائو وارتباط جممو بعضيا ببعض ، وتفعيؿ المشاركة بيف نفػس 

 المتمقي وانعكاس ذلؾ في إنتاج المعنى وتشكيمو . المتكمـ وأثره في 
ـّ بػبعض أنػػواع       ولعػؿ الباحثػة مػػف خػالؿ قراءتيػػا لػديواف جريػػر اسػتطاعت أف تمػػ

نيػا حػيف  التصوير الفني في شػعره تعرضػيا ىنػا عسػى أف تصػادؼ رضػى القػارئ. وا 
  ثػـ تشير إلػى ديوانػو فسػتذكره مرجعػًا فػي أوؿ وروده، وفػي قائمػة المصػادر، كػامالً 

تقتصر في الرجوع إليو بعد ذلؾ باسـ "الديواف" لالختصار وتقميؿ التكرار الممؿ، ألنو 
  مفيـو لدى القاري أنو المورد لكؿ الشواىد الشعرية في ىذا البحث.

 : ومكانته الشعرية التعريف بالشاعر
جاء تعريؼ جرير عنػد ابػف قتيبػة كمػا يمػي: "ىػو جريػر بػف عطيػة بػف حذيفػة. 

بني ُكميػب بػف يربػوع. وكػاف عطيػة أبػو جريػر مضػعوًفا، وأـ جريػر أـ قػيس وىو مف 
بنت معبد، مف بني كميب بف يربوع. وكاف لػو أخػواف: عمػرو بػف عطيػة، وأبػو الػورد 
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ػػػر نيفػػػا وثمػػػانيف سػػػنة، ومػػػات  بػػػف عطيػػػة. وولػػػدت جريػػػرًا أمػػػو لسػػػبعة أشػػػير، وُعمو
وىػػو أحػػد شػػعراء ، (1) د"باليمامػػة. وكػػاف ُيكنػػى أبػػا حػػزرة، وكػػاف لػػو عشػػرة مػػف الولػػ

األخطػػؿي، ومػػف  -الفػػرزدؽ -اليجػػاء الثالثػػة األىػػـ شػػأنًا فػػي العصػػر األمػػوي )جريػػر
الطبقػػة األولػػى مػػف طبقػػات الفحػػوؿ، ويمكػػف أف يعػػد واحػػدًا مػػف أىػػـ الشػػعراء العػػرب 

ألبػػي ميػػدي البػػاىمي وكػػاف مػػف عممػػاء العػػرب : أييمػػا أشػػعر "المسػػمميف  فقػػد قيػػؿ 
 .(2)"ضب ثـ قاؿ: جرير أشعر العرب كمياأجرير أـ الفرزدؽ؟ فغ

نشأ جرير فػي أسػرة متواضػعة، وعػرؼ بتدينػو وعفتػو وأخالقػو العاليػة فقػد ذكػر 
: مػا يغنػي فقػاؿ لػو رجػؿ .كػاف يخػتـ مجمسػو بالتسػبيح فيطيػؿ"األصفياني أف جريػرًا 

فتبسػػـ وقػػاؿ: يػػا ابػػف أخػػي )خمطػػوا عمػػاًل  !عنػػؾ ىػػذا التسػػبيح مػػع قػػذفؾ المحصػػنات
وني ثػـ ال ءيبػديا ابف أخػي آخر سيئًا عسى اهلل أف يتوب عمييـي إنيـ واهلل صالحًا و 

 . (3)" أحمـ
فقد " بصر الفرزدؽ بجرير محرما فقاؿ : ويظير تفوقو عمى خصمو في التقوى 

واهلل ألفسػدف عمػى ابػف المراغػة حجػو. ثػـ جػاءه مسػتقبال لػو، فجيػره بمشػقص كػػاف 
 معو، ثـ قاؿ : 

 ف منػػػػػػىإنػػػػػػؾ الٍؽ بالمشػػػػػػػاعِر مػػػػػػ
 

 فخػػػػػارًا فخبرنػػػػػي بمػػػػػف أنػػػػػت فػػػػػاخرُ  
 

                                           

بف مسمـ بف قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء، تحقيؽ وشػرح أحمد محمػد هلل اابف قتيبة، عبد  (1)
 .ٙ٘ٗ/ٔـ، ٕٙٓٓ -ىػ ٕٚٗٔدار الحديث، القاىرة، شاكر، 

أبػػػو الفػػػرج األصػػػبياني، كتػػػاب األغػػػاني، المؤسسػػػة المصػػػرية العامػػػة لمتػػػأليؼ ي، يانباألصػػػ (2)
والترجمػػة والطباعػػة والنشػػر، مصػػور عػػف طبعػػة دار الكتػػب، مطػػابع كوستاتسػػوماس وشػػركاه، 

 .ٖٚ/ٛالقاىرة، 
 .ٗٗ/ ٛياني، مصدر سابؽ، باألص (3)
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 .(1)": ولـ يجبوفقاؿ جرير: لبيؾ الميـ لبيؾ
وقد أعجب العمماء بشعر جرير وفضموه عمى أقرانو وقدموه حتػى ذىػب بعضػيـ 

" اليزاؿ  قاؿ:إلى التنبؤ بقيادة جرير لموكب الشعراء والفصؿ بينيـ يـو القيامة حيث 
، كمػػا أف الػػرواة (2)ى يجػػيء جريػر فػػيحكـ بيػنيـ "الشػعراء موقػػوفيف يػـو القيامػػة حتػ

يثقوف في شعره وبعػده عػف السػرقات الشػعرية، فقػد قػاؿ األصػمعي: " تسػعة أعشػار 
شعر الفرزدؽ سرقة، وكاف يكابر. وّأّما جرير فما عممتو سرؽ إال نصػؼ بيػت  قػاؿ: 

 .(3)بو" وال أدري  ولّعمو وافؽ شيء شيئًا. قمت: وما ىو؟ فقاؿ: ىجاء، ولـ يخبرنا
كما شاع تفوقو بيف العامة، فقد " دخؿ رجؿ مف بني عذرة عمى عبد الممػؾ بػف 
مػػرواف يمتدحػػو بقصػػيدة، وعنػػده الشػػعراء الثالثػػة: جريػػر والفػػرزدؽ واألخطػػؿ، فمػػـ 
يعرفيـ األعرابي، فقاؿ عبد الممؾ لألعرابػي: ىػؿ تعػرؼ أىجػى بيػت قالتػو العػرب فػي 

 قاؿ: نعـ! قوؿ جرير: اإلسالـ؟
 ضَّ الطػػػػػػرَؼ إنػػػػػػؾ مػػػػػػف ُنَميػػػػػػرٍ َفُغػػػػػػ
 

 فػػػػػػػػػػػال كعبػػػػػػػػػػػًا بمغػػػػػػػػػػػَت وال ِكالبػػػػػػػػػػػػا 
 قاؿ: نعـ! قوؿ جرير: فيؿ تعرؼ أمدح بيت قيؿ في اإلسالـ؟  فقاؿ: أحسنت 

 ألسػػػػػتـ خيػػػػػَر مػػػػػف ركػػػػػب المطايػػػػػا
 

 وأنػػػػػػػػػػدى العػػػػػػػػػػالميف بطػػػػػػػػػػوَف راحِ  
 

                                           

، ٚف، مكتبػة الخػانجي، طالجاحظ، عمرو بف بحر، البياف والتبييف، تحقيؽ عبػد السػالـ ىػارو (1)
 .ٔٛٔ/ ٕـ، ٜٜٛٔىػٛٔٗٔ

 .ٖٚ/ ٛاألصفياني، مصدر سابؽ:  (2)
المرزبػػاني، أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف عمػػراف بػػف موسػػى، الموشػػح فػػي مآخػػذ العممػػاء عمػػى  (3)

، ٔلبناف، ط –الشعراء، تحقيؽ وتقديـ محمد حسيف شمس الديف، دار الكتب العممية، بيروت 
 .ٖ٘ٔـ، صٜٜ٘ٔىػ ٘ٔٗٔ
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قػاؿ: نعػـ! قػوؿ  فيؿ تعرؼ أرؽ بيت قيػؿ فػي اإلسػالـ؟  فقاؿ: أصبت وأحسنت
   جرير:

 مػػرٌض  ف العيػوف التػػي فػػي طْرِفيػػاإ
 

 نػػػػػػػػػاقتْمَننػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػـ ُيحيػػػػػػػػػػيَف قتال  
 يصػػرعف ذا المّػػِب حتػػى ال حػػراَؾ بػػو 

 
 وُىػػػػػػػػػفَّ أضػػػػػػػػػعُؼ خمػػػػػػػػػِؽ اهلِل أركانػػػػػػػػػا 

نػي إلػى رؤيتػو لمشػتاؽ. فيؿ تعػرؼ جريػرا؟  فقاؿ أحسنت  قػاؿ:  قػاؿ: ال واهلل وا 
  .(1)فيذا جرير وىذا الفرزدؽ وىذا األخطؿ "

ومػا لديػو  ،ا توافر عميو الشاعر مف معػارؼ فػي فػف التعبيػر والتصػويرونظرا لم    
جعمػو يمػزج فػي خطابػو ، مف قدرات في توظيؼ طاقات المغة ومعطياتيا توظيفا فنيا 

يعكػس تجربتػو وطاقػات اإلبػداع ، لمتعبير عف مشاعره تعبيرا بالغيا   الخياؿ بالواقع 
مػدى  فػي نمػاذج مػف شػعره تعكػسفقػد سػعى البحػث إلػى إعػداد قػراءة نقديػة ، لديو 

المونيػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ مػػدلوالت المػػوف األبػػيض  ةإسػػيامو الفنػػي فػػي مقومػػات الصػػور 
فػي  أساسػا تعتمد الخياؿ عنصػرا واألسود واألحمر واألخضر ، والصورة الخيالية التي

 ةمػػػف حيػػػث مكوناتيػػػا البالغيػػػة لمتشػػػبيو واالسػػػتعار ، تشػػػكيالت الصػػػياغة الشػػػعرية 
، الصػورة النفسػية التػي يػتـ بواسػطتيا نقػؿ الخصػائص الشػعورية  يػراأخ والكناية ثػـ

مستثمريف في ذلػؾ السػياؽ الػذي  ،وتشكيؿ انعكاساتيا مف خالؿ آالـ الشاعر وأمالو
والػػنظـ الػػذي يػػربط بػػيف أجػػزاء الكمػػـ وعالقػػات التراكيػػب ، وآليػػات تماسػػؾ ، تػػرد فيػػو 

ف أف تػنيض ىػذه الدراسػة بمػا والداللي آممي  النص الشعري عمى المستوى التركيبي
  تقدمو مف نماذج محدودة بشعرية التصوير والتخييؿ في تجربة جرير الشعرية .

                                           

حقيقػة وخػّرج أحاديثػو وعّمػؽ عميػو البداية والنيايػة،  أبو الفداء إسماعيؿ بف كثير، ابف كثير، (1)
مػػأموف محمػػد سػػعيد الصػػاغرجي، راجعػػو عبػػد القػػادر األرنػػاؤوط وبشػػار عػػواد معػػروؼ، وزارة 

  .ٜٛ/ٓٔـ، ٕ٘ٔٓىػ/ ٖٙٗٔاألوقاؼ والشؤوف اإلسالمية، دولة قطر، 
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 الفنية:مفهىم الصىرة 
لمصػػػورة الفنيػػػة مفػػػاىيـ مختمفػػػة تبعػػػًا لتطػػػور الػػػزمف  فقػػػد كانػػػت قػػػديمًا تيػػػتـ 
 بالتشػػكيؿ البالغػػي ليػػا مػػف تشػػبيو واسػػتعارة وكنايػػة، وبصػػمة التشػػابو بػػيف الشػػعر

، أمػا فػي الدراسػات الحديثػة فقػد تعػددت آراء النقػاد فػي (1)والرسـ والتصوير والتخيػؿ
مفيوميػػا، إذ يعرفيػػػا عمػػػي البطػػػؿ بأنيػػػا " تشػػكيؿ لغػػػوي يكونيػػػا خيػػػاؿ الفنػػػاف مػػػف 

، ويعرفيػا عبػد القػادر القػط (2)معطيات متعددة يقؼ العػالـ المحسػوس فػي مقػدمتيا"
اظ والعبارات بعػد أف ينظميػا الشػاعر فػي سػياؽ بأنيا "الشكؿ الفني الذي تتخذه األلف

بيػػاني خػػاص ليعبػػر عػػف جانػػب مػػف جوانػػب التجربػػة الشػػعرية الكاممػػة فػػي القصػػيدة 
مكانياتيػا فػي الداللػة والتركيػب واإليقػاع والحقيقػة والمجػاز  مستخدمًا طاقػات المغػة وا 

واأللفػػاظ  والتػػرادؼ والتضػػاد، والمقابمػػة والتجػػانس وغيرىػػا مػػف وسػػائؿ التعبيػػر الفنػػي.
والعبارات ىما مادة الشاعر األولى التي يصوغ منيا ذلػؾ الشػكؿ الفنػي أو يرسػـ بيػا 

، أمػػا عبػػد القػػادر الربػػاعي، فػػال تعنػػي الصػػورة عنػػده " التركيػػب (3)صػػوره الشػػعرية "
المفرد الذي يمثمػو تشػبيو أو كنايػة أو اسػتعارة فقػط، ولكنيػا تعنػي أيضػًا ذلػؾ البنػاء 

                                           

  قدامػة بػف جعفػر، ٘ٙ-٘/ ٗالحصػر: الجػاحظ، البيػاف والتبيػيف، عمى سبيؿ المثاؿ ال  ينظر  (1)
  الجرجػاني، ٜٔـ، ص ٜٛٚٔنقد الشعر، تحقيؽ كماؿ مصػطفى، مكتبػة الخػانجي، القػاىرة، 

بػف عبػد الػرحمف بػف محمػد، دالئػؿ اإلعجػاز، قػرأه وعمػؽ عميػو أبػو فيػر  القػاىر عبػد أبو بكر
ـ ٕٜٜٔىػػػٖٔٗٔ، ٖالمػػدني بجػػدة، طمحمػػود محمػػد شػػاكر، مطبعػػة المػػدني بالقػػاىرة، دار 

 وما بعدىا . ٜٗص
البطؿ، عمي، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثالث اليجري : دراسػة فػي أصػوليا  (2)

 .ٖٓـ، صٜٔٛٔوتطورىا، دار األندلس، بيروت، 
القػػط، عبػػػد القػػػادر، االتجػػاه الوجػػػداني فػػػي الشػػػعر العربػػي المعاصػػػر، دار النيضػػػة العربيػػػة،  (3)

 .ٜٖٔـ، صٜٛٚٔيروت، ب
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فيو مجموعة مف الصورة المفردة بعالقاتيا المتعددة حتى تصيره الواسع الذي تتحرؾ 
متشػػابؾ الحمقػػات واألجػػزاء بخيػػوط دقيقػػة مضػػمومة بعضػػيا إلػػى بعػػض فػػي شػػكؿ 

 .(1)اصطمحنا عمى تسميتو بالقصيدة"
"الصػورة دائمػًا غيػر فقػاؿ: الديف إسػماعيؿ عمػى الشػعور والوجػداف  واعتمد عز

ف كانت منتزعة مف الواقػع   ألف الصػورة الفنيػة تركيبػة وجدانيػة تنتمػي فػي واقعية وا 
. ويػػذىب محمػػد (2)جوىرىػػا إلػػى عػػالـ الوجػػداف أكثػػر مػػف انتمائيػػا إلػػى عػػالـ الواقػػع "

غنيمػػػي ىػػػالؿ إلػػػى أف " الصػػػورة ال تمتػػػـز ضػػػرورة أف تكػػػوف األلفػػػاظ أو العبػػػارات 
ير دالػة مجازية، فقد تكوف العبارات حقيقية االستعماؿ، وتكوف مع ذلؾ دقيقة التصػو 

 .   (3)عمى خياؿ خصب "
وبناء عمى ما سبؽ يمكف القوؿ إف مفيـو الصورة الفنية لـ يبػؽ حبػيس دائػرة 
نما تجاوزىا إلى سػمات أخػرى لتصػبح كالبنػاء  البالغة في تشبيو واستعارة وكناية، وا 

 الواسع الذي تتحرؾ فيو مجموعة مف الصور المفردة بعالقاتيا المتعددة.
  الخلىنية:الصىرة 

                                           

الربػػاعي، عبػػدالقادر، الصػػورة الفنيػػة فػػي النقػػد الشػػعري: دراسػػة فػػي النظريػػة والتطبيػػؽ، دار  (1)
، الرياض،   .ٓٔـ، صٜٗٛٔالعمـو

، دار ٖقضػػاياه وظػػواىره الفنيػػة والمعنويػػة، ط –إسػماعيؿ، عزالػػديف، الشػػعر العربػػي المعاصػر  (2)
 .ٕٚٔـ، صٜٛٚٔالفكر العربي، القاىرة، 

ـ، ٜٜٚٔىػػالؿ، محمػػد غنيمػػي، النقػػد األدبػػي الحػػديث، مطبعػػة دار النيضػػة مصػػر، القػػاىرة،  (3)
 .    ٕٖٗص
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يعد الموف مف العناصػر الميمػة التػي تشػكؿ الصػورة  لمػا لػو مػف ارتبػاط وثيػؽ 
ف لكػؿ  حساسػو، وا  بنواحي الحياة وظواىر الكوف، وىو أداة تعكػس نفسػية الشػاعر وا 

 لوف طابعو الجمالي الذي يسيـ في إبراز الصورة وتجسيدىا.
عػًا فػي القػرآف وقد ورد الموف في اايات القرآنية، منػو "األبػيض فػي أحػد عشػر موق

وذكػػر السػػواد فػػي  الكػػريـ، وكانػػت دالالتػػو تشػػير إلػػى الصػػفاء والنقػػاء والعمػػؿ الصػػالح...
أما في الشعر فقد حددت الغاية مف توظيفو: "بالدقة فػي  ،(1)كتاب اهلل العزيز سبع مرات"

ضافة معنى جديػد عمػى مجػرد المػوف، مثػؿ تجػدد المػوف أو ثباتػو، ولمػح معنػى  التعبير وا 
واىػػتـ الشػػعراء باختيػػار المػػوف المناسػػب الػػذي ينسػػجـ مػػع ، (2)و فيػػو أو المبالغػػة"التشػػبي

المبدع ىػو الػذي يسػتطيع أف يمػتقط المػوف المناسػب الخاضػع والشاعر الغرض الشعري، 
لسػػياؽ الكػػالـ. ويشػػتد تػػأثير الشػػاعر بػػاأللواف واألشػػكاؿ، فيػػي تػػؤثر فػػي مشػػاعره، كمػػا 

ف ألواف األشياء وأشكاليا ىي المظػاىر الحيػة التػي الديف إسماعيؿ: "إ يقوؿ الدكتور عز
تحدث تأثيرًا في األعصاب وحركة في المشػاعر، إنيػا مثيػرات حسػية يتفػاوت تأثيرىػا فػي 

يحب ىذه األلواف واألشػكاؿ ويحػب المعػب  –كالطفؿ  –الناس، لكف المعروؼ أف الشاعر 
نمػا ىػو لعػب تػدفع إليػ و الحاجػة إلػى استكشػاؼ بيا غير أنو لػيس لعبػاً لمجػرد المعػب، وا 

الصػػورة أواًل، ثػـػ إثػػارة القػػارئ أو المتمقػػي ثانيػػاً. فالشػػعر إذف ينبػػت ويترعػػرع فػػي أحضػػاف 
. وىناؾ شروط ميمػة (3)األشكاؿ واأللواف، سواء أكانت منظورة أـ مستحضرة في الذىف"

لفيػـػ دالالت المػػوف فػػي الشػػعر، وىػػي: "عمػػؽ الخبػػرة، وكثافػػة التجربػػة، وطبيعػػة البيئػػة 
                                           

الدوري، عياض عبد الرحمف، داللة المػوف فػي الفػف العربػي اإلسػالمي، دار الشػؤوف الثقافيػة  (1)
 .ٓٙ-ٜ٘ـ، صٕٕٓٓالعامة، بغداد، 

 .ٛ٘، ص ٕٜٛٔمية، الكويت، عمر، أحمد مختار، المغة والموف، دار البحوث العم (2)
 .ٚٙ، صمرجع سابؽ التفسير النفسي لألدب، إسماعيؿ، عزالديف، (3)
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الثقافية، واستراتيجية تشكميا وحساسية التفكير، وأنموذج الرؤيػة ىػي التػي تصػنع لمػوف 
. ولـػ يكػف ورود المػوف فػي الشػعر القػديـ وفػي (1)رمزه وبعده الداللي وقيمتو السيميائية"

نمػا جػاء لتحقيػؽ أغػراض  شعر جريػر خاصػة أمػرًا اعتباطيػًا أو لتػزييف الكػالـ فحسػب  وا 
ليسػػت خاليػػة مػػف دالالت ماليػػة، وتعبيريػػة، وأحيانػػاً رمزيػػة، بػػؿ ىػػي دالليػػة، فػػػ" األلػػواف 

صػػػور تعبػػػر عػػػف موضػػػوعات الحيػػػاة، وانفعػػػاالت الفنػػػاف بيػػػا، وليسػػػت لتنميػػػؽ الكػػػالـ 
 .  (2)فحسب"

بكيفية توظيؼ الموف واستعمالو داخؿ القصػيدة، وبيػاف سػر اخػتالؼ  ونيتـ ىنا
 الوجداف لتمقي ىذا اإلبداع.مدلوؿ الموف مف مكاف اخر، وكيفية تحريؾ الشاعر 

ونالحظ غمبة الموف األبيض واألسود عند جرير بالقياس إلى باقي األلواف 
 األخرى مف أحمر، وأخضر، ورمادي ...إلخ.

                                           

، ٕٚٙـ، العػػػدد ٕٔٓٓعبػػػد الحميػػػد، شػػػاكر، التفضػػػيؿ الجمػػػالي، عػػػالـ المعرفػػػة، الكويػػػت،  (1)
 .ٗٗص

لػػيال، حػػاجي آبػػادي، وآخػػروف، الجمػػاؿ المػػوني فػػي الشػػعر العربػػي مػػف خػػالؿ التنػػوع الػػداللي،  (2)
 .ٛٛ، صٜٖٓٔية دراسات األدب المعاصر، السنة الثالثة، العدد التاسع، فصم
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 الخلىن األبيض:
، (1)يرمػػز المػػوف األبػػيض لمعػػاني "الطيػػارة، والنػػور، والفػػرح، والنصػػر، والسػػالـ"

واليػدوء واألمػؿ وحػب الخيػر والبسػاطة فػي  كما يرمز لمعاني "الصفاء ونقاء السريرة
 بتمػؾ-ويػأتي المػوف األبػيض فػي شػعر جريػر  ،(2)الحياة والبعػد عػف التقيػد والتكمػؼ"

 سياقات متعددة، لعؿ أبرزىا المرأة، يقوؿ جرير: في-المعاني وغيرىا 
  والشػػيب شػػائع ذكػػرُت وصػػاَؿ البػػيضِ 

 شائػػػػػػػػػػػػعُ 
بػػػػػػػػا مػػػػػػػف عيػػػػػػػػِدىّف بال   (3)قػػػػػػػعُ وداُر الصو

يتذكر الشاعر في ىػذا البيػت أيػاـ وصػؿ األحبػة بعػد أف تقػدـ بػو العمػر وشػاب  
 رأسو وأقفرت ديار الحبيبة.

وفػػي اختيػػار المػػوف األبػػيض لممػػرأة إشػػارة إلػػى لونيػػا وصػػفائيا وحسػػنيا، ومػػا 
تُػػوحي بػػو لمشػػاعر مػػف المتعػػة والنقػػاء والجمػػاؿ، ولػػـ يسػػتمر فػػي وصػػفيف، وأردؼ 

وتػدؿ الجممػة عمػى غمبػة الشػيب، وضػعؼ الشػاعر وحسػرتو  شػائع"،قػائاًل: "والشػيب 
 عمى نفسو، وفي التعبير باسـ الفاعؿ " شػائع " تأكيػد لمعنػى الحسػرة عمػى الشػباب.
وال يخفى عمى فطنة القارئ كيؼ استثمر الشاعر فمسفة الموف األوؿ لوصؼ البيض 

فػػي مفارقػػة  فػػي وصػػاليف، واالنتقػػاؿ السػػمس لمحػػديث عػػف شػػيوع الشػػيب فػػي الػػرأس
عجيبة أرى أنيا تجمع بيف شيئيف أحدىما تبدو فيو مظاىر الحسف والجماؿ، وااخر 

 يعكس ظواىر الضعؼ بتقدـ العمر. 

                                           

 .ٚـ، صٖٜٓٔىماـ، محمد يوسؼ،  الموف، مطبعة االعتماد، القاىرة،  (1)
 .ٖٚٔ/ ٔـ، ٕٜٛٔعبود، فرج، عمـ عناصر الفف، دار الفف، ميالنو، إيطاليا،  (2)
، دار ٗحمػػػد أمػػػيف طػػػو، طجريػػػر، ديػػػواف جريػػػر بشػػػرح محمػػػد بػػػف حبيػػػب، تحقيػػػؽ نعمػػػاف م (3)

 .ٕٜٓ/ ٕ  ـ،ٜٔٔٔالمعارؼ، القاىرة، 



 

  

 

 
 

  األبعاد المونية والخيالية والنفسية عند جرير: الت الصورةتشكي
 

ٜٜٗ 

 وقاؿ جرير:
 لمػػػػا لحقنػػػػا بظعػػػػػِف الحػػػػيو نحسُبيػػػػػا

 
 (1)نخػػاًل تػػراءْت لنػػا الِبػػيُض الرعابيػػبُ  

دما أمعػف النظػر والمعنى: عندما لمح الشاعر ظعائف الحػي حسػبيف نخػاًل، وعنػ 
لمتمييػد لبيػػاف )نحسػبياي  واختيػار الفعػؿوجػدىف نسػاء ناعمػات جمػيالت ممتمئػات.  

الموف األبيض عمى اإلشراؽ والصػحة والنضػارة والحيػاة والتػرؼ  وقد دؿ، خطئ زعمو
ي فيػو تخصػيص ، وتقديـ الجار والمجرور )لناي عمى الفاعؿ )البيض الرعابيػبوالثراء

 بيات التي تمت ىذا البيت.  ميد لمحديث عنيف في األ
وفػػي سػػياؽ الشػػجاعة والفروسػػية لػػـ يعػػد جريػػر يميػػؿ إلػػى النسػػاء البػػيض وال 

 لممتعة والمذة:
ف   اَد الميػػػػػػػػػػػػػػِؿ ال يسػػػػػػػػػػػػػػتفز نيسػػػػػػػػػػػػػػو وا 
 

ـِ    وال الجػػػػاعالت العػػػػاِج فػػػػوَؽ المعاصػػػػ
 َظِمْمنػػػػػػػػػػػا ِبُمْسػػػػػػػػػػػَتفو الَحػػػػػػػػػػػروِر، كأننػػػػػػػػػػػا 

 
 ـِ ئلػػػػػػدى فػػػػػػرٍس ُمسػػػػػتقِبِؿ الػػػػػريِح صػػػػػا 

 مػػػػػػػػف الُبمػػػػػػػػِؽ الِعتػػػػػػػػاِؽ يشػُػػػػػػػػػف و أغػػػػػػػػرَّ  
 

 (2)ى بػػػػػالقوائـِ مػػػػػأذى الَبػػػػػؽو إال مػػػػػا احت 
وقد عبر بصورة حسية بصرية لونية حرصا منو عمى استمالة وعي المتمقي  

قناعو بسمو اليدؼ الذي يسعى الشاعر إلى تحقيقو، كؿ ذلؾ جاء بجممة خبرية  وا 
ف سواد الميؿ ال يستفزني ي ثـ امتدت الصورة بيانا وتفصيال مؤكدة بػ"إف" في قولو: )وا 

 في البيتيف التابعيف ليذه الجممة.
فمـ تعد ظممة الميؿ مصدر استفزاز لو، ولـ تعد النساء الالتي يزيف معاصميف  

بأساور العاج مصدر اىتمامو، إذ أصبح حالو يشبو حاؿ الفرس القوي األبمؽ الذي 
عمى غير اعتالؼ، وفي ىذا يشوب سواده بياض القائـ في ميب الريح الصائـ أي 

                                           

 .ٖٛٗ/ٔالديواف:  (1)
 .ٜٜٗ/  ٕالديواف :  (2)
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منتيى اجتماع التعب والريح الحارة، ومع ذلؾ أمضى نياره صابرا مثابرا مصرا عمى 
تحقيؽ ما ييدؼ إليو، متحمال كؿ أنواع المصاعب والمشاؽ تماما كما يفعؿ الفرس 

 الذي تزعجو الحشرات بمسعيا فيحاوؿ التخمص منيا بقوائمو.
المشيد مف زاويتيف اثنتيف: تمثمت  مما سبؽ يتضح أف الشاعر وصؼ ىذا

األولى في وصفو أف سواد الميؿ والنساء الحساف لـ تعد تستثيره، وتمثمت الثانية في 
وصؼ شجاعتو وقدرتو عمى تحمؿ الصعاب في سبيؿ تحقيؽ أىدافو النبيمة، فمـ 
تعد أشعة الشمس الحارقة واشتعاؿ رماؿ الصحراء والرياح شديدة الحر التي كانت 

الوجوه مصدر إزعاج لو. وىنا نجد أف الشاعر استثمر الموف األسود في  تمفح
التعبير عف سواد الميؿ، والموف األبيض الداؿ عمى مظاىر اإلشراؽ والضياء والترؼ 
والغنى والجماؿ في معاصـ النساء، عازفا عف ىذا كمو لمتعبير عف قوتو وجسارتو 

ورية الحسية البصرية المونية التي تشبو قوة الفرس األبمؽ. وقد تضافرت الص
 الحركية المبنية عمى التشبيو لمتعبير عف مقصوده. 

وفي مواطف حديث الشاعر عف تقدـ العمر وأنو لـ تعد تستيويو مباىج الحياة 
 يرد الكالـ عمى الموف األبيض في سياؽ الحسرة عمى الشباب، يقوؿ: 

 أال يػػػػػػا قمػػػػػػُب مػػػػػػا لػػػػػػَؾ إذ َتَصػػػػػػابى
 

 َب الشػػػػػػػػباباوىػػػػػػػذا الشػػػػػػػيُب قػػػػػػػد غمػػػػػػػ 
 كمػػػػػػا طػػػػػػػػرَد النيػػػػػػػاُر سػػػػػػواَد ليػػػػػػػؿٍ  

 
 (1)الػػػػػػذىابا فػػػػػػأزمَع حػػػػػػػيف حػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػو 

 يخاطب الشػاعر قمبػو متعجبػا مػف مالزمتػو لمصػبا وقػد تقػدـ بػو العمػر، ويشػبو 
غزو الشيب لشػعره بغػزو النيػار لظػالـ الميػؿ، ويشػير المفػظ )طػردي إلػى غمبػة المػوف 

)الشبابي، ووراء ىذا إحسػاس الشػاعر بسػطوة األبيض )الشيبي عمى الموف األسود 
 الشيب وغمبتو.

                                           

 . ٓ٘ٙ/ ٕالديواف :  (1)
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وجاءت ىذه الصورة المبنية عمػى التشػبيو التمثيمػي لتػتـ جوانػب المعنػى القػائـ 
عمى الصراع بيف عناصػر متضػادة متعػددة. المشػبو صػورة والمشػبو بػو صػورة وكػذا 

ظممػة الميػؿ وجو الشبو، وذلؾ بتشبيو انتشار الشيب في رأس الشاعر بغػزو النيػار ل
وطػػرده، ومثػػؿ ىػػذا التشػػبيو الجػػامع بػػيف طػػرفيف بعيػػديف يكشػػؼ عػػف براعػػة الشػػاعر 
وسعة خيالو في الجمع بيف المتضادات القائمة عمى الصراع والبعد الحركي، فػاذا مػا 
نظرنػػا إلػػى عناصػػر ىػػذه الصػػور نجػػد أف المػػوف األسػػود القػػائـ عمػػى سػػواد الشػػعر 

بيض الداؿ عمى انتشػار الشػيب فػي الػرأس وىػو المحبب لمنفس ىنا، يغزوه الموف األ
أمػػر غيػػر مرغػػوب فيػػو ىنػػا. وقػػد بنػػى الشػػاعر ىػػذه الصػػورة الحسػػية الحركيػػة عمػػى 
التشخيص والتجسيد ، وىذه مف أمثمة الصورة المركبة عنده التي اسػتطاع بيػا رسػـ 

أف د القاىر الجرجػاني : " واعمػـ ػاؿ عبػصورة دقيقة لمصراع بيف الشيب والشباب ، ق
مما اتفؽ العقالء عميو ، أف " التمثيؿ " إذا جاء في أعقاب المعاني ، أو بػرزت ىػي 
باختصػػار فػػي معرضػػو ، ونقمػػت عػػف صػػورىا األصػػمية إلػػى صػػورتو ، كسػػاىا أبيػػة ، 
وكسبيا منقبػة ، ورفػع مػف أقػدارىا ، وشػب مػف نارىػا ، وضػاعؼ قواىػا فػي تحريػؾ 

ليػا مػف أقاصػي األفئػدة صػبابة وكمفػا ،  النفوس ليا ، ودعا القموب إلييػا ، واسػتثار
 .  ي1) وقسر الطباع عمى أف تعطييا محبة وشغفا " 

وقد تػآزرت المكونػات التركيبيػة فػي البيتػيف فػي بنػاء ىػذه الصػورة، إذ أسػيمت 
)أالي االستفتاحية في التمييد لتشخيص قمب الشاعر ومخاطبتػو والتعجػب مػف تعمقػو 

وفػػي اإلنكػػار والتعجػػب فػػي قولػػو: )مالػػؾ إذ  بالشػػوؽ والحػػب وقػػد تقػػدـ بػػو العمػػر،
تصػػػابىي، وكمػػػا أسػػػيـ التضػػػاد بػػػيف )الميػػػؿ/ النيػػػاري )السػػػواد/البياضي برسػػػـ ىػػػذه 

 الصورة. 
                                           

 .٘ٔٔي أسرار البالغة ، صٔ) 
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والمغالبة بيف الشيب والشباب والميؿ والنيػار ظػاىرة مػألوؼ تواردىػا فػي الشػعر 
 العربي. قاؿ ابف المعتز: 

 سػػػػػقاني وقػػػػػد سػػػػػؿ سػػػػػيؼ الصػػػػػبا
 

 و قػػػػػد ىػػػػػربح، والميػػػػػؿ مػػػػػف خوفػػػػػ 
 وقاؿ الخالدي:  

 والصػػػػػػػبح قػػػػػػػد جػػػػػػػردت صػػػػػػػوارمو
 

 ئ)والميػػػػػؿ قػػػػػد ىػػػػػـ منػػػػػو بػػػػػاليرب  

 
 

 : الخلىن األسىد
، والخػوؼ مػف المجيػوؿ  الرتباطػو بأشػياء  يثير الموف األسود الحزف، والتشاـؤ
منفرة فػي الطبيعػة دوف سػائر األلػواف  فيػو مػرتبط بالميػؿ والظػالـ، واليبػاب والرمػاد 

فػػػي سػػػياقات  فػػػي شػػػعر جريػػػر . وقػػػد ورد المػػػوف األسػػػود(2)حريػػػؽالمتخمػػػؼ عػػػف ال
متفاوتة: فبينما رأيناه  كما عند الحديث عف الموف األبيض  يسػتثمر المػوف األسػود 
عند الحديث عف البياض يورده بكونو صفة محبوبة، نجده في النص ااتي يستثمره 

جػأ التيمػي الػواردة بوصفو سمبيا مذموما، يقوؿ في قصػيدتو البائيػة فػي ىجػاء ابػف ل
 في ثمانية وعشريف بيتا:

ـُ لػػػػػػػػػيس ِبَخنػػػػػػػػػدفي    أبػػػػػػػػػوؾ التػػػػػػػػػي
 

ـُ أرابػػػػػػػػػػػػػػػػا   أراَب سػػػػػػػػػػػػػػواَد لػػػػػػػػػػػػػػوِنُك
 تػػػػػػػػرى لمّػػػػػػػػؤـِ بػػػػػػػػيف سػػػػػػػػباِؿ تَػػػػػػػػيـٍ  

 
ـْ كتابػػػػػػػا  وبػػػػػػػيف سػػػػػػػواِد أعُيػػػػػػػني

(3) 
ينفي الشاعر أف يكوف أبو الميجو حػرا فسػواد أبيػو جعمػو يشػؾ أنػو ابػف عبػد،  

ـز ليـ، الذي يراه اإلنساف مػا إف ينظػر إلػى شػفاىيـ ويصؼ تيـ بالمـؤ الظاىر المال 
 وعيونيـ، وقد جاء ذمو ىنا ذما صريحا يخمو مف التصوير والبياف المبتكر. 

                                           

 . ٖٜٕ-ٕٜٕي الجرجاني ، عبد القاىر ، مصدر سابؽ ، صٔ)
 . ٕ٘ٓ-ٕٓٓعمر، أحمد ، مرجع سابؽ: ص (2)
 .ٕٛ٘/ ٕالديواف:    (3)
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 :وفي نص آخر في قصيدة دالية نجده يقولو
 كسػػػػػػػاَؾ المػػػػػػػؤـُ لػػػػػػػؤـُ أبيػػػػػػػؾ تَػػػػػػػيـٍ 

 
 (1)سػػػػػػػػػػػػرابياًل بنػػػػػػػػػػػػائُقُيفَّ ُسػػػػػػػػػػػػودُ  

مػػيـ، وأنيػػـ يتوارثونػػو، فيػػو صػػفة أراد جريػػر أف يثبػػت تأصػػؿ المػػـؤ فػػي بنػػي ت 
 مالزمة ليـ تكسوىـ وتغطييـ كسرابيؿ ذات رقاب سود.

وىنا يرد السؤاؿ التالي: لمػاذا اختػار السػواد؟، ومػا فمسػفتو؟، وىػؿ ىػو مشػيف؟ 
الػػذي يتناسػػب مػػع الصػػفات    فػػي تقػػديرنا  والجػػواب: اختػػار الشػػاعر المػػوف األسػػود

 الفعؿ )كساؾي يوحي بالتغطية واإلحاطة التامة.الذميمة تبعًا لمعرؼ واألمر السائد، و 
أما في ذكر مػآثر بنػي مػرواف العمرانيػة فقػد جػاء المػوف األسػود واصػفا الكػرـو 

 بالسواد في قولو:
 بيػػػػػا الزيتػػػػػوف فػػػػػي غمػػػػػؿ ومالػػػػػت

 
 (2)عناقيػػػػػػد الكػػػػػػرـو فيػػػػػػف سػػػػػػود  

 والشاعر ىنا يمدحيـ بأف لدييـ القدرة عمى تػذليؿ الجبػاؿ الصػمبة، وجعػؿ فييػا 
العمراف والبناء، وغرس الزيتوف والكرـو السوداء التي مالت أغصانيا مػف عناقيػدىا 
الوفيرة. ولعؿ الشاعر ىنا أجػاد فػي رسػـ صػورة كميػة تضػمنت مػف الصػفات مػا يػدؿ 
عمػػى شػػجاعة ممدوحيػػو وبسػػالتيـ، ولػػـ نمحػػظ منػػو ىنػػا مبالغػػة فػػي وصػػؼ مػػا رآىػػـ 

خبريػة بسػيطة تتابعػت لتعبػر  يتحموف بو مف مجد وسػؤدد، إذ جػاء وصػفو فػي جمػؿ
 عف المعنى المراد. 

                                           

   .ٖٖٗ/ ٔالديواف:  (1)
 .ٜٕٔ/ ٕالديواف:    (2)
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 الخلىن األمحر
يعػػد المػػوف األحمػػر مػػف أكثػػر األلػػواف تضػػادًا، فيػػو لػػوف الثقػػة بػػالنفس، والتػػرّدد 

، ويعكػػس (1)إلػػخ لػػوف البيجػػة والحػػزف، ولػػوف العنػػؼ والمػػرح....... والشػػؾ، وىػػو
قػوة والنشػاط، وىػو رمػز الحاالت النفسػية مثػؿ "العواطػؼ الثػائرة والحػّب الممتيػب، وال

 .(2)النار المشتعمة"
ولعؿ أكثر داللة وظؼ فييا الموف األحمر ىو اإلشارة إلى الدـ والقتؿ، إذ "ارتبط 
الموف األحمر منذ القدـ بداللة غمبت عميو وىي اإليماء إلى لوف الدـ وما يعنػي مػف 

 . (3)الصراع، والقتاؿ والموت، والثورة والحرب"
يفتخػػر ببنػػي قومػػو، وأنيػػـ شػػجعاف سػػاروا لقتػػاؿ الممػػوؾ ومػػف ذلػػؾ قػػوؿ جريػػر 
 والرؤساء والفتؾ بيـ، يقوؿ:

ـُ ُيَرقوػػػػػػػػػػػػُع ِكػػػػػػػػػػػػيَرهُ   إنػػػػػػػػػػػا وَقينػُػػػػػػػػػػػػُك
 

 (4)ِسػػػػْرنا لنغتصػػػػَب الممػػػػوَؾ وسػػػػاروا 
 
 
 
 
 

 ثـ يزيد المعنى عمقًا، فيقوؿ:
 َف َجبينػػػػػػػػوورئػػػػػػػيِس مممكػػػػػػػٍة وطػػػػػػػئْ 

 
يغشػػػػػػػػػػى حواجػػػػػػػػػػػَبو دـٌ وُغبػػػػػػػػػػارُ  

(5) 
نمػػػا يدوسػػػوف عمػػػى جبيػػػنيـ ويممػػػفقومػػػو ال ييز    ؤوفمػػػوف األعػػػداء فحسػػػب، وا 

ذالاًل. أال تػػرى كيػػؼ وّظػػؼ المػػوف لتأكيػػد ىػػذا  وجػػوىيـ بالػػدـ والغبػػار، إىانػػة ليػػـ وا 

                                           

 .ٕٗٔ -ٕٔٔأحمد، مرجع سابؽ: ص عمر، (1)
 .ٕٚـ، صٜٔٙٔطالو، محي الديف، الرسـ والموف، مكتبة أطمس، دمشؽ،  (2)
الشػػعر األردنػػي نموذجػػًا، دار الحامػػد، عمػػاف،  –فػػي الشػػعر  تػػوالزواىػػرة، ظػػاىر، المػػوف ودالال  (3)

 . ٖٗـ، صٕٛٓٓ
 ٘ٚٛ/ٕالديواف:  (4)
 ٘ٚٛ/ٕالديواف:  (5)



 

  

 

 
 

  األبعاد المونية والخيالية والنفسية عند جرير: الت الصورةتشكي
 

ٔٓٓٓ 

المعنى، فقد جعؿ جرير )الدـي رمزًا لقوة وشجاعة قومو، كما جعمو رمزًا إلذالؿ العدو 
 والنيؿ منيـ.

ي الداللة عمى استمرارية الحدث وعدـ وقد كاف لمفعؿ المضارع )يغشىي تأثيره ف
يغشػػى حػػواجبيـ دـ  انقطاعػػو ، كمػػا أف مػػا تضػػمنو الػػنص مػػف أسػػموب كنػػائي : )

جػػاء المعنػػى  وقػػداليزيمػػة،  يعكػػس مػػدى التحػػاـ المػػوف والصػػورة الػػداؿ عمػػىوغبػػاري 
بصورتو الدالة عميو، وىذه المزية لمكناية قد عبر عنيا اإلماـ عبد القاىر الجرجػاني 

: " أما الكناية فاف السبب في أف كاف لإلثبات بيا مزية ال تكوف لمتصريح، أف بقولو
يجابيػا بمػا ىػو شػاىد  كؿ عاقؿ يعمـ إذا رجع إلى نفسو أف إثبػات الصػفة بػدليميا، وا 
في وجودىا، آكد وأبمغ في الدعوى مف أف تجيء إلييا فتثبتيا ىكذا ساذجًا غفػاًل، و 

ميا إال واألمر ظاىر معروؼ وبحيث ال يشؾ فيػو ذلؾ أنؾ ال تدعى شاىد الصفة ودلي
 . (1)وال يظف بالمخبر التجوز والغمط "

 قولو:وكذلؾ مما ورد في شعر جرير مف إشارة إلى الموف األحمر 
 ُربَّ ناكػػػػػػػػِث بيعتػػػػػػػػيِف ترْكتُػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػا
 

ـُ األوداجِ    (2)وخضػػػػػػػػػػػاب لحيتػػػػػػػػػػػِو د
عمػػى الفػػتف،  ورد البيػػت فػػي سػػياؽ مػػدح الحجػػاج لدفاعػػو عػػف الػػديف والقضػػاء 

 ويصور ىذا البيت قوة الحجاج وعقابو َلْمف ينكث بيميف البيعة لمخميفة والحجاج.
ذا كاف في أوؿ القصيدة يدعو بأف تقطع العروؽ في قولو:  وا 

 ليػػػػَت الغػػػػراَب غػػػػداَة َيْنَعػػػػُب بػػػػالنوى
 

 كػػػػػػػػػػػاف الغػػػػػػػػػػػراُب ُمقّطػػػػػػػػػػػَع األوداجِ  
نما فانو ىنا يصور شدة تنكيؿ الحجاج وقوتو، ولـ يقؼ ع  ند تقطيع األوداج، وا 

جاء بصورة أدعػى لإلقػالع عػف الحنػث بيمػيف البيعػة " وخضػاب لحيتػو دـ األوداج"، 
                                           

 .ٕٚالجرجاني، عبد القاىر، مصدر سابؽ: ص  (1)
 .ٖٛٔ/ٔالديواف:  (2)
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وفي جعؿ دـ العروؽ حناء لمحيو  إشارة الى غزارة الدـ، وشدة فتكػو وسػيطرتو عمػى 
 الخصـ.

أال ترى أف الشاعر ىنا قد وظؼ الموف أعني خضاب المحية توظيفا ساخرا بمف 
ويخوف البيعة واألمانة؟ كؿ ذلؾ ػ برأينػا ػ جػاء فػي خطػاب محكػـ البنػاء،  ينكث العيد

متماسؾ األجزاء توخي فيو ربط أجزاء الكمـ، فتآزر الموف وتكػاتؼ مػع البنػى المغويػة 
 األخرى لتماـ المعنى وجماؿ الصياغة والسبؾ واألداء. 

 الخلىن األخضر:
، وىو لوف (1)والخصوبة، والنبؿ"يدؿ الموف األخضر عمى معاني" النمو، واألمؿ،     

ويرجػع المػوف األخضػر فػي شػعر جريػر  .(2) )منعش، رطب، ميدىء، يوحي بالراحةي
إلى أمريف: أوليما: الطبيعة، وثانييما: ارتباط الموف األخضػر بػالمـؤ واليػواف. وجػاء 

 في الموضع األوؿ: 
 ال زلػػػػػِت فػػػػػي َغمػػػػػٍؿ َيُسػػػػػػّرِؾ ناقػػػػػػعٍ 

 
 (3)صػػػافِ وظػػػالِؿ أخضػػػػَر نػػػاعـِ األغ 

يتمنى الشػاعر لصػاحبتو الحيػاة الناعمػة فػي وسػط الظػالؿ والميػاه التػي تجػري  
 بيف األشجار، ودؿ الموف األخضر عمى الحياة والخصوبة والعيش الرغد.

وقػػد وفػػؽ الشػػاعر فػػي اختيػػار المػػوف األخضػػر  ألنػػو لػػوف الحيػػاة، والعطػػاء، 
مشػاعر الشػاعر وأحاسيسػو  ولعؿ استثمار الموف في ىذا السياؽ قد أبػرزوالخصب، 

 .، األمر الذي تمظيرت فيو تجربتو الشعرية وشدة محبتو لصاحبتو

                                           

 . ٔٔىماـ، محمد، مرجع سابؽ: ص (1)
 .ٖٙٔـ، ص ٜ٘ٚٔالموف، دار المعارؼ، القاىرة،  يحيى، نظريةحمودة،  (2)
 .ٜٓٓٔ/ٕالديواف:  (3)
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 أّما مما ورد في الموضع الثاني قوؿ الشاعر:
 كسػػا المػػؤـُ تْيمػػًا ُخضػػرًة فػػي وجوِىيػػا

 
 (1)فيػػا ِخػػْزَى تػػيـٍ مػػف سػػرابيِميا الُخْضػػرِ  

، وأراد بالخضػػرة السػػواد، فػػال  عرب تسػػمي األسػػود يصػػؼ جريػػر قػػـو تػػيـ بػػاّلمـؤ
 تظيراف في الوجو. العزة والذلةواختار الوجوه  ألف ،  أخضر

أثػػػر التكػػػرار  "خضػػػرة والخضػػػر"  و"تيمػػػًا وتػػػيـ"، وتشػػػخيص المػػػـؤ  وىنػػػا نمحػػػظ
فيا ِخْزَى تيـٍ مف ، وورود الجممة التعجبية "   إللصاؽ اإلىانة والذلة والمـؤ ببني تيـ

 برية   إمعانا في إلصاؽ االستيزاء والسخرية بيـ . " بعد الجممة الخسرابيِميا الُخْضرِ 
 الّسموأؿ: ولعؿ ما أشار إليو جرير ىنا يذكرنا بقوؿ

 إذا المػػرُء لػػـ َيػػْدنْس مػػف المػػؤـِ ِعْرضػػو
 

 فكػػػػػػػػػػػػػُؿ رداٍء يرتِديػػػػػػػػػػػػػػو جميػػػػػػػػػػػػػػؿُ  
 وزاد جرير في وصؼ بني تيـ باليواف، فقاؿ: 

ـُ ُمْخضػػػػرًّا جمػػػػوُدُىـُ   إف تصػػػػبِر التػػػػي
 

 يٕ)فقبػػَؿ اليػػوـِ مػػا صػػبروا عمػػى اليػػوافِ  
 يريد أنيـ أدمنوا الذلة واليواف فجمودىـ مخضرة مف كثرة الضرب. 

تكشػؼ ، مما سبؽ يمكف القوؿ: إف الموف فػي شػعر جريػر يػؤدي وظيفػة تعبيريػة  
 األلػواف فػي شػعره كمػا وداللػة،  وقد تبيف تبػايفعف أعماؽ الشاعر النفسية وعف أفكاره، 

المػػوف اسػػتعمااًل حقيقيػػاً  كاسػػتعماؿ البيػػاض  قصػػد إلػػى اسػػتعماؿويبػػدو أف الشػػاعر قػػد 
والسػػواد لمشػػعر، واسػػتعماؿ البيػػاض لممػػرأة والفػػرس، كمػػا ظيػػر اسػػتعماؿ المػػوف خاضػػعاً 

 لسياؽ الكالـ، فاذا كاف سواد الشعر أمرًا محبوبًا فاف سواد المـؤ أمر مكروه.
التخييػػؿ واألحاسػػيس ولػـػ تػػرد صػػور جريػػر المونيػػة اانفػػة الػػذكر بمعػػزؿ عػػف فػػف 

النفسػػية . لػػذا يجػػدر بنػػا أف نسػػمط الضػػوء عمػػى بالغػػة التخييػػؿ وأثػػره فػػي التصػػوير ومػػا 
                                           

 .ٜٙ٘/ٕالديواف:  (1)
 . ٕٙٔ/ٔالديواف:  (2)
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يتصػػؿ بػػذلؾ مػػف أثػػر نفسػػي ، األمػػر الػػذي اسػػتدعى إلحػػاؽ الصػػورة المونيػػة بالصػػورة 
الخيالية بالصورة النفسػية   لنػرى مػدى تفاعػؿ وتػآزر ىػذه الصػور وورودىػا جميعػا فػي 

 شعره .  
 اخليالية: الصىرة 

يعتبر الخياؿ العنصر األساسػي الػذي يتنػاوؿ المعػاني، ويشػكميا تشػكياًل خاصػًا 
يؤثر في نفس المتمقي، ويرى شوقي ضيؼ أف الخياؿ ىو "الممكة التي يسػتطيع بيػا 
األدباء أف يؤلفوا صورىـ، وىـ ال يؤلفونيا مف اليواء، إنما يؤلفونيا مػف إحساسػات 

عقػوليـ وتظػؿ كامنػة فػي مخيمػتيـ حتػى يحػيف الوقػت  سابقة ال حصر ليا، تختزنيػا
فيؤلفػػػػوا منيػػػػا الصػػػػورة التػػػػي يريػػػػدونيا، صػػػػورة تصػػػػبح ليػػػػـ، ألنيػػػػا مػػػػف عمميػػػػـ 

 . (1)وخمقيـ"
، وبدوف الخيػاؿ تكسب العمؿ األدبي صفة اإلبداعومف ثـ فاف الخياؿ أداة فنية 

ر قدرة عمى إنتػاج ، وكمما كاف الشاعر واسعًا في خيالو كاف أكثمبدعاال يكوف العمؿ 
، "وتعػد الصػور الخياليػة فػي التعبيػر األدبػي بمنزلػة والمعيػودة الصور غير المألوفػة

الظػػالؿ واأللػػواف فػػي الرسػػـ ألف تمػػؾ الظػػالؿ واأللػػواف ىػػي التػػي تػػنفخ فػػي الصػػورة 
  .(2)" اة وتعطييا القدرة عمى اإلثارة واإلعجابػاب الحيػا بأسبػالحيوية وتمدى

رة الشػػعرية ثمػػرة الخيػػاؿ، ذلػػؾ ألف الشػػعر صػػياغة وتصػػوير أف الصػػو  ريػػبوال  
بالخيػاؿ كما ذكر الجاحظ، وقد حاوؿ الشعراء العرب القدامى ربط الخياؿ باإلبػداع، إذ 

يمتمؾ االنساف طاقات يتمكف بيا مف امتالؾ ناصػية المغػة وتطويػع معطيػات الصػور 
، أي أف االبتكػار اديةمجردة غير مقصورة عمى منازعيا الم لالحتفاظ بييئات الصور

                                           

 .ٚٙٔـ، ص ٜٔٔٔ، ٘ضيؼ، شوقي، في النقد األدبي، دار المعارؼ، القاىرة، ط (1)
 .ٙٚٔـ، ص ٜٛٙٔشعيب، محمد عبد الرحمف، في النقد األدبي الحديث، دار التأليؼ،  (2)
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والتجديد في التصوير والتعبير يرجع بسبب إلى ىذه القػوة الذىنيػة التػي يخػتص بيػا 
المبدع، إذ تمكنو مف أف يعرؼ أكثػر ممػا يعرفػو غيػره مػف النػاس العػادييف، فالخيػاؿ 
ىو الذي يبتدع المعاني ويشكميا ويخرجيا في صور بديعة فييا مف اإلمتاع واإلقناع 

يعجب، ولذا فقد كاف لو أىمية كبرى عند البالغييف لمػا لػو مػف تػأثير فػي ما يخمب و 
قناعا، حيف يسكب العبارة في صػياغات مغػايرة لمػا ىػو مػألوؼ فػي  المتمقي إبداعا وا 

 . ئ)الكالـ العادي
لقػػػد نشػػػأت دراسػػػة اإلمػػػاـ عبػػػد القػػػاىر الجرجػػػاني لمخيػػػاؿ مػػػف طبيعػػػة المعنػػػى 

بعضػػيا بػػبعض بوصػػفيا فػػي مجموعيػػا تشػػكؿ  وعالقتػػو بػػالنظـ، أي عالقػػة األلفػػاظ
العمؿ الشعري ومف ىنا تنبو الجرجاني إلى العالقة القوية بػيف طبيعػة الخيػاؿ وصػمة 
ذلؾ بالمعنى، لذا فقد اىتـ بدراسة المعنى في اإلبداع الشعري الذي يؤدي إلى معرفة 

، وتخييػؿ، الخياؿ الذي يقـو عمى دراسة أنماط التعبير مف تشبيو، واسػتعارة، وتمثيػؿ
وكناية. ويرى عبد القاىر أف الخياؿ يتفاوت مػف شػاعر اخػر، وأنػو يػرد فػي درجػات 
متفاوتة أرقاىا ما يرد في صػور تجػئ فػي غايػة المطػؼ بحيػث " ال يبػيف إال إذا كػاف 
المتصفح لمكالـ حساسا، يعرؼ وحي طبع الشػعر وخفػي حركتػو التػي ىػي كػالخمس، 

حاـز القرطػاجني فقػد ربػط بػيف التخييػؿ واأللفػاظ ، أما (2)وكمسرى النفس في النفس"

                                           

ينظر : حمداف ، فاطمة سعيد أحمد، مفيوـ الخياؿ ووظيفتو في النقد القديـ والبالغة جامعة  ئ)
 . ٕٛٚ-ٜٕٙـ ص ٕٓٓٓأـ القرى ، 

 الجرجاني، أبو بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد، أسرار البالغة، يٕ)
ىػػػػ ٕٔٗٔ، ٔقػػػرأه وعمػػػؽ عميػػػو أبػػػو فيػػػر محمػػػود محمػػػد شػػػاكر،  دار  المػػػدني بجػػػدة، ط   

، ولممزيد مف التفصيؿ عف الخياؿ والتخييػؿ عنػد أرسػطو والفالسػفة العػرب ٖٙٓـ، صٜٜٔٔ
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والمعاني لما ليا مف أثر في تكويف الصورة، يقوؿ في العالقة بينيمػا " ىػي الصػورة 
 .(1)الحاصمة في األذىاف مف األشياء الموجودة في األعياف"

وشعر جرير حافؿ بألواف الخياؿ، وبخمؽ الصور الجديدة المبتكػرة. مػف ذلػؾ مػا 
أف جريرًا والفرزدؽ اجتمعا عند بشر بف مرواف، "الس األدبية، فقد روى دار في المج

فقػػاؿ ليمػػا بشػػر: إنكمػػا قػػد تقارضػػتما األشػػعار، وتطالبتمػػا ااثػػار، وتقاولتمػػا الفخػػر، 
وتياجيتما، فأما اليجاء فميست بي إليو حاجة فجددوا بػيف يػدي فخػرًا، ودعػاني ممػا 

 مضى.
 :الفرزدؽفقاؿ 

ـُ والمن ـُ فػػػػػنحُف السػػػػػنا  غػيُرنػػػػػػا اسػػػػػ
 

 فمػػػف ذا يسػػػػاوي بالسػػػػناـِ المناسػػػػما 
 فقاؿ جرير: 

ـْ زعمػػػػُتـُ   عمػػػػى موضػػػػِع األسػػػػتاِه أنػػػػت
 

 تػػػػػػػػػػػػابٌع لمغالصػػػػػػػػػػػػـِ  وكػػػػػػػػػػػػؿ  سنػػػػػػػػػػػػػاـٍ  
 فقاؿ الفرزدؽ: 

ـْ زعمػػػػُتـُ   عمػػػػى َمْحػػػػَرٍث لمفػػػػػْرِث أنػػػػت
 

 أال إف فػػػػػوؽ الَغْمصػػػػػماِت الجمػػػػػاجـُ  
 فقاؿ جرير: 

ـَ قوِمكػػػػػػػػـْ  ـْ ىػػػػػػػا  وأنبػأتمونػػػػػػػػا أنكػػػػػػػ
 

ِـ   ـَ إال تػػػػػػػػػػػػػابٌع لمخراطػػػػػػػػػػػػػ  وال ىػػػػػػػػػػػػا
 فقاؿ الفرزدؽ: 

ـُ القائػػػػُد الُمقتػػػػَدى بػػػػػو  فػػػػنحف الزمػػػػا
 

 مػػػف النػػػاِس مػػػا زلنػػػا ولسػػػنا لياِزمػػػا 
                                                                                                            

حمػػداف، فاطمػػة سػػعيد أحمػػد، مفيػػوـ الخيػػاؿ ووظيفتػػو فػػي النقػػد  كالفػػارابي وابػػف سػػينا ينظػػر :
 .ٗٚ-ٜٗالقديـ والبالغة، ص

، تقػػػديـ وتحقيػػػؽ محمػػػد الحبيػػػب ابػػػف الخوجػػػة، دار الغػػػرب  ئ) القرطػػػاجني، أبػػػو الحسػػػف حػػػاـز
 ٛٔـ، صٜٔٛٔ، ٕلبناف، ط –اإلسالمي، بيروت 
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 فقاؿ جرير:
 فػػػػػنحف بنػػػػػي زيػػػػػٍد قطعنػػػػػػا زماميػػػػػا

 
 فتاىػػػْت َكسػػػاٍر طػػػائِش الػػػرأِس عػػػارِـ  

جػائزة ليمػا فقاؿ بشر: غمبتو يا جرير بقطعؾ الزماـ، وذىابؾ بالناقة، وأحسف ال 
 . (1)وفضؿ جريرا"

وكذلؾ نمحظ قدرة جرير عمى ابتكار الصور الجديدة فػي مجمػس عبػد الممػؾ بػف 
مرواف، وقػد ضػـ جريػرًا والفػرزدؽ واألخطػؿ، وأحضػر بػيف يديػو كيسػًا فيػو خمسػمائة 
دينار، وقاؿ ليـ: ليقؿ كؿ منكـ بيتًا فػي مػدح نفسػو، فػأيكـ غمػب فمػو الكػيس، فبػدر 

 الفرزدؽ فقاؿ:
 أنػػػػػػػا الَقِطػػػػػػػراُف والشػػػػػػػعراُء َجْرَبػػػػػػػى

 
 وفػػػػػػػي القطػػػػػػػراِف لمجربػػػػػػػى شفػػػػػػػػاءُ  

 فقاؿ األخطؿ: 
 فػػػػػػػػػػػاْف تَػػػػػػػػػػػػُؾ ِزؽَّ زَاِممػػػػػػػػػػػٍة فػػػػػػػػػػاني

 
 أنػػػػػػػػػا الطاعػػػػػػػػػػوُف لػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػو دواءُ  

 فقاؿ جرير: 
 أنػػػػػا المػػػػػػػػوُت الػػػػػذي آتػػػػػي عميػػػػػػُكـ

 
 فمػػػػػػػػػيس ليػػػػػػػػػػارٍب منػػػػػػػػػي َنجػػػػػػػػػػاءُ  

  

                                           

 .ٓٗٓٔ – ٜٖٓٔ/ ٕالديواف:   (1)
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 . (1)الموت يأتي عمى كؿ شيءفقاؿ عبدالممؾ لجرير: خذ الكيس، فمعمري إف 
 ومف الصور المبتكرة عند جرير ما ورد في ىجائو مف مثؿ قولو المشيور:

 َفُغػػػػػػضَّ الطػػػػػػرَؼ إنػػػػػػؾ مػػػػػػف ُنَميػػػػػػرٍ 
 

 فػػػػػػػػػػال كعػػػػػػػػػػػبًا بمغػػػػػػػػػػَت وال ِكالبػػػػػػػػػػػا 
 

 .(2)ثـ قاؿ: أخزيتو ورّب الكعبة
" وقاؿ رجؿ مف بني تغمب، وكاف ظريفا : مػا لقػي أحػد مػف تغمػب مػا ألقػى أنػا، 

 مت : وكيؼ ذاؾ ؟ قاؿ : قاؿ الشاعر: ق
 والتغمبػػػػػػػػػػي  إذا تنحػػػػػػػػػػنَح لمقػػػػػػػػػػػَرى

 
 االثػػػػػػػػػاألمسػػػػػػػػػتو وَتمثػػػػػػػػػَؿ احػػػػػػػػػؾَّ  

 .  (3)األفاعي ما حككتيا" استيواهلل إني ألتوىـ أف لو نيشت  
وقد استمد جرير صوره مف المشاىدات الحسية حولو، وكانت تشبيياتو واسػتعاراتو 

ومػف الصػعب عمػى الشػاعر إنشػاء عمػؿ  فيػو.عػاش  مأخوذة مف البيئة والمجتمػع الػذي
أدبي بمعزؿ عف الواقع االجتماعي الػذي يتفاعػؿ معػو، فالصػور الخياليػة تػأثرت بالبيئػة، 
يقوؿ ابف طباطبا العمػوي " واعمـػ أف العػرب أودعػت أشػعارىا مػف األوصػاؼ والتشػبييات 

ـ أىؿ وبر، صػحونيـ والحكـ ما أحاطت بو معرفتيا وأدركو عيانيا، ومرت بو تجاربيا وى
البوادي وسقوفيـ السػماء، فميسػت تعػدو أوصػافيـ مػا رأوه منيػا وفييػا، وفػي كػؿ واحػدة 
منيػػا فػػي فصػػوؿ الزمػػاف عمػػى اختالفيػػا مػػف شػػتاء وربيػػع، وصػػيؼ وخريػػؼ، مػػف مػػاء، 
وىواء، ونار وجبؿ، ونبات وحيواف وجماد، وناطؽ ومتحرؾ وساكف، وكؿ متولد مف وقػت 

إلى حاؿ انتيائو، فتضمنت أشعارىا مػف التشػبييات مػا أدركػو مػف نشوئو وفي حاؿ نموه 

                                           

 . ٕٓٓٔ/ ٕالديواف:  (1)
 .ٖٓ/ٛألصبياني، مصدر سابؽ، ا (2)
 .ٖٛ-ٕٛ/ ٗالجاحظ، البياف والتبييف  :  (3)
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ٔٓٓٛ 

ذلؾ عيانيػا وحسػيا إلػى مػا فػي طبائعيػا وأنفسػيا مػف محمػود األخػالؽ ومػذموميا، فػي 
رخائيػػػا وشػػػدتيا، ورضػػػاىا، وغضػػػبيا، وفرحيػػػا وغميػػػا، وأمنيػػػا، وخوفيػػػا، وصػػػحتيا، 

إلػى حػاؿ اليػـر وفػي وسقميا، والحاالت المتصرفة في خمقيػا وخمقيػا مػف حػاؿ الطفولػة 
ذىبػت إليػو  حاؿ الحياة إلى حاؿ الموت، فشػبيت الشػيء بمثمػو تشػبييًا صػادقًا عمػى مػا

 .(1)في معانييا التي أرادتيا"
ومف صور جرير الخيالية: التصوير بالقرد، وأكثر ما ترتبط عنده بالفرزدؽ  لما 

 :(2)لفرزدؽيراه مف مناسبة صفاتو وأفعالو لو. ومف ذلؾ قولو مخاطبًا زوجة ا

 أمسػػػػػى الفػػػػػرزدُؽ يػػػػػػا نػػػػػواُر كأنػػػػػػو
 

 (3)قػػػػرٌد يحػػػػث  عمػػػػى الزنػػػػاِء قُػػػػرودا 
فسػاد زوجيػا وارتكابػو الفػواحش،  -زوجة الفػرزدؽ -يخبر في ىذا البيت نوارة  

وخبثػو، وقػد ضػرب بػالقرد المثػؿ فػي الزنػا وقيػؿ:"  ويشبيو بالقرد مف ناحيػة نجاسػتو
عمػى شػدة المشػابية بػيف الفػرزدؽ  ة"  لمداللػ، واختػار األداة "كػأف(4)أزنى مػف القػرد"

والقرد، يقوؿ ابف جني:"ومف إصػالح المفػظ قػوليـ: كػأف زيػدًا عمػرو، اعمػـ أف أصػؿ 
ىذا الكالـ: زيٌد كعمرو، ثـ أرادو توكيد الخبر فزادوا فيو "إف" فقالوا: إف زيدًا كعمػرو، 

عالمػًا أف ثـ إنيـ بالغوا في توكيد التشبيو، فقدموا حرفو إلى أّوؿ الكال ـ عنايػة بػو وا 
                                           

ـ، ٜٙ٘ٔالعمػػوي، ابػػف طباطبػػا، عيػػار الشػػعر، تحقيػػؽ: طػػو الحػػاجري، محمػػد زغمػػوؿ سػػالـ،  (1)
ٔٓ-ٔٔ. 

وقد حصر خصخوصي األبيات التي أخرج الشػاعر الفػرزدؽ فييػا فػي صػورة قػرد، ينظػر أحمػد  (2)
شعره، تقػديـ: محمػد الػبعالوي، مجمػة كميػة  العمػوـ االنسػانية و خصوصي،  في سيرة جرير و 
 .ٕٖٕص ،ٛ،السمسمة  ٕٓـ، العددٕٚٓٓاالجتماعية، جامعة تونس،

 .ٖٓٗ/ٔالديواف:  (3)
الميػػداني، أبػػو الفضػػؿ أحمػػد بػػف محمػػد، معجػػـ األمثػػاؿ، تحقيػػؽ: قصػػي حسػػيف، دار الشػػماؿ  (4)

 . ٖٗٓـ، ص ٜٜٓٔلمطباعة والنشر والتوزيع، 
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عقد الكالـ عميو، فمما تقدمت الكاؼ وىي جارة، لـ تجز أف تباشر "إف" ألنيا ينقطػع 
 .(1)عنيا ما قبميا مف العوامؿ، فوجب لذلؾ فتحيا، فقالوا: كأف زيدًا عمرو"

ثػػـ الحػػظ عمػػؽ تصػػويره لنجاسػػة الفػػرزدؽ حيػػث قػػاؿ: "قػػرد يحػػث عمػػى الزنػػاء 
قردًا بؿ أوغؿ في تصوير فحشو وقبحو بأف جعمو يحث عمى  قرودا" فمـ يكتؼ بجعمو

الزنا وفي اختيار الفعؿ "يحث" دوف " يدعو" مثاًل  إشارة إلى شػدة حرصػو عمػى الزنػا 
وتشجيع ااخريف الرتكاب الفواحش، كما أف تقديـ الجار والمجرور "عمى الزنا" عمػى 

وقػػد أظيػػر الشػػاعر صػػورة  ، المفعػػوؿ "قػػروداً" يؤكػػد أىميػػة فعػػؿ الزنػػا عنػػد الفػػرزدؽ
الميجػػو فػػي صػػورة تركيبيػػة منفػػرة محاطػػة بغػػالؼ العتمػػة والسػػواد والظممػػة والقػػبح 
وسوء المنظر . بينما جاءت صػورة الميجػو أعنػي الفػرزدؽ فػي موضػع آخػر تجسػد 

 منظرا جمع بيف النفور مف الشيب وحركة القرد ، قاؿ : 
 أرى الَشػػيَب فػػي وجػػِو الفػػرزدِؽ قػػد عػػال

 
 يٕ)قػػػػػػػػرٍد رّنحْتػػػػػػػػُو الصػػػػػػػػواقعُ ليػػػػػػػػازـَ  

قد غمب عمى وجو الفرزدؽ وتحت حنكو، فأصبح كالقرد المتػرنح  فالشيب ىنا   
 تحت الصواقع.

وفي إظيار الفرزدؽ بحالو تمايؿ مف السكر وغيره في قولو:" رنحتو الصػواقع"  
تأكيد لفكرة فحش الفػرزدؽ، وخبثػو وفسػاده، ثػـ تأمػؿ كممػة "رنحتػو" وأثرىػا فػي رسػـ 

 رة المتخبط المتمايؿ الفاقد لمتوازف.صو 
 كما يصور جرير الفرزدؽ بالقرد في الخيانة وعدـ األمانة فيقوؿ:

 ومػػػػػا كػػػػػاف جػػػػػارًا لمفػػػػػرزدِؽ ُمسػػػػػمـٌ 
 

 (1)ليػػػػػأمَف قػػػػػردًا ليمُػػػػػو غيػػػػػُر نػػػػػػائـِ  
                                            

، الييئػة المصػرية ٗ، تحقيػؽ محمػد عمػي النجػار، طعثمػاف، الخصػائصأبو الفتح ابف جني،  (1)
 .ٖٛٔ/ٔـ، ٜٜٜٔالعامة لمكتاب، 

 ٖٕٜ/ٕالديواف:  (2)
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ولكنػو قػدـ  وأصؿ تركيب الكالـ: وما كػاف رجػؿ مسػمـ جػارًا لمفػرزدؽ ليػأمف....،
زدؽ" عمػػى اسػػميا "مسػػمـ"  ألف الجػػوار أحػػؽ بػػاألمف وعػػدـ خبػػر كػػاف   "جػػارًا لمفػػر 

الخيانة، وفػي ذلػؾ يقػوؿ النبػي صػمى اهلل عميػو وسػمـ )واهلل ال يػؤمف  واهلل ال يػؤمف 
واهلل ال يؤمف ي قالوا : ومػا ذاؾ يػا رسػوؿ اهلل، قػاؿ: ) الجػار ال يػأمف جػاره بوائقػوي، 

كمػػا حػػذؼ الموصػػوؼ )الرجػػؿي . (2) قػػاؿ: )شػػر هي ومػػا بوائقػػو؟قػػالوا: يػػا رسػػوؿ اهلل، 
وذكرت الصفة )مسمـي  لإلشػارة إلػى أف المسػمـ أولػى بعػدـ خيانتػو وتجػاوز حػدوده. 
وفي عدـ ذكر المشبو )الفرزدؽي في "ليأمف قػردًا " إيحػاء بأنيمػا شػيء واحػد وكأنػو 

الكنايػة  وىنا تظير بالغة التشػبيو فػي صػورتيا التمثيميػة. كمػا أف وراءالقرد بعينو، 
وفسػػػاده، وىنػػػا جمػػػع الشػػػاعر فػػػي صػػػوره فجػػػور الفػػػرزدؽ لمػػػو غيػػػر نػػػائـ" تأكيػػػد "لي

 التخييمية بيف سواد الميؿ وعتمة المنظر وقبح وجو القرد. 
 قولو:في شعره،  التصوير بالقرد كما أف مف

 أمػػػْف َسػػػِفو األحػػػالـِ جػػػاءوا بقػػػرِدىـْ 
 

، ومػػػػػا قػػػػػرٌد ِلِقػػػػػْرـٍ    يٖ)ُيصػػػػػػاوُلو إلػػػػػيَّ

 فسو:بعد أف يفخر جرير بن 
 أنػػا الػػدىُر ُيفنػػي المػػوَت والػػدىُر خالػػدٌ 

 
 ُيطاولٌػػػو فجئنػػػي بمثػػػِؿ الػػػّدىِر شػػػيئاً  

 
 

ويخاطػػب الفػػرزدؽ ويطمػػب منػػو أف يأتيػػو بشػػيء مثػػؿ الػػدىر خمػػودًا، يشػػير إلػػى 
جيػػؿ بنػػي مجاشػػع الػػذيف دفعػػوا الفػػرزدؽ ليتصػػدى لػػو، ويشػػبو الفػػرزدؽ بػػالقرد فػػي 

الجناس في قولػو: "ومػا قػرٌد  لؾ ورودوساعد عمى ذسياؽ استفياـ تعجبي توبيخي، 

                                                                                                           

 .ٔٓٓٔ/ٕالديواف:  (1)
ىػػػ ٗٔٗٔالبخػػاري، محمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػاري الجعفػػي، صػػحيح البخػػاري، دار ابػػف كثيػػر،  (2)

 . ٕٕٓٗ/ ٘ف ال يأمف جاره بوائقو، ـ، كتاب األدب، باب إثـ مٖٜٜٔ
 .ٜٓٚ/ٕالديواف:  (3)
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لقػػٍرـ يصػػاولو" ومػػا يحدثػػو مػػف نغػػـ موسػػيقى يمفػػت االنتبػػاه إلػػى المعنػػى وىػػو عػػدـ 
 المبارزة. والفحؿ فيالمساواة بيف القرد 

 ثـ يزداد جرير سخرية بالفرزدؽ فينفي أف يكوف إنسانًا في األصؿ:
 وىػػػػػػْؿ كػػػػػػاف الفػػػػػػرزدُؽ غيػػػػػػر قػػػػػػردٍ 

 
 (1)راأصػػػػػػػابتو الصػػػػػػػػواعُؽ فاسػػػػػػػػتدا 

ورد تشػػبيو الفػػرزدؽ بػػالقرد فػػي سػػياؽ االسػػتفياـ اإلنكػػاري  فيػػو ينكػػر عمػػى  
المخاطب عدـ معرفتو بأف الفرزدؽ كاف قردًا، ثـ تحوؿ بفعػؿ الصػواعؽ إلػى إنسػاف. 
وتظيػػر السػػخرية بجػػالء فػػي قولػػو: " فاسػػتدارا"  أي قػػد تغيػػر تغيػػرًا كػػاماًل، وصػػار 

 إنسانًا.
ومػػػف صػػػور جريػػػر الخياليػػػة: التصػػػوير بػػػالخنزير، وقػػػد ارتبطػػػت فػػػي ديوانػػػو 

 باألخطؿ  ألنو عمى ديف النصارى الذيف يحموف الخنزير طعامًا.
 قاؿ جرير:

 إفَّ األخيطػػػػػَؿ خنزيػػػػػػػٌر أطػػػػػاَؼ بػػػػػػو
 

 (2)إحدى الدَّواىي التي ُتخشى وُتنتظرُ  
تجػاوز ذلػؾ  ؿومكػانتيـ بػلـ يقؼ ىجاء جرير لخصومو عند سمب كرامتيـ     

إلػػى إنػػزاليـ منػػزؿ الحيػػواف وتقبػػيح صػػورتيـ، فينػػا يشػػبو األخطػػؿ بػػالخنزير، ووقػػع 
التشبيو في سػياؽ الجممػة الخبريػة " إف األخيطػؿ خنزيػر" لتأكيػد الشػبو وتقريػره فقػد 
 أصبحا شيئًا واحدًا، ويفيد التصغير" األخيطؿ" التحقير وتقميؿ شأف الخصـ/ الميجو.

يخشػاىا المػرء فيقػوؿ  التيى األخطؿ، وأنو كالمصيبة العظيمة وُيصور وقع شعره عم
الفاعػؿ "أطاؼ باحدى الػدَّواىي التػي تخشػى وتنتظػر"، وفػي البنػاء لممجيػوؿ وحػذؼ 

                                           

 .  ٚٛٛ/ٕالديواف:  (1)
 .ٙ٘ٔ/ٔالديواف:  (2)
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وىػػذا )تخشػػى وتنتظػػري تيويػػؿ ينسػػجـ مػػع تيويػػؿ وقػػع شػػعر جريػػر عمػػى األخطػػؿ، 
 أخذه جرير عف األخطؿ في قولو: الشطر

 ػاوقػػػػػد أصػػػػػابْت كالبػػػػػًا مػػػػػف عداوِتنػػػػػ
 

 إحػػدى الػػدواىي التػػي ُتخشػػى وُتنتظػػرُ  
 وقاؿ جرير: 

 تعػػػػػذَّْرَت يػػػػػا ِخْنِزْيػػػػػَر تغِمػػػػػب بعدمػػػػػػا
 

 (1)َعِمْقػػػػت بحبَمػػػػْي ذي ُمعاسػػػػرة َشػػػػْغب 
مبالغػة فػي ذـ األخطػؿ  االسػتعارةوفػي "، "خنزير تغمػبػيخاطب األخطؿ ويمقبػو بػ 

ْغب" إشػارة إلػى قػوة ووراء التصوير في قولو:" َعِمْقت بحبمي ذي ُمعاسػرة َشػوفساده، 
 األخطؿ. وانتصاره عمىجرير 

 ويعمو صوت جرير في ىجائو وسخريتو مف األخطؿ في قولو:
 لعمَّػػػػػػػػػؾ خنزيػػػػػػػػػَر الُكناسػػػػػػػػػة فاخػػػػػػػػػػرٌ 

 
 (2)إذا ُمضػػػٌر منيػػػا تسػػػامى بنػػػو الحػػػرب 

"خنزيػر تغمػب" إلػى أف وصػؿ  الكناسة: موضع الزبالة، وتأّمؿ تدرج اليجػاء مػف 
 دة )خنزير الكناسةي. إلى أعاله في آخر القصي

 ومف صور جرير: التصوير بالكمب، ومنيا قولو:
 إذا أنػػػػػػػػَت القيػػػػػػػػَت الُبعيػػػػػػػػَث وجدتػػػػػػػػو

 
 (3)الكمػػبِ  أشػػحَّ عمػػى الػػزاِد الخبيػػِث مػػف 

ال شؾ أفَّ جريرًا عند ىجائو لخصمو يمعف ويشتد في إلقػاء الضػربات المتتاليػة  
"وجدتو أشػح"، و"أشػح" أفعػؿ  مف التبكيت والسخرية والتحقير عمى الخصـ، فينا قاؿ

تفضيؿ  أي ىو األشح بيف مف تقارنػو بػو مػف الػبخالء، وقولػو " عمػى الػزاد" إذ الػزاد 

                                           

 .. ٖٖٙ/ٕالديواف: (1)
 .ٖٗٙ/ٕالديواف: (2)
الحيواف، تحقيؽ وشػرح : عبػد السػالـ ىػاروف، مصػطفى  الجاحظ، أبو عثماف عمرو بف بحر، (3)

 .ٖٛٓ/ ٕـ، ٜ٘ٙٔىػ ٖٗٛٔ، ٕالبابي الحمبي، ط
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معانػًا فػي التبكيػت واليجػاء باظيػار البعيػث شػديد  ما يتزود بو مف الطعاـ والقوت، وا 
البخػػؿ والحػػرص وصػػؼ الػػزاد بالخبيػػث الػػذي يػػتخمص النػػاس منػػو الػػذي بػػو عفػػف ال 

ـَ عبػر يؤكؿ، وأف  البعيث أشد بخاًل عمى ىذا الزاد الخبيث مف الكمب! والسؤاؿ ىنػا: ِلػ
بالكمػػب ىنػػا، ولػػـ يقػػؿ القػػرد أو الخنزيػػر أو غيػػره مػػف الحيوانػػات؟  والجػػواب: العػػرب 

  فقد عػرؼ (1)تقوؿ" أبخؿ مف كمب عمى جيفو". كما تقوؿ "أألـ مف كمب عمى جيفة"
 ما عرؼ عف الذئب خبثو.  عف الكمب حرصو وبخمو عمى خبث الطعاـ مثم
الػرحمف بػف الحكـػ أنيػا تأكػؿ خبػث الطعػاـ  والدجاج أيضاً مف الطيػور التػي ذكػر عبػد

 يقوؿ:حيث 
 آكػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي ِقراىػػػػػػػػػػا ولألنصػػػػػػػػػار

 
  (2)لخبػػػػػِث األطعمػػػػػاِت مػػػػػف الػػػػػدجاجِ  

 جرير: أيضًا قوؿومف التصوير بالكمب    
 ومػػػػا زلػػػػَت يػػػػا ِعْقػػػػداُف بػػػػانَي سػػػػوأةٍ 

 
 (3)ئيمػػًا ضػػميُرىاُتنػػاجي بيػػا نفسػػًا ل 

يشػػبو جريػػر الفػػرزدؽ بالكمػػب األعقػػد الػػذنب  ،(4)العقػػداف: الكمػػب الممتػػوي الػػذنب   
وفي الكناية "عقػداف" إشػارة إلػى ِقَصػِر الفػرزدؽ وفسػاده  ُيناجي نفسو المئيمة بالشر.

 فقد" قاؿ أبو المنصور: لقبو عقداف لقصره، وفيو يقوؿ:
 يػػػا ليػػػَت ِشػػػعري مػػػا َتمنػػػىَّ مجاشػػػعٌ 

 
 ولػػػػـ يتػػػػرؾ العقػػػػداُف لمقػػػػوِس َمنزِعػػػػا 

 . (1)أي: أعرؽ في النزع ولـ يدع لمصمح موضعا"   

                                           
 .ٕٕٚ/ٔالجاحظ، الحيواف،  (1)
 .ٕٖٕ/ٔ: السابؽ الجاحظ، المصدر (2)
 .ٖٛٛ/ٕالديواف:  (3)
جماؿ الديف محمد بف ُمكّرـ األنصاري، لساف العػرب، المؤسسػة المصػرية العامػة ابف منظور،  (4)

لمتأليؼ واألنباء والنشػر، الػدار المصػرية لمتػأليؼ والترجمػة، طبعػة مصػورة عػف طبعػة بػوالؽ، 
 .ٜٕٓ/ٗ) ع ؽ د ي ،  مادة
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والشػػر وتأمػػؿ اختيػػار اسػػـ الفاعػػؿ "بػػاني" لمداللػػة عمػػى االسػػتمرار فػػي الفسػػاد 
عمى ذلؾ، ثـ التجريد في قولو "يناجي نفسا ليئمًا ضميرىا" فجعمو يتحدث مع  وثباتو

وأخرجػو فػػي صػورة قبيحػػة فاسػدة. أال تالحػػظ نفسػو فػي مجمػػس سػوء وكأنػػو ييػذي، 
 معي مدى انسجاـ النص الشعري وائتالفو وتماسؾ أجزائو؟!

ترى ىؿ وفؽ الشاعر في وضع كؿ صورة في موضعيا المناسب حيف اسػتدعى 
 صور الحيواف في تشكيؿ الصور التي أوردناىا ىنا؟ .

مػػدا عمػػى فػػي تقػػديري أف الشػػاعر قػػد وفػػؽ فػػي تشػػكيؿ الصػػورة مػػف الخيػػاؿ معت
صورة الحيواف في سياقاتيا االجتماعية والسياؽ المغوي الذي وردت فيو كػؿ صػورة. 
فقػػد جمػػع فػػي ىجػػاء الفػػرزدؽ بػػيف القػػرد ومػػا يشػػاع عػػف الميجػػو مػػف صػػفات الػػذـ 
والقػػبح، وجمػػع فػػي ىجػػاء األخطػػؿ بػػيف الخنزيػػر والنصػػارى الػػذيف يحمػػوف الخنزيػػر 

 وحرصو عمى الزاد الخبيث.  طعاما، وألصؽ بالبعيث وبالفرزدؽ شح الكمب
ولـ تكف الصورة الخيالية في شعر جرير منتشرة في غرض اليجاء فحسب، بؿ 

 والغزؿ... والمدح،انتشرت كذلؾ في الفخر 
 جرير:ومف التصوير في مجاؿ الفخر قوؿ 

 كػػػاف الػػػذيف ىجػػػوني مػػػف ضػػػاللتيـ
 

 مثػػػػؿ الفػػػػراش وحػػػػر النػػػػاس إذ يقػػػػع 
 أصػػػػبحت عنػػػػد والة النػػػػاس أثبػػػػتيـ 

 
 (2)إذا نزعػػػػػوا وأبعػػػػػدىـ غمػػػػػوافمجػػػػػا  

يفخر جرير بقدرتو الشعرية وثباتو أماـ مف ىجوه، ويشبييـ بالفراش المتطػاير  
الذي يقع عمى الضوء فيموت، أما ىو فأحسف الناس رميا يشيد لو بيػذا األمػر والة 

 الناس.
                                                                                                           

 .ٜٕٓ/ٗ سابؽ، مادة ) ع ؽ د ي ،المصدر الابف منظور،  (1)
 .  ٜٕ٘ -ٜٕٗ/ ٔالديواف :  (2)
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وتأمػػؿ اختيػػار" الفػػراش " ومػػا فيػػو مػػف معنػػى االنػػدفاع والتيػػور والطػػيش وعػػدـ 
ي األمور ثـ الحظ التوازي وما أحدثو مف أثر في الدليؿ عمى قدرتو " أثبتيـ فمجا تحر 

 وأبعدىـ غموا".
 وقاؿ جرير يفخر بقومو:      

 قػػػومي تمػػػيـ ىػػػـ القػػػـو الػػػذيف ىػػػـ
 

 ينفػػػػوف تغمػػػػب عػػػػف بحبوحػػػػة الػػػػدار 
 النػػػػػازلوف الحمػػػػػى لػػػػػـ يػػػػػرع قػػػػػبميـ 

 
 (1)والمػػػػػانعوف بػػػػػال حمػػػػػؼ وال جػػػػػار 

مػػو تمػػيـ الػػذيف انتصػػروا عمػػى تغمػػب وأخرجػػوىـ مػػف وسػػط ىنػػا يفخػػر جريػػر بقو  
وفي قولو " النازلوف الحمى لـ يرع قبميـ والمانعوف بال حمؼ وال جار" كناية  ديارىـ،
 التػػي لػػـ يكتشػػفيا أحػػد قػػبميـ،المراعػػي  يكتشػػفوففيػػـ    وتمكػػنيـ قػػوة قومػػوعػػف 

  جار.دوف حميؼ وال  عمى حفظ أنفسيـولدييـ القدرة 
  جرير:في فف المدح قوؿ ومف التصوير 

 فػػػػػانيـ قيسػػػػػا،فػػػػػال تػػػػػأمنف الحػػػػػي 
 

 

 بنػػػو محصػػػنات لػػػـ تػػػدنس حجورىػػػا 
 ميػػػػاميف خطػػػػػاروف يحمػػػػوف نسػػػػػوة 

 
 

 مناجيػػػب تغمػػػو فػػػي قػػػريش ميورىػػػا 
 
 

 أال إنمػػػػػػػا قػػػػػػػيس نجػػػػػػػـو مضػػػػػػػيئة
 

 (2)يشػػؽ دجػػى الظممػػاء بالميػػؿ نورىػػا 
 
 

أنيـػ شػجعاف يمدح جرير القيسييف بأنيـ مف نسػاء محصػنات عفيفػات شػريفات، و 
أقوياء يحموف نسائيـ الغاليات الميػور، ثـػ يشػبييـ بػالنجـو المضػيئة التػي تبػدد ظػالـ 

 الميؿ وتنير الطريؽ.
وتتػػػآزر الصػػػور الكنائيػػػة "لػػػـ تػػػدنس حجورىػػػا" و "تغمػػػو فػػػي قػػػريش ميورىػػػا" 
والصورة التشػبييية "إنمػا قػيس نجػـو مضػيئة"  لمداللػة عمػى شػجاعة قػيس وقػوتيـ 

                                           

 .ٖٕ٘ -ٖٕٗ/ ٔالديواف:  (1)
 .ٓٛٛ -ٜٚٛ/ٕالديواف:  (2)
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منزلتيـ، وتأمؿ تركيب التشبيو والذي يػدؿ عمػى شػدة المشػابية بػيف وعمو مكانتيـ و 
 المشابية.  إنما" الداخمة عمى الجممة االسمية لتأكيد ىذه ومجىء "الطرفيف، 

 وقاؿ جرير:  
 وأنػػػػػت لنػػػػػا نػػػػػور وغيػػػػػث وعصػػػػػمة

 
 ونبػػػػػت لمػػػػػف يرجػػػػػو نػػػػػداؾ وريػػػػػؽ 

 أال رب عػػػػػػاص ظػػػػػػالـ قػػػػػػد تركتػػػػػػو 
 

 (1)ألوداجػػػػػػو المسػػػػػػتنزفات شػػػػػػييؽ 
"  ح الممدوح ويشبيو بالنور والقوة والمطر لمػف يرجػو عطػاءه، وفػي قولػو يمد 

" أال  ، وفي قولػو (2) أنت نور " إشارة إلى قولو تعالى: )اهلل نور السماوات واألرضي
رب عاص ظالـ قد تركتو.." تصوير لقوة الممدوح وبطشو فيو ينتصر عمى الظالميف 

 المعاديف ويتركيـ طرحى بدمائيـ. 
ى أف الشاعر قد قدـ صػورة الموقػؼ الشػعوري والفكػري الػذي عايشػو فػي أال تر 

ىيئة متماسكة ومتالحمة ومرتبطة بعواطفو ارتباطًا وثيقًا؟ لقد جاء تصويره ىنا قادرًا 
عمى توصيؿ المضموف، مفعمًا بالتأثير الشعوري والفكري تحقيقًا لممتعة الفنية. ولقد 

الواضػػح فػػي التصػػوير  فقػػد وردت التشػػبييات كػػاف لأللػػواف البيانيػػة اإلسػػياـ الجمػػي 
واالستعارات والمجازات والكنايات ممتزجة بألواف الشعور المختمفػة، ومتػآزرة ومتآلفػة 
مػػع العناصػػر األخػػرى المكونػػة لمػػنص  لتتشػػكؿ منيػػا، فػػي نيايػػة المطػػاؼ، الصػػورة 

مت عميػو أي أف الصورة الكمية بما اشتم –واألثر النفسي  عف التجربةالكمية المعبرة 

                                           

 .ٖٗٚ/ ٔالديواف:  (1)
ؿ ، ولممزيػػد عػػف: األثػػر القرآنػػي فػػي شػػعر جريػػر ينظػػر: حسػػنيف ، نبيػػٖ٘سػػورة النػػور، اايػػة  (2)

عمي ، التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض جرير والفرزدؽ واألخطػؿ ، دار كنػوز 
  ٕٕٚـ ، صٕٓٔٓىػػػػٖٔٗٔ، ٔعمػػػاف ، ط–المعرفػػػة العمميػػػة لمنشػػػر والتوزيػػػع ، األردف 

ٕٖٗ . 
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مف تشكيؿ لوجوه الصور، وتشخيص لغير األحياء، وتجريد وتراسؿ لمحواس وتجاور 
لمصػػور الجزئيػػة جػػاءت متآلفػػة متناغمػػة فػػي نقػػؿ الحالػػة الشػػعورية بكػػؿ خمجاتيػػا، 

 عامؿ اإلمتاع واإلقناع. لتحقيؽوتوصيؿ الموقؼ الفكري بكؿ جالء ووضوح، وذلؾ 
ي تكويف الصورة وتشػكيميا، ويضػفى عمػى وبيذا نجد الخياؿ يؤدي دورًا ميمًا ف

بػػداعًا. ومػػف المؤكػػد أف ثمػػة عالقػػة بػػيف ثقافػػة الشػػاعر  عممػػو الفنػػي قيمػػة وتػػأثيرًا وا 
ووعيػػو بمػػا كػػاف يػػدور حولػػو مػػف قضػػايا وأحػػداث، األمػػر الػػذي انعكػػس فػػي مقومػػات 

وقد كاف استثماره لموف معبرا عف المقامػات التػي وردت فيػو،  الصورة الشعرية لديو.
ما جػاءت الصػور الخياليػة بتركيباتيػا المتعػددة التػي قػد تجمػع بػيف المػوف والخيػاؿ ك

والصورة النفسية زاخرة بما يعبر عف المعنى الذي أراده الشػاعر فػي ضػوء السػياقات 
والمقامػػات التػػي وردت فييػػا قصػػائده. لعػػؿ مػػف المناسػػب السػػتكماؿ بعػػض جوانػػب 

ؽ ذكػره مبحثػا لػو صػمة بمػا ورد  إذ التصوير الفني في شعر جرير أف نمحؽ بما سػب
 ال تنفؾ الصورة النفسية  في تقديرنا   عف جانبي التصوير بالموف وبالخياؿ.
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 النفسية: الصىرة 
نعني بالصورة النفسية قدرة الشػاعر عمػى نقػؿ الخصػائص الشػعورية والمالمػح 
و الفنيػػة. وحػػيف نمعػػف النظػػر فػػي شػػعر جريػػر نجػػد أف الصػػورة النفسػػية عنػػده تنمػػ

وتتشكؿ وتنبعث مف خياؿ الشاعر، إذ تتمثؿ في إظيار مقدرتػو عمػى تركيػب عباراتػو 
وتنسػػيؽ كمماتػػو فػػي نظػػـ مفعػػـ بالشػػعور واالنفعػػاؿ والمعانػػاة يغمػػب عمييػػا الصػػدؽ 
الفني، يقوؿ اإلماـ عبد القاىر : " فاذا رأيت البصػير بجػواىر الكػالـ يستحسػف شػعرا 

ميو مف حيث المفظ، فيقوؿ : حمو رشيؽ، وحسػف أو يستجيد نثرا   ثـ يجعؿ الثناء ع
أنيؽ، وعذب سائغ  وخموب رائع، فاعمـ أنو ليس ينبئؾ عف أحواؿ ترجع إلى أجراس 
لػػى ظػاىر الوضػػع المغػػوي، بػؿ إلػػى أمػػر يقػع مػػف المػػرء فػي فػػؤاده وفضػػؿ  الحػروؼ وا 

 ، وىنػػا نجػػد أف األمػػر راجػػع إلػػى الصػػياغة الفنيػػة حػػيف(1)يقتدحػػو العقػػؿ مػػف زنػػاده "
ترسؿ المعاني عمى سجيتيا، ويتشكؿ الخياؿ مف المدركات الحسية. وقد بمػغ الحػزف 

 ، حيف مات بالشاـ: سوادهمبمغا عظيما عند جرير في بكاء ابنو 
 قػػالوا نصػػيُبَؾ مػػف أجػػٍر، فقمػػُت ليػػـ:

 
 مػػػػػػػػػػْف لمعػػػػػػػػػػريِف إذا فارقػػػػػػػػػػُت أشػػػػػػػػػػبالي 

  ـٍ ِحػػػػػػػي لَ ْتػػػػػػػمَ قْ يجمػػػػػػػو مُ  لكػػػػػػػْف سػػػػػػػوادةُ  
  

 ُمقَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْتي َلحػػػػػػِػػػػػػػػػػػـٍ  يجػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 بػػػػػػػػاٍز ُيَصْرِصػػػػػػػػُر فػػػػػػػػوؽ الَمرَقػػػػػػػػِب العػػػػػػػػالي  
 أعِرفُػػػػػػُو مّنػػػػػػي إذا َغِمَقػػػػػػتْ  قػػػػػػد ُكنػػػػػػتُ  

 
 ُرْىػػػػػػػػػػُف الجيػػػػػػػػػػاد ومػػػػػػػػػػّد الغايػػػػػػػػػػَة الغػػػػػػػػػػالي 

 إال تكػػػػػػػػْف لػػػػػػػػؾ بالػػػػػػػػّديريِف باكيػػػػػػػػةٌ  
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػُربَّ باكيػػػػػػػػػػػػػػػػٍة بالّرمػػػػػػػػػػػػػػػػِؿ ِمعػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ 
ـّ َبػػػػػػػػػو  عجػػػػػػػػوؿٍ    معيػػػػػػػػده عنػػػػػػػػد كػػػػػػػػأ

 ػػدهَمعيػػػػػػ 
 حّنػػػػػػػػػػػْت إلػػػػػػػػػػػػى جمػػػػػػػػػػػػٍد منػػػػػػػػػػػػو وأوصػػػػػػػػػػػػاؿِ  

 ترتػػػػػػُع مػػػػػػا نسػػػػػػيْت حتػػػػػػى إذا ذكػػػػػػرتْ  
 

 رّدْت ىمػػػػػػػػػػػاىـَ حػػػػػػػػػػػّرى الجػػػػػػػػػػػوِؼ ِمثكػػػػػػػػػػػاؿ 
ف رجعػػػػتْ    ِزْدنػػػػا عمػػػػى وجػػػػِدىا وجػػػػدًا وا 

 
 فػػػػػػػػي القمػػػػػػػػِب منيػػػػػػػػا ُخطػػػػػػػػوٌب ذاُت َبمبػػػػػػػػاؿ 

 
                                           

 .٘الجرجاني، عبد القاىر، أسرار البالغة، ص (1)



 

  

 

 
 

  األبعاد المونية والخيالية والنفسية عند جرير: الت الصورةتشكي
 

ٜٔٓٔ 

 فػػػارْقَتني حػػػيف كػػػّؼ الػػػدىُر مػػػف بصػػػري
 

 وحػػػػػػػػػيف صػػػػػػػػػرُت كعظػػػػػػػػػـِ الرومػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػالي 
 الزيتػػوِف، فاحتسػػبي إّف الثػػويَّ بػػػذي 

 
 (1)حػػػػالي قػػػػد أسػػػػرَع اليػػػػػـو فػػػػي عقمػػػػي وفػػػػي 

نمحظ ىنا حزف الشاعر وألمو عمػى فقػد ابنػو، ومػرارة الفرقػة، ومشػاعر األسػى،  
فالمصػػاب جمػػؿ، وتفػػيض األبيػػات بػػالحزف، ويتجمػػى األلػػـ وراء كػػؿ بيػػت ممػػا يجعػػؿ 

مفتػتح األبيػات "  المتمقي يقطر حزنًا وأسى، وتظير النزعة الدينيػة عنػد الشػاعر مػف
قػػالوا نصػػيبؾ مػػف أجػػر"  تعزيػػو النػػاس بػػأف لػػو األجػػر والمثوبػػة عنػػد اهلل، ويجيػػبيـ 
بصػػورة تػػوحي بػػاأللـ والفقػػد وعػػدـ األمػػاف " مػػف لمعػػريف إذا فارقػػت أشػػبالي " أي مػػف 
يحمي العػريف وىػو مػأوى األسػود إذا فقػدت أسػودىا، فيبػدأ بتعػداد صػفات ابنػو فيػو 

مقمتو كمقمػة طػائر البػازي الػذي يصػوت فػوؽ مكانػو العػالي، شجاع قوي كاألسد، ثـ 
وىو الفارس المغػوار والخيػاؿ البػارع " قػد كنػت أعرفػو منػي إذا غمقػت ..رىػف الجيػاد 
ومد الغاية الغالي "، ثـ تتجمى حدة المشاعر صراحة في قولو " إال تكف لؾ بالػديريف 

ؿ المكاف الذي توفي فيػو، فقػد باكية .. فرب باكية بالرمؿ معواؿ " أي إذا لـ يبكؾ أى
 بكاه أىمو كثيرًا وىـ في مكانيـ، وىنا تنسكب العبرات، وتمتمئ النفس ألمًا وحرقة.

ثـ يصور عاطفة أـ الفقيد الصادقة، وما ألـ بيػا مػف حػزف شػديد، وتػرد أبيػات 
 صخر:تذكرنا بأبيات الخنساء في رثاء أخييا 
 ومػػػػا عجػػػػوٌؿ لػػػػدى َبػػػػو  تطيػػػػُؼ بػػػػو

 
سػػػػػػػػرارُ  ف:حنينػػػػػػػػاليػػػػػػػػا    إعػػػػػػػػالٌف وا 

 ترتػػػػُع مػػػػا رتعػػػػْت، حتػػػػى إذا ادكػػػػرتْ  
 

دبػػػػػػػػػػػارُ    فانمػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػي إقبػػػػػػػػػػػاٌؿ وا 
البنيػػا بحنػػيف البقػػرة التػػي ثكمػػت عجميػػا وحشػػي  سػػوادهفيشػػبو جريػػر حنػػيف أـ  

ذا تذكرتػو ترجػع لمبكػاء  جمده تبنًا لتتػوىـ أنػو حػي وتػدر لبنيػا، ويقػوؿ إنيػا تسػموه وا 

                                           

 ٗٛ٘/ٕالديواف:  (1)
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زنًا وىمًا، ثـ الحظ التكػرار ) الفػراؽ ي ومػا يحدثػو والعويؿ، وبكاء األـ يزيد الشاعر ح
مف تعميؽ األسى والحػزف، وجمعػو بػيف زمػف الفقػد وزمػف كػؼ الػدىر لبصػره ووىػف 
عظمو، مما يوحي بشدة حاجتو البنو وشدة حزنو لفقده، وىذه الصورة "وحيف صرت 

 جعمتو كعظـ الرمة البالي" مأخوذة مف قولو تعالى: } ما تذر مف شيء أتت عميو إال
 ، ويختـ األبيات كما بدأىا بالصبر واحتساب األجر والمثوبة :(1)كالرميـ{

 إّف الثػػويَّ بػػذي الزيتػػوِف، فاحتسػػػبي
 

 قػػػد أسػػػرَع اليػػػـو فػػػي عقمػػػي وفػػػي حػػػالي 
أال ترى ىنا أف الشاعر فػي ىػذا الػنص الحػزيف قػد اسػتثمر المعطيػات البالغيػة  
وأف الصػورة النفسػية جػاءت مػف خػػالؿ مػف اسػتعارة، وتشػبيو، واسػتفياـ، واقتبػػاس. 

معطى ىو الطبيعة، اتخذ منيا الشاعر رموزا في تفسير شعوره. لقد استعاف في ىذا 
النص بعقمو ووجدانو ومد عينو إلى ما كاف يحػيط بػو مػف أشػياء، وأحػداث ومواقػؼ 

 فعبر لنا عف ذلؾ بكؿ ما تدؿ عميو.
لشػػعر مػػف سػػبؿ بنػػاء مػػف ىػػذا يتبػػيف أف الشػػاعر قػػد تػػوافر عمػػى معػػارؼ مػػف ا

. لقػد بمػغ ما مكنو مف توظيؼ طاقات المغة ومعطياتيا توظيفا فنيػاالتعبير والتصوير 
بمػػا تييػػأ لػػو مػػف اسػػتجماع األدوات واسػػتكماؿ الوسػػائؿ أف يمػػزج فػػي خطابػػو الخيػػاؿ 
بػػػالواقع، وأف يجمػػػع بػػػيف المختمفػػػات والمؤتمفػػػات والبعيػػػد والقريػػػب لينػػػدمج التخييػػػؿ 

ي ىو بالقمب بما يخيؿ لمعيف أنيا ترى حبيبيا وتتوجع الػنفس عمػى الذي  ٕ)والتصوير
فقػده، يظيػر ىػذا المسػمؾ بوضػوح فػي المواضػع التػي أشػرنا إلييػا ىنػا، وال ريػب أف 
سػػائر شػػعره فػػي ديوانػػو فيػػو مػػف مثػػؿ ىػػذه النمػػاذج مػػا تظيػػر فيػػو مالمػػح الصػػورة 

                                           

 ٕٗسورة الذاريات، آية  ئ)
 .٘ٚ -ٚ٘ -ٖ٘نظر : مفيوـ الخياؿ ووظيفتو في النقد القديـ والبالغة ، ص ي يٕ)
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ره مػػف الصػػنعة الشػػعرية الشػػيء الكثيػػر  ألف الشػػاعر" يشػػعر بمػػا ال يشػػعر بػػو غيػػ
 .(1)المطيفة في نظـ الكالـ "

إف مقػػػدرة الشػػػاعر تكمػػػف فػػػي اسػػػتميامو  القػػػوؿ:ومػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽ يمكننػػػا  
بمػا أوتػي مػف حػذؽ وميػارة لغويػة  –لعناصر الطبيعة واألحداث مف حولو وتطويعيا 

لمتعبير عف أفراحو وأتراحو، ذلؾ أف " الشعر لـ يكف منظورا إليو عمى أنو عبقريػة  –
نمػا نظػػر إليػو عمػى أنػو تػػراث جمػاعي أو ديػواف العػرب "ف رديػة مبتكػرة، وا 

، فكػػأف  (2)
العمؿ األدبي وحدة مؤلفة مف الشعور والتعبير أي " التعبير عف تجربة شػعورية فػي 

 . (3)سورة موحية "
 حزرة:وقاؿ جرير يرثي زوجتو أـ 

 ارُ اسػػػػػػػتعبلػػػػػػػوال الحيػػػػػػػاُء لعػػػػػػػادني 
 

 رُ ولػػػػػػػػػػزرُت قبػػػػػػػػػَرِؾ والحبيػػػػػػػػػُب ُيػػػػػػػػػزا 
 ولقػػػػػػد نظػػػػػػرُت، ومػػػػػػا ُتمِتػػػػػػُع نظػػػػػػرةٌ  

 
 فػػػػػي المحػػػػػِد، حيػػػػػث تمّكػػػػػَف الِمحفػػػػػارُ  

 فجػػػػػزاِؾ ربػػػػػؾ فػػػػػي عشػػػػػػيِرؾ نظػػػػػرةً  
 

 وسػػػػػػػػػقى صػػػػػػػػػداِؾ ُمجمجػػػػػػػػػٌؿ مػػػػػػػػػدرارُ  
 وّليػػػػػػػِت قمبػػػػػػػي، إذ عمتنػػػػػػػي َكبػػػػػػػرةٌ  

 
 وذوو التمػػػػػػػائـِ مػػػػػػػف َبنيػػػػػػػِؾ صػػػػػػػغارُ  

 َعِمػػػػػػَرْت ُمكّرمػػػػػػَة المسػػػػػػاِؾ وفارقػػػػػػتْ  
 

 مػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػّػيا َصػػػػػػػػػمٌؼ، وال إقتػػػػػػػػػارُ  
 كانػػػػػْت ُمكّرمػػػػػَة العشػػػػػيِر ولػػػػػـ يكػػػػػفْ  

 
َـّ حػػػػػػػػػزرَة جػػػػػػػػػارُ    َيخَشػػػػػػػػػى غوائػػػػػػػػػَؿ أ

 
                                           

الباقالني، أبو بكر محمد بف الطيب، إعجاز القرآف، تحقيؽ السيد أحمػد صػقر، دار المعػارؼ،  (1)
 .ٔ٘ـ، صٜٚٔٔ، ٖط

ناصؼ، مصطفى، نظريػة المعنػى فػي النقػد العربػي، دار األنػدلس لمطباعػة والنشػر والتوزيػع،  (2)
 .ٛ٘ـ، صٜٔٛٔىػ ٔٓٗٔ، ٕيروت، طب

 .ٕٚٓقطب، سيد، النقد األدبي أصولو ومناىجو، دار الشروؽ، د.ت، ص (3)
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 ولقػػػػػػد أراِؾ ُكسػػػػػػيِت أجمػػػػػػَؿ منظػػػػػػرٍ 
 

 ومػػػػػػػػػع الجمػػػػػػػػػػاِؿ سػػػػػػػػػػكينٌة ووقػػػػػػػػػػارُ  
 والػػػػػػػػػػريُح طّيبػػػػػػػػػػٌة إذا اسػػػػػػػػػػتْقَبْمتيا 

 
 والِعػػػػػػػػػػػػػْرُض ال َدِنػػػػػػػػػػػػػٌس وال َخػػػػػػػػػػػػػّوارُ  

ذا سػػػػػػػريُت رأيػػػػػػػُت نػػػػػػػاَرِؾ نػػػػػػػّورتْ    وا 
 

، َيزيُنػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػفا   رُ وجيػػػػػػػػػػًا أغػػػػػػػػػػرَّ
 كانػػػػػػت إذا ىجػػػػػػَر الحميػػػػػػؿ ِفراشػػػػػػيا 

 
 (1)ُخػػػػػػِزَف الحػػػػػػديُث وَعفَّػػػػػػِت األسػػػػػػرارُ  

تتصارع في ىذه األبيات مشػاعر الحػزف واأللػـ، ولػوال الحيػاء النيمػرت الػدموع  
ولزار قبر زوجتو، ثـ إنو نظر إلى قبرىا فمـ تفد ىذه النظرة ألف التراب غطاىا، فػدعا 

 لقبرىا بالمطر الغزير.
          تأثير البالغي الذي نتج عف أسموب التقابؿ " إذ عمتني كبرة "، ثـ الحظ ال

" وذوو التمائـ مف بنيؾ صغار "، وفي الجمع بيف األمريف وبيف ولو قمبو حبًا، تراكـ 
 لمصورة النفسية يؤثر في المتمقي تأثيرًا عميقًا.

تقتػر، تكػـر ثـ بدأ يتحسر عمييا ويذكر محاسنيا، فقد كانت كريمة ال تبخػؿ وال 
زوجيا وتحسف لجاراتيا، وكانت جميمة ومحافظة عمى وقارىا وعرضيا، وتأمػؿ تػآزر 
الصػػور الكنائيػػة لتكثيػػؼ الصػػورة النفسػػية التػػي تعبػػر عػػف شػػدة تحسػػره لفقػػد زوجتػػو 

ذا سريت رأيت نػارؾ نػورت " كنايػة عػف كرميػا،  و " كانػت            وشدة ألمو " وا 
ف الحديث وعفت األسرار " كنايػة عػف عفتيػا  فيػي ال إذا ىجر الحميؿ فراشيا .. خز

تفشي حديثًا لمحميػؿ وال تبػوح بسػر كػائف بينيمػا. وربمػا جػاء الشػاعر بكممػة "ىجػر" 
التي تدؿ عمى أحواؿ المغاضبة في بيت الزوجية ليؤكد عمى شػدة التػزاـ تمػؾ الحميمػة 

يػا وصػاحباتيا، بالعفة  فحاؿ الغضب تكوف أدعػى ألف تجػأر بالشػكوى ألىميػا وجيران
وأقرب ألف يبمغ بيػا الحػاؿ إلػى حػد نشػر الحػديث وفضػح األسػرار، ولػو بزلػة لسػاف. 

                                           

 وما بعدىا. ٕٙٛ/ ٕالديواف:  (1)
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فمدح الشاعر ليا بصبرىا وسترىا ونيي نفسيا عف ىواىا، وىي في ىذه الحػاؿ مػف 
 مف المدح. يبمغ الذروةالغبف، 

 أقوؿ: لعؿ القارئ الكريـ قد الحظ ىنا كيؼ استطاع الشػاعر تطويػع المغػة لنقػؿ
ألمو النفسي واالجتماعي، وذلؾ باليروب إلى الطبيعة والبيئة والحنيف الى المجيػوؿ 
والمبالغة في إظيار مسببات األلـ والتشاـؤ ومثيرات الشجف. لقد استبدت بو عوامػؿ 
الحيرة وااالـ واألحزاف والفقد، إذ قد ظير ذلؾ جميًا في عناصر النص المفعـ بغػيض 

برأينػػا المكونػػات البالغيػػة والتصػػويرية والخػػوالج النفسػػية  األلػػـ واألسػػى. لقػػد تػػداخمت
 لدى الشاعر حتى خيؿ إليو اقتراب نفاد الروافد التي تغذي حياتو باإلشراؽ والحيوية.
ولعؿ مف الصور التي تكشؼ لنا مدى تأثيره في المتمقي مف خالؿ النص الػذي 

 أقامو يخاطب بو الخميفة عمر بف عبد العزيز، يقوؿ:
 أخمفػػػػػنا جػػػػو إذا مػػػػا الغيػػػػثُ إنػػػػا لنر 

 
 مػػػػػػػف الخميفػػػػػػػِة مػػػػػػػا نرجػػػػػػػػو مػػػػػػػف المػػػػػػػػطرِ  

 يػػػا ُرب َسػػػْجٍؿ ُمغيػػػٍث قػػػد نفحػػػَت بػػػو 
 

 َكػػػػػػػػػػػػِدرِ  كػػػػػػدر مػػػػػػف نائػػػػػػٍؿ غػػػػػػػيِر منػػػػػػوٍح وال 
 أأذكػػػػُر الجْيػػػػْد والَبمػػػػَوى التػػػػي نزلػػػػتْ  

 
ـْ قػػػػػػد كفػػػػػػاني الػػػػػػذي ُبموغػػػػػػَت مػػػػػػف َخبػػػػػػريِ    أ

 نػػػػيُتَعّرقُ مػػػػا زلػػػػػُت بعػػػػػدَؾ فػػػػي داٍر  
 

 َعػػػػػػػيَّ بػػػػػػػالحيو إصػػػػػػػعادي وُمنحػػػػػػػػػدريِ  قػػػػػػػدْ  
 بادَيػػػػوال ينفػػػػُع الحاضػػػػػُر المجيػػػػوُد  

 
 َحػػػػػضػػػػػػػػػػػػػرِ  حضػػػػر وال يعػػػػوُد لنػػػػا بػػػػاٍد عمػػػػى 

ـْ ِمػػػػػف شػػػػعثاَء أرممػػػػػةٍ   ـْ بالمواسػػػػ  كػػػػ
 

 ومػػػػػػػف يتػػػػػػػيـٍ ضػػػػػػػعيِؼ الصػػػػػػػوِت والنظػػػػػػػػػرِ  
 يػػػػػدعوَؾ دعػػػػػوَة مميػػػػػوٍؼ كػػػػػأّف بػػػػػو 

 
 شػػػػػػػرِ َخػػػػػػَباًل مػػػػػػف الجػػػػػػفو أو َخػػػػػػَباًل مػػػػػػف الب 

 ممػػػػػػْف يعػػػػػػد َؾ تكفػػػػػػي َفقػػػػػػػَد والػػػػػػػِده 
 

 َيِطػػػػػػػػرِ  يطػػر كػػالفرِخ فػػي الُعػػػػػشو لػػـ َيػػْدُرْج ولػػـ 
 يرجػػػػوَؾ مثػػػػَؿ رجػػػػاِء الغيػػػػِث تجَبرىػػػػـػ 

 
 (1)ُمنكِسػػػػػػرِ  ُبػػػػػػػوِرْكَت جػػػػػػابِر عظػػػػػػػػػػـٍ ِىػػػػػػيَض  

 (1)ُمنكِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ 
 

                                           

 وما بعدىا. ٗٔٗ/ ٔالديواف:  (1)
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تػو فػي ىذا النص يقع في تسعة وعشريف بيتًا، وقد استيميا جريػر بػالغزؿ كعاد
كثيػػر مػػف قصػػائده، والقصػػيدة فػػي مجمميػػا خطػػاب شػػعري أراد بػػو الشػػاعر الرجػػاء 

 والعطاء مف الخميفة.
ذا وقفنا عمى ألفاظ جرير نجدىا توحي بعاطفتو اإلنسانية وحالتو التػي عمييػا  وا 
مف النصب الذي يشعر بو ويتعبو، وىو بػذلؾ يرغػب أف يزيػؿ ىػذا التعػب عػف نفسػو 

ئؿ مصػورًا ىمػو وتعبػو واضػطرابو وقمقػو، ومحػاواًل اسػتعطاؼ بكؿ ما يممؾ مف الوسػا
" ػالخميفة عمر في شيء مف المبالغة التي ترضػاىا الػنفس ويقبميػا الػذوؽ، متخػذا بػ

إف" و"الالـ " في الجمؿ الخبريػة أسػموبًا لمتأكيػد عمػي ضػعؼ حالػو وشػدة رجائػو فػي 
 قولو: صور معبره أصدؽ تعبير عف حالتو النفسية التي صورىا في مثؿ

 إنػػػػا لنرجػػػػػو إذا مػػػػػا الغيػػػػُث أخمفػػػػػنا
 

 مػػػف الخميفػػػِة مػػػا نرجػػػو مػػػف المطػػػرِ  
إذ صور عطاء الخميفة كعطاء السػماء إنػو مسػمؾ يقػدـ فيػو الشػاعر فيػو فنػو،  

وىو سموؾ فني يؤثره عمى غيره ليجعؿ منو غاية ليذا الفف الشعري. إف كػؿ الصػور 
فزعو مف المجيوؿ عمى أبنائو، وأنو ال التي نراىا في ىذا البيت وغيره تحمؿ خوفو و 

تيدأ لو نفس، وال يستقر لو حاؿ بؿ يظؿ حائر الضمير، مستعطفًا الخميفػة مػف مثػؿ 
 قولو:

 إنػػػػا لنرجػػػػػو إذا مػػػػػا الغيػػػػُث أخمفػػػػػنا
 

 مػػػف الخميفػػػِة مػػػا نرجػػػو مػػػف المطػػػرِ  
وقد خاطب الخميفة بضمير الجمع ال بضمير المفرد، والخميفة " كالسماء " أىػؿ  

معطػػاء، وفػػي ىػػذا تصػػوير لنجدتػػو وعطائػػو، وأف خيػػره يعػػـ فعطػػاؤه غيػػر محػػدود وال ل
 مكدر، يقوؿ:

 يػػػا ُرب َسػػػْجٍؿ ُمغيػػػٍث قػػػد نفحػػػَت بػػػو
 

 َكػػػػػػػِدرِ  َكػِدرِ  مف نائٍؿ غيِر منزوٍح وال 
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أال ترى أف في ىذا مػف التصػوير والولػو النفسػي لمعطػاء مػا جعمػو يصػوره بأنػو 
 .يتدفؽ مف دلو سخية غزيرة

 ثـ تأمؿ االستفياـ الداؿ عمى ما تشعر بو النفس مف شده وألـ في قولو:
 أأذكػػػػُر الجْيػػػػْد والَبمػػػػَوى التػػػػي نزلػػػػتْ 

 
ـْ قػػد كفػػاني الػػذي ُبموغػػَت مػػف َخبػػريِ    أ

 وتأمؿ التصوير مستخدمًا )كـي الخبرية الدالة عمى التكثير: 
ـْ ِمػػػػف شػػػػعثاَء أرممػػػػةٍ  ـْ بالمواسػػػػ  كػػػػ

 
 والنظػػػر تِ وِمػػػف يتػػػيـٍ ضػػػعيِؼ الصػػػو  

 والنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ 
 

إنما ورد في النص مف أبيات رغـ ما فييا مف الثناء عمي الخميفة عمر لـ تكف 
  في نظري   لمجرد تعرضو لعطػاء الخميفػة، إذ إف ذلػؾ قػد يضػعؼ حجتػو ويظيػره 
أماـ عمر بمظير الجشع الحريص عمى الماؿ، فيو لػـ يمػدح تعرضػًا لمعػروؼ بقػدر 

ضػؿ عمػى غيػره مػػف الضػعفاء واألرامػؿ واليتػامى. لقػػد مػا قػد كػاف يػرى لمخميفػػة مػف ف
استثمر جرير ألفاظًا ليا دالالتيا النفسية في شعره، فعمػر يكثػر مػف فعػؿ الخيػر فػي 

 مواضع مختمفة، وىذا ما أثر في نفسية جرير.
 بنػػػػػػػػا؟ خميػػػػػػػػػفَة اهلِل مػػػػػػػػاذا تنظػػػػػػػػروفَ 

 
ـْ وال فػػػػػػي داِر ُمنتظػػػػػػرِ    لسػػػػػػػػنا إلػػػػػػيك

خميفة اهلل في أرضو مصورًا مػا يعانيػو الشػاعر مػف ألػـ إنو يمجأ لمخميفة بكونو  
نفسي الذع، إذ يدعو لمخميفة مف خالؿ ىذه الصػور المخيفػة المفزعػة المقمقػة التػي 

 تترؾ في نفوس مف يقرأىا أثر نفسي مف معاني الضيؽ واأللـ.
تأمػػؿ كيػػؼ جػػاءت وسػػائؿ التشػػكيؿ فػػي شػػعر جريػػر معبػػرة عػػف اإلحسػػاس مػػف 

عور إظيػػارًا وتعبيػػرًا عػػف مشػػاعره، فقػػد مػػزج الصػػور الجزئيػػة خػػالؿ غمبػػة حػػدة الشػػ
بالصػػورة الكميػػة، وتراسػػؿ الحػػواس، ووسػػائؿ التشػػخيص، وتجسػػيد المعػػاني  شػػحذًا 

تحػاور عقػؿ المتمقػي رغبػة فػي إيقػاظ وعيػو. ولعػؿ  طريقةلمقريحة ولبناء الجمؿ في 
صػويري قػد بػرزت ذلؾ ما جاء متسقًا في خطابو الشعري مما يجعمنا نقوؿ إف فنو الت
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فيو آليات التصوير بالوسائؿ المحسوسػة )البصػرية والسػمعيةي، وقػد وظفيػا باقتػدار 
 . فني وميارة لغوية، مراوحًا بيف الغرابة والغموض والمطؼ والخفاء

أال تشعر معي أننا إذا اطمعنػا عمػى شػعر جريػر أحسسػنا بالعالقػة الوثيقػة التػي 
يف اإلبػػداع الفنػػي، أال تشػػعر أنػػو يكػػاد أف تػػربط بػػيف الموضػػوع الػػذي نتحػػدث عنػػو وبػػ

يكشؼ لنا عما تنفعؿ بو أنفسنا نحف، والشعر لغة عواطؼ وانفعاالت وحػديث نفػس، 
وأف ما يحس بو الشخص ال بد أف يشعر بو آخر، أال يذكرنا ىذا بمػا ورد فػي كتػاب 
األغاني مف أف الخميفة عمر بػف عبػدالعزيز حػيف سػمع ىػذا الخطػاب الشػعري، بكػى 

اؿ قولو المشيور في ذلؾ : "يا ابف الخطفي، أمف أبنػاء الميػاجريف أنػت، فنعػرؼ وق
لؾ حقيـ، أـ مف أبناء األنصػار، فيجػب لػؾ مػا يجػب ليػـ، أـ مػف فقػراء المسػمميف، 

 . (1)فنأمر صاحب صدقات قومؾ فيصمؾ بمثؿ ما يصؿ بو قومؾ ؟ "
اىا جريػػر لعػػؿ مػػف المفيػػد أف نخػػتـ بيػػذه المقطوعػػة مػػف القصػػيدة التػػي سػػمو 

 بالدامغة وىجا بيا الراعي النميري:

ـَ عػػػػػػػػػػػاِذَؿ َوالِعتابػػػػػػػػػػػػا  َأِقمّػػػػػػػػػػػي الَمػػػػػػػػػػػ
 

 اد َأصابػػػػػػػػػػػَوقػػػػػػػػػػولي ِإف َأَصػػػػػػػػػػبُت َلقػػػػػػػػػػ 
 َأَجػػػػػػػػدوَؾ مػػػػػػػػا تَػػػػػػػػَذكَُّر َأىػػػػػػػػػػػَؿ َنجػػػػػػػػدٍ  

 
 َوَحّيػػػػػػػػًا طػػػػػػػػاَؿ مػػػػػػػػا انَتَظػػػػػػػػروا اإِليابػػػػػػػػا 

 َبمػػػػػػى َفػػػػػػارَفضَّ َدمُعػػػػػػػَؾ َغيػػػػػػَر َنػػػػػػػْزرٍ  
 

 االِطبابػػػػػػػػػػػػ َربِ َكمػػػػػػػػػػػا َعيَّنػػػػػػػػػػػَت ِبالَسػػػػػػػػػػػػ 
 َوىػػػػػػػػػػاَج الَبػػػػػػػػػػرُؽ َليَمػػػػػػػػػػَة َأذرِعػػػػػػػػػػػاتٍ  

 
 

 اُع لػػػػػػػػػُو ِطػػػػػػػػػػالبَىػػػػػػػػػوًى مػػػػػػػػػا َتسػػػػػػػػػَتطي 
 َفُقمػػػػػػػػُت ِبحاجػػػػػػػػػٍة َوَطَويػػػػػػػػػُت ُأخػػػػػػػػػرى 

 
 َفيػػػػػػػػػػػػاَج َعمػػػػػػػػػػػػيَّ َبيَنُيمػػػػػػػػػػػػا اكِتئابػػػػػػػػػػػػا 

 َوَوْجػػػػػػػػٍد َقػػػػػػػد َطَويػػػػػػػػُت َيكػػػػػػػاُد منػػػػػػػػوُ  
 

 َضػػػػػػػػػػػميُر الَقمػػػػػػػػػػػِب َيمَتِيػػػػػػػػػػػُب الِتيابػػػػػػػػػػػا 
 ناَسػػػػػػػػػأَلناىا الِشفػػػػػػػػػػاَء َفمػػػػػػػػػا َشػػػػػػػػػَفت 

 
 َوَمنَّتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الَمواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد َوالِخالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
                                           

 .ٛٗ/ ٛياني، أبو الفرج، مصدر سابؽ: باألص (1)
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 لَشػػػػػػػػػػػػتّاَف الُمجػػػػػػػػػػػػاِوُر َديػػػػػػػػػػػػَر َأروى
 
 

 ايػػػػػػػػػػػَمَة َوالِجنابػػػػػػػػػػَوَمػػػػػػػػػػف َسػػػػػػػػػػَكَف الَسػم 
 َأسػػػػػػػػيَمُة َمعقػػػػػػػػِد الِسػػػػػػػػمَطيِف ِمنيػػػػػػػػا 

 
 اُد الِحقػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػَوَرّيػػػػػػػػػػًا َحيػػػػػػػػػُث َتعَتِقػػػػػػػػػػ 

ـُ َليػػػػػػػػػػا ِبِسػػػػػػػػػػر  ِمئػػػػػػػػػػَوال َتمشػػػػػػػػػػي ال   ا
 

 َوال ُتيػػػػػػػػػػػػػػػػدي ِلجاَرِتيػػػػػػػػػػػػػػػػا الِسػػػػػػػػػػػػػػػػبابا 
ـ  َحػػػػػػػػػزَرَة ِمػػػػػػػػػف فُػػػػػػػػػؤاديأَ    باَحػػػػػػػػػت ُأ

 
 (1)ِشعػػػػػػػػػػػاَب الُحػػػػػػػػػػبو ِإفَّ لػػػػػػػػػػُو ِشػػػػػػػػػػعابا 

افتتح جرير دامغتو بيذه األبيات فذكر تذكر األحباب، والبقاء عمى فػراقيـ، ومػا  
أىاجػػو البػػرؽ فػػي فػػؤاده مػػف شػػدة الوجػػد لفػػراقيـ، ومػػدى تػػأثير ذلػػؾ عمػػى حالتػػو 

ي ووجد وحزف أظير بعضو وأعرض النفسية، فصّور ذلؾ بما عاناه مف اكتئاب نفس
عػف بعػض، ومػػا طػواه فػي حنايػػا الضػموع وأشػعؿ لييػػب النػار فػي قمبػػو ووتػر فػػؤاده، 

، ليشػفىتمامًا كما تشعؿ النار في اليشيـ. وقػد توسػؿ الػى المحبوبػة لتسػرع وتتكػـر 
لكف باءت جيوده ىذه بالفشػؿ، إذ تحولػت إلػى مجػرد مواعيػد وأمنيػات وتعػازي. كمػا 

قة بػػيف ديػػاره ديػػار أروى التػػي نعتيػػا بأوصػػاؼ الجمػػاؿ والكمػػاؿ فػػي صػػور بعػػد الشػػ
المظير والمخبر  فيي " أسيمة معقد السمطيف"، ريانة "حيث تعتقد الحقابا"، مصونة 
العػػرض طيبػػة السػػمعة، فػػال تمشػػي المئػػاـ ليػػا بسػػر، وال ىػػي ممػػف يصػػؿ أذاىػػف إلػػى 

 ده شعاب الحب وأوديتو.جاراتيف. ىذه المرأة المزيونة العفيفة مزقت وأباحت فؤا
مف ىذه النصوص يتبيف مدى ارتباط الصورة النفسية الدالػة عمػى ااـ الشػاعر 
وأمالو وأفراحو وأتراحو بصػور التخييػؿ والتمػويف والصػبغ البػديعي والموسػيقي، األمػر 
الػػػذي يعكػػػس تجػػػارب الشػػػاعر فػػػي عصػػػره ومجتمعػػػو ، ويمقػػػي الضػػػوء عمػػػى ثقافػػػة 

 المجتمع آنذاؾ .  
 

                                           

 .ٗٔٛ -ٖٔٛ/ٕالديواف:  (1)
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 اخلامتة
قامت بو الباحثة مف معالجػة لوجػوه التصػوير الفنػي فػي  قد تبيف مف خالؿ ما 

شعر جرير أف الصورة مف أىـ األدوات التي استعمميا الشػاعر فػي تشػكيؿ قصػائده، 
وطػػرؽ بنائيػػا، والتعبيػػر الصػػادؽ عػػف أفكػػاره ومشػػاعره وأحاسيسػػو، وقػػد شػػكمت فػػي 

 ناء القصيدة عنده.شعره ركنًا أساسيًا يقـو عميو ب
وقػػد تعػػددت األلػػواف التػػي وظَّفيػػا فػػي شػػعره، كػػالموف األسػػود واألبػػيض واألحمػػر 
واألخضر، وقد جاء الموناف األسود واألبيض أكثػر األلػواف توظيفػًا إلظيػار التصػوير، 
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كما أف المونيف األحمر واألخضر أقؿ حضورًا مػف المػونيف السػابقيف. وحممػت األلػواف 
بحسب المقامات التي وردت فييا  متعددة جمالية، ونفسية، ورمزيةفي شعره دالالت 

   حيث أدرؾ جرير ما لأللواف مف قيمة في تشكيؿ الصورة الفنية.
كمػػا أف الصػػور الخياليػػة قػػد غمبػػت عمػػى معظػػـ شػػعر جريػػر  إذ فيػػو عػػدد مػػف 
التشػػبييات واالسػػتعارات والكنايػػات التػػي جػػاء اسػػتعمالو ليػػا طبيعيػػًا، ال تكمػػؼ فيػػو 
تيانػػو بصػػور مبتكػػرة بديعػػة ومعػػاٍف جديػػدة أشػػارت الباحثػػة  باعمالػػو خيالػػو وذىنػػو وا 
لمواقعيا في شعره. وقد امتازت صوره باالبتكار فػي تصػوير الواقػع االجتمػاعي الػذي 

 عاش فيو، وجاءت متأثرة بصور غيره مف الشعراء المعاصريف لو والسابقيف.
تتابعػػة، ولػػـ يغػػادر جانبػػًا مػػف أبػػاف البحػػث قػػدرة الشػػاعر فػػي تقػػديـ الصػػور الم

جوانب التصوير دوف أف يوضح تفاصيميا الدقيقة، ويبيف األثر النفسي الػذي يحدثػو 
قناعًا. ولعمو مف المفيػد القػوؿ إف مفيػـو الصػورة الفنيػة التػي  عند المتمقي إمتاعًا وا 

عمػى  تقتصػرفػي شػعر جريػر، لػـ  تمثمت ىنا في الصورة المونية والخياليػة والنفسػية
نمػا جرد م إلػى سػمات أخػرى تضػـ العديػد  تجاوزتيػاالتشبيو، واالسػتعارة، والكنايػة  وا 

 مف الصور والبنى المغوية لتشكؿ بناًء كميًا يسيـ في الوحدة الكمية الكبرى لمنص.
ولـ تكف الباحثة لتػرـو غيػر أف تضػع يػدىا عمػى رؤيػة جديػدة تفيػد مػف الواقػع 

افية والنقدية، ناظرًة إلى نتاج شعرائنا األوائؿ المعيش ومعارفو وتجاربو وحموالتو الثق
 مستميمة معطياتو ومقوماتو وقضاياه بعيف واعية وفكر ثاقب.

وأخيػػرا، فمعػػؿ مػػا سػػعى إليػػو ىػػذا البحػػث مػػا يفػػتح البػػاب لمنظػػر إلػػى مشػػكالت 
عناصػػر توظيػػؼ الصػػور الشػػعرية، أعنػػي التوظيػػؼ الفنػػي لمصػػور واألخيمػػة وفػػؽ مػػا 

التخيالت النفسية عنػد الشػعراء قػديما وحػديثا. مػف المؤكػد تستدعيو صور الحواس و 
أف ميارات الشعر المغوية تجنبنا مخاطر الوقػوع فػي مغبػة اإلسػراؼ والغمػوض الػذي 
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يمػػػؼ اسػػػتخداـ الشػػػعراء لػػػبعض الصػػػور فػػػي غيػػػر سػػػياقاتيا الرمزيػػػة فػػػي الخطػػػاب 
 الشعري. 
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 املصادر واملراجع
 ا

ف الحسػف، المؤسسػة المصػرية العامػة األصػبياني عمػي بػ ياني، أبػو الفػرجبصاأل
لمتػػػأليؼ والترجمػػػة والطباعػػػة والنشػػػر، )مصػػػور عػػػف طبعػػػة دار الكتػػػبي، مطػػػابع 

 كوستاتسوماس، القاىرة.
  التفسير النفسي لألدب، دار العودة، د. ت. الديف،إسماعيؿ، عز 
 ،قضػػػاياه وظػػػواىره الفنيػػػة  –الشػػػعر العربػػػي المعاصػػػر  اسػػػماعيؿ عػػػز الػػػديف

 .ٜٛٚٔدار الفكر العربي، القاىرة،  ،ٖوالمعنوية، ط
  ،ٗأبػػو الفػػتح عثمػػاف، الخصػػائص، تحقيػػؽ محمػػد عمػػي النجػػار، طابػػف جنػػي ،

 ـ.ٜٜٜٔالييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 
  بػػف مسػػمـ بػف قتيبػػة الػػدينوري، الشػعر والشػػعراء، تحقيػػؽ  اهللابػف قتيبػػة، عبػد

 ـ.ٕٙٓٓىػ/ ٕٚٗٔدار الحديث، القاىرة، وشػرح أحمد محمد شاكر، 
 ،حققػػو وخػػػرج البدايػػة والنيايػػة أبػػو الفػػداء إسػػماعيؿ بػػػف كثيػػر، ابػػف كثيػػر ،

أحاديثػػو وعمػػػؽ عميػػو مػػػأموف محمػػػد سػػعيد الصػػػاغرجي، راجعػػو عبػػػد القػػػادر 
األرنػػاؤوط وبشػػار عػػواد معػػروؼ، وزارة األوقػػاؼ والشػػؤوف اإلسػػالمية، قطػػر، 

 ـ.ٕ٘ٔٓىػ/ ٖٙٗٔ
  ،ـ األنصػاري، لسػاف العػرب، المؤسسػة جماؿ الديف محمد بػف ُمكػرّ ابف منظور

المصرية العامة لمتػأليؼ واألنبػاء والنشػر، الػدار المصػرية لمتػأليؼ والترجمػة، 
 طبعة مصورة عف طبعة بوالؽ.

  البػػاقالني، أبػػو بكػػر محمػػد بػػف الطيػػب، إعجػػاز القػػرآف، تحقيػػؽ السػػيد أحمػػد
 .ـٜٚٔٔ، ٖصقر، دار المعارؼ، ط
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 الجعفػػي، صػػحيح البخػػاري، دار ابػػف  البخػػاري، محمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػاري
 ـٖٜٜٔىػ ٗٔٗٔكثير، 

 اليجػػري:عمػػي، الصػػورة فػػي الشػػعر العربػػي حتػػى آخػػر القػػرف الثالػػث  ،البطػػؿ 
 ـ.ٜٔٛٔدراسة في أصوليا وتطورىا، دار األندلس، بيروت، 

   الجاحظ، عمرو بف بحر، البياف والتبييف، تحقيؽ عبد السالـ ىػاروف، مكتبػة
 ـ. ٜٜٛٔىػٛٔٗٔ، ٚالخانجي، ط

  ،بحػػر، الحيػػواف، تحقيػػؽ وشػػرح: عبػػد السػػالـ عمػػرو بػػف أبػػو عثمػػاف الجػػاحظ
 ـ. ٜ٘ٙٔىػ ٖٗٛٔ، ٕىاروف، مصطفى البابي الحمبي، ط

  الجرجاني، أبو بكر عبد القاىر، عبد الػرحمف بػف محمػد، أسػرار البالغػة، قػرأه
ىػػ/ ٕٔٗٔ، ٔوعمؽ عميو أبو فير محمود محمد شاكر، دار المدني بجػدة، ط

 ـ.ٜٜٔٔ
 ،أبػو فيػر  عميػو:القػاىر، دالئػؿ اإلعجػاز، قػرأه وعمػؽ  عبػد أبو بكػر الجرجاني

، ٖمحمػػػود محمػػػد شػػػاكر، مطبعػػػة المػػػدني، بالقػػػاىرة، دار المػػػدني بجػػػدة، ط
 ـ. ٕٜٜٔىػ ٖٔٗٔ

  ،جرير، ديواف جرير بشػرح محمػد بػف حبيػب، تحقيػؽ نعمػاف محمػد أمػيف طػو
 ـ.ٜٔٔٔ، دار المعارؼ، القاىرة، ٗط

 ي ، التناص دراسة تطبيقية في شػعر شػعراء النقػائض جريػر حسنيف، نبيؿ عم
والفػػرزدؽ واألخطػػؿ ، دار كنػػوز المعرفػػة العمميػػة لمنشػػر والتوزيػػع ، األردف  

 ـ . ٕٓٔٓىػ ٖٔٗٔ، ٔعماف ، ط
  ،حمداف، فاطمة سعيد أحمد، مفيـو الخياؿ ووظيفتو في النقد القديـ والبالغة

 ـ.ٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔالقرى، مطبوعات معيد البحوث العممية، جامعة أـ 
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  ،ـ.ٜ٘ٚٔالموف، دار المعارؼ، القاىرة،  يحيى، نظريةحمودة 
  كميػة خصوصي، أحمد، في سيرة جرير وشعره، تقديـ: محمد الػبعالوي، مجمػة

السمسػمة  ،ٕٓـ، العػددٕٚٓٓاالنسػانية و االجتماعيػة، جامعػة تػونس، العمـو
ٛ . 

  العربػػي اإلسػػالمي، دار  ، داللػػة المػػوف فػػي الفػػففعبػػد الػػرحمالػػدوري، عيػػاض
 ـ.ٕٕٓٓالشؤوف الثقافية العامة، بغداد، 

  ،دراسػػة فػػي النظريػػة  الشػػعري:، الصػػورة الفنيػػة فػػي النقػػد رعبػػد القػػادالربػػاعي
، الرياض،   ـ.ٜٗٛٔوالتطبيؽ، دار العمـو

  الشػػعر األردنػػي نموذجػػػًا، دار  –فػػػي الشػػعر  وداللػػةالزواىػػرة، ظػػاىر، المػػوف
 ـ.ٕٛٓٓالحامد، عماف، 

 ـ.ٜٛٙٔ، في النقد األدبي الحديث، دار التأليؼ، فعبد الرحميب، محمد شع 
 ـ. ٜٔٔٔ، ٘ضيؼ، شوقي، في النقد األدبي، دار المعارؼ، القاىرة، ط 
  ،ـ.ٜٔٙٔطالو، محي الديف، الرسـ والموف، مكتبة أطمس، دمشؽ 
  ،ـ.ٕٔٓٓعبد الحميد، شاكر، التفضيؿ الجمالي، عالـ المعرفة، الكويت 
 ـ.ٕٜٛٔ، عمـ عناصر الفف، دار الفف، ميالنو، إيطاليا، عبود، فرج 
 ٖعصفور، جابر، الصورة الفنية في التراث النقػدي والبالغػي عنػد العػرب، ط ،

 ـ.ٖٜٛٔدار التنوير لمطباعة والنشر، بيروت، 
  ،العموي، ابف طباطبا، عيار الشعر، تحقيؽ: طو الحاجري، محمد زغموؿ سػالـ

 ـ.ٜٙ٘ٔ
 ـ.ٕٜٛٔمغة والموف، دار البحوث العممية، الكويت، عمر، أحمد مختار، ال 
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  ،قدامة بف جعفر، نقد الشعر، تحقيؽ كماؿ مصطفى، مكتبة الخانجي، القػاىرة
 ـ.ٜٛٚٔ

  تقديـ وتحقيؽ محمد الحبيػب ابػف الخوجػة، دار ، القرطاجني، أبو الحسف حاـز
 ـ.ٜٔٛٔ، ٕلبناف، ط –الغرب اإلسالمي، بيروت 

 صولو ومناىجو، دار الشروؽ، د.ت. قطب، سيد، النقد األدبي أ 
 القادر، االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصػر، دار النيضػة  القط، عبد

 ـ.ٜٛٚٔالعربية، بيروت، 
   .كويف، جوف، بناء لغة الشعر، ترجمة: أحمد درويش، مكتبة الزىراء، د. ت 
  ؿ لػػيال، حػػاجي آبػػادي، وآخػػروف، الجمػػاؿ المػػوني فػػي الشػػعر العربػػي مػػف خػػال

، التنوع الداللي، فصمية دراسات األدب المعاصر، السػنة الثالثػة، العػدد التاسػع
 ىػ.ٜٖٓٔ

   ،أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف عمػػراف بػػف موسػػى، الموشػػح فػػي مآخػػذ المرزبػػاني
العمماء عمى الشعراء، تحقيػؽ وتقػديـ محمػد حسػيف شػمس الػديف، دار الكتػب 

 ـ. ٜٜ٘ٔىػ ٘ٔٗٔ، ٔلبناف، ط –العممية، بيروت 
   ،الميداني، أبو الفضؿ أحمد بف محمد، معجـ األمثاؿ، تحقيػؽ: قصػي حسػيف

 . ـٜٜٓٔدار الشماؿ لمطباعة والنشر والتوزيع، 
  ناصػػؼ، مصػػطفى، نظريػػة المعنػػى فػػي النقػػد العربػػي، دار األنػػدلس لمطباعػػة

 ـ.ٜٔٛٔىػ/ ٔٓٗٔ، ٕوالنشر والتوزيع، بيروت، ط
 بعػػػة دار النيضػػػة مصػػػر، ىػػػالؿ، محمػػػد غنيمػػػي، النقػػػد األدبػػػي الحػػػديث، مط

 ـ.ٜٜٚٔالقاىرة، 
  ،ـٖٜٓٔىماـ، محمد يوسؼ، الموف، مطبعة االعتماد، القاىرة . 
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