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 املهخص : 
يتفاضؿ الشعراء بحسب مراتبيـ مف العمـ بصنعة الشعر، فيتقدـ ىذا ويتأخر ذاؾ، ال 
لشٍئ إال لما في شعره مف مالمح التميز والتفرد التي جعمتو بزَّ أقرانو في ىذا 

ضع اىتماـ الشعراء، وأنيـ كانوا السباؽ ، ولما كاف التباري في المعنى الواحد مو 
يعمدوف إليو ولـ يكف يجرى ىكذا عفو الخاطر، حاولت مف خالؿ بحثي ىذا أف أبيف 
كيؼ يتبارى الشعراء حوؿ المعنى الواحد، فيتقدـ ىذا ويتأخر ذلؾ، مف خالؿ الصورة 
التشبييية ُأنموذًجا ، لقد حاولت أف أصؿ إلى الخصائص الممِيزة لكؿ شاعر، 

الفارقة بينو وبيف غيره، في محاولة لمنظر والتأمؿ لمعرفة كيؼ تناوبوا عمى  وسماتو
المعنى الواحد، وكيؼ تفوؽ بعضيـ عمى اآلخر، مف خالؿ عرض بعض النماذج 
اكتفاًء بالنظير عف النظير، ومثؿ ذلؾ كثيٌر في الشعر العربي، محاِولًة مف خالؿ 

ؿ شاعر وما توافر لو مف المحاسف ما ىذا العمؿ أف ألتمس مالمح الدقة والتفرد، لك
لـ يكف لغيره ، ونماذج ىذا في الشعر العربي أكثر مف أف ُتحصى، لكنني في ىذه 
الُعجالة دلمت عمى المذىب وأرشدت إلى المعالـ، وىديت إلى الطريؽ، ليتتبعو 
الباحثوف، وليسمؾ مداركو السالكوف، ليس في التشبيو فحسب، بؿ في غيره مف 

تشبيو السيوؼ بالكواكب ،  عاني وىي ال تنتيي إلى حد، وقد تناوؿ البحثأنواع الم
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تشبيو األطالؿ الدارسة بخطوط األقالـ ، وتشبيو عيوف اإلبؿ الغائرة مف مشقة و 
  السفر وتصوير الكأس وشاربيا .

 ، المعنى الواحد . : الشعراء ، التعبير ، الصورة التشبييية انكهماخ املفراحٍح
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Abstract : 

Poets differ according to their ranks of knowledge of the 

workmanship of poetry, so this progresses and delays that, 

for nothing except for the features and distinction in his 

poetry that made him peer in this race.  And when the rivalry 

was in the one sense of interest to the poets, and they were 

baptizing into it and did not conduct such an amnesty, I tried 

through this research to show how the poets compete around 

the one meaning, so this progresses and delays that, through 

the simulated image as a model. I have tried to get to the 

distinctive characteristics of each poet, and his distinguishing 

features between him and others, in an attempt to look and 

meditate to see how they alternated on the one meaning, and 

how they surpassed each other, by presenting some models 

that were sufficiently analogous to the peer, and like that in 

many Arab poetry, Through this work, I try to seek the 

features of accuracy and uniqueness for each poet and the 

benefits he has available, unless it is for others. And the 

patterns of this in Arabic poetry are more than counted, but 

in this hurry I indicated the doctrine and guided the 

landmarks, and I led to the path, for the researchers to 

follow, and the paths of the walkers are silent, not only in 

analogy, but in other types of meanings and they do not end 

to an extent. The search was covered analogy of swords with 
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planets. and analogy of the ruins studied with the lines of 

pens. and likening the sunken camel eyes from the hardship 

of travel. and photographing the cup and its mustache. 

Keywords : Poets, Expressing , The Simulated Image , The 

One Meaning 
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 املقذمح
 

 
 

والحمػػد ر رب العػػالميف والصػػالة والسػػالـ عمػػى المعمػػـ األوؿ صػػاحب الخمػػؽ        
، األمانة، وعمى آؿ بيتو وأصحابو الطيبيف الطػاىريف األكمؿ، الذي بمغ الرسالة وأدى

 .ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف... وبعد
تقدـ ىذا ويتأخر يتفاضؿ الشعراء بحسب مراتبيـ مف العمـ بصنعة الشعر، في

ذاؾ، ال لشٍئ إال لما في شػعره مػف مالمػح التميػز والتفػرد التػي جعمتػو بػزَّ أقرانػو فػي 
ولما كاف التباري في المعنى الواحد موضع اىتماـ الشعراء، وأنيـ كانوا ، ىذا السباؽ

ػ  حاولػػت مػػف خػػالؿ بحثػػي ىػػذا ،يعمػػدوف إليػػو ولػػـ يكػػف يجػػرى ىكػػذا عفػػو الخػػاطر
أف أبػػيف كيػػؼ يتبػػارى الشػػعراء حػػوؿ المعنػػى الواحػػد، فيتقػػدـ ىػػذا  يحػػدوني المعنػػى ػ

 ويتأخر ذلؾ، مف خالؿ الصورة التشبييية ُأنموذًجا.
لقد حاولت أف ُأحسف عشرة كؿ شاعر مف ىؤالء الشعراء، وأتواصؿ معو كما    

تتواصػػؿ األرحػػاـ، وأتسػػمَّع مػػف واقػػع الػػدرس البالغػػي صػػمتو وىمسػػو  ألصػػؿ إلػػى 
 .ة، وسماتو الفارقة بينو وبيف غيرهخصائصو المميز 

في محاولة لمنظر والتأمؿ لمعرفة كيؼ تنػاوبوا عمػى المعنػى الواحػد، وكيػؼ  
تفػػوؽ بعضػػيـ عمػػى اآلخػػر، مػػف خػػالؿ عػػرض بعػػض النمػػاذج اكتفػػاًء بػػالنظير عػػف 

لًة مػف خػالؿ ىػذا العمػؿ أف ألػتمس محاوِ ، النظير، ومثؿ ذلؾ كثيٌر في الشعر العربي
 .كف لغيرهيالتفرد، لكؿ شاعر وما توافر لو مف المحاسف ما لـ مالمح الدقة و 
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 يف 
ُّ
 :حىساطانٌقىل اجلشجاوً

"وقد يتفاضؿ متنازعو ىذه المعاني بحسب مراتبيـ مف العمـ بصػنعة الشػعر، 
 ُتسػػتعذب، أو ترتيػػبٍ  فتشػػترؾ الجماعػػة فػػي الشػػيء المتػػداوؿ، وينفػػرد أحػػدىـ بمفظػػةٍ 

اىتدى ليا دوف غيره، فيريؾ المشػترؾ  و، أو زيادةٍ ُيوضع موضع دٍ يُيستحسف، أو تأك
 .(ٔ)المبتذؿ في صورة المبتدع المخترع"

 خطح انذساسح عهى انىحى انرايل: وكاود
 .، وخطة الدراسة ومنيجياوأسباب اختياره الموضوعىمية وفييا بياف ألاملقذمح:  

األسػػواؽ  يتنػػاوؿ معنػػى التبػػاري وكيػػؼ أف جػػذوره التاريخيػػة ممتػػدة إلػػى: انرمهٍددذ
 األدبية في الجاىمية.

 تشبيو السيوؼ بالكواكب. :املثحث األول 
 .تشبيو األطالؿ الدارسة بخطوط األقالـ :ثاوًاملثحث ان
 .تشبيو عيوف اإلبؿ الغائرة مف مشقة السفر :ثانثاملثحث ان
 .تصوير الكأس وشاربيا :شاتعاملثحث ان

 وتشمؿ أىـ النتائج. : اخلامتح 
 المراجع المصادر و  :فهشس

 
 

                                           

تحقيػػؽ محمػػد أبػػو الفضػػؿ، وعمػػي البجػػاوي، مطبعػػة  ٚٛٔ(الوسػػاطة بػػيف المتنبػػي وخصػػومو ٔ)
 عيسى البابي الحمبي، بدوف تاريخ



 

  

 

 
 " دراسة مواِزنة"  الصورة التشبييية أنموذًجا المعنى الواحد في التعبير عفتباري الشعراء 

 

ٖٜ٘ٔ 

 انرمهٍذ
 :املعىن انهغىي نهرثاسي 

َبَرى َلُو َيْبِري َبْريًا واْنَبَرى: َعَرَض َلػُو. َوَبػارَاُه: عاَرَضػو. وَباَرْيػُت ُفاَلًنػا ُمَبػارَاة ِإذا ُكْنػَت 
اِرُضُو َوَيْفَعػُؿ َتْفَعُؿ ِمْثَؿ َما َيْفَعُؿ. َوُفاَلٌف ُيَباِري الريَح َسخاًء، َوُفاَلٌف ُيباِري ُفاَلًنا َأي ُيعَ 

ْيػػُت ِلفُػػاَلٍف ِإذا  ِمْثػػَؿ َفَعَمػػُو، َوُىَمػػا َيَتَباَرَيػػاِف. واْنَبػػَرى َلػػُو َأي اعتَػػَرض َلػػُو. َوُيَقػػاُؿ: َتَبرَّ
ْيُتيـ ِمْثَمػُو. وَبَرْيػُت الناقػَة َحتَّػى َحَسػْرُتيا فَأنػا َأْبِرييػا َبْريػًا ِمْثػَؿ َبػْرِي  َتَعرَّْضُت َلُو، وَتَبرَّ

، وَبَرى َلُو َيْبِري َبْريػًا ِإذا َعاَرَضػُو َوَصػَنَع ِمْثػَؿ َمػا َصػَنَع، َوِمْثَمػُو اْنَبػَرى َلػُو. َوُىَمػا اْلَقمَ  ـِ
َيَتَباِرَيػػاف ِإذا َصػػَنَع ُكػػِؿ َواِحػػٍد ِمْثػػَؿ َمػػا َصػػَنَع َصػػاِحَبُو، َوِفػػي اْلَحػػِديِث: َنَيػػى َعػػْف َطَعػػاـِ 

نمػا الُمَتَباِرَيْيف َأف ُيْؤَكَؿ، ُىَما اْلمُ  ػَز َأحػُدىما اآْلَخػَر ِبَصػِنيِعِو، واِا َتَعاِرَضاِف ِبِفْعِمِيَما لُيَعجِّ
َياِء، َوِمْنُو ِشْعُر َحسَّاَف:  َكرََّىُو ِلَما ِفيِو ِمَف اْلُمَباَىاِة َوالرِّ

 ُيَباِريَف اأَلِعنََّة ُمْصِعداٍت، ... َعَمى َأْكتاِفيا اأَلَسُؿ الظَِّماءُ 
َواْلُمَسػػاَبَقُة َأي ُيَعاِرْضػػَنيا ِفػػي الَجػػْذب ِلقُػػوَِّة نفوسػػيا وقػػوة رؤوسػػيا  الُمَبػػارَاة: الُمجػػاراة

ْنِقَيػػاِد. وَتَبػػرَّى  وَعْمػػِؾ َحدائػػدىا، َوَيُجػػوُز َأف ُيِريػػَد ُمشػػاَبَيَتيا َلَيػػا ِفػػي المِّػػيف وُسػػرعة ااِل
يًا: اْعَتَرَض َلُو، َقاَؿ َخوَّاُت ْبُف ُجَبْير، َوَنَسَبُو اْبُف َبػرِّي  ِإَلػى َأبػي  معروَفُو ولمعروِفِو َتَبرِّ

 الطََّمحاف:
، ... وَأْبَمْيُتيـ في الَحْمِد ُجْيِدي وناِئمي" ـْ ْيُت ُودَُّى وَأْىَمِة ُود  َقْد َتَبرَّ
(ٔ) 

 نبذة عف تباري الشعراء الجاىمييف في األسواؽ األدبية
ُتقػػاـ فػػي أسػػواؽ العػػرب القديمػػة ىػػي عبػػارة عػػف تجمعػػات أو منتػػديات أدبيػػة كانػػت 

الجاىمية وفي اإلسالـ في أماكف مختمفة مف شبو الجزيرة العربية وبشكٍؿ دوري، وقد 
كػػاف العػػرب يجتمعػػوف فييػػا ويأتونيػػا مػػف مختمػػؼ أرجػػاء العػػالـ ليسػػمعوا المػػواعظ 
والخطب، ويتبادلوا التجارة والمنافع، كما كػانوا يسػعوف لفػؾ أسػراىـ المأسػوريف عنػد 

                                           

 مادة "بري". ٕٚ/ٗٔ( لساف العربٔ)
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انوا ينشػػػدوف الشػػػعر فػػػي تجمعػػػاتيـ. وقػػػد سػػػاىمت ىػػػذه القبائػػػؿ األخػػػرى فييػػػا، وكػػػ
األسػػػواؽ فػػػي تحسػػػيف حيػػػاة األفػػػراد عمػػػى مختمػػػؼ المسػػػتويات الدينيػػػة، والثقافيػػػة، 
واالقتصادية، واالجتماعية، وكانت التجارة ُتسػاؽ إلييػا مػف مختمػؼ األنحػاء، وُتقسػـ 

اؽ الثابتػة األسواؽ القديمة إلى قسميف: أسػواؽ ثابتػة، وأسػواؽ موسػمية، أمػا األسػو 
فيػػتـ عقػػدىا فػػي المػػدف، والقػػرى، وأمػػاكف انتشػػار المسػػاكف، فػػي حػػيف أف األسػػواؽ 

 الموسمية ُتعقد في أوقات ومواسـ معينة، وفي أماكف متناثرة مف الجزيرة العربية.
ومف األسواؽ القديمة ما كاف مقتصرًا عمى القرى المجاورة مثػؿ سػوؽ حجػر   

ة فػي البحػريف، وقػد كػاف ىػذا السػوؽ ُيعػرؼ اليمامة، وسوؽ ىجر  وىجر ىي مدينػ
بسوؽ التمر وكاف ُيعقد في ربيع اآلخر، ومنيا أيضًا سػوؽ الشِّػحر ويقػع بػيف عػدف 
وُعمػػاف وكػػاف يقصػػد بػػو تجػػارة البػػر والبحػػر، أمػػا وقػػت انعقػػاده فيػػو منتصػػؼ شػػير 
شعباف. ومف األسواؽ ما كاف لكافة الناس وعامتيـ مثؿ سػوؽ عكػاظ، أمػا البضػائع 

ي كانػػت ُتبػػاع فػػي مثػػؿ ىػػذه األسػػواؽ فيػػي كالزيػػت، والتمػػر، واألدـ، والسػػمف، التػػ
والطيب، والورس، ومختمؼ أنواع الحيوانات، كما كاف الرقيؽ ُيباع وُيشترى فييا، أما 
األسواؽ الرئيسية القديمػة فيػي سػوؽ عكػاظ، وسػوؽ المجنػة، وسػوؽ ذي المجػاز، 

 وفيما يمي نبذه عف كؿ منيـ:
أسواؽ العرب القديمة ُسمي سوؽ عكاظ بيػذا االسػـ ألف سوؽ عكاظ أشير 

العػػرب كػػانوا يجتمعػػوف فيػػو فػػيعكظ يعضػػيـ بعضػػًا، أي يغمبػػو ويقيػػره فػػي التبػػاىي 
والمفاخرة. وُيعّد سوؽ عكاظ واحدًا مف أىػـ أسػواؽ العػرب الكبػرى قبػؿ اإلسػالـ، وقػد 

يومػًا مػف شػير كاف العرب يرتادونو عشريف يومػًا فػي السػنة، وتحديػدًا أوؿ عشػريف 
ذي القعدة، ويرجع سوؽ عكػاظ فػي أصػمو إلػى قبيمتػي ىػوازف، وعػدواف، أمػا موقعػو 
فيو بػيف مكػة والطػائؼ، وقػد كػاف العػرب يتبػادلوف السػمع فيػو كمػا يتبػادلوف الشػعر 
واألدب، وكاف ُيعرض في سوؽ عكاظ كؿ شي يمكف االتجػار بػو كػالحرير، والزيػوت، 
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إليػػو مػػف مختمػػؼ أنحػػاء الجزيػػرة العربيػػة مثػػؿ بػػالد والمعػػادف، وكػػاف التجػػار يجيئػػوف 
فارس، كما كاف المحّكموف يأتوف إليو مف مختمػؼ األنحػاء لمفصػؿ بػيف المتنافسػيف 
في الشعر، واألدب، ومف أشيرىـ النابغة الذبياني، وذكرت أغمػب الروايػات أف أغمػب 

سػة ليػـ، ولػـ المحّكميف كانوا مف بني تميـ وقد كػانوا يحتكػروف سػوؽ األدب والمناف
نمػػػا كػػػاف سػػػوقًا يجتمػػػع فيػػػو الشػػػعراء واألدبػػػاء  يكػػػف سػػػوؽ عكػػػاظ لمتجػػػارة فقػػػط، واا
ويتنافسوف في الشعر، وكػاف الشػعراء يعرضػوف شػعرىـ فيػو فمػف أشػادوا بػو اشػُتير 
بشػػعره فػػي جميػػع األنحػػاء، كمػػا كػػاف الشػػعراء القػػادميف مػػف مختمػػؼ أنحػػاء الجزيػػرة 

ي منحيػػا صػػفة السػػيادة بػػيف القبائػػؿ العربيػػة ُيمقػػوف الشػػعر بميجػػة قػػريش األمػػر الػػذ
األخرى وقد امتدت ىذه السيادة لميجة قريش فػي اإلسػالـ عنػدما نػزؿ القػرآف الكػريـ 
بالمغة العربية الفصحى وىي لغة قريش، كما كاف العرب يفتدوف أسراىـ عند القبائػؿ 

مػف األحيػاف، األخرى فيو، وكاف الرجاؿ والنساء يجتمعوف فيو لعقد الزواج فػي كثيػٍر 
 كما كاف المبّشروف لمديانات األخرى يرتادونو لمدعوة إلى دياناتيـ.

سػػوؽ َمجّنػػة وقػػد اشػػتؽ اسػػـ سػػوؽ مجنػػة مػػف الجػػف أو الجنػػوف، أو الجنػػة   
وىي البستاف الجميؿ الممتمئ بالمياه، وكاف سوؽ مجنة ُيعقد في مر الظيراف أسفؿ 

مة، وكػاف النػاس يعبػروف إلػى سػوؽ مكة، ومر الظيراف ُيعرؼ اليـو باسـ وادي فاط
مجنة بعد انتيائيـ مف سوؽ عكاظ ليقضوا فيو العشر أيػاـ المتبقيػة مػف ذي القعػدة 
إلػى أف يػروا ىػالؿ ذي القعػدة، وسػوؽ مجنػػة يعتبػر ألىػؿ كنانػة وأرض السػوؽ ىػػي 
أرض كنانة، وكاف لسػوؽ مجنػة مكانػًة واحترامػًا فػي نظػر العػرب كمػا لسػوؽ عكػاظ، 

حتػػى إف قريشػػًا كانػػت تقػػوؿ: )ال تحضػػروا سػػوؽ عكػػاظ ومجنػػة وذي وذي المجػػاز، 
المجاز إال محرميف بالحج(، ولـ يكف سوؽ مجنة مكانػًا لددبػاء والشػعراء، وال مكانػًا 
نما كاف منتدًى يجتمػع فيػو العػرب لمتنظيػر الفكػري والسياسػي، كمػا  لمبيع والتجارة، واا

وة القبائػػؿ العربيػػة لمػػدخوؿ فػػي كػػاف الرسػػوؿ عميػػو الصػػالة والسػػالـ يػػذىب إليػػو لػػدع
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اإلسػػالـ، وفػػي تخصػػيص الرسػػوؿ ىػػذا السػػوؽ دوف غيػػره مػػف األسػػواؽ إشػػارٌة إلػػى 
شػارة إلػى مػا كػاف يقػـو عميػو السػوؽ  طبيعة السوؽ وطبيعة مف يرتاده مف الناس واا
دارة  مف تنظيٍر دينٍي وتبادؿ آراٍء سياسية، وقد كاف أىؿ كنانة يقوموف عمػى تػدبير واا

 ؽ تمامًا كإدارة قريش لسوؽ ُعكاظ.أمور السو
سوؽ ذي المجاز ينتقؿ الحجاج مف سوؽ مجنة إلى سوؽ ذي المجاز عنػد   

انتيػاء شػير ذي القعػػدة ودخػوؿ الحػج، ويقػػع عمػى مسػافة ثالثػػة أميػاؿ مػف عرفػػات 
بناحية جبؿ كبكب، كما ُيقاؿ إنو كاف ُيقاـ بيف منػى وعرفػات،وىو قريػب مػف عرفػات 

اف ىذا السوؽ ُيعقد في ديار ُىذيؿ، ويقيـ بو الناس مف بداية مف جية المغمس، وك
شير ذي الحجة حتى اليـو الثامف وىو يػـو الترويػة، وسػمي بيػذا االسػـ ألف إجػازة 
الحجيج إلى عرفات تكوف منو، وُيعتبر ىذا السوؽ خاصًا بػاألدب، والشػعر، والفنػوف 

مف مواسـ الحج عند العرب،  عند العرب، أما أىمية ىذا السوؽ فتنبع مف أنو ُيعتبر
فقد كانت ترتاده وفود الحجاج مف مختمؼ األرجػاء، وكػاف يجػري فييػا مػا يجػري فػي 
بقية األسواؽ مف تجارة، ورواية األشػعار والتفػاخر، وتػأتي أىميػة سػوؽ ذي المجػاز 

  (ٔ) في المرتبة الثانية بعد سوؽ عكاظ.
 
 
 

 

                                           

 . بتصرؼ.ٕ٘أسواؽ العرب في الجاىمية واإلسالـ لدفغاني (ٔ)
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 املثحث األول
 ذشثٍه انسٍىف تانكىاكة

 (ٔ)رو بف كمثـوقاؿ عم
 ِِ ِعييي ِِن َْس   ِْ يييْ نرَييي َِ ََِنن نحَْبنِيييَنَعييينََاَِ 

ن

.
.
نهََ بَييييييَحِ ش ن . هِكب ييييي  نهَبِييييي    َِ نَك َعيييييْ ََو

(ٕ )
ن

ن

 (ٖ)قاؿ بشار بف برد مف قصيدتو التي يمدح بيا ابف ىبيرة
عِنْ يييييهَن ننَسَنثَيييييَ ننن نأَنَكييييي

 
نَنَن وِعيييييس ننَِنِْنرَييييي

ن

.
.
ييييييلنحَنْ ييييييَنََننَنَرَن َنْعيييييي َنوَن .  ب ييييييهكِنَِنكَننىَوَنـَِ

(ٗ)
ن

ن

 (٘)وذكروا لبشار في ىذ التشبيو أيًضا قولو
يييييييَ َِ َِ ِ َِنَيييييييَناِن د  ِْ نرَ ِو نَخلَْ نَيييييييَنَعيييييييَ َ

ن

.
.
ِْخََ ييَ . ن َ ََ نهَ َييْش نبَْ ييبِ   نوَعييْ ََو رَو يي ِ  ع 

(ٙ) 
ن

 

                                           

، تحقيػػؽ د. إميػػؿ بػػديع يعقػػوب، دار الكتػػاب العربػػي، بيػػروت، ٔٗ( ديػػواف عمػػرو بػػف كمثػػـو صٔ)
 ـ.ٜٜٔٔىػ/ٔٔٗٔ، ٔط

(. لسػػاف العػػرب مػػادة "بتػػر"، والبػػاتر : السػػيؼ القػػاطع ،سػػيؼ بػػاتر وبتػػور وبتػػار : قطػػاع ( )ٕ)
(. لسػاف العػرب نبؾ : طػرؼ الحػافر وجانبػاه مػف قػدـ ، وجمعػو سػنابؾسنبؾ : السوالسنابؾ: )
  مادة "سنبؾ".

، تحقيػػؽ محمػػد الطػػاىر بػػف عاشػػور، وزارة الثقافػػة، الجزائػػر، ٖٖٗ/ٔ( ديػػواف بشػػار بػػف بػػرد ٖ)
 ـ.ٕٚٓٓط

(. لسػػاف العػػرب مػػادة ثػػار الػػدخاف والغبػػار وغيرىمػػا يثػػور ثػػورا وثئػػورا وثورانػػا : ظيػػر وسػػطع( )ٗ)
أي غبػػارا والجمػػع نقػػاع(. لسػػاف  "فأأرن ب  أأع    أأ النقػػع : الغبػػار السػػاطع وفػػي التنزيػػؿ ")و "ثور"،

 العرب مادة "نقع"
  .٘ٙٔ/ٔ( العمدة ٘)
(. لسػاف العػرب سواد ليس بشديد قتـ يقتـ قتامة فيو قاتـ وقتـ قتما وىو أقتـقتـ : القتمة : ( )ٙ)

 مادة "قتـ".

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8366&idto=8366&bk_no=122&ID=8377#docu
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 (ٔ): وقاؿ المتنبي
نه َن وس  نَعَدََخيييت نينرِيييَدِنَعيييبَيييض  ِِ نَنَعيييَ َ

ن

.
.
هِكييييي  ن . َِ يييييَنهََ  َِ  َعييييين خ   نرِيييييَنَخَاِبَْ 

(ٕ) 
ن

 اؿ بعضيـ :وق
َِنَييييييَ ِْ نرَ ِو هرَِشَمييييييَنَعييييييَ َ َِ ناََغييييييَدجنَز

ن

.
.
. ََِ يييييييَِ نَعيييييييَ َ ِ نَخَعلَيييييييْجن َِعييييييين خَنََنا د 

ن

وسنقؼ مع األبيات الثالثة التي وقؼ عندىا كثير مف البالغييف في محاولة 
لمنظر والتأمؿ لمعرفة كيؼ تناولت تشبييا واحػًدا، وكيػؼ تفػوؽ بعضػيـ عمػى اآلخػر 

حًدا مف البالغييف وضع البيتيف األخيريف مع بيت بشار في مقارنة وألننا لـ نعرؼ وا
القاىر ومػف حػذا  ودراسة كما في البيتيف السابقيف، إال أف ُيذكر عرضًا، فالشيخ عبد

 .حذوه لـ يذكروىا أصال
وألنو لـ يشتير ىذاف البيتاف كاألبيات الثالثة، سنؤخر  ،ألننا لـ نعرؼ ذلؾ 

 في الحديث عف األبيات الثالثة.القوؿ فييما وسنشرع ىنا 
 األوؿ بيت بشار 

نَنَن وِعيييييس ننَِنِْنرَييييينعِنْ ييييهَن ننَسَنثَيييييَ ننن نأَنَكيييي
ن

.
.
ييييييييلنحَنْ ييييييييَنََننَنَرَن َنْعيييييييي َنوَن . ن ب ييييييييهكِنَِنكَننىَوَنَِ

ن

األبيات الثالثػة تشػترؾ فػي نقػؿ صػورة واحػدة، وىػي تشػبيو لمعػاف السػيوؼ   
مركبػػة تنقػػؿ لنػػا صػػورة  وسػػط غبػػار المعركػػة بالكواكػػب فػػي الميػػؿ والتشػػبييات الثالثػػة

و، يبصػػورة وىيئػػة بييئػػة، غيػػر أف البالغيػػيف والنقػػاد مػػدحوا بيػػت بشػػار عمػػى صػػاحب
 إلضافة تفرَّد بيا.

                                           

 .ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ، دار بيروت لمطباعة والنشر ٘ٚ( ديواف المتنبي صٔ)
(. العجاج : الغبار ، وقيػؿ : ىػو مػف الغبػار مػا ثورتػو الػريح واحدتػو عجاجػة وفعمػو التعجػيج( )ٕ)

 لساف العرب مادة "عجج".
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وقبؿ الخوض في ىذا وبيػاف مػا لبيػت بشػار مػف الفضػؿ عمػى بيػت المتنبػي 
وبيت عمرو، ننظر إلى كؿ بيت عمى حدٍة نظرة سػريعة، ثػـ نعػود لمتأمػؿ والنظػر فػي 

 ثالثة مف واقع الصياغة التي صاغيا كؿ شاعر.األبيات ال
ب نظػػره سػػريًعا إلػػى "مثػػار  بالنسػػبة لبيػػت بشػػار، فمموىمػػة األولػػى نجػػده صػػوَّ

ع" وقد بناه عمى صيغة اسـ المفعوؿ، أعني لـ يقؿ: "ثائر النقع" وفي ىذا البناء قالن
مػػى داللػػة ذات أثػػر ممتػػد وفعػػاؿ فػػي تكػػويف تمػػؾ الصػػورة، ال يكػػوف بحػػاؿ لػػو بنػػاه ع

صيغة اسـ الفاعؿ، ألف الذي يخدـ الصورة ىنا أف يكوف الغبار المثػار "مثػار النفػع" 
أثارتو قوة ولػـ يثػر نفسػو، أثػاره الكػر والفػر ولييػب المعركػة وشػدتيا، ثػـ إف الفاعػؿ 
غير مجيوؿ حتى يذكره، كأف يقوؿ مثاًل : "كػأف مػا أثارتػو أرجػؿ الخيػؿ والجنػود فػي 

 نقع في ساحة القتاؿ وميداف الحرب إال أرجؿ الخيؿ.المعركة" ألنو ال يثير ال
ثـ ىذا القيد "فوؽ رؤوسنا" وما يعطيو مف عموِّ الغبار في اآلفاؽ حتى يظمـ 
الجو مف كثافتو فوؽ الرؤوس، ثـ إضافة رؤوس إلى )نا( المتكممػيف "رؤوسػنا" فيػو 

فػوؽ "قػاؿ: داللة عمى اختالطيـ بالعدو وخوضيـ ميمة القتاؿ وثػورة المعركػة، ولػو 
وي: "فوؽ رءوسيـ" ويقػوؿ العالمػة المغربػي ػ لما أعطي ىذه الداللة وقد رُ  "رءوسيـ

قيؿ رواية: فوؽ رؤوسيـ أولى، ألف السيوؼ إنما تسقط وتنزؿ عمى  "  رحمو ار ػ:
رؤوسيـ فيي مع الغبار فوؽ رؤوسيـ، ال عمى رؤوس أصحاب السيوؼ، المناسػب 

فيمػػػا بػػػيف الصػػػعود والنػػػزوؿ، وىػػػي مػػػف رؤوس  لروايػػة رؤوسػػػنا وفيػػػو أف السػػػيوؼ
أصحابيا إلى رؤوس األعداء، فالرؤوس مف الفػريقيف مشػتركة فػي فوقيػة السػيوؼ، 

 . (ٔ)وضمير )نا( يدؿ عمى المشاركة فرواية "رؤوسنا" التي ىي المشيورة أولى"
ؿُ وىا ىنا ي        مػح النيار لػياًل وتغيػب الػرؤى، وتمػؾ صػورة الميػؿ، غيػر أنػو ل تحوَّ

وسػػط الغبػػار الكثيػػؼ خمفيػػة أخػػرى ىػػي تمػػؾ السػػيوؼ التػػي تممػػع وسػػط ىػػذا الغبػػار، 
                                           

 .ٖٔٙ/ٖ( مواىب الفتاح ضمف شروح التمخيص ٔ)
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نت لو تمؾ الييئة، فراح ينظر عف مثيؿ لو فػي ظػالـ الميػؿ ليعطينػا ىيئػة كاممػة  فتكوَّ
فالتمسػػو فػػي الكواكػػب، ولمػػا كانػػت السػػيوؼ تتحػػرؾ وال تثبػػت عمػػى حػػاؿ فػػي سػػاحة 

ينقػؿ لنػا ىػذه الحركػة السػريعة وبيػذا يكػوف المعركة والمواجية قاؿ "تياوى كواكبو" ل
قد نقؿ لنا ىيئة الغبار والسيوؼ الالمعػة فػي كثافتػو، نقػاًل دقيقػا، لنػرى تمػؾ الصػورة 
ـٌ دؿ عمػى ذلػؾ تنكيره"ليػؿ" وزاد  في صورة ليؿ تياوى كواكبو، ثـ ىو ليٌؿ مخيٌؼ مظمػ

كس ذلػػؾ ظالمػػو رىبػػة ومخافػػة تيػػاوي الكواكػػب، التػػي تحػػرؽ مػػا تسػػقط عميػػو، ليػػنع
اإليحػػاء عمػػػى السػػػيوؼ وكيػػػؼ تطػػػيح بالعػػػدو، وكيػػػؼ تكػػػوف كػػػذلؾ مجسػػػدة لمرعػػػب 

 والخوؼ واليوؿ في ساحة القتاؿ.
نعـ...صورٌة فييا فوؽ ما يتناقمو البالغيػوف تجسػيٌد لميػوؿ والخػوؼ والفػزع 
والطيش في أرض المعركة.  تمؾ إلمامو سػريعة، ببيػت بشػار نػرى مػف خالليػا كيػؼ 

عركػة نقػال كأنػو رأي العػيف فػي صػورة الميػؿ وقػد تسػاقطت كواكبػو، نقؿ لنا صػورة الم
 ففي التياوي " تياوى" بياٌف لمسرعة الحركة.

 أما بيت المتنبي :
نبيييضوسنه عيييَدينريييَنعييي َِنعدَخيييت

ن

.
.
ن عيييييييين خ نرييييييييَنخَاب ِييييييييَنهَ ِهكيييييييي  .

ن

 فقػػػػد بػػػػدأه بتمػػػػؾ االسػػػػتعارة التػػػػي ليػػػػا داللػػػػة غنيػػػػة فػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ "
الالذع فيي ليست زيػارة بػؿ ىػي غػارٌة عمػى األعػادي  (ٔ)ف التيكـيزور" لما تعطيو م

، إذ المعمـو أف الزيارة تكوف لدحبة واألولياء ال لدعػداء، وفػي ذلػؾ  وكرٌّ وفرٌّ وىجـو
استخفاؼ واستيانة بأمر ىؤالء األعادي حيث جعؿ ما يكوف في الود والتواصؿ، فػي 

ال يكترث وال ييتـ ألمر العدو وال  المرِثيَّ  أفالقتاؿ والنزاؿ والحرب وليا ُبْعٌد آخر، ىو 
ألف الزائػػر يػػذىب إلػػى المػػزور فػػي دعػػة وأمػػف ، يجػػد فػػي نفسػػو ترقًبػػا أو خوًفػػا منػػو

                                           

تحقيؽ د. محمد عبػد المػنعـ خفػاجي، دار الجيػؿ، بيػروت،  ٗٙ/٘اإليضاح لمخطيب القزويني  (ٔ)
 لبناف.
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وأريحية وسكينة، ويسير إليو مقباًل غير مدبر، وال يكوف كذلؾ مف يتوجػو إلػى عػدو 
 ينتظره في ساحة القتاؿ لتكوف الدائرة عمى أحدىما.

ة المضارع مف استحضار الموقؼ وتجدده وحدوثػو، وكػأف ثـ ما تعطيو صيغ
ولػيس مػف ، ىذا األمر وتمؾ الزيارة تتكرر فيي ديدنو الذي اعتاد عميػو مػع األعػادي

اإلنصػػاؼ لمخػػوض وراء المعػػاني أف نقػػوؿ: إف ىػػذا التعبيػػر ال عالقػػة لػػو بالصػػورة 
وذلػؾ  مرِثػيَّ ال يزيػد مػف شػجاعة ييةالتشبييية التي معنا، ألنو تمييد لمصورة التشبي

"في سماء عجاجة أسػنتو  يسير بيذه الصورة إلى معركة ىذا شأنيا: وحيث نفاجأ أن
فػػي جانبييػػا الكواكػػب" وىػػذا مػػوطف الصػػورة التشػػبييية، شػػبو األسػػنَّة الالمعػػة فػػي 
عجاجػة المعركػة أي غبػاره الكثيػػؼ المتطػاير فػي اآلفػاؽ بالكواكػػب فػي السػماء لػػياًل، 

ف كانت داللة ذكر ا لميؿ ضعيفة ألنو لػـ يػنص عمييػا كمػا نػص بشػار ولكػف تممػح واا
 مف وراء التعبير إذ الكواكب ال تظير إال لياًل.

ولػػيس مػػف الػػوعي بالصػػورة التشػػبييية ىنػػا أف نفػػؾ تركيبيػػا ونفػػرط عقػػدىا، 
ف جاز أف نقولو لكنػو  فتقوؿ : شبو األسنة بالكواكب، والعجاجة بالسماء، ألف ىذا واا

دة ىنا والتي تفصؿ لنا ىيئة بييئة، حيث نرى المعركػة ىائجػًة يفسد الصورة المقصو 
مائجًة يعمو فييا الغبار الذي يحجب الرؤيا وتبدو فيو السػيوؼ المعػة، وفػي المقابػؿ 

 صورة المشبو السماء فييا النجـو تممع وتضيء وسط ظالـ الميؿ.
 ي.تنبىذه كذلؾ إلمامٌة سريعٌة ببيت الم

 أما بيت عمرو بف كمثـو : 
ََِحَن ْبنِييييَنَعيييينََاَِ 

 
 ِِ ِعيييي ِِن َْس   ِْ ييييْ نرَيييي نَِ

ن

.
.
نهََ بَيييييَحِ ش ن . هِكب يييي  نهَبِيييي    َِ نَك نَعييييْ ََو

ن

"تبنػي سػنابكيا" "تبنػي" مسػتعاٌر لتثيػر،  فمؾ أف تتأمؿ قولو في صدر البيػت:
لتنقؿ لنا تمؾ االستعارة التبعية صورة ىذا الغبار المثػار كأنػو بنػاٌء مقػاـٌ، حتػى صػار 
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ىذا أنسػب لممقػاـ منػو لػو قمنػا أنػو اسػتعارة مكنيػة بػأف تكػوف سػنابؾ سقًفا، أرى أف 
 الخيؿ استحالت إنساًنا يبني سقًفا مف الغبار فوؽ الرؤوس.

وداللػػة المضػػارع "تبنػػي" ال تخفػػى فالبنػػاء متجػػدد ال ينقطػػع، أمػػا القيػػد "فػػوؽ 
و أرؤسػيـ" فيحػدد الجيػػة وينقػؿ كثافػة الغبػػار وثورتػو حتػػى عػال فػي اآلفػػاؽ فػأظمـ بػػ

سػيـ، ولمػا جعػػؿ و والسػقؼ مسػتعاٌر لمغبػار، أي الغبػار شػبو السػقؼ فػوؽ رؤ ، الجػو
 جعؿ لو كواكًبا، تمؾ الكواكب ىي السيوؼ الالمعة وسط الغبار. قًفا،الغبار س

وأرى أف عمػػػرًا صػػػاغ ىػػػذا التشػػػبيو صػػػياغة فنيػػػة حاذقػػػة حيػػػث دمجػػػو فػػػي 
فقاؿ: "تبني سػنابكيا سػقًفا" ولـ يأت تشبييا خالًصا كبيتي بشار والمتنبي  ،االستعارة

ومعمـو أنو قصد بالسقؼ الغبار المتطاير في أرض المعركة لكنو لما ذكر البناء ذكر 
السػػقؼ، فمػػـ يقػػؿ: "تثيػػر غبػػارًا بالسػػقؼ"، والمػػراد تشػػبيو الغبػػار "فػػوؽ أرؤسػػيـ " 
بالسقؼ لكنو لـ يرد ىذه الصورة المفػردة المبتػورة، حيػث رأى وسػط ىػذا الغبػار تمػؾ 

وََجَعْلنَااا   وؼ تممػػع وتبػػرؽ ولمػػا قصػػد بالسػػقؼ السػػماء مػػف بػػاب قولػػو تعػػالى:  السػػي
التمس ما بقي مف مالمح الصػورة فػي الكواكػب  (ٕٖ)األنبياء: ﴾السََّم َء َسْقفا ً َمْحُفوظ ً 

 المضيئة الالمعة في السماء فقاؿ:
"كواكبػػو البػػيض المبػػاتير" أي الكواكػػب المضػػيئة فػػي ىػػذا السػػقؼ الػػذي ىػػو غبػػار 

لمعركة المثػار ىػي السػيوؼ البػيض القواطػع، وبيػذا تكتمػؿ الصػورة وتمتػئـ أجزاؤىػا ا
 وىي تشبيو غبار المعركة تممع فيو السيوؼ بالميؿ فيو الكواكب تممع وتضئ.

 وىذه كذلؾ إلمامة عاجمة ببيت عمرو.
الموازنػػة بػػيف الصػػور الثالثػػة فػػي األبيػػات الثالثػػة لنػػرى  ؿ إلػػىننتقػػف،  بعػػدو   

ادة ومحػؿ التبػاري، وكيػؼ يكػوف الحػذؽ فػي الصػياغة والقػدرة عمػى لمػح موطف اإلج
 .وتفاوت الشعراء في ىذاالشبو، 
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قمت سػمًفا: إف الشػعراء ثالثػتيـ شػبو الغبػار المثػار فػي أرض المعركػة تممػع 
فيو السيوؼ، بالميؿ تممع فيو الكواكب وقد ذكر البالغيوف األبيات الثالثة فػي سػياؽ 

ي التشػبيو والدقػة فػي استقصػاء صػورة المشػبو فيمػا يقابميػا حديثيـ عف التفصيؿ ف
فػػي المشػػبو بػػو، ولػػذلؾ قػػدموا بيػػت بشػػار عمػػى صػػاحبيو، ألنػػو اسػػتوعب فػػي صػػورة 

قصياه فالجميع نقؿ الصورة كاممػة، تالمشبو بو ما لـ يستوعباه، واستقصى ما لـ يس
ا ىػػوؿ المعركػػة وأرانػػا ىيئػػة مركبػػة فػػي ىيئػػة مركبػػة، والجميػػع كػػذلؾ أراد أف ينقػػؿ لنػػ

والفر في أرضيا حتى عال الغبار وحجب الػرؤى ولػـ  ورانيا وسرعة الكرثوشراستيا و 
 يرى الناظر في ميدانيا شيًئا إال بريؽ السيوؼ إذ تتحرؾ في أيدي الفرساف.

لكػػػنيـ فػػػي سػػػياقيـ ىػػػذا لػػػـ ينظػػػروا فػػػي الصػػػور الثالثػػػة إال إلػػػى موضػػػع 
شار وىي زيادة دالَّة والزمٌة في تمػؾ الصػورة، التفصيؿ، والمبنة الزائدة التي أضافيا ب

حيػػػث إف  ،حيػػػث ذكػػػر صػػػورة تفػػػيض بالحركػػػة والحيويػػػة والنشػػػاط فػػػي ىػػػذا السػػػياؽ
السيوؼ الالمعة وسط الغبار لـ يظير بريقيا في حالة سكونيا وتوقفيا عف الحركة، 

 ثوراف الغبار حتى غطي أرض حركة الحركة الثائرة) بؿ إف أوضح ما في المشيد ىو
المعركػػة وعػػال فػػوؽ الػػرؤوس، أعنػػي أف أبػػرز أجػػزاء الصػػورة ىػػي الحركػػة السػػريعة 
الطائشة، ولمعاف السيوؼ يبدو مستطياًل ممتدًا عمى غيػر نظػاـ فػي جيػات متعػددة، 

الصػورة، ذكػره بشػار فػي تمػؾ  تستحضػرهذلؾ وغيره مما يمكف أف يسػتدعيو الخيػاؿ و 
ـ َمػوتياوي الكواكب فػي ظُ  (ٔ)(ى كواكبو""ليؿ تياو  الكممة المعطاءة "تياوى" في قولو:

الميػػؿ قػػد يشػػاىده مػػف يقطػػف الصػػحراء، فالكواكػػب إذ تسػػقط ليػػا أوصػػاؼ دالػػة عمػػى 
ا شػعمة مسػتطيمة كأنيػا تخػط خًطػ ىر شار إذ ذكر ىذه الكممة، فيي سريعة تُ بإصابة 

ناحيػػة  تسػقط فػي األفػؽ، ثػـ ىػي ال تقػع عمػى نظػاـ واحػد فقػط تسػقط مسػتقيمة وقػد

                                           

 .ٖٔٙ/ٖ( مواىب الفتاح ضمف شروح التمخيص ٔ)
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وىي بػذلؾ تنقػؿ لنػا حركػة ، حركتيا ليست عمى وتيرة واحدةفوناحية الشماؿ، اليميف 
 ا كأنو رأي العيف.ا واعيً السيوؼ في المعركة نقاًل دقيقً 

ؿ إذ ينعكس إشػعاعيا عمػى صػورة المشػبو وىػو غفولصيغة الجمع داللة ال تُ 
تػػداخؿ يا بػػؿ عػػدة كواكػػب يخػػتمط بعضػػيا بػػبعض و واحػػدً  االسػػيوؼ، فيػػي ليسػػت كوكًبػػ

وتمؾ ىي صورة السيوؼ المتعددة المتداخمة في وسط الغبار، لجمع الكواكب  ،بريقيا
قصػيد فػي ال" التػي ىػي بيػت ى"تيػاو  ىنا دور في إثراء ىذه الحركة التي نقمتيا كممة

ىذه الصورة وداللة المضارع عمى التجدد والحدوث واستحضار الصورة ُتزكي الحركػة 
ا لتناسػب فحذفت إحدى التائيف تخفيفً  "تتياوى"ا وأصمي ،الدائبة لمسيوؼ وسط الغبار

 ىذه الخفة المفظية خفة حركة الكواكب وسرعتيا حيف سقوطيا.
" إذف ىػػػي مػػػا تناقمػػػو البالغيػػػوف والنقػػػاد فػػػي تمكػػػـ الصػػػورة ىكممػػػة "تيػػػاو 

نقػؿ أىػػـ جانػب مػػف جوانػػب المشػيد وىػػو الحركػػة تشػػار لبيػػا بالتشػبييية حيػػث تفػرد 
 .سالرؤو ع فوؽ قالثائرة التي أثارت الن

ا قيمتيػػا وداللتيػػا ًنػػوقػػد أطػػاؿ شػػيخ البالغيػػيف الوقػػوؼ مػػع ىػػذه الكممػػة مبيِّ  
ي كتفو وسنعرض لذلؾ، لكننا لف نيشار عمى صاحببفي تقدـ  بًباىا الذي كاف سدور و 

بالوقوؼ مع ىذه الكممة بؿ سننظر في غيرىػا لنػرى إبػداعات كػؿ شػاعر مػف الثالثػة 
 في بناء صورتو.

                  " ىشػػػػػػار بكممػػػػػػة "تيػػػػػػاو بالبالغيػػػػػػيف يحػػػػػػدثنا عػػػػػػف تفػػػػػػرد ولنػػػػػػدع شػػػػػػيخ  
 :ػ  رحمو ارػ يقوؿ 

و ألف كػػؿ واحػػد مػػنيـ يشػػبِّ   "التفصػػيؿ فػػي األبيػػات الثالثػػة كأنػػو شػػيء واحػػد
لمعاف السيوؼ فػي الغبػار بالكواكػب فػي الميػؿ، إال أنػؾ تجػد لبيػت بشػار مػف الفضػؿ 

نفس ما ال يقػؿ مقػداره، وال يمكػف إنكػاره، وذلػؾ ومف كـر الموقع ولطؼ التأثير في ال
فػأتـ الشػبو، وعّبػر عػف  ىما لـ يراعو غيػره، وىػو أف جعػؿ الكواكػب تيػاو  ىألنو راع
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ىيئة السيوؼ وقد ُسمَّت مف األغماد وىي تعمو وترسي، وتجيء وتذىب، ولـ يقتصر 
لزيػادة التػي خػراف، وكػاف ليػذه اجاجة كما فعػؿ اآلععمى أف يريؾ لمعانيا في أثناء ال

ف قمنػا إف ىػذه بعد تفصػيؿ، وذلػؾ أنَّػ مف الدقة تجعميا في حكـ تفصيؿٍ  حظٌّ زادىا  ا واا
إنمػا أتػت فػي جممػة ال تفصػيؿ فييػا  ،وىي إفادة ىيئة السيوؼ فػي حركاتيػا، الزيادة

فإف حقيقة تمؾ الييئة ال تقـو في النفس إال بالنظر إلى أكثر مف جية واحدة، وذلػؾ 
ا ليػا فػي الضػرب اضػطرابً  ،اـ الحػرب، واخػتالؼ األيػديدحتػافي حاؿ  أف تعمـ أف ليا

 .عةيا وحركات سر شديدً 
عوجػػػػاج ثػػػػـ إف لتمػػػػؾ الحركػػػػات جيػػػػات مختمفػػػػة وأحػػػػواؿ تنقسػػػػـ بػػػػيف اال 

واالستقامة واالرتفاع واالنخفاض، وأف السيوؼ باختالؼ ىذه األمور تتالفى وتتداخؿ 
إف أشػكاؿ السػيوؼ مسػتطيمة، فقػد ا، ثػـ ويقع بعضيا في بعض ويقدـ بعضػيا بعًضػ

ونّبو عمييا بأحسف  حدةنظـ ىذه الرقائؽ كميا في نفسو ثـ أحضرؾ ُصورىا بمفظة وا
" ألف الكواكػب إذا تيػاوت اختمفػت جيػات حركاتيػا ىالتنبيو وأكممو وىػي قولػو: "تيػاو 

 يا تواقع وتداخؿ ثـ إنيػا بالتيػاوي تسػتطيؿ أشػكاليا، فأمػا إذا لػـيوكاف ليا في تياو 
 .(ٔ)تزؿ عف أماكنيا فيي عمى صورة االستدارة " 

ىػذه الكممػة، وكيػؼ فػي بيػاف دور  ػرحمػو ار  ػالقاىر ىكذا أبدع اإلماـ عبد
 ا.دقيقً  كاف ليا كؿ ىذا العطاء حتى أثرت الصورة كؿ ىذا اإلثراء، ونقمت الحركة نقالً 
د الػديف ومػف العممػاء الػذيف وقفػوا مػع ىػذه الصػورة التشػبييية العالمػة، سػع

وقػد تقػارب  ػرحميػـ ار ػ كي بالتفتازاني، والعالمة ابف يعقوب المغربي، والعالمة الس
ال             ا وأكثرىـ تفصػيالً يـ غير أف العالمة ابف يعقوب كاف أطوليـ وقوفً كالمُ 
ما في موضع الشاىد ىنا وىو ذكر التيػاوي الػذي نقػؿ لنػا تمػؾ الحركػة التػي ىػي سيِّ 

                                           

 -ىػػػػ  ٜٜٖٔتحقيػػػؽ ريتػػػر، مكتبػػػة المتنبػػػي الطبعػػػة الثانيػػػة،  ٔٙٔ، ٓٙٔ( أسػػػرار البالغػػػة ٔ)
 ـ.ٜٜٚٔ
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صورة والتي تفرد وتفوؽ بيا بشار عمى صاحبيو ولذلؾ نكتفي ىنا بكالـ أىـ أجزاء ال
 :كبو"اكو  ىالعالمة ابف يعقوب، يقوؿ في " تياو 

               ا فػػػي التسػػػاقط ا بػػػأف يتبػػػع بعضػػػيا بعًضػػػا فشػػػيئً "أي تتسػػػاقط كواكبػػػو شػػػيئً  
             مػػػف غيػػػر انقطػػػاع، ومػػػف الـز ذلػػػؾ بقػػػاء الكواكػػػب فػػػي السػػػماء ليسػػػتمر تسػػػاقطيا 

التػاء الموجػودة فػي  حدى التائيف، تػاء المضػارع، أوإ( مضارع حذفت منو ىفػ )تياو 
عمػػى الماضػػي ليفيػػد أف  حممػػوالماضػػي عمػػى المػػذىبيف المقػػرريف فػػي النحػػو، وأمػػا 

انقطع وبقي الميؿ بال كواكب فشبو بو مثار النقػع مػع السػيوؼ فػال و التياوي قد وقع 
 ئػة حركػة السػيوؼ، ويفػوت بػذلؾ دقػة وجػو الشػبومػف ىي يناسب ما وجد فػي الشػبو

التي يقتضييا اخػتالؼ حركػة السػيوؼ كحركػة الكواكػب المسػتمرة كمػا سػيأتي بيانػو، 
ا ليػذا المعنػى بمراعػاة حػاؿ التيػاوي الفػارغ، ولكػف نعـ يمكف أف يراد ىذا الوجو أيضً 

 (ٔ) ".الداؿ عمى الحاؿ باإلحالة ىو المضارع، فالحمؿ عميو أبيف
رحمو ار ػ يػدور حػوؿ مػا جػاءت  ػلتفصيؿ الذي ذكره العالمة المغربي ىذا ا
، ومػا يقابميػا فػي المشػبو ىبو كممة "تياو  " مف الحركة التي ترى عند تسػاقط النجػـو

الذي كما جاءت صورة المشبو بو لبيانو، لنرى كيؼ كػاف ىػذا التفصػيؿ فػي التشػبيو 
الصػورة وىػي تفػيض بالحركػة، إذ  يحتاج في ىذه الصورة إلى كؿ ىذا البيػاف لنتخيػؿ

 الحركة أىـ ما في مشيد القتاؿ والكر والفر عمى العدو.
وقد تحدث عف عطاء ىػذه الكممػة أيضػا العالمػة الدسػوقي ػ رحمػو ار ػ بعػد 

 ف"وتوضػػيح ذلػػؾ أ ا دور التعبيػػر بالمضػػارع فػػي ىػػذه الحركػػة، يقػػوؿ:أف بػػيف أيًضػػ
، والتجػػدد االسػػتمراري يػػدؿ عمػػى كثػػرة صػػيغة المضػػارع تػػدؿ عمػػى االسػػتمرار التجػػددي

الحركػػات والتسػػاقط فػػي جيػػات كثيػػرة مػػف العمػػو والسػػفؿ واليمػػيف واليسػػار، والتػػداخؿ 

                                           

 -ٕٖٙ/ٖالبف يعقوب المغربػي ضػمف شػروح التمخػيص ( مواىب الفتاح ضمف شروح التمخيصٔ)
 دار الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف.  ٖٗٙ
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ب، سػػوىػػي تعمػػو وتر "ا بالمطػػائؼ المشػػار ليػػا بقػػوؿ الشػػارح: والتالقػػي، فيكػػوف مشػػعرً 
بخػػالؼ الماضػػي فإنػػو يػػدؿ عمػػى وقػػوع التسػػاقط مػػرة فػػي الزمػػاف الماضػػي، وال يشػػعر 

ف كػػاف صػػحيحً  فػػي جيػػات كثيػػرة فيكػػوف مخػػالا بكونػػو  ا، ألف ا أيًضػػبتمػػؾ المطػػائؼ، واا
 ".شعر بتعددىا وسقوط بعضيا إثر بعض فيؤخذ منيا ىيئةيُ  التياوي
كواكبػػو" يفيػػد وصػػؼ الميػػؿ  ىأف قولػػو: "ليػػؿ تيػػاو " و:وتوجيػػو آخػػر وحاصػػم 

الكواكػب،  بالخمو عف الكواكب فيمػـز تشػبيو مثػار النقػع والسػيوؼ بالميػؿ الخػالي عػف
بخالؼ تتياوى كواكبو، فإنو يفيػد وصػفو بكونػو ذا كواكػب تسػقط بالتػدرج، وىػذا ىػو 

 .(ٔ)المطابؽ لوجود الميؿ المناسب لممشبو" 
اح التمخيص حوؿ، إبداع رَّ مما ذكره العالمة الدسوقي، وشُ  مف كثيرٍ  ىذا قميؿٌ  

ف كانوا جميعا، لـ يوضحوا لب نا دقة ىػذا التفصػيؿ شار بيذه اإلضافة التي أضافيا واا
 القاىر الجرجاني ػ رحمو ار ػ. كما أوضحو شيخ البالغييف عبد

موسى  انتقؿ، لنرى أستاذنا أبنا ا إلى شيخيـ حديثً غييف قديمً الومف شيخ الب
عة التػي تفػرد بيػا بشػار عػف نف دقػة الصػس ىذه المفظة ووقؼ عندىا، وبيَّ رَّ فكيؼ ت
 قوؿ شيخ البالغييف:يغيره، 

كبو" ألنو بذلؾ صور كؿ ما في مشيد غبار اصيؿ في قولو: "تياوى كو "والتف 
د الميػػػؿ، والسػػيوؼ تممػػع فيػػػو او سػػالحػػرب مػػف لػػػوف وىيئػػة وحركػػة، فالغبػػػار قػػائـ ك

، ثـ ىي تتحرؾ مختمطة فتصير كالنجـو الياوية الميؿ في ىذا البيت لػيس ...كالنجـو
نما ىو ليؿٌ  ، كواكبػو تتيػاوى مفػزوعٌ  مختػؿٌّ  غريب، ليؿٌ  ىو الميؿ الذي تراه وتعيده، واا

المشػبو  .اواضػحً  ًبامف اليوؿ والرعب، يتناسػب مػع المشػبو تناسػ قدرًا والشؾ أف فيو
بو ىو الييئة المتشابكة مف ليؿ وكواكػب وتيػاٍو، فػالعبرة بالصػورة مكتممػة، والجمػاؿ 

                                           

ػػػػػ دار الكتػػب العمميػػة ػ ٕٖٙ، ٖٔٙ/ٖ( حاشػػية الدسػػوقي عمػػى شػػرح السػػعد، ضػػمف الشػػروح ٔ)
 بيروت ػ لبناف.
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البالغػي يكمػف فػي ىػذا التكامػؿ، ويػػذىب بػالتفريؽ كمػا يقػوؿ البالغيػوف، فمػو رحػػت 
، والغبار بالميؿ لكاف ذلؾ إفسادً ت التصػوير الػذي قػاـ فػي  اا ليػذشبو السيوؼ بالنجـو

نمػا قمػت الغبػار قػاخياؿ الشاعر متماسكً  ـ كالميػؿ ألنبػو إلػى تا ووصفو كما أحسػو، واا
ا لمتشػبيو، وىػي مػف غيػر شػؾ ىذه المشابيات الجزئية مف غير أف أعتػد بيػا أساًسػ

 .(ٔ)ا"بً ا والتشبيو قر مً حيف تكوف ممكنة تزيد التصوير تالؤ 
ونالحظ أف بشارًا جمػع السػيوؼ جمػع قمػة "وأسػيافنا" ولػـ يػأت بجمػع الكثػرة 
"سيوفنا" وىذا غيػر محمػود فػي مقػاـ الفخػر ووصػؼ المعركػة بػالقوة والشراسػة، وقػد 
ذكَّرنػػا ىػػذا بمػػا أخػػذ النابغػػة عمػػى حسػػاف لمػػا قػػاؿ لػػو: "أقممػػت جفانػػؾ وسػػيوفؾ" لمػػا 

 أنشده:
نبل عيييي ناََ ييييس نَنييييَنهَدَنييييَث ن نهَغييييشم

ن

.
.
نو عييي َرنَنب  يييشننَييي ناديييذةندَيييَ .

ن

 

                                           

دار التضػػػامف لمطباعػػػة  –بػػػة وىبػػػة مكت ٕط ٔ٘ٔ التصػػػوير البيػػػاني د/ محمػػػد أبػػػو موسػػػى( ٔ)
 ـ. ٜٛٛٔىػ/ٓٓٗٔ
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 نظر إلى بيت المتنبي :نول 
نه َن وس  نَعَدََخييت نينرِييَدِنَعييبَييض  ِِ نَنَعييَ َ

ن

.
.
هِكيييييي  ن . َِ يييييَنهََ  َِ ن َعييييين خ   نرِييييييَنَخَاِبَْ 

ن

ؼ بعػػض ضػػاحمػػد ليػػذا التشػػبيو أف المتنبػػي تفػػنف فػػي صػػياغتو، حيػػث أويُ 
فأبدع في ىذه اإلضافة، ذلؾ  بو أجزاء صورة المشبو أجزاء صورة المشبو إلى بعض

في قولو : "سماء عجاجة" واألصؿ عجاجة كالسػماء، ولكػف اإلضػافة جعمػت المشػبو 
 ألبصػار سػماءً امف نػوع خػاص يخمػب  كأف الرائي يرى سماءً  اا واحدً شيئً  بو والمشبو
الجػيـ  تصػو  تكػرار ومف العجاجة، ثـ اختيار ىذه المفظة "عجاجة" ومػا أضػاف مقامةً 

قػػؿ المفظػػي الػذي يحكػػي ثقػؿ ىػػذه العجاجػػة وكثافتيػا حتػػى أظمػػـ ثبشػدة وجيػػر مػف ال
ة فكانػػت ىػػي كواكػػب ىػػذه السػػماء لتكتمػػؿ سػػنِّ الجػػو وصػػرنا فػػي ليػػؿ أضػػاءت فيػػو األ

لؼ مػع جػو آة، ىي السماء فييا الكواكػب، وىػذا الثقػؿ يتػسنِّ فيو األ الصورة، عجاجةٌ 
 لممتنبي. تحسبُ  ىذه صنعةٌ  ،اضطرابالمعركة وما فيو مف شدة وىوؿ و 

اف حركػة السػيوؼ وأنيػا موزعػة كمػا أف بػف أاا يا" فيػو و يأما القيد: "في جانب
ة عمػى جػانبي العجاجػة، سنَّ خذ عميو أف قصر األآالنجـو في السماء كذلؾ، إال أنني 

يػنقص مػف  ىػذاألف ىذا يعني أف السيوؼ لـ تظير المعة فػي كػؿ أرجػاء المعركػة، و 
 ."فوؽ رؤوسنا" ا في قولو:ة أيضً صابشار أقرب اإلبرة، ويكوف دقة الصو 

 :أما بيت عمرو
نحبنييَنعيينَا َِنَيي نرييِِن س عييِ ن
ن

.
.
نعييييييي ََنكِهكبييييييي نهَبييييييي  نهَ بيييييييَح ش .

ن

ؾ، ألنػػو أبػػاف عػػف دور نابفقػػد أسػػمفنا أنػػو أبػػدع لمػػا أسػػند البنػػاء إلػػى السػػ 
" رييِِنس وعييِ " أمػػا اإلضػػافة فػػي، الخيػػؿ فػػي الكػػر والفػػر وىيػػاج المعركػػة وشػػدتيا

الغبػػار حتػػى غطػػت سػػاحة القتػػاؿ وصػػار فػػوؽ  حمػػد لػػو ألنيػػا كشػػفت عػػف عمػػوِّ فتُ 
ألف الشػاعر فػي   نقص مػف جمػاؿ الصػورةيالرؤوس، غير أف جمع القمة "أرؤسيـ" 

شػار بتيا، ولذا كػاف ال قمِّ  ناسب ذلؾ كثرة السيوؼية، والذي بمقاـ الفخر والقوة والغم
شػار لمػا قػاؿ: بسػنا" وكػاف ىػو أدؽ مػف ءو ع الكثػرة "ر أقرب إلى الصواب لما ذكر جمػ
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السػيوؼ القواطػع،  اتيربػفالم ،اتير" فذكر السيوؼ بصفة البياض والقطعب"البيض الم
، سػمًفاشػار بار، وقد أخذنا عمى ثوبياضيا أدعى لظيورىا وبريقيا في ظمـ الغبار المُ 

 أف جمع السيوؼ جمع قمة "أسيافنا".
بػػو، ويبقػػى بيػػت  تفػػرَّدُ ر مػػف الثالثػػة إبػػداع يخمػػص مػػف ىػػذا أف لكػػؿ شػػاعنو 

صػابة واألدؽ إبشار مف حيث استقصػاء الصػورة وذكػر التفصػيؿ الػدقيؽ ىػو األقػوى 
سػتطيع مػف أ، و تػوغيػوف ولػـ يتجػاوزوه إلػى مػا ذكر المػا وقػؼ عنػده الب ذاصنعة، وى

 المتنبي فيتضح ترتيب البيتيف األخيريف. تعمرو عمى بي تقدـ بيأواقع ىذا أف 
نيمػػا لػػـ إبنظػػرة مسػػتقمة، إذ  يفاألخيػػر  يفالبيتػػ خػػصَّ كنػػت قػػد وعػػدت أف أو 

شػػيرة األبيػػات الثالثػػة التػػي ذكػػرت فػػي سػػياؽ  يا فػػي الحقػػؿ البالغػػي والنقػػدير يشػػت
 والبيتاف ىما:، كما أسمفنا يةاء التفصيؿ في الصورة التشبييصاستق

 قوؿ بشار:
يييييَن َِ َِ ِ َِنَيييييَناِن د  ِْ نرَ ِو نَخلَْ نَيييييَنَعيييييَ َ
ن

.
.
ِْخََ يَع ن . ن َ ََ نهَ َيْش نبَْ بِ   نوَعْ ََو رَو  ِ 

(ٔ)
ن

ن

 (ٕ)وقوؿ اآلخر: 
َِنَييييَن ِْ نرَ ِو هرَِشَمييييَنَعييييَ َ َِ ناََغييييَدجنَز
ن

.
.
. ََِ يييييييَِ نَعيييييييَ َ ِ نَخَعلَيييييييْجن َِعييييييين خَنََنا د 

ن

لحػػاؽ كػػؿ اا والبيػػت األوؿ، و  بػػو  مشػػبوشػػبو بالمف كػػاف فػػؾ تركيبػػو سػػياًل واا
 قبيػػؿمػػف  حينئػػذٍ  يكػػوفبالكواكػػب، و  واضػػح، أعنػػي تشػػبيو النقػػع بالسػػماء، والسػػيوؼ

                                           

(. لسػاف العػرب قتـ : القتمة : سواد ليس بشديد قتـ يقتـ قتامة فيو قاتـ وقتـ قتما وىو أقتـ( )ٔ)
 مادة "قتـ".

تحقيػػػػؽ محمػػػػد أبػػػػو الفضػػػػؿ  ٖٖٔ( الوسػػػاطة بػػػػيف المتنبػػػػي وخصػػػػومو، لمقاضػػػػي الجرجػػػػاني ٕ)
 ى البابي الحمبي بدوف تاريخ.إبراىيـ/عمى محمد البجاوي، مطبعة عيس
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مركبػة بصػورة  ة، لكف ليس ىذا ىو المراد إذ المػراد صػور (ٔ)التشبيو المتعدد الممفوؼ
مركبة ىي السيوؼ الالمعػة وسػط غبػار المعركػة بػالنجـو فػي السػماء وتمػؾ الصػورة 

وفػػي ىػػذه ...مناقػػدع" لمػػا قػػار النثػػلبشػػار تتػػوارى أمػػاـ الصػػورة األولػػى فػػي: "كػػأف م
" والخمؽ ىنػا ا يتضح ذلؾ في قولو: "خمقنا سماءً والصنعة أيضً  ؽورة بعض الحذالص

جو، لكف فػي الخمػؽ معنػى الصػنعة واإلبػداع والقػدرة التػي جعمػتيـ يإلثارة الغبار وتيي
 " ىي النقع المثار.ءً سما"يخمقوف 

ب لقػاؿ : رتػنػو سػاؽ التشػبيو فػي ثػوب المػؼ والنشػر غيػر المرتػب ولػو إثـ 
ا" ولعمػػو أراد بتقػػديـ السػػيوؼ فػػي جانػػب صػػورة المشػػبو أف يمفػػت إلػػى ا وسػػيوفً "نقًعػػ

ثػـ  ،أىمية السيوؼ في ىذا المشيد وأنيا أوؿ ما يخطؼ البصر وسط الغبػار المثػار
 الغبار وىياجو. القيد بالظرؼ "فوقنا" وكيؼ يكشؼ عف عموِّ 

قػػاتـٌ  كثيػػؼٌ  " فيػػو غبػػارٌ ب ييب نهَ ييشَن ِخ ييَن" حمػػد لػػو ذلػػؾ التفصػػيؿكمػػا يُ 
 يأخذ البصر، وىذا الوصؼ يزيد مف ىوؿ المشيد ويعكس شدة المعركة. مظمـٌ 

ر لمصػورة نفسػيا فػي صػياغة جديػدة وىػي افيػو كػذلؾ تكػر  الثػانيما البيػت أ
لكنػو قػاؿ: "نسػجت حوافرىػا" والبنػاء فػي بيػت ، قريبة مف بيت عمرو "تبني سنابكيا"

ف عمػرو قػاؿ: إنسوج ثـ الم مف عمرو أقوى مف النسج في ىذا البيت فالمبني أقوى
غيػػر أف قػػوؿ ، أقػػوى كػػذلؾ ػ "السػػنابؾ"التعبيػػر بػػو  "حوافرىػػا" :، وىػػذا قػػاؿ"سػػنابكيا"

"سماء فوقنػا" فػذكر السػماء أقػوى وأوضػح مػف  :ا" أضعؼ مف قولو ىنا"سقفً  :عمرو

                                           

منضػػد أو بػػرد أو أقػػاح   ( يقػػوؿ ابػػف يعقػػوب المغربػػي فػػي قػػوؿ الشػػاعر: كأنمػػا يبسػػـ عػػف لؤلػػؤ1)
فػي تشػبيو األسػناف بيػا والفضػيمة فػي اجتماعيػا فػي مشػبو واحػد عمػى  ثة)اجتمعت ىذه الثال 

واىػب الفتػاح م وجو االختصار، ولو شبو كؿ واحد بو عمى حدة صح فمػذلؾ كػاف مػف المتعػدد(
 . ٖٔٗ/ٖضمف شروح التمخيص 
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لكواكػػػب، إذ السػػػماء ىػػػي المصػػػطمح النجػػػـو وا لػػػذكر األنسػػػبُ  يىػػػ ذإذكػػػر السػػػقؼ 
 األصمي وليس السقؼ.

سػناد افرلعػودة الضػمير إلػى الحػو  ضػعيؼٌ فقولو ىنا: "جعمت أسنتيا"  أما ، واا
ال  افرفضعيؼ، فػالحو  "خعلجن عنخَِنادِ نع َ َِن"النسج إليو قوي بميغ، أما إسناد 

ولعؿ ما في ىػذه الصػورة مػف التشػابؾ والتػداخؿ فػي تركيبيػا يجعميػا ، يقع منيا ذلؾ
 اء فوقنا".أقوى مف صورة بشار في ىذا البيت "خمقنا سم

لمػا  ،عمػى بيػت عمػرو ستطيع أف نقوؿ: إف البيت األخير الذي معنا مقدـٌ نو 
ىنػا فيػأتي ر بيػت بشػا اأمػ ،وذكػر عمػرو السػقؼ ماء،ما أف ىذا ذكػر السػذكرنا السيِّ 

 عف الييئة المركبة. هوبعد دلما قمنا مف قربو مف صورة المتعد ا،آخرً 
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 املثحث انثاوً
 طى  األلالوذشثٍه األطالل انذاسسح خب

 (ٔ)وقاؿ امرؤ القيس

يي نِركييشىنَزب يي  نَوِعشرييَنِن َِ ن ِِ نَِِييَناَبيي
ن

.
.
ن َصَيييييييَنِنن. نيييييييز   َ نَعََيييييييجن بَح ييييييي  ن نَوَس  

ن

ناَعيييذينَعلَ ِيييَنرَأَ يييبََسج َديييحي ن َحَيييجنز 
ن

.
.
مبييَنِنكََنن. ََ ييَِزِننس  نَخيي زنَصاييِس نرييَن

ن

ن َاَ يييييييشح   نرََ يييييييدَاَ نََِ ييييييي نأَلَيييييييلي
ن

.
.
 ييييَنِنبَننَكَخيييي زنَصاييييِس نرييييَنَعغيييي  ِن .

(ٕ)
ن

ن

 (ٖ)قاؿ لبيد
يييي ِل نعييي نهَ ّل ييييِِلنكأاِّييييَ نوَخيييلنهَغم

ن

.
.
ِيييييييَنصايييييييشينن.  َ ِْل نَخِاَِيييييييَن  حِديييييييذم

(ٗ)
ن

ن

 

                                           

 ـ..ٕٗٓٓىػ/ٕ٘ٗٔ، ٘، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، ط٘ٙٔ( ديواف امرئ القيس صٔ)
والعسػػيب مػػف السػػعؼ: فويػػؽ الكػػرب لػػـ ينبػػت  ،)العسػػيب جريػػد النخػػؿ، إذا نحػػي عنػػو خوصػػو (ٕ)

أ أأأع  أأأ ي هفأأأ   أأأ    :عميػػػو الخػػػوص، ومػػػا نبػػػت عميػػػو الخػػػوص فيػػػو السػػػعؼ، وفػػػي الحػػػديث
ومنو  ،أي: جريدة مف النخؿ، ىي السعفة، مما ال ينبت عميو الخوص : ابف األثير قاؿ عسيب

ومنػػو  ،ب بضػػمتيفُسػػكػػذا يػػروى مصػػغرا، وجمعػػو: عُ  ه يأأ   عسأأيب  مقأأ     أأ : حػػديث قيمػػة
قػبض  : الزهأ   ومنػو حػديث ،بػع القػرآف مػف العسػب والمخػاؼفجعمػت أتت : ز أ   أث ن  أ  حػديث

. لسػػػاف العػػػرب مػػػادة والقػػػرآف فػػػي العسػػػب والقضػػػـ( -صػػػمى ار عميػػػو وسػػػمـ  -رسػػػوؿ ار 
 "عسب".

 ، بيروت، لبناف.، دار صادر٘ٙٔ( ديواف لبيد بف ربيعة العامري ٖ)
. لساف  وزبر الكتاب يزبره ويزبره زبرا: كتبو، قاؿ: وأعرفو النقش في الحجارة(، )الزبر: الكتابة( ٗ)

 العرب مادة "زبر".

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5455&idto=5455&bk_no=122&ID=5465#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5455&idto=5455&bk_no=122&ID=5465#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5455&idto=5455&bk_no=122&ID=5465#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5455&idto=5455&bk_no=122&ID=5465#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5455&idto=5455&bk_no=122&ID=5465#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=47
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=47
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
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 (ٔ)وقاؿ حاتـ

ن ْأيييييييل ونوا  بوييييييي  َ يييييييذ ََنَ حَْعيييييييِش َِ نَ 
ن

.
.
نِكخَاوييييي .  ِ نريييييَنَس َِ نَ نَ يييييََكَخ زييييي  َ َن

(ٕ) 
ن

 وقاؿ أبو ذؤيب اليذلي :
نهَِذبـــَعَشر نَذوهـــــــــــِ نهَــََسنَكَشِــج 

ن

مَنهَ َحِنـــِنِةنبَضا ... نهَِس  ــــش  ِشيمنــــــَن  
(ٖ) 

ن

عكػػس يلعػػؿ الوقػػوؼ عمػػى األطػػالؿ الدارسػػة والرسػػـو الباقيػػة مػػف أثػػر الػػديار 
جانبا مف وفاء العربي وصدؽ حنينو إلى ماضيو، عمى أننا ندرؾ أف الحنيف لػـ يكػف 

نما كاف إلى سػا كنييا الػذيف رحمػوا عنيػا وبقيػت ىػذه في حقيقتو إلى تمؾ األطالؿ، واا
الرسػـو تعيػػد ذكػػرىـ وأيػػاـ أنسػػيـ يػػـو أف كانػػت تحفػػؿ بيػػـ تمػػؾ الربػػوع البائػػدة  وألف 
ىػػػذه المعػػػاني تعكػػػس أحاسػػػيس غػػػائرة فػػػي طيػػػات نفوسػػػيـ، أطػػػالوا الوقػػػوؼ عمػػػى 

 وبدا ذلؾ معمًما مف معالـ شعرىـ ، وسمة مف سمات مقدمات قصائدىـ.، األطالؿ
ي معنا تنتظـ في ىػذا اإلطػار، وىػي فػي مجمميػا تػدور حػوؿ تصػوير مػا واألبيات الت

بقي مف آثار الرسـو البالية، سػيؽ ىػذا التصػوير فػي ثػوب التشػبيو، تشػبيو الرسػـو 
البالية التي محاىػا تطػاوؿ الػزمف وبقيػت منيػا آثػار واىيػة وخطػوط دقيقػة صػغيرة ال 

 تكاد ترى بخطوط األقالـ.

                                           

 ـ.ٜٔٛٔىػ/ٔٓٗٔ، دار صادر، بيروت، لبناف، ٜٚ( ديواف حاتـ الطائي صٔ)
األخيرة عف ثعمب: الحفير حػوؿ  النؤي والنئي والنأي والنؤى ، بفتح اليمزة عمى مثاؿ النفى  ( )ٕ)

التيػػذيب : النػػؤي الحػػاجز حػػوؿ ، الخبػػاء أو الخيمػػة يػػدفع عنيػػا السػػيؿ يمينػػا وشػػماال ويبعػػده
(. لسػاف العػرب مػادة الخيمة ، وفي الصحاح : النؤي حفرة حوؿ الخباء لئال يدخمو ماء المطر

 "نأي".
ت عبػد السػتار أحمػد فػراج ػ  ( شػرح أشػعار اليػذلييف أبػو سػعيد الحسػف بػف الحسػيف السػكري ػٖ)

 راجعو محمود محمد شاكر ػ مطبعة المدني ػ مكتبة دار المعرفة.
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ف اجتمع الشعراء في ىذه  الصورة فإف منػاط التبػاري، ومرجػع التقػدـ يعػود واا
إلى الصياغة الدالة عمى المعنى أقوؿ داللػة، والمعبػرة عػف الصػورة أدؽ تعبيػر وىػذا 

 شرع في بيانو.أما 
رسـ لبيد لنا صورة دقيقػة مػف ورائيػا عػيف متأممػة تغػرس مشػيًدا مػف واقػع 

تجمػي مػا عفػا عميػو الطبيعة التي يعيشيا، حيػث رأى السػيوؿ تيطػؿ عمػى الطمػوؿ، ف
الػػزمف وغطػػاه التػػراب، فتكشػػؼ آثػػارًا دقيقػػة ورسػػوًما باليػػة ال تكػػاد تػػرى ىػػذه صػػورة 

أما صورة المشبو بو فيي الكتب التي بيت ما فيو وكػاد أف ينمحػي مػا فػي ، المشبو
 متونيا، واألقالـ تجدد خطوطيا مرة أخرى فتظيرىا بعد أف كانت غير مرئية لمعيف.

الطموؿ الدارسة، كما جددت األقػالـ مػا كتػب فػي الّزبػر، ىكذا جددت السيوؿ 
وىػػي صػػورة مفعمػػة بالحركػػة والنشػػاط تػػرى فييػػا حركػػة السػػيوؿ الياطمػػة تنػػزؿ عمػػى 
الطموؿ، فتزيح أماميا كؿ مػا غطػى الرسػـو ويتجمػى لمعػيف مػا غػاب واختفػى، وعمػى 

ىػا مػػرة الجانػب اآلخػر صػورة األقػالـ تعيػد الخطػوط فػي متػوف الكتػب فتجػددىا وتظير 
 أخرى.

 :أما بيت امرئ القيس 
ن َاَ ييييييييشح   نرََ يييييييييدَاَ نََِ يييييييي نأَلَييييييييلي

ن

نَكَخييييي زنَصايييييِس نريييييَنَعغييييي ِ نبَ يييييَنِن ...
ن

ففيو كذلؾ تشبيو صريح لمطمػؿ الػدارس، والػذي لػـ يبػؽ منػو إال معػالـ غيػر 
واضػػحة لمرائػػي، بػػالخط الػػذي كتػػب عمػػى عسػػيب يمػػاني، ولعػػؿ فػػي ذكػػر العسػػيب مػػا 

انبا مف الدقة، فربما قصد إلى أف الخط عمى العسػيب ال يكػوف يضيؼ إلى الصورة ج
 ظاىرًا كما يكوف عمى الورؽ أو الجمد أو نحوىما.

   وقوؿ حاتـ :
ن ْأييييييييل ونوا  بويييييييي  َ ييييييييذ ََ حَْعييييييييِش َِ  َ نَن

ن

نَ نَ ييييييييَ ...  َ نِكخَاييييييييَون  ِ نرييييييييَنَس َِ نَكَخ زيييييييي
ن
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ي: "الحفػر يشبو األطالؿ الباقية مف الديار بعد أف تيدمت، وكذلؾ النػؤي وىػ
حػػوؿ الخبػػاء أو الخيمػػة، يمنػػع عنيػػا السػػيؿ يمينػػا وشػػماال ويبعػػده" بػػالخط المكتػػوب 

 عمى الورؽ والذي بدا دقيًقا نحياًل "ُمَنْمَنَما".
 أما قوؿ اليذلي :

نهَيييييييِذبََسنَكيييييييَشِِ نهَيييييييَذوه نَعَشريييييييج 
ن

نهَِس  َيييييييييييِشيمن ... ميييييييييييَنهَ َحِييييييييييي   نِةنبَضاِش 
ن

ي بقيت منيا رسـو بالية برقـ الدواة، أي فيو كذلؾ تشبيو لمديار الدارسة الت
الخط المكتوب، والذي يكتبو الكاتب الِحَمْيِرِي، وذلؾ أف المراد بيػاف محػو آثػار الػديار 
وعػػدـ بقػػػاء شػػػيء مػػػف معالميػػػا إال القميػػػؿ الػػذي يشػػػبو الخػػػط الػػػذي يكتبػػػو الكاتػػػب 

 الحميري.
ء األربعػة عمػى فػي بيػاف ىػذا التشػبيو الػذي اتفػؽ الشػعرا مػوجزةٌ  ةٌ تمؾ إلمامػ

مجممو، أعني تشبيو الرسػـو الدارسػة واألطػالؿ الباليػة بخػط القمػـ فػي الكتػاب لبيػاف 
 مدى الفناء والخراب الذي حؿ بتمؾ الديار بعد أف خمت مف ساكنييا.

 تني انرشثٍهاخ األستعح :
وفػارس رىػػاف األبيػػات ىنػػا ىػػو بيػػت لبيػػد، قضػى بػػذلؾ القاضػػي الجرجػػاني ػ 

شارة غامضة، ولـ يفسر لنا وجو تقدمو عمى أصحابو رحمو ار ػ في عب ارة موجزة واا
فػػي ىػػذه الصػػورة، وذلػػؾ أف إشػػارتو ىػػذه كانػػت واضػػحة ألىػػؿ زمانػػو، ولػػو افتػػرض 
الجرجػاني رحمػػو ار عميػو أنػػو سػيأتي مػػف بعػده أمثالنػػا لشػرح وبػػيَّف ولمػا تركنػػا فػػي 

 .َص يْ بَ  َص يْ حَ 
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 بعة :بعد أف عرض األبيات األر  -رحمو ار-قاؿ 
"وبيف بيت لبيد وبينيا ما تراه مف الفضؿ ولو عمييا ما تشػاىده مػف الزيػادة 

ذكػر العالمػة القاضػي ىػذه العبػارة فػي إطػار ذكػره لممعػاني التػي تنازعيػا  (ٔ)والشّؼ" 
 الشعراء، وينفرد أحدىـ بكممة أو عبارة يبِذ بيا أقرانو، قاؿ:

ـ مف العمـ بصػنعة الشػعر، ىذه المعاني بحسب مراتبي "وقد يتفاضؿ متنازعو
فتشػػترؾ الجماعػػة فػػي الشػػيء المتػػداوؿ، وينفػػرد أحػػدىـ بمفظػػة ُتسػػتعذب، أو ترتيػػب 

د ُيوضع موضعو، أو زيادة اىتدى ليا دوف غيره، فيريؾ المشػترؾ يُيستحسف، أو تأك
 " وذكر البيت.(ٕ)المبتذؿ في صورة المبتدع المخترع كما قاؿ لبيد 

ني عمى صورة لبيػد أتفػرَُّس أيػف الفضػؿ الػذي تقػدـ عبارة الجرجاني أوقفتإف   
والعجيب أف ذلؾ كأنو كاف واضػحا بيًِّنػا لػو حتػى قػاؿ: "مػا تػرى" وكػأف ىػذا أمػر  ؟بيا

مرئيٌّ لمجمع، ثػـ كػذلؾ الزيػادة فيػو، حتػى قػاؿ: "مػا تشػاىده" ولعػؿ أعجػب ممػا قالػو 
منػي أحػس بغربتنػا الجرجاني، ما قاؿ الفرزدؽ الشاعر عندما سمع بيت لبيد، مما جع

 عف معاني الشعر بؿ معاني تكمـ المغة العريقة.
عندما سمع الفرزدؽ بيت لبيد سجد، فقيؿ لو: "ما ىذا يا أبا فراس؟  فقاؿ : 

قمػػت: يػػا ار أي شػػيء لػػـ  (ٖ)أنػػتـ تعرفػػوف سػػجدة القػػرآف أنػػا أعػػرؼ سػػجدة الشػػعر" 
 نحس نحف بو جعؿ الفرزدؽ يسجد؟ 
مػػا فػػي بيػػت لبيػػد مػػف الفضػػؿ والزيػػادة فػػي ىػػذه  وقبػػؿ أف أبػػيِّف نظرتػػي إلػػى

الصورة المشتركة بينو وبيف أصحابو، أترؾ أستاذنا أبا موسى حيػث أدلػى بػدلوه بعػد 

                                           

تحقيػػؽ محمػػد أبػػو الفضػػؿ، وعمػػي البجػػاوي، مطبعػػة  ٚٛٔ( الوسػػاطة بػػيف المتنبػػي وخصػػومو ٔ)
 عيسى البابي الحمبي، بدوف تاريخ.

 .ٙٛٔ( السابؽ : ٕ)
 ـ.ٕٕٓٓىػ ػ ٕٕٗٔ،  ٔالتراث العربي طدار إحياء  ٔٙٔ( شرح المعمقات السبع لمزوزني ٖ)
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أف عػػرض عبػػارة الجرجػػاني فػػي ىػػذه، محػػاواًل بيػػاف تمػػؾ الصػػورة فػػي األبيػػات المًسػػا 
 بيت لبيد. مواضع اإلصابة واإلجادة والتباري بينيـ، ومشيرًا إلى الفضؿ والزيادة في

ذا حاولنا أف نتعػرؼ عمػى ىػذا الفضػؿ الػذي ظػف بنػا الجرجػاني خيػرًا  قاؿ: "واا
فحسبو واضحا عندنا ػ رأينػاه ػ ربمػا كػاف فػي أف لبيػًدا لػـ يصػؼ الطمػؿ الػذي وصػفو 
نمػػا وصػػؼ جػػالء السػػيوؿ عػػف الطمػػوؿ، وصػػؼ حالػػة مػػف  الشػػعراء المػػذكوروف، واا

تحػدث فػي األطػالؿ مػا يشػبو تجديػد األقػالـ أحوالو فييا تجديد ليذه اآلثار، والسيوؿ 
لمسطور الباىتة، ألف السيوؿ تزيؿ مػا عفتػو الريػاح عمػى األطػالؿ مػف تػراب، فتبػرز 
كأنيا منكشفة متجددة، وىذه كما قمت مالحظة لحالة خاصػة مػف أحػواؿ الطمػوؿ، ثػـ 

ػػا ذكػػر حالػػة تجديػػد السػػي وؿ إف الشػػاعر كػػاف دقيًقػػا فػػي إدراكيػػا وتصػػويرىا، ألنػػو لمَّ
لمطموؿ لحظيا في المشبو بو، وقاؿ: "تجّد" أي تجدد، فميس المشبو بو خط زبور قد 
نمػا خطػوط تجػػددىا األقػالـ، كمػػا تجػدد السػيوؿ الطمػػوؿ، ىنػا فعػػؿ  ُخػط وفُػرغ منػػو، واا
وحركة وتجديد، وفي البيت نغمة إيقاعية ال تجدىا في األبيات األخرى تمؾ التي وراء 

ة السيوؿ، والصورة في ىذه األبيات تختمؼ اختالفا بيًِّنا كممة الطموؿ ومالءمتيا لكمم
ف اشتركت في الجممة، فينا أقالـ تجدد السطور،   واا

"، وىػػي صػورة صػػامتة َخػطِّ َزبػػوٍر فػي َعسػػيِب َيمػافِ وفػي بيػػت امػرئ القػػيس "
وأياًمػا فتثيػر  اتطوي األخبار والسيَّر في صمت جميؿ كيذه األطالؿ التي تػروي أحػداثً 

 شاعر وأحزانو".أشجاف ال
ف لػـ يقػؿ إنيػا أشػجتو، وقػد أبػرز  والصورة في بيػت حػاتـ قريبػة مػف ىػذه واا
المقصود مف تشبيو األطالؿ بالكتاب مف حيث أشار إلى الكتابة المنمنمة في الػّرؽ، 
وىي مف التصور أشبو بآثار الديار، ثـ إف ىػذا البيػت يزيػد عػف سػابقو، ىػذا التَدلِػو 

ىذا االستفياـ الباحث عف األطػالؿ والُمِمػحِّ فػي طمبيػا، ووراء وىذه الحيرة التي وراء 
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ذلؾ مف أحواؿ النفس ما وراءه   وىذا أقوى مف أف يقوؿ إنيا أشجتو ألنػو دّؿ عمػى 
 تعمقو الوالو بيا بيذه اإلشارة البعيدة.

أما اليذلي فإنو ذكر كتابا يزّبره الكاتػب الحميػري، أي يكتبػو لػيس كغيػره مػف   
ث، وفي المضارع تصويٌر ليذا الحدث، واستحضاٌر لصورتو، وكأنؾ تػرى الصور الثال

كاتبًا حميريًا وفي يده كتاب يزّبره، واليذلي ىنا لـ يتكمـ عف أشجانو ولـ يشر إلييػا، 
 .(ٔ)غير أف تكوف لو بيا عمقة"  مفوكأنو يصؼ الديار 
د بيػاف ؼ أسػتاذنا أبػو موسػى ػ أمػدَّ ار فػي عمػره ػ ولػـ يقػؼ عنػىكػذا طػوَّ 

الزيادة والفضؿ الذي فػي بيػت لبيػد بػؿ أبػاف عػف بعػض مػواطف الحسػف فػي األبيػات 
 الثالثة األخرى.

والذي أخػذ بمجػامع إعجػابي فػي بيػت لبيػد، وجعػؿ فيػو مػف الفضػؿ والزيػادة 
عف غيره ىو أف الطموؿ الدارسػة أشػدَّ طمًسػا، ومعالميػا أكثػر محػًوا، وليسػت ظػاىرة 

لسػيوؿ التػي نزلػت فجمَّتيػا وأزالػت مػا عفػا عمييػا بتطػاوؿ كما ىي عنػد غيػره، ولػوال ا
ا رآىػا أحػد، وىػذا أبمػغ فػي الوصػؼ وأدؽ فػي التصػوير، ولػذلؾ ا ظيرت ولمَّ الزمف لمَّ 

متػو السػيوؿ وأظيرتػو حػيف نزلػت ج" أي مػا وؿَ يُ ال السِّػَجػصدر البيت بيذه الزيادة: "وَ 
 فظيرت تمؾ الطموؿ. مف تراب ورماؿ ونحوىما افأزاحت ما عميي ،عمى الطموؿ

ػػ ظيػػرت وبانػػت معالميػػا بحكػػـ نػػزوؿ السػػيوؿ عمييػػا لػػـ تكػػف إال  اثػػـ إنيػػا لمَّ
 الكتاب. وفكخطوط األقالـ في مت ةمجرد خطوط نحيمة صغير 

يؤيد ىذا المعنى ويزيػد مػف روعػة تمػؾ الصػورة ويؤكػد فضػميا قولػو : "تجػِد" 
ى وانطمػس وغػار تحػت أي تجددىا وتظيرىا وىذا يعنػي أف السػيوؿ جػددت مػا انمحػ

ا" في صورة المشػبو بػو يعنػي يَ ونُ تُ وقولو: "مُ ٌئ، عيف الرائي شلالتراب ولـ يظير منو 

                                           

 ـ دار التضامف لمطباعة والنشر.ٜٓٛٔ -ىػ ٓٓٗٔ،  ٕ. طٜٙٔ، ٘ٙٔ( التصوير البياني : ٔ)
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بمػرور األقػالـ عمػى مػا بيػت مػرة أخػرى يرت متونيا ظأنيا موجودة لكنيا ُمَحيت ثـ 
 منيا.

تمؾ الحيوية والحركة التي أباف عنيػا أسػتاذنا أبػو موسػى،  عمى ما ذكرتُ  دْ زِ 
مػػة بالنشػػاط الػػذي يناسػػب تجديػػد مػػا غػػاب مػػف افالتشػػبييية عنػػد لبيػػد ح فالصػػورة

ديـ المفعػوؿ قػوت الطموؿ، حركة السيوؿ في المشبو، وحركػة األقػالـ فػي المشػبو بػو،
ا" لػيس فقػط مػف أجػؿ رعايػة الػوزف والقافيػة، بػؿ إف الػذي تعتنػي بػو يُ المُ قْ ا أَ يَ ونَ تُ "مُ 

لة التي أظيرتيػا، باآل اوال تعتني كثيرً  الصورة ىنا ىو ظيور تمؾ المتوف المطموسة،
 وىي ىنا األقالـ.
سػػة، ار ىنػػا صػػرفنا عػػف أصػػؿ الصػػورة، وىػػي تشػػبيو الطمػػوؿ الد اكػػأف لبيػػدً 

ىػو أف تمػؾ الصػورة لػـ تكػف و بخطوط األقالـ في الكتاب، إلى أمر ىػو أبعػد مػف ىػذا 
قػالـ ليػا، ف الخطػوط كػذلؾ لػـ تتضػح إال بتجديػد األأبفعػؿ السػيوؿ، كمػا  موجودة إال

 وما قالو غيره مف الشعراء الثالثة شيء آخر. ئٌ وىذا ش
 (ٔ)أما قوؿ امرئ القيس 

ن َاَ ييييييييييشح   نرََ ييييييييييدَاَ نََِ يييييييييي نأَلَييييييييييلي
ن

نَكَخييي زنَصايييِس نريييَنَعغييي ِ نبَ يييَنِن ...
ن

ف تراجع في الفضؿ عف بيت لبيػد، غيػر أنػو يػأتي فػي المرتبػة بعػده،  فيو واا
وسػى، إذ إنػو قػدـ بيػت حػاتـ عمػى بيػت امػرئ خالؼ شيخ البالغيف أبػا مأوأعتذر إذ 

 ؿ بالحيرة :فالقيس وذلؾ لالستفياـ الحا
ن ْأيييييييييل ونوا  بوييييييييي  َ يييييييييذ ََ حَْعيييييييييِش َِ  َ نَن

ن

نَ نَ يييييَ ...  َ نِكخَايييييَون  ِ نريييييَنَس َِ نَكَخ زييييي

ن

ن ْأل وننىذا االستفياـ "  َ ؟ "وىو عنده أقوى مف ذكر الشػجي عنػد امػرئ  حَْعِش
ا وىػو اسػتفياـ فيػو باالسػتفياـ أيًضػ رٌ مرئ القيس مصػدَّ ا بيت القيس، والذي أراه أف

                                           

ىػػػ ، ٕٓٗٔ،  ٚالمكتبػػة الثقافيػػة بيػػروت لبنػػاف ، ط ٕٓٔ( ينظػػر: شػػرح ديػػواف امػػرئ القػػيس ٔ)
ٜٕٔٛ. 
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 ثةحاتـ معاني األسى والحزف والشجي بؿ واالستغا بيتلولو في افوؽ معنى الحيرة و 
أسػى ليػذا الطمػؿ الػذي ييذا الطمؿ، حتى كأنو يبحث عػف صػاحب أو شػريؾ بوالرفؽ 

ب ىػػذا الشػػجى عمػػى " وكيػػؼ ترتػػِلَمػػف َطَمػػٌؿ َأبَصػػرُتُو َفَشػػجانينأشػػجاه حيػػث أبصػػره "
إلى قمبو فور وقوع بصره عمػى ىػذا  ىلقد أسرع الشج ،اسرعة وتعقيبً الفاء اإلبصار ب

ف تميػػز  نَ نَ ييَنتـ بػػذكر النمنمػػة "حػػاالطمػػؿ  واا " التػػي تػػدؿ عمػػى دقػػة الخػػط وتحولػػو، َ 
 ا ال يكاد يظير.ومما ينعكس عمى صورة المشبو، وكيؼ أف الطمؿ كاف ممحوا 

فػي  ا قػاؿ: "ا لمَّػتميػزً  لؾ، فػإف امػرئ القػيس كػاف أشػدَّ تميػز بػذحػاتـ إف كاف 
ف كخميو العوراء تحديد ما ُسطِّر  " ألنو البد مف مغزىً َعسيِب َيمافِ  لػـ  ناط، أعني واا

مف خصوصية ليست في غيره، فمعػؿ الكتابػة عمػى  فيو فإنو البد اليمانيَّ  يبَ سنر الع
ال لمػا كػا يب أقؿ ظيورً سىذا الع ػاف لمثػؿ امػرئ القػيس أف يمنيا عمى غيره واا يا خصَّ
 بالذكر.

وُنؤًيػػا  ع بصػػورتو عػػف غيرىػػا، وىػػو قولػػو: "جػػويبقػػى فػػي بيػػت حػػاتـ مػػا يترا
" وىػػي الحفيػػرة التػػي حػػوؿ الخيػػاـ ليجتمػػع فييػػا المػػاء حتػػى ال ينجػػرؼ إلػػى ُمَيػػدَّما
وراؤه داللػػة عمػػى وجػػود أصػػؿ ىػػذه الحفيػػرة،  "اليػػدـ"والػػذي أقصػػده أف ذكػػر ، داخميػػا
ـ تبقػى فيػو معػالـ تّيدمت، والشيء الميػدَّ  احيا، وكؿ ما أصابيا أنيو ا ووضوظيورى

واضػػحة لعػػيف الرائػػي، أعنػػي األطػػالؿ فػػي ىػػذه الصػػور لػػـ تكػػف مختفيػػة  ةكثيػػرة ظػػاىر 
ف كػاف التضػعيؼ "، اختفاءىا في بيت امػرئ القػيس " يػدؿ عمػى كثػرة التيػدـ ُمَيػدَّماواا

المعتبر في بالغة الصػورة عنػد الجميػع وشدة التفرؽ لكنو ال ينفي ظيور األطالؿ، و 
َِييذ ََا  بويي، ومػػع ىػػذا التعبيػػر بػػػ"ىػػو شػػدة المحػػو، وانطمػػاس األثػػر  َ " مػػا يتالقػػى مػػع َن
َ نالتعبير بالمعرفة في أوؿ البيػت " " ومػا فػي المعرفػة مػف التحديػد لمشػئ والعمػـ  حَْعيِش

 بو.
 :أما انصىسج عىذ اهلزيل 

نهَيييييييِذبََسنَكيييييييَشِِ نهَيييييييَذوه نَعَشريييييييج 
ن

نهَِس  َيييييييييييِشيمن ... ميييييييييييَنهَ َحِييييييييييي   نِةنبَضاِش 
ن
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وقد جعؿ أستاذنا أبو موسى ىذه الصورة ىي أقؿ الصور األربع في اإلجػادة 
والحسػػف، وعمػػؿ لػػذلؾ بػػأف اليػػذلي لػػـ يظيػػر مشػػاعر األسػػى عنػػده، والحػػزف عمػػى 

ىا مف ساكنييا، "وكأنو يصػؼ الػديار مػف غيػر أف تكػوف لػو بيػا راس الديار وخموِّ اند
 عمقة".

افع وراء تمػػػؾ الصػػػور ونحوىػػػا وذكػػػر الوقػػػوؼ عمػػػى دىػػػذا صػػػحيح ألف الػػػو 
لػت إليػو مػف خػراب بعػد رحيػؿ أىميػا آعمى ما  ىا ىو بياف األسماإلطالؿ وبكائيا، إن

بعػد أف كانػت حافمػة بالحيػاة، األصػؿ بكػاء مػف كػاف يسػكنيا، ، الذيف كانوا يعمرونيػا
 وليس بكاء الديار.

نهَييلكننػػي أرى أف التعبيػػر بالػػديار " ر الصػػورة عنػػد اليػػذلي، بَسَنذزنَعَشرييج  " يػػؤخِّ
د أف بعػػمػػؿ، أو األطػػالؿ، واألطػػالؿ ىػػي مػػا بقػػي مػػف الػػديار طفالثالثػػة ذكػػروا لفػػظ ال
فالمقاـ مقػاـ أسػًى ، ا إلى وىي حافمة بالحياة والحيوية والحركةدرست، وال تكوف ديارً 

 .وحزف، والسياؽ سياؽ محو وطمس وغياب لمحياة مف ىذه األماكف
يقف نتػأما ذكر الكاتب الحميري، فيو كذلؾ يدعونا لمنظر والتطمع إلػى مػا لػـ 

ف كػػػاف فيػػػو سػػػالع رمػػػف معرفػػػة سػػػره، كػػػذك يب اليمػػػاني عنػػػد امػػػرئ القػػػيس، فيػػػو واا
لصػػورة الكاتػػب الحميػػري، يؤيػػد ذلػػؾ التعبيػػر بالمضػػارع الػػذي يستحضػػر استحضػػاٌر 
إذ البػػد مػػف   ةً مَّػػغُ يشػػفي  " ىػػو إف كػػاف كػػذلؾ، لكػػف القػػوؿ بػػذلؾ البَضاِييش  الصػػورة "

وصغره وتحولو، ألنو األنسب  وخصوصية لخط الكاتب الحميري، ولعميا ىنا دقة خط
ال لمػ كػاف لػذكره خصوصػية ولمػا كػاف لمثػؿ اليػذلي  الذكر المحو، وطمس المعالـ، واا

 يب اليماني.سمرؤ القيس العاأف يذكره ، كما ذكر 
اري، فػػي بػػييية إلػػى ىػػذا التالنظػػر والتأمػػؿ فػػي الصػػورة التشػػب يىكػػذا يفضػػ

الؿ الدراسػػػة التػػي غابػػػت طػػفالشػػػعراء األربعػػة يشػػػبيوف األ، تصػػوير المعنػػػى الواحػػد
تطػػاوؿ الػػزمف وغيػػاب سػػاكنييا، بخطػػوط األقػػالـ فػػي الكتػػاب، لكػػف اخػػتالؼ بمعالميػػا 
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، الصياغة وتغاير الصناعة لـ يجعميا عمى درجة واحدة مف الحسف والشرؼ والفضؿ
 الكالـ وفضؿ المتكمميف عمى بعض. خاللو أقدار ىذا يعرؼ مف مثؿو 

والتقػاط الشػبو مػف شػيء  ،ا لفتني ىو دقة النظػرولعؿ وراء ىذه الصورة أمرً 
ىػذه األمػة األميػة، وىػذا مشػترؾ عنػد الشػعراء األربعػة  ؿَّ عيد، غيػر معػروؼ عنػد ُجػب

أمة أميػة ا ألنيـ لـ يكف معروفً  مرٌ أعني ذكر الخطوط في الكتب، فيذا بالنسبة ليـ أ
 ال تقرأ وال تكتب.

يب اليمػاني عنػد امػرئ القػػيس، سػوربمػا كػاف ىػذا ىػو السػبب، وراء ذكػر الع
وكػػذلؾ ذكػػر الكاتػػب  ،ايب كػػذلؾ مػػف أف الكاتػػب كػػاف يمانًيػػسػػقصػػد مػػا وراء الع وفمعمػػ

ديػد مػف ورائػو داللػة عمػى أف الػذيف كػانوا يعرفػوف جالحميري عنػد اليػذلي، أعنػي الت
 يا مف وراء تمؾ الصور.حمنموتمؾ مذكرات تاريخية  ،الكتابة قمة قميمة
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 املثحث انثانث
 ذشثٍه عٍىن اإلتم انغائشج مه مشقح انسفش

 (ٔ) قوؿ عمقمة
َِييييييَ اَ نع  ِ  نَوِعيييييي ظ ناََشْبنَََمييييييَنَكييييييأَن 

ن

يييييييِ  ن ... نا      ِِ نرِيييييييَن َْدَميييييييَاِ هِسبش  َِ َِييييييي
(ٕ)

ن

ن

 (ٖ) قاؿ ذو الِرمة

نع  ِ  َِييييييََعلَيييييي نِزَ ْ ِشب ييييييَث نَكييييييأَن  ناَ
ن

َكَبَيييييييَن ا شحِيييييييَنهََ يييييييِهحر ن ... نهَش  رَيييييييَ  
(ٗ)

ن

ن

 وقولو:
يييييَ َِ اَ نع  ِ  نَعلَييييي نِزَ ْ ِشب يييييَث نَكيييييأَن 

ن

ييييينلث نِِييييي ... ييييينقَنْبيييييبَنن ْنَنََيييييََنهَ   نَِ نَِ ن  نإ نع 
ن

 وقاؿ في موضٍع آخر
ييَناََضَزييجن ََ ييْ نأ ييِِلن ََ َِييَن ن َْع  نَ نَكييأن 
ن

.
.
هِسبشِن . َِ نهَ َييييي يييييَنإَِرهنَخيييييَضَسثنخ  يييييش  َِ ْن نَِ

ن

ََِ يييَ  نَ ز  َ ن ْمييي   َِيييَند  يييَ نهَل يييِهحَِنََ نَِ
ن

.
.
نحَْغ ِ يييييييشِن . يييييييَنهَََ َيييييييَرَِن ي  َِ َْ  َشْح نَِيييييييْذن

ن

 وقوؿ اآلخر :
َِيييَن نَكأَا  نَعيييْ  ي َِ نََييي  نهَاَل َ يييَ يييِ   نحَد 
ن

.
.
َْشِن . ييي َىنو نِ ييي ََ ن ْ يييش  َْ يييْش  ن َْ َخََخيييت ن نص 

ن

                                           

، ٔيػػػػػة، القػػػػػاىرة، ط، المكتبػػػػػة المحمودٕٔ( شػػػػػرح ديػػػػػواف عمقمػػػػػة السػػػػػيد أحمػػػػػد صػػػػػقر صٔ)
 ـ.ٖٜ٘ٔىػ/ٖٖ٘ٔ

نضب: نضب الشيء : ساؿ . ونضب الماء ينضب ، بالضـ ، نضوبا ، ونضب إذا ذىب فػي ( )ٕ)
ونضبت عينو تنضب نضوبا : غارت ، وخص بعضػيـ بػو عد، األرض ، وفي المحكـ : غار وب

  (. لساف العرب مادة "نضب".عيف الناقة
، ٔحسػػف بسػػج، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػروت، لبنػػاف،طشػػرح أحمػػد  ٖ٘( ديػػواف ذي الِرِمػػة صٖ)

 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/٘ٔٗٔ
)متح: المتح : جذبؾ رشاء الدلو تمد بيد وتأخذ بيد عمى رأس البئر، متح الدلو يمتحيا متحػا  (ٗ)

ومتح بيا، وقيؿ: المتح كالنزع غير أف المتح بالقامة ، وىي البكػرة، وقيػؿ: المػاتح المسػتقي، 
 لو مف أسفؿ البئر(. لساف العرب مادة "متح".والمائح: الذي يمد الد



 

  

 

 
 " دراسة مواِزنة"  الصورة التشبييية أنموذًجا المعنى الواحد في التعبير عفتباري الشعراء 

 

ٖ٘٘ٔ 

اليابسػة، التػي  لـ يجد العربي في صػحراء شػبو الجزيػرة، تمػؾ البيئػة القاحمػة
زاد مف العناء فييا الحر الشػديد ػ لػـ يجػد ػ مػف يشػاركو ىػذا العنػاء، ويشػاطره اآلالـ 

 أقرب مف الناقة أو الجمؿ.
ف طاؿ ال تكؿ وال تمؿ، وال تشػتكي  نعـ...إنيا اإلبؿ التي تصحبو في سفره واا

ف ادِّكػاره، جوًعا وال عطًشا، يتقطع بيا في الصحراء فتبقى أنيسو يتناسى بيا اليـ ع
ولوال ىذا القرب لما بدأ ار بيػا حػيف دعػاىـ إلػى النظػر :  َأَفػال َيْنُظػُروَف ِإَلػى اإِلِبػِؿ 

فػي طالئػع ( مف أجؿ ذلؾ ولعوا بيا، فكاف الحديث عنيػا َٚٔكْيَؼ ُخِمَقْت﴾ )الغاشية:
 ، كما عبروا عف ىذا القرب وتمؾ الصاحبة بوصؼ كؿ شيء فييا    قصائدىـ

سيرىا ومسيرىا، وقوائيما وقامتيا وسناميا وعنقيػا، بػؿ تسػمعوا لقد وصفوا 
 :ألصوات مضغيا عندما تموؾ طعاميا تحت أنيابيا في سكوف الميؿ، ليقوؿ قائميـ

ييييييسشة ييييييل نع  ييييييَنك  َِ نَعلَيييييي ن َْا ََاِ نَكييييييأَن 
ن

.
.
ِِن . ه ِيي َِ ييْ نَ ييِشبِننهَل  َِ هِصين َِ نِ يي َََذنهَبَيي

ن

نا في ىذه السمسمة التػي تعكػس تمػؾ وتنتظـ ىذه الصورة التشبييية التي مع
العشرة بيف العربي وناقتو، والتي تعبر مف جانب آخر عف بعض أغوار تمػؾ النفػوس 
وما تعاينو مف الوحشة فػي جزيػرة العػرب، المزدحمػة بػالطيش والجيػؿ والغمظػة، فمػـ 
تجد في بني البشر ما يشاركيا فالتمست ذلؾ في اإلبؿ التي أكثر مف يعاونيا،  ىػذه 

صػػػورة التػػػي معنػػػا والتػػػي وظفػػػوا التشػػػبيو ليكػػػوف وسػػػيمة بيانيػػػا، وريشػػػة رسػػػميا ال
وتصويرىا، ىي وصؼ عيوف اإلبؿ، وقد طاؿ بيػا السػفر، وأصػابيا الرىػؽ واإلعيػاء، 
واشتد بيػا الجػوع والعطػش وانعكػس ذلػؾ عمػى عيونيػا فغػارت وبػاف ذبوليػا، بعػد أف 

 كانت حادة قوية البصر.
ىذه الحالة، فتركوا أف يعبروا عف معانػاة أنفسػيـ نظروا إلى عيوف اإلبؿ في 

 ـ   ػرت في عيونيػتعبيرًا مباشرًا، فراحوا يعبروف عف معاناة اإلبؿ التي ظي
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قمت: نظروا إلى عيونيا في ىذه الحالة، وأرادوا تصػويرىا فبحثػوا عػف مشػبو 
عيائيا مف طػوؿ السػفر، فشػبيوا ىػذه  بو لبياف صورتيا والكشؼ عف شدة عنائيا واا
العيوف بالقارورة، التي غػار أو نقػص مػا فييػا مػف شػراب وىػذا مػا نتناولػو فػي ىػذه 
األبيات لنرى ما بينيا مف فروؽ تكشؼ عف تفاضميـ في التصوير، والصػورة واحػدة 

 عند الجميع.
 أما قوؿ ذي الّرمة :

يييييييَ َِ اَ نع  ِ  نَعلَييييييي نِزَ ْ ِشب يييييييَث نَكيييييييأَن 

ن

.
.
َكَبَييييييَن ا شحِييييييَنهََ ييييييِهح . نهَش  نر نرَييييييَ  

ن

الشاعر يتنقؿ في رحمتػو عمػى "ِحَمْيِريَّػاٍت" والحميريػات: "اإلبػؿ، وبعيػر أحمػر 
واحتمػػاؿ السػػفر، والتصػػغير ىنػػا  (ٔ)المػػوف، ويقولػػوف ىػػو أصػػبر اإلبػػؿ عمػػى اليػػواجر

لمتعظػػيـ أي: ىػػي إبػػٌؿ نجيبػػة عظيمػػة تحتمػػؿ الحػػر وتصػػبر عمػػى الجػػوع والعطػػش، 
، ويػػأتي (ٕ)سػػعود "ُكَنيِّػػٌؼ ُممػػئ عمًمػػا"والتصػػغير يػػأتي لمتعظػػيـ كمػػا قيػػؿ عػػف ابػػف م

ـُ الرََّكاَيا".  التشبيو "َكَأفَّ ُعُيوَنَيا ذما
ماـ: المػاء القميػؿ، أي ذماـ الركايا، والركايا : اآلبػار، والػذشبو عيوف اإلبؿ ب

الماء القميؿ في اآلبار، أو اآلبار ذات الماؿ القميؿ وىي صورة ممتقطة مف واقع بيئة 
ؿ الشاعر ىػذه العيػوف المرىقػة فوجػدىا غػائرة أصػابيا اإلعيػاء مػف الشاعر، فقد تأم

طوؿ السفر والتنقؿ والترجؿ عمييا، فراح يبحث عف مشبو بو ليا، فػالتقط لنػا صػورة 
مف بيئتو ىي صورة اآلبار قميالت الماء، ومعمـو أف البئػر قميػؿ المػاء يظيػر قاعػو، 

                                           

ُينظػػر لسػػاف  (وتوبػػة بػػف الحميػػر: صػػاحب ليمػػى األخيميػػة، وىػػو فػػي األصػػؿ تصػػغير الحمػػار( )ٔ)
 )َحَمر(.ٕ٘ٔ/ٗالعرب

: ُكْنُت َجاِلًسا َحدَّثََنا َعْبُد المَِّو َقاَؿ: َحدَّثَِني َأِبي، قثنا َوِكيٌع قثنا اأْلَْعَمُش، َعْف َزْيِد ْبِف َوْىٍب َقاؿَ ( )ٕ)
ػا اْنَصػَرَؼ َقػاَؿ ُعَمػُر:  ُكَنْيػٌؼ ُمِمػَئ »ِعْنَد ُعَمَر َفَأْقَبَؿ َعْبُد المَِّو َفػَدَنا ِمْنػُو َفَأَكػبَّ َعَمْيػِو، َفَكمََّمػُو َفَممَّ

ت د. وصػػي ار محمػػد عبػػاس، مؤسسػػة  ٖٗٛ/ٕفضػػائؿ الصػػحابة ألحمػػد بػػف حنبػػؿ( «ِعْمًمػػا
 .ـٖٜٛٔ/ٖٓٗٔالرسالة، بيروت، 
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عنػدما تغػور إلػى أسػفؿ ويبػدو ويسفؿ الماء عف جوانبو، وىذا ما يكػوف فػي العيػوف 
 العظاـ المحيط بيا بارزًا ظاىرًا وىو حينئذ كحواؼ البئر الذي قؿ ماؤه.

ـُ الرََّكاَيػا( ظػالؿ  ولمتشبيو بالبئر الذي قػؿ مػاؤه والمػاء القميػؿ فػي البئػر )ذمػا
غائرة في خفايا النفوس، التػي عانػت قمػة المػاء والجػدب، والبحػث عنػو فػي اآلبػار ، 

ادرة في الصحراء، أريد أف أقوؿ إف خمػؼ ىػذا التشػبيو معنػى آخػر غيػر وىي قميمة ن
ظاىر ُيممح مف وراء ذكر البئر الذي قؿ ماؤه وثمة رباط بيف ىذا المعنػى الغػائر فػي 
النفػػوس وبػػيف عيػػوف اإلبػػؿ المرىقػػة   أعنػػي أف عيػػوف اإلبػػؿ التػػي أرىقيػػا السػػفر 

متػدة، ومػا حػدث ل بػؿ ال لشػٍئ وأعياىا التنقؿ يعكس معاناتيـ في تمػؾ الصػحراء الم
 إال لقمة المرعى الذي وراؤه قمة الماء.

ـُ الرََّكاَيػا" تمػؾ ىػي الظػالؿ،  وىذا ىو الرباط بيف ذكر عيوف اإلبػؿ وذكػر "ذمػا
انتباىػو  لفػتأو المعاني التي وراء المعاني، فالمعاناة واحدة، أعني أف العربي الػذي 

ليا مشبًيا بو، التمسو فػي صػورة مسػتقرة  اإلرىاؽ في عيوف اإلبؿ، وأراد أف يمتمس
في أغوار نفسو وىي كذلؾ تحكي المعاناة وقمة الماء ويبس الحياة، إنػو البئػر الػذي 

 غار ماؤه.
أما التفصيؿ في قولو: "َأْنَكَرْتَيا الَمواتُح" فيزيد الصورة بياًنا، فالمواتح: جمػع 

ن "مػػاتح" كػػار المػػواتح ليػػا، بمعنػػى وىػػو الػػذي يغتػػرؼ المػػاء وىػػو فػػي أعمػػى البئػػر، واا
انصػػرافيـ عنيػػا بعػػد أف نزحػػوا ماءىػػا فيػػو كنايػػة كػػذلؾ عػػف قمػػة مائيػػا، وىػػذا يعػػود 

 باألصالة عمى صورة المشبو وىي عيوف اإلبؿ.
"وىذا التشبيو تصوير دقيؽ لعيوف اإلبؿ، وكشؼ مقدار ما تعانيو مف مشقو 

ناقتو ويدنو منيػا ربمػا إلػى وىذا يؤيد ما قمناه مف أف العربي كاف يأنس ب (ٔ)وعناء" 

                                           

 .٘ٗ( التصوير البياني أبو موسى : ٔ)
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. "وكاف ذو الِرمَّة  كغيػره مػف شػعراء  درجة مف القرب ال تكوف مع غيرىا مف األناسيِّ
 .(ٔ)البادية كثير التحديؽ في ناقتو ، يتأمؿ ويرى كؿ جزء منيا"

 أما قوؿ عمقمة بف عبدة :
ييييييَ َِ اَ نع  ِ  نَوِعيييييي ظ ناََشْبنَََمييييييَنَكييييييأَن 

ن

.
.
نرِييييييَن َْدَميييييي . هِسبش  َِ ييييييِ  نَِيييييي نا      ِِ نَاِ

ن

فيو كذلؾ تشبيٌو لعيوف اإلبؿ الغائرة التي براىا السفر، بالقوارير التي نضب 
 طيبيا ونقص فبدت  غير ممتمئة وغير فارغة: "َأْدَىاِنِيفَّ ُنُضوُب" .

وقد قدـ عمقمة ليذه الصورة، بعبارة رائعة في ىذا السػياؽ ىػي توطئػة ليػذه 
ْيَناَىػا"، فػذكر أنيػـ بػروا ىػذه العػيس بمعنػى أرىقوىػا، الصورة، ىي قولػو: "َوِعػيٍس َبرَ 

فخؼ لحميا ونحؿ جسميا مف شدة اإلعياء، وكثػرة الترِحػؿ عمييػا، قمػت: ىػذا تقػديـ 
رائع في ىذا السياؽ  ألنيـ ما داموا قد فعموا بيا ما فعموا فإنو ال ريػب أف يكػوف مػا 

و بػػالقوارير فيػػو مراعػػاة حػػدث لعينييػػا ىػػو مػػف جػػراء اإلرىػػاؽ وطػػوؿ السػػفر، والتشػػبي
دقيقة لصورة المشبو "العيوف" ألف القارورة فييا رقػة وصػفاء، ثػـ ىػي كػذلؾ سػريعة 
ف كانػت  التأثر تحتاج إلى معاممة رفيقة، وكؿ ذلؾ ينعكس عمػى عيػوف اإلبػؿ فيػي واا

 غائرة فاترة مرىقة لكف فييا كؿ ىذه الصفات التي في القارورة.
بو الصورة، والذي ال غنى عنو لتػنيض ببيػاف ثـ يأتي التفصيؿ الذي تكتمؿ 

الشػاعر فػي عيػوف اإلبػؿ  الغرض الذي سيقت لو، وىو: "ِفي َأْدَىاِنِيفَّ ُنُضوُب"، تأمَّؿَ 
فوجػدىا تشػبو ىػذه القػارورة وفييػا مػف صػفاتيا مػا ذكرنػاه، لكػّف عيػوف اإلبػؿ غػػائرة 
فاترة فراعى ذلؾ في المشبو بو ليصيب الشبو فجعؿ الدىف الذي بداخؿ القارورة فيو 
نضػػوب، أي ليسػػت القػػارورة ممتمئػػة بػػؿ ناقصػػة، لػػيعكس صػػورة العيػػوف وقػػد غػػارت 

ىكذا يتفاوت الشعراء في مثؿ ىذه التفصيالت التي تؤدي جوانػب وتدلت إلى أسفؿ، و 
 الصورة كاممة، ولوال ىذه الجممة لنقصت الصورة وخبا حسنيا.

                                           

 .ٙٗ( السابؽ : ٔ)
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 والصورة الثالثة في قوؿ الشاعر :
يييَناََضَزيييج ََ يييْ نأ يييِِلن َِ يييَن َِ ن َْع  نَ نَكيييأن 

ن

.
.
هِسبشِن . َِ نهَ َيييي ييييَنإَِرهنَخييييَضَسثنخ  ييييش  َِ ْن نَِ

ن

يييين َِ ييييَ نهَل ييييِهحَِنََ َََِِ ييييَ  نَ ز  َ ن ْميييي   نَند 
ن

.
.
نحَْغ ِ ييييييشِن . ييييييَنهَََ َييييييَرَِن ي  َِ َْ  َشْح نَِييييييْذن

ن

ىنػػا الشػػاعر مشػػغوؿ بقضػػيتو مػػف أوؿ كممػػة فػػي ىػػذه الصػػورة وىػػي عيػػوف 
اإلبؿ التػي أنيكيػا النػزوح والتنقػؿ مػف مكػاف إلػى مكػاف، ولػذلؾ بػدأىا بػأداة التشػبيو 

 اعمػى قػرب الشػبو، وىػي ىنػا ليػ"كأّف" ومعمـو أف ىػذه األداة أقػوى مػف الكػاؼ وأدؿ 
يوقظ الشاعر وينبو األحاسيس مف أوؿ وىمة" َكػأفَّ َأْعُيَنَيػا"، إنػو لمشػغوٌؿ بتمػؾ  وقعٌ 

العيوف التي تأمميا وتفرَّسيا، فراح يفاجئنا بالحديث عنيا بأف يبحث ليػا عػف مشػبو 
كػذلؾ بو بكشؼ بو عف أمرىا في تمػؾ الحالػة ثػـ إنػو إذا صػّدر البيػت بالمشػبو فإنػو 

 أخر المشبو بو إلى عجز البيت.
"ِمْف ُطػوِؿ َمػا َنَزَحػت" وىػي  وبينيما بياف لسبب ما أصابيا ليذا العناء فقاؿ:

عبارٌة كاشفٌة ومضيئٌة لسبب العناء والمشقة التي غارت ليا عيػوف اإلبػؿ، ولػـ يقػؿ: 
وكثػػرة السػػير ليػػذكر طػػوؿ النػػزوح وامتػػداد الطريػػؽ  "ِمػػْف ُطػػوؿِ ""ِمػػْف َنْزِحَيػػا" بػػؿ قػػاؿ: 

 والتنقؿ عبر الوىاد والودياف.
وىذا الكشؼ فيو توطئٌة وتقدمٌة لصورة المشبو بػو، وكمػا بػيَّف السػبب، بػيَّف 
كذلؾ حالة العيوف التي بدا فييا ىذا اإلعياء وذلػؾ مػف خػالؿ القيػد: "ِإَذا َخػَزَرت" أي 

و ليعطيػؾ ا كشٌؼ عػف حالػة العيػوف التػي ىػي المشػبنظرت بمؤخر عينيا، وىذا أيضً 
ًقا إلى صورة المشبو بو لترى فيو ىذه الصورة،  صورة كاممة شاخصة، وليجعمؾ مشوَّ
ويأتي المشبو بو "ُخضُر الَقَواِريِر" شبو عيوف اإلبؿ بالقوارير الخضر، ولكنو تػرؾ أف 
يقػػػوؿ : القػػػوارير الخضػػػر، وقػػػدـ الصػػػفة وأضػػػاؼ إلييػػػا الموصػػػوؼ قػػػائال: "ُخضػػػُر 

لصفة فيػو تقويػة لمصػورة وتقويػة لموصػؼ فكأنيػا ليسػت كػالقوارير الَقَواِريِر" وتقديـ ا
 الخضر، بؿ كخضر القوارير، والفرؽ بينيما واضح لمف يتأمؿ.
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ولػػـ يقػػؼ الشػػاعر عنػػد ىػػذا الحػػد، ألنػػو وجػػد أف تشػػبيو عيػػوف اإلبػػؿ التػػي 
أنيكيا السفر فغارت إلى أسفؿ بالقوارير الخضر ليس مؤدًيا لمصػورة  ألف ىػذا بيػاف 

العيوف وصفائيا، ولكف يبقى بياف سقوط العينيف إلى الداخؿ، فأضاؼ تفصياًل لشكؿ 
إلى صورة المشبو بو "ُخضُر الَقَواِريِر" يكشؼ بو عف بقية أجزاء الصورة فقػاؿ: "ِمػَف 
ػُفَيا" جػاء بػو ليحقػؽ التشػبيو ألف عػيف الناقػة تشػبو الزجاجػة  المَّواِتي َلَيا ُدْىػُف ُمَنصِّ

نما ينصفيا الماء"التي ليست فارغة ول  .(ٔ)يست ممتمئة، واا
صحيح أف الشاعر أصاب بيذا التفصيؿ وصؼ عيوف اإلبؿ غير أنو ينقصو 
اإليجػػاز حيػػث جػػاءت الصػػورة فػػي بيتػػيف كػػامميف، ويػػأتي الشػػطر الثػػاني مػػف البيػػت 
الثػػاني فػػي جممػػة خبريػػة قويػػة بػػدخوؿ )قػػد( عمػػى الماضػػي "َقػػْد َغيََّرْتَيػػا الَفَيػػاِفي أيَّ 

 يِر" .َتْغيِ 
وىي غير منفصمة عف ىذه الصورة التشبييية، حيث أبانت أف عيػوف اإلبػؿ 
التي صارت إلى ىذا الشكؿ لـ تكف طبيعتيا عمى ىذا الشأف، بؿ الذي غيػر حقيقتيػا 
وذىب بجماليػا، فغػارت وسػقطت إلػى أسػفؿ ىػو الفيػافي بحرِّىػا ووعورتيػا مػع طػوؿ 

نفػػػس مثقمػػػة متعبػػػة تشػػػكو ىػػػذه  ءىػػػاوىػػػي جممػػػة ورا ،السػػػفر وقمػػػة المػػػاء والغػػػذاء
 الصحاري القاحمة.

ثػػـ تأمػػؿ التعجػػب الػػذي يتػػنفس أنيًنػػا وأسػػى يكشػػؼ عػػف مػػدى التغييػػر الػػذي 
أصاب أعػيف اإلبػؿ فيػو تغييػر كبيػر عجيػب مػؤثر، ذلػؾ فػي قولػو: "أيَّ َتْغِييػِر" ىكػذا 

جػزًءا مػف معانػاتيـ فػي وعكسػت  ،وصؼ تمؾ المعانػاة التػي أثػرت عمػى عيػوف اإلبػؿ
   قاحمةحراء الالص

 في قوؿ الشاعر :الصورة الرابعة 
ييييييَ َِ نَكأَا  نَعييييييْ  ي َِ نََيييييي  نهَاَل َ ييييييَ ييييييِ   نحَد 

ن

.
.
َْشِن . ي َىنو نِ ي ََ ن ْ يش  َْ ْش  ن َْ َخََخت ن نص 

ن

                                           

 .٘ٗ( التصوير البياني : ٔ)
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تمػػؾ ىػػي الصػػورة الرابعػػة التػػي تػػدور فػػي ذات الفمػػؾ، وتضػػرب عمػػى نفػػس 
وأف ثمػػة أمػػورًا الػػوتر، وتكشػػؼ عػػف نػػوع ثقافػػة ىػػؤالء القػػـو وأف قضػػاياىـ واحػػدة، 

مشتركة تشغؿ خواطرىـ، وكيؼ أنيـ بيذه البساطة ليقفوا مع صديؽ رحمتيـ ورفيػؽ 
 معاناتيـ في صحرائيـ اليابسة.

ف كػػػاف يشػػػبو عػػػيف جممػػػو الغػػػائرة المنكيػػػة بالزجاجػػػة  لكػػػف الشػػػاعر ىنػػػا واا
المنّصفة ال ىي مػدى، وال ىػي فارغػة، لكنػو كػاف مشػغواًل بشػيء زائػد عمػى المشػقة 

انػػاة، وىػػي بيػػاف حػػدة ىػػذه العػػيف وقػػوة إبصػػارىا، رغػػـ مػػا أصػػابيا مػػف إعيػػاء والمع
نيػاؾ، لػػذ بػدأ بقولػػو: "َتُجػوُب َلػػُو الَظمََّمػاَء" وتجػػوب مسػتعارة لتبصػػر اسػتعارة تبعيػػة  واا

 تكشؼ عف قوة اإلبصار، ليس فقط نيارًا بؿ في الميؿ، ألف العيف تجوب الظمماء.
ديمػو، يكشػؼ عػف أف جػوب الظممػاء لػو ال والقيد بالجار والمجػرور "َلػُو" وتق

لصاحبو الذي يركبو، ليبيف أف ىػذا الجمػؿ يػرى مػا ال يػراه صػاحبو فعينػو تكشػؼ لػو 
الطريؽ وىو يعرؼ مف تجاربو وخبرتو وتنقمو بو أنو يكشؼ لو الطريؽ لياًل ويخترؽ 
الظمماء، وفي ىػذا امتػداح ليػذا الجمػؿ فيػو ال يحممػو ويشػاركو المعانػاة فحسػب بػؿ 

 ىو يكشؼ لو الطريؽ، وييديو في ظممات الصحراء.
ويزكِّػػي ىػػذا المعنػػى تنكيػػر "َعػػْيٌف" أي عػػيف قويػػة البصػػر حػػادة النظػػر، وىػػذه 
العيف بحدتيا ىي المشبو أما المشبو بو فيو: " ُزَجاَجُة َشػْرٍب َغْيػُر َمػَدى وال ِصػْفِر" 

صػػابة دقيقػػة وال تخفػػي روعػػة ىػػذه الصػػورة فػػي ضػػوء مػػا سػػبؽ، فقػػد أصػػاب الشػػبو إ
بالتفصيؿ الذي ألحقو بالزجاجة وىو: "َغْيُر َمَدى وال ِصػْفِر" وىػو شػبيٌو بقػوؿ اآلخػر 
ف كاف السابؽ كاف أدؽ ألنيا  ُفَيا" واا في الصورة السابقة: "ِمَف المَّواِتي َلَيا ُدْىُف ُمَنصِّ

بػيف ال حدد القدر تحديًدا دقيًقػا ألف القػارورة منصػفة، أمػا ىنػا فػإف كػاف جعميػا بػيف 
ػػُفَيا" ولكػػف يبقػػى ليػػذا  ىػػي مػػدى وال ىػػي صػػفر، لكنػػو لػػـ يكػػف بدقػػة "َلَيػػا ُدْىػػُف ُمَنصِّ
الشاعر فضؿ إصػابة الصػورة بدقػة فػي بيػت واحػد مػف الشػعر، كمػا أف اإلضػافة فػي 
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قولػو: "ُزَجاَجػػُة َشػػْرٍب" فيػػو تخصػػيص ليػػذه الزجاجػػة أنيػػا معػػدة لمشػػرب، وىػػي حينئػػٍذ 
 وىذا لو مردوده عمى صورة المشبو.تكوف رقيقة شفافة رائّعة 
 تني انرشثٍهاخ األستعح:

ال ريب أف ىذه الصورة التشبييية التػي تبػارى فييػا ىػؤالء الشػعراء األربعػة، 
صورة رائعػة واصػفة ألعػيف اإلبػؿ التػي أنيكيػا السػفر وأرىقيػا التنقػؿ عبػر الصػحراء 

ف دارت حػػوؿ معنػػى واحػػد فػػإف الصػػياغة اختم فػػت فػػي الشػػواىد القاحمػػة، غيػػر أنيػػا واا
صابة الشبو بدقة دقيقػة،  األربعة وباختالؼ الصياغة تتفاوت في الحسف واإلجادة، واا
وعمػػى وجػػو العمػػـو فمػػف الواضػػح : "أف الػػذي حسػػنت بػػو ىػػذه التشػػبييات ىػػو ىػػذا 
الوصؼ الكاشؼ لحاؿ المشبو، فإف الشػاعر لػو جيػد فػي بيػاف حػاؿ العػيف ومػا ىػي 

شاط ال يستطيع أف يطبع فػي نفوسػنا ىػذه الصػورة عميو مف الذبوؿ وانطفاء وىج الن
التػػي طبعيػػا حػػيف قرنيػػا بالركايػػا قمػػيالت المػػاء، وخضػػر القػػوارير المنصػػفة، ألننػػا 
أصػػبحنا نػػرى عيػػوف اإلبػػؿ مػػف خػػالؿ رؤيػػة ىػػذه األشػػياء، التػػي يتجمػػى فييػػا وصػػؼ 

 .(ٔ)العيف بالجيد واإلعياء" 
ذا تأممنػػا التشػػبييات األربعػػة لنػػرى بعػػض الفػػرو ؽ التػػي تقػػدـ مػػف خالليػػا واا

 بعضيا عمى بعض نجد ما يأتي:
 أقوى ىذه الشواىد فيما أرى قوؿ عمقمة:

ييييييييَ َِ اَ نع  ِ  نَوِعييييييي ظ ناََشْبنَََمييييييييَنَكيييييييأَن 

ن

.
.
يييييِ  ن . نا      ِِ نرِيييييَن َْدَميييييَاِ هِسبش  َِ نَِييييي

ن

 

                                           

 .ٙٗ( التصوير البياني ، أبو موسى : ٔ)



 

  

 

 
 " دراسة مواِزنة"  الصورة التشبييية أنموذًجا المعنى الواحد في التعبير عفتباري الشعراء 

 

ٖٜ٘٘ 

 ورنك ألمشٌه :
 ألنػػو قػػدـ فػػي صػػدر البيػػت مػػا يتػػآخى مػػع ىػػذه الصػػورة وىػػو قولػػو: "َوِعػػيسٍ  األول:

َبَرْيَناَىػػا" فػػذكر ابتػػداًء أنيػػـ بػػروا ىػػذه العػػيس وأنيكوىػػا وأتعبوىػػا، وفػػي ىػػذا توطئػػة 
لوصػػؼ عيػػوف اإلبػػؿ بالػػذبوؿ واإلرىػػاؽ وتشػػبيييا حػػيف غػػارت بػػالقوارير التػػي فػػي 

 أدىانيف نضوب، وىكذا تتآخى المعاني مف خالؿ تآخى األلفاظ.
ىي كما شرحنا وقػدمنا مػف اإليجاز حيث جاءت ىذه الصورة في بيت واحد و  انثاوً:

 الحسف وبراعة التصوير بمكاف.
 ثـ يأتي في الترتيب بعد قوؿ عمقمة قوؿ اآلخر :

يييييَن َِ نَكأَا  نَعيييييْ  ي َِ نََييييي  نهَاَل َ يييييَ يييييِ   نحَد 
ن

.
.
َْشِن . ي َىنو نِ ي ََ ن ْ يش  َْ ْش  ن َْ َخََخت ن نص 

ن

ف كاف فػي اإليجػاز كبيػت عمقمػة، لكنػو لػـ يقػدـ بػؿ لػـ يػذكر مػا  وذلؾ أنو واا
حيػث قػاؿ:  اوحدة بصرى ايناسب الصورة، بؿ ذىب بعيًدا حيث ذكر ما يفيد قوة نظرى

َتُجػػوُب َلػػُو الَظمََّمػػاَء" فالبيػػت لػػيس خالًصػػا لبيػػاف ىػػذه الصػػورة، أعنػػي وصػػؼ عيػػوف "
اإلبؿ التي غارت مف طوؿ السفر، فيو إذف في سػياؽ وصػفيا باإلعيػاء واإلرىػاؽ ال 

 في سياؽ مدحيا بحدة البصر.
 و السابقيف قوؿ ذي الِرمَِّة:ويتم

ييييييييَ َِ اَ نع  ِ  نَعلَيييييييي نِزَ ْ ِشب ييييييييَث نَكييييييييأَن 
ن

.
.
َكَبَيييييَن ا شحِيييييَنهََ يييييِهحر ن . نهَش  نرَيييييَ  

ن

وىو كذلؾ جاء بالصورة في بيت واحػد، غيػر أف تشػبيو عيػوف اإلبػؿ الغػائرة 
ماـ الركايػػا، أضػػعؼ مػػف تشػػبيييا بػػالقوارير وزجاجػػة الشػػرب، ذمػػف مشػػقة السػػفر بػػ

لْيف.لقرب الش  بو ووضوحو في األوَّ
 ثـ يتأخر في الترتيب قوؿ الشاعر :

ييييَناََضَزييييج ََ ييييْ نأ ييييِِلن َِ ييييَن َِ ن َْع  نَ نَكييييأن 
ن

.
.
هِسبشِن . َِ نهَ َييي َِيييَنإَِرهنَخيييَضَسثنخ  يييش  ْن نَِ

ن

ََِ يييييَ  نَ ز  َ ن ْمييييي   يييييَند  َِ يييييَ نهَل يييييِهحَِنََ نَِ
ن

.
.
نحَْغ ِ يييييشِن . يييييَنهَََ َيييييَرَِن ي  َِ َْ  َشْح نَِيييييْذن

ن



 

  

 

 
 " دراسة مواِزنة"  الصورة التشبييية أنموذًجا المعنى الواحد في التعبير عفتباري الشعراء 

 

ٖ٘ٙٓ 

ف أصاب ال شبو ودقؽ فيما اشترؾ فيو الطرفاف، وقدَّـ لمصػورة بقولػو: فيو واا
"ِمْف ُطوِؿ َما َنَزَحػت" كمػا بينَّػا سػمًفا، لكنػو ذكػر الصػورة فػي بيتػيف ال فػي بيػت واحػد 
كالشػػواىد الثالثػػة السػػابقة ثػػـ تفػػرد كػػؿ مػػنيـ بإجػػادة بيانيػػا مػػف خػػالؿ الوقػػوؼ مػػع 

 ارى فيو ىؤالء.الصياغة في شرحنا ليذا النوع مف التشبيو الذي تب
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 املثحث انشاتع
 ذصىٌش انكأس وشاستها

 قاؿ أبو نواس :
ِ نِخلخَيييي  نن ِْ نهَ َيييي ييييَِس   َْ ييييَن َِ نرِ  نإَِرهنَعيييي  
ن

.
.
َكبَونن. ِْ َ نهَل ْ ِلنَك َِ نرََنَدهج ن نب  َبزل 

 وقاؿ ابف الرومّي :
ناَييييييييييْ َ نرَيييييييييي  ن ن َْاَ ييييييييييْشح   نَوهََ ييييييييييأْط 

ن

.
.
ْنييييي  نَواَيييييْ َ ن ََ يييييَاِع نَخْ ــن. ـيييييـظ نَِ

(ٔ) 
ن

َِـــــــيييييييييييـَ َِساَ َْ ن يييييييييييَنَوَكيييييييييييأَن  َِ نرََ أَا 
ن

.
.
يييييييْ ظِنن. نَعيييييييَِسَ نهَ   نب  َبزيييييييل  نََِ يييييييشي

ن

 قاؿ الحسيف بف الّضحاؾ
يييييييييي  نََِ ييييييييييشينن نَكأْع  نَكأَا َ ييييييييييَناََ يييييييييي ي
ن

.
.
ِِنن. ييييِ نهََ ْليييي نرِييييَناَْعييييِ ن َْاد   ِ ب َ ييييشز

ن(2)

ن

 وقاؿ أبو الفتح كشاجـ وصؼ فتاة: 
يييييييييَنحَنن َِ يييييييييَنَس َْبخ  ََ نهَيييييييييّشهإَِرهن نْ يييييييييَش  
ن

.
.
هننن. ناَيييييْذسو يييييَنح  َبزيييييل  ْ غو َْ َذن ََسْحنِيييييَن

ن(3)

ن

عنػػػد العػػػرب فػػػي ِحمِّيػػػـ وترحػػػاليـ، وأفػػػراحيـ وأتػػػراحيـ،  ومجالسػػػيا لمخمػػػر       
، وانطالًقػا  وسمميـ وحربيـ...منزلٌة ومكانٌة لـ تكف لغيرىػا مػف كػؿ مشػروب ومطعػـو

                                           

ػ  ٘ت محمػد محيػي الػديف عبػد الحميػد ػ ط ٔٛٔ/ٕ(العمػدة فػي محاسػف الشػعر وآدابػو ونقػده ٔ)
 ـ.ٜٔٛٔىػ/ٔٓٗٔ

يػػو مػػف موضػػعو مػػف غيػػر أف يشػػرب بكفيػػو وال )كػػرع فػػي المػػاء يكػػرع كروعػػا وكرعػػا: تناولػػو بف( ٕ)
ف لػػـ  بإنػػاء، وقيػػؿ: ىػػو أف يػػدخؿ النيػػر ثػػـ يشػػرب، وقيػػؿ: ىػػو أف يصػػوب رأسػػو فػػي المػػاء واا
يشرب، كرع إذا تناوؿ المػاء بفيػو مػف موضػعو كمػا تفعػؿ البيػائـ  ألنيػا تػدخؿ أكارعيػا، وىػو 

و بفيػؾ مػف إنػاء أو كػره الكػرع فػي النيػر، وكػؿ شػيء شػربت منػ : الكرع  ومنو حديث عكرمة
 غيره فقد كرعت فيو(.

 . لساف العرب "مادة كرع" 
 دار الجيؿ، بيروت، بدوف تاريخ. ٛٙٗ، ٚٙٗ/ٕ( يراجع زىر اآلداب وثمر األلباب لمقيرواني ٖ)
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عراء عنيػػػا ال سػػػيَّما فػػػي مػػػف ىػػػذه المكانػػػة انعكػػػس ذلػػػؾ عمػػػى شػػػعرىـ فحػػػديث الشػػػ
 الجاىمية حديٌث ذو شجوف فمـ يتركوا شيئا يتعمؽ بيا إال وأشبعوه وصًفا.

لقػػد وصػػفوا الخمػػر شػػكميا ولونيػػا وعتقيػػا وصػػفاءىا...إلخ كمػػا تحػػدثوا عمػػا 
تفعمػو بشػاربييا ومػا تحدثػو فػي المجػالس مػف ليػٍو وأنػٍس وانتشػاء، وتػوالى الحػديث 

 ورة ذائعة ممتدة متواصمة.عف الخمر في الشعر العربي بص
وفي ىذا اإلطار تأتي ىذه األبيات التي معنػا، والتػي تتنػاوؿ صػورة تشػبييية 
مركبة، تنقؿ لنا مشيًدا مف مشاىدىا تعػاوره الشػعراء، وىػو مشػيد كػأس الخمػر فػي 
يػػد شػػاربيا، وكيػػؼ أف ىػػذه الصػػورة ليػػا ُعمْقػػة فػػي النفػػوس كانػػت وراء ىػػذا التأمػػؿ، 

عجػابيـ بيػا، والتقاط ىذه الصور  ة، والتي بحثوا ليا عػف مشػبو بػو، لنقػؿ انفعػاليـ واا
لقد ولعوا بيذه الصورة، الكأس فيو الخمػر صػافية رقراقػة المعػة، وشػاربيا ىػائـٌ بيػا 
ذا كاف المشيد عندىـ خالًبا ومثيرًا، فػإف ىػذا يػدفعيـ إلػى امتػداح  يرفعيا إلى فيو، واا

لنػػا كيػػؼ أف ىػػذه الصػػورة ليػػا ظػػالٌؿ الكػأس وشػػاربو مًعػػا بيػػذا الوصػػؼ، الػػذي ينقػؿ 
ولبيػػاف ذلػػؾ معنػػا ىنػػا أربػػع صػػور تػػدور فػػي ىػػذا الفمػػؾ،   غػػائرٌة فػػي نفػػوس القػػـو

 وتتناوؿ معنًى واحًدا، ىو الكأس وشاربيا، ينصبيا بيف يديو ويرفعيا إلى فيو.
ونريد ىنا أف نتأمؿ ىػذه الصػورة لنعػرؼ كيػؼ تبػارى فييػا الشػعراء األربعػة، 

ي نقػؿ ىػذه الظػاىرة مػف خػالؿ الصػورة التشػبييية لتكػوف دلػياًل عمػى وكيؼ أبدعوا ف
ذيػػوع ىػػذه السػػمة فػػي الشػػعر العربػػي، ومجيئيػػا فػػي قوالػػب كثيػػرة غيػػر التشػػبيو ممػػا 
يستدعي النظر والتتبع لدراسة جانب مف الجوانب االجتماعية والنفسية التي يعكسيا 

 الشعر العربي.
ألصػؿ إلػى أييػا أفضػؿ، وأي الشػعراء  وقد تأممت الشواىد األربعػة التػي معنػا

األربعػػة أبػػرع وأدؽ فػػي تصػػوير ىػػذا المعنػػى، فوجػػدت لكػػؿ مػػنيـ إجػػادة وتفػػرًدا، ممػػا 
 أوقعني في حيرة  
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 وىذا ما نحاوؿ بيانو، قبؿ أف نقرر أييـ أدؽ في بياف ىذه الصورة.
  قوؿ الحسيف بف الّضحاؾ : الشاىد األوؿ :        

يييييييييي نَكأْع  ن  نََِ ييييييييييشينَكأَا َ ييييييييييَناََ يييييييييي ي
ن

.
.
ِِنن. ييييييِ نهََ ْليييييي نرِييييييَناَْعييييييِ ن َْاد   ِ نب َ ييييييشز

ن

والصػػػورة كمػػػا ىػػػو واضػػػح صػػػورة مركبػػػة، تتنػػػاوؿ الكػػػأس وشػػػاربيا صػػػورة           
المشػػبو: الكػػأس نصػػبيا شػػاربيا عمػػى فيػػو "َكَأنََّمػػا َنَصػػٌب َكْأُسػػُو َقَمػػٌر" أي الكػػأس مػػع 

رة الممتقطة إذف ليست لمكأس الشارب أو الشارب في حالة يتناوؿ فييا الخمر، الصو 
 في جانب، والشارب في جانب، بؿ ىما معًا ىذه ىي صورة المشبو.

أما صورة المشبو بو فيي القمر يكرع في بعػض األنجػـ، أعنػي صػورة القمػر        
مع الػنجـ فػي ىيئػة واحػدة وصػورة متكاممػة، ال ريػب أف أجػزاء الصػورة واضػحة فػي 

لكػػأس ىػػو الػػنجـ، لكننػػا إذا فككنػػا أجػػزاء الصػػورة الطػػرفيف، فالشػػارب ىػػو القمػػر، وا
وفرقناىػػا فػػات المغػػزى المػػراد منيػػا، فمػػيس المػػراد تشػػبيو الشػػارب بػػالقمر فػػي جيػػة، 
وتشبيو الكأس بالنجـ في جية ثانية، بؿ المراد، ىيئة الكأس مع الشارب فػي جيػة، 

 وىيئة القمر مع النجـ في جية أخرى.
 (ٔ)كب الذي يفسره فؾ تركيبو كما ذكر البالغيػوفوىذا ضرب مف التشبيو المر        

الشاعر ىنا كأنو يتكمـ عف الكأس دونمػا تعػرض لشػاربيا "كأنمػا نصػب كأسػو" وىػذا 
ضػػرب مػػف الصػػنعة  ألنػػو أراد أف يمفتنػػا مػػف أوؿ وىمػػة إلػػى الييئػػة والصػػورة صػػورة 
و، نصػب الكػػأس، أي ارتفاعػػو حػيف يتناولػػو الشػػارب ممسػكا بػػو واضػػًعا إيػاه عمػػى فيػػ

فالكػػأس ال يكػػوف منصػػوًبا وحػػده بػػؿ ينصػػبو شػػاربو، فبػػاف مػػف ىػػذه العبػػارة المػػوجزة 
صورة المشبو وىي الكأس وشاربو حاؿ الشرب، المراد إذف مف عبارة: "نصب كأسػو" 

ا ومػػرآة لصػػورة الكػػأس مػػع الشػػارب ثػػـ تػػأتي صػػورة المشػػبو بػػو، التػػي جعميػػا بياًنػػ
 الُفْمِؾ".المشبو: "ُيَكرُِّع ِفي َبْعِض َأْنُجـِ 

                                           

 ٕٜٔ( يرجع أسرار البالغة : صٔ)
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صػورة المشػبو بػو صػورة تتركػب أجزاؤىػا مػف أشػياء ليػا ف ٌؼ،وىذا خياؿ طريػ       
، (ٔ)وجود في الواقع، لكنيا عمى ىذه الييئة ال وجود ليا، فيي مػف التشػبيو الخيػالي

ُو الطَّْيػُر كما قالوا في قولو تعالى:  َوَمْف ُيْشِرْؾ ِبالمَِّو َفَكَأنََّمػا َخػرَّ ِمػْف السَّػَماِء َفَتْخَطفُػ
يُح ِفي َمَكاٍف َسِحيٍؽ﴾ فذلؾ أف القمر والنجـ مف األشياء التي ليػا  (ٕ)َأْو َتْيِوي ِبِو الرِّ

 رى مف خاللو صورة المشبو.ن، لؽلكنو الخياؿ الذي حمَّ  ُمَشاَىد وجود
 عؽ الشاعر في ىذه الصورة حيػث يعبػر بالفعػؿ " ُيَكػرُِّع" ومػا وراء الكػر ـ يتألَّ ث       

يـ شارب الخمر وليفتو عمى الكأس، وشػدة تعمقػو بمػا نيعكس  ونيـٍ  وشرهٍ  وعٍ لو  مف
فيو والمضارع يمد ىذه الصورة بالحضور والمثوؿ بػيف أعػيف القػارئ، وكػذلؾ التجػدد 

ر طوالحػػدوث وتكػػرار ىػػذا الفعػػؿ ومػػع ذلػػؾ أقػػوؿ: إف الشػػاعر إف كػػاف أوجػػز فػػي الشػػ
لكػف ىػذا اإليجػاز ت، وجزة كمػا أسػمفاألوؿ حيث نقػؿ لنػا صػورة المشػبو فػي عبػارة مػ

طناب إال مراعاة الوزف فاتو في صورة المشبو بو، ألنني أرى أنو أطنب دوف داٍع ل 
" وكػذلؾ إضػافة ضِ ْعػي بَ أما قولػو: "ِفػ ،في نجـ عُ رِّ كَ ألنو كاف يكفيو أف يقوؿ : قمر يُ 

ة الػنجـ بػؿ إف األنسػب أرى فيو داللة زائدة في صػور  " الؾِ مْ الفُ ـ ِ جُ نْ النجـ إلى الفمؾ "أَ 
ىنا أف ينّكر النجـ كما نكر القمر فوراء تنكير القمر داللة ال تكوف في التعريؼ كأنو 

ا مػػف نػػوع خػػاص، لػػيس ىػػو القمػػر المعػػروؼ، بػػؿ ىػػو قمػػر عجيػػب غريػػب د قمػػرً قصػػ
 طريؼ ألنو يكرع في نجـ، وليس ىذا مف شأف القمر المعروؼ لنا.

ا غرابػة التنكير مػع تنكيػر القمػر ألنػو يعنػي أيًضػ ، التسؽ ىذا"نجما"فمو نكر        
، بؿ ىو نجـ يكرعو قمر، وىذا أنسب لمػا يرمػي الىذا النجـ وأنو كذلؾ نجـ ال ك نجـو

د اىَ َشػػإليػػو التشػػبيو الخيػػالي، ألف الصػػورة مػػا دامػػت ال تتحقػػؽ ىكػػذا فػػي الواقػػع المُ 
ف نػػرى القمػػر لمعيػػوف، فػػإف األنسػػب ليػػا أف تكػػوف عناصػػرىا غريبػػة مميػػزة، نعػػـ نحػػ

                                           

 .ٜٔ،ٕٜ( التصوير البياني د/أبو موسى ٔ)
 (.ٖٔ( الحج )اآلية:ٕ)
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ونرى النجـ، لكف القمر الذي يكرع النجـ عجيب غريب فريد، وىذا مػا يؤديػو التنكيػر 
 في ىذا السياؽ.

ف كانػت مركبػة، وىػذا مػا جعميػا رائعػة خاّلبػة إال أف ثمػة ظػالالً        وىذه الصػورة واا
ف امتدح الكػأس وشػاربيا، لكنػو كػاف أز أج في يػؿ إلػى مائيا، أقصد إلى أف الشاعر واا
ؿ شػاربيا، وذلػؾ أف الشػارب جػمػف أ دح الشارب أكثػر، وكأنػو مػا امتػدح الكػأس إالم
مو في المشبو بو القمر، والكأس يقابمو النجـ، وشتاف شتاف بيف القمر والػنجـ   قابي

ىتمامػو مػف وراء التصػوير امف  ىكذا تبدو أضواٌء يرمي إلييا الشاعر وتعكس جانًبا
 البياني.

 قوؿ أبي نواس :      
ِ نِخلخَيييي  نإِن ِْ نهَ َيييي ييييَِس   َْ ييييَن َِ نرِ  نَرهنَعيييي  
ن

.
.
َكبويييييَن. ِْ يييييَ نهَل ْ يييييِلنَك َِ نرَيييييَنَدهج ن نب  َبزيييييل 

ن

ىي كذلؾ صورة الكأس مع شاربيا، يقابميا مػف ُيَقبَّػُؿ كوكًبػا فػي ظممػة الميػؿ،         
المشبو الكأس مع الشارب، المشبو بو ىيئة مف يقبؿ نجًما، المػراد إذف ىيئػة بييئػة 

: شػرب المػاء " "والعػبِ بصورة ولكننا وجدنا أبا نواس ىنا يستخدـ الفعؿ "عبَّ  وصورة
وقيػػؿ: الجػػرع، وقيػػؿ: تتػػابع ، ، وقيػػؿ: أف يشػػرب المػػاء وال يتػػنفسص  مػػف غيػػر َمػػ

 .(ٔ)الجرع"
وفػػي ىػػذا داللػػة عمػػى مػػدى الػػنَّيـ الػػذي يبػػدو عنػػد شػػربو الخمػػر وأنػػو ال يشػػرب      

نما يعب عبا  ا ويبتمع ابتالًعا وال يكػاد يتػنفس حتػى ال يقطػع الشػراب   شرًبا معتاًدا، واا
 ويقوي ىذا القيد بػ )إذ( الذي يقطع بتحقؽ ىذا العّب "ِإَذا َعبَّ ِفيَيا".

" فرأيػت عنػد النظػرة األولػى        وقد وقفت مع التعريؼ باإلضػافة فػي "َشػاِرُب الَقػْوـِ
ؿ: إذا عػّب منيػا الشػارب أنيا جاءت مف أجؿ الوزف وأنو كاف يكفػي أف يػوجز ويقػو

ألف التعريػػؼ ىنػػا يعطػػي ليػػذا الشػػارب   ولكػػّف النظػػرة األولػػى حمقػػاء كمػػا يقولػػوف
                                           

 (.( لساف العرب )عببٔ)
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" وىػػـ أىػػؿ شػػرابٍ  بُ ارِ خصوصػػية، وأنػػو لػػيس أّي شػػارب بػػؿ ىػػو : "َشػػ وتػػذوؽ  القػػـو
دماف ليذا الخمر، وليػـ بػو عُ  ال تكػوف لغيػرىـ أمػا التعبيػر بالفعػؿ "خػاؿ" الػذي  ةٌ َقػمْ واا

المقاربػة فيخطػو بنػا خطػوة نحػو قػرب الشػبو، وكػأف األمػر لػيس عمػى  عػاؿفىو مف أ
ا إليػو أنػو يقبػؿ عمػى الحقيقػة كوكًبػ َخيَّؿُ التشبيو بؿ أف الذي ينظر إلى شارب القـو يُ 

ييَ نهَل ْ ييلِنن" :أمػػا القيػػدس، ولػيس بشػػرب مػػف الكػأ َِ ببريػػؽ  ةٌ حيػػمو  " فمػو ظػػالؿٌ رَيَنَدهج ن
 ولمعانو. وعى لظيور الكوكب وبريقدجى الميؿ أدُ وألف  ،الكأس ولمعانو

ونالحظ ىنػا أنػو كػاف أميػؿ إلػى امتػداح الكػأس منػو إلػى امتػداح شػاربيا عمػى       
ألنو لػـ يتعػرض لػذكر   كاف في الصورة السابقة ألبي الحسيف بف الضحاؾ عكس ما

الشارب إال أنو يشرب منيا والنجـ الذي ىو الكػأس فػي صػورة المشػبو، يظيػر ظػالـ 
 ا.جى إشراقً دِ زادىا ال تيجانب إشراقة النجـ البما الشارب حينئذ فال ظيور لو الميؿ، أ
ننوالمضارع "        " يستحضر الصورة ويجددىا وكيؼ أنو يواصؿ ىػذا التقبيػؿ، ب  َبزل 

ننثـ ما يعطيو معنػى الفعػؿ ىنػا " واّد والحػب، إذ القبمػة تكػوف تػ" مػف التواصػؿ والب  َبزيل 
ىػػا فػػي ايا لنر بىكػػذا نقػػؿ لنػػا أبػػو نػػواس صػػورة الكػػأس وشػػار  ،عنػػد الشػػوؽ والحنػػيف
 مف الميؿ فأحسف حيث عرضيا كذلؾ في بيت واحد. في داجٍ صورة مف يقبؿ كوكبا 

 قوؿ كشاجـ نصؼ فتاة :       
نهَييييييييّشه ييييييييَنحَْ ييييييييَش   َِ ييييييييَنَس َْبخ  ََ نإَِرهن

ن

.
.
هنن. ناَييييييْذسو يييييَنح  َبزيييييل  ْ غو َْ َذن ََسْحنِيييييَن

ن(1)

ن

فػػي جانػػب، بينيمػػا ىػػذا الػػتالحـ والتواصػػؿ تمػػؾ ىػػي صػػورة  رَّاحوالػػ ىكػػذا الفتػػاة        
ا الشػػػمس والبػػػدر فػػػي ىيئػػػة مًعػػػ مػػػاا، ىكػػػذا ىقبػػػؿ بػػػدرً تالمشػػػبو، ويقابميػػػا الشػػػمس 

وكشػاجـ ىنػا  ،متواصمة متكاممػة تمػؾ ىػي صػورة المشػبو بػو صػورة مركبػة كمػا تػرى
نمػػا ي مفػػت العيػػوف إلػػى يمقػػي الضػػوء عمػػى الػػراح "الخمػػر" مباشػػرة ال يػػذكر الكػػأس، واا

ف كاف ذكر الكأس ئبريؽ الخمر وصفا ا إذ إف صػورة إشػراقً الي عمػى يضػفو ابتداًء، واا
                                           

 .ٛٙٗ، ٚٙٗ/ٕ( يراجع زىر اآلداب وثمر األلباب لمقيرواني ٔ)
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وترى التعبير بصيغة الرؤيػا  ،تفاعؿ صفاء الزجاج مع صفاء الخمر يعطي بريقًا أشد
ََِنفي الطرفيف: "  خِيػؿيية قوة، ألنػو لػيس مجػرد تشبي" يعطي لمصورة الت ََسْحنَِ، َس َْبخ 

ؿ اليقػيف التػي تفيػد تحقػؽ ابيو بؿ ىو كأنو يرى عمى الحقيقػة والرؤيػا مػف أفعػأو تش
 ر البيت.دالفعؿ، ويدعميا كذلؾ القيد بػ "إذا" في ص

هىكذا تأمؿ قولو: "     ناَْذسو َنح  َبزل  ْ غو َْ بيو بػؿ شػ" وكأف الصورة ليسػت عمػى الت ََسْحنَِن
تخدمو أبػو نػواس فأحسػف فػي رأى الشمس تقبؿ البدر واستخدـ فعؿ التقبيػؿ كمػا اسػ

عتنػي اا رد عنػو لمَّػفػلكنػو ت ،رتباط بيف الكأس وشػاربياذلؾ وعكس معنى التعمؽ واال 
ا فمػـ يكتػؼ بإظيػار بريػؽ الخمػر ولمعانيػا بػؿ سػمط عينػو عمػى بالخمر وشاربيا مًعػ

وىػو فػي  ،الكػأس حالػة شػربياجػاور جماؿ تمؾ الفتاة وبياضيا وحسف وجييا حيػث 
 ابف الضحاؾ في الشاىد األوؿ. ذلؾ يشبو الحسيف

ؿ واألنسػب ليػذه الصػورة أف يجعػؿ البػدر ىػو مػغير أنني أرى أنو كاف مف األج     
ا يقبؿ بػدراً" سً مشوليس كما قاؿ: "أرتني  ؿُ بِّ قَ ا يُ الشمس، فيقوؿ : رأيت بدرً  ؿُ بِّ قَ الذي يُ 
  .لخ...إةوجو الحسف يشبو بالبدر، في البياض والممعاف والحسف واالستدار الألف 

ف كاف الوجو يشبو بالشػمس كػذلؾ ولكػف التشػبيو بالبػدر أنسػب وأجمػؿ، إذ         واا
 حرارة تنعكس عمى الوجوه. ليا كما أف يوفينعكس عمى الع اعٌ شعإف الشمس ليا 

ا بػالخمر، أعنػي كػاف األولػى أف يجعػؿ الفتػاة ىػي وىذا الشعاع المنعكس أقػرب شػبيً 
ا، يقبػػؿ شمًسػػ فتػػاة تشػػرب الػػراح فػػي صػػورة بػػدرٍ البػػدر والػػراح ىػػو الشػػمس لنػػرى ال

ف كاف   مػفمعروفة، يمحؽ كؿ جػزء منيػا بمػا يناسػبو  ىاة لكف أجزاءبركمفالصورة واا
 خر.الطرؼ اآل

ا وىػػذا مػػا اسػػتدركو ابػػف الرومػػي فػػي الشػػاىد الرابػػع حيػػث جعػػؿ الشػػارب بػػدرً       
ليؾا و والكأس شمسً   ذلؾ. اا

 ي:الشاىد الرابع : قوؿ ابف الروم     
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ناَيييييييْ َ نرَييييييي  ن ن َْاَ يييييييْشح   نَوهََ يييييييأْط 
ن

.
.
ْنييييييييي  نَواَيييييييييْ َ ن ََ ــــيييييييييـَاِع نَخْ يييييييييظ نن. نَِ

ن

َِــــــيييييييييـَ َِساَ َْ ن يييييييييَنَوَكيييييييييأَن  َِ نرََ أَا 
ن

.
.
يييييييييْ ظِنن. نَعيييييييييَِسَ نهَ   نب  َبزيييييييييل  نََِ يييييييييشي

ن

ىي تمؾ الصورة المثيرة التي تداعب خياؿ الشعراء، ولقد كاف ابف الرومػي ىنػا       
تػػأماًل أجزائيػػا متفرًَّسػػا لتفاصػػيميا، لػػذلؾ عرضػػيا فػػي بيتػػيف ال فػػي بيػػت مغرًمػػا بيػػا م

 واحد شأف مف قدمناىـ.
ط بصػره عمػى ىػذا مة األولػى إلػى أنػو سػمَّ ى" ليمفتنا مف الو  َْاَ ْشح   ننوبدأ بقولو: "     

فػي تمػؾ  معِنػيِ ؿ عمػى أف الشػارب ىػو الدإلى الشارب ليػ والمشيد، وأعاد الضمير في
ناَيْ َ نرَي  ن" الحػاؿ ولػذلؾ جػاء بعػد ىػذه الجممػة بػواالصورة، و  " ىػذا ىػو الحػاؿ َوهََ يأْط 

ض عمييػػا قػػبالتػػي كػػاف عمييػػا شػػارب الخمػػر عنػػدما أبصػػره، الكػػأس بػػيف أصػػابعو ي
لشػغفو  بيػافٌ  "" ََ ــــيـَاِع نَخْ يظ ننبأصابعو الخمس، وذكر الخمس بعػد ذكػر األصػابع

ْني  نَواَيْ َ ن ََ يَاِع نَخْ يظ نناَيْ  َننليا وحرصو عمييا وتعمقو بشػربيا، " َِ ن " ذلػؾ تصػوير رَي  
دقيػػؽ لشػػارب الخمػػر وقػػد وضػػع الكػػأس عمػػى فيػػو وقػػبض عمييػػا بأصػػابعو الخمػػس، 

 وتمؾ ىي صورة المشبو.
 أما صورة المشبو بو ففي البيت الثاني :       

َِــــــييييييـَ َِساَ َْ ن ييييييَنَوَكييييييأَن  َِ نرََ أَا 
ن

.
.
ييييييين. نَعيييييييَِسَ نهَ   نب  َبزيييييييل  نْ ظِنََِ يييييييشي

ن

ويػة والتوكيػد، ولػـ ق" وكأنو يضيؼ بذلؾ مسحة مػف التَكأَن نتأمؿ كيؼ أعاد "           
مػف  "كػأف"، ىػذا فػوؽ مػا تفيػده "ع شػاربيا"مػ أو "وكأنيػا وشػاربيا"قوؿ: ييكتؼ بأف 

قولػو كمػا فػي الكػاؼ،  فالشػبو ممػا يميزىػا عػ ىقوة الشبو، حيث تسػتخدـ حػيف يقػو 
ننصورة المشبو بو ىنا في قولو: " (ٔ) َقاَلْت َكَأنَُّو ُىَو﴾ :تعالى عمى لساف بمقيس ََِ شي

                                           

وذكر ابف المنير في االنتصاؼ مػا يػدؿ عمػى أنيػا تفيػد قػوة الشػبو فقػاؿ: الحكمػة فػي عػدوؿ ( )ٔ)
بمقيس في الجواب عف ىكذا ىػو المطػابؽ لمسػؤاؿ إلػى َكَأنَّػُو ُىػَو إف َكَأنَّػُو ُىػَو عبػارة مػف قػوي 

فسو في التغاير بيف األمػريف وكػاد يقػوؿ ىػو ىػو وتمػؾ حػاؿ بمقػيس، عنده الشبو حتى شكؾ ن
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نَعَِسَ نهَ  ْ ظِن نػدرؾ أف الشػارب ىنػا ىػو  ؿٍ بػأدنى تأِمػ ،" نعـ ىي صورة مركبػةب  َبزل 
 مر، وأف الكأس ىي الشمس.قال

وىذا أقوى وأبمغ مف أف يكػوف الشػارب ىػو الشػمس والكػأس ىػي الخمػر كمػا        
الشاىد السابؽ صحيح أف الشاعر ىنا لـ يوجز حيث عرض تمػؾ الصػورة أسمفنا في 

لكػف إذا تميػز غيػره  وىػو مػا كػاف معيػوًدا عػف الشػاعر، في بيتيف ال في بيت واحػد،
ف ىػػذا النػػوع مػػف التفصػػيؿ لػػو شػػراكة فػػي الحسػػف وبػػاب فػػي البالغػػة ال فػػإباإليجػػاز، 

كػف مػف نفسػو، واسػتقر فػي تم ،شػيدمبيػذا ال غرًمػاكػاف م اينكر، ألنو كمػا قمػت سػمفً 
ا حيػث امتػدت عينػاه إلػى الكػأس ذاكرتو فراح يفصؿ أجزاء الصورة وينقميا نقػاًل دقيًقػ

عمى الفػـ، واألصػابع مطبقػة عمييػا ال يرتفػع عنػو أصػبع واحػد بػؿ األصػابع الخمػس 
 تحيط بالكأس.

نيا لصورةٌ        عالقة مثيرة ليا ظالؿ تثوي وراء تمؾ الصورة الحسية، وىي تمؾ ال واا
عمػى الكػأس  ضرب والود التي رأيناىػا فػي صػورة القػبقبيف الكأس وشاربيا عالقة ال

فػي جانػب  و بالفـ في جانب المشبو، يقابميا صورة التقبيػؿ لعػارض الشػمسالتصاقو 
مر ال يمتصػؽ بالشػمس قمثيػرة لممشػاعر، فػال معنويػةٌ  ، قمت لمصورة ظالؿٌ المشبو بو

مشػػيد التقبيػػؿ الػػذي يعكػػس الػػود  ؾحساسػػإبفحسػػب بػػؿ ىػػو يقبميػػا، ولػػؾ أف تعػػيش 
ة التػػي تعكػػس لنػػا العالقػػة ذاّتيػػا بػػيف آفػػة بػػيف القمػػر والشػػمس، والتػػي ىػػي المػػر لواأل 

 .ٍه شديدالكأس وشاربيا، مما ينقؿ لنا مدى التعمؽ بالخمر وتناوليا ِبَشرَ 
ىذه نماذج أربعة رأينا مف خالؿ ىذا العرض السريع كيؼ كاف لكؿ شاعر منيـ      
رد، قد ال نجده عند غيره، ووجدنا ثالثػة مػنيـ اشػتركوا فػي عػرض الصػورة فبداع وتإ

                                                                                                           

وأما ىكذا ىو فعبارة جاـز بتغاير األمريف حاكـ بوقوع الشػبو بينيمػا ال غيػر فػال تطػابؽ حاليػا 
دار الكتػػػب -ٕٔٓ/ٓٔ( روح المعػػاني لدلوسػػيفمػػذا عػػدلت عنيػػا إلػػى مػػا فػػي الػػنظـ الجميػػؿ

 ىػ٘ٔٗٔ-ٔط-بيروت-العممية
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عرضػيا ففي أسموب موجز، حيث جاءت في بيت واحد، أما الرابػع وىػو ابػف الرومػّي 
جعميػا غايػة فػي الحسػف إذ  بو في ذلؾ ألنو فّصؿ الصػورة تفصػيالً عفي بيتيف، ولـ ن

لعيف تبصر معو ما أبصره لما قاؿ : "أبصػرتو " ا رأي اإنو جعمنا نرى كؿ أجزائيا وكأنَّ 
 في مطمع البيت األوؿ.

أف نقػدـ أحػػد الشػػعراء  يفَ ِمػػجِ وَ  ،عندئػذ نقػػؼ حػائريف أمػػا ىػذه الصػػورة التشػبييية    
عمى نظاـ بػديع يختمػؼ عػف  تف الورود، كؿ باقة ُرصَّ معمى غيره، كأننا بيف باقات 

لييػا، وجػدت لكػؿ واحػدٍة منيػا خالبػة إصػر عػت البمػت عينػؾ بينيػا ورجَّ قَّ نغيره، كمما 
 مد نفسؾ إعجابًا يحّيرؾ أف تحكـ بحسف إحداىا عمى صواحبيا. ت

 
ِّ
 انقريواوً

ُ
 مىلف
ا، ولـ يقؼ ا خاطفً ليذه الصورة عرضً  ػرحمو ار  ػوقد عرض العالمة القيراوني      

بػي نػواس أ بيػتالحسػيف و  بيتابف الرومّي عمى  عندىا وقفة تأمؿ، حيث فّضؿ بيت
ليػػؾ مػػا  دوف أف يػػذكر سػػبب التفضػػيؿ، وال وجػػو الحسػػف وراء ىػػذا الحكػػـ المجمػػؿ، واا

 عرضو في ىذه األبيات: "قاؿ الحسيف ابف الضحاؾ الخميج أنشدت أبا نواس قولي:
يييييييييي  نََِ ييييييييييشين نَكأْع  نَكأَا َ ييييييييييَناََ يييييييييي ي

ن

.
.
ِِنن. ييييييِ نهََ ْليييييي نرِييييييَناَْعييييييِ ن َْاد   ِ نب َ ييييييشز

ن

بو منؾ، ولكف  أحؽِ مالؾ فقد رعتني؟ قاؿ: ىذا المعنى أنا نعر نعرة منكرة، فقمت     
 ثـ أنشد بعد أياـ : سترى لمف ُيروي  

ِ نِخلخَيييي  ن ِْ نهَ َيييي ييييَِس   َْ ييييَن َِ نرِ  نإَِرهنَعيييي  
ن

.
.
َكبويييييَن. ِْ يييييَ نهَل ْ يييييِلنَك َِ نرَيييييَنَدهج ن نب  َبزيييييل 

ن

 وقاؿ ابف الرومي فكاف أحسف منيما:    
ناَييييييييْ َ نرَيييييييي ن  ن َْاَ ييييييييْشح   نَوهََ ييييييييأْط 

ن

.
.
ْنيييييييي  نَواَييييييييْ َ ن ََ ــــييييييييـَاِع نَخْ ييييييييظ نن. نَِ

ن

َِــــــييييييييييـَ َِساَ َْ ن ييييييييييَنَوَكييييييييييأَن  َِ نرََ أَا 
ن

.
.
ييييييييْ ظِنن. نَعييييييييَِسَ نهَ   نب  َبزييييييييل  نََِ ييييييييشي

ن

 قاؿ أبو الفتح كشاجـ :     
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نهَييييييييّشه ييييييييَنحَْ ييييييييَش   َِ ييييييييَنَس َْبخ  ََ نإَِرهن
ن

.
.
هنن. ناَييييييْذسو يييييَنح  َبزيييييل  ْ غو َْ َذن ََسْحنِيييييَن

ن(1)

ن

العالمػػة القيراونػػي عمػػى أف قػػاؿ بعػػد أف ذكػػر موقػػؼ أبػػي نػػواس مػػف  يػػزد لػػـ        
الحسػػيف بػػف الضػػحاؾ: "وقػػاؿ ابػػف الرومػػّي فكػػاف أحسػػف منيمػػا " بػػذا الحكػػـ المجمػػؿ 
الذي ال يقضي حاجة تتطمع إلييا النفس عمؽ صاحب زىر اآلداب، ولـ يػبف لنػا عػف 

 نواس والحسيف.سبب الحسف في قوؿ ابف الرومي، ولـ يفاضؿ بيف قوؿ أبي 
ولعؿ الحسف الػذي أراده القيراونػي، مػا فػي ىػذه الصػورة مػف التفصػيؿ والتأمػؿ       

الذي بيناه سمًفا، والذي كاف وراء عرض ىذه الصورة في بيتيف ال في بيت واحد، ثـ 
وجدناه كذلؾ يذكر في صحبة ىذه الشواىد، قوؿ أبي الفػتح كشػاجـ عمػى أنػو تنػاوؿ 

تشبييية يتبارى فييا مع ىؤالء الثالثة، دوف أف يتعرض كذلؾ ىذا المعنى في صورة 
 ليا بشيء مف المدح أو الذـ ولـ يفاضؿ بينيا وبيف تمؾ الصور.

ونأخػػػذ مػػػف ىػػػذا العػػػرض أف التبػػػاري فػػػي المعنػػػى الواحػػػد كػػػاف موضػػػع اىتمػػػاـ      
 الشعراء، وأنيـ كانوا يعمدوف إليو ولـ يكف يجرى ىكذا عفو الخاطر، ذلؾ واضح فػي
قوؿ أبي نواس: "ىذا المعنى أنا أحؽ بو منؾ" وفي النعػرة المنكػرة التػي نعرىػا والتػي 

 كانت دلياًل عمى إعجابو بيذا المعنى، واىتزازه لو، ودىشتو لسماعو.
 مىلف انثالِالَّوً 

مػع تمػؾ الصػورة التشػبييية التػي تبػارى  ػرحمػو ار  ػوقػؼ العالمػة البػاقالني       
ء، وراح يحكػػـ ويفاضػػؿ بينيػػا، وقػػد عػػرض ذلػػؾ فػػي إطػػار فضػػؿ فييػػا ىػػؤالء الشػػعرا

أف جػنس الشػعر معػارض  أف يتػوىـ متػوىـٌ  بغيالقرآف الكريـ عمى الشعر، وأنو ال ين
 معػػافٍ  ةلجميػػع األسػػاليب، أمػػا الشػػعر فثمػػ لػػنظـ القػػرآف، إذ إف نظػػـ القػػرآف مبػػايفٌ 

 :ػرحمو ار عميو  ػيتسابؽ فييا الشعراء قاؿ 

                                           

 دار الجيؿ، بيروت، بدوف تاريخ. ٛٙٗ، ٚٙٗ/ٕىر اآلداب وثمر األلباب لمقيرواني ( يراجع ز ٔ)
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نمػػػا "       بػػػبعض،  بعضػػػيا عمػػػى بعػػػض ويقتػػػدي فييػػػا بعػػػٌض  ريغيػػػ ىػػػي خػػػواطرٌ واا
 ، وجنٌس متداوؿٌ  عميو في الجممة فيو قبيؿٌ  فيإليو، ويصح التوا ميوالغرض الذي ير 

 مسموكة. ، وطريقةٌ مورودةٌ  ، وشريعةٌ عٌ ازَ نَ متَ 
ي التي تصيدقأال ترى ما روي عف الحسيف بف الضحاؾ، قاؿ: أنشدت أبا نواس      
  :منيا
يييييييييي  نََِ ييييييييييشينَكأَن نَكأْع  نا َ ييييييييييَناََ يييييييييي ي

ن

.
.
ِِننن. يييِ نهََ ْلييي نرِيييَناَْعيييِ ن َْاد   ِ نب َ يييشز

ن

 قصيدتو التي يقوؿ فييا :  قاؿ فأنشدني أبو نواس بعد أياـٍ 
ِ نِخلخَيييي  ن ِْ نهَ َيييي ييييَِس   َْ ييييَن َِ نرِ  نإَِرهنَعيييي  

ن

.
.
َكبويييييَن. ِْ يييييَ نهَل ْ يييييِلنَك َِ نرَيييييَنَدهج ن نب  َبزيييييل 

ن

لػؾ معنػى وأنػا حػي ؟ فتأّمػؿ ىػذا األخػذ، وىػذا الوضػع،  فقاؿ : أتظػف أنػو ُيػروي     
 وىذا االتباع.

ت فإنيػػا ليسػػت عمػػى مػػا رااعبػػأمػػا الخميػػع فقػػد رأى اإلبػػداع فػػي المعنػػى، فأمػػا ال      
ِ ننظنو، ألف قولو: " وتفػاوت، وفيػو إحالػة، ألف  فٌ " لػيس بصػحيح، وفيػو ثقػؿ بػيِّ  ب َ يشز

ا" فكممػة يَيػفِ  بَّ ا َعػذَ أمػا قػوؿ أبػي نػواس "إِ و ، ا أف يكرع في نجـالقمر ال يصح تصورً 
قد قصد فييا المتانة، وكاف سبيمو أف يختار سواىا مف ألفاظ الشرب، ولػو فعػؿ ذلػؾ 

 كاف أصمح.
مف التكمؼ الذي البد لو منو، أو مثمػو، إلقامػة  " فيو ضربٌ ـِ وْ القَ  بُ ارِ وقولو: "شَ      

 الوزف.
نرَننثـ قولو: "      َكبويَِخْلخَ  نب  َبزل  ِْ َ نهَل ْ ِلنَك َِ " تشػبيو بحالػة واحػدة مػف أحوالػو، َنَدهج ن

نما يتناولو ليال، فميس بتشبيو مسػتوفي، عمػى  وىي أف شرب حيث ال ضوء ىناؾ، واا
ما فيو مف الوقوع والمالحة، والصنعة وقد قاؿ ابف الرومػي مػا ىػو أوقػع منػو وأممػح 

 وأبدع:
ناَيييييييييْ َ نرَييييييييي  ن ن َْاَ يييييييييْشح   نَوهََ يييييييييأْط 

ن

.
.
ْنييييييييي  نَواَيييييييييْ َ ن ََ ـيييييييييـَاِع نَخْ يييييييييظ نن. نَِ

ن
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َِــــــييييييييييـَن َِساَ َْ ن ييييييييييَنَوَكييييييييييأَن  َِ نرََ أَا 
ن

ييييييييْ ظِنن.-. نَعييييييييَِسَ نهَ   نب  َبزييييييييل  نََِ ييييييييشي
ن

 والشؾ في أف تشبيو ابف الرومي أحسػف وأعجػب، إال أنػو لػـ يػتمكف مػف إيػراده      
 احد.و في بيت و أتى بالمعنى أف إال في بيتيف، وىما مع سبقيما إال 

نمػػا أردت بػػذلؾ أف أعرفػػؾ أف ىػػذه أمػػور متقاربػػة، يقػػع فييػػا التنػػافس والتعػػارض،  واا
طباعنػػا، وطػػػوع مػػػداركنا،  ؼواألطمػػاع تتعمػػػؽ بيػػا، واليمػػػـ تسػػمو إلييػػػا،  وىػػي إلػػػ

 .(ٔ)ومجانس لكالمنا" 
غيػر بعضػيا يفي مطمػع ىػذا الػنص أرشػد العالمػة البػاقالني، إال أف ىػذه خػواطر     

ي فييا بعض ببعض، وفي آخره كذلؾ بػيف أف ىػذه أمػور متقاربػة عمى بعض، ويقتد
وىػػذا بيػػاف لتمػػؾ الطريقػػة ومػػا يماثميػػا مػػف التسػػابؽ والتنػػافس ...يػػا التنػػافسفييقػػع 
 اري في المعنى الواحد.بوالت

فقػد أخػذ  ،الو في تعميقو عمػى ىػذه الشػواىدقغير أننا ال نسمـ لو في بعض ما      
"يكػػرع" وأف فيػػو ثقػػال، وفيػػو إحالػػة ، وذلػػؾ أف القمػػر ال  قولػػو:عمػػى الحسػػيف تعبيػػره ب

سممنا بذلؾ فإف ثقؿ الكممػة، يناسػب  ذايصح أف يكرع في نجـ وأقوؿ: إنو ال ثقؿ، واا 
 اه في الصورة كما أسمفنا.مغز يـ وقوة الشرب، وذلؾ لو نمقاـ ال
 ا أف يكرع في نجػـ، فيػذا عجيػب حػيف يصػدر مػفأما أف القمر ال يصح تصورً       

مثػػؿ العالمػػة البػػاقالني، ألف ىػػذا مػػف خيػػاؿ الشػػعراء ومػػف التصػػوير البيػػاني الػػذي 
يضػػاحً ليػػا وبياًنػػ يقتضػػيو وبيػػاف صػػورة المشػػبو، التػػي جعمنػػا المشػػبو بػػو مػػرآةً  ا ا واا

 لمعالميا.
 ولػو انػةتإنيػا كممػة قصػد بيػا الم :" قػائالً بَّ "عَ بػػثـ أخذ عمى أبػي نػواس تعبيػره      

انػة والقػوة فػي ىػذه ترى أف المأ نػيظ الشػرب كػاف أصػمح، ولكناختار غيرىػا مػف ألفػا
                                           

. تحقيػػؽ أحمػػد صػػقر دار المعػػارؼ مصػػر، الطبعػػة ٕٛٔٓ – ٕٙٔ( إعجػػاز القػػرآف لمبػػاقالني ٔ)
 ـ.ٜٜٚٔالخاصة 
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الكممة والتي تحكي العّب والجرع القوي ينسجـ مع ىذه الصورة ولو مغزاه في بيانيػا 
" وأنػو لػيس ـِ وْ الَقػ بُ ارِ قولػو: "َشػ يػوكما أسمفت كذلؾ عند الوقوؼ معيا وقد عػاب عم

ليػػذه  ىً التأمػػؿ وجػػدت مغػػز إلقامػػة الػػوزف، وقػػد وقػػع فػػي ظنػػي ىػػذا، لكننػػي مػػع  إال
 ا كذلؾ.سمفً  تواإلضافة بين

َكبوييَ" :قولػػو عػػف أمػا     ِْ ييَ نهَل ْ ييِلنَك َِ نرَييَنَدهج ن " أنػػو تشػػبيو فػػي حالػػة مػػف أحػػواؿ ب  َبزييل 
يو بيػػذا، ألف ىػػذه ىػػي تمػػؾ شػػبالشػػارب حيػػث يشػػرب فػػي غيػػر ضػػوء، فػػال يعػػاب الت

وقػػد امتػػدح ، خيالػػو حيئنػػذاؿ فييػػا جػػالحالػػة التػػي التقطيػػا فػػي ىػػذه الصػػورة، والتػػي 
تشبيو ابف الرومي وفضمو عمييمػا، ولكنػو أخػذ عميػو أنػو عػرض الصػورة فػي بيتػيف 

ي مػوىما عمى سبقيما عرضاىا في بيػت واحػد، وىػذا صػحيح، لكننػا بررنػا البػف الرو 
 ا.سمفً 

ىػػذا مػػا عرضػػو العالمػػة البػػاقالني، ولعػػؿ الػػذي حػػداه إلػػى ذلػػؾ أنػػو كػػاف فػػي       
ف كػاف فيػو مػف معرض بياف فضؿ  القرآف عمى غيره مف األساليب، وأف ىذا الكالـ واا

وقػػد اعتػػذر لػػو أسػػتاذنا الػػدكتور أبػػو ، يػػو مآخػػذعماإلجػػادة والمالحػػة مػػا فيػػو إال أف 
 : وا مف كالمقاؿ بعد أف عرض جانبً فموسى بيذا االعتذار، 

 ةبيف بالغف از"وىذا فيو قدر كبير مف التحامؿ دفعو إليو سياؽ حديثو، ألنو يو      
الشعر، وبالغة القرآف، فتناوؿ الشعر بالعيف الباحثة عف العيب، فرآه فيما يمػدح بػو 
الشػػعر كمػػا تػػرى فػػي قولػػو : "القمػػر ال يصػػح فػػي التصػػور أف يكػػرع فػػي نجػػـ وغيػػر 

 .(ٔ)ذلؾ"
 مىسى : ًولفح أت
 اـؿ وأدا ممػف أطػاؿ التأمػواحدً ػأمػّد ار فػي عمػره  ػنا أبػو موسػى أسػتاذُ  دِ َعػيُ        

عمى كثير مػف طرائػؽ الشػعراء ومػذاىبيـ، وىػدى إلػى  النظر في كالـ السابقيف، ودؿَّ 
                                           

 ىػ.ٓٓٗٔ – ٕد/ محمد أبو موسى دار التضامف ط ٚٙ( التصوير البياني : حاشية صٔ)
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ا مػػف األكثػر مػػف المعػػاني المشػػتركة والمتشػػابية فػػي الشػعر العربػػي ممػػا يتطمػػب كثيػػرً 
و الستخراج األشباه والنظائر لنعد مف خالؿ ذلؾ أفضؿ ينالجيود التي تسبح في مياد
 ي والنقدي.ما ُيعد في الدرس البالغ

وفي ثنايا حديثو عف التشبيو المركب عرض ليػذه الصػورة التشػبييية، عنػد الشػعراء 
ا أنيػا تػدور حػوؿ الثالثة : الحسيف ابف الضػحاؾ، وأبػي نػواس، وابػف الرومػّي، مبيًنػ

 صورة واحدة، ولـ تتغاير في الصياغة فحسب، وىذا كالمو:
حوؿ تشبيو الكأس وشاربيا، وىذه "والصور الثالثة مركبة كما ترى، وىي تدور      

ف ابػػف الضػػحاؾ شػػبو الشػػارب بػػالقمر، والكػػأس إالتشػػبييات يمكنػػؾ أف تقػػوؿ فييػػا 
 وبَ مُػػقُ  فَّ أَ بػػالنجـ وكأنػػو مػػف التشػػبيو المتعػػدد الػػذي ذكػػره امػػرؤ القػػيس فػػي قولػػو: "َكػػ

" وفػػي ىػػذا التقطيػػع إفسػػاد لمصػػورة، ولػػيس ىػػو بػػالقوؿ الفحػػؿ، وال بالمػػذىب رِ ْيػػالطَّ 
 زؿ كما يقوؿ الزمخشري.الج

حػاؿ يجمعيػا، أعنػي الشػارب و الشػاعر أراد أف يشػبو شػيئيف فػي ىيئػة خاصػة،      
مو، فالتشبيو معقود في ىذا التشابؾ، وال يحسف إال بو وال يذاؽ إال في فوالكأس في 

ال إطاره،  فمـ نعر أبو نواس؟ وتشبيو الشارب بالقمر تشبيو سػاذج، كمػا أف تشػبيو واا
جـ كػػذلؾ، الدقػػة إذف جػػاءت مػػف ىػػذا التػػرابط الػػذي ىػػدى إليػػو الحسػػيف، الكػػأس بػػالن

فشػػبو الكػػأس ومػػف فػػي نصػػبتو ، أعنػػى شػػاربو، بقمػػر يكػػرع فػػي بعػػض أنجػػـ الفمػػؾ، 
ِِنوىذه عبارة جيدة " يِ نهََ ْلي نرِيَناَْعيِ ن َْاد   ِ ، وىػي مػف الػذي ؼ" وفييػا خيػاؿ طريػب َ شز

مػػة قمػر يكػػرع فػػي بعػض أنجػػـ الفمػػؾ، ألنػػو لػيس ث يسػميو البالغيػػوف تشػبييًا خياليػػاً 
فالصػورة اسػتمدت عناصػرىا مػػف الواقػع، ثػـ أقامػت بينيػػا لحمػة خياليػة، فكانػت كمػػا 

يـ والولػع بػػالخمر نتػرى، ولسػت فػػي حاجػة أف ألفػػت إلػى مػػا وراء كممػة يكػػرع مػف الػػ
نما تراه في بناتا وكرعً وتناوليا جرعً   ا، وىذا مما ال يتييأ لؾ أف تراه في المألوؼ، واا

 الشعر، ووالئد الخياؿ.
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، تبػيف المزايػا فػي كػؿٍ نىذه الصػور الػثالث نسػتطيع أف بيف وفي ضوء الموازنة      
السػؤاؿ، ألنػو يفسػد عمينػا  ايا أفضؿ؟ فإني أميؿ إلػى اإلغضػاء عػف جػواب ىػذأما أيِ 

نما عمينا أف نتعرؼ عمى الممسات الدقيقة في كؿ تعبيػر،  كثيرا مف محاسف الكالـ، واا
، وعمينػػا أف نحمػػؿ ونكشػػؼ ضػػؿا فاضػػمنا، أو نػػدع القػػاري ليفاًنػػف التفػػاوت بيِّ إذا كػػا

 .غوامض المعاني الكامنة وراء حواشي التصوير
ا عمػى لػوف مػف ألػواف المعنػى أىممػو ا خاًصػفقد ترى فػي بيػت أبػي نػواس تركيػزً      

" يػؿِ لمَّ ا فَ اٍج ِمػي دَ قد يمفتؾ قػوؿ أبػي نػواس : "ِفػ، الحسيف مثاًل، وقد ترى عكس ذلؾ
ا اجيػة، والتػي يكػوف معيػا الكواكػب أشػد تألًقػدَّ وما فيػو مػف إشػارة إلػى ظممػة الميػؿ ال

ا، وتالحظ أف ليؿ أبي نواس ليس فيو قمر، فميس الذي يقبؿ الكواكب فيو ىو ولمعانً 
نما الشارب، فالظممة فيو شديدة، والكػأس ىنػا ُمِشػ ا، والشػارب جػدً  ومتػألؽٌ  عٌّ القمر واا

 ممػة الداكنػة لشػدة ولوعػو بكأسػو، ثػـ فيػو طػرؼٌ ظفي بطف ىػذه ال عاكؼ عمى كأسو
ا يكػرع فػي بعػض أنجػـ الفمػؾ، رابة يزيػد عمػى صػورة الحسػيف، ألف ىنػاؾ قمػرً غمف ال

والقمر واألنجػـ كميػا تسػبح فػي محػيط السػماء، وحػيف يمػد القمػر فمػو ليكػرع بعػض 
وواضػح أف فػي كممػة ؿ الكوكػب، يػبتقرابة كغرابػة غاألنجـ وىي محيطة بو ال تكوف ال

 "ُيقّبؿ" قدرا مف الحب والتعاطؼ مع الكأس ال تجده في بيت الحسيف.
ظػػو فػػي مبنػػاه مػػف حمػػا ل فضػػؿ بيػػت ابػػف الرومػػيِّ ي يولعػػؿ الػػذي جعػػؿ الحصػػر       
قػرأ البيتػيف اا، ا، وأرؽ نغًمػب لفًظػذا جعمػو أعػاـ توزيًعػنغػلممعػاني واأل  يعٍ ز وتو  تقسيـٍ 

آخر ىو أدخؿ في الصورة وأىـ، ىو  ئٌ وش، الخصوصيةوحاوؿ أف تتبيف فييما ىذه 
عػارض الشػمس، وىػو أكشػؼ وأدؽ مػف تشػبييو بػالنجـ، بأنو تضمف تشػبيو الكػأس 

الرومػي  بػفوأدؿ عمى شػفافية الكػأس والخمػر شػفافية جعمتيػا كالشػعاع الخػالص، وا
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ى ا بإبراز ىذه الناحيػة فػي الكػأس، وىػي ناحيػة صػفائيا وصػفاء الخمػر، حتػفً مِ كَ  فكا
 .(ٔ)" خمر ا مف غيرا مف غير كأس، أو ترى كأسً كأنؾ ترى خمرً 

شػػيخنا أبػػو موسػػى حػػوؿ ىػػذه الصػػور الػػثالث ولمػػس فييػػا مالمػػح  ؼىكػػذا طػػوَّ      
الدقة والتفرد، كيؼ أف لكؿ شاعر مف الثالثة مف المحاسف مػا لػـ تكػف لغيػره، األمػر 

ؤيػده فػي ذلػؾ ألنػو عػف تفضػيؿ أحػدىما عمػى اآلخػر، ونحػف ن رالذي جعمو ىنا يعتػذ
عمى آخر عندما  الكالـ، ويكوف التفاضؿ وتقديـ شاعرٍ  فا مف محاست عمينا كثيرً يفوِّ 

د، وىذا لـ يتحقؽ في ىػذه الشػواىد التػي دارت حػوؿ ىػذه رِ فيظير الفرؽ ويتضح الت
 .عةتالصورة التشبييية الما

                                           

 .ٙٙ -ٗٙاني : ( التصوير البئ)
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 اخلدامتدددددح
 اوصالة وسػالمً  ،حمتو تغفر الزاّلتالحمد ر الذي بنعمتو تتـ الصالحات، وبعفوه ور  

 وبعػػد ... ت،مف أيده ربو بباىر المعجزا عمى
العػرض وتمػؾ النمػاذج التػي حاولػت مػف خالليػا أف  ابيذ يوأرى أف أكتف...ىذا      

تػأخر ذلػػؾ، مػف خػػالؿ يالمعنػى الواحػػد، فيتقػدـ ىػػذا و  فػػيأبػيف كيػؼ يتبػػارى الشػعراء 
فػي  يحصػى، لكننػتُ لشػعر العربػي أكثػر مػف أف الصورة التشبييية، ونماذج ىذا فػي ا

إلػػى الطريػػؽ، ليتتبعػػو  يىػػدأرشػػد إلػػى المعػػالـ، و أو  ،عمػػى المػػذىب دؿِ أ ةىػػذه الُعجالػػ
الباحثوف، وليسػمؾ مداركػو السػالكوف، لػيس فػي التشػبيو فحسػب، بػؿ فػي غيػره مػف 

 ، أنواع المعاني وىي ال تنتيي إلى حد
 ا انذساسح:وأشري إىل تعض انىرائج انرً متخضد عىه

أف لكػؿ شػاعر ص إلى خمصورة تشبيو الشمس بالكواكب ن في الصورة األولى       
بػػو، ويبقػػى بيػػت بشػػار مػػف حيػػث استقصػػاء الصػػورة وذكػػر  تفػػرَّدُ مػػف الثالثػػة إبػػداع ي

غيوف ولـ الما وقؼ عنده الب ذاصابة واألدؽ صنعة، وىإالتفصيؿ الدقيؽ ىو األقوى 
 تعمػػرو عمػػى بيػػ تقػػدـ بيػػأطيع مػػف واقػػع ىػػذا أف سػػتأ، و تػػويتجػػاوزوه إلػػى مػػا ذكر 

 المتنبي فيتضح ترتيب البيتيف األخيريف.
يبقى فػي صورة تشبيو األطالؿ الدارسة بخطوط األقالـ،  وفي الصورة الثانية

" وىػي الحفيػرة وُنؤًيػا ُمَيػدَّما ع بصػورتو عػف غيرىػا، وىػو قولػو: "جػبيت حاتـ ما يترا
والػذي أقصػده أف ، لمػاء حتػى ال ينجػرؼ إلػى داخميػاالتي حوؿ الخياـ ليجتمع فييا ا

حيا، وكػؿ مػا و وراؤه داللة عمى وجود أصؿ ىذه الحفيرة، وظيورىا ووض "اليدـ"ذكر 
واضػػحة لعػػيف  ةـ تبقػػى فيػػو معػػالـ كثيػػرة ظػػاىر تّيػػدمت، والشػػيء الميػػدَّ  اأصػػابيا أنيػػ

امػػرئ  الرائػػي، أعنػػي األطػػالؿ فػػي ىػػذه الصػػور لػػـ تكػػف مختفيػػة اختفاءىػػا فػػي بيػػت
ف كاف التضعيؼ "، القيس " يدؿ عمى كثرة التيدـ وشدة التفرؽ لكنو ال ينفي ُمَيدَّماواا



 

  

 

 
 " دراسة مواِزنة"  الصورة التشبييية أنموذًجا المعنى الواحد في التعبير عفتباري الشعراء 

 

ٖٜ٘ٚ 

ظيور األطالؿ، والمعتبر في بالغة الصورة عند الجميع ىو شػدة المحػو، وانطمػاس 
 األثر.
 :أما الصورة عند اليذلي        

نهَيييييييِذبََسنَكيييييييَشِِ نهَيييييييَذوه نَعَشريييييييج 
ن

نه ... مييييييييييَنهَ َحِيييييييييي   نَِس  َييييييييييِشيمنِةنبَضاِش 
ن

وقد جعؿ أستاذنا أبو موسى ىذه الصػورة ىػي أقػؿ الصػور األربػع فػي اإلجػادة       
والحسػػف، وعمػػؿ لػػذلؾ بػػأف اليػػذلي لػػـ يظيػػر مشػػاعر األسػػى عنػػده، والحػػزف عمػػى 

ىا مف ساكنييا، "وكأنو يصػؼ الػديار مػف غيػر أف تكػوف لػو بيػا راس الديار وخموِّ اند
 عمقة".
أقػوى  صورة تشبيو عيوف اإلبؿ الغائرة مػف مشػقة السػفر، لثةوفي الصورة الثا      

 ىذه الشواىد فيما أرى قوؿ عمقمة:
َِييييييَ اَ نع  ِ  نَوِعيييييي ظ ناََشْبنَََمييييييَنَكييييييأَن 

ن

يييييييِ  ن ... نا      ِِ نرِيييييييَن َْدَميييييييَاِ هِسبش  َِ نَِييييييي
ن

 ورنك ألمشٌه :
ألنػػو قػػدـ فػػي صػػدر البيػػت مػػا يتػػآخى مػػع ىػػذه الصػػورة وىػػو قولػػو: "َوِعػػيٍس  :األول

َبَرْيَناَىػػا" فػػذكر ابتػػداًء أنيػػـ بػػروا ىػػذه العػػيس وأنيكوىػػا وأتعبوىػػا، وفػػي ىػػذا توطئػػة 
لوصػػؼ عيػػوف اإلبػػؿ بالػػذبوؿ واإلرىػػاؽ وتشػػبيييا حػػيف غػػارت بػػالقوارير التػػي فػػي 

 أدىانيف نضوب، وىكذا تتآخى المعاني مف خالؿ تآخى األلفاظ.
كما شرحنا وقدمنا مػف  اإليجاز حيث جاءت ىذه الصورة في بيت واحد وىي :انثاوً

 الحسف وبراعة التصوير بمكاف.
 ثـ يأتي في الترتيب بعد قوؿ عمقمة قوؿ اآلخر :     

ييييَ َِ نَكأَا  نَعييييْ  ي َِ نََيييي  نهَاَل َ ييييَ ييييِ   نحَد 
ن

.
.
َْشِن . يي َىنو نِ يي ََ ن ْ ييش  َْ ييْش  ن َْ َخََخييت ن نص 

ن

ف كاف فػي اإليجػاز كبيػت عمقمػة، لكنػو لػـ يقػدـ بػؿ لػـ يػذكر  مػا وذلؾ أنو واا
يناسب الصورة، بؿ ذىب بعيًدا حيث ذكر ما يفيد قوة نظرىا وحدة بصرىا حيػث قػاؿ: 
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َتُجػػوُب َلػػُو الَظمََّمػػاَء" فالبيػػت لػػيس خالًصػػا لبيػػاف ىػػذه الصػػورة، أعنػػي وصػػؼ عيػػوف "
اإلبؿ التي غارت مف طوؿ السفر، فيو إذف في سػياؽ وصػفيا باإلعيػاء واإلرىػاؽ ال 

 في سياؽ مدحيا بحدة البصر.
 ويتمو السابقيف قوؿ ذي الِرمَِّة:     

يييييَ َِ اَ نع  ِ  نَعلَييييي نِزَ ْ ِشب يييييَث نَكيييييأَن 
ن

.
.
َكَبَييييييَن ا شحِييييييَنهََ ييييييِهحر ن . نهَش  نرَييييييَ  

ن

وىو كذلؾ جاء بالصورة في بيت واحػد، غيػر أف تشػبيو عيػوف اإلبػؿ الغػائرة 
ماـ الركايػػا، أضػػعؼ مػػف تشػػبيييا بػػالقوارير وزجاجػػة الشػػرب، ذمػػف مشػػقة السػػفر بػػ

لْيف.ل  قرب الشبو ووضوحو في األوَّ
 ثـ يتأخر في الترتيب قوؿ الشاعر :      

ييَناََضَزييج ََ ييْ نأ ييِِلن َِ َِييَن ن َْع  نَ نَكييأن 
ن

.
.
هِسبشِن . َِ نهَ َيييي ييييَنإَِرهنَخييييَضَسثنخ  ييييش  َِ ْن نَِ

ن

ََِ يييَ  نَ ز  َ ن ْمييي   َِيييَند  يييَ نهَل يييِهحَِنََ نَِ
ن

.
.
نحَْغ ِ ييييييشِن . ييييييَنهَََ َييييييَرَِن ي  َِ َْ  َشْح نَِييييييْذن

ن

ف أصاب الشبو ودقؽ فيما اشترؾ فيو الطرفاف، وقدَّـ لمصػورة بقولػو: في و واا
"ِمْف ُطوِؿ َما َنَزَحػت" كمػا بينَّػا سػمًفا، لكنػو ذكػر الصػورة فػي بيتػيف ال فػي بيػت واحػد 
كالشػػواىد الثالثػػة السػػابقة ثػػـ تفػػرد كػػؿ مػػنيـ بإجػػادة بيانيػػا مػػف خػػالؿ الوقػػوؼ مػػع 

 تشبيو الذي تبارى فيو ىؤالء.الصياغة في شرحنا ليذا النوع مف ال
ىػػذه بػػيف وفػػي ضػػوء الموازنػػة أمػػا الصػػورة الرابعػػة صػػورة تصػػوير الخمػػر وشػػاربيا، 

يػػا أفضػػؿ؟ فػػإني أميػػؿ إلػػى ، أمػػا أيِ تبػػيف المزايػػا فػػي كػػؿٍ نالصػػور الػػثالث نسػػتطيع أف 
نمػا  ااإلغضاء عف جواب ىػذ السػؤاؿ، ألنػو يفسػد عمينػا كثيػرا مػف محاسػف الكػالـ، واا

ا فاضػمنا، ًنػنتعرؼ عمى الممسات الدقيقة في كؿ تعبيػر، إذا كػاف التفػاوت بيِّ عمينا أف 
، وعمينػػا أف نحمػػؿ ونكشػػؼ غػػوامض المعػػاني الكامنػػة وراء ضػػؿأو نػػدع القػػاري ليفا
 .حواشي التصوير
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ا عمػى لػوف مػف ألػواف المعنػى أىممػو ا خاًصػفقد ترى فػي بيػت أبػي نػواس تركيػزً      
" يػؿِ المَّ  فَ اٍج ِمػي دَ قد يمفتؾ قػوؿ أبػي نػواس : "ِفػ، لؾالحسيف مثاًل، وقد ترى عكس ذ

ا اجيػة، والتػي يكػوف معيػا الكواكػب أشػد تألًقػدَّ وما فيػو مػف إشػارة إلػى ظممػة الميػؿ ال
ا، وتالحظ أف ليؿ أبي نواس ليس فيو قمر، فميس الذي يقبؿ الكواكب فيو ىو ولمعانً 

نما الشارب، فالظممة فيو شديدة، والكػأس ىنػ ا، والشػارب جػدً  ومتػألؽٌ  عٌّ ا ُمِشػالقمر واا
 ممػة الداكنػة لشػدة ولوعػو بكأسػو، ثػـ فيػو طػرؼٌ ظعاكؼ عمى كأسو في بطف ىػذه ال

ا يكػرع فػي بعػض أنجػـ الفمػؾ، رابة يزيػد عمػى صػورة الحسػيف، ألف ىنػاؾ قمػرً غمف ال
والقمر واألنجػـ كميػا تسػبح فػي محػيط السػماء، وحػيف يمػد القمػر فمػو ليكػرع بعػض 

ؿ الكوكػب، وواضػح أف فػي كممػة يػبتقرابة كغرابػة غحيطة بو ال تكوف الاألنجـ وىي م
 "ُيقّبؿ" قدرا مف الحب والتعاطؼ مع الكأس ال تجده في بيت الحسيف.

ظػػو فػػي مبنػػاه مػػف حمػػا ل فضػػؿ بيػػت ابػػف الرومػػيِّ ي يولعػػؿ الػػذي جعػػؿ الحصػػر       
قػرأ البيتػيف اا، نغًمػا، وأرؽ ب لفًظػذا جعمػو أعػاـ توزيًعػنغػلممعػاني واأل  يعٍ ز وتو  تقسيـٍ 

آخر ىو أدخؿ في الصورة وأىـ، ىو  ئٌ وش، وحاوؿ أف تتبيف فييما ىذه الخصوصية
عػارض الشػمس، وىػو أكشػؼ وأدؽ مػف تشػبييو بػالنجـ، بأنو تضمف تشػبيو الكػأس 

الرومػي  بػفوأدؿ عمى شػفافية الكػأس والخمػر شػفافية جعمتيػا كالشػعاع الخػالص، وا
يػة فػي الكػأس، وىػي ناحيػة صػفائيا وصػفاء الخمػر، حتػى ا بإبراز ىذه الناحفً مِ كَ  فكا

 .(ٔ)" خمر ا مف غيرا مف غير كأس، أو ترى كأسً كأنؾ ترى خمرً 
شػػيخنا أبػػو موسػػى حػػوؿ ىػػذه الصػػور الػػثالث ولمػػس فييػػا مالمػػح  ؼىكػػذا طػػوَّ      

الدقة والتفرد، كيؼ أف لكؿ شاعر مف الثالثة مف المحاسف مػا لػـ تكػف لغيػره، األمػر 
عػف تفضػيؿ أحػدىما عمػى اآلخػر، ونحػف نؤيػده فػي ذلػؾ ألنػو  رو ىنا يعتػذالذي جعم

عمى آخر عندما  الكالـ، ويكوف التفاضؿ وتقديـ شاعرٍ  فا مف محاست عمينا كثيرً يفوِّ 
                                           

 .ٙٙ -ٗٙ( التصوير البياني : ٔ)
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د، وىذا لـ يتحقؽ في ىػذه الشػواىد التػي دارت حػوؿ ىػذه رِ فيظير الفرؽ ويتضح الت
 .عةتالصورة التشبييية الما

بعض الشواىد التي تأتي فػي ىػذا اإلطػار، والتػي تبػارى فييػا ل رٌض فيما يمي عو      
راجعيػا يو  الباحػث تأمميػايالشعراء في الصػورة التشػبييية الػدائرة حػوؿ معنػى واحػد، ل

 مف نماذج ليذه الطريقة: توفي ضوء ما قدم
 عذو انفىخ مه انعقاب نثسط انقذسج

أف السػمطاف أو الخميفػة أو  ىعنالشعراء عف م عبروىذا في التشبيو وغيره إذ ي      
مػػػت مػػػف قبضػػػتو وبسػػػط يفنحوىمػػػا يتوعػػػده بػػػالمحوؽ ليعاقبػػػو وال يسػػػتطيع ىػػػو أف 

 سمطانو، ومما أتى في صورة التشبيو:
 قوؿ الفرزدؽ :      

نَنِيييييخَنبْنلَنأَنن  نث ييييينبر نَنهَيييييشزننِيييييخْنلَن َنزَننِْنََيييييوَن
ن

ِ نَ ييييكَننج نْنيييي  نََنن ن س نَدِن َييييََنن  نْخييييكَنسَندْن َننَ
ن

 :وقوؿ النابغة      
ييييييْذِسكَ  َ نكََلّ ييييييِلنهَييييييزينمييييييِن َِ نرإاّيييييي

ن

نخأىنعنِنوهِعع نن... ن ّننهَ   نوإْننِخْلج 

 وقوؿ سمـ الخاسر :     
ثوييييييييَنَزبََ ِل يييييييي  نن ْبثِ  ََ ْمِشن نرَأَْاييييييييَجنَكََييييييييذ 
ن

.
.

ْنييييي  نَو نَوَصسَن.نننننننن َِ ْلَديييييأَن ََ ن ن نَوهَيييييذ ْمش 
ن

 هذصىٌش حشكح انربق وملعاو
 المغرب : يقوؿ القمع      

يييييييَوَنن َِ ِِنَكأَا  و ناَيييييييََب ش  نحَْلَعييييييي   يييييييس    نهَغم
ن

.
.
نََسَنْ يييَ نن  نلزييي َنب ننل نَدييي نعَنلَيييَس نعَنَِيييننننننن.

ن

 وقوؿ ابف المعتز :      
نَس نـــيييييييييـَِننن نسَنْ ييييييييَ ننَِنشْنهَبَييييييييينن نأَنَكييييييييوَنن
ن

.
.
يييييييييييييينََِوييييييييييييييبَن ِنَاْنرَنن. ييييييييييييييخَنَِنهاْنوَننةونش نََ نََزو

ن

ن خ ييييييييزَنن ييييييييلِنََل ناِننع نَ ييييييييلْنبَننلْنضَنبَيييييييين ْنََييييييييوَن
ن

.
.
نَـييييييييييييييييـَزونبَن َنن يييييييييييييييي ِنرِنن  نخ ييييييييييييييييلْنخِنوِنن.

ن
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 وقولو أيضًا :      
ييييياِننثْنذَنَزييييين  نث ييييي يييييِِ نهذَناَييييينخ ييييي زَننَبَنَنهَ ز

ن

.
.
ييييَنإِنن. َِ ييييهَنَلِنثَييييَْنأَنكَننِ نشْنهَبَيييينَ نـََييييرِ  ن ِنِ ن م

ن

يييييييرَنن  نب نَغيييييييسْنحَن َِ يييييييرَنَنإِن  ََ نجْنعَنذَنَ يييييييَنهاْنهن
ن

.
.
ييييين  نْنيييييَنعَنمَنَ  نَ يييييزْن َن . ن شِن َنْ يييييَنبَنَعوندَنْ 

ن

ن  نـــــــــــيييييييــا نأَنكَنن  نب نَغيييييييسْنحَننةونَسَنــــــيييييييـحَنوَن
ن

.
.
ن ثَيييوَنن  َنـــــــيييـزِنن  نلميييخ ننَلَنــــــيييـََننقينلَييياْن َن .

ن

 وقوؿ ابف بابؾ :      
يييييييييييََنن ييييييييييي ِنرِننِِنشْنلبَيييييييييييَِن نشينَ ِنأَييييييييييين ينَِ
ن

.
.
نق نلَييييييييياْنه َننط نشَنهَََييييييييينىش نَنب َعيييييييييَ يييييييييكَنن.

ن

 وقوؿ اآلخر :     
ييييييَسِنعَننَِنشْنىنهَبَييييييشَنحَييييييوَن َ نضو ن لون ِنخَنْغييييييَن

ن

.
.
يييييين. نلِنلْخييييييهلِنَنرِيييييين َنْلييييييخ ننقِنْلييييييهَب ننذَنشَنََ

ن

ن

 ذشثٍه األران وانقشن تأطشاف األلالو 
 قاؿ جرير يصؼ آذاف الخيؿ :      

ْخ َنْخييييبَن يييينش  َِندَننعِنْ ييييهَن نن لِن ِنخَنْغييييَ نن ْنَِ ن ييييتونه
ن

.
.
يييييييييهاَن رَننن نأَنَكييييييييين. َ نشَنْأيييييييييَن َنَِ يييييييييي َننه نل ِنِْ

ن

 وقاؿ العماني يصؼ الفرس :     
نَرَنِ نَ يييييييييييييييهنحَنرَنإِنن ِنْ ييييييييييييييياَنر ن  ننَل نَخيييييييييييييييحَن
ن

.
.
يييييييييييييييَدِنَِنن. يييييييييييييييلَنَِننوْن َننتونََ سَن و  َ نَرَيييييييييييييييش نَن

ن

 وقاؿ عدّي بف الرقاع :     
يييييييَن َنِخيييييييضْنح ن ن ِنِِيييييييوْنسَننةَنشَنْايييييييإِننن نأَنَكييييييين  نَْ
ن

.
.
يييييينَ َنَ يييييي َنن ينلَييييييَِنن. يييييينةِنهوَنذَنهَيييييين َنَِ نمَهدَنذَنَِ

ن

السػيؼ  فناسػوخذ مف ذلؾ وىو كثير، تشبيو الدروع بالغػدراف وعكسػو وتشػبيو      
ؿ مػػؿ، وتصػػوير ضػػياع األشػػألا ؼالشػػمس والػػنجـ بػػالمرآة فػػي كػػ بالشػػعمة، وتشػػبيو

ا مػػف لػػؾ وفػػتح عميػػؾ أبواًبػػ طػػاع بػػالقبض عمػػى المػػاء إلػػى غيػػر ذلػػؾ ّممػػا إذا تتبعتػػو
 الجماؿ والروعة كأنيا ال آخر ليا.

 المرسميف والحمد ر رب العالميف،،،وسالًما عمى         
 
 

 املصادس واملشاجع



 

  

 

 
 " دراسة مواِزنة"  الصورة التشبييية أنموذًجا المعنى الواحد في التعبير عفتباري الشعراء 

 

ٖ٘ٛٗ 

 ـٜٜٚٔ -ىػ  ٜٜٖٔنية، *أسرار البالغة تحقيؽ ريتر، مكتبة المتنبي الطبعة الثا
  *أسواؽ العرب في الجاىمية واإلسالـ لدفغاني.

*إعجػػاز القػػرآف لمبػػاقالني تحقيػػؽ أحمػػد صػػقر دار المعػػارؼ مصػػر، الطبعػػة الخاصػػة 
 ـ.ٜٜٚٔ

*اإليضػػاح لمخطيػػػب القزوينػػػي تحقيػػؽ د. محمػػػد عبػػػد المػػنعـ خفػػػاجي، دار الجيػػػؿ، 
 بيروت، لبناف.

دار التضػػامف لمطباعػػة  –مكتبػػة وىبػػة  ٕط سػػىالتصػػوير البيػػاني د/ محمػػد أبػػو مو *
 ـ.ٜٛٛٔىػ/ٓٓٗٔ

*حاشية الدسوقي عمى شػرح السػعد، ضػمف الشػروح ػ دار الكتػب العمميػة ػ بيػروت ػ 
 لبناف.

 ـ..ٕٗٓٓىػ/ٕ٘ٗٔ، ٘*ديواف امرئ القيس دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، ط
ثقافػػة، الجزائػػر، *ديػػواف بشػػار بػػف بػػرد تحقيػػؽ محمػػد الطػػاىر بػػف عاشػػور، وزارة ال

 ـ.ٕٚٓٓط
 ـ.ٜٔٛٔىػ/ٔٓٗٔ*ديواف حاتـ الطائي دار صادر، بيروت، لبناف، 

، ٔ*ديواف ذي الِرِمة شػرح أحمػد حسػف بسػج، دار الكتػب العمميػة، بيػروت، لبنػاف،ط
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/٘ٔٗٔ

*ديواف عمرو بف كمثـو تحقيػؽ د. إميػؿ بػديع يعقػوب، دار الكتػاب العربػي، بيػروت، 
 ـ.ٜٜٔٔىػ/ٔٔٗٔ، ٔط

 *ديواف لبيد بف ربيعة العامري دار صادر، بيروت، لبناف.
 ـ.ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ*ديواف المتنبي دار بيروت لمطباعة والنشر 

 ىػ٘ٔٗٔ-ٔط-بيروت-دار الكتب العممية-ٕٔٓ/ٓٔ*روح المعاني لدلوسي
 مقيرواني دار الجيؿ، بيروت، بدوف تاريخ.*زىر اآلداب وثمر األلباب ل
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أبو سعيد الحسف بف الحسيف السكري ػ ت عبد الستار أحمد  * شرح أشعار اليذلييف
 فراج ػ راجعو محمود محمد شاكر ػػػ مطبعة المدني ػ مكتبة دار المعرفة.

 ـ.ٕٕٓٓ /ىػ ٕٕٗٔ ٔ*شرح المعمقات السبع لمزوزني دار إحياء التراث العربي ط
، ىػػػػ ٕٓٗٔ،  ٚ*شػػػرح ديػػػواف امػػػرئ القػػػيس المكتبػػػة الثقافيػػػة بيػػػروت لبنػػػاف ، ط

 ـ .ٕٜٛٔ
، ٔ*شػػػػرح ديػػػػواف عمقمػػػػة السػػػػيد أحمػػػػد صػػػػقر المكتبػػػػة المحموديػػػػة، القػػػػاىرة، ط

 ـ.ٖٜ٘ٔىػ/ٖٖ٘ٔ
، ت د. وصػػػي ار محمػػػد عبػػػاس، مؤسسػػػة فضػػػائؿ الصػػػحابة ألحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ*

 ـ.ٖٜٛٔ/ٖٓٗٔالرسالة، بيروت، 
 *لساف العرب البف منظور.

 ت ػ لبناف.*مواىب الفتاح ضمف شروح التمخيص دار الكتب العممية ػ بيرو 
*الوساطة بيف المتنبي وخصومو تحقيؽ محمد أبو الفضؿ، وعمػي البجػاوي، مطبعػة 

 . عيسى البابي الحمبي، بدوف تاريخ


