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مقدمــة البحث  

كان األدب العربً القدٌم وال ٌزال المصدر الثر، والعنصر الفٌاض الذي لم تنزؾ مٌاهه  ولم 

تؽض ٌنابٌعه برؼم ما توارد علٌه من الوراد، فلقد كرعت فٌه أجٌال وأجٌال من الباحثٌن ونهلت منه 

ق بمٌاهها الصافٌة العذبة، تجتذب إلٌها أقبلم وأقبلم من الدارسٌن، ومع ذلك فإن ٌنابٌعه ال تزال تتدؾ

. إلى النهل واالستسقاء األقبلم العطشى التً تصبو

فإننا ال نزال نبلحظ فً كل ٌوم أقبلما ٌزاحم  وعلى الرؼم من كثرة هذه الٌنابٌع ووفرتها،

بعضها بعضا على مشارب بعٌنها، كؤنه ال ٌوجد ؼٌرها، حتى أصبحنا نرى كثٌرا من البحوث 

ات المتشابهة فً الظاهرة األدبٌة الواحدة وحول عدد معٌن من األدباء المشاهٌر على حٌن والدراس

. ضعؾ االهتمام بؽٌرهم، وهم كثٌرون ٌستحقون العناٌة والدرس

ولسنا هنا بصدد تعقب أمثلة الذٌن عنى بهم على حساب الذٌن لم ٌعن بهم ألن األمثلة أكثر من 

المقدمة، واألدب الجزابري القدٌم جزء ال ٌتجزأ من األدب أن تحصى، ثم ال تتسع لها مثل هذه 

ولكن الذي ال ٌمكن اخفاإه هو تعرض ؼصن مورق من شجرة وارفة الظبلل، بمثابة العربً فهو

كتلك التً ،هذا األدب إلى عوابق وعقبات حالت دون احداث اإلقبلع المرجو والوثبة المؤمولة 

ومن أهم هذه العقبات النظرة السلبٌة بل والدونٌة لهذا ، سٌٌنحدثت لدى جٌراننا من المؽربٌٌن والتون

والبد هنا أن نشٌر إلى االتجاهات التً تتجاذبه باستمراروٌمكن حصرها فً ثبلثة على ،األدب 

 :األقل

 ناكر وجاحد لهذا األدب وٌتحجج بصعوبة ضبط الجؽرافٌا فً تلك الفترة ألن العالم  اتجاه

وكان التنقل أمرا مستحسنا ، و منطقة عبور بٌن المشرق واألندلساإلسبلمً كان فضاء مفتوحا 

خصوصا إذا تعلق األمر بالشعراء واألدباء والعلماء ألنهم ٌمثلون القوة الدعابٌة للدولة التً وفدوا 

ولكن ، كما ٌتحججون بعدم وجود هذه الوطنٌات الحدٌثة وأسماء الدول المعروفة فً زماننا، إلٌها

وٌكفً ، ا إلى ذلك ووضعوا معاٌٌر ومقاٌٌس تضبط هوٌة األدٌب أو الشاعر أو الناقدالنقاد قد تفطنو

لتتحقق الهوٌة التً ( الوفاة ، النشؤة، الوالدة، األصل: ) أن ٌتوفر فٌه مقٌاس واحد من هذه األربعة

 .ننشدها

 (من جهل الشًء عاداه)آخر ٌجهل هذا األدب، وكما ٌقال اتجاه  و. 

 ذلك أن المصادر والمراجع التً تحٌلنا ، ولكنه تحمس حذر، لهذا األدبمتحمس  واتجاه ثالث

ومنها ماانتقل إلى مكتبات أجنبٌة مع ، على أدبابه وشعرابه نادرة بل وكثٌر منها قد ضاع واندثر
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و قلة المهتمٌن بالدراسات ، الوافدٌن إلى الببلد اإلسبلمٌة من المستشرقٌن والمعمرٌن هذا من جهة

وهذه الدراسات ٌمكن أن تكون أسسا وقواعد لدراسات . قدٌة لهذا األدب من جهة أخرىاألدبٌة والن

 .جدٌدة ونماذج ٌحتذى بها فً مٌدان البحث والدراسة

ه فً أذهاننا من حٌث وجودوضبابٌة  وقد كان موضوع األدب الجزابري القدٌم ٌكتنفه ؼموض 

قال  أصبنا بإحباط كبٌرحٌنالجزابري القدٌم  حتى أننا فً أول جلسة مع أستاذ النثر ،أصحابه وانتماء

، ثم عرض لنا كتابا (النثر الجزابري القدٌم)أنه ال ٌوجد لدٌنا كم من النثر ٌجعلنا نسلم بهذه التسمٌة 

وعلى ،(هذا ما وجدت من النثر الجزابري القدٌم :)احتوى على فقرة من حوالً عشرة أسطر وقال

الجزابري القدٌم والنقد الجزابري القدٌم ٌقدمان لنا قرابة  خالتاريالنقٌض من ذلك وجدنا أستاذي 

مصدر ومرجع، فكان ذلك حافزا قوٌا لنا للبحث عنها فً المكتبات والمراكز الثقافٌة  تًالمائ

فقمنا على إثر ذلك بزٌارة الزواٌا، ومنها الزاوٌة الحمبلوٌة والكتانٌة بقسطٌنة ومكتبة  ،والزواٌا

ن فظفرنا بستة دواوٌن، كا ،عبد القادر والمركز الثقافً اإلسبلمً بوهران الشٌوخ بجامعة األمٌر

ومن هذه ، بجامعة بسكرةمحل دراسة لدفعة الطلبة الذٌن درسوا األدب الجزابري القدٌم  بعضها 

ودٌوان أبً عثمان سعٌد بن عبد هللا ، دٌوان األمٌر أبً الربٌع سلٌمان بن عبد هللا الموحد: الدواوٌن

، ودٌوان الصبابة البن أبً حجلة، ودٌوان أبً مدٌن شعٌب، ودٌوان الششتري، سً التلمسانًالمندا

 .والعقٌقة للمنداسً وتضم ثبلثمبة بٌت فً مدح الرسول صلى هللا علٌه وسلم ترجمها فوربٌتً

والدكتور عبد ، الدكتور العربً دحو: وقد عرضت دٌوان األمٌر أبً الربٌع على األساتذة 

فكان ذلك أكبر محفز لً لدراسة ، والدكتور علً عالٌة فاستحسنوا الفكرة، برماسٌنالرحمان ت

   .  الدٌوان والتعرٌؾ بصاحبه

وال شك أن األمٌر أبً الربٌع سلٌمان بن عبد هللا الموحد واحد من أولبك الشعراء المؽمورٌن 

ره، وال فً عصرنا، فقد الذٌن طواهم سجل اإلهمال، ذلك أنه لم ٌلق القلم الذي ٌرعاه، ال فً عص

أحمد بن محمد  )نسً مع من نسً، ولولم ٌقٌض له رجل من األعبلم المؽاربة وهوأدٌب المؽرب

نفح الطٌب من )الذي أشاد بشعره، ونوه إلى شاعرٌته وأفسح له مكانا فً كتابه  (المقري التلمسانً

صبح له شؤن ٌذكر أوخبر ، فلربما لم ي(ؼصن األندلس الرطٌب وذكر وزٌرها لسان الدٌن الخطٌب

. ٌإثر

لقد ظل دٌوان األمٌر أبً الربٌع سلٌمان بن عبد هللا الموحد مخطوطا منبوذا قرونا متطاولة إلى 

محمد بن تاوٌت الطنجً وسعٌد أعراب ومحمد بن  )أن ظهرت نسخة التحقٌق التً قام بها كل من
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حقٌق فً كلٌة اآلداب بجامعة محمد ، وقد نشر هذا الت(العباس القباج ومحمد بن تاوٌت التٌطوانً

الخامس وبمساهمة المركز الجامعً للبحث العلمً وتحت إشراؾ محمد موالي الحسن للبحوث 

المؽربٌة، وقد تناول هذا التحقٌق بالدراسة عصر الشاعر وبٌبته وبٌن أثر الحٌاة االجتماعٌة 

رجال عصره واتصاله بؤمٌر بٌن عبلقته مع كما واالقتصادٌة والثقافٌة والسٌاسٌة فً شعره  

بنابه وتكلم أٌضا على منزلته الشعرٌة وبٌن أنه كان من أشعر شعراء أالمإمنٌن ٌعقوب المنصور و

المؽرب وتناول التحقٌق فً دراسته تلك علم األمٌر وأدبه، وأثبت أنه كان شاعرا مجٌدا، ومن آحاد 

. وهذبه وله نثر متٌن الشعراء وأفذاذهم وأنه كان ٌزاول التؤلٌؾ فاختصر األؼانً

وتكلم كذلك عن أساتذته ، وبٌن أنه كان تلمٌذا ألبً ٌعقوب بن سلٌمان وأبً العباس بن مضاء 

وقد أجازه اإلمامان أبوالطاهر بن عوؾ وأبوسعٌد بن جارة وهذه اإلجازة وردت من اإلسكندرٌة، 

وما قام به من دحر  وأخٌرا تناول لؽة الشاعر فً مدحه ألمٌر المإمنٌن أبً ٌعقوب المنصور

األعداء وانتصاره فً الحروب والوقابع وتناول فٌها لؽته فً اإلنسان والحٌوان ، وفً آالت الحرب 

وفً الكون كالنجوم والشمس والقمر، وفً األلوان كاألبٌض واألحمر، والزمان . كالسٌوؾ والدروع

  .أخرىكاللٌل والصباح، وكذلك لؽته فً الموت والحب والحٌاة، ومتفرقات 

الصورة الشعرٌة فً شعر األمٌر أبً الربٌع سلٌمان بن )وعندما أقدمت على هذا الموضوع 

، لم ٌكن أمامً من سبٌل أسلكه ألتعرؾ على المزٌد من أخبار الشاعر، إال أن (عبد هللا الموحد

 –الطٌب ما عدا نفح  –ن المصادر القدٌمة ألأعاٌش شعره، وأقرأه وأتدبره المرة تلواألخرى، وذلك 

. كانت شحٌحة بؤخباره، ونادرا ما تستشهد بشعره

ولم أكد أمضً فً دراستً للصورة الشعرٌة عند الشاعر حتى وجدت نفسً مضطرا لبلتصال 

بجامعة محمد الخامس واستشارة اتحاد كتاب المؽرب حول هذا الموضوع فكانت جمٌع ردودهم 

ٌة فً المؽرب، كما استشرت األستاذٌن عبد تشٌر إلى أنه لم ٌتعرض هذا الدٌوان ألي دراسة أدب

الكرٌم البكري ومختار بوعنانً من جامعة وهران فؤخبرانً بؤن الدٌوان المقصود  

ارات حول الموضوع ألساتذة من جامعة شاكتشاؾ تجب العناٌة به، ناهٌك عن الكثٌر من االست

كل ما :)الدكتور العربً دحوعنابة وقسنطٌنة، فاهتدٌت إلى مقولة كان ٌكررها األستاذ المحترم 

فاعتمدت على هللا أوال وعلى ما تعلمته من ( تكتبونه فً األدب الجزابري القدٌم ٌعتبر تؤسٌسا

. أساتذتً بجامعة بسكرة حول الدراسات األدبٌة
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الدراسة شعر األمٌر أبً الربٌع سلٌمان بن عبد هللا الموحد ال ٌزال ٌمثل مادة خاما تحتاج إلى  و

. بٌتا( 1532)ال سٌما أن دٌوان الشاعر ٌقع فً مجلد ٌشتمل على والتحلٌل،

من هنا، وأمام هذه المادة الخام الهابلة التً ال تزال بكرا لم أجد بؤسا من اإلقدام على دراسة 

الصورة الشعرٌة فً دٌوان األمٌر أبً الربٌع سلٌمان بن عبد هللا الموحد رؼم ما ٌحؾ بهذه 

فات، وقد حرصت منذ البداٌة على أن أتجه إلى أبرز الظواهر الفنٌة المؽامرة من مخاطر ومجاز

التً تستقطب اهتمام الباحثٌن والدارسٌن، وهً الصورة الشعرٌة باعتبارها من المقاٌٌس الهامة 

واألساسٌة فً الحكم للشعر أوعلٌه، وبوصفها أٌضا تمثل جوهر الشعر  وأهم وسابط الشاعر فً 

. واقعهنقل تجربته والتعبٌر عن 

وهو قلة  –بالنسبة لً على األقل  –وربما ٌضاؾ إلى هذا السبب سبب آخر من األهمٌة بمكان 

مثل هذه التخصصات فً الجزابر على مستوى الساحة النقدٌة، ذلك أن مثل هذه الدراسات ال تزال 

ألسباب وقد ٌضاؾ إلى هذه ا. إعراضا ونفورا شدٌدٌن من قبل الدارسٌن والباحثٌن –عندنا –تلقى 

مٌلً الفطري إلى األدب العربً القدٌم بصفة عامة، وإلى الدراسات الفنٌة لما فٌها من فابدة ومتعة 

. بصفة خاصة

ولما كانت الؽاٌة من هذه الدراسة هً إضاءة الصورة الشعرٌة عند األمٌر أبً الربٌع سلٌمان 

ستعانة باإلحصاء لما ٌتٌحه للباحث بن عبد هللا الموحد ،فقد آثرت منذ البداٌة التعامل أوباألحرى اال

من السٌطرة على المادة المدروسة، فكان أن رصدت جمٌع صور المشاعر قصد استقرابها 

ودراستها، وعزفت فً الوقت نفسه عن الطرٌقة التً تمٌل إلى انتخاب الصور  وانتقابها لما تتسم به 

. من قصور وإجحاؾ

. وأربعة فصول  وخاتمة قدمةدراسة فتتمثل فً مالتً التزمت بها فً هذه ال الخطةوأما عن 

نبذة عن حٌاة الشاعر األمٌر أبً الربٌع سلٌمان بن عبد هللا الموحد  الفصل التمهٌديتناولت فً 

ثم مفهوم الصورة الشعرٌة بٌن القدٌم والحدٌث، وأهمٌتها بالنسبة للشعر، وتجانس نظرة القدماء 

نابٌة حادة تفصل فصبل صارما بٌن اللفظ  والمعنى وفً للصورة فً ظل ما كانوا ٌإمنون به من ث

واختبلؾ  ددت بتعداد المناهجعالوقت نفسه تعرضت آلراء المحدثٌن ونظرٌاتهم التً اختلفت وت

المشارب وإن كان فً هذا االختبلؾ والتنوع فابدة جمة لما فٌه من إثراء وتعمٌق لمفهوم الصورة 

هوم الذي ٌخص هذه الدراسة وهوالمنهج الببلؼً القدٌم مع الشعرٌة، وخرجت من هذا المدخل بالمؾ

. االستعانة ببعض المفاهٌم الحدٌثة فً أضٌق الحدود



10 

مصادر الصورة من الطبٌعة الساكنة والمتحركة وتتبعت فً األول  الفصل األولوتناولت فً 

ور وما مواد الطبٌعة الساكنة وقسمتها إلى محاور، محاوال فً ذلك أن أتبٌن خصابص كل مح

ثم انتقلت إلى الطبٌعة الحٌة ألقوم بنفس الصنٌع وهوتقسٌمها إلى . جسدته خاماته ومواده من معان

. محاور أساسٌة وبٌنت الدالالت التً جسدتها، والموصوفات التً ارتبطت بها

فقد درست فٌه تركٌب الصورة عند األمٌر أبً الربٌع سلٌمان بن عبد هللا  الفصل الثانًوأما 

بنٌة اللؽوٌة لؤل القسم األولعرضت فً : د، وقد قسمت هذا الفصل إلى قسمٌن متكاملٌنالموح

المختلفة لؤلشكال الببلؼٌة للصورة، ولما كان التشبٌه أكثر األلوان حضورا فً شعر األمٌر أبً 

الربٌع سلٌمان بن عبد هللا الموحد بدأنا به ثم انتقلنا إلى االستعارة، كل ذلك فً محاولة لرصد 

المظاهر التركٌبٌة المختلفة التً جاءت علٌها األشكال، بل الشكل الببلؼً الواحد، وقد استعنت فً 

هذا القسم باإلحصاء لما له من أهمٌة فً الكشؾ عن بعض النتابج فضبل عن الدور الذي قام به فً 

. توجٌه بعض نقاط هذا الفصل

على الفروق الدقٌقة التً تمٌز كل شكل لهذا الفصل فقد عقدته بهدؾ الوقوؾ  القسم الثانًوأما 

الؼً ببلؼً عن اآلخر من جهة، وللوقوؾ أٌضا على االستخدامات اللؽوٌة المتعددة لكل نوع ب

هذه األشكال  المعانً النحوٌة داخل كل تركٌب لؽوي لكل من تعلى حدة من جهة أخرى، وتنبع

الواقعة فٌها ومدى اتصالها  -أعنً البٌت–عبلقة هذه التراكٌب بالعبارة الشعرٌة تالببلؼٌة، كما تنبع

. أوانفصالها

فقد حاولت فٌه تجلٌة موضوع التناص فتعرضت لمفهومه عند القدامى  الفصل الثالثوأما 

لبلنتقال من السرقة الشعرٌة إلٌه ثم تعرضت إلى التناص وبعض  هوالمحدثٌن ثم تتبعت موضوع

. صور التناص عند الشاعرالمصطلحات الببلؼٌة وأخٌرا قمت بقراءة فً بعض 

 

 

: نوردها كاآلتً أساسٌة راجعموقد اعتمدنا فً كل هذا على خمسة 

 الصورة الفنٌة فً التراث النقدي والببلؼً: جابر أحمد عصفور. 
 (.إستراتٌجٌة التناص)تحلٌل الخطاب الشعري : محمد مفتاح 
 فً النقد األدبً: شوقً ضٌؾ. 
 العرب تارٌخ النقد األدبً عند: إحسان عباس. 
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 ًالصورة الشعرٌة فً الكتابة الفنٌة: صبحً البستان .

أن أكون قد حققت من خبللها إسهاما  وبعد، فكل ما أرجوه أن أكون قد وفقت فً هذه الدراسة و

. متواضعا فً خدمة األدب العربً

وال ٌسعنً فً األخٌر إال أن أتوجه بالشكر الجزٌل ألستاذي الفاضل الدكتور عبد الرحمن  

رماسٌن، الذي لم ٌؤل جهدا ولم ٌدخر وسعا فً تتبع خطوات هذا البحث وتوجٌه صاحبه تب

على أن أوفً أستاذي حقه من التبجٌل  –فً النهاٌة  –التوجٌه العلمً الرشٌد وال أظننً قادرا 

هللا أن ٌجزٌه عنً خٌر الجزاء وأن ٌوفٌه حقه علما  والتقدٌر، ولذا فبل أملك إال أن أدعو

 .وحكمـــة
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 الفصل التمهٌدي

 بالشاعر التعرٌؾ ـ أوال

 والنشؤة المولد( 1

 ثقافته( 2

 وتلمسان لبجاٌة حكمه( 3

 آثاره و وفاته( 4

 والحدٌث القدٌم بٌن  الصورة مفهوم ـ ثانٌا

 القدماء النقاد لدى الصورة -أ

 الببلؼٌــة واألنمــاط الصورة 

 الفنٌة للصورة الببلؼٌة األنواع 

 المحدثٌن ادالنق لدى الصورة -ب
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أوال ـ التعرٌف بالشاعر 

: المولد والنشأة( 1

 وحفٌد أمٌر ابن أمٌـر هو الموحد، الكومً الزناتً المإمن عبد بن هللا عبد بن سلٌمان الربٌع أبو

 عبد المظفر ومؽاربها األرض مشارق فً اإلسبلم عالم بهم زهً الذٌن الخلفاء من عظٌم خلٌفة

. الجزابري درومًالن التاجري  علً بن المإمن

 عبد كان هـ551 فً و(:)للموحدٌن السٌاسً التارٌخ) كتابه فً مٌراندا هوٌسً المستشرق ٌقول

 قد أنه بد وال سنة، 16أو سنة15 آنذاك سنه وكانت علٌها، والٌا بجاٌة على هللا عبد ولده ٌبعث المإمن

 هذا صح إن هـ553أو هـ 552 عام فً ولد قد الربٌع أبو ابنه فٌكون السن، هذا نحو تزوج

(االفتراض
(1)

 .

 نحو منها توجه أن إلى والٌا حٌاته أبوه فٌها قضى التً ببجاٌة كان مولده أن الظن وأؼلب)
ٌوسؾ لمباٌعة مراكش

(2)
(هـ560 سنة به ودفن بملٌانة زكار بجبل طرٌقه فً فتوفً 

(3)
 فتولى ،

 التً العناٌة هذه شملته الربٌع أبا أن شك ال و وعطفه برعاٌته وبنٌه المتوفً أهل ٌعقوب أبو الخلٌفة

 أصبح الذي ٌعقوب عمه ابن مع ذلك ٌتلقى وكان التثقٌؾ، و  التعلٌم و التهذٌب فٌها و بها، ٌتمتع ظل

. فٌه العدٌدة المدح قصابد تقرأ أنت و بذلك تشعر كما حبه فً مخلصا إلٌه منقطعا بعد فٌما شاعرنا

 القوة و العلم دعابم على الموحدٌن عهد فً قابما كان الذي الملك و الرٌاسة بٌت فً نشؤ قد دام وما

 و علم تربٌة النشء تربٌة عاتقهم على آخذٌن وأدباء علماء اإلطبلق على كانوا رجالهم أن ذلك

 ٌكن فلم بعد، فٌما وقدره فضله وظهر األوفى، بنصٌبه كله هذا من شاعرنا فؤخذ ، فروسٌة و رٌاضة

 وفٌا وأمٌرا ماهرا وأدٌبا وشاعرا كاتبا قومه فً متمٌزا كان حٌث ، لهمث الموحدٌن أمراء فً

. مؽوارا وفارسا

 ـــــــــــــــــ
سعٌد أعراب و محمد بن  محمد بن تاوٌت الطنجً و محمد بن تاوٌت التٌطوانً و، تحقٌق دٌوان األمٌر أبً الربٌع سلٌمان بن عبد هللا الموحد (1)

 .04عباس القباج، منشورات كلٌة اآلداب، جامعة محمد الخامس، المؽرب ص

 .هو أبو ٌعقوب ٌوسؾ بن عبد المإمن عم الشاعر( 2)

 .4دٌوان ص ال( 3)
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 :هـثقافت( 2

 خٌرة على األولى ثقافته فتلقى علمٌة، تربٌة رباه حٌث علم من أثارة على كان والده أن شك ال

 باألندلس وقته شٌوخ عن الحدٌث وحمل واألدبٌة، الدٌنٌة الثقافة من تمكن ثم والمربٌن، العلماء

 عوؾ بن رأبو طاه: اإلمامان منها أجازه حٌث اإلسكندرٌة من علٌه وردت إجازة وتلقى والمؽرب،

 أبً و سلٌمان بن ٌوسؾ ٌعقوب أبً أبٌه كاتبً نؽفل أن ٌمكن  وال جارة، بن سعٌد وأبو السلفً

 ٌعقوب أبو عمه هوتعلٌم تربٌته تولى ثم األولى دروسه شاعرنا لقنا ممن كانا مضاء بن العباس

 الموحدٌن علماء من الحٌاة خبرات تلقٌنه و مداركه توسٌع و مواهبه صقل فؤتم أبٌه وفاة بعد ٌوسؾ

. األسود تلك من شببل فكان الجم، والورع الؽزٌر بالعلم ٌتصفون كانوا الذٌن

 بٌعالر أبً األمٌر عن الكبلم فً التلمسانً المقري محمد بن أحمد الشٌخ المؽرب أدٌب رجع

السرخسً أخبار إلى الطٌب نفح كتابه فً هللا عبد بن سلٌمان
(1)

 الربٌع أبا السٌد ذكر لما رحلته فً ،

:) وأعمالها سجلماسة مدٌنة على المدة تلك فً وكان ، علً بن المإمن عبد بن هللا عبد بن سلٌمان

 بهً شٌخا فرأٌته محمد ولده لمباٌعة ٌعقوب المنصور وفاة بعد مراكش إلى قدم حٌن به اجتمعت

(والبربرٌة العربٌة باللؽتٌن العبارة فصٌح المخبر، حسن المنظر،
(2)

 .

 فً مثله المإمن عبد بنً فً ٌكن لم: ) ملخصه ما الربٌع أبً السٌد حق فً المؽرب فً وجاء

 كاتبا وكان ، بجاٌة و سجلماسة مملكتً على ٌقوم وكان" الشعر"  بصدده نحن الذي الشؤن هذا

(ألؽاز له و مدون شعره و ماهرا دٌباوأ شاعرا
(3). 

 وكان. حروبه فً مراكش ملك ٌرافق حٌاته آخر فً كان الربٌع أبا أن الدٌوان محقق وذكر

 بٌت 1532 على ٌحتوي دٌوان وله مستقل، شبه كان حكمه ألن األوسط المؽرب بسلطان ٌسمى

 والتشبٌه والزهد واأللؽاز الشكوىو والعتاب والنسٌب والرثاء المدح: التالٌة األؼراض على تتوزع

 .وأبٌاته ومقطوعاته الدٌوان قصابد ٌوضح جدول وهذا

 ـــــــــــــــــ

، و فد على المؽرب و هو شٌخ شٌوخ دمشق هو تاج الدٌن أبو محمد عبد هللا بن عمر بن محمد بن حموٌه السرخسً الخرسانً األصل الدمشقً المولد و الوفاة( 1)

هـ و قد كتب فً هذه األثناء رحلة قٌمة تعد حتى اآلن المرجع األول  600هـ فؤكرم المنصور و فادته، و ظل فً المؽرب فً ضٌافة البٌت الملكً إلى عام 593عام 

 .عنه لالمنقون كان منهم شاعرنا و فً كتاب نفح الطٌب كثٌر من فً تراجم بعض المعاصرٌن التً اجتمع بهم المإلؾ و على رأس هإالء الموحدٌن الذي

من ؼصن أندلس الرطٌب و ذكر وزٌرها لسان نفح الطٌب هـ، 1041أدٌب المؽرب و حافظه الشٌخ أحمد بن محمد المقري التلمسانً المتوفً عام ( 2)
 .103ص الحمٌد، دار الكتاب العربً، بٌروت لبنان،  لق حواشٌه محمد محً الدٌن عبد، تحقٌق و ضبط ؼراببه و ع04الدٌن الخطٌب، ج

 02،ص1964قً ضٌؾ، دار المعارؾ، مصر تحقٌق شو المؽرب فً حلً المؽرب،، ابن سعٌد  (3)
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 األبٌــات عـدد اتالمقطوع عدد القصــائد عــدد األبـــواب
 267 08 14 المــدح

 124 06 07 الرثــاء

 634 36 56 النســٌب

 250 52 04 األلؽــاز

 81 23 01 التشبٌــه

 91 11 04 العتــاب

 105 12 06 الزهــد

 1532 148 92 المجمــوع

 

 241و بٌت 1641 على ٌحتوي دٌوانه أن( مضؽوط قرص) الشعرٌة الموسوعة فً وجاء

قصٌدة
(1). 

 نحن :قوله التجار تعوٌق علٌه ٌنكر بؽانة السودان ملك إلى رسالة جواب فً كبلمه من و )

 على الرفق على ونتؤلؾ المرضٌة السٌرة على ونتفق األدٌان فً تخالفنا وإن باإلحسان، نتجاور

 النفوس إال تعانٌه ال والجور الفاضلة، السٌاسة حكم فً الملوك لوازم من العدل أن ومعلوم الرعٌة،

 وتردد بصدده، هم فٌما التصرؾ من ومنعهم التجار مساكٌن احتباس بلؽنا وقد الجاهلة، الشرٌرة

 جهاتنا فً من الحتبسنا اولو شبن استٌطانها، من تمكنال على ومعٌن لسكانها، مفٌد بلد إلى الجبلبة

 و    مثله ونؤتً خلق عن ننهى أن لنا ٌنبؽً وال فعله، نستصوب ال لكنا الناحٌة تلك أهل من

(سبلمال
(2)

 

 ـــــــــــــــــ
 2003المركز الثقافً السعودي سنة  إنتاج ،الموسوعة الشعرٌة( 1)

 .103الدٌن الخطٌب، ص األندلس الطٌب و ذكر وزٌرها لساننفح الطٌب من ؼصن ( 2)
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 تتٌقظ أن رجاء عنك وإؼضابً األقوال، فٌك كثرت قد:)منه الشكاوي كثرة له عامل إلى ووقع

 االختبار، وعدم  االختٌار شر إلى نسبة علٌك اإلنكار ظهور ىإل مبادرتً وفً الحال، فتنصلح

(هار جرؾ على فإنك فاحذر
(1)

 

:  ٌعقوب المنصور عمه ابن فٌها ٌمدح قصٌدة المشهور شعره ومن

 هبت بنصركم الرٌاح األربع

  
 وجرت بسعدكم النجوم الطلع

   
 و استبشر الفلك األثٌر تٌقنا

  
 أن األمور إلى مرادك ترجع

   
 مؤل البسٌطة نوره المتشعشع يذــــدك الرحمان بالفلك الــو أم

   
لم ال و أنت بذلت فً مرضاته

  

  
 نفسا تفدٌها الخبلبق أجمع

   
 و مضٌت فً نصر اإلله مصمما

  
 بعزٌمة كالسٌؾ بل هً أقطع

   
 هلل جٌشك و الصوارم تنتضى

  
 و الخٌل تجري و األسنة تلمع

   
 سبلحه من كل من تقوى اإلله

  
 ما إن له ؼٌر التوكل مفزع

   
 ال ٌسلمون إلى النوازل جارهم

  
 ٌوما إذا أضحى الجوار ٌضٌع

   
: العدو انهزام ٌصؾ ومنها

 إن ظن أن فراره منج له

  
 فبجهله قد ظن ما ال ٌنفع

   
 أٌن المفر و ال فرار لهارب

  
 و األرض تنشر فً ٌدٌه و تجمع

   
 هأخلٌفة هللا الرضا هنٌت

  
 فتح ٌمد بما سواه و ٌشفع

   
 فلقد كسوت الدٌن عزا شامخا

  
 و لبست منه أنت ما ال ٌخلع

   
 هٌهات سر هللا أودع فٌكم

  
 و هللا ٌعطً من ٌشاء و ٌمنع

   
 لكم الهدى ال ٌدعٌه سواكم

  
 و من ادعاه ٌقول ما ال ٌسمع

   
 إن قٌل من خٌر الخبلبق كلها

  
 ألصبعفإلٌك ٌا ٌعقوب  تومً ا

   
 خذها أمٌر المإمنٌن مدٌحة

  
 من قلب صدق لم ٌشنه تصنع

   
 و اسلم أمٌر المإمنٌن ألمة

  
 أنت المبلذ لها وأنت المفزع

   
 فالمدح منً فً عبلك طبٌعة

  
 و المدح من ؼٌري إلٌك تطبع

   

 ـــــــــــــــــ
 05.الدٌوان، ص (  1)
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 وعلٌك ٌا علم الهداة تحٌة

  
ٌفنى الزمان و عرفها ٌتضوع

1
 

   
 أبً السٌد إلى دخلت: القسطبلنً محمد هللا دأبو عب الفقٌه لً قال : )حلتهر فً السرخسً وقال

 السفار على الطرٌق قطعوا الذٌن الخوارج رإوس علٌها أنطاع ٌدٌه وبٌن سجلماسة بقصر الربٌع

: وٌقول األنبوس من  بقضٌب األرض ٌنكت وهو وؼانة، سجلماسة بٌن

 وال ؼرو أن كانت رإوس عداته

 السٌوؾ رسابله جوابا إذا كان  

   

. انتهى تعالى هللا رحمه الستمابة، بعد ومات

 الخبلفة حضرة على وفد أن ذلك  ووافق المنصور، ٌعقوب المإمنٌن أمٌر هجره لما: وقال

 الدخول وقت فً واستؤذنوا مراكش، ظاهر ونزلوا المشرق ببلد من والؽز العرب من جمع مراكش

:  المنصور إلى

 حجت لهاٌا كعبة الجود التً 

  
 عرب الشام و ؼزها و الدٌلم

   
 طوبى لمن أمسى ٌطوؾ بها ؼدا

  
 و ٌحل بالبٌت الحرام و ٌحرم

   
(علٌهم والتقدم بهم بالدخول وأمره  إلٌه وأحسن عنه فعفا

(2)
 .

:  ألوؾ اسمها جارٌة فً القابل هو و

 خلٌلً قوال أٌن قلبً و من به

  
 و كٌؾ بقاء المرء من بعد قلبه

   

 لو شبتما اسم الذي قد هوٌته و

  
 لصفحتما أمري لكم بعد قلبه

   
: منها التً المشهورة األبٌات وله

 أقول لركب أدلجوا بسحٌرة

  
 قفوا ساعة حتى أزور ركابها

   
 و أمؤل عٌنً من محاسن وجهها

  
 و أشكو إلٌها إن طالت عتابها

   
ا  ــت قبابهــي أن رأيـحسبإال ؾو  مت    ـال و أنعـادت بالوصــن هً جإؾ    

: المنصور ٌعقوب عمه ابن ٌخاطب وقال

فأليألٌ انخبفقٍٛ بزكشكى 

  

يب ديت دٛب َبظًب ٔ يشسال 

   

ٔ ألبزنٍ َصذٙ نكى جٓذ٘ ٔ را 

  

جٓذ انًقم ٔ يب عسٗ أٌ أفعال 

   

 ـــــــــــــــــ
 .104ص ،نفح الطٌب ( 1)

 .105السابق، ص صدرالم( 2)
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ٔ ألخهصٍ نك انذعبء ٔ يب أَب 

  

أْم نّ ٔ نعهّ أٌ ٚقبال
1
 

   

.   ياألؼان كتاب مختصر وله

 عبد المإمنٌن أمٌر بن عمر بن علً الحسن أبا السٌد رحلته فً أٌضا السرخسً وذكر -رجع

 إلهماله عنها عزل ثم مدة، بجاٌة ولً والطرب األدب أهل من كان أنه حقه فً وقال المإمن،

 ىإل الحسن أبو األمٌر كتب: قال كاتبه المهدي سعٌد بن محمد أنشدنً مبلذه، فً وانهماكه وإؼفاله

 :دٌونه به ٌقضً ما منه وٌطلب وٌستزٌده ٌمدحه ٌعقوب المإمنٌن أمٌر

 وجوه األمانً بهم مسفرة

  
 و ضاحكة لً مستبشرة

   
 و لً أمل فٌكم صادق

  
 قرٌب عسى هللا أن ٌوسره

   
 علً دٌون و تصحٌفها

  
 و عندكم الجود و المؽفرة

   
: دتهأنش وقد الكاتب قشتال بن الحسن أبو الشٌخ وحدثنً

 أوحشتنً ولو اطلعت على الذي

 لك فً ضمٌري لم تكن لً موحشا  

   

 لهذا تعرفون هل حضر، ولمن لً فقال الحسن، أبً السٌد مجلس فً البٌت هذا أنشدته: فقال

: فؤنشدنا عرفه، من فٌنا فما ثانٌا؟ البٌت

 أترى رشٌت على اطراح مودتً

و لقد عهدتك لٌس تثنٌك الرشا  
(2)

 

   

 مملكة ولً قد الحسن أبو السٌد هذا كان ملخصه ما المذكور، السٌد حق فً المؽرب يؾ وقال

 ٌوم الربٌع أبو السٌد إلٌه كتب زكٌة، عالٌة ونفس برمكٌة، الجود فً حكاٌات وله بجاٌة و تلمسان

: الجمعة

 الٌوم ٌوم الجمعة

  
 ٌوم سرور ودعة

   
 و شملنا مفترق

  
 فهل ترى أن نجمعه

   
 

 

:  بقوله فؤجابه

 ـــــــــــــــــ
 105ص ،نفح الطٌب  (1)

 105السابق، ص صدرالم( 2)



19 

 الٌوم ٌوم الجمعة

  
 و ربنا قد رفعه

   
 و الشرب فٌه بدعة

  
 فهل ترى أن ندعه

   
 كان حكمه ألن علً بن المإمن عبد بنً على إال تطلق ال العصر بذلك المؽرب فً السٌد لفظة و

.مستقل شبه
(1)

 

: حكمه لبجاٌة وتلمسان( 3

 فقد ذلك فً عجب وال والسٌاسة بالوالٌة متصبل كان بل فحسب، باألدب ٌهتم الربٌع أبو ٌكن لم

 ولم بجاٌة والٌة تولى حٌث العربً، المؽرب موحد علً بن المإمن عبد حفٌد وهو والٌا أبوه كان

 ودخل ؼانٌة، بن علً المٌورقً إمارة تحت المرابطٌن أسطول فاجؤه إذ طوٌبل لها والٌته فً ٌمكث

 الببلد، خارج جٌشه فً الربٌع أبً عاملها وؼٌاب الحامٌة من المدٌنة خاو ٌومبذ وصادؾ المدٌنة

 إلى بالعودة الربٌع أبو بادر فٌها، األسود علمه وتركٌز المدٌنة قصبة لفتح ذلك كل المٌورقً فانتهز

 الطابفتٌن بٌن القتال وانتشب الفرسان، من قل فً وكان بجاٌة إلى حثٌثا سٌرا فسار الوالٌة مركز

 ذلك وكان للظروؾ، تحسبا بتلمسان وتحصن الربٌع أبو وانهزم قاومةالم عن الموحدٌن جند فتقاعس

 هـ561 سنة فً:  )العام الجزابر تارٌخ كتابه فً الجٌبللً الرحمان عبد المإرخ ٌقول. هـ580 سنة

 أمر تفقد له وجعل ،بجاٌة والٌة على زكرٌا أبا أخاه المإمن عبد بن ٌوسؾ ٌعقوب أبو الخلٌفة عٌن

 عٌسى موسى أبو أخوه بعده تولى ثم ،والمحاربٌن المناوبٌن فقمع أٌضا مظالمها يؾ والنظر إفرٌقٌة

 المٌورقٌٌن ؼانٌة ابن بنً ءاستٌبل إلى المإمن عبد بن هللا عبد بن سلٌمان الربٌع أبو ثم هـ576 سنة

(تلمسان إلى منها فانتقل هـ580 سنة علٌها
(2)

 سنة إلى تلمسان والٌته على حفص أبو بقً) ثم 

 المتوفً المإمن عبد بن موسى عمران أبا مكانه وولً حضرته إلى والده فاستقدمه هـ555 خماساأل

 ثم المإمن عبد بن عمر بن  علً الحسن أبو السٌد أٌضا وتوالها هـ571 سنة بمراكش بالطاعون

(هللا عبد بن الربٌع أبً السٌد المإمن عبد حفٌد إلى بجاٌة إلى منها انتقاله بعد جعلت
(3)

. 

: وفاته و آثاره (4

 ـــــــــــــــــ
 107-106ص نفح الطٌب،( 1)

 .324 :، ص1965، 02، منشورات دار مكتبة الحٌاة، بٌروت لبنان، ط02، جتارٌخ الجزابر العامعبد الرحمن بن محمد الجٌبللً، ( 2)

 .325 المرجع السابق، ص( 3)
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 والمعاقرة والمجالسة والطرب األدب أهل من بؤنه وٌوصؾ بجاٌة على والٌا مترجمنا وكان)

 فسٌطر األوسط المؽرب فً الحكم قاعدة بجاٌة مدٌنة مهاجمة ؼانٌة بن علً قرر هـ580 عام وفً

 للظروؾ، حسبات بها وتحصن تلمسان إلى فتوجه( سلٌمان الربٌع أبو) المدٌنة والً وانهزم علٌها

 مكان ندري وال هـ 604 صفر 14 فً األجل وافاه أن إلى وسجلماسة تلمسان على والٌا وبقى

(وفاته
(1)

( هـ604 أي واحدة سنة فً الذكر المتقدم الحسن وأبو هو وفاته كانت و)  
(2)

 .

الجٌبللً محمد بن الرحمان عبد للشٌخ العام الجزابر تارٌخ كتاب فً وجاء
(3)

 عبد نكا: ٌلً ما 

 الندرومً الكومً التاجري علً بن المإمن عبد وهو األوحد وأمٌرها أفرٌقٌا عاهل علً بن المإمن

 وتوفً م1096 سنة ندرومة بنواحً( تاجرا) بـ  نعرؾ تلمسان أعمال من بضٌعة ولد الجزابري،

 بن هللا دعب بن سلٌمان الربٌع أبً األمٌر أحفاده ومن وبنتٌن ذكرا عشر ستة ترك وقد م1163 سنة

: هآثار منالذي  الموحد المإمن عبد

( والبرود الحلل ورقم العقود نظم) عنوان تحت شعر دٌوان -1

 لؤلصفهانً األؼانً كتاب فٌه صنؾ مختصر له -2

 العباس بنً فً المعتز كابن المؽرب فً كان الربٌع أبا األمٌر أن المإرخٌن بعض وٌرى -3

(  مناقبهم و وهب بنً الشٌوخ) فً كتابا وصنؾ -4

 بشكوان وابن رشد وابن طفٌل البن كدعوته والترجمة بالتؤلٌؾ العلماء على ٌشٌر وكان -5

.   الطب فً سٌنا ابن ألفٌة شرح رشد ابن على اقترح وقد للتؤلٌؾ

 مدٌنة منها جعل حتى البدٌع والرٌاض الرفٌع الرٌاض بتجدٌد لبجاٌة حكمه عند الربٌع أبو قام -6

.  كله العالم جهات من طبلب جماعات اإلٌه تإم عظٌمة

 ـــــــــــــــــ
: ، سنة1طه، خلٌل إبراهٌم السامرابً، ناطق صالح مطلوب، تارٌخ المؽرب العربً، دار الكتب الوطنٌة، بن ؼازي لٌبٌا، ط دنونعبد الواحد  (1)

2004. 

 .325تارٌخ الجزابر العام، ص( 2)

 .325المرجع السابق، ص( 3)
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 بٌن القدٌم والحدٌثالشعرٌة ثانٌا ـ مفهوم الصورة  

: القدماء النقاد لدى الصورة -أ

 أهم أن على الحدٌث العصر فً سٌما ال والنقد األدب حقل فً والمتخصصون الباحثون ٌجمع

 أن إلى معظمهم ذهب لقد بل  والصورة  الموسٌقى)  اثنان عنصران الفنون بقٌة عن الشعر ٌمٌز ما

(بالصور تعبٌر جوهره فً الشعر
(1)

 ذاتها بحد هً قصٌدة وكل القصابد، كل فً  ثابتة فالصورة)  

 الموضوع حتى الوزن، نمط ٌتؽٌر كما ٌتؽٌر، واألسلوب وتذهب، تؤتً فاالتجاهات صورة،

 وكمقٌاس القصٌدة فً للحٌاة  كمبدأ ٌؤتً المجاز ولكن  إدراك بدون ٌتؽٌر أن ٌمكن الجوهري

(الشاعر لمجد  ربٌسً
(2)

 وإحدى  األدبً العمل سمات من  بارزة سمة الصورة فإن هنا ومن 

 العمل فً القصوى وألهمٌتها ، التصوٌر من  شعري عمل ٌخلو وال للقصٌدة األصلٌة المكونات

 فكرتها وطرح  لٌهاإ النظر لفت من أول ولعل ، كبٌرة عناٌة  وحدٌثا قدٌما  النقاد أوالها الشعري

:  قال عندما( هـ 255 .ت) الجاحظ العربً النقد تارٌخ فً بها العناٌة وفجر  البحث بساط على

(التصوٌر من وجنس النسٌج من وضرب  صناعة الشعر فإنما)
(3)

 .

 قد (الصورة)  قضٌة نجد حتى الجاحظ لقرن التالٌة القرون فً النقد حركة مع نمضً  نكاد وال

 أكد وقد ، مإلفاتهم فً الورود كثٌرة وأصبحت العرب، والببلؼٌٌن  النقاد اهتمام على استحوذت

 طرٌقة على الداللة أجل من لها استعماله برر عندما( هـ 471.ت) الجرجانً القاهر عبد اإلمام ذلك

 من لٌست(  الصورة)  لفظة أن إلى  ذهب حٌن المربٌة الصور بواسطة الذهنٌة الفكرة عن التعبٌر

 فً ٌظهر كما  العلماء كبلم فً معروفة كانت وإنما باستعمالها، بدأ من أول هو ولٌس راعه،اخت

(.التصوٌر من وضرب صناعة الشعر أن من الجاحظ قول
(4)

 

  بطبٌعتها تعرؾ  مستقلة دراسة أو فصبل لها ٌخصصوا لم فإنهم االهتمام هذا من وبالرؼم

 النقد فً ملحوظ نحو على ٌعرؾ لم( الصورة)  طلحمص أن القول ٌمكن هنا ومن ، هٌتها ما وتحدد

 للمصطلح ترجمة وهو الؽربٌة،  والثقافة العربٌة  الثقافة بٌن تواصل حدث حٌنما مإخرا إال  العربً

 ـــــــــــــــــ

 .05ص ،1980فً التراث النقدي و الببلؼً، دار المعارؾ، القاهرة ، الصورة الفنٌة عصفورأحمد جابر   (  1)

 .43دار المعارؾ القاهرة، ص،الصورة و البناء الشعري، محمد حسن عبد هللا (  2)

 .557.، ص1955،3.الجاحظ، الحٌوان دار أحٌاء العلوم، القاهرة ط  (  3)

 .508ٌه محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجً القاهرة ص عبد القاهر الجرجانً، دالبل اإلعجاز، قرأه و علق عل  (  4)
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 ٌجعل أسلوب األدبٌة الصورة:)بقولها( larousse) المعارؾ دابرة تعرفه الذي(  image)  الؽربً

 ومبلمح أشكاال عنه المتكلم أو الموصوؾ تمنح  شاعرٌة أكثرو حساسٌة أكثر بكٌفٌة تبرز الفكرة

 من  وجه أي من التقارب و التشابه عبلقات الموصوؾ الشًء مع تكون أخرى أشٌاء من مستعارة

(الوجوه
(1)

 .

 أجل من الباحث ٌضطر ، القدماء مإلفات فً مستقلة بدراسة تحظ لم)  الصورة قضٌة وألن

 عام بشكل األدب حول الدابرة المختلفة العربٌة الدراسات إلى للعودة معناها تتبع و أثرها اقتفاء

 على  بواسطتها ٌحكم  التً المثلى  الوسٌلة هو األخٌر العلم هذا أن خاصة خاص، بشكل والببلؼة

 المشاهٌر عند لمفهومها التصورات بعض حشد على نقتصر أن من  بد ال هنا ومن الشعر، جمال

. والببلؼة الشعر لقضاٌا دراستهم فً والوعً النضج ٌمثلون كانوا الذٌن العرب الببلؼة علماء من

 فإنما) للشعر تعرٌفه بصدد وهو( التصوٌر) للفظة الجاحظ استخدام على الوقوؾ لنا سبق وقد

( التصوٌر من وجنس النسٌج من وضرب صناعة، الشعر
(2)

 .

 المعانً صٌاؼة فً خاصا أسلوبا للشعر بؤن تشً السٌاق هذا داخل واضح هو كما واللفظة

 والمإثر، الممتع النظم من شكل فً  الصٌاؼة هذه تظهر أن ٌنبؽً  بحٌث الحسٌة والتجارب العقلٌة

   الشٌبانً عمر أبً استحسان رد فً الشهٌرة ذاته الجاحظ وعبارة

: الشاعر لقول

 ال تحسبن الموت موت البلى

  
 و إنما الموت سإال الرجال

   
 ن ذاكبلهما موت و لك

  
 أشد من ذاك لذل السإال

   
... (أبدا شعرا ٌقول ال البٌتٌن هذٌن صاحب أن أزعم أنا) :بقوله

(3)
  

 المعانً تقدٌم على جوانبه من كبٌر جانب فً ٌقوم الصٌاؼة فً الشعر أسلوب أن قرر قد إنه

 أحمد برجا وٌذهب بالتجسٌم الحدٌث النقد ٌسمٌه ما مع ٌترادؾ التصوٌر أن أي حسٌة، بصورة

: الجاحظ سٌاق داخل(  التصوٌر)  لفظة أن إلى عصفور

 ـــــــــــــــــ

(1  )Paris 1960 tome 6   grand larusse encyclopédique 

 .556ص الحٌوان، (  2)

 .556صالسابق المرجع (  3)
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 أن المبادئ هذه أول النقدي، وتفكٌره نفسه  الجاحظ كتب فً ٌدعمها ما لها مبادئ  بثبلثة تشً) 

 فً الشعر أسلوب أن  المبادئ هذه وثانً المعانً، أو األفكار صٌاؼة فً خاصا أسلوبا للشعر

  للشعر الحسً التقدٌم أن المبادئ هذه وثالث حسٌة،  بطرٌقة عنًالم  تقدٌم على ٌقوم الصٌاؼة

 ٌصوغ التً المادة فً عنه اختلؾ إن والصٌاؼة، التشكٌل طرٌقة فً له ومشابها الرسم قرٌن ٌجعله

(بواسطتها وٌصور بها
(1)

 .

 للصورة مفهومه فً الجاحظً اإلطار هذا عن ٌخرج( هـ 337.ت)  جعفر بن قدامة ٌكاد وال

  عندما المجردة األفكار لتجسٌد الشاعر إلٌه ٌلجؤ الذي المحسوس للشكل مرادفة كبلمه فً ردت فهً

:  ٌقول

 كل فً ٌوجد كما كالصورة فٌها والشعر الموضوعة، المادة بمنزلة للشعر المعانً كانت إذا) .. 

 والفضة للنجارة الخشب مثل منها الصورة تؤثٌر ٌقبل موضوع شًء من فٌهما البد أنه من صناعة

( للصٌاؼة
(2)

 .

 فارق مع الصناعات كباقً صناعة قدامة إلى بالنسبة ٌصبح الحالة هذه فً الشاعر عمل إن

 مادة فً ٌعمبلن والصابػ النجار بٌنما المعانً على ٌشتؽل الشعر ٌصنع الذي الشاعر، أن هو وحٌد

.  والفضة الخشب

 الجمال أساس وٌراها كبٌرا اهتماما المعانً بصٌاؼة  ٌهتم أنه أٌضا قدامة كبلم من وواضح

 دقة أكثر تعبٌره فً كان أنه إال الجاحظ مع ٌلتقً نبلحظ كما الناحٌة، هذه من وهو األدبً،

 من معنى أي فً شرع إذا الشاعر وعلى:) ٌقول عندما استطراده ذلك ٌإكد الذي ولعل ووضوحا

 أو       الحمٌدة المعانً من ذلك ؼٌرو والمدح والقناعة والبذخ والنزاهة، والرفث والضعة، الرفعة

(المطلوبة الؽاٌة إلى ذلك فً التجرٌد من البلوغ ٌتوخى أن الذمٌمة
(3)

. 

 

 ـــــــــــــــــ

  25، ص 1982صبحً البستانً ، الصورة الشعرٌة فً الكتابة الفنٌة ، دار الفكر اللبنانً ، الطبعة األولى ،  (  1)

 20-19قدامة بن جعفر ، نقد الشعر كمال مصطفى، مكتبة الخانجً، القاهرة  الطبعة الثالثة  ص  (  2)

 .20سابق، صالمرجع ال (  3)
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 عندما الببلؼة تحدٌد بصدد وهو كبلمه فً( صورة) لفظة فترد( هــ 395.ت)  العسكري أما

 صورة مع نفسك فً كتمكنه نفسه فً فتمكنه السامع قلب المعنى به تبلػ ما كل الببلؼة:) ٌقول

(حسن ومعرض مقبولة
(1)

 .

 ألن الشعري الشكل لنجاح أساسٌا شرطا الصورة ٌعتبر أنه على تدل الشكل بهذا المقولة و

 الجمٌلة األدبٌة الكتابة فً الصورة دور ٌظهر ولكن وتحسٌنه، المعنى تجمٌل على ٌقوم دورها

 فٌذهب صورته، تهجٌن فً. إٌاه رهابتكا فضٌلة على ابتكره فٌما  –الشاعر  -ٌتكل وال)  :ٌضٌؾ

( الحمد إلى منه الذم إلى أقرب فٌه وٌكون نوره، وٌطمس حسنه
(2)

 .

 بحد قٌمته كانت مهما تهجٌنه أو المعنى تجمٌل فً الصورة دور على العسكري تؤكٌد رؼم و

 فىاكت وإنما مستحسنة العبارة وال مقبولة الصورة، تكون أن ٌمكن كٌؾ لنا ٌشرح لم فإنه ذاته

. تعلٌل أو تفصٌل دون المجمل بالوصؾ

 ٌلح  ٌجده  -الصناعتٌن فً  -واالستعارة التشبٌه بابً فً العسكري كتبه ما ٌقرأ من أن والحق

 والمشاهدة الرإٌة أفعال ٌستخدم حٌث االستعارة، و التشبٌه فً للمعانً البصري التقدٌم على كثٌرا

 مـله ةـوآي)   :وتعالى سبحانه لقوله كتحلٌله ستعارالم أو به للمشبه الحسٌة الطبٌعة ٌصؾ عندما

.  37ٌس. (فــإذا هـم مظلمــون هارـالن هـمن لخـنس لـاللً

  اللٌل ألن.. المعنى حقٌقة على ال للعٌن ٌتلوح ما على هو إنما  الوصؾ وهذا)  :ٌقول نجده

 على ولٌسا  طلوعهال وإضاءته  الشمس لؽروب إظبلمه عند الجو هذا على ٌقعان  اسمان والنهار

( ذلك كؤنهما  العٌن رأي فً  أنهما إال  اآلخر من  أحدهما ٌسلخ  شٌبٌن  الحقٌقتٌن
(3)

 .

 الحسً التقدٌم على  األخرى هً تلح كانت وإن  -للصورة  الجرجانً القاهر عبد نظرة وأما

 لقد أصٌل، وقوذ عمٌق فهم على تدل فإنها -سنرى كما البصر وحاسة العٌن على وتإكد للمعنوٌات

 وٌعتبره األول ،التعبٌر بٌنهما ٌقارن وراح  واحدة فكرة على ٌدالن التعبٌر من طرٌقتٌن عند وقؾ

 هم إذا فبلن) :تقول كذا و فٌه ٌقول الحدٌثة للتسمٌة وفقا( الصفر) لدرجة الموازي هو و كالمقٌاس،

 ـــــــــــــــــ

 .19ص  1984أبو هبلل العسكري، كتاب الصناعتٌن، حققه و ضبط نصه الدكتور مفٌد قمٌحة، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، الطبعة الثانٌة  (  1)

 .85ص  ،المصدر السابق (  2)

 .301ص  ،المصدر السابق (  3)
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  عنه  شًء  ٌشؽله ولم هعزم إمضاء على  خواطره وقصر وقلبه  ذكره عن ذاك  ٌزل لم  بالشًء

(هزة له نفسك فً ترى ال ثم ٌمكن، ما بؤبلػ للمعنى  فتحتاط
(1)

 .

 عٌنٌه بٌن ألقى هم إذا:) الشاعر قول وبٌن العزم صاحب الرجل فً العبارة هذه بٌن ٌقارن ثم

(عزمه
(2)

 .

 إلى ٌنتهًو النفس، فً منهما كل أثر فً ٌظهر الفرق هذا التعبٌرٌن، بٌن  فرقا هناك أن فٌبلحظ

 وتدركنا  سرورا أنفسنا ٌمؤل)  الثانً بٌنما تؤثٌرا، وال هزة النفس فً ٌحدث ال األول التعبٌر أن

( طربة
(3)

 .

( دفعه ٌمكن ال الذي)  األثر وهذا
(4)

  المعنى عن الصورة  بواسطة عبر الشاعر  أن إلى ٌعود. 

 حد على أو نراه أمامنا منتصب كؤنه( العزم)  جعله خبلل من وذلك ، ذهنه فً الموجود المجرد

( للعٌن بابا قلبك من المعقول مكان إلى وفتح العٌنتٌن بٌن واقفا العزم  أراك ألنه) هو تعبٌره
(5)

 وال. 

 وحاسة العٌن على التؤكٌد خبلل من للصورة البصرٌة الحسٌة القٌمة ٌظهر الكبلم هذا أن شك

. البصر

 حد إلى قوله ٌذكرنا األدبٌة الكتابة فً( التمثٌل)  رأث عن الجرجانً القاهر عبد ٌحدثنا وعندما

 الصوري بالتعبٌر  التمثٌل ذهنه فً ٌقترن حٌث الحدٌث مفهومها، وفق الشعرٌة الصورة بؤثر بعٌد

(والمؽرب المشرق بٌن ما بعد ٌختصر حتى المتباٌنٌن تؤلٌؾ فً السحري،  بدوره وٌقر
(6)

 .

 عٌن التبام وٌرٌك الجماد فً  الحٌاة ٌرٌك)  كونه عن ةناتج للتمثٌل السحرٌة القدرة تلك ولعل

(مجتمعتٌن والنار والماء  مجموعٌن والموت بالحٌاة فٌؤتٌك األضداد،
(7)

 .

 المتناقضات أرض فً إال تنبت ال القاهر عبد عند(  الصورة)  فإن المفهوم هذا من وانطبلقا

 لشاعر، جمعها أو تؤلٌفها أجل من حتاجت ال المتشابهة األشٌاء ألن نموها، تخصب وحدها هً التً

 أخرى بعبارة أو الشعرٌة اللؽة منطقٌة ال على تؤكٌده من الرؼم وعلى وظاهرٌا، طبٌعٌا تتشابه ألنها
 ـــــــــــــــــ

 .108عبد القاهر الجرجانً، أسرار الببلؼة، محمد رشٌد رضا دار المعرفة بٌروت لبنان بدون تارٌخ ص  (  1)

 ".ونكبا عن ذكر العواقب جانبا" الشطر لسعد بن ثابت و تمامه .  108المصد ر السابق ص  (  2)

 108ص المصد ر السابق  (  3)

 108المصد ر السابق ص  (  4)

 108المصد ر السابق ص    (5)

 111المصد ر السابق ص   (6)

 111المصد ر السابق ص  (  7)
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 فنً أساس إلى الببلؼٌة الصور وكل التمثٌل رد)  ومحاولته الخاص، منطقها للصورة أن على

(مكٌن
(1)

 .

–فهو بالتخٌٌل الببلؼٌة الصور صلة  توضٌح فً اضطرب)  -عصفور جابر ٌرى فٌما  -فإنه

 كذلك تكون أن ٌمكن ال  ،-مثبل –واالستعارة ومخادعة، كذب التخٌٌل ألن الصلة هذه ٌنفً -تـارة

. الكرٌم القرآن فً الورود كثٌرة  ألنها

 إدراك من منعه النحو هذا على موقفه واضطراب التخٌل، ضمن ٌضعها -أخرى تارة-وهو

(الشعري التخٌٌل و الببلؼٌة الصورة بٌن القوٌة الصلة
(2)

 .

 إلى بالقٌاس ناضجا ٌعتبر الفنٌة للصورة ومفهومه القاهر عبد تصور أن المحقق من كان وإذا

 مفهوم إلى اهتدى أنه ٌعنً ال هذا فإن العرب والببلؼٌٌن النقاد من ومعاصرٌه أسبلفه تصورات

. الحدٌث النقد إلٌه وصل ما نحو على الصورة طبٌعة عن متكامل كامل

 أحٌانا  مقتضبة سرٌعة ووقفات عابرة إشارة ٌكون أن ٌعدو ال كؤقرانه بالصورة اهتمامه كان لقد

 نكاد ال ولهذا خاص بشكل الشعر وفً عام، بشكل األدبً العمل فً وخطورتها أهمٌتها إلى توما

. القدٌم العربً النقدي ثالترا فً الفنٌة للصورة صابب باألحرى أو ناضج  كامل مفهوم على نعثر

 له، الخٌال وإهمالهم لعنصر إؼفالهم عن ناجم القدماء لدى الصورة مفهوم فً القصور ولعل

... خبلقا ذهنٌا نشاطا بوصفه ذاته الخٌال طبٌعة بفهم إال تقدٌرها أو فهمها ٌمكن ال الصورة أن ذلك

 الجرجانً القاهر عبد حدٌث قلٌل نذم بنا مر وقد الخٌال قوة بوجود قدٌما اعترفوا العرب أن صحٌح

 أو الواجب االهتمام أعاروه أنهم ٌعنً ال هذا ولكن والمتباعدات المتباٌنات بٌن الجمع فً قدرته عن

 كان)  ولقد وطبٌعتها، الفنٌة للصورة مفهومهم وٌعمق ٌوسع أن شؤنه من الذي الكافً االلتفات

 وتحدث. اإللهام من نوعا وتصوروه بالشٌطان  القدٌم منذ وقرنوه قلٌبل عنه بالتحدث اهتمامهم

 الضرس قلع أصبح ؼابت فإذا وترجع، تؽٌب أنها وكٌؾ نفسه، فً الخٌال قوة آثار عن بعضهم

(واإلبداع للتلقً صالحة وأوقات بؤزمنة أحٌانا وقرنوها الشعر، من واحد بٌت قول من أهون
(3)

 .

 ـــــــــــــــــ

 .325الصورة الفنٌة فً التراث النقدي و الببلؼً، ص (  1)

 .325 ص ،السابق رجعالم (  2)

 .144/ ص  3.إحسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة، بٌروت لبنان ج (  3)
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 إلى نقادهم بعض ذهب حٌن عنه الدفاع إلى بهم حدا النحو هذا على للخٌال فهمهم مبلمح إن بل

 النقاد بعض وتحدث الفنً، التعبٌر ضرورات من ضرورة الخٌال من صورة فً المدعى الكذب أن

 التفرٌق عن عجزوا حٌن فكرٌة ازدواجٌة فً وقعوا ولكنهم اإللهام من كنوع الخٌال عن العرب

) التخٌل، عملٌة بتنظٌم فطالبوه الفنٌة قدراته على الشاعر اعتماد وكٌفٌة اإللهام، عناصر بٌن الواضح

 التنظٌم تعتمد النقدٌة قواعدهم كانت وإنما الخٌال، عن تحدثوا العرب أن نعرؾ ال ذلك  خبل وفٌما

 تنظٌما أي واالستعارة، والتشبٌه، كالمجاز  التخٌلٌة األمور أوضح فً حتى بالؽا، اهتماما به وتهتم

( نفسها التخٌل لعملٌة
(1)

 .

 عندهم فتداخلت  اإللهام ومعالم الصناعة معالم بٌن الشدٌد الخلط إلى العجز هذا بهم أفضى دوق

 العسكري هبلل أبو ٌقول وتعقٌده، األدبً العمل ؼموض من زادت درجة إلى النقدٌة المسابل هذه

 فكرك نظمها ترٌد التً المعانً فؤحضر شعرا تعمل أن أردت وإذا:)الشعر ٌعمل كٌؾ ٌصؾ وهو

 من تتمكن ما المعانً فمن تحتملها، وقافٌة إٌرادها، فٌه ٌتؤتى وزنا لها واطلب قلبك، على خطرهاوأ

 ولبن ذلك، فً منه كلفة وأٌسر طرٌقا أقرب هذه تكون أو أخرى، فً منه تتمكن وال قافٌة فً نظمه

 فجا كزا فٌجًء ٌعلوك أن من خٌر ورونق طبلوة ذا سهبل سلسا فٌجًء فوق من فتؤخذه الكبلم تعلو

 واالقتصاد رذل، و ورث أبٌاتها من ؼث ما بإلقاء ونقحها فهذبها القصٌدة عملت فإذا جلفا، ومتجعدا

 هوادٌها  تتضارع و أجزاإها تستوي حتى أجود بآخر منها حرؾ بإبدال وفخم حسن ما على

(وأعجازها
(2)

 .

 على العثور نستطٌع ال ولكننا مقبوال، طبٌعٌا بعضها وجدنا النصٌحة هذه تدبرنا إذا نحن و

. شعرا ٌعمل أن ٌرٌد الذي الصانع هذا مثل إلٌها ٌحتاج ومتى أٌن أو التخٌل، قوة مهمة

 اآلخرٌن مقولة عن خروج هذا فً ٌبدو و الشاعر، لدى التجربة  بواعث على النقاد ركز وقد

 فكشؾ البواعث هذه إلى(  هـ 276 -هـ 213)  قتٌبة ابن تنبه فقد والصنعة، الخٌال بٌن خلطوا الذٌن

 النفسٌة الحاالت عبلقة على وأكد الشاعر بخٌال االستعانة طرٌق عن الشعرٌة التجربة إطار عن

 ـــــــــــــــــ

 144/ص ،المرجع السابق (  1)

 157/ص ،الصناعتٌن (  2)
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 والطرب رىكوال الطمع مثل ) :لقوله الدافعة النفسٌة الحوافز بعض عدد عندما بالشعر المختلفة

(والؽضب
(1)

 .

 ألن والزمن الشاعر بٌن ٌربط بل الجمٌلة، والمناظر كالشراب الحوافز هذه بعض ٌثٌر وما

 صدر ومنها الكرى تؽشً قبل اللٌل كؤول) الشعري المزاج فً خاص تؤثٌر ذات األوقات بعض

(والمسٌر الحبس فً الخلوة ومنها الدواء شرب ٌوم ومنها الؽداء قبل النهار
(2)

 .

 العرب لببلؼٌٌنا فإن تجربته، على التركٌز فً الشاعر ذاتٌته ٌقدر الذي االتجاه هذا من وبالرؼم

 مثلما لها أساسا اإلنسانٌة والمشاعر االنفعاالت من ٌتخذوا ولم العقل حول الذاتٌة هذه ركزوا قد

. قتٌبة ابن صنع

 بشكل الصنعة و الخٌال بٌن فصل حٌن النقد نظرٌة فً أفقا أضٌق كانوا من النقاد من هناك و

  األصمعً عن نصا( هـ 456.ت) شٌقر ابن نقل فقد ثقافً، موروث إلى الشعرٌة العملٌة ٌحٌل

 قال للشعار الثقافً المجال النص ذلك وٌبٌن فحبل الشاعر ٌصبح كٌؾ فٌه وٌذكر( هـ 211. ت)

 األخبار وٌسمع العرب أشعار ٌروي حتى فحبل الشعر قرٌض فً الشاعر ٌصٌر ال:) األصمعً

 قوله، على مٌزانا لٌكون  ضالعرو ٌعلم أن ذلك وأول األلفاظ، مسامعه فً وتدور  المعانً وٌعرؾ

 المناقب معرفة على بذلك لٌستعٌن الناس وأٌام والنسٌب إعرابه، وٌقٌم لسانه به لٌصلح والنحو

(بذم أو بمدح وذكرها والمثالب
(3)

 .

 هذه بمثل التزود من له مندوحة ال الفحل الشاعر بؤن وتسلٌمنا النصٌحة هذه بجدوى إٌماننا ومع

 قد نفسه الوقت فً أنه إال  –األصمعً علٌها نص التً  -الثقافٌة لمكوناتبا نسمٌه ما أو األدوات

 بله الشاعرٌة عن ٌكون ما أبعد المرء وٌظل المعارؾ هذه كل وتتحقق) المطالب هذه كل تتجمع

(فٌه الفحولة صفة
(4)

 .

 لب واالبتكار  الخلق  عملٌة فً وفاعلٌته الخٌال أؼفلت التً هً وحدها األصمعً نظرة ولٌست

 أو العنصر هذا تؽفل التً  النظرٌات هذه مثل من قلٌل ؼٌر القدٌم العربً النقدي التراث فً نجد إننا

 ـــــــــــــــــ

 . 78/الطبعة الثانٌة  ص  1966ابن قتٌبة، الشعر و الشعراء  تؤلٌؾ و شرح د  أحمد محمد شاكر، دار المعارؾ   (1)

 .81/ص  ،المصدر السابق( 2)

 1/132ص ،1981عام  5لجٌل، بٌروت طبعة ار ارشٌق، العمدة حققه و علق حواشٌه محمد محً الدٌن عبد الحمٌد د ابن( 3)

 124.ص  الصورة الفنٌة فً الترتث النقدي و الببلؼً،( 4)
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 على تقوم باردة صنعة إلى النقاد من قلٌلة ؼٌر طابفة عند الشعر استحال لقد حتى تتجاهله، ربما

 بناء الشاعر أراد فإذا:) الشعر صناعة عنوان تحت( هـ 322.ت)  طباطبا ابن ٌقول والمنطق العقل

 األلفاظ من إٌاه ٌلبسه ما له وأعد نثرا فكره فً علٌه الشعر بناء ٌرٌد الذي المعنى مخض قصٌدة

(علٌه القول له ٌسلس الذي والوزن توافقه التً والقوافً تطابقه التً
(1)

 .

 بمكرا له تنوق و ببالك معانٌه فؤخطر كبلما تصنع أن أردت إذا)  :العسكري هبلل أبو وٌقول

(تناولها علٌك لٌقرب منك ذكر على واجعلها اللفظ
(2)

 .

 وأخطرها فكرك نظمها ترٌد التً المعانً فؤحضر شعرا تعمل أن أردت إذا)  :أٌضا وٌقول

(تحتملها وقافٌة إٌرادها فٌه ٌتؤتى وزنا لها واطلب قلبك، على
(3)

 .

 إرادة مع قابمة اإلبداعٌة الشعرٌة العملٌة أن) :فً جمٌعها تلتقً المقوالت هذه أن والواضح

  ٌحدد أن إال علٌه وما معنى، أو فكرة فً ماثلة البداٌة أو البدء نقطة وأن القول، فً ورؼبته الشاعر

 أنه هو القول هذا فً خطورة واألكثر مناسبة، وألفاظ وقافٌة وزن من ٌجسدها ما لها ٌطلب ثم الفكرة

 وإنما الجنٌن ٌتكون كما  به خاص لقانون وفقا ونٌتك وأنه ذاته فً ؼاٌة الشعري البناء ٌعتبر ال

  صناعٌة بوسابل ٌتكون وأنه توصٌل، أداة مجرد وأنه محددة، البداٌة هً فكرة، إلى كجسر إلٌه ٌنظر

(والمهارة  الحذق على تقوم
(4)

 .

 معنى ٌصور ما الفنً اإلبداع لحظات وصؾ عن أنفسهم العرب شعراء ذكره فٌما ولٌس) 

 الطبٌعٌة بالمناظر خاطره ٌستحث كان فبعضهم والكد، الجهد إلى تشٌر أقوالهم أكثر بل التلقابٌة،

 ٌتقلب فكان تمام أبو أما اإلبداع، إلى الطرٌق هً العاطفٌة االستثارة ٌرى -الرمة كذي  -وبعضهم

(الخٌال لقوة تنشٌطا بالماء ؼسل قد مصهرج بٌت فً  أحٌانا
(5)

 .

 فً أننا إال ومحمود مقدور بؤنه شك ال شعره كتابة فً اعرالش ٌبذله الذي الذهنً الجهد إن

 عن ألحدهما ؼنى ال طرفان والصنعة الخٌال بؤن تجزم الفنٌة الحقٌقة بؤن ننسى ال نفسه الوقت

 فً األساسٌة المكونات إحدى فهً والقافٌة الوزن عن أهمٌتهما فً تقل ال واألخٌلة الشعر فً اآلخر

 ـــــــــــــــــ

   807.ص 1985.العزٌز بن ناصر المانع، دار العلوم للطباعة  والنشر  عبد .د.ابن طباطبا ، عٌار الشعر  ، تحقٌق  (  1)

 151.ص  ،الصناعتٌن (  2)

 .157/ص ،المصدر السابق (  3)

 123.ص ،الصورة و البناء الشعري  ( 4)

 14.ص ،فن الشعر (  5)
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 األدبً، العمل مجموع  من ٌتجزأ ال وجزء عنصر هً بل األسلوب، من جزء وهً القصٌدة، بنٌة

 والمحسنات الزخارؾ من نوعا أو والرٌاش كالحلً زٌنة مجرد الخٌال لٌس األساس هذا وعلى

. األدب جوهر هو بل  فٌه فعال دور لها ٌكون أن دون األدبً العمل إلى تضاؾ البدٌعٌة

 عن حدٌثه فً ٌذهب وعلمه، قدرة قدره جبللة على الجرجانً القاهر عبد أن الؽرٌب ومن

 بٌن االبتبلؾ إٌجاد من الشاعر به ٌقوم ما أن إلى الخٌال وبعد الفكر دقة عن الناجمة الدقٌقة التشابٌه

 لعبلقات كشفا ٌعد وإنما للكلمة المعاصر بالمعنى اختراعا أو خلقا ٌعد ال والمتباعدات المختلفات

  جدٌد شًء إلى الوصول أو قبل من توجد لم عبلقة اختراع ٌعنً ال االكتشاؾ هذا أن)  بمعنى خفٌة

 ما وكل وقدٌم ثابت المختلفات بٌن والتشابه األزل منذ موجودة األشٌاء بٌن فالعبلقات الجدة، كل

(الخفً عن والعادة األلفة حجاب ٌزٌح أن البارع الشاعر ٌصنعه
(1)

 .

 فً  المختلفات بٌن االبتبلؾ إٌجاد فً الحذق أن بقولً أرد لم:) الجرجانً القاهر عبد ٌقول

  هناك أن المعنى وإنما العقل، فً أصل لها لٌس مشابهة هناك تحدث أن تقدر أنك األجناس

(الفضل استحققت فقد فؤدركها فكرك تؽلؽل فإذا إلٌها، المسلك ٌدق خفٌة مشابهات
(2)

 .

: المعتز ابن قول هو مثاال ذلك بعد ٌسوق ثم

 ؾ قاروكؤن البرق مصح

فانطباقا تارة وانفتاحا  
(3)

 

   

 أوصاؾ جمٌع من ٌنظر لم) المعتز ابن بؤن: فٌقول نظرٌته وصحة دعواه صدق على لٌبرهن

 انضمام،  ٌتلوه وانتشار انقباض، ٌعقبه انبساط عن له العٌن تجدها التً هٌبته فً إال ومعانٌه البرق

 من القارئ  ٌفعله فٌما ذلك فؤصاب به بهأش أٌهما لٌنظر الحركات هٌبات عن نقسه فً فكر ثم

 التشبٌه هذا إعجاب ٌكن ولم أخرى، مرة وٌطبقه مرة ٌفتحه جعل إذا المصحؾ فً الخاصة الحركة

 االختبلؾ بإزاء حصل ألنه بل فقط، االختبلؾ أشد الجنس فً مختلفان الشٌبٌن ألن إٌاك وإٌناسه لك

(وأتمه ٌكون ما كؤحسن اتفاق
(4)

 .

 اإلصابة  الشعراء من طلب حٌن الخٌال تقٌٌد إلى ذهب بل الحد هذا عند وقؾ اهرالق عبد ولٌت

 عنه ببعٌد  الشًء ألفت متى إنك لك أقول لست أنً واعلم) األجناس تباعد كان مهما المشابهة فً

 ـــــــــــــــــ

 214 ص الصورة الفنٌة فً التراث النقدي و الببلؼً، (  1)

 141،  140ص  ،أسرار  الببلؼة (  2)

 131/ص ،المصدر السابق (  3)

 132/ص أسرار الببلؼة،( 4)
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 بٌن تصٌب أن وهو  شرط وبعد تقٌٌد، بعد أقوله ولكن وأحسنت، أصبت فقد الجملة على الجنس فً

(معقوال صحٌحا شبها األمر ظاهر وفً الجنس فً المختلفٌن
(1)

 .

 ضحل فعل إلى الشعرٌة العملٌة لتحٌل الشعري الخٌال فاعلٌة تلؽً)  نظرٌة أي أن فً شك وال 

 قاصرة نظرٌة هً إنما وضوحا أكثر وضوحا األقل الثابت لجعل معروؾ هو بما التعرٌؾ ٌعدو ال

 الثابتة  العالم عبلقات  تشكٌل إعادة فً  اندفاع أو رتؽًٌ أي إزاء حساسٌتها شدة من قصورها ٌؤتً

 صارما إطارا تصنع صلبة أمور  كلها وهذه والعرؾ األشٌاء وثبات والمنطق بالعقل إٌمانها شدة أو

 الكون ٌحوٌها التً العناصر وكؤن ٌحطمه أن أو علٌه ٌخرج أن -كان مهما -شعار ألي ٌمكن ال

(الثابت مبناها ٌصؾ أن إال الشعار أمام ولٌس تؽٌرت أن ٌمكن ال موضوعة مقررة أشٌاء
(2)

 .

 فلٌس)  واالبتكار  الخلق عملٌة فً فاعلٌته ومبدأ الخٌال لطبٌعة مخالؾ  -شك بدون  -وهذا

 ذلك من أعمق إنه بل اإللهام، ساعة مرءاوٌا عكسا الصورة تعكس مرآة أو صماء آلة مجرد الخٌال

 رواسب لها ٌكون قد  جدٌدة صور وخلق والبحث التحلٌل إلى المدى هذا ٌتجاوز حٌن خاصة بكثٌر،

 فً الخٌال بها ٌنبعث التً  والصور فاألفكار أصالتها، لها الرواسب هذه حتى ولكن الفنان، نفس فً

 سمعه وما رآه ما كل ذاكرته إلى ٌجذب فالفنان ذلك، من العكس بل طافٌا زبدا لٌست  المتلقً ذهن

(الكبٌرة المخازن فً المواد تحفظ كما ذاكرته فً به وٌحتفظ حٌاته طوال
(3)

 .

 البلزم من ولكن للتجارب، الواقعٌة العملٌة الممارسة على ٌتوقؾ الخٌال أن)  ذلك ٌعنً ولٌس

 مشاركة خبلل من وانفعاالت بتصورات ثرٌا ٌكون أن ٌشهده، لم موضوع فً الشاعر ٌكتب حٌن

 النهاٌة فً لٌكتب طوٌلة كاملة حٌاة إلى الشاعر اجةح (رلك مرٌا راٌنر) ٌإكد لذلك سابقة، ذهنٌة

 وأشٌاء ونساء، ورجاال، عدة مدنا ٌرى أن علٌه واحدا بٌتا ٌكتب أن أجل من بل بلٌؽة، أبٌات عشرة

 العودة على ٌقتدر وأن الصبح فً تتفتح حتى الزهرات بها تقوم وحركات ٌطٌر، وطٌرا وحٌوانا،

 الكثٌرة التجارب وصؾ فً ٌندفع (كرل مرٌا راٌنر )وٌظل مجهولة مناطق فً شعاب إلى بالفكر

(الشعر من  قلٌبل  ٌنظم أن أجل من  ضرورٌة  ٌراها  التً
(4)

 على ٌقتصر ال الشاعر فإن هكذا و ،

 ـــــــــــــــــ

 130/ص ،المصدر السابق( 1)

 215. صألدبً، الصورة الفنٌة فً التراث النقدي و ا( 2)

 277 -276.ص 1981عام  3.مصطفى  هدارة، مشكلة السرقات فً النقد  األدبً، المكتب اإلسبلمً بٌروت  طبعة.د( 3)

 32-31 ص ،03،ط 1983، دار األندلس، بٌروت مصطفى ناصؾ، الصورة األدبٌة( 4)
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 فً المفككة الحقابق بٌن فٌربط خٌاله ٌعمل ثم وذلك هذا مع ٌتفاعل ولكن سمع وما رأى ما نقل

. الناقد رهٌقد الذي الخٌال هو وهذا الحٌاة

 الشهٌرة  نظرٌته فً  الثانوي الخٌال تسمٌة علٌه أطلق حٌن كولردج عناه الذي الخٌال هو وهذا

. الحدٌث النقد فً الخٌال مباحث مجال فً فتحا اعتبرت التً

 هو األولً فالخٌال ثانوٌا، أو أولٌا إما إذن الخٌال أعتبر إننً:) جتاٌلور كولرد صاموٌل ٌقول

  المتناهً العقل فً تكرار وهو ممكنا، اإلنسانً اإلدراك تجعل التً األولٌة أو الحٌوٌة القوة رأًٌ فً

 ؼٌر األولً للخٌال صدى عرفً فً فهو الثانوي الخٌال أما المطلق، األنا فً الخالدة الخلق لعملٌة

 ٌختلؾ لكنه و ٌإدٌها، التً الوظٌفة نوع فً األولً الخٌال ٌشبه وهو الواعٌة،  اإلرادة مع ٌوجد أنه

 ال وحٌنما جدٌد، من ٌخلق لكً وٌحطم وٌبلشً ٌذٌب وإنه نشاطه، طرٌقة وفً الدرجة فً عنه

 إنه المثالً، إلى الواقع تحوٌل وإلى الوحدة إٌجاد إلى ٌسعى حال أي على فإنه العملٌة، هذه له تتسنى

 -جوهرها فً تموضوعا باعتبارها   -بها ٌعمل التً الموضوعات أن حٌن على حٌوي جوهره فً

(فٌها حٌاة ال ثابتة
(1)

. 

       بٌرز  بشطري ٌستشهد  التطبٌقً المٌدان إلى النظري المٌدان من كولردج ٌنتقل عندما

 ٌذوب ثم لحظة اللون أبٌض فٌبدو النهر على ٌسقط الذي بالثلج الحسٌة اللذة فٌهما ٌشبه نااللذ)

(األبد إلى وٌختفً
(2)

 .

 الشاعر من جعلت التً الثانوي الخٌال فً ماثلة الشعرٌة العبقرٌة عبلمة:) أن نظره وجهة فمن

  خٌالهم ٌتحرك أن دون المرات آالؾ الماء فً ٌسقط الثلج رإوا مبلٌٌن إلٌه ٌفطن ال ما إلى ٌفطن

(الماثلة والطبٌعة المراقبة الذات بٌن لٌوحد
(3)

 .

  الخلق على القادرة لقدرةا فً والمتمثلة الفذة الخٌال فاعلٌة عن ٌكشؾ النموذج هذا إن

 كثٌرة عناصر ذو معقد حدث هو إنما الحس، عن ؼاببة أشٌاء تصور مجرد الخٌال فلٌس) واالبتكار

 بعٌدة  أجواء فً الدخول فرصة تعطً بذرة إال لٌست األولى فالتجربة جدٌدة، تجارب ٌضٌؾ

 ـــــــــــــــــ

 .63ص ،الصورة و البناء الشعري( 1)

 64.المرجع السابق، ص( 2)

 64.ص األدبٌة،الصورة  (  3)
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 كثٌرة مجاالت فً والدخول ءوالبنا التنظٌم إعادة تلك التفكٌك صفة علٌها تجري أن أجل من وقرٌبة

(مناسبة مجرد األولى التجربة تلك تؽدو حتى مؽاٌرة
(1)

 .

 تضارع التً الرفٌعة المكانة تلك وإعطابه الخٌال تقدٌر فً الرومانسٌٌن ؼلو من الرؼم وعلى

 هللا وهبها قوة أعظم  -الخٌال –بوصفه عربً ابن: مثل اإلسبلم متصوفة له أعطاها التً المكانة

 وصل التً الهابلة الطفرة تلك تحقٌق فً الرومانسٌٌن إلى ٌرجع -جهة من -الفضل فإذن ان،لئلنس

  المشهورة التفرقة تلك –ثانٌة جهة من –لهم ٌحمد كما الحدٌث، النقد فً  الفنٌة الصورة  مفهوم إلٌها

  وانعدام لخٌالا فً واألشٌاء الصور بٌن والخلقٌة الطبٌعٌة العبلقة وجود حٌث من والوهم الخٌال بٌن

. الوهم فً العبلقة هذه

 فالوهمً والخٌالً، الوهمً إلى العربٌة بلؽاء لنظرة مؽاٌرة)  واضح هو كما التفرقة وهذه

 الحواس بإحدى مدركا لكان وجد ولو الخارج فً بعضها أو كلها ألجزابه وال له وجود ال ما عندهم

 أمور من المخٌلة ركبته الذي المعدوم هو يوالخٌال ،(الشٌاطٌن رإوس كؤنه:) تعالى قوله مثل من

: المعتز ابن كقول بالحس ٌدرك منها واحد كل موجودة

 عقٌق حشوهــــن در داهنــم      حولهــا الؽض النرجس ونـعً أنـــك
(2)

 .

 من باعتبارها  خاصة بصفة والصورة بعامة الشعر فً الخٌال أهمٌة على وقوفنا بعد -ونخلص

 المجدبة، والحٌاة  القفار إلى ٌكون ما أقرب أو نظما ٌصبح خٌال ببل الشعر أن إلى -مخلوقاته

 حٌث ثرٌا خصبا فٌه  النقاد بحث جعل ما وهذا الفنً، التصوٌر ضرورات من ضرورة فالخٌال

. بالحس عبلقته تحدٌد  بعضهم وحاول قٌمته تقدٌر فً بعضهم أسرؾ

 للصورة القدماء نظرة فً قصورال جانب أوضح أن للخٌال التعرض وراء من قصدت وقد

 نوع من أداة وهً الفنً تصوٌره فً الشاعر ٌستخدمها كؤداة طبٌعته عن الكشؾ قصدت كما الفنٌة

 التً الفنٌة الشاعر قدرات من جزء ذاته الوقت فً وهً الفطرٌة من كبٌرا قدرا فٌها إن حٌث خاص

 معاصرٌه من ٌكتسبها أو أسبلفه عن اٌرثه التً الثقافٌة بل  واالجتماعٌة النفسٌة أبعاده تكشؾ

 اإلبداع عملٌة  تبدأ -فعبل -وهنا إلنسانٌة معاناته عن لٌعبر ملكته نضج على النهاٌة فً فتساعد

. الشعرٌة الصورة: الجنٌن والدة فً دورها

 ـــــــــــــــــ

 .18ص المرجع السابق، (  1)

 .30المرجع السابق ص (  2)
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: البالغٌــة واألنمــاط الصــورة

  فهذا المختلفة، ةالببلؼً األنماط من داللة وأرحب أوسع نظري فً)  الصورة مصطلح إن

 التشبٌه ٌشمل كاصطبلح(  الصورة)  باستعمال ٌنصح Meddilton murry موري مٌدلتون

 بشكل أو فقط بصرٌة الصورة بؤن ٌفٌد ما أذهاننا من نستبعد أن علٌنا بؤن ٌحذر كان وإن والمجاز

(سٌكولوجٌة بكاملها  تكون أوقد سمعٌة، تكون وقد بصرٌة تكون قد فالصورة ؼالب،
(1)

 .

 التشبٌه مجرد من وأخصب نطاقا أوسع ٌعد المصطلح هذا أن) إلى إسماعٌل الدٌن عز وٌذهب

 ٌصل فقد  جفوة االستعارة أو التشبٌه وبٌن إذن الصورة بٌن  فلٌس منهما، أفاد وإن االستعارة أو

 انبج إلى والعمق  واالمتبلء الخصب من درجة إلى األحٌان بعض فً  االستعارة تصل أو التشبٌه

 فً أحٌانا تمثلت وإن الصورة أن ؼٌر دورها، وتإدي الصورة تمثل بحٌث واالبتداع األصالة

(خبللها ومن بها تتحقق أخرى وسابل لها تزال ما الذكٌة واالستعارة الخصب التشبٌه
(2)

 .

 أخرى، وسابط فً لتحققها نظرا الببلؼٌة األنواع فً حصرها ٌمكن ال الصورة فإن هذا وعلى

 بفضل خصبة  أثرٌة صورا  –المعروفة الببلؼة أنماط من خلوه من برؼم أحٌانا الشعر فً نجد فقد

. الخبلق الخٌال من رحبة طاقات تمتلك التً الدالة اللؽوٌة العبلقات من مجموعة

 

: الفنٌة للصورة البالغٌة األنواع

 االلتفات من الكافً لقدرا ٌعٌروها ولم الواجبة العناٌة الفنٌة بالصورة ٌعنوا لم القدماء كان إذا

 على للصورة  الببلؼٌة األنواع نجد فإننا  مإلفاتهم، فً مستقلة بدراسة أو ببحث ٌفردوها لم وبالتالً

 فً كتبهم به تطفح ما ذلك على ٌدل النظٌر منقطع واحتفاء بالؽة حفاوة من لقٌته لما ذلك من العكس

 علماء من المتؤخرٌن كتابات فً  خاصة، تعارةواالس للتشبٌه مستفٌضة دراسات من والنقد الببلؼة

. بالشرح للشعر تناولهم وآلٌة تعرٌفاتهم كثرة فً الجرجانً القاهر عبد بعد الببلؼة

 شك ولٌس لها، القدماء مفهوم على أدق بشكل نقؾ ٌجعلنا للصورة الببلؼٌة لؤلنواع تعرضنا و

. تقرٌبا النقاد جمٌع عند المفضلة ٌةالصور الوسٌلة باعتباره مقدمتها فً ٌؤتً التشبٌه أن فً

 ـــــــــــــــــ

 242.ص.1988، المإسسة العربٌة للدراسات و النثر بٌروت 3.ط.محً الدٌن صبحً . ت.نظرٌة األدب –رٌنٌه  وٌلٌك  و أوستٌن وارٌن ( 1)

   143.ص  1988عام .معنوٌة، دار العودة، بٌروت طالدٌن إسماعٌل، الشعر العربً المعاصر قضاٌاه و ظواهره الفنٌة و ال عز( 2)
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  متضادة، متشابهة أو أو مشتركة مظاهر من األشٌاء فً اإلنسان ٌلمح ما التشبٌه أساس و )

 أساس التشبٌه ألن بعض محل بعضها األلفاظ استعمال جواز من هذا كل ٌوجبه ما ذلك عن وٌتفرع

(واالستعارة المجاز
(1)

 

 التناسب من أساس على ٌقوم له تصورهم نجد عنه وحدٌثهم للتشبٌه القدماء تعرٌؾ خبلل ومن

 من ال كثٌرة جهات أومن واحدة جهة من شاكله و قاربه بما الشًء صفة) فهو المعنوي، أو الشكلً

( جهاته جمٌع
(2)

 

 أمر هو إنما معا طرفٌه اقتران وأن الجواهر دون األعراض على واقع) التشبٌه أن ذلك ومعنى

( الحقٌقة على ال واالصطبلح المسامعة على ٌعتمد
(3)

  

 كؤنهما وإنما عقل، أو حس فً ٌتحد أن ٌمكن أو متحدان كؤنهما ال بذاك هذا ٌقارن فالشاعر) 

 المقارنة تبٌح التً العقلٌة المقتضٌات أو الصفات من كثٌر أو قلٌل فً -فحسب –ٌتشابهان

(بٌنهما
(4)

 .

 

 جنسها وحقٌقة نفسها الصفة فً بٌنهما تراكالش متماٌزٌن طرفٌن بٌن مقارنة محض فالتشبٌه) 

( لها الحكم مقتضى فً ومرة مرة،
(5)

 

 التعرٌفات عن جوهرها فً تخرج ال فهً لتشبٌه، القدماء تعرٌفات حصر فً نمضً ولسنا

 المنطقً التناسب و الشكلً التطابق أساس على القابم التصور ذلك فً جمٌعا تتفق أنها كما السابقة

.  أطرافه بٌن

 تشبٌه)  هً أقسام إلى للتشبٌه المبرد تقسٌم فً وضوحا أكثر بشكل ٌتضح هذا تصورهم لعلو

 الكبلم أخشن وهو بنفسه ٌقوم وال التفسٌر إلى ٌحتاج بعٌد مقاربال وتشبٌه المصٌب، وتشبٌه المفرد،

)
(6)

  

 ـــــــــــــــــ

  106.ص 1949مطبعة العلوم القاهرة  األنجلو المصرٌة،  عبد الحمٌد حسٌن  األصول الفنٌة لؤلدب، مكتٌة (  1)

 286/1. ص ،العمدة (  2)

 286/1. ص ،المصدر السابق (  3)

 190.ص  ،الصورة الفنٌة  فً التراث  النقدي الببلؼً(  4)

 .78ص  ،أسرار الببلؼة (  5)

 101/1ص 1985المبرد، الكامل فً اللؽة و األدب، مإسسة المعارؾ، بٌروت عام  (  6)
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 فٌه قارب ما:) ذاته المبرد قال كما الشعر فؤحسن المصٌب، التشبٌه األقسام هذه من فضلوا وقد

( الحقٌقة به أصاب ما منه وأحسن شبه إذا القابل
(1)

 .

 ما تحت ٌندرجا أن ٌمكن مصطلحان التشبٌه فً والمقاربة اإلصابة)  فإن واضح هو وكما

 بٌن الشكلً التوافق بمدى النهاٌة فً ٌرتبطان ألنهما التشبٌه أطراؾ بٌن المنطقً بالتناسب نسمٌه

(األطراؾ
(2)

 .

 المشتركة صفاتهما تعددت وإن التشبٌه طرفً أن مإداه:)آخر تصور الفهم ذاه على ترتب وقد

 التماٌز لهذا العملً والمظهر عنه، متماٌزا ٌظل بل باآلخر، منهما أي ٌتحد وال معالمهما تتداخل ال

 الطرفٌن بٌن ٌفصل الذي المنطقً الحاجز بمثابة  –التصور هذا مثل فً  –فاألداة التشبٌه أداة هو

 -واالختصار، اإلٌجاز سبٌل على حذفت ولو وحتى المستقلة، الذاتٌة صفاتهما لهما وٌحفظ رنٌنالمقا

 الجرجانً القاهر عبد ٌقول كما -والمبالؽة اإلٌهام سبٌل على أو (- هـ466. ت)  سنان ابن ٌقول كما

 والفصل األداة وضع نٌة ألن تماما، متماٌزٌن التشبٌه طرفا وٌظل قابما، ٌظل األساسً المبتدأ فإن -

(.التشبٌه مفهوم بها ٌقوم التً المقارنة جوهر عن –بحال -ٌنفصل ال الطرفٌن بٌن
(3)

  

 وٌكسبه وضوحا المعنى ٌزٌد فالتشبٌه وتقرٌبه، المعنى توضٌح مدى فً تكمن التشبٌه ةـقٌم و

 هبلل أبً عند ؼهاوأبل التشبٌه أنواع فؤجود. لهم واستحسانهم تقسٌمهم كان الفهم هذا على وبناء تؤكٌدا

 ما إلى العادة تجرٌه لم ما وأخرج بها، ٌدرك ما إلى بالحواس ٌدرك ال ما أخرج ما:)العسكري

 ما إلى صفة فً له قوة ال ما وأخرج بها، ٌعرؾ ما إلى بالبدٌهة ٌعرؾ ماال ومثل العادة، به جرت

(فٌها قوة له
(4)

 .

 فً ٌسٌر أن ٌنبؽً الجٌد التشبٌه أن األربعة األوجه خبلل ومن القول، هذا خبلل من وٌظهر

 فإذا ومعروؾ، مقبول محسوس به مشبه إلى خٌالً أو مجرد مشبه من االنطبلق هو واحد، اتجاه

 تشبٌه المحدثٌن أشعار فً جاء فقد.) المرسوم االتجاه خالؾ ألنه ردٌبا كان هذا ؼٌر فً التشبٌه سار

 ـــــــــــــــــ

 .173ص  ،المصدر السابق (  1)

 .194الصورة الفنٌة فً التو راث النقدي و الببلؼً، ص  (  2)

  190ص  الصورة الفنٌة فً التراث النقدي و الببلؼً، (  3)

  263  –262ص  ،لصناعتٌنا (  4)
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 اللطافة من فٌه لما ٌستحسنه الناس بعض كان وإن رديء، وهو بالفكر ٌنال بما بالعٌان ٌرى ما

:  الشاعر قول مثل وهو والدقة

 و ندمان سقٌت الراح صرفا

  
 و أفق اللٌل مرتفع و السجوؾ

   

 صفت و صفت رجاجتها علٌها

  
 كمعنى دق من ذهن لطٌؾ

   

 ومثله ربالفك ٌعرؾ ما إلى بالعٌان ٌعرؾ وما علٌه، تقع ال ما إلى الحاسة علٌه تقع ما فؤخرج

(أشعارهم فً كثٌر
(1)

 .

 بالمعنى وزجاجتها الخمر تشبٌه ودقة بلطافة نفسه العسكري هبلل أبً اعتراؾ من فبالرؼم

 ٌصفه فهو  –المحدثٌن  –أشعارهم فً التشابٌه هذه بكثرة وإقراره لطٌؾ، ذهن فً دق الذي

.  المسلوكة الطرٌقة عن لخروجه بالرداءة

 بشرط التشبٌه فً الحسٌة الناحٌة على ٌإكد عندما االتجاه اهذ نفس فً رشٌق ابن قول وٌقع

 كما البعٌد وٌقربان األوضح، إلى األؼمض ٌخرجان جمٌعا واالستعارة والتشبٌه:) لحسنه ضروري

 الحاسة علٌه تقع ما أن ذلك وشرح: قال االختصار، باب فً عنده وهما كتابه فً الرمانً شرط

(الؽابب من أوضح والمشاهد الحاسة، علٌه ٌقع ال مما الجملة فً أوضح
(2)

 .

 القدماء بمٌل ٌشً مما مرتٌن المقولة هذه فً تكررت التً( أوضح) لفظة إلى التنوٌه ٌفوتنا ال و

. مشقة وال عناء النفس ٌكلؾ ال الذي السهل الجمال وإٌثار والوضوح البساطة إلى الشدٌد

 به ٌقوم الذي الدور أعنً لعسكري،ا هبلل أبو سلفه سلكه الذي الخط رشٌق ابن ٌإكد وحتى

 حٌث عٌبا، ذلك واعتبر الخط، هذا عن شذا بمثالٌن نظرٌته ٌشفع الحسٌة، الصور خلق فً التشبٌه

: الشاعر قول هما والمثاالن علٌه تقع ال بما الحاسة علٌه تقع وما باألؼمض، األوضح فٌهما شبه

 دــد الوعًـض –رت ـا اعتبـإذا م– دـــا الوعـده مثل مـه ضد خــصدغ

دودـــــون صـــرة كلــط اــهـال فوقـون وصـرة كلـه غـو ل
(3)

   

 ٌإدي وبالتالً التعبٌرٌة، ؼاٌته أوج بلػ قد ٌكون له المرتضى اتجاهه فً التشبٌه ٌسٌر وعندما

 وبناء المختلفة، وإحساساته  مشاعره وإثارة المتلقً لدى االستجابة إحداث وهو به، المنوط الدور

 ـــــــــــــــــ

  265 -264ص  ،الصدر السابق (  1)

  1/287العمدة، ص  (  2)

 . 1/281 ،المصدر السابق (  3)
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 ذلك إلى تنبه كما وفابدة قٌمة من له بد ال بل عبثا، بتشبٌه ٌؤتً ال الحاذق الشاعر فإن الفن هذا على

  تنوٌعا الصورة ٌهب جعله حٌن(  هـ 637 ت) األثٌر ابن

  الشًء مثلت إذا ذلك. ) عنه التنفٌر أو شًء فً الترؼٌب مجال فً خارجٌة لحقٌقة وتجسٌدا 

 طرفً فً أوكد وذلك. بمعناه أو به المشبه بصورة النفس فً الخٌال تإثبا به ٌقصد فإنما بالشًء

 مثبتا ذلك كان منها أحسن هً بصورة صورة شبهت إذا أنك ترى أال عنه، التنفٌر أو فٌه الترؼٌب

 ذلك كان منها أقبح شًء بصورة شبهتها إذا وكذلك فٌها، الترؼٌب إلى ٌدعو حسنا خٌاال النفس، فً

(عنها التنفٌر إلى ٌدعو االخً النفس فً مثبتا
(1)

  –السابقة مبلحظتنا خبلل من –واضحا ٌبدو وهكذا 

 حرصهم إن)  والحق التشبٌهٌة، الصورة تخص حرفٌة وعبلقات شكلٌة قضاٌا عند القدماء وقوؾ

 الحرص من الدرجة بنفس إحساس ٌواكبه ٌكن لم الصورة صفات بعض فً الخارجً التشابه على

(عام بوجه الصورة مضمون فً األهم وهً ،النفسٌة داللتها على
(2)

. 

 معان تمثلها، معان ؼاٌة هً وإنما ذاتها، فً ؼاٌة لٌست) ضٌؾ شوقً ٌرى كما فالتشبٌهات

 تصور التً تشبٌهاته أدٌب لكل وكذلك انطباعاته، أدٌب ولكل األدٌب خٌال فً الكون روح تصور

(الوجود روح من علٌها انعكس وما نفسه
(3)

  .

 فنٌة كصورة اإلساءة إلى الجزبً الشكل بهذا العربٌٌن والنقد بالببلؼة بالتشبٌه العناٌة أدت وقد

 واآللٌة السطحٌة إلى أقرب فتصٌر الخارجً، الشكلً التشابه على لؤلشٌاء رإٌتها فً تقتصر

 وزٌنة، وحلٌة زخرؾ أنه على إلٌه نظر قد بعضهم أن ذلك من األسوأ و الفوتوؼرافً، والتصوٌر

 بالمكانة المعتز ابن فاز أٌضا هنا ومن به، المشبه بنفاسة تقاس التشبٌهات جودة كانت هنا ومن

.  األولى

 –ٌخطبون جعلهم فهم وهو عام، بوجه الفنٌة الصورة قٌمة بل التشبٌه، قٌمة تحددت الفهم فبهذا

 فً نسرؾ أن ٌنبؽً ال أننا على خطبهم، رزء الشاعر وحملوا الشعرٌة الصورة فهم فً  –رٌب ال

 ـــــــــــــــــ

  394/ 1ص  1939ابن األثٌر، المثل السابر فً أدب الكاتب و الشاعر، تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، مطبعة الحلبً  (  1)

 148ص  ،الصورة و البناء الشعري (  2)

 175ص  5شوقً ضٌؾ، النقد األدبً، دار المعارؾ ط (  3)
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 العالم بوقع أو الشاعر بذات كثٌرا ٌهتم ٌكن لم  –متعددة ظروؾ بحكم  –القدٌم الناقد ألن) تخطبتهم

(بها خاص عالم خلق أو األشٌاء، تشكٌل إعادة على بقدرتها أو علٌها الخارجً
(1)

 .

 وفق والشاعر الشعر على ٌحكم فهو ذلك، فً دور الناقد على وسٌطرته للتراث ٌكون وقد

 المنطقٌة القٌاسات كانت هنا ومن تجاوزها، ٌمكن ال قداسة فٌها ورأى أسبلفه عن توارثها عاٌٌرم

 المتفردة الشاعر ذات إن وإبداع، صورة من فٌه وما الفنً العمل تقٌٌم فً نتحكم الشكلٌة والظواهر

 حٌث من الشاعر إلى  ٌنظر الذي النقدي لموروثنا بالنسبة تماما مستبعد أمر الخبلق الداخلً ونشاطه

( الخارجٌة للمقتضٌات شعره مطابقة حٌث ومن بؤسبلفه تربطه التً التبعٌة عبلقة
(2)

. 

 

 

  طرفٌه أحد حذؾ تشبٌه األصل فً االستعارة (ألن فراغ، من ٌؤت لم االرتباط هذا أن الحق و

(وجهه و وأداته
(3)

 .

 التشبٌه:) ٌقول والتشبٌه، رةاالستعا بٌن فٌها ٌمٌز التً أرسطو عبارة نقل بنا ٌجدر ربما و

. تشبٌها هذا ٌكون كاألسد، انطلق: رجل عن الشاعر ٌقول فعندما قلٌبل، عنها ٌختلؾ ولكنه استعارة

(استعارة هذا فٌكون األسد هذا انطلق: ٌقول عندما وأما
(4)

 

. واحدة كلمة فً فٌتحدان االستعارة فً أما به، المشبه عن المشبه ٌفصل إذن التشبٌه ففً

 قام إذا ؼٌره باسم الشًء تسمٌة هً:) بقوله االستعارة (والتبٌٌن البٌان)  كتابه فً الجاحظ ٌعرؾو

(مقامه
(5)

 .

 الكلمة استعارة) عنده فهً الجاحظ فعل كما االستعارة تعرٌؾ فً ٌزد لم المعتز ابن جاء ولما

( بها عرؾ شًء من بها ٌعرؾ لم لشًء
(6)

 .

 ـــــــــــــــــ

   225الصورة الفنٌة فً التراث النقدي و الببلؼً ص  (  1)

 97المرجع السابق ص  (  2)

 41أسرار الببلؼة، ص(  5)

 14م ص  1984 1أحمد سباعً بسام ، الصورة بٌن الببلؼة و النقد ، المنارة للطباعة و النشر ط (  3)

 14لسابق ص المرجع ا (  4)

 153/ 1ص  ، تحقٌق و شرح عبد السبلم هارون، دار الجٌل بٌروت، بدون تارٌخ،نالتبًٌالجاحظ ، البٌان و  (  5)

 .7العلوم بؽداد ص  ةأكادٌمًعضو . ابن المعتز البدٌع، نشره و علق علٌه إؼناطوس كراتشقرفنً (  6)

 القاهر عبد دعا ما وهذا القدماء، عند بالتشبٌه وثٌقا ارتباطا ارتبطت فقد االستعارة وأما

( أبدا التشبٌه تعتمد االستعارة أن أعلم:) ٌقول أن إلى الجرجانً
(5)

. 
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 إلى شًء اسم نقل إنها:) بقوله عرفها حٌن لها أرسطو رٌؾتع على ٌنطبق ٌكاد التعرٌؾ وهذا

(آخر شًء
(1)

 .

 ذلك السامع ٌعرؾ ال معنى بها تثبت أنك)  :االستعارة فً ٌرى فإنه الجرجانً القادر عبد وأما

( اللفظ معنى من ٌعرفه ولكنه اللفظ، من المعنى
(2)

 .

 وٌإثر جدل و تفاعل بٌنهما مون،ومض شكل أو ومعنى لفظ عنه االستعارة أن الكبلم هذا ومعنى

 الداللة فً االنتقال هً: )القدٌم العربً النقد فؽً االستعارة فإن العموم وعلى. اآلخر فً منهما كل

 بٌن تربط صاببة عقلٌة عبلقة على قام إذا إال ٌتم وال ٌصح ال االنتقال وهذا محددة، ألؼراض

(أصلها و حقٌقتها إلى ةاالستعار مظاهر من االنتقال عملٌة وتٌسر األطراؾ
(3)

 .

 كان إذا هوله لٌس لما المعنى العرب استعارت وإنما)  :بقوله اآلمدي الفهم هذا عن عبر وقد

 حٌنبذ المستعارة اللفظة فتكون أسبابه من سببا كان أو أحواله، بعض فً ٌشبهه أو ٌناسبه أو ٌقاربه

(لمعناه ومبلبمة له استعٌرت الذي بالشًء البقة
(4)

 .

 كان به ٌلٌق ما منه ٌقرب ما للشًء استعٌر إذا) :بقوله المسٌلً رشٌق ابن عنه عبر الفهم سونؾ

(شًء فً منه لٌس مما أولى
(5)

  .

 المشترك بالمعنى ٌسمى ما على ٌإكدون كانوا القدماء أن إلى تشٌر والتعرٌفات اآلراء هذه فكل

 التشبٌه، على ٌطبق كان الذي لمنطقًا التناسب بمبدأ ٌذكرنا الذي األمر االستعارة،  طرفً بٌن

 األطراؾ بٌن والفواصل الحدود تهتز و األشٌاء تتداخل ال حتى االستعارة على أٌضا ٌطبق والذي

 وتتحقق الظاهر االستعاري والمعنى المزعوم األصلً المعنى بٌن والمقارنة النسبة تتضح وحتى

(6))ر القدي الناقد لدى األثٌرٌن والوضوح التماٌز صفتا النهاٌة فً لبلستعارة
 .

 ـــــــــــــــــ

 .58ص  1937دار الثقافة بٌروت  2ط أرسطو طالٌس، فن الشعر، ترجمة عبد الرحمان بدوًٌ (  1)

 .431ص  ،دالبل اإلعجاز (  2)

 .223الصورة الفنٌة فً التراث النقدي و الببلؼً ص  (  3)

 .234ص  ،اآلمدي، الموازنة بٌن الطابٌٌن، ت محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، المكتبة العلمٌة بٌروت (  4)

 . 269/ 1ص  ،العمدة (  5)

 . 223ص  فً التراث النقدي و الببلؼً،الصورة الفنٌة  (  6)
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 ٌرى حٌث لبلستعارة، الحدٌث للمفهوم –رٌب ببل –مخالؾ الفهم هذا أن من شك من ولٌس

 عبارة أو كلمة خبلل معا تعمبلن مختلفٌن، لشٌبٌن فكرتٌن عن عبارة:) أنها  Richardsرٌتشارد

(لتفاعلهما محصلة معناها وٌكون الفكرتٌن كلتا تدعم واحدة
(1)

 .

 كما  –المزعوم األصلً المعنى هو لٌس االستعارة من نحصله الذي المعنى فإن هنا ومن  

 اللذٌن الطرفٌن كبل تفاعل من النابع المعنى وإنما الظاهر االستعاري المعنى ولٌس  –القدماء ٌذهب

 فً االستعارة وتشارك.  الطرفٌن عبلقة من المتولد المعنى أوضح بعبارة أو. االستعارة ٌكونان

 أن)          تتجاوز ال –العسكري هبلل أبو ٌرى فٌما –منها الؽرض أن ذلك الوظٌفة، فً هالتشبً

 بحسن أو        اللفظ من بالقلٌل إلٌه اإلشارة أو فٌه والمبالؽة عنه اإلبانة وفضل المعنى شرح ٌكون

(فٌه ٌبرز الذي المعرض
(2)

 .

 ٌكون فقد والتوضٌح، الشرح إلى أتلج فالصورة وتوضٌحه، المعنى تقرٌب فً تشاركه أنها كما

 ٌخرجان جمٌعا واالستعارة والتشبٌه)  الصورة وضع من –القدماء ٌرى فٌما  –الهدؾ  ذلك فً

( البعٌد وٌقربان األوضح إلى األؼمض
(3)

  .

 تلق لم ذاك اقترانها مع ولكنها شًء كل فً بالتشبٌه مقترنة –عندهم –االستعارة فإن وهكذا

 القرن فً الجرجانً القاهر عبد ظهر عندما إال التشبٌه لقٌها التً البالؽة لحفاوةوا الواجبة العناٌة

 الشعر، فً أساسٌا عنصرا بوصفها وفضلها قٌمتها وأظهر االعتبار إلٌها رد والذي الهجري الخامس

 هذه فً –ٌواجه سوؾ ألنه منها، مطلقا نفورا ٌنفر أن ببلؼً أو ناقد ألي ٌمكن كان ما أنه والحق

 ما وظل الجمٌع، نفوس من قرٌبا ظل التشبٌه فإن كله، هذا مع و)الكرٌم، القرآن باستعارات –حالةال

 أشد عقول تناوش رٌبة مصدر والمعالم الحدود فً واالختبلط التداخل شبهة من االستعارة فً

 إذا الإ ؼٌره أوفً الشعر فً الشرعٌة صفة علٌها وٌخلع ٌتقبلها منهم واحد كان وما بها، المعجبٌن

 التناسب فً والمتمثل التشبٌه علٌه ٌقوم الذي بالمبدأ تخل ال وأنها ،التشبٌه مخرج مخرجها أن تٌقن

(المادٌة والمطابقة العقلً
(4)

 .

 ـــــــــــــــــ

 .248 –247لصورة الفنٌة فً التراث النقدي و الببلؼً ص ا (  1)

 .295الصناعتٌن، ص(  2)

 1/269العمدة ،  (  3)

 .219الصورة الفنٌة فً التراث النقدي و الببلؼً ص (  4)
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 التشبٌه على االستعارة تفضٌله فً الجرجانً القاهر عبد إلٌه ذهب ما مع الحدٌث النقد وٌتفق 

 على الداللة فً وتفاعل تداخل من االستعارة فً ٌتحقق الم وذلك منهما، لكل الفنٌة القٌمة حٌث من

 العناصر من كبٌر عدد إدخال على قدرته من ٌظهر وكما التشبٌه، فً الثراء بنفس ٌحدث نحوال

 التجربة داخل والمتنوعة البلزمة العناصر إن:) رٌتشارد ٌقول الشعرٌة، التجربة داخل المتنوعة

 هذه إلدخال الفرصة تخلق االستعارة فإن ولذلك طبٌعً، نحو على موجودة دابما تكون ال الشعرٌة

(خلسة العناصر
(1)

 .

 الشعر، روح هً بل به، وألصق الشعر إلى أقرب االستعارة بؤن القول إلى ٌقودنا هذا ولعل

 األؼلب فً ظاهرٌة أو سطحٌة تكون ال األشٌاء بٌن عبلقات ٌقٌم أن ٌستطٌع بفضلها فالشاعر

 واالستعارة. التعبٌر ودقة التصوٌر فً إٌحاء من فٌها لما الشعر جمال تزٌد اتالعبلق وهذه األعم،

 الجانب هذا من و صوره من مقتضبة صورة أنها إذ التشبٌه من وإٌجازا اختصارا أكثر)  ذلك بإزاء

 القاهر عبد ٌعدها والتً -التكثٌؾ  –المعاصرون ٌسمٌها التً األساسٌة خاصٌتها تتؤتً االستعارة فً

( االستعارة مناقب عنوان رجانًالج
(2)

 حتى اللفظ من بالٌسٌر المعانً من الكثٌر تعطٌك)  ألنها ،

(الثمر من ألوان الواحد الؽصن من وتجنً الدرر، من عدة الواحدة الصدفة من تخرج
(3)

 .

 على به المشبه تعرض أنها إذ التشبٌه، فً منه أكثر االستعارة فً واسعا دورا الخٌال وٌلعب

 على ٌمٌزها ما هو نفسه األمر هذا إن بل خصوبة، أكثر خٌال إلى ٌحتاج وهذا التشبٌه من بلػأ وجه

. الفنً التصوٌر سلم فً علٌه وٌرفها التشبٌه،

 تعد إنها بل زخرفٌا، أو إضافٌا عنصرا لٌست وهً جزبٌة، ببلؼٌة فنٌة صورة فاالستعارة

 الشعر ٌكون أن ٌستحٌل بحٌث بالؽة قٌمة الشعر فً)  ولها بؽٌرها، ٌنال ال لشًء وحٌدا مخرجا

 ما فإذا وصبلت، روابط بٌنها عبلقة ال تبدو التً األشٌاء بٌن ٌرى الشاعر ألن وذلك بؽٌرها، شعرا

(تشبٌها أو استعارة له كانت ببعض بعضها ربط
(4)

 .

 التعبٌر طرابق من واحد وهو فٌها، التشخٌص عنصر توفر االستعارة شؤن من ٌرفع ومما

 ألن مستقٌمة، مباشرة بطرٌقة المعنى سرد مجرد على الشاعر ٌقتصر ال حٌث الفنً وٌريالتص

 ـــــــــــــــــ

 .315ص ،  1977مصرٌة العامة للتؤلٌؾ و الترجمة والنشر ، القاهرة ، ، ترجمة مصطفى بدوي ، الهٌبة ال النقد األدبً مبادئ،  رٌتشارد(   1)

 .254الصورة الفنٌة فً التراث النقدي و األدبً ص  (  2)

 .33أسرار الببلؼة ص  (  3)

 .80 ص 1959 .زكً نجٌب محمود، سلسلة الفكر الحدٌث، لجنة التؤلٌؾ و الترجمة و النشر القاهرة. تشارلتن، فنون األدب ، ت (  4)
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 الجٌدة وصوره المختارة بؤلفاظه وذكرٌات مشاعر من والمتلقٌن القراء نفوس فً ما ٌثٌر أن مهمته

.  لها أداة التشخٌص عنصر من تتخذ التً

 بٌن الدابم الحً التفاعل على تقوم ادلةمتب عبلقة لمتلقٌها تقدم الحٌة التشخٌصٌة واالستعارات)

 ثم ومن التفاعل، داخلها وٌنعدم العبلقة فٌها تجمد التً الممٌتة االستعارات تلك عكس على طرفٌن

(تؤثٌر أو تعبٌر أي عن تتوقؾ
(1)

 

 ٌكون حٌنما الذهن التجاء بمثابة هً الشعر فً االستعارة إن)  :دٌوي جون ٌقول كما والحق

 لمجرد ال الوجدانً التقمص أفعال من فعبل الكلمات وراء فٌما هناك لكن المادة، عٌشب أن من أعجز

 العاطفٌة الناحٌة من مجانسا موضوعا هناك أن الحاالت هذه كل فً والمبلحظ صرؾ، عقلً تشبٌه

 من بدال الجدٌد الموضوع ٌعمل وهكذا االنفعال، هذا محل فٌحل ٌجًء المباشر االنفعال لموضوع

(المباشرة المبلحظة
(2)

  .

 بٌن الثنابٌة ٌلؽً الشاعر بان الزعم ٌمكن الوجدانً التقمص حول( دٌوي) فكرة من وانطبلقا

 نالت وهكذا.  ذاته هً كانت ولو كما معها وٌتعامل حوله الحٌاة بكابنات لٌلتحم والموضوع الذات

 فً اهتداء الشاعر وغنب على جلٌا برهانا تظل فنٌة كصورة بها النقاد إعجاب من حقها االستعارة

. لآلخرٌن تمنح ال التً الفردٌة العبقرٌة عبلمة جعلها من أرسطو إلٌه ذهب بما ذلك

 لنظرتهم  –القدماء عند  –المرسل والمجاز كالكناٌة األخرى الصورة وسابل خضعت وقد وهذا

 عن الخروج وترفض والتعقٌد األلؽاز تؤبى التً البسٌطة الجمالٌة وفلسفتهم الصارمة العقبلنٌة

 فً أحبوا لقد  اإلٌجاز وظٌفة ٌحققا أن فٌهما اشترطوا فقد والتقالٌد، الثابتة األطر وعن المؤلوؾ

 أن للشاعر أحبوا كما المبدع الشاعر فٌه تقع قد ما عوار تستر دالة لمحة تكون أن  –مثبل  –الكناٌة

 ٌقارب ما منه ٌستعمل أن للشاعر افؤحبو المجاز أما المشكل، واإلٌجاز البعٌدة اإلشارات فٌها ٌتجنب

. عنها ٌبتعد وال الحقٌقة

: المحدثٌن العرب النقاد لدى الصورة -ب

 لٌس وابتداء الفنٌة، للصورة واضح مفهوم على نقؾ أن ٌجب الحدٌث إلى القدٌم من وانتقاال

 هذه على أدل ولٌس الموضوع، هذا فً قٌل ما لكثرة الموقؾ بصعوبة االعتراؾ من مفر هناك

 ـــــــــــــــــ

 .96ص  1963أرشٌبالد مالكٌش، الشعر، التجربة، ترجمة سلمى الجٌوشً دار الٌقظة العربٌة، بٌروت ( 1)

 .132ص  1963زكً نجٌب محمود دار النهضة العربٌة، القاهرة . زكرٌا إبراهٌم ود.د.جون دٌوي، الفن خبرة ،ت ( 2)
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 األول فً طرح فقد الشعرٌة، الصورة عرؾ حٌن( لوٌس داي سٌسٌل)  محاولة من الصعوبة

(الكلمات قوامه رسم إنها:) بقوله وذلك الممكنة أشكالها بجمٌع اإلحاطة خبلله من حاول تعرٌضا
(1)

، 

 يه الشعرٌة الصورة:  ) بقوله وتفصٌبل دفعة أكثر اعتبره بآخر التعرٌؾ هذا نسخ أن ٌلبث لم ثم

 ولكنها سٌاقها، فً اإلنسانٌة العاطفة من خفً خط مع مجازٌة ما حد وإلى الكلمات فً حسٌة صورة

( القارئ نحو تناسب خاصة شعرٌة عاطفة أو بإحساس مشحونة
(2)

 بعدم شعر أن ٌلبث لم ثم. 

(ٌنفع ال التعرٌؾ هذا إن كبل،:) فعقب التعرٌؾ، هذا جدوى
(3)

 .

 ماهٌة تحدٌد فً متردد أو مضطرب أنه ٌعنً ال النحو هذا عن( لوٌس داي سٌسٌل)  وتؤرجح

 وربما الفنٌة، الصورة لطبٌعة مانع جامع تعرٌؾ تقدٌم واستحالة بصعوبة فقط ٌشً وإنما الصورة،

. دراستها مناهج تعدد وكذلك تعرٌفات، من حولها قٌل ما تعدد فً السر هو هذا كان

 مظاهر أو بؤجزابها حدث أو حالة عن تعبر)  الشعرٌة الصورة أن ترى مثبل( ؼرٌب روز)  فـ

 الخطوط اجتماع من تستمده ذاتً جمال ذات وهً كلمات، من مإلفة لوحة فهً المحسوسة، هما

 ألنها اإلٌقاع قوة تفوق إٌحابٌة قوة ذات وهً الحسٌة، العناصر من ذلك ونحو والحركة واأللوان

(والعاطفة بالجودة توحً كما بالفكرة توحً
(4)

 .

 كلمة تستعمل:) ٌقول فهو االستعاري، االستعمال ترادؾ الصورة أن ناصؾ مصطفى رىوي

 االستعاري لبلستعمال مرادفة أحٌانا وتطلق الحسً بالتعبٌر صلة ماله كل على لداللة عادة صورة

 جاز إذا الصورة وأن الصورة، لفظ من أهدى ٌكون قد إدراكه حسن إذا االستعارة لفظ إن للكلمات،

 ٌربط االستعاري واالستعمال.. االستعاري اإلدراك عن ما بحال تستقل لن عنها المفرد الحدٌث

 تشمل حتى الحٌاة باجتماعٌة الشعور ٌتسع حٌن الصورة تنشؤ بالدٌمومة، اللحظة وٌربط بالكل، الفرد

 ا،نفسه بالحٌاة الكامل الشعور إلى العموم وجه على ٌرتد االستعاري االستعمال الموجودات، كافة

 المشاركٌن بٌن الداخلً االنسجام واستبناؾ توازنها الحٌاة استعادة لبلستعارة جمالً مظهر وأول

( فٌها
(5)

 .

 ـــــــــــــــــ

 .21ص  ،1982الحبانً، دار الرشٌد بؽداد ، الصورة الشعرٌة، ترجمة أحمد ناصٌؾ سٌسٌل داي لوٌس (  1)

 .26المرجع السابق ص  (  2)

 .26المرجع السابق ص  (  3)

 . 191ص  1971روز ؼرٌب ، تمهٌد فً النقد الحدٌث ، بٌروت  (  4)

 . 6  -3ص  ،صورة األدبٌةال (  5)
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 الصورة)  :أن إلى(  لؤلدب النفسً التفسٌر)  كتابه فً إسماعٌل الدٌن عز الدكتور وٌذهب

(الواقع عالم إلى انتسابها من أكثر الفكرة عالم إلى جوهرها فً تنتمً عقلٌة تركٌبة
(1)

 

 ال الفكر قبل من صاؾ خلق الصورة)  أن(   Pierre Reverdy رٌفٌردي بٌٌر)  وٌرى

(ما حد إلى متباعدتٌن حقٌقتٌن بٌن تقرٌب من وإنما تشبٌه من تولد أن ٌمكنها
(2)

 .

    :التالً الشكل على ٌحددها إذ( Octavio paz كتافٌوباز أو)  عند ٌتردد نفسه المفهوم وهذا

( ومختلفة ومتباعدة متناقضة حقابق تجمع أو تقرب الصورة) 
(3)

 .

 الذٌن المعاصرٌن العرب نقادنا معظم عند صداه تردد إلٌه المشار التقرٌب هذا أن والواقع

)       :عباس إحسان عند فهً الشعرٌة، الصورة فً والتقرٌب الجمع مبدأ أهمٌة كالؽربٌٌن أدركوا

(جدٌدة لعبلقات جدٌد خلق
(4)

 .

 ٌرى فهو إسماعٌل الدٌن عز الدكتور عند المتناقضات لجمع والمواتً الخصب الحقل نهاأ كما

 ما سرعان لكنها التباعد ؼاٌة والزمان المكان فً متباعدة عناصر تتجمع الشعرٌة الصورة فً:) أن

(واحد شعري إطار فً تتؤلؾ
(5)

 .

 بحدسه واستشعره  هذا التقرٌبو الجمع مبدأ إلى التفت من القدامى العرب النقاد من هناك إن بل

. الفنٌة الكتابة فً التمثٌل أثر عن تحدث عندما الجرجانً القاهر عبد قول بنا مر وقد الثاقب الفنً

 والماء مجموعٌن، والموت بالحٌاة فٌؤتٌك األضداد عٌن التبام وٌرٌك الجماد فً الحٌاة ٌرٌك) 

(مجتمعٌن والنار
(6)

 .

 الذي الجمالً المنهج خبلل من تحدٌده ٌمكن الصورة هوممؾ أن إلى الدراسات بعض وتذهب

 الواقع، هذا من لموقؾ جمالً تشكٌل الفنً العمل وألن للواقع، جمالً إدراك:) الفن أن ٌرى

 ألنه حرا، إال ٌكون أن ٌمكن وال حر، عمله والفنان تشكٌل، مشكل الفنان ٌواجه الذي فالمشكل

 ـــــــــــــــــ

 .161ص  1984عز الدٌن إسماعٌل، التفسٌر النفسً لؤلدب، مكتبة ؼرٌب القاهرة  (  1)

(2  ) 1963 P 30  Pierre Reverdy: le gout de crin . Flammarion, Paris 

 

(3  ) Octavio paz: l’image poétique, couverier du centre international d’études poétiques N 17 1957 P 4 

 26ص  ،فن الشعر (  4)

 161ص  ،الشعر العربً المعاصر قضاٌاه و ظواهره الفنٌة (  5)

 111ص  ،أسرار الببلؼة (  6)
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 حٌث من الخلق بصفة ٌتحلى ال الذي للعمل ٌةاالجتماع األطر وبالضرورة حتما ٌتخطى

(الجمالٌة
(1)

 .

 فً للصورة كثٌرة أخرى وتعرٌفات مفاهٌم هناك وتعرٌفات مفاهٌم من عرضنا ما جانب وإلى

 كثرتها على وهً. مجالها الفنٌة الصورة دراسة من اتخذت التً والتطبٌقٌة النظرٌة الدراسات

 طاقات من لها بما إخراجها على الكلمات تتعاون فنٌة وحةل كونها حول االختبلؾ ٌظهر ال ووفرتها

 .إٌحابٌة أو حسٌة

 فً الشعرٌة للصورة دراستنا فً الببلؼً المنهج على نعتمد سوؾ فإننا األساس هذا على و

 كل ٌؽطً(  الصورة)  مصطلح دام ما( هـ605. ت)  الموحد هللا عبد بن سلٌمان الربٌع أبً دٌوان

 من  –وعربا ؼربٌٌن  –النقاد من هناك أن سٌما ال والمشابهة المماثلة تفٌد لتًا الببلؼٌة األشكال

 التعبٌرٌة، األشكال كل) تعنً( Octavio paz أوكتافٌوباز)  عند نجدها حٌث المفهوم بهذا ٌحددها

 التعابٌر هذه قصٌدة، مجموعها من وٌإلؾ الشاعر بها ٌتلفظ جمل من مجموعة أم كانت جملة

.....( المجازات االستعارات، التشابٌه، وتسمى الببلؼة، تهاصنؾ الكبلمٌة
(2)

 .

 ( الصورة)   مصطلح ٌعنً حٌث عباس إحسان العربً ناقدنا عند المفهوم هذا مثل نجد كذلك

(الشعر روح دراسة إلى االتجاه) ٌعنً دراستها إلى عنده
(3)

 .

 ندرس فإننا القدٌم، الشعر دراسةل وأنسبها المفاهٌم أقرب بوصفه المفهوم هذا ارتضٌنا كنا وإذا

 إٌحاءات من التشكٌبلت هذه تحمله بما الببلؼٌة تشكٌبلتها إطار فً الشعرٌة الصورة خبلله من

 .ودالالت

 

 

 

 ـــــــــــــــــ

 .64ص  ،1978تلٌمة، مدخل إلى علم الجمال األدبً، دار الثقافة، القاهرة   عبد المنعم (  1)

(2  ) Pierre caminade, Image et Metaphore, Bardas Maucy 1970, p 62 

 .238فن الشعر، ص  (  3)
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 األول الفصـل
 الطبٌعة من الصورة مصــــادر

 

. الجامدة الطبٌعة من الصورة مصادر-أ

 الحٌــة الطبٌعة من الصورة مصادر-ب
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:  توطئــة

 الشاعر إمداد فً األساسً المصدر وظواهر موجودات من علٌه تنطوي ما بكل لطبٌعةا تعد

 ٌستمد أو ٌستمدها وإنما فراغ، من ٌإلفها أو صورة ٌنشا ال -بداهة –فالشاعر الصورة، بمكونات

 الطبٌعة بها تزخر التً المتحركة و الصامتة والحٌة، الجامدة المواد من الهابل الكم هذا من معظمها

 فً كبٌر بدور تقوم األخرى الحواس ولسابر  والمشاهدة، للرإٌة خضوعها باعتبار وهً حوله، من

. وأفكاره صوره وصٌاؼة وخبرته، تجاربه تشكٌل فً الشاعر علٌها ٌعتمد التً المادة تقدٌم

 فً الموحد هللا عبد بن سلٌمان الربٌع أبً األمٌر دٌوان فً به قمنا الذي اإلحصاءل خبل ومن

 األكبر الجانب أن وجدنا -متحركها و ساكنها –الطبٌعٌة المصادر من شكلها التً الصور ؾتصنً

 جسدته ما لمعرفة األول المحل فً عندها نقؾ ٌجعلنا الذي األمر الجامدة، الطبٌعة من مستمد منها

. وأفكار ومشاعر أحاسٌس من وصورته معان من موادها

: الجامدة الطبٌعة من الصورة مصادر: أوال

:   النورمادة أ ـ 

 ( 64) وستٌن أربعا المصدر هذا من الربٌع أبو األمٌر استوحاها التً الصور مجموع بلػ لقد

 والكوكب والشمس بالنجم فالتصوٌر المشرقة، العناصر تمثله التً النور مقدمتها فً ٌجا صورة،

 العناصر هذه بٌن لمشتركا القاسم هً التً والتوهج اإلشراق صفة تمٌزه الهبلل، و والبدر والشهاب

. جمٌعا

 العناصر سابر بٌن من التصوٌر مجال فً االستخدام من األوفر بالنصٌب (البــدر)حظً فقد

 صوره عدد بلػ حٌث الشاعر لدى الوحٌدة التصوٌرٌة المادة وكؤنه استلهمها التً الوضٌبة الطبٌعٌة

صورة عشرة سبع دٌوانه فً
(1)

 ننوه أن ٌنبؽً أنه على وصفه، ىإل وتنصرؾ باإلنسان تتصل كلها 

 فً قوله فً ٌتضح كما  –البدر أعنى  –المادة بهذه االستبثار من األوفر الحظ لها كان المرأة أن إلى

: محبوبته

و بً ؼادة من ظباء القصور 
 

تركت فإادي لدٌها رهٌنا 
 

هً الظبً جٌدا هً السٌؾ لحظا 
 

هً البدر حسنا هً الؽصن لٌنا 
   

 ـــــــــــــــــ

 .136-142-103-102-98-89-82-79-77-76-74-73-54-51-49-42.دٌوان، صال (  1)
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:  إلٌه لتحضر عنها الرقباء انصراؾ ٌترقب التً المرأة عن  –اأٌض  –وقوله

 بؤبً و هللا طٌؾ طرقا

  
 سلب النوم و أهدى األرقا

   

 دله فً ظلمة اللٌل على

  
 مضجعً دق الفإاد خفقا

   

 لٌس شًء ؼٌر رشقً شنبا

  
 ٌحسد الدر علٌه المنطقا

   

 و التثامً وردة الخد الذي

  
 رقاٌخجل البدر إذا ما أش

   

:  ورجاله حاشٌته بٌن الخلٌفة سٌر ٌصؾ قوله بالبدر هلممد وحً وصفه من و

 أتى الصبح لما أتى مسفرا

  
 و قد لبس اللٌل مستنكرا

   
 على أدهم مصمت ما خفا

  
 فكٌؾ إذا ركب األشقرا

   
 فٌا فاضح البدر فً ضوبه

  
 أردت بفعلك أن تعذرا

   
: ممدوحه فً أٌضا وقوله

 السعد بدر العبلنعى قمر 

  
 فعاد النهار لنا مظلما

   
 و لو مد لٌبل به صوته

  
 رأٌت الدجى ٌنثر األنجما

   
: فقال ذلك، فً البمٌه على ومستنكرا بالبدر إٌاها واصفا بمحبوبته التؽزل فً أسهب وقد

 ٌا البما فً الحب ال ٌقلع

  
 أقصر فإن اللوم ال ٌنفع

   
 فبً ؼزال بفإادي له

  
 و فً النفس له مكرعمرعى 

   
 كالبدر كالظبً بقلبً و إن

  
 عذبه ٌطلع أو ٌرتع

   
: أٌضا وٌقول

 الح بدرا فً دجى لمته

  
 و انثنى فوق كثٌب ؼصنا

   
 ؼرنً فً حبه إسعاده

  
 فحسبت األمر فٌه هٌنا

   
: أٌضا وٌقول

 من لً بها مثل الؽزالة منظرا

  
 ماء الجمال ٌجول فً وجناتها

   
 محاسن و جهها فكؤنما بهرت

  
 بدر الدجى ٌلتاح فً صفحاتها

   
: أٌضا وٌقول
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 وقفت بها أشكو و أسكب عبرة

  
 على ؼٌر بٌن ما علمت انسكابها

   
 فؤومت برخص من بنان مخضب

  
 و حطت عن البدر المنٌر نقابها

   
 لكن خدها ال سبلم مودع

  
 و لكنها نار نرٌد التهابها

   
: متؽزال رخم مجلس فً وٌقول

 أال ٌا صاح حث الكؤ

  
 س ثؽر الصبح منٌر

   
 أنا السكران من مقل

  
 ثوى فً حشوها السحر

   
 أٌا من قده ؼصن

  
 و من صفحاته بدر

   
 تحمل خصره دعصا

  
 فٌشكو ثقله الخصر

   
: محبوبته لقاء مترجٌا ٌقول و

 ما ضره لو زار وهو مقنع

  
 نحٌبل براه حبه و اشتٌاقه

   
 ل منه ما حواه لثامهفقب

  
 و عانق منه ما حواه نطاقه

   
 و قال أال كٌؾ ألتقً و مدٌنه

  
 و كٌؾ تنسى لثمه و اعتناقه

   
 و ممتنع وقتا من اللٌل ٌكتفً

  
 على البدر فٌه تمه و محاقه

   
: أٌضا وٌقول

 أوجهك ٌا فتان أم قمر السعد

  
 و تلك الثرٌا أم مخنقة العقد

   
 لصبح فً فاحم الدجىأورٌت بٌاض ا

  
 و أطلعت بدر التم فً قضب الملد

   
 :أٌضا ٌقول و

 مقلة من دمعها فً ؼرق

  
 و فإاد من جوى فً حرق

   
 أي صبر لعمٌد قلبه

  
 أقصدته صاببات الحدق

   
 بدر تم أطلعت صفحته

  
 من سناه قمرا فً ؼسق
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(16) صورة عشرة ست الدٌوان فً صورها عدد بلػ التً ( الشمس ) مادة وتؤتً
(1)

 وهً. 

 األعم األؼلب فً المادة هذه ارتباط كان وقد عندها، وقفنا التً النور مصادر لسلسلة امتداد األخرى

 فً ٌتضح كما البدر جسدها التً المعانً ذات هً جسدتها التً المعانً أن كما باإلنسان، -أٌضا –

:  الخلٌفــة ممدوحه عن قوله

 ماءضاءت بنور إٌابك الظل

  
 و تباشرت بقدومك األرجاء

   
 و هل الببلد و أنت إال روضة

  
 عطشانة و سحابة هطبلء

   
 فمن استؽاثك لم ٌكن لك عنده

  
 ؼٌر القنابل و القنا سفراء

   
 ٌضحً الهجٌر و تخصر األفٌاء  ا ـرهــــكالشمس تبعث فٌبها و هجً

   
: الممدوحٌن أحد فً وٌقول

 المعالً ٌا بن أخً الكرام ذوي

  
 و واحد عصره فً كل حال

   
 لٌهنك أن بدت للملك شمس

  
 محجبة بؤستار الجبلل

   
 فقلنا للنساء مقال صدق

  
 تعالٌن افتخرن على الرجال

   
 فقد طلعت لمفخركن شمس

  
 ٌدور  بسعدها فلك المعالً

   
 فقل للملك فلٌضرب علٌها

  
 قباب الحفظ صونا للجمال

   
:  الشمس ببهاء بهاءها فٌشبه بها ٌتؽزل التً ةالمرأ ٌصؾ كما

 أمشبهة رٌم النقا و مها القفر

  
 و مخجلة حسنا سنى الشمس  والبدر

   
 ورابعة الحسن الذي قٌد طابعا

  
 فؤودع مابٌن الجبٌن إلى النحر

   
 و من خدها ٌربً على الشمس بهجة

  
 و من قدها ٌزري على الؽصن النضر

   
 عن الفتك فً الظباو من لحظها ٌؽنً 

  
 ببٌض رقاق أو مثقفة سمر

   
: قوله وكذا

 لم أنس ؼداة منى رشؤ

  
 ٌرمً الجمرات و ٌحتسب

   
 و قد اشتمل الصماء ببر

  
 دته أرنوه فٌحتجب

   

 ـــــــــــــــــ

 .156-133-112-95-91-75-73-69-36-34-32-23.ص الدٌوان، (  1)
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 كالشمس قد اشتملت بسحا

  
 بتها و كبردته السحب

   
 ـعجبا ٌرجو الحسنات و معص

  
 مه بدمابً مختضب

   

: أٌضا وقال

 فٌنانة فرعاء تحسب عقدها

  
 بالمرزمٌن و قرطها بالفدفد

   
 صاؼت لها شمس األصٌل سوارها

  
 ٌا حسنه من عسجد فً عسجد

   
: أٌضـــا وقال

 سقانً الراح سلساال عتٌقا

  
 و عوض من مزاج الماء رٌقا

   
 هبلل ٌزدري بالشمس حسنا

  
 فبل وجد المحاق له طرٌقا

   
 الباهر نورها استؽبلل أحسن أنه للشمس، استخدامه فً للنظر البلفتة الوحٌدة اإلضافة ولعل

 فً ٌبدو مثلما واللمعان اإلشراق حٌث من اإلنسان ؼٌر من موصوفاته قوة إلبراز الوافر وإشراقها

: قوله

 هلل قبة إٌمان تشٌدها

  
 من قبة كإٌاة الشمس بٌضاء

   
 كؤنها كعبة تهدي الركاب لها

  
 ي سبح و إنضاءفالفلك و العٌس ؾ

   
 من الفرات إلى البحر المحٌط فما

  
 بٌن العراقٌن من نجد و بطحاء

   
 فً واإلقدام الشجاعة وضروب البطولة أي من الممدوح اظهر ما بالمعجزات  والمقصود

 فٌها ٌرتاب أن من أظهر علٌهم المتبلحقة الساحقة انتصاراته كانت لقد أعدابه، ضد الحربٌة وقابعه

 هنا من و. الحساد عن أخبارها ٌتناقلون كانوا الرواة أن لدرجة المرجفون، بها ٌرجؾ  أو بونالمرتا

 ٌؽشى الذي الباهر الشمس ضوء إال ٌعادله ٌكاد ال الناس بٌن وشٌوعها االنتصارات هذه ذٌوع فإن

 :قوله فً األبصار

 أضاء ببرجك المجلس

  
 و سرت به و لها األنفس

   
 لبن ؼاب من نظمه دره

  
 لقد ؼاب من دره األنفس

   
 كؤنك شمس نهار الهدى

  
 إذا ؼبت أعقبه الحندس

   
 و ٌوم ٌرى طالعا نحوه

  
 فذاك من أٌامه المشمس
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(14) صورة عشرة أربع دٌوانه فً صورها عدد بلػ فقد (النجـم) مادة أما    
(1)

 بؤؼلبها استؤثر ،

 جانب إلى الهمة وبعد الشؤن علو و الرفعة نًمعا تجسٌد خبللها من الشاعر واستطاع اإلنسان،

: باألندلس توفً علٌه كرٌم لشخص رثابه عند قوله فً ٌظهر مثلما واأللمعٌة، والعظمة المجد

 أضاء ببرجك المجلس

  
 و سرت به و لها األنفس

   
 لبن ؼاب من نظمه دره

  
 لقد ؼاب من دره األنفس

   
 كؤنك شمس نهار الهدى

  
 الحندسإذا ؼبت أعقبه 

   
 و ٌوم ٌرى طالعا نحوه

  
 فذاك من أٌامه المشمس

   
: الخلٌفة أبناء وضاءة ٌصؾ كقوله أو

 تطلع فً أفق السعادة و المجد

  
 هبلل عبل حفت به أنجم السعد

   
 فقال سرٌر الملك مهبل فإننً

  
 بمقعده أولى و أحرى من المهد

   
 و الح فبلح السعد مقترنا به

  
 ل كانا على وعدكؤنهما من قب

   
: قفصة بفتح له مهنبا ٌوسؾ أبً المإمنٌن أمٌر اإلمام الخلٌفة ٌمدح قوله وكذلك

 هبت بنصركم الرٌاح األربع

  
 و جرت بسعدكم النجوم الطلع

   
 و أنت لعونكم المبلبك سبقا

  
 حتى لضاق بها الفضاء األوسع 

   
 و استبشر الفلك األثٌر تٌقنا

  
 ادك ترجعأن األمور إلى مر

   
 و أمدك الرحمن بالفتح الذي

  
 مؤل البسٌطة نوره المتشعشع

   
 نفسه على  –أٌضا  –ٌخلع أن لممدوحٌه ٌكٌله كان الذي المدٌح زحمة فً الشاعر ٌنس لم و

 من حساده باألحرى أو أقرانه بذت التً الفذة بشاعرٌته افتخر حٌن الزاهٌة النجم حلل من حلة

:  المجال هذا فً ٌقول. وشاعرٌته شعره على وتطاولوا علٌه تجاسروا اطالم الذٌن الشعراء

 أنظر فإنً سماء بدر

  
 مطلعه منً الجٌوب

   
 و فً مهما نظرت معنى

  
 مبتدع زاهر عجٌب

   
 بدري ال ٌعترٌه نقص

  
 و أنجمً مالها ؼروب

   

 ـــــــــــــــــ

 .142-134-127-103-96-89-81-64-59-45-35-20.الدٌوان، ص (  1)
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 أن من الرؼم على رٌتهشاع فً القدح على ودأبوا الحسد على مردوا الذٌن الشعراء أولبك فلٌس

 على تؤفل التً بالكواكب شبههم هنا ومن وتضاءل، لتقاصر بشعره لوقورن  –زعمه فً  -شعرهم

. نقص ٌعترٌه ال كامل وبدره أفول ببل نجمه من العكس

 فً أٌضا العنصر هذا استؽل قد الشاعر فإن اإلنسان على حكرا النجم صور أؼلب كانت إذا و

. عقدكال مادٌة متفرقات وصؾ

:  محبوبته جٌد تحلً التً البراقة العقود عن فٌقول

 من لً بها مثل الؽزالة منظرا

  
 ماء الجمال ٌجول فً وجناتها

   
 خودا ترى أن الوصال إساءة

  
 و تعد طول الهجر من حسناتها

   
 سلت لواحظها على سٌوفها

  
 فحذار ثم حذار من فتكاتها

   
 بهرت محاسن وجهها فكؤنما

  
 الدجى ٌلتاح فً صفحاتهابدر 

   
 و النجم ٌخفق فوق أتلعها و ال

  
 كمقلد الجوزاء فً لباتها

   
 و كؤنما لدن الؽصون إذا انثنت

  
 سرقت لٌان العطؾ من حركاتها

   
: الحسنة وفعاله ممدوحه مكارم بصور قوله المعنوٌة للمتفرقات وصفه ومن

 سبلم كعرؾ المسك أو هو أطٌب

  
 الهجر أو هو أعذبو كالوصل بعد 

   
 على نازح إن كان أحسن منظرا

  
 من النجم فً عٌنً فالنجم أقرب

   

 و فً كل ٌوم لً إلٌكم رسابل

  
 من الرجل و فد أو من الخٌل موكب

   

 و كنت جدٌرا أن أزور دٌاركم

  
 مع الرٌح أسري أو على البرق أركب

   

 سقى بلدا أمسٌتم خٌر مزنه

  
 لدهر تسكبؼمام كعٌنً دابم ا

   

(1)(3) مرات ثبلث إال ٌستدعها لم الشاعر فإن (الهــالل) مادة وأما 
 وصؾ إلى فٌها اتجه ،

: قوله لها تصوٌره ومن محبوبته،

 ما لظبً منهم لم ٌصمنً

  
 بسهام اللحظ حتى طعنا

   
 كالهبلل كالقضٌب كالطبل

  
 إن تبد أو تثنى أو رنا

   

 ـــــــــــــــــ

 77-75-35.ص الدٌوان، (  1)
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 ؼرنً فً حبه إسعاده

  
 ألمر فٌه هٌنافحسبت ا

   
 لخاصٌة المجال لٌفسح جانبها عن ونؤى اإلشراق خاصٌة عن ابتعد الشاعر أن هنا والمبلحظ

. والرشاقة الدقة جانب إلى الضمور هً أخرى

 سحرها أمام ٌملك فبل الشاعر، خٌال على تلح الرشٌق الدقٌق بانحنابها الهبلل صورة تزال وال

:  ٌقول حٌث الموصوؾ نفس أخرى مرة بهــا ٌصور أن إال

 هبلل ٌزدري بالشمس حسنا

 فبل وجد المحاق له طرٌقا  

   

 كاألنجم ٌحفونه حوله من أبناءه وأن هبلل أنه على المنصور ٌعقوب الخلٌفة الشاعر ٌصور و

: قوله فً الهبلل تحؾ حٌن

 تطلع فً أفق السعادة و المجد

  
 هبلل عبل حفت به أنجم السعد

   
 مهبل فإننًفقال سرٌر الملك 

  
 بمقعده أولى و أحرى من المهد

   
 و الح فبلح السعد مقترنا به

  
 كؤنهما من قبل كانا على وعد

   
 الخلٌفة فكون ذلك، تتعدى وإنما فحسب الرشاقة حدود عند تقؾ ال هنا الصورة داللة أن على

 عن ٌتؤلق فهو اللمعان،و باإلضاءة اشتهر أنه ٌعنى كاألنجم، أبناإه ٌحفه كالهبلل للشاعر ٌتراءى

. بعد

(03) ثبلث ذكرت التً (الكوكب) مادة أما
(1)

 والدالالت المعانً تكرار قبٌل من فتؤتً مرات 

 المبالؽة هً  –األحٌان بعض فً  –بسٌطة إضافة مع (النجم) صور فً علٌها الوقوؾ سبق التً

:  الخلٌفة ٌمدح قوله فً وٌبد كما بمقامهم تلٌق التً الواجهة فً وإظهارهم موصوفٌه إبراز فً

 ملك علٌه من التواضع هٌبة

  
 خضعت لها هام الملوك تذلبل

   
 تعروهم إن أبصروه رعدة

  
مثل البؽاث

(2)
إذا بصرن األجدال 

(3)
 

   
 و مع التواضع رفعة علوٌة

  
و طبت بؤخمصها السماك

(4)
األعزال 

(5)
 

   

 ـــــــــــــــــ

 -72-39.ص: الدٌوان (  1)

 ".إن البؽاث بؤرضنا ٌستنسر"البؽاث، طابر صؽٌر بطا الطٌران، ومنه المثل  (2)

 .األجدل، الصقر (3)

 .و لآلخر األعزل. راٌة السماء و رمحه: السماكان، كوكبان نٌران ٌقال ألحدها الرامح ألن أمامه كوكبا صؽٌرا ٌقال له (4)

 .األعزل، كوكب لٌس أمامه شًء (5)
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 بالكوكب شبهه ومكانته  قدره من علىوي ممدوحه شؤن من ٌرفع حتى  –نبلحظ كما  –فالشاعر

 الصورة فً وشاحب باهت بشكل ظهرت التً األخرى النجوم سابر على ونوره إشراقه طفى الذي

  .

 قصر فً  –كذلك  –اتجه اإلنسان، على (النجم) صور أؼلب قصر فً الشاعر اتجه كما و

. ابعٌنه بؤسماء أو العام بلفظها سواء اإلنسان على الكواكب صور معظم

 بهذا تصوٌره فً والمبلحظ (النجم) بدل (الشهاب) مادة من االستمداد إلى الشاعر ٌلجؤ وأحٌانا

 الواحدة المرة ٌتجاوز لم منه استمداده أن كما الهداٌة و اإلشراق دابرة عن به ٌخرج لم أنه العنصر

(01)
(1)

: قوله فً وذلك ،

 فلٌطلبوا األمن فً إمام

  
 فً كفه الصفح و العقاب

   
 و لٌس فً قولً امتراء

  
 قد رفع الشك و الحجاب

   
 بٌمن ٌعقوب سوؾ ٌلقى

  
 ما جاء نصا به كتاب

   
 ال عدم الدٌن منه نصرا

  
 و ما بدا فً الدجى شهاب

   
 فً واستؽلها لها عرضنا التً ؼٌر منها الشاعر استمد التً واإلشراق النور مصادر ومن

 التً العامة األلفاظ على أحٌانا الصورة ارتكزت المادة هذه جانب وإلى ،(الصبــح) صوره تشكٌل

: المنصور ٌعقوب الخلٌفة فٌه ٌمدح الذي البٌت هذا فً نبلحظ مثلما( النــور) كـ الوضاءة على تدل

 الظلماء إٌابك بنور ضاءت

  
 األرجاء بقدومك تباشرت و

   
: أٌضا وقال

 ٌهتدى السعٌدة ؼرتك وبنور

  
 ضبلال خاؾي فبل المشكبلت فً

   
: أٌضا وقال

 أندلس تشكرك إن هللا خلٌفة
  

 إفصاحا تشكرك لم وإن معنى تشكرك
   

 بمنبعه ٌجحؾ النور من قبص
  

 مصباحا المصباح من اقتبست كما
   

: محبوبته فً وقال

 و تلك الثرٌا أم مخنقة العقد أوجهك ٌا فتان أم قمر السعد

 ـــــــــــــــــ
 .36.ص الدٌوان،(   1)
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 أرٌت بٌاض الصبح فً فاحم الدجى

  
 و أطلعت بدر التم فً القضب الملد

   
: أٌضا وٌقول

 جاد بالوصل لما رأى

 فلق الصبح دعا و انطلقا  

   

 بمصادر الضٌاء، النور، الصبح، المضٌبة، المواد هذه تسمٌة على نصطلح أن لنا جاز وإذا

 األول فً لها عرضنا التً المصادر من ٌؤتً معظمها أن أو تنبثق أنها أساس على الصؽرى النور

 كادت الصؽرى النور مصادر بؤن القول ٌمكن فإنه والبدر والشهاب والكوكب الشمس هً والتً

. المختلفة المتفرقات من وؼٌرها باإلنسان ارتباطها فً عادلة قسمة تكون

 انصراؾ ولكن أكثر، بـه وعناصرها موادها ارتباط لكون وأثقل أرجح اإلنسان كفة أن تتٌـح

 وقفنا التً الكبرى النور مصادر إلى بالقٌاس نادرا، ٌعد اإلنسان ؼٌر إلى جالالم هذا فً الصور

. قلٌبل بها ومعنوٌة مادٌة من المختلفة المتفرقات ارتباط حظ كان والتً الفصل هذا بداٌة فً عندها

 ٌستمد واألخرى الفٌنة بٌن إلٌها ٌلجؤ التصوٌر، فً المشعة العناصر ٌستؽل الشاعر ٌزال وال

 على وٌخلعها ممدوحٌه، على لٌضفٌها تمٌزها التً الخصابص من وؼٌرها واإلشراؾ لتوهجا منها

 و الناس عامة من لٌس أؼلبهم أن سٌما ال وفضابلهم، لعلمهم وإظهارا عظمتهم إلبراز موصوفٌه

 من بدا ٌجد فلم واألمراء، والوزراء والملوك األعٌان من الؽالب فً ممدوحٌه فجمٌع بسطابهم،

 الممتازة الصفوة تلك وصؾ على ٌعٌنه الذي النور ثراء من. فٌها وجده لما المصادر تلك إلى اللجوء

. الحٌاة تجارب ظل فً تؤلقت التً

 التصوٌر فً به اهتم عما ٌختلؾ لم األخرى المشرقة العناصر ببقٌة تصوٌره فإن هناك ومن

 طالما التً اإلشراق دابرة ولح ٌحوم ٌزال ال  –نبلحظ كما  –فالشاعر والكوكب، والشهاب بالنجم

. ناحٌة كل من محبوبه و ممدوحه بها لٌطوؾ أرجابها فً وطوؾ حولها حام

 قلب ٌخالج كان ما وصدق التجربة صدق إلى أساسه فً ٌرتد الصورة نجاح أن اعتقادي فً و

. نبٌلة وأحاسٌس مشاعر من الشاعر

:  المـاء مادة -ب

 فً الربٌع أبو األمٌر علٌها اعتمد التً الجامدة عةالطبً مصادر من هام كمصدر وتبرز تجًء

 صوره فً أبرزها فإن شتى عناصر تحتها تنضوي المادة هذه كانت وإذا والتصوٌر، التشكٌل عملٌة

 والؽزارة الوفرة معانً خبللها من الشاعر جسد وقد(السٌل)و (الؽٌث)و (السحاب)و (البحـار )

. والكرم السخاء وكذلك
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:  البحــر  –1

 كان باإلنسان ارتباطها فإن عدة متفرقات إلى البلفت وانصرافها البحر موصوفات تنوع رؼمب

 وخصوصا معاركه فً منتصرا منتصرا الخلٌفة وصؾ فً المادة هذه الشاعر استؽل حٌث أكثر

: قوله فً وذلك هـ583 عام من إفرٌقٌا فتح عند

 ضاءت بنور إٌابك الظلماء

  
 و تباشرت بقدومك األرجاء

   
 وهل الببلد وأنت إال روضة

  
 عطشانة وسحابة هطبلء

   
 و لك البسٌط و ما حواه مذلبل

  
 تجري جٌادك منه حٌث تشاء

   
 و مواكب أردفتها بمواكب

  
 ضاء الفضاء بها و ؼص الماء

   
 كل البسٌطة مضرب و مخٌم

  
 لهم و كل بحارها مٌناء

   
: ٌقول حٌث محبوبته فٌهم ألن عنه ابتعدوا وان ٌطلبهم الظاعنٌن نحو ركب كما

 سؤركب نحو الظاعنٌن وإن نؤوا

  
 بحار فبلة و المطً سفٌنها

   
 قبلبص ٌخبطن الظبلم فترتمً

  
 بها أرض نجد سهلها و حزونها

   
 إلى خٌر قوم ٌشرعون إذا التقوا

  
 رماح عٌون ما ٌبل طعٌنها

   
 عٌون حٌاة النفس بٌن لحاظها

  
 لحاظ منونهاوإن كان فً تلك ال

   
 حوله من الطبٌعة تتظاهر باألحرى أو للواقع حرفً نقل من الصورة هذه فً مما الرؼم وعلى

 دالالت من الصورة تحمله لما الشاعر إلٌه ٌصبو الذي الفنً النجاح تحقٌق دون ٌحل لم ذلك فإن

 التً المضنٌة الرحلة وصؾ بصدد هنا الشاعر أن ذلك األولى، للولهة تظهر ال وظبلل توإٌحاءا

 كل والتعب النصب منها نال قد اإلبل كانت وإذا ممدوحه، إلى الوصول سبٌل فً مشقتها من ٌعانً

 تحملها معشار عشر ٌملك ال الذي بالشاعر بالنا فما والتحمل الصبر فً المثل مضرب وهً منال

 حزنا اشد أخر موقؾ فً ولكن وسخابه ممدوحه كرم عن صورة الشاعر لنا نقل وقد وصبرها،

: بقوله ٌرثٌه وهو تؤثٌرا وأكثر

 وقل للؽمام روٌدا فقد

  
كفاه بؤن ضمن المرزما

(1)
 

   
على حٌن كان ندى قد طما فقد أودعوا البحر فً رمسه

(1)
 

 ـــــــــــــــــ
 ، الكثٌر الرعدالسحاب والؽٌث :المرزما  (1)
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 أما لو شققنا علٌك الجٌوب

  
 فلم نؤت فً فعلنا مؤثما

   
 ولكننا نؤتسً فً األسى

  
 بعلم النبً الذي علما

   
 أدابه شرعةسنجعل 

  
 وال نتعدى لها معلما

   
 أضحت التً الكثٌرة ذنوبه من ٌنقذه إن ربه مستنجدا قوله اإلنسان ؼٌر من موصوفاته ومن

 :قاببل فٌه ؼرق وقد كالبحر

 قصدتك لما أثقل الذنب كاهلً

  
 فبل ترجعنً مخفر السعً خاببا

   

 أجرنً من أوزار ؼرقت ببحرها

  
 باوخذ بٌدي إنً أتٌتك تائ

   

 وعجل خبلصً إننً بك عابذ

  
 تعوذ من أضحى من النار هاربا

   

:  السحاب -2

 مقدمتها فً ٌؤتً موصوفات بها صور قد الشاعر نجد السحاب مادة إلى البحر تركنا وإذا

 :ربٌعــة أبً بن عمر الشاعر طرٌقة على الحج فً وهو بمحبوبته فٌه ٌتؽزل الذي كقوله اإلنسان

 نى رشؤلم أنس ؼداة م

  
 ٌرمً الجمرات وٌحتسب

   
 وقد اشتمل الصماء ببر

  
 دته أرنوه فٌحتجب

   
 كالشمس قد اشتملت بسحا

  
 بتها و كبردته السحب

   
 عجبا ٌرجو الحسنات و معص

  
 مه بدمابً مختضب

   
: ٌقول الخمر معاقرة عن حدٌثه معرض وفً

 و مثله -دع أخاك–هلم لٌوم 

  
 ما ندريعدٌم الشبٌه ال ٌمر و

   
تنقبت السماء فٌه بدجنها

(2)
 

  
 و أسفرت السحاب فٌه عن القطر

   
 لنؽنم صفو العٌش قبل فواته

  
 بإعمالنا صهباء طٌبة النشر

   
 و دع عنك ما تخشى من اللوم جانبا

  
 فما العٌش إال فً معاقرة الخمر

   

:قولـه الزهد فً شعره ومن
 
 

ـــــــــــــــــ 
= 

البحر امتؤل  : طما  (1)
 

 .الؽٌم المطبق المظلم: جنالد (2)
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 إذا ما ذكرت الموت فاضت مدامعً

  
 على كل ما فرطت فٌض السحابب

   
 و أذكر ٌوم الحشر إن جبته ؼدا

  
 و ذنبً معً و الذنب أخبث صاحب

   
 لكن أرجى هللا فً كل حالة

  
 و أخشى بما قدمت سوء العواقب

   
 ؼمرت سامٌة معان عن وتعبر اإلنسان حول تدور  –الحظنا كما  –مجموعها فً الصور وهذه

. السحاب ٌدره الذي والخٌر النفع توازي وهً حٌاته، علٌه ومؤلت قلبه

:   الغٌــث  –3

 نفس تجسد وبالتالً الماء، عنصر تحت تنضوي التً المواد لسلسلة امتدادا (الؽٌث) مادة وتؤتً

 كما اإلنسان وهو أال األخرى المواد حوله دارت الذي القطب نفس حول وتدور والدالالت المعانً

: أقربابه أحد ٌرثً قوله فً

 أساكنة الفبلة ببطن رمس

  
 فرٌد ما له فً الترب جار

   
 تظل به الشوارد آنسات

  
 و ال ذعر بهن و ال نظار

   
 ٌفندنً السفٌه على بكاء

  
 علٌك و قد نؤٌت فبل مزار

   
-سقٌت ؼٌثا-حولً من بنٌك و

(1)
 

  
 فراخ كالقطا زؼب صؽار

   
:أٌضا ربه مستسقٌا وٌقول

 
 

 اجـــــك الثجـوب ؼٌثـي صـتبتػ اـة كؾــــوك البسٌطــت نحـبسط

 تٌاجــك أي احـاج إلًـتًــي احــؾ اـا فإنــا مؽٌثــٌث يــا الػـاسقنـؾ

 

 :أٌضا وقال

 قد شفنً البٌن و السهاد

  
فحشو أجفانً القتاد

(2)
 

   
 لو بنت عنً بحٌث أرجو

  
 ملقاك ما شفنً البعاد

   
 لكنها ؼٌبة المناٌا

  
 حشر و المعادو الملتقى ال

   
جادت بذاك الثرى الؽوادي

(3)
 

  
و عاد من بعدها العهاد

(4)
 

   

 ـــــــــــــــــ
 دعاء: سقٌت ؼٌثا (1)

 له شوك شجر صلب: القتاد (2)

 الصباحٌة السحابة الممطرة: الؽوادي، جمع ؼادٌة (3)

 أول مطر الربٌع: العهاد (4)
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: السٌـل -4

 (السٌل) مادة استوحى فإنه والوفرة الؽزارة معنى السابقة بالمواد جسد قد الشاعر كان وإذا

:  فٌقول المتدفق بالسٌل حبٌبه عن النابً الحبٌب دموع ٌشبه أنه حٌث القوة معنى لتجسٌد

 سابلً مالً أراك ضبٌبلٌا 

  
 إنً أظنك بالهوى مشؽوال

   
 و أرى فإادك مثل برق خافت

  
 و أرى دموعك قد جرٌن سٌوال

   
 هذي شمابل من جفاه حبٌبه

  
 أتحب أن أمضً إلٌه رسوال؟

   
: أقربابه أحد ناعٌا وٌقول

 نعى المجد ناع فؤبكى السما

  
و أسبل دمعا لها عندما

(1)
 

   
 ناس جرثومةنعى أطٌب ال

  
 و خٌر ملوك الدنا منتمى

   
 و لو مد لٌبل به صوته

  
 رأٌت الدجى ٌنثر األنجما

   
 فبل تدع سقٌا لبطن الثرى

  
فقد أودع المطر المثجما

(2)
 

   
 و قل للؽمام روٌدا فقد

  
كفاه بؤن ضمن المرزما

(3)
 

   
 

 ـــــــــــــــــ
 .صبػ كلون الدم: عندما (1)

 المطر السرٌع: المثجم (2)

 ما ال ٌنقطع رعده من السحاب و الؽٌث: المرزم (3)
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 على ٌدل الذي العام (الماء) لفظ ىعل –أحٌانا –قلنا كما الصور ترتكز تقدم، ما إلى وباإلضافة

 متفرقات موصوفاتها معظم أن المادة بهذه تصوٌره فً االنتباه ٌلفت وما والعطاء، والحٌوٌة الوفرة

 :السٌؾ فً قوله ففــً الخلٌفة وقصر والعاشق والخمر والمرأة للسٌؾ كوصفه معنوٌة
و مهند كالماء خلت فرنده

(1)
 

  
لوال تخللها صؽار حباب

(2)
 

   
 عرؾ المراد فجاءه فحبسته

  
فكؤنه كرما علً سكاب

(3)
 

   
: المرأة فً وٌقول

 أنظر إلٌها و قد سالت جوانبها

  
بالماء سٌبل خفٌفا دمعه ٌكؾ

(4)
 

   
 كؤنها مقلتً ٌوم الوداع و قد

  
 الح الرقٌب فبل تجري و ال تقؾ

   
:أٌضا وقوله

 
 

 ترون جسوما براها النحول

  
 ٌبٌنا ٌكاد من السقم أال

   
 و نارا مضمرة فً الحشى

  
 تسٌل على الخد ماء معٌنا

   
 لعل الذي قد قضى بالنوى

  
 سٌجمعنا بكم أجمعٌنا

   
 فنكرع فً صفو عٌش السرور

  
 و نرتع فً ظله آمنٌنا

   
: الخمر فً قوله أما

 سقانً الراح سلساال عتٌقا

  
 و عوض من مزاج الماء رٌقا

   

 حسناهبلل ٌزدري بالشمس 

  
 فبل وجد المحاق له طرٌقا

   

 إذا ما الشرب أعوزهم رحٌق

  
 فمن أجفانه ٌسقى رحٌقا

   

: الخلٌفة قصر فً وقال

مبنى تحج إلٌه كل طابفة 
  

على تشتت أدٌان و آراء 
   

اء ــــالمـع كـة بالطبـل ناحًـمن كا ـــدهـال قصـة األرض فاآلمـكنقط

 

 ـــــــــــــــــ
 .وشً السٌؾ: الفرند (1)

 .الفقاقٌع التً تعلو الماء: الحباب (2)

 .اسم فرس من األفراس المشهورة عند العرب: السكاب (3)

 .سال قلٌبل: وكؾ الدمع (4)
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:  النبات مادةج ـ 

 فقد األمٌر، شعر فً الثالث المحور والنماء الخصب خصابصه أخص من الذي (اتالنب) شكل

 .المادة هذه عناصر من الكثٌر استعمل حٌث الجامدة، الطبٌعة فً األساسٌة المصادر أحد كان
:  الغصن ـ 1

 النباتٌة المكونات بقٌة بٌن من االستخدام من األكبر الحضور له كان (الؽصن) أن وٌبلحظ

(07) صور سبع صوره مجموع بلػ إذ األخرى،
(1)

 .

 أوجهك ٌا فتان أم قمر السعد

  
 و تلك الثرٌا أم مخنقة العقد

   
 أورٌت بٌاض الصبح فً فاحم الدجى

  
 و أطلعت بدر التم فً قضب الملد

   
 و قد ٌحاكً الرند لٌنا و نفحة

  
 إذا هبت الرٌح الرخاء على الرند

   
 هأراد قوام الؽصن ٌحكً انثناء

  
 !و أٌن قوام الؽصن من ذاك القد؟ 

   

: الخمرة فً وقال

 تنبه ترى دٌمة تمطر

  
 و وجه الصباح لها ٌسفر

   
 و كالند لكن كافوره

  
 بدا فٌه و اكتتم العنبر

   
 إذا التاج من برق ذا أبٌض

  
 تؤطر من ؼصن ذا أسمر

   
و للقطر فً جٌد ؼصن النقا

2
 

  
 آلل من الماء أو جوهر

   
 نبه إلى شرب مشمولةت

  
 ٌطوؾ علٌنا بها جإذر

   
 ٌدل صفاها وإشراقها

  
 على أن من خده تعصر

   
 لبابل فً جفنة نفثة

  
 و للحسن فً خده أسطر

   
 إذا شاء أرسلها نظرة

  
 فتسكر أضعاؾ ما ٌسكر

   
 مجال فً علٌه السابقٌن الشعراء عند كثٌرا استخدمت (النقا ؼصن) صورة أن من الرؼم وعلى

 الثلب ؼرض إلى والؽزل التشبٌه ؼرض من بها له للشاعر ٌسجل فإنه ،(األهٌؾ المرأة قد) تشبٌه

 ـــــــــــــــــ

 .98-95-94—82-70:ص الدٌوان، (  1)

 .الرمل الناعم: النقا (2)
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 الحرٌر لبس ٌثقله كان وقد الحدٌد دروع لبس بـؽبلم متهكما معرضا قوله فً ٌظهر مثلما والهجاء،

: ٌقول حٌث

 و علقته مثل ؼصن النقا

  
 تنوء به لٌنات البرود

   
 افهتناهى به لٌن أعط

  
 إلى ؼاٌة ما علٌها مزٌد

   
 فقلت له و قد مر مدرعا

  
 تطٌؾ به خافقات البنود

   
لقد آد

(1)
 قدك لبس الحرٌر 

  
 فكٌؾ به عند لبس الحدٌد

   
 فً كما معظمها فً نمطٌة الؽصن من استمدها التً الصور بقٌة فإن الصورة هذه عدا وفٌما

 :الءوخً مٌس فٌها التً ممدوحه مشٌة ٌصؾ قوله

 ٌا أم حفصة و المطً بنا على

  
 قرب من العذب الشهً المورد

   
 هل بلؽتك الرٌح أنً قادم

  
 و مسلم إن شاء ربً فً الؽد

   
 فؤتتك تلفح فً الربى لم ٌثنها

  
حر الهجٌرة فً الفبلة الفدفد

(2)
 

   
 بؤؼر كالؽصن الرطٌب قوامه

  
و أؼن كالظبً الؽرٌر األؼٌد

(3)
 

   
عاءفٌنانة فر

(4)
 تحسب عقدها  

  
 بالمرزمٌن و قرطها بالفدفد

   

 صاؼت لها شمس األصٌل سوارها

  
 ٌا حسنه من عسجد فً عسجد

   

األخرى النبات أنواع -2
(5)

  :

 التصوٌر، فً األمٌر علٌه ٌركز بعٌنه النبات من آخر نوعا نجد لن فإننا (الؽصن) تركنا وإذا

 األثل) كاألشجار واألخرى الفٌنة بٌن منها ٌستمد النباتٌة ادرالمص من شتى أنواع هناك ما كل وإنما

 المكان جمالٌة مجسدا قوله األنواع هذه أمثلة ومن(. واألقحوان النرجس) والزهر( والنخل والقتاد

 .نسابها وحسن بطبٌعتها الساحرة بجاٌة مدٌنة لدى

 حً الربٌع بما وشت أزاهره

  
 ونظمت من أكالٌل على الشجر

   

 ـــــــــــــــــ
 .أثقل: آد (1)

 .المرتفع المكان: الفدفد (  2)

 .خٌمالر الصوت ذو: األؼٌد (  3)

 .الشعر كثٌرة: فرعاء (  4)

 .139-120-104-99-98-83-71-46.ص: الدٌوان (  5)
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 جت فوق متن الروض من حلوو دب

  
 لو نمقته بؤلوان من الزهر

   
 من نرجس ساحر األلحاظ ذي ؼنج

  
 ومن أقاح نقً الثؽر ذي أشر

   
هذا ٌضاحك وقع الطل

(1)
عن شنب 

(2)
 

  
 وذا ٌبلحظ عطؾ النهر عن حور

   

 بما تضوع روض الزهر ؼب حٌا

  
 تؤكد الشكر للنعمى على البشر

   
 الروض فاح له ال ٌحسب الناس أن

  
 مطوعا ولكنه ٌثنً على المطر

   
 لو وفً الثناء جزاء ما نظمت و

  
 لم ٌنظم المدح فً األشعار لم ٌسر

   

. ثؽرها نقاء لٌصور جماله األقاحً ومن المرأة ألحاظ سحر لٌصور تفتحه النرجس من استؽل وقد

 :فٌقول كذلك بخلٌلته افتتانه وٌذكر

 هلل ٌوم أٌنعت ثمراته

  
 سفرت عن وجهها لذاته

   
 وتهللت فرحا أسرة وجهه

  
 تباشرت بلقابنا وجناته و

   
 ٌوم من األٌام إال أنه

  
 رقت حواشٌه وؼاب وشاته

   
 ألقى الربٌع علٌه حلة وشٌه

  
فتضوعت

(3)
 بنسٌمها نفحاته 

   
 والطٌر تصفر فً الؽصون كؤنها

  
 و تر تشوق قلوبنا نؽماته

   
 ه ـــإوسـر كـديـيوث ــواألنس مبث

  
 تؽاٌر فً الجمال صفاته رشؤ

   
 لم ٌدر شاربه لسحر جفونه

  
 أمدامة صرعته أم لحظاته

   
: أٌضا وٌقول

 لوت منهاوقد المسك بعرؾ وعهدي

  
 الخد على الدموع تذري محاجرها

   
 ورد من تقطر ما ورد ماء فما

  
 الورد على ٌسٌل ماء لكنه و

   

 ـــــــــــــــــ

 الضعٌؾ المطر: الطل (  1)

 .أحسنها و األسنان أبٌض: الشنب (  2)

 .تحركت: الرٌح تضوعت (  3)
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 ٌدي من الٌوم ىإل ألستنشً وإنً

  
 المد عبق أجفانها مسحت بما

   
: المصابٌح ثرٌا عن لؽز فً ٌقول و

 شجره ما للضمٌر مظهرا ٌا

  
 بمبتكره أثمرت إذا لٌست

   
 لناظرها ثمرها من تطلع

  
 الحبره تشبه األزاهر مثل

   
 صاعدة للسماء أصولها

  
 منحدره ذاك ضد قضبها و

   
 بمنبتة أثمرت وإن لٌست

  
 خضرة وال -فاعلمن –ٌابسة

   
:  المعــادن مادةد ـ 

(1)(3)ثبلث فً ذكرها التً المعادن من األمٌر استمد
 نفاسة إظهار على أعانه ما صور 

 القوة معانً به جسد الذي (الحدٌد) معدن باستثناء نفسه، الوقت فً ممدوحٌه وقٌمة موصوفاته

 الحرٌر لبس ٌثقله كان وقد الحدٌد دروع لبس مانالؽل أحد عن قوله فً نلمح كما أحٌانا والصرامة

: الجند استعراض ٌوم ذلك وكان

 الحرٌر لبس قدك آد لقد

  
 الحدٌد لبس عند به فكٌؾ

   
(:  الحدٌد)بـ أٌضا ٌستعٌن نراه بؤعدابه وتنكٌله ٌعقوب الخلٌفة جٌش ٌصور وحٌن

 ثنٌة كل لؤلعداء وأخذت

  
 األعداء تقتل كٌؾ فؤورٌت

   
 كؤنما الحدٌد فً زهرأ وبكل

  
 الجوزاء لباته على نظمت

   
 مشهورة فٌهم لك صدمة كم

  
 الزوراء لها رٌعت قفصة فً

   
: حفص أبً أخٌه رثاء فً قوله وكذا

 سهامها الرزاٌا تبرى متى فحتى

  
 فتصٌب بها عمدا تقصدنً و

   
 ممضة الرزاٌا ألقى متى وحتى

  
 ٌذوب الحدٌد إلحداها ٌكاد

   
 تفت لم ملٌا حفص أبا جربت

  
 دبٌب العالمٌن فً لها منونا

   
 بلؽز تعلقت التً تلك صوره إنشاء فً الشاعر وظفها التً واللإلإ كالتبر النفٌسة المعادن ومن

. فٌها ٌقول التً المبخرة حول

 ـــــــــــــــــ

 .131-62-40-24.ص: الدٌوان (  1)
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 الجمر على الضلوع منها ومحلٌة

  
 النشر طٌبتة األنفاس عبٌرٌة

   
 هارٌح تضوع جمرا أودعت إذا

  
 الشجر أوعنبر المسك فتٌت بعرؾ

   
 وربما الحجال ربات ألٌفة

  
 نكر ببل الرجال إلؾ إلى تحول

   
 بجهدهم صانعوها فٌها تؤنق

  
 التبر الذهب من ثوبا لها صاؼوا و

   
 ومنظرا شكبل العٌن تروق فجاءت

  
 الزهر كواكبها فً الثرٌا كمثل

   
 باللإلــإ ابتسامتها عند حبٌبته ثؽر ٌشبه قوله يؾ كما الموصوفات نفاسة على ٌركز أو

 برى من أحسن هللا براها فتاة

  
 أجمعا المبلحة سر أودعها و

   
 منظره راق لإلإ عن ابتسمت إذا

  
 تضوعا ذكٌا مسكا له وجدت

   
:  الحجــر ةدماه ـ 

(1)(1) واحدة مرة إال الحجر مادة الشاعر ٌستدع لم
 من (الحدٌد) لمادة امتدادا دالالتها وتعـد ،

 أثر له الذي الحب عن قوله  نلحظ مثلما والصبلبة القوة معنى خبللها من جسد حٌث القوة، حٌث
.الحجر فً النار ككمون وكمون النفس فً عمٌق

 
 

 الحب دق فبل تدري حقٌقته

فمن ٌرد فٌه ال ٌقدر على الصدر  
(2)

 

   

 وجل عن أن ٌرى ٌخفى فمكمنه

 النار فً الحجر فً القلب مثل كمون  

   

 ه ــرارتـر شـده تظهـوا زنـإن تقدح

 أو تتركوه خفا عن أعٌن البشر  

   

 وخاماتها الكثٌرة بؤنواعها شكلت قد الجامدة الطبٌعة أن تقدم فٌما الحظنا أننا شك فبل وبعد

 دهاموا من الشاعر انتخاب أن الحظنا كما الشاعر لدى التصوٌر مجال فً ثرا ٌنبوعا المختلفة

 المتلقً لدى تساإالت ٌثٌر الذي األمر واإلشراق، النور مصادر على أكثر منصبا كان وعناصرها

 أن أم الشاعر؟ نفس فً عمٌقة داللة معٌنها من واالستمداد استخدامها وراء كان وهل كثرتها عن

 حاهااستو أنه أم والشموس؟ والكواكب بالنجوم ٌشبههم حً ممدوحٌه إرضاء لمجرد كان توظٌفها

 والقبول؟ الرضى منهم وٌنتزع ممدوحٌه لٌبهر واإلحساس العاطفة فً نقص من لدٌه ما لتؽطٌة

  الشاعر، عصر على سرٌعة بإطبللة نلقً أن بد ال التساإالت هذه عن شافٌة بإجابة نظفر وحتى

 ـــــــــــــــــ

 65.ص: الدٌوان (  1)

 .الورود ضده و الماء عن الرجوع: الصدر (  2)
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 دهرامز كان القرن هذا فإن معلوم هو وكما الهجري السادس القرن شعراء من الربٌع أبو فاألمٌر

 الدولة حواضر جمٌع لتشمل امتدت واسعة وثقافٌة علمٌة بحركة عج حٌث واآلداب، والفنون بالعلوم

 وبوجه آنذاك، اإلسبلمٌة الحضارة عرفتها التً الفكرٌة النهضة تلك الشعر واكب وقد اإلسبلمٌة،

 بسبب علٌه الاإلقب زاد وقد أوجه بلػ الذي الشعراء األمراء ٌتعاطاه كان الذي النسٌب شعر خاص

.  والترؾ البذخ حٌاة

 تكثر أن البد فكان المجال، هذا فً أبدعوا الذٌن المتؽزلٌن الشعراء أولبك من واحد وشاعرنا

 أمٌر لكل أن كما أكثر، باإلنسان وعناصرها موادها وترتبط شعره فً واإلشراق النور مصادر

 النجوم مصاؾ إلى بمدحه الشاعر ٌرفعهم أن ٌستلزم مما والبؤس والشدة الحرب فً فابقة صفات

 والصور المعانً نفس تكرار أٌضا ٌستلزم كما البعٌد، الفضاء فً بهم ٌحلق وأن والكواكب،

.  علً بن المإمن عبد بنً من والوزراء األمراء تجاه الصادقة العاطفة تلك هو ذلك على والباعث

 ٌدور وما بالكواكب بدءا رهاوعناص الطبٌعة مواد من االنتخاب فً الشاعر تدرج كان هكذا و

 مذهبه مع متوافقا والصخور بالمعادن وانتهاء عناصر، من فٌه ٌندرج وما بالماء ومرورا فلكها، فً

. ذلك فً الموهوبٌن الشعراء من باعتباره والؽزل المدح فً
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. الحٌة الطبٌعة من الصورة مصادر: ثانٌا

 فلقد الربٌع، أبً األمٌر لدى التصوٌر المج فً به ٌستهان ال كما الحٌة الطبٌعة مصادر شكلت

 بٌن تنوعت وقد. المجال هذا إلى ترتد( 76) وسبعٌن ستا أن أنواعها مختلؾ على الوقوؾ أظهر

. والزواحؾ والحشرات الطٌور إلى باإلضافة مفترسة، متوحشة وأخرى المستؤنسة األلٌفة الحٌوانات

:  المستأنسة الحٌواناتأ ـ 

  أبو األمٌر بها استعان التً الحٌة الطبٌعة محاور من األول المحور ٌفةاألل الحٌوانات تمثل

 ببعض اهتمامه أن وٌبلحظ مختلفة، معان تجسٌد خبللها من استطاع وقد صوره، تشكٌل فً الربٌع

 من القدر نفس والظبً والؽزال والجمل الفرس من كل نال حٌث متقاربا، كان المستؤنسة الحٌوانات

 ٌستعٌر عندما الحٌوانات بٌن المشتركة الصور ذلك إلى وٌضاؾ التشكٌل، ةعملً فً التوظٌؾ

. خصابصها من خاصة

(1)(9)صور تسع فً ذكرت وقد :الفـرس -1
  متنوعة وبؤسماء مختلفة بصٌػ وجاءت 

 حروبه فً الخلٌفة ٌصؾ قوله ذلك ومن واألدهم، والحٌزوم والحلبات والخٌل والجٌاد كالمقربات

: فٌقول ءلؤلعدا ومقارعته

عبلم تعد المقربات المذاكٌا
(2)

 

  
 و مالك تختار الظبا و العوالٌا؟

   
 ومن دون أن تبؽً عداتك نازل

  
 من هللا محتوم ٌبٌد األعادٌا

   
 كؤنك و األقدار قلدت أمرها

  
 تؤخر معزوال وتنفذ والٌا

   
: أٌضا وٌقول

 هلل جؤشك و الصوارم تنتضً

  
 عوالخٌل تردي و األسنة تشر

   
 كم من قصً الدار عاص قاده

  
 حتؾ ٌخب به إلٌك و ٌوضع

   
 لم ٌنؾ أرضا ٌستقر بظهرها

  
 أنى له و مضاء عزمك أوسع

   
 

 :أٌضا وٌقول

 ـــــــــــــــــ

 .106-79-35-32-31-28-24-23-21 ص،:الدٌوان (  1)

 .الخٌل الكرٌم التً تم سنها و كملت قوتها: المقربات المذاكً( 2)
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 فمن استؽاثك لم ٌكن لك عنده

  
 ؼٌر القنابل و القنا سفراء

   
 كالشمس تبعث فٌبها و هجٌرها

  
ٌضحً الهجٌر و تخصر

(1)
 اءياألؾ 

   
: أٌضا وٌقول

 بموحدٌن مصممٌن عدوهم

  
 جعلوا دلٌل الفتح فً عزمكا

   
 و بكل أشوس إن ثنٌت عنانه

  
الك الشكٌم كما تبلك المصطكى

(2)
 

   
 و بحٌث أنكرت الجٌاد مراحها

  
 جزعا و أنكرت النٌاق المبركا

   
: أٌضا وقال

 و الح فبلح السعد مقترنا به

  
 كؤنهما من قبل كانا على وعد

   
 زمه حتى ٌفارق مهدهفبل

  
إلى أمتن الخٌل المطهمة

(3)
الجرد 

(4)
                 

. 
 و ٌخدمه بٌض الصوارم و القنا

  
 وٌنزلها من أمره منزل العبد

   
: البحر عباب تمخر الزوارق ٌصؾ وقال

 و زوارق تحت الظبلل حسبتها

  
حلبات

(5)
 خٌل تهتدي بمقدم ح 

   
 مرحت و من المجادؾ نقعها

  
 ن كل أشهب فً السباق و أدهمم

   
 حملت بها الفتٌان ملء عنانها

  
 حمل الكمً على الكمً المعلم 

   
: الظبلم جنح تحت زاره وقد محبوبه عن ٌتحدث أٌضا وقال

 راـــــب األشقـــؾ إذا ركــفكً  اـا خؾـت مــم مصمــى أدهــعل

   
ذرا ــــــتع لك أنـــعـأردت بؾ ي ضوبهــدر ؾــح البــا فاضــفً

 ت أن تظهراــا خؾــل مــع اللًــم  يــنـم إذا زرتــم تبســو لــو ل

   
 :جٌشه ومتصدرا وادهـج ممتطٌا الخلٌفة ٌصؾ وقال

 

 ال ٌنكر الؽٌب من نفس مكاشفة

  
 إن لم ٌسر بك إلهام فتعلٌم

   

 ـــــــــــــــــ
 تبرد: تخصر (1)

 .صمػ ٌعلك: المصطكى (2)

 تام الحسن: جواد مطهم (3)

 .أجرد و هو السباق.ج: الجرد (4)

 خٌل السباق: الحلبات (5)
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 من ذا ٌرد جنود هللا ٌقدمها

  
ا للنصر حٌزومـت بهـث انتحًـحً

(1)
 

 ش تصدى لدٌن هللا ٌنصرهجً

  
 من ٌحرم الؽزو فٌه فهو محروم

   
 من خاصٌة ٌستعٌر عندما وذلك المركوبة الحٌوانات بٌن المشتركة الصور ذلك إلى ٌضاؾ و

. والجموح الحرون كصفة العامة خصابصها

: الحرون بالفرس واالصطبار الجموح، بالفرس الشوق مشبها قوله فً كما

 لتصابًأخذتم علٌنا ثناٌا ا

  
 شماال على حكمكم أو ٌمٌنا

   

احفؤصبح شوقً إلٌكم جمو
(2)

 

  
و أمسى اصطباري علٌكم حرونا

(3)
 

   

(4)(6)صور ست فً ذكر :الجمــل -2
 به التشبٌه بٌن رواحا للجمل الشاعر تصوٌر فً نجد حٌث ،

 مثلما القدٌم مطالن عن ذلك فً ٌخرج ولم آخر، حٌنا منه االستعارة وبٌن حٌنا خصابصه بإحدى أو

 إلى الرحلة ثم الطللٌة بالمقدمة المبدوء القدٌم القصٌدة نظام فٌها ٌجسد التً الصورة هذه فً ٌظهر

. الحبٌب

 قؾ العٌس نبك الدار بان قطٌنها

  
 ونسؤل عنها أٌن سار ظعٌنها

   
 دٌار تبكٌنا فتبكً مطٌنا

  
 كؤن شإون الدمع منً شإونها

   
 ذا التقتتساجل فً سبح الدموع إ

  
 عٌونً على آثارها و عٌونها

   
 سؤركب نحو الظاعنٌن و إن نؤوا

  
 بحار فبلة و المطً سفٌنها

   

صـقبلئ
(5)

 بها أرض نجد سهلها و حزونهاالم فترتمً ــن الظـٌخبط 

   
 

 :قاببل الظاعنٌن نحو رحلته آخر موطن فً ٌصور و

 أمذٌب حشاٌا على شحط

  
 هبل و مزارك مقترب

   
 لبن حلت بكم إبلؾ

  
 صبر فسترحل بً نجب

   

 ـــــــــــــــــ
 ."أقدم حٌزوم:"ٌه السبلم، و فً حدٌث بدر، أنه سمع صوته ٌوم بدر ٌقولإسم فرس جبرٌل عل: الحٌزوم (1)

 .عاصٌا ال ٌنقاد: جموح (2)

 .الزم ال ٌفارق مكانه: حرون (3)

 .105-90-88-87-63-28.ص: الدٌوان (  4)

 قلوص، الشابة القوٌة من اإلبل.ج: قبلبص (5)
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تحتز مشافرها برة
(1)

 

  
واربهاغو بعض 

(2)
قتب 

(3)
 

   
تخدي

(4)
 فٌحث ركاببها 

  
 لتذكركم سٌر خبب

   
 حتى لٌرى بمقدمها

  
حمص و بمإخرها حلب

(5)
 

   
: قاببل آخر موطن فً ناقته على الرحلة وٌصور

 إذا ٌممت نحو األحبة ناقتً

  
لسٌر الحثٌث و خبتو أعملت ا

(6)
 

   
و عرست

(7)
 ٌوم النحر فً ذلك الحمى 

  
 و رٌت من لقٌا األحبة ؼلتً

   
 دعوت لها الرحمن بالخصب دابما

  
 و أن تبلػ اآلمال فٌما أحبت

   
 و أعفٌتها من كل سٌر و رحلة

  
 و أطلقتها ترعى الكبل حٌث حلت

   
 فقلت لها ٌا ناق بلؽت فارتعً

  
 اذهبً فتولتعلى رؼد أو ؾ

   
 و قالت كفانً قد قضٌت فرٌضتً

  
فنفسً إلى مرأى المعاطن

(8)
 حنت 

   

: المشهورة األرك وقعة فً اندحر الذي قشتالة ملك قابل عندما الخلٌفة مدح فً وقال

 عزمات جدك للهدى ما أبركا

  
وؼروب حدك

(9)
 فً العدا ما أفتكا 

   
 ؼضبت و ما للدٌن ؼٌرك ناصر

  
 سبلم أن تتملكالمنابر اإل

   
 و بكل أشوس إن ثنٌت عنانه

  
 الك الشكٌم كما تبلك المصطكى

   
 و بحٌث أنكرت الجٌاد مراحها

  
 جزعا و أنكرت النٌاق المبركا

   

 

 ـــــــــــــــــ
 .حلقة فً أنؾ البعٌر: البرة (1)

 .ا بٌن الظهر والعنق من الدابةؼارب، م. ج: الؽوارب (2)

 .الرحل: القتب (3)

 .تسرع فً المشً: تخدي (4)

 .كناٌة عن سرعة الركابب: حمص و حلب (5)

 الخبب هو نوع من السٌر: خبت (6)

 .نزلوا من السفر لبلستراحة: عرس القوم (7)

 .معطن، و هو مبرك اإلبل.ج: المعاطن (8)

. بؤسك وقوتك: حدك (9)
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  الرشؤ و المها و والؽزال بالظبً التصوٌر وأما ،(1)(14)صورة عشرة أربع فً ذكر :الظبـً -3

 أو فٌها التجدٌد عناء نفسه ٌكلؾ لم الشاعر أن بحٌث القدماء، وصور التراث برابحة ٌفوح فإنه

 انطبعت ثم ومن القدٌمة الشعر قصابد فً المتداول الشابع بتردٌد فقط اكتفى وإنما إلٌها، اإلضافة

 جواري من جارٌة ٌصؾ قوله فً ذلك ٌظهر مثلما والتقلٌد النمطٌة بطابع المجال هذا فً صوره

: القصر

 اء القصورو بً ؼادة من ظب

  
 تركت فإادي لدٌها رهٌنا

   
 تقطع نفسً إلٌها اشتٌاقا

  
 وٌذهب قلبً إلٌها حنٌنا

   
 هً الظبً جٌدا هً السٌؾ لحظا

  
 هً البدر حسنا هً الؽصن لٌنا

   
 أدٌن حٌاتً بحبً لها

  
 و ما عذر مثلً أال ٌدٌنا

   
 أحبابنا الصبر إنا كما

  
 عهدتم لحكم الهوى صابرٌنا

   
 

: ٌقول بالظبٌة حبٌبته ٌشبه وعندما

 إن سربا بالصفى حل لهم

  
 ما أراقوا من دمً عند الصفا

   
 أي ظبً منهم عاطٌته

  
 محض ودي و اعتقادي لوصفا

   
 ٌرسل اللحظة سهما نافذا

  
 و إذا استاء فسٌؾ مرهفا

   
 أكحل الطرؾ صفوه و بما

  
 نوع قتل صفوه أخٌفا

   
حببً الثؽر

(2)
ل اللمىمعسو 

(3)
 

  
مابس القد رطٌبا أهٌفا

(4)
 

   
 حمل األرداؾ خصرا ضامرا

  
 واهً الكشح هضٌما مخطفا

   
 قلت له لما ضاع قلبً هللا عنده

  
 حسبً هللا علٌك و كفا

   
: فٌقول بالؽزالة حبٌبته ٌصؾ آخر موطن وفً

 من لً بها مثل الؽزالة منظرا

  
 ماء الجمال ٌجول فً وجناتها

   
 ترى أن الوصال إساءة خودا

  
 وتعد طول الهجر من حسناتها

   

 ـــــــــــــــــ

 .125-103-98-95-84-83-82-76-74-73-54-52.ص: الدٌوان( 1)

 .منضد األسنان: حببً الثؽر (2)

 .سمرة باطن الشفى: اللمى (3)

 .ضامر البطن: أهٌؾ (4)
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 سلت لواحظها على سٌوفها

  
 فحذار ثم حذار من فتكاتها

   
: ٌقول والرٌم بالمها لمحبوبته وصفه وفً

 أمشبهة رٌم النقا و مها القفر

  
 ومخجلة حسنا سنا الشمس والبدر

   
 و رابعة الحسن الذي قٌد طالعا

  
 بٌن إلى النحرفؤودع ما بٌن الج

   
 و من خدها ٌربً على الشمس بهجة

  
 و من قدها ٌزري على الؽصن النضر

   
 :ٌقول بالرشؤ محبوبته ٌصؾ وحٌن

 لم أنس ؼداة منى رشؤ

  
 ٌرمً الجمرات و ٌحتسب

   
 و قد اشتمل الصماء ببر

  
 دته أرنوه فٌحتجب

   
 كالشمس قد اشتملت بسحا

  
 بتها و كبردته السحب

   

:  الطٌور -4

 شعر فً الحٌة الطبٌعة مصادر من ضبٌلة مساحة والمستؤنس الكاسر بنوعٌها الطٌور تحتل

(12) صورة عشرة اثنتً بلػ صورها عدد إن بل األمٌر،
(1)

 بالطٌور الشاعر اهتمام أن وٌبلحظ ،

 وأردفها إال الطٌور ذكر كلما حٌث جمالٌة، من ٌزٌد الذي نوعها إلى منصرفا معظمه كان المستؤنسة

. بجاٌة فً الخبلفة بقصر المحٌطة والبساتٌن الحدابق بجمال توحً شادٌة أصوات من تصدره بما

: فٌقول

 أتى الربٌع علٌه حلة وشٌه

  
 فتضوعت بنسٌمها نفحاته

   
 والطٌر تصفر فً الؽصون كؤنها

  
 وتر تشوق قلوبنا نؽماته

   
 :أٌضا وٌقول

 والطٌر تشدو فً الؽصون فصٌحة

  
 اتهن بكل صوت وطربنؽم

   
 فاعلم بؤن العمر خطفة بارق

  
 واطرب -ال عدمتك-وانعم بعٌشك

   
: باألندلس توفً له قرٌب رثاء فً وٌقول

 يئٌفندنً السفٌه على بكا
  

 علٌك وقد نؤٌت فبل مزار

   

 ـــــــــــــــــ

 .129-123-122-121-119-102-83-69-38-24.ص:الدٌوان (  1)
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 وحولً من بنٌك سقٌت ؼٌثا

  
 فراخ كالقطا زؼب صؽار

   
: الخارقة وقوته الشدٌد لبطشه تبصره حٌن الملوك تهابه الذي الملك فً وٌقول

 ملك علٌه من التواضع هٌبة

 

 
 

 

 
  

 خضعت لها هام الملوك تذلبل

   

 أبصروه رعدة إنتعروهم 

 بصرن األجدال إذامثل البؽاث   

   

: طٌا الحب أجنحة بفضل األرض له طوٌت وقد وٌقول

 خٌالك فً عٌنً وشخصك فً قلبً

  
 القربفعهدي سواء فً البعاد وفً 

   

 أعوج على دار عهدتك الفها

  
 ولو لم أجد دارا لعجت على قلبً

   

 ولما أردت الكتب والشوق حافز

  
 علمت بؤنً سابق الكتب والرسل

   

 وما طوٌت أرض لنا من كرامة

  
 طرنا بؤجنحة الحب لكننا و

   

:  المتوحشة الحٌواناتب ـ 

 ،الثانً المجال فً الذبب ٌجًء ثم الشاعر؛ توحاهااس التً المتوحشة الحٌوانات أبرز األسد ٌعد

 بعض باستثناء ،الصور تشكٌل عملٌة فً آخر حٌوان أي ٌوظؾ تم النوعٌن هذٌن عدا وفٌما

  بالضٌؽم الخلٌفة واصفا ٌقول حٌث السباع لوازم من لبلزمة جدا القلٌلة االستعارات

: دـاألس -1

 لحت ببرج السعود بدرا

  
 روجضٌؽما لحت فً الس و

   
 فً ٌوم ال هالة سواها

  
وال عرٌن سوى الوشٌج

(1)
 

   
: الحب هده الذي باللٌث نفسه ٌصؾ ٌصؾ آخــر موطن وفً

 ومن ركب الحب فً المرتقى

  
فقد ركب المنهج األوعرا

(2)
 

   

 وقد سفه الحب لٌث الشرى

  
فحكم فً نفسه الجإذرا

(3)
 

   

: التالً اللؽز درن جبل فً وٌقول

 أنه جبل إالنؾ وشامخ األ

  
 لم تدر ذروته ما حافر الفرس

   

 ـــــــــــــــــ
 .الرماح: الوشٌج (1)

 .أي الؽامض أو المهلك:األوعرا (2)

. ة، و تشبه به الحسانولد البقرة الوحشً: الجإذر (3)
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منع
(1)

 نواجذهتلوح لنا بٌضا  

  
 كاللٌث ٌكشر عن أنٌابه مفترس

   
 ناكبهمٌمشً ضحى وكؤنا فً 

  
 نمشً من الفزع الملتؾ فً ؼلس

   
: قشتالة ملك مقابلة عند ٌوسؾ أبً المإمنٌن أمٌر الخلٌفة مادحا وٌقول

ةما آلت علٌه ألًنو كؤ
(2)

 

  
 أال ترى لك فً البسٌطة مشركا

   
 لو أن من صٌرته جزر السبا

  
 ع رآك ٌوما فً الوؼى ألحبكا

   
 كرمت نفوس و الحٌاة لذٌذة

  
 قد سرها من قتلها ما سركا

   
 فً المتمثل إطاره عن ٌخرج ولم اإلنسان على كلها الشاعر قصرها قد األسد صور أن والمبلحظ

 صورة تجسدها الصفات هذه فكل،والبؤس القوة صفات من ذلك وؼٌر قدامواإل والجرأة الشجاعة

 استؽل وقد. واألفكار  المعانً من بالكثٌر قوارحهم وألهمت الشعراء انتباه لفتت طالما التً األسد

. تسخٌر أحسن طاقاته وسخر وأوصافه األسد أسماء معظم الشاعر

 الشجاعة معنى المختلفة صوره أو األسد صورة خبلل من جسد قد الشاعر كان إذا :الذئـب -2

 والنشاط والخداع والؽدر المكر معانً خبللها من لٌجسد استؽلها قد الذبب صورة فإن والبؤس والقوة

: قوله فً ٌبدو كما الحركة فً

وفر فرار الدال
(3)

 لما لقٌته 

  
 ألكثر مما كان منك تبلقٌا

   
 فما شكر األٌام إال بقدرها

  
 در اللٌالٌاتولت لٌالٌه ق

   
 وأنكر أن الدهر ٌؽدر بالفتى

  
 وقد كان ؼدارا ولم ٌك وافٌا

   
: خبلفاتها وتسوٌة األندلس فً الرعٌة لشؤن الخلٌفة إصبلح فً وقال

 حوطا على الدٌن أو معنى أردت به

  
 بٌن الذباب وبٌن الشاة إصبلحا

   
سوٌتها بعد أن كان الذماء

(4)
 بها 

  
 احافانز وأزحتعلى شفى 

   
 خلقا جدٌدا و لم تسمح بتسوٌة

  
 أرواحاحتى نفخت لها من فٌك 

   
 عهبقبص من النور لم ٌجحؾ بمن

  
 كما اقتبست من المصباح مصباحا

   
: ومساكنهم دٌارهم واصفا الصلٌبٌٌن دحر عند وقــال

 ـــــــــــــــــ
 .بمعنى منٌع على المبالؽة: منع (1)

 .أقسمت ٌمٌنا: آلت ألٌة (2)

 .ابن آوى و الذبب و دوٌبة كابن عرس، وكله من الدال، و له مشٌة فٌها نشاط و عدو متقارب و عجلة: الدال (3)

. بقٌة الروح، أي أنعشت بعد أن أشرفت على الهبلك: الذماء (4)
 



77 

 هذي دٌار العدى ٌباب

  
 باالذئ بؤرجابها يتعو

   
 جلى من الخوؾ ساكنوهاأ

  
 النهب والخراب فعمها

   
 الصلٌب حقا ألهلفقل 

  
 قد خسروا وخابوا إنهم

   
 المتنوعة بكابناتها ؼنٌا مصدرا األخرى هً شكلت بؤنها الحٌة الطبٌعة على وقوفنا بعد القول وٌمكننا

 الحظنا وقد ،معانٌه وتجسٌد صوره تشكٌل على أعانه ما أنواعها مختلؾ من الشاعر استلهم حٌث

. المتوحش النوع على االعتماد قلة الحظنا وبالمقابل ،الحٌوانات من المستؤنس النوع ؼلبة

 أن ذلك والمدح، الؽزل نحو ٌجنح الذي الشاعر مذهب إلى ٌرتد ذلك تفسٌر أن اعتقادنا وفـً

 مٌدان فً تؤلقوا وأؼلبهم كثٌرون، ممدوحٌه أم بمعنى -القول سبق كما –ومدح ؼزل قصابده أؼلب

 ومن جهة من هذا والبطولة، والشجاعة والقسوة البؤس من شتى ضروبا وأبدوا والجبلد، الحرب

 لنا ٌفسر ما هذا. والتؽزل الوصؾ إلى ألهمه بجاٌة مدٌنة به تتمٌز الذي الطبٌعة جمال أخرى جهة

 على التصوٌر فً ولوازمه وأوصافه صوره قصر حٌث واألسد األلٌفة الحٌوانات من استمداده سر

. اإلنسان

 أي تطرأ لم هنا ومن صوره، فً واضحا كان بالقدٌم الشاعر احتذاء أن إلى أٌضا نشٌر نأ ونود

 تجاربه صدق من أحٌانا ٌبدو قد مما الرؼم على جسدتها، التً المعانً على جدٌدة إضافات

. ومكابدته معاناته على ٌدل ما الصور من فٌها ٌستدعً التً المواقؾ بعض فً سٌما ال. ومشاعره

 الساكن بنوعٌها الطبٌعة مجال فً –الفنً بناإها حٌث من الصورة خروج ٌفٌةك عن وأما

 أن ونحسب التشبٌه، هً كانت التشكٌل فً المفضلة الشاعر أداة بؤن القول ٌمكن فإنه -والمتحرك

 كانت التً القدٌمة النظرٌة مع ومتمشٌا متناؼما كان الببلؼً اللون هذا على اعتماده فً الشاعر

 تقدٌر نظرة إلٌه وتنظر التشبٌه شؤن من تعلً كانت والتً له، السابقة األعصر و رهعص فً سابدة

 بهذا ٌعبث أن شؤنه من مال كل إلى استنكاؾ نظرة مقابل فً والحدود، التماٌز على لحفاظه وإجبلل

. القدماء لدى األثٌر المطلب
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 الثانً الفصل
تركٌـب الصـــــورة 

. ٌانٌةالب لؤلشكال اللؽوٌة البنٌة -1

. للتشبٌه اللؽوٌة البنٌة -أ 

. لبلستعارة اللؽوٌة البنٌة -ب

  البٌانٌة لؤلشكال النحوي التحلٌل -2

. للتشبٌه النحوي التحلٌل-أ

. لبلستعارة النحوي التحلٌل-ب
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 للصـورة البالغٌـة لألشكـال اللغوٌـة البنٌـة -1

: توطئــة

 ،الربٌع أبً األمٌر عند الشعرٌة للصورة ةالطبٌعً المصادر على السابق الفصل فً وقوفنا بعد

 نحاول والتصوٌر، التشكٌل  عملٌة فً الشاعر استؽلها التً وموادها خاماتها مختلؾ على وتعرفنا

 الببلؼٌة األشكال وتحلٌل دراسة خبلل من الشاعر صور على الضوء من مزٌد إلقاء الفصل هذا فً

 لون كل فً المختلفة ابنٌتها على للوقوؾ لؽوٌةال الناحٌة من(  واستعارة تشبٌه من)  للصورة

. ببلؼً

 إدراك خبلل من إال خلقها إلى التوصل أو تشكٌلها ٌمكن ال الشعرٌة الصورة كانت وإذا

 وبنابها تركٌبها طبٌعة فً البحث فإن لها، المكونة المفردات بٌن الخفٌة واالرتباطات العبلقات

. لؽوٌة عبلقات باعتبارها وتفهما راستهالد وأقربها الوسابل أنجح من ٌعد اللؽوي

 عادٌة، أو بسٌطة لٌست العبلقات هذه ألن (اٌخلقه) لفظة تحت عرٌضا خطا نضع أن  وٌنبؽً

 التعمٌم على المبنٌة العادٌة اللؽة فً معهودة ؼٌر ومقارنات ارتباطات عن عبارة هً وإنما

 عن العاجز المؤلوؾ اللؽوي النظام عن جالخرو المبدع الشاعر من ٌتطلب الفنً فالتعبٌر والتجرٌد،

 الثابتة األطر بها ٌحطم  مستحدثة  لؽوٌة  عبلقات إٌجاد إلى والجنوح عنه التعبٌر ٌرٌد بما  الوفاء

 شًء إلى شًء اسم ٌنقل أوحٌن المقارنة، سبٌل على لفظ جوار إلى لفظا ٌضع بؤن وذلك المؤلوفة،

 عن التعبٌر ٌستطٌع حتى له وضع ما ؼٌر فً لفظا ٌضع أو آخر شٌبا به وٌقصد شٌبا ٌقول أو آخر،

. وتجاربه رإاه عن واإلفصاح مشاعره

 اللؽوٌة ابنٌته تتنوع األلفاظ بٌن ومقارنات ارتباطات من ٌستحدثه بما أي ذاك، بصنٌعه والشاعر

 ستعارةواال التشبٌه مثل الشعرٌة العبارة فً تظهر التً الفنٌة الصور من وضروبا أشكاال لنا وٌخلق

. وؼٌرها

 فً كبٌر حد إلى تسهم قد الببلؼٌة لؤلشكال  اللؽوٌة التراكٌب دراسة فإن األساس هذا وعلى

 سٌشمل التحلٌل أن سٌما ال المختلفة للصور تشكٌله فً األسلوبٌة الشاعر خصابص على التعرؾ

. استخدمها التً األنماط أهم على وٌوقفنا اعتمدها التً اللؽوٌة األبنٌة كل

 الربٌع، أبً األمٌر صور حصر على تعٌننا ناجعة وسٌلة بوصفه اإلحصاء إلى لجؤنا ذاوإ

 األلوان ذلك بعد ترى ثم الثانً المحل  فً االستعارة تلٌه صوره، معظم ٌستؽرق التشبٌه أن وجدنها

 لبلفتةا وكثرتها التشبٌهٌة والصور الؽلبة هذه نعزو أن القول نافلة من ٌكون وربما األخرى، الببلؼٌة
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 التشكٌلً النمط هذا أصداء تزال وال كانت ،إذ عاصرها التً الفترة فً السابد الفنً الموقؾ إلى

 التشبٌه إعبلء على إجماع شبه هناك كان ،فقد والشعراء النقاد بٌبات فً النظٌر منقطع بشكل  تتردد

 هذه مدخل فً عضهاب ذكر تقدم التً لؤلسباب األخرى الببلؼٌة الوسابل من  ؼٌره على وتقدٌمه

. الرسالة

 الدكتور ٌرى فٌما النقاد فإن لبلنتباه وجذبها ولفتها للتشبٌه االستعارة منافسة من الرؼم وعلى

 ذلك فً العملً والمظهر ، بحذر معها وٌتعاملون رٌبة نظرة إلٌها ٌنظرون  ظلوا) عصفور جابر

 طباطبا ابن استنكره وما لئلنسان، نالحٌوا صفات استعارة من والحاتمً قدامة استهجنه ما هو كله

 استعارات إزاء رٌبة من قدامة استشعره وما حوله من الحٌاة كابنات مع وتفاعله الشاعر توحد من

 ما ؼٌر فً الكلمات استخدم ألنه تمام أبً على هجوم من اآلمدي شنه وما وؼٌره، القٌس، امرئ

(واللؽة المجاز فً العرب  علٌه تعارفت ما وخالؾ له، وضعت
(1)

  

 باب التشبٌه وهذا:) بقوله وٌفتتحه بابا له ٌفرد أن إلى نقادهم ببعض حذت بالتشبٌه الفتنة إن بل

 المصٌب التشبٌه من للعرب مر مما بعض هو و ذكرناه، الذي الجامع الباب هذا به نصل طرٌق

...(بعدهم والمحدثٌن
(2)

 آخر ال كؤنه باب هو و كثٌر، والتشبٌه:) نفسه الكتاب من آخر موضع وفً ،

(له
(3)

 .

 فً جاري والتشبٌه)  ٌقول ذاته المبرد جعل العرب كبلم فً إطراده و اللون ها شٌوع أن بل

( ٌبعد لم كبلمهم أكثر هو قابل قال لو حتى العرب كبلم
(4)

 نقاد من وهو العسكري هبلل أبى ونجد 

 والعجم العرب من المتكلمٌن  جمٌع أطبق:) ٌقول حٌن المبرد من قوله ٌقترب الهجري الرابع القرن

 ٌستدل ما جٌل كل فً الجاهلٌة وأهل القدماء من جاء وقد عنه، منهم أحد ٌستؽن ولم( التشبٌه) علٌه

(لسان كل من الببلؼة من وموقعه وفضله شرفه على به
(5)

 خلطوا بل الحد هدا عند األمر ٌقؾ ولم 

 بعضهم لسان على جاء فقد لها، قرٌنا جعلوه حٌن المختلفة ة الشعري األؼراض وبٌن التشبٌه بٌن

 ـــــــــــــــــ

  242.ص الببلؼً، و النقدي التراث فً  الفنٌة الصورة (  1)

  40. ص  2 الجزء األدب و اللؽة فً الكامل (  2)

  115.ص 2 الجزء السابق المصدر (  3)

 79.ص 2 الجزء السابق المصدر (  4)

 265.ص ،الصناعتٌن (  5)
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 فخر أو مصٌب، تشبٌه أو واضع، هجاء أو رافع، مدح) أركان أربعة على وضع الشعر أن من

(سامق
(1)

 .

 كبٌر جانب فً ٌرتد األخرى الببلؼٌة األنماط من سواه ما على وتفضٌله للتشبٌه إثارهم أن على

 الجمال ٌحبون كانوا فقد لئلفهام إجهاد أو لؤلذهان كد ببل ٌنال ال الذي السهل للجمال حبهم إلى منه

 والنفس:)العسكري هبلل أبو قال خفٌفا، تنبٌها علٌه تنبه أن بمجرد الحواس تدركه الذي الواضح

 إلى تسكن وحواسه البدن جوارح وجمٌع البشع، الجانً من وتقلق الؽلٌظ، عن وتنبو اللطٌؾ، تقبل

 ٌرتاح واألنؾ بالقبٌح، وتقضً الحسن، تؤلؾ والعٌن وٌخالفه، هٌضاد ما عن وتنفر ٌوافقه، ما

 عن وٌنزوي الرابع، للصواب ٌتشوؾ والسمع المر، وٌمج بالحلو، ٌتلذذ والفم المنتن، وٌنفر للطٌب،

 إلى وٌسكن بالمعروؾ، الكبلم من ٌؤنس والفم بالخشن، وتتؤذى باللٌن تنعم والٌد الهابل، الجهٌر

 الؽلٌظ، الجاؾ عن وٌتؤخر الوخم، عن وٌقبض المحال من وٌهرب لصوابا إلى وٌصفى المؤلوؾ

(...الفاسدة والرإٌة المضطرب الفهم من ألنه المضطرب الكبلم ٌقبل وال
(2)

 .

 التداخل عن والبعد األطراؾ، بٌن والحدود المعالم على وحفاظ بساطة من به ٌمتاز بما والتشبٌه

 وألحوا معه تجاوبوا لذلك واإلٌؽال، للعمق المجافً السهل الفنً ذوقهم ٌرضً بؤن كفٌل واالختبلط

 سبلم ابن نجد حٌث له إجادتهم حسب على الشعراء بٌن ٌفاضلون للشعرٌة، معٌارا وجعلوه علٌه

 اإلسبلم أهل وأحسن القٌس، امرإ تشبٌها الجاهلٌة أحسن ٌقولون علماإنا كان ) :ٌقول الجمحً

(الرمة ذو تشبٌها
(3)

 أفتتح الشعر إن)  العبلء بن عمرو أبً لقول تفسٌرا المقولة هذه تكون وقد 

(الرمة بذي وختم القٌس بامرئ
(4)

 .

 أبا األمٌر شاعرنا دفعت التً هً التشبٌه القدماء بها أحاط التً الهالة أن فً شك من لٌس و

 . األخرى الببلؼٌة الوسابل من أكثر واستخدامه منه اإلكثار إلى الربٌع

 

: للتشبٌــه وٌةاللغ البنٌة -أ

 ـــــــــــــــــ

 227.ص القاهرة، العربً الفكر دار البجاوي، محمد على تحقٌق الموشح، المرزبانً، (  1)

  72 و 71.ص. بٌروت  العربٌة الكتب دار ، قمٌحة مفٌد ضبطه و حققه  الصناعتٌن كتاب العسكري هبلل أبو (  2)

 465.ص  1952 القاهرة  المعارؾ دار الشاكر  محمد محمود  شرح ، الشعراء فحول طبقات ، الجمحً سبلم بن محمد (  3)

 84ص.ص 4 جز لبنان بٌروت الفكر دار هارون مالسبل عبد تحقٌق التبٌٌن و البٌان الجاحظ (  4)



82 

 ابنٌتها على للوقوؾ الربٌع أبً األمٌر تشبٌهات الستقراء أخرى مرة اإلحصاء إلى رجعنا وإذا

 األدوات على الشاعر فٌه اعتمد الذي التشبٌه بؤن ٌفٌدنا فإنه ،علٌها جاءت التً المختلفة اللؽوٌة

  فً ـ ٌفٌدنا كما ،تشبٌهاته معظم ٌستؽرق التشبٌهٌة

(الكاؾ) مقدمتها فً جاءت ٌستخدمها كان التً التشبٌه أدوات أنب ـ نفسه الوقت
(1)

 تلتها ثم ،

(كؤن)
(2)

(كما) ثم ،
(مثل) ثم ،(3)

(4)
(كؤنما)  النهاٌة فً تجا ثم 

(5)
 تفٌد التً األفعال ذلك بعد وتؤتً 

 الذي (ٌحاكً)الفعل باستثناء ـ النادر القلٌل فً إال ـ الشاعر علٌها ٌعتمد ٌكاد ال قلٌلة وهً ،المشابهة

( ٌشبه) الفعل أو( حسب) كالفعل مرادفاته ٌستخدم وقد( 13) مرة عشرة ثبلث استخدمه

 للتشبٌهات (مثل) ،(كؤن)و ،(الكاؾ) أدوات ٌستخدم كان الشاعر أن أٌضا اإلحصاء وٌفٌدنا

 هذا فً تتفاوت األدوات هذه أن من الرؼم وعلى ،متفاوت بشكل الطرفٌن والمركبة المفردة

 المفردة للتشبٌهات تستخدمان كانتا(  مثل)و (الكاؾ)  أداتً أن نكشؾ أن نلبث ال فإننا داماالستخ

 من أكثر المركب التشبٌه فً( كؤن) استعمال ٌطرد بٌنما ،المركبة التشبٌهات فً تستخدمان مما أكثر

. المفرد

(: مثل)و( كأن)و( الكاف) مع التشبٌه ـ1

 التشبٌهات فً(  مثل) و(  كؤن) و(  الكاؾ)  من كبل مٌستخد كان الربٌع أبً األمٌر إن قلنا

 تلك اشتراك دون ٌحل لم التفاوت هذا ولكن ، العدد حٌث من متفاوت بشكل والمركبة المفردة

 علٌها ٌؤتً التً األحوال تشابهت إذ ، التشبٌه طرفا علٌه ٌكون الذي الشكل تحدٌد كٌفٌة فً األدوات

 ،مفردا أحدهما ٌكون أو  مفردٌن األدوات هذه من معٌنة أداة استخدام عند ٌؤتٌان فقد ، التشبٌه طرفا

. مركبٌن الطرفان ٌكون وأحٌانا ،مركبا واآلخر

 ـــــــــــــــــ

 " الكاؾ"  بؤداة مصحوب فٌها التشبٌه ،تشبٌهٌة صورة 56 (  1)
 " كؤن"  بؤداة مصحوب فٌها التشبٌه ،تشبٌهٌة صورة 46 (  2)

 " كما"  بؤداة مصحوب فٌها التشبٌه ،تشبٌهٌة صورة 21 (  3)

 " مثل"  داةبؤ مصحوب فٌها التشبٌه ،تشبٌهٌة صورة 25 (  4)

".  ٌشبه و ٌحاكً"  بؤداة مصحوب فٌها التشبٌه ،تشبٌهٌة صورة13 (  5)
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 ضروري مطلب تقصٌها محاولة أو الثبلثة المظاهر هذه من مظهر بكل اإللمام فإن هنا ومن

 ٌتفرع أنه أو واحدا الشك ٌؤخذ ذاك أو المظهر هذا كان إذا ما ولمعرفة ،الفرض هذا صحة من للتؤكد

. ومتنوعة متعددة وأشكال فروع إلى بدوره

 بهما ٌؤتً فقد ، جمٌعا لؤلدوات هذه مع مفردٌن التشبٌه طرفا فٌها ٌؤتً التً الوجوه وتتعدد

 اتصؾ التً الكرٌمة الخبلل ٌصؾ قوله فً نبلحظ مثلما بؤحدهما ٌتصل وصؾ أي من مجردٌن

: الخلٌفة بها

 مصمما ومضٌت فً نصر اإلله

 بعزٌمة كالسٌؾ بل هً أقطع  

   

: السجن أدخل وقد تركهم له صؽار وصؾ فً للخطٌبة مقلدا قوله و

 وحولً من بنٌك سقٌت ؼٌثا

 فراخ كالقطا زؼب صؽار  

   

: موصوفٌن ؼٌر تشبٌهٌن شطرٌه فً ٌحشد الذي قوله فً وكذلك

 أنزالها درة كاآللً

 و ارفعاها وردة كالدهان  

   

: أٌضا لهقو فً و

 سبلم كرٌا الروض باكره الندى

 علٌك أو السمك المعلل بالورد  

   

 ٌوصؾ لم ،مفردان طرفاه ،مختصر موجز ـ واضح هو كما ـ السابقة األمثلة هذه فً فالتشبٌه

(   الكاؾ)  وأداته ،ٌفصله وصؾ بؤي أحدهما

:  قوله كذل من ،( مثل)  مع ـ أٌضا ـ مفردا موجزا بالتشبٌه الشاعر ٌجًء وقد

 وأرى فإادك مثل برق خافق

 و أرى دموعك قد جرٌن سٌوال  

   

: قوله فً هذا وٌتكرر

 من لً بها مثل الؽزالة منظرا

 ماء الجمال ٌجول فً وجناتها  

   

: قوله فً نلحظ مثلما(  كؤن)  مع مختصرا موجزا مفردا بالتشبٌه ـ كذلك ـ ٌؤتً كما

 والطٌر تصفر فً الؽصون كؤنها

 تشوق قلوبنا نؽماته وتر  

   

: قوله فً التركٌبً المظهر هذا مثل ٌتكرر و

 سلبت نومً لوا حظه

  
 و أحالتنً على الشجن

   
 فكؤن النوم ٌعشقه

  
 و كؤن السهد ٌعشقنً
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 أبً عند التشبٌه أن إال به المشبه أو المشبه ٌوضح وصؾ أي من السابقة األمثلة خلو ٌشٌر وقد

 عندما وذلك أخرى مواضع فً التفصٌل إلى ٌمٌل الربٌع أبا أن ؼٌر ،مختصرا موجزا ٌؤتً الربٌع

تقرٌرٌة بؤوصاؾ به المشبه ٌتبع
(1)

: قوله فً هذا وٌتحقق ،به بالمشبه تتعلق وال المشبه تخص 

 وأن لٌلً طوٌل النقضاء له

 كؤن أناءه فً الطول أعمار  

   

 طول) هً ثانٌة بصفة به المشبه بعٌت نجده( له النقضاء طوٌل) للمشبه وصفه عن ففضبل

 المشبه تخص التً األوصاؾ وتتكرر( أناءه) به بالمشبه تتصل وال بالمشبه تتعلق وهً( األعمار

: ممدوحه مخاطبا قوله مثل فً به المشبه دون

 هلل قبة إٌمان تشٌدها

 من قبة كإٌاة الشمس بٌضاء  

   

. به المشبه ولٌس المشبه تخص( بٌضاء) قوله فً فالصفة

 أحد ٌكون عندما وذلك ،آخر بشكل مفصبل فٌه ٌكون وضع إلى بالتشبٌه الشاعر ٌنتقل كما

 متعلقا ٌكون تقرٌري ؼٌر بتفصٌل به المشبه ٌتبع عندما ذلك وٌتؤتى ،مركبا واآلخر مفردا طرفٌه

:  قوله ذلك من ،مفردا المشبه فٌه ٌكون الذي الوقت فً مكتملة صورة به المشبه ٌصبح بحٌث ،به

 قدت الهدى مثل الصباح تبلجا

 و حملت لٌبل للردى محلولكا  

   

: وقوله

 كؤنك واألقدار قلدت أمرها

 تإخر معزوال وتنفذ والٌا  

   

 وإنما ،بالخلٌفة المتعلقة التقرٌرٌة األوصاؾ قبٌل من لٌس( والٌا وتنفذ معزوال تإخر) فقوله

. فٌه الصفة هذه وتؤصل الخلٌفة حكم فاذن مدى على خبلله من نتعرؾ القدر طبٌعة من لجانب

: قوله فً نجد حٌث التشبٌه( كاؾ) مستخدما قوله فً هذا مثل وٌتكرر

 كالشمس قد اشتملت بسحا

 بتها و كبردته السحب  

   

 تإدي الخلٌفة وبردة وشعاعها بنوها البسٌطة تعم التً الشمس طبٌعة من لجانب تصوٌر هنا

 .  شإونها إدارة على والقدرة الرعٌة احتضان فً الوظٌفة نفس

 

(: كأنما)و( كما) مع التشبٌه ـ 2

 ـــــــــــــــــ

 . به للمشبه أو للمشبه نعوتا تجًء التً المفردة األسماء تلك التقرٌرٌة باألوصاؾ نقصد (  1)
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 الشاعر استخدام فً البلفت أن إذ ،المركبة بالتشبٌهات تختصان( كؤنما)و( كما) بؤن القول سبق

 بٌن الدقٌقة الموازنة على بالؽا حرصا ٌحرص أنه ،المركب التشبٌه طرفً بٌن تربط حٌن( كما) لـ

(. كؤنما) لـ استخدامها فاق(  كما)  على ادهاعتم أن كما ،الطرفٌن

 لؤلشكال النحوي للتحلٌل نتعرض عندما التشبٌه الطرفً بٌن الموازنة تلك مظاهر بٌان وٌؤتً

 التشبٌهات لهذه اللؽوٌة البنٌة فً الظاهرة أن هنا تسجٌله على نحرص ما أنه إال للصورة الببلؼٌة

 من بشطر التشبٌه طرفً من طرؾ كل ٌستقل بحٌث أكملهب البٌت تستؽرق ـ األعم األؼلب فً ـ أنها

: قوله فً ذلك مبلحظة وٌمكن ،البٌت شطري

 كالشمس قد اشتملت بسحا

 بتها و كبردته السحب  

   

  قوله و

 فلو أبصرتنا ٌوم التقٌنا

 كما التقت الظباء لدى الشروع  

   

: وقوله

 سبلم كما فاح النسٌم مع السحر

 ٌاض عن الزهرو إال كما انشق الر  

   

 هذه تختفً بٌنما واألركان األجزاء مكتملة جملة ٌستؽرق طرؾ كل أن أٌضا نبلحظ كما

)   تكون عندما متشاكلتٌن جملتٌن على االعتماد وفً ،الدقٌق التوازي فً المتمثلة األسلوبٌة الظاهرة

. المركبة بالتشبٌهات( كما) مثل اختصاصها برؼم التشبٌه أداة هً(  كؤنما

 أو (كما) إلى بالقٌاس قلٌبل لها واستخدامه األداة هذه على الشاعر اعتماد ٌعد العموم على و

. لها التعرض سبق التً أخرى أدوات إلى بالقٌاس

 لٌستؽرق التفصٌل شدٌد مفصبل ٌؤتً أنه ،(كؤنما) فٌه تستخدم الذي للتشبٌه الممٌزة السمة لعل و

: قوله فً مبلحظته ٌمكن ما وهذا ،التشبٌه طرفً نم بطرؾ بٌت كل فٌه ٌستقل ،بٌتٌن ؼالبا

 سل الصبا هل أتت من نحو دارٌن

  
 أم الحبٌب على شحط ٌحٌٌنً؟

   
 نًعمأوال فما لشذاها جاء ٌؾ

  
 كؤنما هو أنفاس الرٌاحٌن

   
 نجد حٌث ،التعلٌل وظٌفتها من التً األداة طبٌعة إلى ترتد التشبٌهات هذه مثل فً اإلطالة ولعل

. محبوبه مجًء خلفه الذي األثر بتعلٌل مشؽول ـ مثبل ـ الصورة هذه فً اعرالش

: التشبٌه بدون أداة-3
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قسم  ،إن التشبٌه الذي ال ٌعتمد  فٌه الشاعر كل مظاهر على األداة ٌمكن أن ٌقسم إلى قسمٌن

دما تجًء وهو عن’ٌجمع التركٌب اللؽوي ماعدا مظهرا واحدا ٌمكن أن ٌشكل قسما متفردا قابما بذاته

جملة التشبٌه جملة فعلٌة ٌكون المشبه به مفعوال مطلقا مبٌنا لنوع الفعل الذي تستؤنؾ به الجملة 

. وٌسهم فً تشكٌل البنٌة اللؽوٌة للتشبٌه فً الوقت نفسه

:  القسم األول

ومنه ما  ،وؼالبا ما ٌكون مختصرا إذا كان مفردا ،وتتعدد مظاهر تركٌب هذا القسم من التشبٌه

: له الشاعر عن الزمان ٌقو

 جار علٌه و اعتدى

 صرؾ الزمان المعتدي  

   

حٌث تبدو الصورة قاصرة على المشبه و المشبه به فقط دون أدنى تفصٌل أو توضٌح ألي 

: وٌؤتً التشبٌه مجردا عن الوصؾ أٌضا فً قوله ،منهما

 فمر بقلب لم  تدمل قروحه

 كما مر بالجمر الدفٌن هبوب  

   

. طرفان موجزان مختصران( بقلب لم تدمل قروحه)فً قوله فالتشبٌه 

: ومثل هذا أٌضا فً مدح الخلٌفة

 ضاءت بنور إٌابك الظلماء

 و تباشرت بقدومك األرجاء  

   

: القسم الثانً

وإذا تركنا القسم األول إلى القسم الثانً من التشبٌه بدون أداة فإننا نجده ال ٌؤتً فً األؼلب األعم 

:  و على األقل مفصبل فلو نظرنا فً قولهإال مركبا أ

 هذي الجزٌرة قد طوقتها شرفا

 طوق الحمامة ال تبلى على الزمن  

   

: وقوله

 وفر فرار الدال لما لقٌته

 ألكثر ما كان منك تبلقٌا  

   

 

فوجدنا أن المشبه به فً كل هذه األمثلة ٌؤتً مفعوال مطلقا مبٌنا لنوع الفعل الذي تستؤنؾ به 

. التشبٌه، ونجد فً الوقت نفسه أن طرفً كل من هذه التشابٌه مركبا جملة

وأما التفصٌل فً التشبٌه فٌظهر حٌن ٌسترسل فً تفصٌل المشابهة أو باألحرى فً تفصٌل 

: المشبه به وذلك فً مثل قوله مادحا الخلٌفة
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 وٌخدمه بٌض الصوارم والقنا

 و ٌنزلها منزل العبد  

   

القسم فً أحٌان قلٌلة موجزا مفردا ال تركٌب فٌه وال تفصٌل، من ذلك  وٌجًء التشبٌه من هذا

: قوله

 وناب مناب الدمع فٌك مهند

 خضٌل برقراق النجٌع خضٌب  

   

(. وناب مناب الدمع)حٌث ٌقع التشبٌه كله فً قوله 

: ومن هذا القبٌل قوله

 حللت من النعٌم محل أمن

 و حٌتك الكرامة والقرار  

   

، والمشبه به كما هو واضح ٌجًء (حللت من النعٌم محل أمن)تشبٌه كله فً قوله حٌث ٌقع ال

. مصدرا مبنٌا لنوع الفعل

وربما ٌكون قد اتضح لنا من خبلل هذه األمثلة أن جملة التشبٌه فً هذا القسم تجًء دابما جملة 

ه مفعوال مطلقا مبٌنا فعلٌة سواء فً التشبٌه المفرد أو المفصل أو المركب، حٌث ٌؤتً فٌها المشبه ب

 .لنوع الفعل الذي تبدأ به الجملة

: لالستعارة اللغوي التركٌب -ب

 ألن وذلك ،للتشبٌه اللؽوي البناء عن قلٌل ؼٌر ٌختلؾ لبلستعارة اللؽوي البناء أن فً شك ال

 تشبٌهال على الدالة األداة ووجود ،األقل على الطرفٌن وجود تتطلب التً المقارنة على ٌعتمد التشبٌه

 طرؾ وجود على االستعارة تعتمد حٌن فً ،قلٌلة أحٌان فً الشبه ووجه ،األحٌان من قلٌل ؼٌر فً

 واحد لفظ فً االستعارة تقع ولهذا ،له المستعار إلى ـ الؽالب فً ـ ٌسند الذي خصابصه أحد أو واحد

: قوله منها الربٌع أبً األمٌر لدى كثٌرة أمثلة نجد الحال هذه وفً ،أحٌانا

 لحت ببرج السعود بدرا

 و ضٌؽما لحت فً السروج  

   

( ضٌؽما)هو واحد لفظ فً االستعارة تقع حٌث

: أٌضا قوله القبٌل هذا ومن

 تطلع فً أفق السعادة والمجد

 هبلل عبل حفت به أنجم السعد  

   

(. الممدوح( )هبلل)هو واحد لفظ فً االستعارة تقع حٌث

 فً ٌتضح كما استعارة بها وٌشكل منه المستعار خواص نم بخاصة أو بصفة الشاعر ٌؤتً وقد

: للزمان الحً التشخٌص هذا
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 جار علٌه واعتدى

 صرؾ الزمان المعتدي  

   

: الزمان على وخلعها(  المعتدي)  صفة اإلنسان من استعار حٌث

: ـ أٌضا ـ القبٌل هذا ومن

 فمن ذا ٌنبه إن أٌقظت

  
 حروب العدى األعٌن النوما

   
 ٌجرد إن أوقظت ومن ذا

  
 .عٌون المهى الصارم المخذما

   
 فً استعارة من أكثر ٌحشد أن على الشاعر ٌعٌن قد االستعارة تتٌحه الذي اإلٌجاز هذا ومثل

: قوله فً ٌتضح كما الواحد البٌت

 كٌؾ العزاء أودى محمدنا

 فالصبر ٌنسؾ والسراء تكتسح  

   

( تكتسح السراء)و( ٌنسؾ الصبر) هما نمفردي لفظٌن فً استعارتٌن البٌت ٌضم حٌث

:  البٌت هذا ٌبدوفً كما تقرٌري بوصؾ واحد لفظ فً الواقعة االستعارة الشاعر ٌتبع وقد

 الجو ٌبكً بدموع سجام

 و الروض ٌبدي عند ذاك ابتسام  

   

 ةاالستعار هذه ومثل( سجام)هو ،نعتا ٌقع لها خاص بوصؾ(  دموع)  قوله فً االستعارة أتبع حٌث

 له المستعار من لكل الوصؾ لمبلءمة المطلقة باالستعارة الببلؼٌون عرفها ـ معلوم هو كما ـ

. اإلنسان دمع وفً المطر فً السٌبلن صفة ألن منه والمستعار

: قوله فً هذا مثل وٌتكرر

 قتلته أسهم لحظك الجانً فما

 أبقٌن فٌه سوى السقام دخٌبل  

   

 تبدو كانت وإن ،له والمستعار منه المستعار الطرفٌن على حبتنس(  الجانً)  قوله فً فالصفة

. منه للمستعار وصفا الصورة فً

 :قلبه على ومفاتنها بمحسنها استولت التً للمرأة وصفه فً أٌضا هذا ٌتكرر كما

 

 أال بؤبً لدن المعاطؾ أهٌؾ

  
 كحٌل الجفون والحلً والحواجب

   
 جمٌل محٌاه كرٌم لقاإه

  
 قٌل التراببرقاق حواشٌه ص

   
 ،الصورة تكتمل حتى إضافة من وإنما ،واحد لفظ على ٌعتمد ال الصورة تركٌب أن هنا ٌبلحظ و

. الربٌع أبً األمٌر شعر فً الفت بشكل تطرد االستعارات هذه ومثل
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 ٌمتد أكثر أو واحد بوصؾ ـ أحٌانا ـ المضاؾ االسم فً الواقعة االستعارة الشاعر ٌتبع وقد

: قوله فً اكم ،بمعناها

 والقطر فً ؼصن جٌد النقا

 جوهر آللً من الماء أو  

   

( جوهر()آللً) هما بوصفٌن االستعارة أتبع حٌث ،صفة من وبؤكثر باالستعارة امتداد البٌت ففً

. اللمعان فً

 الفعل فً تؤتً فقد ،المضاؾ اسم أو المفرد االسم على الشاعر عند االستعارة بناء ٌقتصر وال

: قوله فً نلمح كما علهفا جهة من

 خط العذار على دٌباج وجنته

 خطا من اآلس فً ورد ونسرٌن  

   

 ،فعلٌة استعارة ٌشكبلن اللذان( العذار) للفاعل أسند الذي( خط) الفعل فً االستعارة تقع إذ

( العذار خط) الفعلٌة الجملة هو مكتمل تركٌب عن عبارة االستعارة أصبحت وبذلك

: قال و

 كم  حر الؽلٌلشفى إببل ل

 و أبرأ سقم مشتاق علٌل  

   

: قال و

 صاؼت لها شمس األصٌل سوارها

 ٌا حسنه من عسجد فً عسجد  

   

: قوله فً ٌبدو مثلما منفٌة تجًء أنها الفعلٌة االستعارة فً البلفت لعل و

 ما ضر طٌفكم زارنً بدال

 منكم وطٌؾ حبٌب النفس زوار  

   

 إذ ،فاعله جهة من الفعل فً التشخٌص على قابمة استعارة الثبلثة األبٌات هذه من بٌت كل ففً

 فاعله إلى أسند الذي( شفى) الفعل وكذلك ،(العذار) لفاعله أسند الذي( خط) الفعل فً األولى وقعت

( األصٌل شمس) لفاعله أسند الذي( صاغ) الفعل فً وقعت الثالث البٌت وفً ،اإلببلل

: فٌقول األمراء أحد نعً بلوؼهم عن قوله فً كما ،فعلٌتٌن استعارتٌن البٌت نـٌتضم دـق و

 نعى المجد ناع فؤبكى السما

و أسبل دمعا لها عندما  
(1)

 

   

: قوله مثل فً وذلك ،فعلٌتٌن استعارتٌن من أكثر البٌت تضمن ربما و

 ـــــــــــــــــ

  دما علٌه بكت أي الدم كلون صبػ: العندم(  1)
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 ٌقتل المد نؾ عمدا وٌرى

 أنه فً قتله قد أنصفا  

   

( أنصؾ ـ ٌرى ـ ٌقتل)  هً جمل ثبلث فً استعارات ثبلث البٌت ٌضم حٌث
 

 

: قوله فً كما التشبٌه من جزءا ـ الشاعر عند ـ إلٌجازها الفعلٌة االستعارة تشكل قد و

 قبص لم ٌجحؾ بمنبعه

 كما اقتبست من المصباح مصباحا  

   

  وٌقول

 نصل الذمٌل إلى الذمٌل كؤنما

 من طول ما نصل الذمٌل حروؾ  

   

 كؤنمابعدت دٌارك ٌا ألوؾ 

 نحن العراق نوى وأنت الرٌؾ  

   

 بناء فً كجزء(  بمنبعه ٌجحؾ لم قبص)  قوله فً الفعلٌة االستعارة تدخل األول البٌت ففً

 فً المركب التشبٌه بناء ضمن( الرٌؾ وأنت نوى العراق نحن) الفعلٌة االستعارة تدخل كما ،التشبٌه

. الثانً المثال

: قوله فً كما ،مفعوله جهة من الفعل فً أٌضا تقع ،فاعله جهة نم الفعل فً االستعارة تقع وكما

 فلقد كسوت الدٌن عزا شامخا

 و لبست منه أنت ما ال ٌخلع  

   

( .  الدٌن)  مفعوله جهة من( كسوت)  الفعل فً االستعارة تقع حٌث

 ٌحشد الذي المثال سبٌل وعلى ،الربٌع أبً األمٌر شعر فً أٌضا االستعارات هذه مثل وتطرد

 :القبٌل هذا من استعارة من أكثر فٌه

 فؤقضً الدهر ما أقرضنً

 و أضٌق الدهر ما كان أضاق  

   

. مفعوله من الفعل فً االستعارة تقع( الدهر وأضٌق) ،(الدهر فؤقضً)  من كبل نجد حٌث

 :وقوله

 فارفع شموسا من رحٌق سلسل

 و إذا شربت فؤلقهن بدورا  

   

 قوله فً اإللقاء أوقع كما ،به المفعول هو و( شموسا) على( فارفع) قوله فً الرفع أوقع إذ

 إلٌه المسند إلى الفعلٌة الجملة ٌسند عندما وذلك اسمٌة جملة االستعارة تركٌب ٌؤتً وقد( بدورا)

: قوله مثل فً(  له المستعار)

 فاألرض قد لبست حبلها بٌض

 
 األعالً خضر المروج

   

. االستعارة تحققت وبذلك(  حبلها لبست)  قوله إلٌه أسند ( األرض)  هنا له فالمستعار

: وقوله
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 الجو ٌبكً بدموع سجام

 والروض ٌبدي عند ذاك ابتسام  

   

. المبتدأ هو الذي( الجو) إلى( ٌبكً) الفعلٌة الجملة أسندت حٌث

 ةالصؾ فً امتداد من تتٌحه وما فنٌة طاقة من المرشحة االستعارة فً ما الشاعر ٌستؽل وقد

 فٌه ٌشخص الذي قوله فً نلمح كما بٌت من أكثر لتشمل ـ أحٌانا ـ باالستعارة ٌمتد فنراه ،االستعارٌة

. وٌظلم وٌعدل وٌفرق ٌجمع إنسانا فٌبدو الدهر

 رمتنً صروؾ الدهر من كل جانب

  
 فشكت فإادي بالسهام الصوابب

   
 فلو أن هذا الدهر ٌنصؾ شاكٌا

  
 لفرق ما بٌنً وبٌن المصابب

   
 ولو أنه ٌجري على العدل حكمه

  
 لجمع ما بٌنً وبٌن الحبابب

   
 فما زال ٌسعى فً التفرق بٌننا

  
 فلما نؤى إلفً أتى بالعجابب

   

: قوله فً كما كثٌرة أبٌاتا لتشمل الترشٌح عن تتولد التً االستعارٌة الصفة امتدت وربما

 كٌؾ التصبر واألشواق تزداد

  
 وصل مٌعادو الدار تنؤى وما لل

   
 والدهر قد عاق عن لقٌاكم حسدا

  
 و البٌن جٌش واألفكار أجناد

   
 فكلما قربت منً دٌاركم

  
 ٌنؤى المزار كؤن القرب إبعاد

   
 وكلما رمت أن أنسى تذكركم

  
 تؤبى الطباع فما تنفك تزداد

   
 فالقلب فً حرق والجفن فً أرق

  
 و للببلبل  إصدار وإٌراد

   
 زري بقطر المزن وابلهوالدمع ي

  
 و للجوانح إبراق وإرعاد

   
 فلو تركت ركبت الهول نحوكم

  
 و إن وشى بً أعداء و حساد

   
 إنً و إن فاتنً عٌد بربعكم

  
 حسبً بلقٌاك أعراس و أعٌاد

   
 إذ نلتقً حٌث ثؽر الروض مبتسم

  
 و النهر مضطرب و الؽصن مٌاد

   
 ٌا قرب هللا ذاك الروض إن به

  
 تاهلل ما شاء وراد و رواد

   

 تقع فقد ،ومختلفة متعددة االستعارة اللؽوي التركٌب علٌها ٌؤتً التً الوجوه إن ،األمر وخبلصة

 وفً ،مفعوله جهة ومن ،فاعله جهة من الفعل فً تتحقق قد كما ،المضاؾ االسم أو المفرد االسم فً

 استعارة قلٌل الواحد للموقؾ أو للفكرة عارٌةاالست الصفة على الشاعر ٌحافظ وقد ،االسمٌة الجملة

. أكثر أو متتابعٌن بٌتٌن لتستؽرق بها ٌمتد وقد
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: البالغٌـة لألشكال النحوي التحلٌل -2

 عند ـ المختلفة الببلؼٌة األشكال تتلبسها التً اللؽوٌة لؤلبنٌة السابق الرصد خبلل من لنا تبٌن لقد

 أن لنا اتضح كما ،ومتنوعة مختلفة لؽوٌة تراكٌب فً ٌجا ببلؼً نمط كل أن ـ الربٌع أبً األمٌر

 أن ذلك ،الببلؼً الشكل طبٌعة إلى منه كبٌر جانب فً ٌرجع إنما التنوع وذلك االختبلؾ هذا مرد

 وجود التشبٌه فً العبلقة طبٌعة اقتضت فبٌنما ،االستعارة فً العبلقة ؼٌر ـ مثبل ـ التشبٌه فً العبلقة

 وطرؾ ،حٌنا التشبٌه على الدالة الكلمة هو ثلث وطرؾ ،به والمشبه مشبهال: األقل على طرفٌن

 منهما واحد وجود طرفٌها بٌن االستعارة فً العبلقة طبٌعة اقتضت ،آخر حٌنا الشبه وجه هو رابع

 ولعل. لبلستعارة اللؽوي التركٌب ٌختلؾ أن علٌه ٌترتب الذي األمر ،منه المستعار أو المستعار إما

 لؽوي تركٌب ٌحدده لم الواحد الببلؼً الشكل أن اللؽوٌة األبنٌة هذه فً أكثر االنتباه ٌلفت الذي

 إلى ٌدفعنا االختبلؾ وذاك التعدد هذا فإن هنا ومن ،وجوهها واختلفت بنٌتهأ تعددت وإنما ،واحد

 على أوال الوقوؾ من البد ذلك من نتمكن وحتى ،بٌنهما الدقٌقة الفروق عن البحث من المزٌد

 استخدام بٌن التفرقة إلى تقودنا سوؾ النحو عبلقات أن ذلك ،تركٌب كل داخل النحوٌة معانًال

. وآخر لؽوي

 ـ الشعرٌة العبارة ٌشمل ال مختزال ٌؤتً ما منها اللؽوٌة التراكٌب هذه أن لنا تبٌن قد كان وإذا

 وإنما ،فقط التركٌب خلدا ،النحوٌة العبلقات على بحثنا نقصر أال علٌنا ٌتعٌن فإنه ،كلها ـ البٌت

. كلها العبارة فً النحو وعبلقات تداخله مدى عن تبحث

 إزاء لنتوقؾ و ،حدة على ببلؼً لون كل فً النحوٌة المعانً هذه على نقؾ أن ٌنبؽً هنا من و

 .االستعارة إلى ندلؾ ثم ،أوال التشبٌه

 

: للتشبٌه النحوي التحلٌل -أ

 ـ الشاعر عند ـ األداة على ٌقوم الذي المفرد للتشبٌه اللؽوٌة لؤلبنٌة واستقرابنا تتبعنا خبلل من

 فً ٌتضح كما خبرا به والمشبه ،مبتدأ المشبه فٌها ٌقع اسمٌة جملة فً الؽالب فً ٌجا أنه الحظنا

:قوله
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 ومهند كالماء خلت فرنده

ابـار حبــا صػـــلوال تخلله  
(1)

   

 وخبر ،(مشبه) مبتدأ من مكونة اسمٌة لةجم فً ٌقع ،مجمبل تشبٌها البٌت صدر ٌضم حٌث

. به المشبه وهو خبر( كالماء) ،المشبه وهو مبتدأ( مهند) المذكورة الجملة ففً ،(به مشبه)

: قوله مثل فً لها خبرا به والمشبه ،( كؤن)  لـ اسما المشبه ٌقع وقد

 كؤنك شمس نهار الهدى

إذا ؼبت أعقبه الحندس  
(2)

 

   

: أٌضا وقوله

 بة تحدى الركاب لهاكؤنها كع

انضاء فالفلك والعٌس فً سبح و  
(3)

 

   

: قوله مثل فً لها خبرا به والمشبه ،( إن)  لـ اسما المشبه ٌقع وقد

 و إنً ونفسً كالرقٌب أطٌعها

كدت أن أنسى هواها تشفعا  
(4)

 

   

: قوله فً كما ،لها خبرا به والمشبه ،(كان) لـ اسما المشبه ٌقع وقد

 الدهر حالؾ صرفهإن كان هذا 

  
 فٌنا البعاد وأظهر الحقدا

   

 وتعصبت لفراقنا أٌامه

  
و تجمعت لقتالنا جندا

(5)
 

   

: قوله فً كما للمبتدأ حبرا به والمشبه مبتدأ المشبه ٌقع األداة تحذؾ وعندما

 واسلم أمٌر المإمنٌن ألمة

أنت المبلذ لها وأنت المفزع  
(6)

 

   

 

 ـــــــــــــــــ

 .139 ص الدٌوان، (1)

 39الدٌوان، ص (2)

 32ان، صالدٌو (3)

 64الدٌوان، ص (4)

 53الدٌوان، ص (5)

 22الدٌوان، ص (6)
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 إلى ٌسعى( المشبه) إلٌه المسند إلى به المشبه إسناد بؤن الزعم مكني األمثلة هذه خبلل فمن

 عندما أكثر عراه وتتوثق قٌمته تزداد التفاعل هذا وأن ،باآلخر منهما كل عبلقة فً الطرفٌن تفاعل

 التشبٌه جملة على( إن) التوكٌد أداة الشاعر ٌدخل وعندما ،الطرفٌن تفصل التً األداة تحذؾ

 جملة داخل النحوٌة المعانً تتحقق أن ٌمكن هنا ومن. التؤكٌد من نوعا عبلقةال تكتسً االسمٌة

 على العبلقة فاعلٌة تختلؾ ،األداة على معتمدا التشبٌه كان فإن ،متفاوتة درجات على المعنى التشبٌه

 األمثلة إلى وبالرجوع ،(كؤن)  استخدام عن ٌختلؾ( الكاؾ)  فاستخدامه ،األداة هذه نوع حسب

 أوكد بشكل الطرفان ٌتقارب بٌنما،فقط الطرفٌن تقرٌب إلى تسعى( الكاؾ) أن معرفة ٌمكننا ةالسابق

( كؤن)  استعمال مع وأبلػ

: قوله فً كما صفة به المشبه ٌؤتً قد و

 وأمدك الرحمان بالفتح الذي

مؤل البسٌطة نوره المتشعشع  
(1)

 

   

(: مثل)  بؤداة المرة هذه مصحوبا التشبٌه جاء وقد وقوله

محلولكا للردى لٌبل وحملت اـــــتبلج احــالصب مثل الهدى قدت
(2)

 

   
 وجوه على تتوقؾ التشبٌه طرفً بٌن العبلقة فاعلٌة مدى أن نبلحظ أن ٌمكن الحال هذه وفً

 فً كما ـ األداة فحذؾ ،التشبٌه فٌه ٌجا الذي السٌاق مراعاة إلى باإلضافة أوحذفها ونوعها األداة

 إحداث إلى( مثل) تسعى بٌنما،بٌنهما وااللتحام التفاعل قوة من وٌزٌد الطرفٌن ٌقرب ـ األول المثال

 أن الحظنا قد وربما ،الثانً المثال فً به والمشبه المشبه بٌن نفسه الوقت فً والمطابقة المشابهة

 الناتجة علٌةالفا هذه ولكن. للمشبه صفة( مثل) تقع بٌنما ،بالحال( مثل) ٌتبع  البٌت هذا فً به المشبه

 العبارة أو البٌت سٌاق مع متفاعبل التشبٌه تركٌب ٌكن لم ما قٌمة ذات تصبح ال الطرفٌن اقتران عن

 اللؽوي تركٌبه أو            التشبٌه جملة تتبع التً الصفات أهمٌة تبدو وهنا ،فٌها ٌقع التً الشعرٌة

. جملة من جزءا أم جملة أكان سواء

 ٌقتصر الحال هذه وفً ،بالسٌاق صلته تنقطع به خاص بوصؾ به المشبه الشاعر ٌتبع ال فعندما

: هلقو إلى نظرنا فإذا ،المشبه وبٌن بٌنه العبلقة على وفاعلٌته تؤثٌره

 ـــــــــــــــــ
 20الدٌوان، ص  (1)

 28 ص الدٌوان، (  2)
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 هلل قبة إٌمان تشٌدها

من قبة كإٌاة الشمس بٌضاء  
(1)

 

   

 صؾالو فً ،البٌت بسٌاق قوٌة صلة بذي لٌس( الشمس كإٌاة)  قوله فً التشبٌه وهنا

 هلل)النحو هذا على البٌت قراءة أردنا ولو ،به المشبه بمعنى ٌنمو وال ،المشبه ٌخص( بٌضاء)األخٌر

. به للمشبه االنعزال أو االنقطاع هذا مدى لنا لتبٌن( الشمس كإٌاة بٌضاء قبة من تشٌدها إٌمان قبة

 الشاعر ٌمتد ال عندما هالذات مفصودة ـوكؤنها أحٌانا ـ به والمشبه المشبه بٌن العبلقة بدت وربما

: البٌت هذا فً نلحظ كما تفصٌله أو المشبه وصؾ على ٌقتصر الذي الوقت فً به المشبه بمعنى

 ما لظبً منهم لم ٌصمنً

  
 بسهام اللحظ حتى طعنا

   

 كالهبلل كالقضٌب كالطبل

  
إن تبدى أو تثنى أو رنا

(2)
 

   

 ٌنمو ال بعده ما ألن ،تبله عما ٌنقطع( كالطبل كالقضٌب كالهبلل ظبً و) قوله فً فالمشبه

 التفصٌل هذا ولعل ،به المشبه ال ،المشبه ٌخص( رنا أو تثنى أو تبدى إن) قوله فً فالتفصٌل ،بمعناه

 ـ رنا أو تثنى أو تبدى إن ـ لظبً ما)النحو هذا على البٌت قرأنا لو اعتراضٌة جملة كؤنه و ٌبدو

 للسٌاق بالنسبة له قٌمة ال ٌبدو البٌت هذا فً التشبٌه نفإ هنا ومن( كالطبل كالقضٌب كالهبلل

: قوله فً كما معناه ٌمتد به خاص بوصؾ به المشبه ٌتبع عندما الشاعر لكن ،الجزبً

 وحولً من بنٌك سقٌت ؼٌثا

فراخ كالقطا زؼب صؽار  
(3)

 

   

 من الطرفٌن بٌن بتفاعل ٌحدثان به المشبه ٌتبعان اللذٌن( صؽار) و( زؼب) الوصفٌن أن نجد

  أخرى جهة من السٌاق مع وبتفاعلهما ،جهة

: الشاعر ٌقول عندما و

 جرر مبلءة عزة موصولة

قعساء ٌحسدها السماك األرفع  
(4)

 

   

 النحوي المستوٌٌن على واحدا شٌبا تجعلهما(  عزة مبلءة) المشبه إلى به المشبه إضافة أن نجد

 فً الوصؾ أن صحٌح.. ككل التشبٌه فكرة بامتداد ٌزداد الفعال اإلضافة هذه تؤثٌر أن إال ،والببلؼً

 ٌبدو الحال جعل وتبلحمهما الطرفٌن تداخل ولكن( عزة) به المشبه ٌخص(  قعساء ـ موصولة) قوله

 ٌمتد إنه بل ،التشبٌه بمعنى ٌنمو التركٌب هذا مثل فإن ثم ومن ،منهما أي عن ٌنفصل ال جزء كؤنه

 ـــــــــــــــــ
 32الدٌوان، ص  (1)

 77الدٌوان، ص  (2)

 45الدٌوان، ص  (3)

 22الدٌوان، ص  (4)
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 لوجدناها البٌت عجز نهاٌة فً الواقعة المعطوفة الجملة إلى ظرنان لو و ،السٌاق باقً فً لٌإثر

 الذي والثراء والؽزارة الوفرة لمعنى مإكدة تبدو إذ التشبٌه ٌجسدها التً الفكرة مع ومتناؼمة متنامٌة

. الصورة عنه عبرت

 كمالهاو المبالؽة تقوٌة على الشتماله التجرٌد من وأبلػ أقوى االستعارة فً الترشٌح) كان وإذا

 به المشبه هو المشبه أن وادعاء ،التشبٌه تنامً هو إنما الترشٌح علٌه ٌدور الذي المحور أن باعتبار

(موجودة ؼٌر االستعارة وأن ،نفسه
(1)

 .

 تخص التً األوصاؾ به تقوم الذي بؤن الزعم ٌمكننا المبدأ لهذا وتطبٌقا ،الجانب هذا من فإننا

 بذكر ٌبدأ حٌن الشاعر أن ذلك ،االستعارة فً الترشٌح ٌلعبه الذي بالدور ما حد إلى شبٌه به المشبه

 الكبلم فً لٌس كؤنك حتى به المشبه أحوال ذكر فً وٌؤخذ المشبه بتنامً ٌوهم ثم ،التشبٌه طرفً

 السٌاق باقً مع وتفاعلها بل وتمددها، وانبساطها الفكرة إلثراء المجال ٌفسح هذا بصنٌعه فإنه ،ؼٌره

 :قوله مثل فً نلمح كما كلها، لشعرٌةا العبارة فً

 هبلل ٌزدري بالشمس حسنا

فبل وجد المحاق له طرٌقا  
(2)

 

   

 التشبٌه إن بل السٌاق، ببقٌة الشمس مثل فهو التشبٌه، عبلقة بمدى نحس التركٌب هذا مثل ففً

 نبجا تصوٌر فً الشاعر أخذ حٌث -الشمس -به للمشبه المستفٌض الوصؾ هذا بفضل إال ٌتم ال

. للممدوح موجه والخطاب الهبلل هو الذي المشبه وتناسى الشمس طبٌعة من

 أخرى بعبارة أو أوصاؾ من به المشبه ٌخص بما التشبٌه ٌتبع عندما الشاعر أن نلحظ وهكذا

 التفصٌل هذا نجد فإننا مكتملة، صورة ٌشكل بحٌث تصوٌري، نحو على به المشبه فً ٌفصل عندما

  قوله تؤملنا ولو الواحد، البٌت فً السٌاق عن بدوره ٌنفصل ال لذيا التشبٌه بمعنى ٌنمو

 ـــــــــــــــــ

 .87ص 1982 2ط المؽرب البٌضاء رالدا العربً الثقافً المعهد ـ التناص إستراتٌجٌة ـ الشعري الخطاب تحلٌل، مفتاح محمد (  1)

 .75الدٌوان، ص  (2)
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 :ممدوحه فً

 و علقته مثل ؼصن النقا

تنإ به لٌنات البرود  
(1)

 

   

 الذي هو حاال الواقعة (البرود لٌنات به تنإ) الفعلٌة بالجملة به المشبه فً التفصٌل أن الحظنا

 العبلقة أن نجد نفسه الوقت وفً فٌه، تؤصلها ومدى ممدوحه عند الشجاعة صفة حقٌقة على ٌعرفنا

. الجملتٌن فً متصاعدا متنامٌا نصارا المعنى ٌؤخذ بحٌث ووطٌدة حمٌمة التفصٌل جملتً بٌن

: قوله فً أٌضا نلحظه هذا ومثل

 و النجم ٌخفق أتلعها و ال

  
 كمقلد الجوزاء فً لباتها

   
 كؤنما لدن الؽصون إذا انثنت

  
طؾ من حركاتهاسرقت لٌات الع

(2)
 

   

( حركاتها من العطؾ لٌات سرقت) الثانً الشطر فً به المشبه تتبع التً الجملة نجد حٌث

 استقصاء خبلل من التشبٌه ٌتضمنها التً السخاء بفكرة وتمتد التشبٌه بمعنى تنمو حاال الواقعة

. به المشبه ألحوال الشاعر

: ٌقول الروض الشاعر ٌصؾ وعندما

 روض من سٌفهو فً عاتق ال

  
 نجاد و لكنه أخضر

   
 كؤن الرذاذ على زهره

  
ٌفت من المسك أو ٌنثر

(3)
 

   
 به المشبه بمعنى تنمو وهً( ٌنثر أو المسك من ٌفت) فعلٌة بجملة( الرذاذ) به المشبه ٌتبع نجده

 صفة تقع األحٌان بعض فً نجدها فإننا جملة فً التشبٌه ٌؤتً وعندما بها، إال الصورة تكتمل ال و

 ما وؼالبا قبلها، بما وااللتحام االرتباط شدٌدة ٌجعلها الذي األمر سٌاقه، فً تؤتً الذي البٌت فً

 قوله إلى نظرنا فإذا تتخذه، الذي النموي الموقع هذا بسبب السٌاق بقٌة فً الواضح تؤثٌرها لها ٌكون

: ممدوحه فً

 كؤنك و األقدار قلدت أمرها

ٌاتإخر معزوال و تنفذ وال  
(4)

 

   

 ارتباطا معناها ٌرتبط( والٌا وتنفذ معزوال تإخر) قوله فً صفة الواقعة التشبٌه جملة وجدنا

 :ممدوحه بؤس مصورا وٌقول له، امتدادا معناها ٌبدو بل قبلها بما وثٌقا

 ـــــــــــــــــ
 .88الدٌوان، ص  (1)

 76الدٌوان، ص  (2)

 .70الدٌوان، ص  (3)

. 31الدٌوان، ص  (4)
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 سبرت بؤطراؾ السٌوؾ جراحها

و كنت لها طبا رفٌقا و آسٌا  
(1)

 

   
 ال التفاعل ألن بعدها، عما تنفصل ال( جراحها لسٌوؾا بؤطراؾ سبرت) التشبٌه جملة نجد

 التشبٌه أن ذلك لها، النحوي الموقع هذا لسبب ٌتعداه وإنما التشبٌه طرفً بٌن العبلقة على ٌقتصر

. رعٌته تجاه ممدوحه به ٌتصؾ الذي والبؤس الحرص صفة تؤكد وفً بل بالفكرة االمتداد فً ٌوؼل

: لالستعارة النحوي التحلٌل -ب

 االسم فً تقع أنها -الربٌع أبً األمٌر عند –لبلستعارة اللؽوٌة للتراكٌب السابق رصدنا فً أٌنار

 جهة أومن فاعله جهة من الفعل فً سواء الفعلٌة، الجملة فً تقع كما المضاؾ االسم وفً المفرد،

: قوله فً اكم فاعبل تؤتً فقد نحوٌة، أشكال عدة تتخذ ٌجعلها المفرد اللفظ فً ووقوعها مفعوله،

 بسطت نحوك البسٌطة كفا

  
 تبتؽً صوب ؼٌثك الثجاج

   

 مؽٌثا فإنا فاسقنا الؽٌث ٌا

  
فً احتٌاج إلٌك أي احتٌاج

(2)
 

   

(. البسٌطة) قوله فً االستعارة جاءت حٌث

: كذلك وقوله

 فخر الزمان بؤن ملكت قٌاده

  
 و بدا علٌه البشر و اإلقبال

   

 ٌختال فً فرح و حق لكل من

  
ملكت كفه أن ٌرى ٌختال

(3)
 

   

 (.الزمان) قوله فً االستعارة جاءت حٌث
 

 :قوله فً كما به مفعوال تقع وقد
 

 بٌن الرٌاض و بٌن الجو معترك

  
 بٌض من البرق أو أسمر من السمر

   
 إن أوترت قوسها كؾ السماء رمت

  
 نببل من المزن فً درع من الؽدر

   
 افتح الشقابق جرحاها و مؽنمه

  
 وشً الربٌع وقتبلها جنى الثمر

   
 فاعجب لحرب سجال لم تثر ضررا

  
 نفع المحارب فٌها ؼاٌة الظفر

   
(. نببل السماء كؾ رمت) قوله فً االستعارة جاءت حٌث

: قوله فً نلمح كما مبتدأ تقع قد و

 ـــــــــــــــــ
 .31الدٌوان، ص  (1)

 .152الدٌوان، ص  (2)

 26الدٌوان، ص  (3)
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 ـالسٌؾ أعدل حاكم فقضى له
  

 ذي أن تصان و هذه أن تسفكاـ

   
 باح تبلجاقدت الهدى مثل الص

  
وحملت لٌبل للردى محلولكا

(1)
 

   
: أٌضا وٌقول

 األرض قد ألبست حبلها

بٌض األعالً خضر المروج  
(2)

 

   

: قوله فً كما المبتدأ خبر تقع وقد 

بدري ال ٌعترٌه نقص 
 

وأنجمً ما لها ؼروب
(3)

 
   

: قوله فً كما حاال تقع قد و

 و مؤل ذاك القبر نورا فإنه

و به و أجٌبسمٌع لما أدع  
(4)

 

   

: قوله فً ٌتضح كما بالفعل متعلقا مجرورا اسما االستعارة تقع قد و

 و قل للؽمام روٌدا فقد

  
 كفاك بؤن ضمن المرزما

   

 و قد أودعوا البحر فً رمسه

  
على حٌن كان ندى قد طما

(5)
 

   

: قبلها ٌجًء الذي لبلسم صفة تقع وقد

 جار علً و اعتدى

عتديصرؾ الزمان الم  
(6)

 

   

 

 ـــــــــــــــــ
 28الدٌوان، ص  (1)

 33ص، : الدٌوان (2)

 142ص،: الدٌوان (3)

 41ص، : الدٌوان (4)

 43ص، : الدٌوان (5)

 45ص، : الدٌوان (6)
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 وثٌقا ارتباطا فٌها تقع التً بالجملة ارتبط االستعارة أن مبلحظة األمثلة من تقدم فٌما وٌمكن

 فبحكم بالفعل، متعلقا مجرورا اسما أو خبرا أو مبتدأ أو فاعبل تقع عندما أكثر االرتباط هذا وٌزداد

 مواقعها إن بل فٌها، تؤتً التً لةللجم اللؽوي التركٌب فً أساسٌا جزءا تشكل تلك النحوٌة مواقعها

 بمدى إال تتبدى وال تتؤتى ال لبلستعارة الحقٌقٌة القٌمة أن إال القٌمة، من نوعا علٌها تضفً تلك

 السٌاق كان مهما الواحد البٌت فً لها المجاورة األخرى التراكٌب مع وتفاعلها وانسجامها اتساقها

. ٌتضمنها الذي

 الصور أن إلى ذهب حٌث( اإلعجاز دالبل) كتابه فً الجرجانً رالقاه عبد ذلك إلى تنبه وقد

 حٌث من وإنما كناٌات، أو استعارات أو تشبٌهات كونها على فابدتها أو قٌمتها تقتصر ال البٌانٌة

 تقع الذي السٌاق أو البٌت لنسٌج المكونة األخرى العناصر مع واالنسجام التفاعل حٌث من قدرتها

. النظم خارج ببلؼً لون ألي قٌمة ال أنه ذلك الصور، هذه ممن أي فً

 أن وبٌن اللفظ فً المزٌة تكون أن بٌن الفرق أعنً  –هذا أن واعلم:)الجرجانً القاهر عبد ٌقول

 فٌنحل موضعه باالستحسان أخطؤ قد مستحسنا ترى تزال فبل الؽلط، فٌه ٌكثر باب -النظم فً تكون

 لفظه من حسن قد  الكبلم فً علٌك دخلت قد الشبهة ترى تزال وال له، لٌس ما اللفظ فٌنحل  اللفظ

( النظم دون منه للفظ كله ذلك حسنه أن فظننت ونظمه،
(1)

  .

: الشاعر قول منها تطبٌقٌة بؤمثلة تلك نظرٌته على ٌعقب ثم

 سالت علٌه شعاب الحً حٌن دعا

أنصاره بوجوه كالدنانٌر  
2
 

   

 إلى وانتهى  الحسن لها تم إنما وؼرابتها، لطفها على رةاالستعا هذه ترى فإنك)  فٌقول ٌحلله ثم

 ذلك بمعاونة ولطفت ملحت قد ونجدها والتؤخٌر، التقدٌم مع الكبلم وضع فً توخا بما انتهى حٌث

 وضعه الذي مكانه عن منهما كل فؤزل والظرؾ الجارٌن إلى فؤقصد شككت وإن لها، ومإازرته

 الحال؟ ٌكون كٌؾ أنظر ،ثم -أنصاره دعا حٌن علٌه لدنانٌركا الحً شعاب سالت  -فقل فٌه، الشاعر

 كنت التً النشوة تذهب وقد كانت؟ التً أرٌحٌتك تعدم وكٌؾ والحبلوة؟ الحسن ٌذهب وكٌؾ

(تجدها؟
(3)

  .

 ـــــــــــــــــ

 98.ص اإلعجاز، دالبل( 1)

 99.المصدر السابق ص (2)

 99.ص السابق المصدر( 3)
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 عناصر مإازرة بفضل إال ٌتحقق لم) الجرجانً القاهر عبد تقدٌر فً االستعارة هذه فنجاح

 االستعارة فٌهما وقعت اللذٌن  –وفاعله الفعل بٌن الفصل أن ذلك ،لها ومعاونتها األخرى الصٌاؼة

 بوجوه والمجرور الجار على أنصاره دعا حٌن والمضاؾ الظرؾ وتقدٌم علٌه(  والمجرور بالجر

 هإالء بمبادرة ٌوحً والتؤخٌر التقدٌم هذا ألن الشاعر، رامه الذي المدحً المعنى ٌسبق لم كالدنانٌر

 بؤن نفسه الوقت فً ٌوحً كما إعزاره، و لنصرته لهم الممدوح دعوة تلبٌة يؾ وسرعتهم األنصار

. أنصارهم من تباطإ أو تراخ أدنى ٌحتمل ٌكن لم الممدوح فٌه كان الذي الموقؾ

 ساعد البٌت هذا فً العربٌة للجملة المؤلوؾ النظام عن الشاعر خروج أن القول ٌمكن هنا ومن

 النحو هذا على إال ٌبرز أو ٌتحقق أن له كان ما والذي تحقٌقه،و المعنى إبراز على كبٌر حد إلى

. للبٌت التركٌبً

 التً والخفة السرعة معنى تتضمن نجدها االستعارة فً ندقق عندما تقدم ما إلى باإلضافة و

 سرٌعة حركة ذاتها حد فً تعد االستعارة تجسدها التً السٌبلن حركة ألن السٌاق، بقٌة مع تتناؼم

. ككل البٌت داللة مع تتسق ٌجعلها مما خفٌفة

 تمتد وإنما فقط االستعارة داخل النحوٌة المعانً بحث على تتوقؾ ال دراستنا فإن هذا على و

. ومعناه داللته عن انفصالها أو اتساقها ومدى كله البٌت بصٌاؼة عبلقاتها لتشمل

 ٌمكن المضاؾ االسم أو المفرد االسم فً الواقعة الربٌع أبً األمٌر عند االستعارة أن بنا مر وقد

 فً تشوٌش ٌحدث عندما أنه إلى نشٌر أن من البد أنه إال الجملة، فً نحوي موقع أي تحتل أن لها

 عن االستعارة تتقدم بحٌث النمطٌة المعٌارٌة مقتضٌاتها فً وانحراؾ للجملة النحوي الترتٌب

 وٌكون ، تؤوٌل إلى محتاجا االنحراؾ أو التشوٌش ذلك ٌكون ما ؼالٌا فإنه تتؤخر أو الطبٌعً موقعها

 إٌحابٌة قٌمة االنحراؾ ٌكسبها بل فٌه، ترد الذي السٌاق فً الفعال تؤثٌرها نفسه الوقت فً لبلستعارة

: قوله فً نلمح كما كله للسٌاق بالنسبة

 و من سطع الشٌب فً رأسه

  
 وضاق بمفرقه ابصرا

   
 و من ركب الحب فً المرتقى

  
 ج األوعرافقد ركب المنه

   
 و قد سفه الحب لٌث الثرى

  
 فحكم فً نفسه الجإذرا

   
 قٌمتها من ٌدعم والمجرور الجار وتقدٌم فاعبل واقع االستعارة تؤخٌر بؤن الزعم ٌمكن حٌث

 والهلع الرعب ٌشٌع الذي المفاجا الشٌب ظهور هول من التؤخٌر هذا به ٌشعرنا لما نظرا كاستعارة
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 تؤخٌرا أو تقدٌما ٌحدث لم الشاعر أن لو و ككل البٌت عنه ٌعبر الذي لمعنىا وهو صاحبه، نفس فً

: الربٌع أبً األمٌر قول وأما المضطرب النفسً الموقؾ وتوارى المفاجؤة لزالت

 أرقت لبرق الح من نحو أٍرضكم

  
 للحبٌب أسامره اشتٌاقافبت 

   
 تشوقا فاستطرتألح ومٌضا 

  
 وأٌقظ ما ٌسري من البرق سامره

   
 

 على كبٌر حد إلى ساعد قد الفاعل على المجهورة التشخٌصٌة لبلستعارة تقدٌمه أن فً شك فبل

 هذا قسوة بمدى ٌوحً عنه متحدثا موضوعا وجعلها فتقدٌمها الشاعر، إلٌه قصد الذي المعنى إبراز

 فً ٌحً كما الشعرٌة، العبارة فً البارز هو لٌكون األول فً الضوء علٌه سلط لذلك وشدته الهوان

 قصد الذي المعنى فهو كله هدا من األهم الداللة وأما الشاعر، ٌعانٌها التً المعاناة بمدى نفسه الوقت

.  الشاعر إلٌه
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 الصــوري التنــاص

:  توطئــة

 من كثٌرا األدب نقاد أوالها التً القضاٌا أهم من والصور المعانً فً والتجدٌد التقلٌد قضٌة إن

 وحدٌثا، قدٌما العربً النقد عالجها التً النقدٌة المسابل أبرز من القضٌة هذه ولعل واالهتمام، العناٌة

:) هو االهتمام هذا كل من والهدؾ ،(السرقات) عنوان تحت بابا لها أفردوا القدماء أن وٌكفً

 الجدة من حوت ما ومقدار أصحابها إلى المنسوبة األدبٌة األعمال أصالة مدى على الوقوؾ

(اإلتباع أو التقلٌد من األدباء من المبرزٌن من لسابقٌهم أصحابها به ٌدٌن ما مبلػ أو واالبتكار،
(1)

 .

 نحدد ونحن تفٌدنا أن ٌمكن التً والمبلحظات المقتطفات بعض بعرض نكتفً الباب هذا فً و

 أو والتجدٌد جهة من اإلتباع أو التقلٌد اتجاهً بٌن الربٌع أبً األمٌر عند الشعرٌة الصورة مكان

. أخرى جهة من االبتكار

 بٌن شابعة تكون التً والصور المعانً عن الجرجانً القاضً حدده ما المبلحظات هذه ومن

 ٌختص وال علٌه ٌساهم ال بسهم منهم أحد به ٌنفرد ال الشركة عام مشترك إما) أنها من الشعراء

 الؽٌث، وجودة  الحمار، وببلدة السٌؾ، ومضاء والقمر، الشمس حسن فإن فٌه، ٌنازع ال بقسم

 إلٌه المتقدم سبق وصنؾ الخلقة، فً مركب هو و البداٌة، فً مقرر ذلك نحو و المخبول، وحٌرة

 على واالستفاضة واالستشهاد،  الجبلء فً كاألول فصار واستعمل، فكثر بعده تدوول ثم به، ففاز

 للالط تمثٌل فً ٌشاهد كما األخذ، مذمة صاحبه عن وأزال السرق، عن نفسه فحمى الشعراء، ألسنة

(وصفابها حسنا فً المهاة و  وعٌنها، جٌدها فً بالؽزال والفتاة والبرد، بالكتاب
(2)

 .

 والصور المعانً بعض ٌرددون الذٌن الشعراء بٌن ٌوازن حٌن هذا بعد ٌقول أن ٌلبث ال ثم

 فتشترك الشعر بصفة العلم من مراتبهم بحسب المعانً هذه متنازعو ٌتفاضل وقد) المشتركة العامة

 ٌوضع تؤكٌد أو ٌستحسن، تركٌب أو تستعذب، بلفظة أحدهم وٌنفرد المتداول، الشعر فً اعةالجم

(المخترع المبتدع صورة فً المبتذل المشترك فٌرٌك ؼٌره، دون لها اهتدى زٌادة أو موضعه،
(3)

، 

 ـــــــــــــــــ

 .2ص ،3،1974 ط بٌروت، الثقافة دار األدبٌة، السرقات طبانة، بدوي (  1)

 172ص، تارٌخ، بدون القاهرة، العربٌة الكتب إحٌاء دار الحلبً، عٌسى الشاذلً، هاشم تحقٌق خصومه، و المتنبً بٌن الوساطة ،الجرجانً القاضً (  2)

 .173ص ،الوساطة بٌن المتنبً و خصومه (  3)
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 وكان المثالب، جملة فً ٌحص ولم المعاٌب، من ٌعد لم المجًء، هذا عنده السرقة جاءت ومن)

(أولى والتزكٌة وبالمدح أحق، بالتفضٌل اصاحبه
(1)

 .

 التً الكسوة من فؤبرزها إلٌها، سبق قد معان تناول إذا الشاعر أن:) إلى طباطبا ابن وٌذهب

(فٌها وإحسانه لطفه فضل له وجب بل ٌعب، لم علٌها كانت
(2)

 .

 اصةوخ الشعراء، مساوئ كبٌر من لٌست) المعانً سرقات بؤن ٌإمن فإنه اآلمدي، وأما

(متؤخر وال متقدم منه تعرى ما بابا هذا كان إذ المتؤخرٌن،
(3)

 .

 مبتذلة بصور شعره فً أحٌانا ٌؤتً قد الشاعر أن الجرجانً، القاهر عبد اإلمام مبلحظات ومن

 ملكة من أوتً بما تشهد خاصة بصور ٌؤتً قد أخرى وأحٌانا الخٌال، بذله جهد على تدل ال مكررة

 وهً االستعارة عن ٌقول ذلك وفً واإللهام، العبقرٌة من به أفرد وبما اللماح الخصب الخٌال

 تتفاوت وأن الفضٌلة، فٌها تجري أن األجناس هذه شؤن من أن اعلم:)البٌان صور من صورة

 ولقٌت بحرا  ووردت أسدا رأٌت كقولنا المبتذل العامل االستعارة فً ترى أفبل الشدٌد، التفاوت

:) كقوله الرجال أفراد إال علٌه ٌقوى وال الفحول، كبلم فً إال تجده ال يالذ النادر والخاص بدرا،

 فً سرعة وكانت ، السرعة ؼاٌة فً حثٌثا سٌرا سارت أنها أراد)  األباطح المطً بؤعناق وسالت

(األباطح تبك فً وقعت سٌوال كانت كؤنها وسبلسة، لٌن
(4)

 أن نود المبلحظات هذه جانب إلى. 

 األمٌر شعر على عامة بصفة أطلقوها التً وأحكامهم القدماء، والمإلفٌن قادالن بعض آراء نسجل

. الربٌع أبً

:  التناص إلى الشعرٌة  السرقة من -1

 المقصود تحدٌد تتطلب الموحد هللا عبد بن سلٌمان الربٌع أبً األمٌر شعر فً التناص مقاربة

 التناص هو و هذا فصلنا ٌخص ما إلى اثالث لنصل ثانٌا التناص أنماط عن والحدٌث أوال، بالمصطلح

. الصوري

: المفهوم - أ

 ـــــــــــــــــ

 .175ص: السابق المصدر (  1)

 .76ص الشعر، عٌار (  2)

 .273صدون تارٌخ، تحقٌق و تعلٌق محً الدٌن عبد الحمٌد، المكتبة العلمٌة بٌروت ب البحتري، و تمام أبً بٌن الموازنة: اآلمدي (  3)

  74.ص اإلعجاز دالبل (  4)
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 اآلراء واختلفت األدبٌة، النصوص فً وبشدة تستخدم باتت التً النقدٌة الظواهر من التناص ٌعد

 مستخدما منه جزءا وٌنسخ ؼٌره كاتب نص إلى ٌلجؤ حتى الكاتب من فقر أنه ٌراه فالبعض حوله

 ٌتم جزبً ولو فالنسخ ؼٌره، نص على الكاتب من تجرإ و سرقة أنه ٌرى والبعض نصه، فً إٌاه

.  االقتباس و السرقة بٌن ٌتؤرجح فالمفهوم. منه المنسوخ النص صاحب علم دون

(: العباسً المعتز ابن تجربة فً قراءة الشعرٌة) كتابه فً الحسٌن جاسم أحمد ٌقول

(أخرى بنصوص واعٌة استعانة الكاتب استعانة ٌعنً التناص)
(1)

 تفاعل التناص و. )

 تشكٌل فً مساهمة نصوصا الممتصة النصوص ٌجعل قد سبقه وما الجدٌد النص بٌن وامتصاص

 عملٌة ٌحتضن الذي النص ٌحبذها التً الداللة إنتاج فً التفاعل هذا ٌإثر بحٌث الحالً النص بنٌة

(التفاعل أو الموازنة أو بالتجاوز أكان سواء التفاعل
(2)

. 
 بالذكر الجدٌر ومن جزبٌة فكرة أو النص، كلٌة فً فنً ؼرض تجسٌد اصالتن هدؾ ٌكون وقد)

 االنسجام شرط فكرة ربط أو تعمٌق أو لترسٌخ بٌنها فٌما تتفاعل جدٌدة بٌبة فً لبنة حضور هنا

(والتماسك
(3)

 .

 ناتبا بقً وإال منها ٌتجزأ ال جزءا ٌعتبر بحٌث الجدٌدة المسافة مع ٌلتحم أن الضروري ومن)

 لضعؾ أو والقدٌم الجدٌد بٌن التبلإم لعدم إما السبب ٌعود هنا وها فابدته، من أكثر ضرره ناشزا

 فإننا هنا ومن ؼٌره عن تمٌزه التً معمارٌته وتحقٌق نصه، صٌاؼة على المبدع مقدرة وعدم السبك

 يالذ سٌاقه ووفق الخاصة، بطرٌقته قدمه مبدع كل لكن واحدا نصا أخذا قد المبدعٌن نلحظ ربما

(النصٌن بٌن العبلقة ونوعٌة النص لبناء المبدع رإٌة بحسب وأٌضا جهة من فٌه سٌعٌش
(4)

 .

: التناص و السرقة -ب

 التناص إن قلنا لو بحٌث التناص مصطلح مع كثٌرا ةيمعان فً ٌتداخل السرقة مفهوم أن ٌبدو

. كثٌرا الصواب عن ابتعدنا لما المفهوم فً متقارب شًء الشعرٌة والسرقة

 على بالتؤكٌد توهجه فً ساهم قد السرقات مسؤلة حول التراثٌة الكتب فً الكثٌر التعلٌق هذا إن

 للتجدٌد الشدٌد والمٌل والمعنى اللفظ بٌن الفصل إلى إضافة التقلٌد، عن واالبتعاد واالختراع اإلبداع

 ـــــــــــــــــ

 .134 ص 04 العدد 1978 -آذار –المعرفة –الشعر و الوزن الكرٌم عبد الناعم( 1)

 .15-14 أبولو شعراء عند الشعر موسٌقى سٌد؛ البحراوي( 2)

 .95/ص ،2000 -1999 العباسً المعتز ابن تجربة فً قراءة الشعرٌة الحسٌن جاسم أحمد( 3)

 .96 ص لمرجع السابق،ا( 4)



107 

 الكتب، سرقاته يؾ ألفت الذي المتنبً خاصة المواقؾ لهذه  نتٌجة كثر شعراء ظلم وقد المعانً، فً

 اختلفت وقد فٌه، قلد الذي وما أبدعه الذي وما الشاعر شعر إلى للتعرؾ مدخبل السرقات كانت لقد

 قال الشكر، فله جٌد بإطار قدمها وإن اجترارا، تكون أال بعضهم وشرطها السرقة، من النقاد مواقؾ

 لم علٌها التً الكسوة من أحسن يؾ فؤبرزها إلٌها سبق التً المعانً الشاعر تناول إذا) طباطبا ابن

(فٌه وإحسانه لطفه فضل له وجب بل ٌعب،
(1)

 مقبول، والتجدٌد والتحوٌر مرفوض، االجترار إذا ،

 السابقٌن من ٌؤخذ أن ٌمكن الذي الواعً الشاعر بمقدرة ٌثقون أنهم القدماء النقاد كبلم فً وٌلمح

. ذلك ٌكتشؾ أن للمتلقً ٌمكن ال بحٌث ذكٌة بصورة

 القدٌم فً وسوء تهمة موضع السرقة كانت ولبن التناص، مفاهٌم مع تتعالق األدبٌة السرقة نإ)

 القدماء أكد وقد المبدعٌن، من وفخر المحدثٌن النقاد من إعجاب موضع التناص، صار فقد

. والجدٌدة القدٌمة العناصر بٌن االنسجام أهمٌة والمحدثون

 ظل فً قٌلت قد القدٌم األدبً نقدنا أحكام من كثٌرا أن إلى األنظار لفت قد التناص مصطلح إن

 واإلبداع والتقلٌد  والجدٌد، القدٌم مثل من واألسبقٌات الصراعات بعض مظلة تحت معٌنة ظروؾ

(والمعنى واللفظ
(2)

 .

 أنه وحدٌثا قدٌما الدارسون أكد وقد قراءته، وسعة الباث بثقافة أٌضا التناص مصطلح ٌرتبط و) 

 المتمٌز المبدع لكن كتاباته، فً تظهر وتجاربه المبدع قراءات بل العدم، من إبداعً خلق ٌوجد ال

 إلى تنتمً لٌجعلها القدٌم انتمابها عن وٌبعدها الخاص بمٌسمه ٌسمها أن ٌمكن والتحوٌر الصٌؽة عبر

. سواه ولٌس هو أبدعه الذي نصه

 فً فهو ومقدرته المبدع إٌةر إلى راجع وذلك متعددة وأطر بصور التناص ٌؤتً أن الممكن من

 ٌمتص وقد ال، أم مبلبمة أكانت سواء النص إنشاء فً اآلخرٌن لمقوالت اجترارا ٌكون صوره أسوأ

 ٌؽنً تناؼم عبر النص بناء فً ٌساهم بحٌث النصٌن بٌن عجٌبا تداخبل وٌصنع آخر نصا المبدع

 والجدٌدة القدٌمة الرإٌتٌن عن بٌرللتع حوارٌة بطرٌقة ٌؤتً وربما المبدع، قدرات على وٌدلل النص،

(شعرٌته و هوٌته النص تمنح واحدة بوتقة فً تصبان معا لكنهما
(3)

 .

: البالغٌة المصطلحات وبعض التناص -2

 ـــــــــــــــــ

 .123ص الشعر، عٌار( 1)

 . 205ص، 1984األسكندرٌة مصر  02دراسات فً الشعر و المسرح، الهٌبة العامة للكتاب، ط ،بدوي مصطفى محمد( 2)

 .97-96ص العباسً، المعتز ابن تجربة فً قراءةالشعرٌة،  (3)
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 الوافد المصطلح هذا بٌن التقرٌر إلى ٌقودنا الربٌع أبً األمٌر شعر فً التناص إن

 من التضمٌن مفهوم عند البداٌة فً نتوقؾوس والببلؼً التقدٌر تراثنا فً الموجودة والمصطلحات

 معنى أو آٌة من أو بٌت من كلمة البدٌع ألوان من لون فالتضمٌن) ٌحدث، قد لبس أي إزالة أجل

ً)براعته إلظهار كبلمه الكاتب ٌضمنها مفٌدة جملة أو سابر مثل أو مجرد
(1)

 

 عمد ؼٌر أومن مدع على بٌنهما خلط فً نقع أال ونرجو المصطلحٌن بٌن واضح فاالختبلؾ

. والهدؾ المنطق فً مختلفان فهما للتراث اإلخبلص بحجة

 أو الجدٌد النص مع ٌتعالق فبل الداللً إرثه على محافظا منفصبل، مستقبل، ٌبقى التضمٌن إن

 ما، مقولة تؤكٌد أو براعة إظهار بهدؾ لمقولة وإحضار تجاور هو بل امتصاص، ٌحدث أو ٌلتحم

 أو تدعٌم كؤداة بل بنابً، كعنصر أساسا ٌدخله  لم هو الذي الجدٌد لسٌاقا عن منفصبل ٌظل بحٌث

 ألداء بٌنهما الموجودة الحدود من كثٌر تنصهر إذ نصٌن، بٌن تعالق هو التناص فٌما مقدرة، إلظهار

.  الجدٌد للنص الكلٌة الصورة

 وأنواع لتبلمٌحوا والحل العقد) مثل من ومفاهٌمها الببلؼٌة المصطلحات بعض عند الوقوؾ إن

 اآلن، موجود هو مما أبسط بمفهوم لكن تراثنا فً موجودة التناص بذور إن: نقول ٌجعلنا السرقات،

:  أمران تطوٌره عدم فً ساهم وقد للمصطلح الثقافً االنتماء اختبلؾ إدراكنا مع

 بها أتى أٌن من مبدع كل لمعانً ومبلحقته بالسرقة ٌدعى ما على الشدٌد النقاد هجوم: أولهما

. ا؟ـبه عمل وماذا

 إساءة ذلك فً ألن التناص قصدٌة إعبلن على المبدع مقدرة وعدم البٌت وحدة مسؤلة: واآلخر 

(له
(2)

 .

 كشاهد لٌس جدٌد نص فً للدخول زمانه مساقه، بنٌته، عن قدٌم نص انفصال هو التناص إن )

 وأفكاره، دالالته إؼناء و البقهع وتشكٌل النص نسٌج فً ٌساهم بنابً كعنصر بل مقدرة إلظهار أو

  وتصاهر تفاعل فهو الجدٌدة الهوٌة بهذه القدٌمة هوٌته صهر عن ناتجة جدٌدة هوٌة ٌكتسب بحٌث

....(وانسجام
(3)

 

: التناص تصنٌف -3

 ـــــــــــــــــ

 62/  ص ،1966القاهرة  ،الواضحة الببلؼة و مصطفى أمٌن، علً الجارم (1)

  97/ص ،العباسً المعتز ابن تجربة فً قراءة ،الشعرٌة (2)

  97ص العباسً المعتز ابن تجربة فً قراءة ،الشعرٌة(3)
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: كاآلتً التناص نصنؾ أن ٌمكن

 .للتناص الصرٌح الشكل وهو: االستشهاد  -1
 .االستشهاد من صراحة أقل أنها نقول أن وٌمكن:السرقة  -2
. والتمهٌد والتقدٌم المقدوة و بالعنوان النص عبلقة فً تبحث وهً: الموازي النص -3

. عنه ٌتحدث الذي والنص النص بٌن العبلقة فً تبحث: النصً الوصؾ -4

 .   الجدٌد والنص السابق النص وبٌن القدٌم والنص األصلً النص بٌن اإلشتقاق عبلقة -5

: هللا عبد بن سلٌمان الربٌع أبً األمٌر عند ناصالت صور بعض فً قراءة -4

 تناص و اللفظ تناص منها الربٌع أبً األمٌر شعر فً التناص من متعددة أنواع وردت ولقد

 ما وفق الربٌع أبً األمٌر أن إلى نشٌر ذلك وقبل عنده، سنتوقؾ ما وهو الصورة، والتناص المعنى

 أٌدي على وتتلمذ متعددة، علم مجالس وحضر كثٌر،ال قرأ قد حٌاته لصٌرورة عرضنا فً لنا بدا

. التناص من األنواع هذه شعره فً نلمح أن الطبٌعً فمن والنحو، واألدب اللؽة فً كبار أساتذة

: المقلدة الصور -أ

 تداولها التً الجاهزة القدٌمة الصور من الكثٌر تلقؾ األمٌر بؤن الزعم ٌمكن التقلٌد جهة من

. علٌها متعارؾ إشارٌة دالالت ذات أصبحت حتى سنتهمأل والكتها الشعراء،

 ال نجدها تلك محاوالته فإن إلٌها اإلضافة محاوالت عن ٌكؾ ال الشاعر أن من الرؼم وعلى

 من عنده المقلدة الصور جعل مما االنتباه، وٌلفت االهتمام ٌسترعً جدٌدا تقدم ال لكونها  باهتة تزال

. لتقلٌدوا بالنمطٌة  موسومة الناحٌة هذه

 كؤن الخارجً مظهرها فً سٌما وال للمرأة، تصوٌره فً بوضوح األمر هذا لنا ٌبتدئ  وقد

: قوله فً ومفاتنها جمالها على ٌركز

 ٌا أم حفصة و المطً بنا عبل

  
 قرب من العذب الشهً المورد

   
 هل بلؽتنً الرٌح إنً قادم

  
 و مسلم إنشاء  ربً فً الؽد

   
 لم ٌثنها ىربفؤتتك  تنفح  فً ال

  
 ة فً الفبلة الفدفدرحر الهجً

   
 بؤؼر كالؽصن الرطٌب قوامه

  
 بً الؽرٌر األؼٌدظو أؼن كال

   
 فٌنانة فرعاء تحسب عقدها

  
 بالمرزمٌن و قرطها بالفدفد
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 صاؼت لها شمس األصٌل سوارها

  
 نه من عسجد فً عسجدسٌا ح

   
 هذه أن ذلك الطرفٌن، بٌن جدٌدة لعبلقات الشاعرب خاصا كشفا لٌس بالظبٌة للمرأة فتصوٌره

. اإلٌحاء على قدراتها معها فقدت أنها درجة إلى تداولها شاع الصورة

:  بالظبٌة حبٌبته ٌشبه حٌن متقدم وهوشاعر الرمة ذي قول المثال سبٌل على نسوق أن وٌمكن

 بٌة الوسعاء  بٌن جبلجلظ فٌا

 

وبٌن النقاء آنت أم سالم  
(1)

 

   

: ٌقول بالرشؤ المرأة ٌشبه حٌن الربٌع أبً قول إلى نظرنا إذا و

 منى رشؤ ةلم أنس ؼدا

  
 ٌرمً الجمرات و ٌحتسب

   
 الصماء ببر اشتملو قد 

  
 دته أرنوه فٌحتجب

   
 بسحا اشتملتكالشمس قد 

  
 بتها و كبردته السحب

   
: قوله فً الؽزال بمحاسن محاسنها ٌشبه حٌن قوله إلى

 ٌنعت ثمراتههلل ٌوم أ

  
 سفلت عن وجهها لذاته

   

 و تهللت فرحا أسرة وجهه

  
 و تباشرت بلقابنا وجناته

   

 هيألقى الربٌع علٌه حلة وش

  
 فتضوعت بنسٌمها نظراته

   

 و الطٌر تصفر فً الؽصون كؤنها

  
 وتر تشوق قلوبنا نؽماته

   

 و األنس مبثوث ٌدٌر كإوسه

  
 رشؤ تؽاٌر فً الجمال صفاته

   
 

 :أٌضا وقال

 أال ٌا صاح حث الكؤ

  
 س ثؽر الصبح مفتر

   
 و ال تبخل علً  بها

  
 فقد طال بً الخمر

   
دن  ؼنجابكفً ش

(2)
 

  
 ٌمٌل و ما به سكر

   
 أٌا من قده ؼصن

  
 صفحاته بدر نو م

   
 تحمل خصره دعصا

  
 فٌشكو ثقله الخصر

   
 

 ـــــــــــــــــ
 .56ص ، 2الكامل الجزء  (1)

 .ولد الظبٌة تشبه به الؽوانً و الؽنج هو التدلل :شادن (2)
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 والظبٌة والؽزال فالرشا الظبٌة، فصٌلة عن تخرج ال المثالٌن هاذٌن فً المرأة صورة نجد فإننا

 اآلخر هو تقلٌدي ألنه ٌؽرنا ال فإنه المشابه فً التفضٌل وأما واحد، لمسمى تكون تكاد أسماء كلها

. نرى كما

 ٌشبه حٌن كاألعشى الصور هذه مثل عندهم ترددت الذٌن علٌه السابقٌن القدماء الشعراء من و

: قوله فً بالؽزال حبٌبته

 ـو إذا ؼزال أحور العً
نٌن  ٌعجبنً لعابه  

(1)
 

   
 

: ٌقول  حٌن  منقذ بن المرار قول من وقرٌب

 ناعم يو تعللت و بال

 

 
بؽزال أحور العٌنٌن  ؼر  

(2)
 

   

 

: فٌقول بالرشؤ حبٌبته جرٌر ٌشبه كما

 إذ تودعنا ىو كؤن سعد

  
 الدمع أن ٌكفا اشرأبو قد 

   

 رشؤ تواصٌن القٌان به

 

  
حتى عقدنا بؤذنه  شنفا

(3)
 

   

 الؽزال، و والرشا والظبٌة المرأة بٌن العبلقة ٌبتكر لم  الربٌع أبً األمٌر أن ٌتضح  هنا ومن

 من قلٌل ؼٌر عنده الصورة اعترى وربما علٌه، السابقٌن الشعراء من فنقلها جاهزة وجدها وإنما

 إلٌها ٌضؾ لم إنه ثم اإلحساس، وحدة عاطفةال بحرارة مشحونة ؼٌر باردة لمجٌبها والضمور الفتور

 فً تختلؾ ال ٌصورها التً فالمرأة بها، ٌتؽزل التً  للمرأة الخاصة رإٌته عن نكشؾ ٌجعلنا ما

 وجرٌر منقذ بن المرار من كل صورها التً أو األعشى إلٌها نسب التً المرأة عن مبلمحها بعض

. الرمة وذي

 وبعٌن  بعٌنٌه عٌنها ٌشبه كؤن ومحاسنه، الؽزال  اتصؾ  بعض  للمرأة الشاعر ٌستعٌر وقد

.  الرٌم بسوالؾ وسوالفها بجٌده، وجٌدها المها

: أٌضا وقال 

 و بً ؼادة من ظباء القصور

  
 اتركت فإادي لدٌها رهٌن

   

 ـــــــــــــــــ
  20ص 1960دار بٌروت للطباعة و النشر، : دٌوان األعشى (1)

 .83ص ،1964 5.المفضلٌات، تحقٌق أحمد محمد شاكر و عبد السبلم هارون، دار المعارؾ مصر القاهرة  ط لمفضل الظبً،ا(2)

 .109ص ،2الكامل جزء  (3)
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 اشتٌاقاتقطع نفسً إلٌها 

  
 و ٌذهب قلبً إلٌها حنٌنا

   
 هً الظبً جٌدا هً السٌؾ لحظا

  
 هً الؽصن لنا هً البدر حسنا

   
 أدٌن حٌاتً بحبً لها

  
 و ما عذر مثلً أن ال ٌدٌنا

   
 حبابنا الصبر إن كماأ

  

 اعهدتم لحكم الهوى صابرٌن
   

: أٌضا وقال

 بسٌوؾ بٌن ألحاظهم

  
 ظاهروا الهند بها و الٌمنا

   
 فإذا قٌل جمال فهم

  
 و إذا قٌل ؼرام فؤنا

   
 لم ٌؽب الطٌؾ عنً إنما

  
 عن مقلتً الوسنا ؼٌبوا

   
 مالظبً منهم لم ٌصمنً

  
 بسهام اللحظ حتى طعنا

   
 كالهبلل كالقضٌب كالطبل

  
 إن تبدى أو تثنى أو رنا

   
 التً األخرى الصفات أن نجد والطبل، والقضٌب كالهبلل التقلٌدٌة الصور عن وبصرفه

 المرأة جٌد ٌصور القٌس امرإ ذافه قدٌمة، تقلٌدٌة صور كلها والظبً، والؽزال المها من استمدها

: قوله فً الرٌم بجٌد

 و جٌد كجٌد الرٌم لٌس بفاحش

إذا هً نصته و ال بمعطل  
(1)

 

   

: األعشى قول منه وقرٌب

 و ثدٌان كالرمانتٌن و جٌدها

كجٌد ؼٌر أن لم ٌعطل  
(2)

 

   

 :الرٌم بجٌد المرأة جٌد مشبها الخطٌم بن قٌس ٌقول كما

 صاؾ ٌزٌنهو جٌد كجٌد الرٌم 

توقد ٌاقوت و فص زبرجد  
(3)

 

   

 أكثر ذلك وظهر عاصروه، ممن أو سبقوه شعراء شعر مع كان شعره فً الصوري التناص إن

 األصلٌة النصوص مع شعره فً الموجودة تناصاته بعض وسنعرض والمرأة، الخمر فً ظهر ما

 ـــــــــــــــــ

 .2ط ،16، ص1964امرإ القٌس، دٌوانه تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم، دار المعارؾ بٌروت لبنان،  (1)

 .140ص  ،دٌوان األعشى  (2)

 .20، ص1962بن الخطٌم، دٌوانه تحقٌق إبراهٌم السامرابً، أحمد مطلوب، مطبعة العانً بؽداد  قٌس  (3)
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 كل استعمال طرٌقة بل فقط، أفضل أٌهما إبراز لٌس والهدؾ بٌنهما المقارنة من شًء إجراء لنحاول

. وثراء معنى اللفظ أو التركٌب تمنح التً العبلقة هذه بسٌاقه، تركٌب كل عبلقة ومدى شاعر

الحطٌبة قال
(1)

  :

 ماذا تقول ألفراخ بنً مرخ

 زؼب الحواصل ال ماء و ال شجر  

   

:  األمٌر قال

 فارقت أفراخً ال عن قلى

 
 زؼبا صؽارا ألمور كبار

   

تمام أبو قال
(2)

  :

 أبٌت اللعن إن سكاب علق

  
 نفٌس ال تعار و ال تباع

   
 مفداة مكرمة علٌنا

  
 ٌجاع لها العٌال و ال تجاع

   
:  األمٌر قال

 و مهند كالماء خلت فرنده

  
 لو ال تخللها صؽار حباب

   
 عرؾ المراد فجاءه فحبسته

  
 فكؤنه  كرما على سكاب

   

المتنبً قال
(3)

  :

 ننً رجلأ جسمً نحوالكفى ب

 لوال مخاطبتً إٌاك لم ترنً  

   

:  األمٌر قال

 ترون جسوما براها النحول

 تكاد من السقم أال تبٌنا  

   

الدٌلمً مهٌار قال
(4)

 :

 من عذٌري ٌوم شرقً الحمى

  
 من هوى جد بقلب مزحا

   

 نظرة عادت فعادت حسرة

  
 قتل الرامً بها من جرحا

   

 ـــــــــــــــــ

 .2ط ،، بٌروت لبناناعتنى به و شرحه حمدو طماس، دار المعرفة : دٌوان الحطٌبة(  1)

 .278، ص3صر، جتحقٌق محمد عبده عزام ، دار المعارؾ م محمد بن عبد هللا الخطٌب التبرٌزي،: دٌوان أبً تمام (  2)

 125ص ضبطه و صححه ووضع فهارسه مصطفى السقا و إبراهٌم األبٌاري و عبد الحفٌظ الشلبً، دارالفكر القاهرة العكبري أبً البقاء ، شرح دٌوان المتنبً (3)

 .داتمجل 4هو أبو الحسن بن مرزوٌه، كاتب و شاعر فارسً، كان شاعرا جزل القول، له دٌوان فً : مهٌار الدٌلمً(  4)
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 آٌسارجع العاذل عنً 

  
 من فإادي فٌكم أن ٌفلحا

   
 ال حملت ناجٌة-لو درى 

  
 فٌمن لحانً ما لحا -رحله

   
 : األمٌر قال

 ال تضق ذرعا بمهنته

  
 فاعتزاز الصب فً المهن

   
 عٌل صبري فً محبته

  
 و اعترتنً أضرب المحن

   
 من عذٌري من لواحظ من

  
 قلما ٌرمً فٌخطبنً

   
 هبكم أنً القتٌل بما

  
 قد جنى طرفً على بدنً

   
 فاحذروا أن تطلبوا بدمً

  
 طرفه خوفا من الفتن

   
 و دعونً أستلذ الهوى

  
 تٌمنً-و حق الحب–من 

   
 فرماه هللا من كثب

  
 من ؼدا فً الحب ٌعذلنً

   
 أٌن من ٌعدي الفإاد على

  
 طرفه الجانً فٌنصفنً

   
 كٌؾ لً باالنتصار و قد

  
 بنًقال لً إن مت أعج

   
 أنا أهواه و أعشقه

  
 و هو ٌجفونً و ٌظلمنً

   
 و أنا كلؾ بذاك أرى

  
 حبه من أوجب السنن

   
الورد ابن قال

(1)
  :

 زاد إن قسناه بالبدر سنى

 أو عدلناه بؽصن فاعتدل  

   

: بقوله فعارضه التالً البٌت إلى نظر ثم

 واترك الخمرة إن كنت فتى

 كٌؾ ٌسعى فً جنون من عقل  

   
: األمٌر قال

 وهم بخود ٌستبً حسنها

  
 وقدها اللدن قلوب األنام

   
 إن قستها بالشمس أٌن السنا؟

  
 أو قستها بالؽصن أٌن القوام ؟

   

الهذلـً صخر أبو قال
(1)

  :

 ـــــــــــــــــ

 .بدون تارٌخ 1ط1جتحقٌق أسماء أبو بكر محمد، ، دار الكتب العلمٌة، القاهرة مصر، : دٌوان ابن الورد (  1)
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 أما و الذي أبكى و أضحك و الذي

  
 أمات و أحٌا و الذي أمره األمر

   
 لقد تركتنً أحسد الوحش أن أرى

  
 منها ال ٌروعهما الذعرألفٌن 

   
 فٌا حبها زدنً جوى كل لٌلة

  
 و ٌا سلوة العشاق موعدك الحشر

   
 عجبت لسعً الدهر بٌنً و بٌنها

  
 فلما انقضى ما بٌننا سكن الدهر

   
: األمٌــر قال

 لقد ؼص لما رأى جمع شملنا

  
 تزٌن آللٌه نحور الكواعب

   

 فما زال ٌسعى فً التفرق بٌننا

  
 نؤى إلفً أتى بالعجابب فلما

   

 فٌا ؼاببا ؼص الزمان بقربهم

  
 فؤسهمنً منه ضروب النوابب

   

 لبن ؼبت عن عٌنً لشخصك حاضر

  
 مقٌم بؤثناء الحشى ؼٌر ؼابب

   

اإلشبٌلً قال
(2)

 :

 ولقد تشكو فما أفهما

  
 و لقد أشكو فما تفهمنً

   
 ؼٌر أنً بالجوى أعرفها

  
 يو هً أٌضا بالجوى تعرفن

   
: األمٌر قال

 فؤنا وهً شج ما أردنا

  
 فهمان بالضنا عارفان

   
 إن تشكا فً ضناي سبلها

  
 أو تشكا فً ضناها سبلنً

   
 من ٌحث الخمر فً ؼٌر كبر

  
 هابما بالؽانٌات الحسان

   
 و ٌكون الظن منه جمٌبل

  
 كل ما ٌلحقه فً ضمان

   
 حٌث عود الروض عود فصٌح

  
 ٌه مثانًو من األؼصان ؾ

   
 و إذا الشمس أوان الؽروب

  
 لونها أحمر كاألرجوان

   

موشحه فً اللبانة ابن قال
(3)

 :

ـــــــــــــــــ 
= 

 .أحد شعراء الدولة من الموالٌن لبنً مروان، و له فٌهم مدابح، وله فً الؽزل شعر رقٌق(: هـ80)أبو صخر الهذلً ت (  1)

 (  .دٌوان شعر)من شعراء المعتضد صاحب إشبٌلٌة، له . الخوالنً األندلسً، أبو جعفر بن األبارأحمد بن محمد : ابن األبار اإلشبٌلً (  2)

 .هو محمد بن عٌسى أبو بكر األندلسً، له كتاب مناقل الفتنة و نظم السلوك فً وعظ الملوك و سقٌط الدرر و لقٌط الزهر فً شعر بنً عباد: ابن لبانة (  3)
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 وفً نقا الكافور

 و المندل الرطب  

   

: األمٌر قال

 فؤلفٌتها زهراء ناقعة الثرى

  
 مفتحة األنوار عاطرة الترب

   
 عجبت لها أنى تضوع تربها

  
 على طول عهد منك بالمندل الرطب

   
وخرقاء مٌة ٌصؾ الرمة ذي قال

(1)
  :

 هً الشبه أعطافا و جٌدا ومقلة

 و مٌة أبهى بعد منها و أملح  

   

: أٌضا وقال

 أرى فٌك من خرقاء ٌا ظبٌة اللوى

  
 مشابه جنبت اعتبلق الحبابل

   
: األمٌر قال

 شٌه ألقى الربٌع علٌه حلة و

  
 فتضوعت بنسٌمها نفحاته

   

 الؽصون كؤنها و الطٌر تصفر فً

  
 وتر تشوق قلوبنا نؽماته

   

 و األنس مبثوث ٌدٌر كإوسه

  
 رشؤ تؽاٌر فً الجمال صفاته

   

 لم ٌدر شاربها لسحر جفونه

  
 !أمدامة صرعته أم لحظاته؟ 

   

زٌدون ابن قال
(2)

نونٌته فً 
(3)

 :

 أضحى التنابً بدٌبل عن تدانٌنا

 و ناب عن طٌب لقٌانا تجافٌنا  

   

: زٌدون ابن نونٌة ومحاكٌا متؽزال األمٌر لقا و

 و بً ؼادة من ظباء القصور

  
 تركت فإادي لدٌها رهٌنا

   

 تقطع نفسً إلٌها اشتٌاقا

  
 و ٌذهب قلبً إلٌها حنٌنا

   

 هً الظبً جٌدا هً السٌؾ لحظا

  
 هً البدر حسنا هً الؽصن لٌنا

   

 ـــــــــــــــــ

 .1919عنً بتصحٌحه كارلٌل هنري طبعة كلٌة  -الدٌوان-بة ذو الرمة ؼٌبلن بن عق (  1)

 .، شاعر أندلسً كان وزٌرا و كاتبا له دٌوان و رسالة فً التهكم(  م1071-1003)هو أبو الولٌد المخزومً األندلسً : ابن زٌدون (  2)

 .1957ابن زٌدون، الدٌوان تحقٌق علً عبد العظٌم، مكتبة النهضة القاهرة مصر  (  3)
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 فو هللا لوال ترجً اللقاء

  
 قٌناو تؤمٌل قربكم ما ب
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: تعلٌـــق -ب

 لم لكنه متنوعة، بؤطر الموحد هللا عبد بن سلٌمان الربٌع أبً األمٌر شعر فً التناص ظهر لقد

 كان عامة لكنه موفقة ؼٌر أو موفقة تجدٌد محاولة أو تفرٌعا، أو معارضة ٌكون قد اجترارا، ٌكن

 ٌسمها أن بعد قصابده قسٌا فً لٌضعها المستلهمة الصورة عناصر من وشٌبا المعنى ٌحضر

. الخاص بمٌسمه

 عموم فً لتإثر أو بكامله شعرٌا نصا لتثري تكن لم المستلهمة الصورة أن ننسى أال علٌنا لكن

 محدودٌة و جهة من البٌت وحدة سٌطرة ظل فً البٌتٌن، أو البٌت تتجاوز ال تكاد كانت بل التجربة

 األسطورة فً ٌتوفر ما وهذا إحالتها سعة أو امعانٌه تعدد وعدم أخرى، جهة من المستوحاة الصور

 وسٌاط لذلك ٌلجبوا أن للشعراء كان وما والحكاٌات، والقصص الشعبً والتراث الدٌنً والنص

. تتابعهم النقاد وأعٌن ٌبلحقهم المعانً( سرقة)
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 الخاتمــة
إضاءة لعل البحث وقد شارؾ على النهاٌة ٌكون  قد حقق الؽرض األساسً المطلوب، وهو     

 –الصورة الشعرٌة  فً شعر األمٌر أبً الربٌع سلٌمان بن عبد هللا الموحد، فقد حاول أن ٌوضح 

طبٌعة الصورة عند األمٌر أبً الربٌع سلٌمان بن عبد هللا الموحد وما تمتاز به من  –قدر المستطاع 

. خصابص ومواصفات

على درجة كافٌة من الفن  –ا فً عمومه –وال شك أنه قد اتضح لنا فً األخٌر أنها لم تكن 

التً قد تضعه فً مصاؾ المجٌدٌن من  –الفلتات  –صحٌح أن له بعضا من الصور ... واإلبداع

لم تتبوأ مكانا علٌا فً سماء الصورة الشعرٌة الخالدة  –عنده بوجه عام  –الشعراء  إال أن الصورة 

واألعشى والنابؽة وؼٌرهم فً  التً عرفناها عند الشعراء العظماء وعرفوا بها كامرئ القٌس

العصر الجاهلً، أوكعمروبن أبً ربٌعة وذي الرمةوشعراء النقابض فً العصر األموي أوكبشار 

والبحتري وأبً الطٌب المتنبً فً العصر العباسً، فلقد  بن برد ومن تلوه من الشعراء كؤبً تمام

فً المقام األول على  هعتمادمتواضعة سهلة بسٌطة فً الوقت نفسه، ال –عنده  –كانت الصورة 

األنماط الببلؼٌة المعروفة التً ٌؽلب علٌها التقلٌد وٌسٌطر علٌها اإلتباع واالحتذاء من جهة، ثم 

لقرب خٌاله وتواضع مستواه من جهة أخرى، ولذلك جاءت على درجة كبٌرة من البساطة 

. والوضوح والمباشرة

بٌع سلٌمان بن عبد هللا الموحد، وبطبٌعة تلك هً الصورة الشعرٌة فً شعر األمٌر أبً الر

فصبل الحال لم ٌتؤت لنا الوصول إلى هذه النتٌجة العامة المركزة إال بعد رحلة دراسٌة استؽرقت 

. و خاتمة فصول تمهٌدٌا وثبلثة

بٌن آراء القدماء  شعرٌةفقد خصصناه للحدٌث عن مفهوم الصورة ال فصل التمهٌديأما ال

متجانسة، وساعد توحدهم  –اتضح لنا أن نظرة القدماء كانت فً عمومها ووجهات نظر المحدثٌن و

ذاك إٌمانهم الشدٌد بثنابٌة اللفظ والمعنى، بٌنما اختلفت وجهات النظر عند المحدثٌن التً ظهرت فً 

وانتهٌنا إلى اعتناق المنهج الببلؼً القدٌم فً . كثرة التعارٌؾ واختبلؾ المناهج وتباٌن المشارب

هذه مع اإلضاءة ببعض المفاهٌم الحدٌثة فً أضٌق الحدود بحكم انتماء الشاعر إلى بٌبة دراستنا 

. كانت تولً الصورة البٌانٌة عناٌة كبٌرة
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كما عقدنا الفصل األول للحدٌث عن مصادر الصورة الشعرٌة فً شعر األمٌر أبً الربٌع  

الطبٌعة  و لطبٌعة الجامدةسلٌمان بن عبد هللا الموحد، واقتصرنا على مصدرٌن اثنٌن هما ا

. المتحركة

ورأٌنا أن أؼلب ما استلهمه الشاعر من الطبٌعة الجامدة كان من مصادر النور واإلشراق، 

وانتهٌنا إلى أن طبٌعة القصابد عنده، هً التً فرضت علٌه هذا االستمداد البلفت، ذلك أن مذهب 

ٌجد أنه ال ٌكاد ٌترك أمٌرا وال وزٌرا  إال الشاعر كان فً أساسه مذهبا مدحٌا، ومن ٌقرأ فً دٌوانه 

ومدحه، ومن هنا كان ال بد أن تكثر مصادر النور واإلشراق فً شعره، وترتبط باإلنسان أكثر، ألنه 

لكل أمٌر صفات فابقة فً الحرب والشدة والبؤس والكرم، ولكل عالم بحر زاخر من  –كما قلنا –

من الشاعر أن ٌرفعهم إلى درجة النجوم ومصاؾ األمر الذي استلزم . صفات المعرفة والعقل

الكواكب، واستلزم معه تكرار المعانً والدالالت، وأما بالنسبة لبلستمداد من الطبٌعة المتحركة، فقد 

رؼم تفننه فً  ظبًفً مجال التصوٌر بال –، ولم تكتسب الصورة عنده  ظبًرأٌنا النصٌب األوفر لل

بدالالتها المعروفة التً ال تخرج  –عنده –دٌدة، وإنما جاءت دالالت ج –توظٌؾ أسمابه المختلفة 

الوداعة و حٌث امتاح الشاعر صوره للداللة على طٌر، ولم ٌختلؾ األمر بالنسبة للالرقة واللٌنعن 

 واحدةحسب نوع كل  نباتات المختلفة، كما ارتبطت فً الوقت نفسه دالالت صور الاالمتاع

ألشجارالرسوخ فً وبا. جمال والرابحة العطرة وروح الحٌاةزهار الوطبٌعتها، حٌث جسد باأل

أما الفصل الثانً فقد ركزنا فٌه على جانب جوهري من جوانب األسلوب .األرض واستمرار الحٌاة

وذلك . وخصابصه عند الشاعر فً دراستنا للتراكٌب اللؽوٌة لكل شكل من أشكال الصور البٌانٌة

من الصور األخرى، فكان أن قسمنا هذا الفصل إلى قسمٌن لتمٌٌز الجانب الذي أبدعه عن ؼٌره 

متماٌزٌن متكاملٌن، رصدنا فً القسم األول التراكٌب اللؽوٌة وأهم ظواهرها لكل نمط ببلؼً، 

وتوصلنا عن طرٌق استقراء الصور وإحصابها وتحلٌلها إلى بعض النتابج اإلحصابٌة التً وجهتنا 

. إلى البحث عن مسبباتها

أسفر عنه اإلحصاء من نتابج أن صور التشبٌه عند األمٌر أبً الربٌع سلٌمان بن  وكان أول ما

عصره  فً عبد هللا الموحد تفوق ؼٌرها من ألوان الصور، وقد أرجعنا ذلك إلى الموقؾ الفنً السابد

واألعصر السابقة علٌه من حٌث إن هناك شبه إجماع على إعبلء التشبٌه، وتقدٌمه على ؼٌره من 

أن الشاعر كان ٌكثر من  –عن طرٌق  اإلحصاء دابما  –الببلؼٌة األخرى، وقد اتضح لنا  الوسابل

لتً أثبت اإلحصاء أنها أكثر األدوات حضورا، ولعل ا (الكاؾ) استخدام األداة فً التشبٌه، ال سٌما 
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كما  (الكاؾ)        هذا ٌعزز ما انتهٌنا إلٌه من أن الصورة جاءت عند الشاعر سهلة، ألن أداة

) ثم  (مثل ) ، ثم (كما)، ثم (كؤن ) ، (الكاؾ ) وتلً أداة . هومعلوم أقل داللة  من األدوات األخرى

وأما األفعال التً تفٌد المشابهة فقد اتضح لنا من خبلل اإلحصاء أنها ال تجًء إال على سبٌل  (كؤنما 

. الندرة

نها بالتشبٌهات المفردة وفً الوقت الذي اتفقت فٌه خصابص هذه األدوات من حٌث اقترا

بالتشبٌهات المركبة، ثم تمتاز بعد  –فقط  –تختصان  (وكؤنما ) و (كما ) والمركبة  نجد أن أداتً 

بانفرادها بتركٌب واحد خاص بها حٌث ٌكون  –برؼم اختصاصها ذاك   –(كؤنما )عن ( كما)ذلك 

على  (كما ) ن متوازٌتٌن، وتقوم التركٌب اللؽوي الذي تجًء فٌه دابما عبارة عن جملتٌن متطابقتً

)      الحفاظ على هذا التوازي بٌن ركنى التشبٌه المركبٌن، بٌنما تختفً هذه الخاصٌة عندما تكون 

بالتشبٌهات المركبة، إلى  (كؤنما ) هً أداة التشبٌه، وأرجعنا فً الوقت نفسه اختصاص  (كـؤنما 

. ي ٌتطلب ؼالبا التفصٌل واإلسهاب طبٌعة وظٌفتها التً تقوم بها، وهً التعلٌل الذ

وأما القسم الثانً من التشبٌه الذي ال ٌعتمد فٌه الشاعر على األداة فإما أن ٌكون مفردا موجزا  

ٌقتصر على ذكر الطرفٌن مجردٌن دون أن ٌمتد بوصؾ أحدهما، ربما ٌتبع المشبه به بوصؾ 

فً األؼلب  –وإما أن ٌجًء مركبا أووصفٌن ٌمتدان بمعنى المشابهة وٌطٌبلن من نفس الصورة، 

عندما ٌكون المشبه به مفعوال مطلقا مضافا فً الوقت نفسه مبٌنا لنوع  الفعل الذي ٌشكل  –األعم

. بدوره المشبه

تعددت مظاهرها ووجوهها، فقد تحققت فً  –فكما الحظنا –وأما التراكٌب اللؽوٌة لبلستعارة 

، وفً الفعل من جهة هقت فً الفعل من جهة فاعلاالسم المفرد، وفً االسم المضاؾ، كما تحق

وقد ٌحافظ الشاعر على الصفة االستعارٌة للفكرة أوالموقؾ فٌمتد باالستعارة لتشمل بٌتا . همفعول

. أوأكثر

كما الحظنا أن التركٌب اللؽوي لبلستعارة عندما ٌكون مختصرا سواء وقع فً لفظ أولفظٌن  

أكثر من  -أحٌانا –علٌة، ٌساعد الشاعر على أن ٌحشد مضاؾ أومضاؾ إلٌه أوجملة اسمٌة أوؾ

. استعارة فً البٌت الواحد

ولما لم تتضح لنا الفروق الدقٌقة للشكل الببلؼً الواحد بحٌث لم ٌتحدد بتركٌب لؽوي واحد، 

حاولنا فً القسم الثانً من هذا الفصل أن نقؾ على الفروق الدقٌقة، التً تمٌز كبل من هذه 

فحللنا جزبٌات هذه التراكٌب بهدؾ الوقوؾ على المواقع النحوٌة لكل منها، ثم معرفة االستخدامات، 
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 –الواقعة فٌها، واتضح لنا أن أؼلب التشابٌه المفردة  –البٌت  –مدى اتصالها بالعبارة الشعرٌة 

تجا فً جملة إسمٌة ٌصبح فٌها المشبه مبتدأ والمشبه به خبرا، وربما ٌكون  –المصحوبة باألداة 

والمشبه به خبرا لها، وعندما تحذؾ  (ألن ) سما اوالمشبه به خبرا لها، أو (لكؤن )  سمااالمشبه 

ألن  والمشبه به خبرا لها، كما ) األداة ٌؤتً المشبه مبتدأ والمشبه به خبرا  وربما ٌجًء المشبه اسما 

جا المشبه به مجرورا اتضح لنا أن المشبه ٌؤتً فً أحٌان قلٌلة صفة للمشبه به أوٌضاؾ إلٌه، أوي

سما افً الوقت الذي ٌجًء فٌه المشبه  –فً أؼلب األحٌان –بمن البٌانٌة الدالة على التشبٌه 

  (.الباء) مجرورا بؤي حرؾ من حروؾ الجر وؼالبا ما ٌكون الجار هوحرؾ 

 أن فاعلٌة التشبٌه عند الشاعر ال تتوقؾ على موقع المشبه به خبرا أوصفة –أٌضا–واتضح لنا 

، إال أن ذؾ األداةأوؼٌره، بل إنها تتوقؾ على نوع األداة، فشكل أداة داللتها، وتزداد هذه الفاعلٌة بح

القٌمة الفعلٌة للتشبٌه واألثر الحقٌقً له ٌتؤتى بتفاعله مع السٌاق، وهنا تبدوأهمٌة الصفات التً ٌتبعها 

به به حٌث ٌصبح التشبٌه متداخبل مع األمٌر أبً الربٌع سلٌمان بن عبد هللا الموحد بالمشبه أوالمش

. التراكٌب األخرى ومتفاعبل معها فً البٌت الواحد

وعندما تحتل جملة التشبٌه موقع الصفة أوالحال تبدوؼٌر منفصلة عن داللة البٌت كما ال ٌقتصر 

. تفاعل العبلقة بٌن الطرفٌن فقط وإنما ٌمتد هذا التفاعل واإلٌحاء لٌشمل العبارة الشعرٌة كلها

الحظنا فً أؼلب األحٌان أن  –فً البٌت الواحد–وعندما ٌقوم التشبٌه المفرد فً وحدات مستقلة 

هناك تؤثٌرا متبادال بٌنها، وعندما ٌفصل الشاعر فً المشبه به على نحوتصوٌري بحٌث ٌشكل 

البٌت  صورة مكتملة فإننا نجد هذا التفصٌل ٌنموبمعنى التشبٌه الذي ال ٌنفصل بدوره عن السٌاق فً

. الواحد

وأما التشابٌه المركبة، فقد كانت تراكٌبها اللؽوٌة متعددة عند األمٌر أبً الربٌع سلٌمان بن عبد 

وأول هذه التراكٌب التشبٌه الذي ال تصحبه األداة، . هللا الموحد، ولكل من هذه التراكٌب داللته

لنوع الفعل الذي ٌقوم مقام المشبه، وٌتحقق فً جملة فعلٌة ٌجا فٌها المشبه به مفعوال مطلقا مبٌنا 

وقد ال حظنا فً هذا المظهر اللؽوي أن المفعول المطلق ٌقوم بتفصٌل المشابهة وتوضٌحها وتؤكٌدها 

فً الوقت نفسه، باإلضافة إلى ما ٌحققه من التحام شدٌد بٌن طرفً التشبٌه، وقد ٌشمل هذا اللون من 

لها، فإنه ال ٌبدومنفصبل عن سٌاق البٌت على المستوٌٌن التشبٌه العبارة الشعرٌة كلها، وإن لم ٌشم

. النحوي والببلؼً
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وأما ثانً هذه التراكٌب، فهوالتشبٌه المركب الذي ٌحرص فٌه الشاعر على التوازي بٌن طرفٌه 

موازاة متؤنٌة تسعى بدورها إلى تحقٌق الوضوح أوال وقبل كل شًء، حٌث نجده ٌفصل فً ركنً 

حافظة لهذا التوازي، ومن هنا نفتقد التداخل العضوي  (كما)ما على نحونجد فٌه التشبٌه وٌوازي بٌنه

. بٌن الطرفٌن والتؤكٌد على المشابهة اللذٌن الحظناهما فً التركٌب السابق

وقد اتضح لنا أن المعانً النحوٌة  (كؤن)وأما ثالث هذه التراكٌب، فهوالتشبٌه الذي تكون أداته 

وخبرها بما ٌتم معنى المشبه  (كؤن)ذلك أن الشاعر ؼالبا ما ٌفصل بٌن اسم  فٌه أكثر تداخبل وتعقٌدا،

( كؤن) وبما ٌتصل نحوٌا باسم 

وأما االستعارة فقد الحظنا أنها عندما تقع فً االسم المفرد أواالسم المضاؾ فإنها تؤتً ؼٌر 

أن الشاعر عندما  كما ال حظنا. شدٌدة التفاعل مع سٌاقها، السٌما عندما ال ٌتبعها بصفات خاصة

ٌحدث تشوٌشا فً الترتٌب النحوي للجملة بحٌث ٌنحرؾ عن مقتضٌاتها المعٌارٌة النمطٌة فتتقدم 

بذلك االستعارة أوتتؤخر عن موقعها النحوي الطبٌعً، فإنه ؼالبا ما ٌكون لبلستعارة تؤثٌرها الفعال 

.  بالنسبة للسٌاق كلهفً السٌاق الذي ترد فٌه، بل ٌكسبها هذا االنحراؾ قٌمة إٌحابٌة 

وقد الحظنا أٌضا أنه عندما ٌمتد بالمعنى االستعاري تتداخل االستعارة والتركٌب النحوٌة بشكل 

الفت، أما إذا وقعت االستعارة فً الفعل وأصبحت تقوم فً الجملة، فإما أن تكون هذه الجملة 

إما  فً كثٌر من األحٌان، ومعطوفة على ؼٌرها من الجمل فً البٌت بشكل ٌبدي تفاعلها واتساقها 

تقع جملة االستعارة حاال ٌكشؾ معنى من المعانً التقرٌرٌة التً ٌشتمل علٌها البٌت فً أوله 

. وٌعمقه فً الوقت نفسه

والحظنا أنه عندما تقع االستعارة فً جواب الشرط أن هذا الموقع النحوي ٌكسبها صفة 

إلى أن الصورة كانت تجا فً األؼلب األعم منفصلة إٌضاحٌة تقرٌرٌة، وقد انتهٌنا من وقفاتنا تلك 

عن المعنى تابعة له إما بالشرح أوبالتؤكٌد أوبالتبرٌر، أي أنها لم تكن وسٌلة الشاعر األساسٌة فً 

. التعبٌر عن الفكرة أوالموقؾ 

وأمل الفصل الثالث فقد تناولنا فٌه التناص مع أشعار القدامى ومن عاصره فكان وافرا وفٌه 

. من اإلبداع، وقد ظهر متؤثرا بابن زٌدون فً نونٌته وذي الرمة ومهٌار الدٌلمًشًء 
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:  وبعد

إن الصفحات الماضٌة التً ألقت الضوء على الصورة الشعرٌة فً شعر األمٌر أبً الربٌع 

سلٌمان بن عبد هللا الموحد ال تزعم أنها قد أوفت بما ٌجب لهذه الدراسة أوأنها جمعت فؤوعت، 

                 .ل هلل وحده  ولكنها تقدم هذا البحث المتواضع للقارئ عله ٌجد فٌه جدٌدا مفٌدافالكما

ومما نوجه إلٌه القارئ الكرٌم والباحث أن دٌوان األمٌر أبً الربٌع سلٌمان بن عبد هللا الموحد 

مالٌات ٌشتمل على وصؾ من الروعة بمكان فً باب النسٌب وهوجدٌر بؤن نفرد له دراسة ضمن ج

المكان، كما أن الدٌوان احتوى على ألؽاز شعرٌة نادرا ما نجدها فً أشعار القدماء وهً األخرى 

. جدٌرة بالدراسة واإلمعان
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: وبحورها وقوافٌها أبٌاتها وعددو المقطوعات  القصائد مطالع فهرس

 البحر الروي القافٌة األبٌات المطلـــع

  الطوٌل ب  أعذب 10  أطٌب هو أو المسك كعرؾ سبلم

  الكامل ب  الباب 7  األحباب تذكر الرقاد منع

  السرٌع ب  الترب 3  قبره ٌنقله مٌت ما

  الطوٌل ب  التؽرب 7  الؽبل بها نطوي العٌس كخبلؾ وال

  الطوٌل ب  التقلب 1  وعلمت السهاد بتٌلٌت ألفت

  المنسرح ب  الجٌوب 3  بدر سماء فإنً أنظر

  البسٌط ب  الحقب 2  ٌؽٌره ال ود وبٌنك بٌنً

  البسٌط مخلع ب  الذباب 9  ٌباب العدى دٌار هذي

  المتقارب ب  الذنب 6  طابر ما الحبر أٌها أال

  الكامل مجزوء ب  الذنوب 15  ناوا وإن وموحدٌن

  الطوٌل ب  السحابب 5  مدامعً فاضت الموت ذكرت ما إذا

  الطوٌل ب  بالصوائ 7  جانب كل من الدهر صروؾ رمتنً

  البسٌط ب  الطرب 3  به نطقت قد مما هللا استؽفر

  الكامل ب  الؽرٌب 2  كؤنما الؽرٌب القبر صاحب ٌا

  الطوٌل ب  القرب 6  قلبً فً وشخصك عٌنً فً خٌالك

  الوافر ب  القرٌب 6  عبد نداء المإمنٌن أمٌر

  الطوٌل ب  الكتابب 4  لكرٌهة ٌنتضً ال شطب وذي

  المتقارب ب  الكرب 2  به من أكرم محمد يشفٌع
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  الكامل ب  المؽرب 5  واشرب فاسقنٌها األصٌل هذا

  الطوٌل ب  ترٌب 27  قرٌب الطوٌل العمر مدى بعٌد

  الطوٌل ب  جانب 5  الهوى تكنفه قد القلب من أال

  الطوٌل ب  جذب 3  قطعتها طوال كالدهر لٌلة وكم

  السرٌع ب  جواب 2  الضراب أداموا مما وفتٌة

  الكامل ب  حباب 2  فرنده خلت كالماء ومهند

  الطوٌل ب  راؼبا 6  بحاجتً قصدت قد الهً إلٌك

  الطوٌل ب  ربها 4  نحبها هللا قضى قد نفس ستعلم

  الطوٌل ب  رعبا 9  ذنبا عظمت إن و الدنٌا عثرة أقل

  الطوٌل ب  قلبا 4  قلبا وقاسٌة عطفا ألٌلة

  الطوٌل ب  قلبه 2  به ومن قلبً أٌن قوال خلٌلً

  السرٌع ب  كاتبه 2  رأى من ٌا الرحمن إلى ارؼب

  السرٌع ب  معجب 5  قلته إذا الثبلثً اسم ما

  الطوٌل ب  والحواجب 10  أهٌؾ المعاطؾ لدن بابً أال

  الطوٌل ب  وصاحبا 2  بمفرقً المشٌب الح وقد أقول

  الكامل ب  وعتابه 3  كفهب الكإوس أهدى الذي افدي

  الطوٌل ب  وٌضرب 7  جرٌمة لؽٌر شًء ما فدٌتك

  المتدارك ب  ٌلتهب 19  تنسكب جفونك أدموع

  الطوٌل ء  اقتضاءه 3  كؤنما ألح دهر من عذٌري
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  الكامل ء  اإلرجاء 34  الظلماء إٌابك بنور ضاءت

  الكامل ء  اإلسراء 4  صبابتً لفرط ٌفندنً من ٌا

  الكامل ء  النظرات 4  لحسنه نظٌر ال أنس محلو

  البسٌط ء  بٌضاء 8  ٌشٌدها إٌمان قبة هلل

  الكامل ء  حٌاء 5  العذراء كوجنة إلٌك خذها

  البسٌط ت  المحٌطات 2  مرتبطا ظل جواد أي هلل

  المتقارب ت  راحته 2  ضحى علٌنا ٌطوؾ وساق

  املالك ت  لذاته 7  ثمراته أٌنعت ٌوم هلل

  الكامل ت  وجناتها 9  منظرا الؽزالة مثل بها لً من

  الطوٌل ت  وخبت 7  ناقتً األحبة نحو ٌممت إذا

  الخفٌؾ ج  الثجاج 2  كفا البسٌطة نحوك بسطت

  البسٌط مخلع ج  السروج 6  بدرا السعود ببرج لحت

  البسٌط ح  إفصاحا 6  أندلس تشكرك إن هللا خلٌفة

  الطوٌل ح  جناح 6  ؼٌره الطٌر فً لٌس اسم ما أحاجٌك

  السرٌع ح  روح 10  روح له لٌس طابر ما

  البسٌط ح  سفح 10  ٌقتدح المحزون حشى من األسى زند

  المتقارب ح  نكح 3  النكاح ٌرٌد ال ناكح وما

  الكامل ح  وصراح 5  ناطق شخص وهو لشًء اسم ما

  الطوٌل د  ديأب 10  العهد عن قط حلت ما والهوى أما
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  المتقارب د  ارشد 6  سٌدي ٌا أملت لقاءك

  المتقارب د  البرود 4  النقا ؼصن مثل وعلقته

  الطوٌل د  السعد 8  والمجد السعادة أفق فً تطلع

  الطوٌل د  العقد 15  السعد قمر أم فتان ٌا أوجهك

  الطوٌل د العهد 8  فوحبكم شخصكم عنً ؼاب لبن

  البسٌط مخلع د القتاد 6  والسهاد البٌن شفنً قد

 الكامل د  المورد 11  على بنا والمطً حفصة أم ٌا

 الكامل د  الوخدا 13  عٌسهم واستقلت األحبة رحل

 البسٌط د  بٌدي 4  ارحمه بت ندٌما ٌشفً هللا

  الوافر د  رقادا 5  باتت ورقاء لوعتً وهٌج

  الكامل د  زٌاده 10  تبٌانه على تبحث إن الشًء ما

  الكامل د  سهاده 7  لبعاده صبابة ٌذوب صب

  المتقارب مجزوء د  صده 2  الذي اسم ما أحاجٌك

  الرجز مجزوء د  كبدي 14  خلدي عن األسى جل

  الكامل د  لفقده 4  لحده تضمن قبر على سلم

  المجتث د  مرادي 5  قرٌب الحبٌب قالوا

  الطوٌل د مساعد 3  صحبتً طول ٌسؤموا لم صحبة ولً

  السرٌع د دـممت 4  دهره بارك من عجبا ٌا

  البسٌط د  ادـمٌع 10  تزداد واألشواق التصبر كٌؾ
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  الطوٌل د  والسعد 4  المجد بك حل العلٌاء قبة أٌا

  الطوٌل د  وتعاند 2 لوجهة كل بنوبنواآلمال ونحن

  الخفٌؾ د  وصده 2  عبده أنا من وصؾ الدمع صفة

  المتقارب ر  واذكره 6  جبتما إذا احبًص أٌا

  الطوٌل ر  أسامره 14  نحوأرضهم من الح لبرق أرقت

  السرٌع ر  أسرارها 3  وقد فحل ؼٌر من حامل ما

  الطوٌل ر  أسٌر 5  أسٌر ٌدٌك فً وقلبً نؤٌت

  الطوٌل ر  أسٌر 7  مضجعً ٌفارق ال خلٌل ورب

  البسٌط ر  شرالب 3  نهنبه أن قدرا الناس أعظم ٌا

  البسٌط ر  البشر 5  نهنبه أن قدرا الناس أعظم ٌا

 الطوٌل ر  الدهر 4  بنافع البكاء ما صبرا ٌقولون

 الطوٌل ر  الزهر 10  السحر مع النسٌم فاح كما سبلم

  البسٌط ر  السمر 5  معترك الجو وبٌن الرٌاض بٌن

  البسٌط ر  الشجر 8  زاهرهأ وشت بما الربٌع حً

  البسٌط ر  الصدر 3  حقٌقته تدري فبل دق الحب

  السرٌع ر  الطٌر 4  فطنة وذا فهم ذا حاجٌت

 الطوٌل ر  العذار 2  جوابكم ٌكون أن أرضى كنت وما

 الطوٌل ر  النشر 5  الجمر على الضلوع منها ومحلٌة

  المتقارب ر  انحدر 3  صاعدا ٌرى ال سابق وما
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  الخفٌؾ ر  باختٌار 6  والفخار والعبل المجد قبة

  المنسرح ر  بمبتكر 4  شجره ما للضمٌر مظهرا ٌا

  الطوٌل ر  تبشر 10  المدثر النبوم هذا أٌا تنبه

  الطوٌل ر  تصبرا 4  فراقه أحب إن ما صاحب ولً

 الوافر ر  تطٌر 2  جناح ببل تطٌر وطابرة

 الوافر ر  جار 9  رمس ببطن الفبلة أساكنة

  المدٌد ر  خطر 3  دارهم الماضون ترك

  الكامل ر  سرى 5  وللورى ألوؾ ٌا تنافً أن لك

  الطوٌل ر  سرور 3  وعمرت سقٌت األسنى أمنزلنا

  الطوٌل ر  سعٌر 6  بحور للفراق دموعً من طمت

  المتقارب ر  ضرر 5  كبر من ال ترما وشمطاء

  السرٌع ر  فرار 8  النفار حب حبك علمنً

  المتقارب ر  كبر 2  الصؽر فً ذكر ما أحاجٌك

  الطوٌل ر  محبرا 6  وقعه الحس على خاؾ الندى وقطر

  الطوٌل ر  مزور 8  مفرقً شٌب رأت لما وجهها زوت

  المتقارب ر  مستبشره 4  مسفره بكم األمانً وجوه

  المتقارب ر  مستنكرا 13  مسفرا أتى لما الصبح أتى

  الوافر ر  رمفت 8  الكا حٌث صاح ٌا أال

  الطوٌل ر  ندري 6  ومثله أخاك دع لٌوم هلم
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  الخفٌؾ مجزوء ر  هجره 7  أتٌته حلم بٌت

  الطوٌل ر  والبدر 12  القفر ومها النقا رٌم أمشبهة

  البسٌط ر  وأنصار 16  الدار تدنوبك إذ ٌزداد الشوق

  الكامل ر  سرورا و 9  متهلل وجهه ٌوم هلل

  الوافر ر  للصؽٌر و 12  بالمسٌر تإذن األعمار هً

  الطوٌل ر للهجر و 2  دهره تقسم قد اسم ما خلٌلً

  المتقارب ر  ٌسفر 15  تمطر دٌمة ترى تنبه

  المتقارب ر  ٌكبر 4  سٌدي ٌا الطرؾ عن بعثت

  المتقارب س  األنفس 4  المجلس ببرجكم أضاء

  البسٌط س  الفرس 3  جٌل انه إال األنؾ وشامخ

  البسٌط س  القبس 1  تصعده الطور وكان موسى فكنت

  الكامل س  كاسه 4  انسه تكال قد ٌوم هلل

  السٌط ش  انتعاشا 3  علته فٌه أقامت ما مدنؾ و

  السرٌع ش  فتشا 2  الؽازه شبت ما إذا اسم ما

  الكامل ش  وحاشا 2  مشروبنا فً وقعن الذباب قالوا

  الخفٌؾ ض  بٌاضا 2  منى بالرأس المشٌب وفد حل

  الطوٌل ع  أسرع 6  رحٌلنا ؼداة الصؽرى ابنتً تقول

  البسٌط ع  أضلعه 7  مصرعه الحب قتٌل من الهوى حسب

  الوافر ع  الصدٌع 7  ولوعً فشفى بٌنهم تقضً
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  الكامل ع  الطلع 34  األربع الرٌاح بنصركم هبت

  المتقارب ع  المسمع 4  مهضومة القد وممشوقة

  الطوٌل ع  الودابع 8  وفٌه وأنت لبنى ٌا أعندك

  الخفٌؾ ع  ربوعه 6  رأٌنا فٌمن الفقٌه ٌقول ما

  الطوٌل ع  رجوع 4  النقا إلى الوادٌٌن شجرات أٌا

  الطوٌل ع  سٌشبع 6  جاهدا رملة حب ألخفً وإنً

 الطوٌل ع قع 8 المصانع تلك األشواق لك أهاجت

 المتقارب ع مستودعه 7 أربعة أحرؾ له اسم وما

 المتقارب ع مسرعا 4  جزعت ما إذا صاحبان ولً

 الطوٌل ع مسمعا 12 بالذي أنا فما كفً أالبمتً

 الطوٌل ع مصدعا 9 سٌدي الترحل أٌن وقابلة

 الرجز مجزوء ع ودعه 2 الجمعة ٌوم الٌوم

 السرٌع ع  وضبع 3  ؼرنً قد القول شرٌؾ من كم

 السرٌع ع ٌنفع 14  لعٌق ال الحب فً البما ٌا

 المتقارب ؾ الصفه 2  قصعة فوقها وحاملة

 الطوٌل ؾ ألؾ 11  فهاجنً الحبٌب مؽنً على مررت

 المتقارب ؾ  عطفها 2 لدنة سرحة حٌها أال

 الكامل ؾ عكوؾ 10 ألوؾ فٌك السهد جفونً ألفت

 الرمل ؾ منعطفا 3  مصرفا عنه عٌناي تجد لم
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 الكامل ؾ ٌعطفوا 9 قؾالمو ذاك فإن بالحجٌج قؾ

 البسٌط ؾ ٌكؾ 2  جوانبها سالت وقد إلٌها انظر

 الوافر ق ابتبلقا 10 السباق الفضل فً حاز من أٌا

 الطوٌل ق  أحمق 4  بحكمه األنام ٌرضى حاكم وما

 الرمل ق األرقا 31  طرقا طٌؾ وهللا بؤبً

 الرمل ق الماق 29 تطاق ال لهمومً صبري عٌل

 الكامل ق الوامق 5 تلتظً جوانحوال صبر ومطٌل

 الرمل ق حرق 7  ؼرقً فً دمعها من مقلة

 الوافر ق ربقا 3 عتٌقا سلساال الراح سقانً

 الطوٌل ق واشتٌاقه 4  مقنع وهو لوزار ضره وما

 البسٌط ق الوارقا و 4 بها مال التفاح دوحة إلى أنظر

 الكامل ك افتكا 22 أبرك ما للهدى جدك عزمات

 المتقارب ك بك 4 تٌهها هاجرتًل شكوت

 السرٌع ك درك 4  عندها دمعً شاط كعبة ٌا

 الخفٌؾ ك فعالك 4 خصالك عد أطٌق ال سٌدي

  البسٌط ك  مثواك 7 فازدجري فرطت ما حسبك نفس ٌا

  السرٌع ك  والمسك 4  شاربا التمنً شاربا ٌا

  البسٌط ك  ٌصحبكا 3  ٌقدمك فالتؤٌٌد بالسبلمة سر

  الخفٌؾ ل  األبطال 2 وجمال وهٌبة زع أنا
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  الكامل ل  األرقام 12 الترحال فلٌك وجهك للقاء

  الكامل ل  المنزال 26 وٌرحبل ٌحط أن من الزٌل أرح

  الطوٌل ل  النبل 3 تحركا ٌستطٌع ال ومستخدم

  الطوٌل ل  الوحل 2 خطوها لكن كالبرق وماشٌة

  لطوٌلا ل  أوال 3 أخره ختمنا قد ٌوم اإلرب

  الكامل ل  بالسالً 7 البالً بالشراب ٌدعو شوال

  المتقارب مجزوء ل  بخله 2 الذي اسم ما هات أال

  الطوٌل ل  بمثله 2 كلما ٌبلع نابٌن لذي أعجب أال

  الوافر ل  حال 6 المعالً ذوي الكرام أخً ابن أٌا

  الوافر ل  علٌل 9  الؽلٌل حر أببللكم شفى

  المتقارب ل  قلى 4  الهوى عن ااصطحب ما وخلٌن

  الطوٌل ل  قلٌل 9 رحٌبل نوٌت قد إنً حنانٌك

  البسٌط ل  مشتؽل 8  األجل ترحالك فً البٌن مزمع ٌا

  الكامل ل  مشؽول 15  ضبٌبل أراك مالً سابلً ٌا

  الطوٌل ل  مشكبل 5  فإننً المإمنٌن أمٌر رضاك

  مدٌدال ل  همول 8  جفتنً فتاة من عذٌري من

  الطوٌل ل  األصابل و 5  بعدما األحبة مؽنً على مررت

  الكامل ل  والشمال 2  خوخة خلٌلً ٌا نحوك أرسلت

  المتقارب ل  ٌقبل 3  الذي تلق هللا على توكل
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  السرٌع م ابتسام 7  سجام بدموع ٌبكً الجو

  الخفٌؾ م  األٌام 3  نٌام ونحن بنا بٌن جد

  الخفٌؾ م  الحسام 2  تودي بالمرء اللسان عثرات

  البسٌط م  الحلم 9 ٌنصرم والعمر لٌله نابما ٌا

  البسٌط م  الدٌم 2  جدث من الؽٌث سقٌت الؽرٌب قبر

  الرمل مجزوء م  الظبلم 4  المدام كاس أدر قم

  الوافر م  الؽمام 6  الكرام دار ٌا هللا رعاك

  افرالو م  المستهام 3  أودت اللحظ بابل واسمر

  المتقارب م بالقابمة 5  دهرها أبدا وقابمة

  الكامل م  بمقدمة 5  حسبتها الظبلل تحت وزوارق

  الطوٌل م  تكلما 3  رأسه عند طعمه برمس ومٌت

 البسٌط م  تنم 5  علم على ؼرٌد بالصبح أتاك

 البسٌط م  حكم 9 موفقة كانت ولو نفسً عتبت

  السرٌع م  ختام 4  عاتقا قرقفا  دونكموها

  الطوٌل م  سقم 2 بجفنه تخال وسنان وأسمر

  الطوٌل م عظمى 10  مفارقً الفراق أٌام وشٌبن

  المتقارب م  عندما 18  السما فؤبكى ناعم المجد نعى

  الوافر م  قدٌما 4  األلمعً للفقٌه قل أال

 البسٌط م  مبتسم 6  محتشم جد صموت وقار وذي
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 البسٌط م  محتوم 9  مهزوم الحق بجٌش الضبلل جٌش

  السرٌع م  مدام 4  ودام علٌنا الفضل لك دمت

  الطوٌل م  مكمم 14  النقا عٌنً ترى هل شعري لٌت أال

  الطوٌل م  والتكرم 8   أكفهم العفاة مد من خٌر أٌا

  الكامل م  الدٌلم و 8  لها حجت التً الفضل كعبة ٌا

  الوافر م  مٌماالػ و 10 عمرو أم معاهد لً صؾ أال

 البسٌط م  وقدم 9  األلم أالمك بالملك الم

  الطوٌل م  وقوامه 5  تمامه عند كالبدر وعلقته

  الكامل مجزوء ن  أعنً 4  ٌا اآلمال موقؾ ٌا

 البسٌط ن  الحزنا 5  الدمنا تسال ذا فكم علٌك رفقا

  المدٌد ن  الدنان 13  واسقٌانً اشربا خلٌلً ٌا

  الرمل مجزوء ن  المبانً 4  فٌه ٌسل لمتنً ما

  الكامل ن  إنسان 2  طابر أبوه من فدٌتك خبر

 الرمل ن  تفتنا 15  نحومنً بنا الحادي أٌها

  المتقارب ن  رهٌنا  18  القصور ظباء من ؼادة بً و

  الطوٌل ن  ظعٌنها 9 قطٌنها بؤن دار نبك العٌس قؾ

  ثالمجت ن  لدٌنا 5  خبر الطٌؾ أٌها ٌا

  البسٌط ن  منن 6  نعم من هلل كم الدٌن ؼرة ٌا

  البسٌط ن  والبدن 8  لؽزة فاستمع اسما شعري فً ألؽزت
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  الوافر ن  والمؽانً 10  زمان بمدى الحشى فً كلوم

  المدٌد ن  وسنً 20  وأرقنً أهوى من نام

  البسٌط ن  ٌحٌٌنً 7  دارٌن نحو من أتت هل الصبا سل

  الرجز هـ  به 4  سربه فً نامإم ؼدا من ٌا

  البسٌط هـ  ترصده 12  ٌهدبه عٌنٌه ملء راقدا ٌا

  الطوٌل هـ  ركابها 11  بسحٌرة اأدلجو لركب أقول

  الوافر هـ  علٌه 2  بٌضا السودان ٌصرؾ واسمر

  المتقارب هـ  مشٌها 2  التً اسم ما خبرونً أال

  بسٌطال هـ  ملقٌه 7  فٌلقٌه سمعً على ٌبث لوم

  السرٌع هـ  نعماه 6  مواله ذكر عن ؼافبل ٌا

  الطوٌل هـ  وانتهى 9  ٌتنبها أن للوسنان إن أما

  الطوٌل ي  حادٌا 7  ركابنا للقاء ثنٌنا ولما

  الطوٌل ي  العوالٌا و 17  المذاكٌا المقربات تعد عبلم
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 :الشعرٌة البحور توزٌــع فهرس
 

  اتــاألبً  دــالقصائ  البحــــر

 238 39  البسٌط

 112 17  الوافر

 332 37  الكامل

 20 3  الرجز

 93 7  الرمل

 89 18  السرٌع

 7 2  المنسرح

 36 10  الخفٌؾ

 10 2  المجتث

 156 29  المتقارب

 19 1  المتدارك

 485 72  الطوٌل

 44 4  المدٌد

 1641 241  13/  المجموع
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عمال الموحدٌن فً بجاٌة  

الحاكــــم  فترة الحكم ظــاتمالح

و على بجاٌة للسٌد أبً محمد عبد هللا و 

 استورز له ٌخلؾ بن الحسٌن
 أبو عبد هللا بن عبد المإمن 1152 1163

 الوزٌر
1163 

1166 

1152 

1163 
 ٌخلؾ بن الحسٌن

 1166 1179 من قبل أخٌه أبً ٌعقوب
أبو زكرٌاء بن عبد المإمن 

 

 1179 1185 من قبل أخٌه أبً ٌعقوب
أبً موسى بن عبد المإمن 

 

 أحمد الصقلً 1185 - دخلها من البحر

 - 1188 
أبو الحسن بن أبً حفص بن عبد 

 المإمن

حسب ابن خلدون ٌحتمل أن ٌكون قد 

تولى أثناء هذه الفترة، و قبل والٌة 

 تلمسان

1199 - 
أبو الربٌع بن عبد هللا بن عبد 

 المؤمن

 1199 1208 من قبل محمد بن المنور
أبو الحسن بن أبً حفص بن عبد 

 المإمن

 ابن األطاس 1224 - هـ لعمه المؤمون 624أخذ البٌعة سنة 

 

 

 

 

 

 

عمال الموحدٌن فً تلمسان 
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دخل المدٌنة بعد أخذ وهران، ثم عفا عن أهلها 

   هـ ؟ 540بعض المصادر سنة )
 عبد المإمن بن علً الكومً 1144 1144

 1144 - من قبل عبد المإمن 
ٌوسؾ بن وانودٌن أو  سلٌمان بن محمد 

 بن وانودٌن

السٌد أبً  البنهعقد عبد المإمن على تلمسان 

 حفص و استوزر له أبا محمد بن وانودٌن 
أبو حفص بن عبد المإمن    1152 1263

 أبو محمد بن وانودٌن 1152 1158 الوزٌر 

 إمنأبو عمران بن عبد الم 1263 1269 من قبل أخٌه أبو ٌعقوب 

 أبو الحسن بن أبً حفص 1269 1185 سنة زحؾ ابن ؼانٌة على الببلد 

 أبو زٌد بن أبً حفص 1185 1199 -

 أبو الربٌع بن عبد هللا بن عبد المؤمن 1199 1208 -

ثم زحؾ ابن ؼانٌة على تلمسان و قتل أبً 

 عمران 
 أبو عمران بن ٌوسؾ بن عبد المإمن 1209 1209

ٌاء من فاس ففر ابن ثم زحؾ إلٌه أبو زكر

ؼانٌة إلى مكانه من قاصٌة إفرٌقٌة و معه 

محمد بن مسعود البلط شٌخ الدواودة من رٌاح 

 و ؼٌره من أعراب رٌاح و سلٌم 

 ٌحً بن إسحاق بن محمد بن ؼانٌة 1209 1209

 حفص أبو زكرٌاء بن أبً ٌحً بن أبً 1209 1209 شٌخ الحفصٌٌن 

 أبو زٌد بن ٌوجان 1209 1214 ٌة من قبل الناصر، ثم نفً إلى مرس

 أبو سعٌد بن المنصور 1214 - من قبل المستنصر 

 محمد بن أبً زٌد بن ٌوجان 1224 - هـ للمؤمون  624أخد البٌعة سنة 

ثم استولى علٌها أبو زكرٌاء الحفصً و أقر 

 ٌؽمراسن على عمله 
1242 1236 

أبو ٌحً ٌؽمراسن بن زٌان 
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 والمراجع المصادر

: المصـــادر –ال أو

. القرآن الكرٌم  -1

: اآلمــدي  -2

 العلمٌة المكتبة الحمٌد، عبد الدٌن محً وتعلٌق تحقٌق والبحتري، تمام أبً بٌن الموازنة -

.  –تارٌخ بدون  –بٌروت

: األثٌـر ابن  -3

 الحلبً مطبعة الحمٌد، عبد الدٌن محً محمد تحقٌق والشاعر، الكاتب أدب فً السابر المثل -

. 1939 القاهرة

. هـ 1290 القاهرة  –الكبرى المطبعة محمد، بن علً الدٌن عز التارٌخ، فً الكامل -

: خلكـان ابن  -4

. م1948 المصرٌة النهضة مكتبة الحمٌد، عبد الدٌن محً محمد تحقٌق األعٌان، وفٌات -

: القٌروانً رشٌق ابن -5

 عبد الدٌن محً محمد ٌهحواش وعلق وفصله ،حققه ونقده وآدابه الشعر محاسن فً العمدة -

.  م 1981 الخامسة، الطبعة الجٌل، دار الحمٌد

:  الجمحً سبلم ابن  -6

.  م 1952 القاهرة المعارؾ، دار شاكر، محمد محمود شرحه الشعراء، فحول طبقات -

: طباطبـــــا ابن -7

. م1985 والنشر للطباعة العلوم دار المانع، ناصر بن العزٌز عبد تحقٌق الشعر، عٌار-

:  قتٌــــــبة ابن -8

 الثانٌة الطبعة مصر، المعارؾ، دار شاكر، محمد أحمد وشرح تحقٌق والشعراء، الشعر -

.  م 1966
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 1984 هـ 1405)  األولى الطبعة لبنان، بٌروت، العلمٌة، الكتب دار الكبٌر، المعانً كتاب -

(. م

: المعتز ابن -9

. م 1935 المتنبً مكتبة بؽداد، ،كراتشقوفسكً أؼناطوس تحقٌق البدٌع، كتاب -

: منظور ابن -10

 .القاهرة المعارؾ، دار العرب، لسان -

: المراكشً عذارى ابن -11

 1983 بٌروت الثقافة ،دار ،كوالن ،س ج تحقٌق والمؽرب األندلس إخبار فً المؽرب البٌان -

.  3 ط

: المالك عبد  سعٌد ابن -12

.  2 ط 1964 مصر المعارؾ ،دار ضٌؾ شوقً ،تحقٌق المؽرب حلً فً المؽرب -

: زٌدون ابن -13

.  1957 مصر القاهرة النهضة، مكتبة العظٌم، عبد علً تحقٌق الدٌوان، -

: الموحد هللا عبد بن سلٌمان الربٌع أبً األمٌر -14

 ومحمد الطنجً  تاوٌت بن محمد تحقٌق الموحد، هللا عبد بن سلٌمان الربٌع أبً األمٌر دٌوان -

 محمد جامعة اآلداب كلٌة منشورات القباج، العباس بن ومحمد أعراب وسعٌد التٌطوانً تتاوي بن

. المؽرب الخامس،

: التوحٌدي حٌان أبو  –15

 دار منشورات الزٌن، أحمد أمٌن، أحمد ؼرٌبه وشرح وضبطه صححه والمإانسة، االمتناع -

 .تارٌخ بدون لبنان، بٌروت، الحٌاة، مكتبة
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: متنبًال الطٌب أبو -16

 السقا مصطفى فهارسه ووضع وصححه ضبطه العكبري، البقاء أبً شرح المتنبً، دٌوان -

. القاهرة الفكر، دار شلبً،  الحفٌظ وعبد األبٌاري وإبراهٌم

: المعري العبلء أبو -17

 المصرٌة الكتب دار ،القاهرة التراث إحٌاء ،لجنة التبرٌزي الخطٌب  –الزند سقط شرح -

. م 1940

: الثعالبً منصور أبو  –18

 القاهرة الثانٌة الطبعة السعادة، مطبعة الحمٌد، عبد الدٌن محً محمد تحقٌق الدهر، ٌتٌمة -

(.  م 1952 -هـ 1375)

. هــ 1334 1ط عنبر، صادق محمد تحقٌق سمعت، ما أحسن  -

(.  م1903 -هـ 1321)اإلسكندرٌة التجارٌة، المطبعة أبوعلً، أحمد شعراءه ترجم المنتحل، -

: العسكري هبلل أبو -19

 العلمٌة الكتب دار قمٌحة، مفٌد الدكتور نصه وضبط حققه والشعر، الكتابة: الصناعتٌن كتاب -

. م 1984 الثانٌة، الطبعة لبنان، بٌروت،

 القدسً، مكتبة الشنقٌطً، محمود ومحمد عبده، محمد: الشٌخٌن نسخة عن المعانً، دٌوان -

.  تارٌخ بدون

  :الجاحظ -20

.  تارٌخ بدون بٌروت، الجٌل، دار هارون، السبلم عبد وشرح تحقٌق والتبٌٌن، البٌان -

. م 1955 العوم، إحٌاء دار الحٌوان، -

 

 

:  األنصاري األحوص  –21
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 للتؤلٌؾ العامة المصرٌة الهٌبة جمال، سلٌمان عادل وحققه جمعه األنصاري، األحوص شعر -

. م 1970 القاهرة، والنشر

:  طالٌس طوأرس  –22

. م 1973 الثانٌة، الطبعة الثقافة، دار بٌروت، بدوي، الرحمن عبد. ت الشعر، فن -

:  األصمعً -23

 الطبٌعة مصر، المعارؾ، دار شاكر، محمد وأحمد هارون، السبلم عبد تحقٌق األصمعٌات، -

. م 1964 الثانٌة،

:  األعشى -24

.   م 1960 والنشر للطباعة بٌروت دار األعشى، دٌوان -

:  القٌس امرإ -25

  الثانٌة الطبٌعة مصر، المعارؾ دار إبراهٌم، الفضل أبو محمد تحقٌق القٌس، امرئ دٌوان -

.   م 1964

: القزوٌنً الخطٌب -26

( 1985 -1405) األولى الطبعة لبنان، بٌروت، العلمٌة، الكتب دار الببلؼة، علوم فً اإلضاح -

:  التبرٌزي الخطٌب -27

. تارٌخ دون بمصر المعارؾ، دار عزام، عبده محمد تحقٌق تمام، أبً ندٌوا شرح -

:  الجرجانً القاهر عبد -28

 لبنان، بٌروت، المعرفة، دار رضا، رشٌد محمد السٌد حواشٌه وعلق صححه الببلؼة، أسرار -

. تارٌخ بدون

.  القاهرة الخانجً، مكتبة شاكر، محمد محمود حواشٌه وعلق قراه اإلعجاز، دالبل -

: الجرجانً القاضً -29
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 الكتب إحٌاء دار الحلبً، عٌسى الشاذلً، هاشم تحقٌق وخصومه، المتنبً بٌن الوساطة -

.  القاهرة العربٌة،

: جعفر بن قدامة -30

.  تارٌخ بدون الثالثة، الطبعة الخانجً،القاهرة، مكتبة مصطفى، كمال تحقٌق الشعر، نقد -

:  المبرد -31

.  م1985بٌروت، المعارؾ، مإسسة األدب،و اللؽة فً الكامل -

:  محمد بن أحمد أبوعلً مسكوٌه -32

 .تارٌخ بدون مصر، الصناعٌة، التمدن شركة األمم، تجارب -

: المرزبانً -33

. القاهرة العربً، الفكر دار البجاوي، محمد علً. ت الموشح، -

: الظبً المفضل -34

 الطبعة المعارؾ،القاهرة، دار هارون، سبلمال وعبد شاكر، محمد أحمد تحقٌق المفضلٌات، -

 .1964 الخامسة

: التلمسانً محمد بن أحمد المقري -35

 عباس، إحسان ،تحقٌق الخطٌب الدٌن لسان ووزٌرها الرطٌب األندلس ؼصن من الطٌب نفح -

.  1968 بٌروت الصادر ر دا

: عقبة بن ؼٌبلن الرمة ذو -36

.  1919 كلٌة ،طبعة هنري كرلٌل ، بتصحٌحه ،عنً الدٌوان -

نون طه، خلٌل إبراهٌم السامرابً، ناطق صالح مطلوب، تارٌخ المؽرب العربً، دار دعبد الواحد  -37

 .2004: ، سنة1الكتب الوطنٌة، بن ؼازي لٌبٌا، ط

. لٌبٌا ؼازي بن الوطنٌة، الكتب دار العربً، المؽرب تارٌخ -
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( المؤلفة بالعربٌة)المراجع  -ثانٌا

:  باسع إحسان -1

  م 1988 الخامسة، الطبعة بٌروت، الثقافة، دار العرب، عند األبً النقد تارٌخ -

.  الثانٌة الطبعة بٌروت، الثقافة، دار الشعر، فن -

:  أمٌن أحمد -2

. م 1964 السابعة الطبعة القاهرة، المصرٌة، النهضة مكتبة اإلسبلم، ضحى -

:  بسام الساعً أحمد -3

. م 1984 األولى، الطبعة دمشق، والنشر، للطباعة المنارة والنقد، الببلؼة بٌن الصورة -

:  طبانة بدوى -4

.  م 1974 الثالثة، الطبعة بٌروت، الثقافة، دار األدبٌة، السرقات -

:  عصفور أحمد جابر -5

. م 1980 القاهرة، المعارؾ، دار والببلؼً، النقدي التراث فً الفنٌة الصورة -

:  ؼرٌب روز -6

.  م 1971 بٌروت، الحدٌث، النقد فً دتمهً -

:  عٌاد محمد شكرى -7

. م 1987 القاهرة، الثانٌة، الطبٌعة المعرفة، دار الشعر، موسٌقى -

:  الضٌؾ شوقً -8

. الخامسة الطبعة القاهرة، المعارؾ، دار األدبً، النقد فً -

 .رالعش الطبعة القاهرة، المعارؾ، دار العربً، الشعر فً ومذاهبه الفن -

 

 

:  البستانً صبحً -9
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 1986 األولى الطبعة والنشر، للطباعة اللبنانً الفكر دار –الفنٌة الكتابة فً الشعرٌة الصورة -

. م

:  حسٌن الحمٌد عبد -10

. م1949 القاهرة، العلوم مطبعة المصرٌة، األنجلو مكتبة لؤلدب، الفنٌة األصول-

:  العٌسوي الحمٌد عبد -11

 م 1988 األولى، الطبعة القاهرة، العربً، المجلد مكتبة فنٌة، تارٌخٌة اسةدر التشبٌه، بٌان -

:  تلمٌة المنعم عبد -12

. م 1978 القاهرة، الثقافة، دار األدبً، الجمال علم إلى مداخل -

:  إسماعٌل الدٌن عز -13

. م 1984 القاهرة بالفجالة، ؼرٌب مكتبة: لؤلدب النفس التفسٌر -
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ملخص البحث 

 ؼرض فً سٌما وال الفنٌة، بالصور ثر الموحد هللا عبد بن سلٌمان الربٌع أبً األمٌر دٌوان

 تجربة على تحكمو محاسنه، وتجلً مؽلقاته، تفتح دراسات له تفرد بؤن جدٌر هو الذي النسٌب

. فٌه الشاعر

 فثبت المختلفة، وموادها الصورة مصادر على ركز الدٌوان فً للصورة تناوله عند هذا وبحثنا

 عدا ما ٌذكر تجدٌدا له نجد نكاد وال صوره، تشكٌل فً له السابقٌن حذو حذا الشاعر أن رٌب ببل

 والزواحؾ المتوحشة الحٌوانات معظم وؼٌاب المختلفة والنباتات والطٌور للظبى البلفت الحضور

. لبجاٌة المنٌعة الرٌاض فً األمٌر علٌها كان التً والتمدن البذخ بحٌاة ٌوحً ما هو و والحشرات،

 التشبٌه على التركٌز وتم للصورة الببلؼٌة لؤلشكال واللؽوي النحوي التحلٌل تناولنا ثم

 المرجوة الؽاٌة تحقٌق بفضلهما وٌمكن الدٌوان فً حضورا األكثر الصور كونهما واالستعارة

 الصورة تحدٌد على انكببنا التقلٌدي الشاعر توجه نثبت وحتى. وفحولته الشاعر إبداع فً المتمثلة

 إحصابً رصد خبلل ومن كله، الدٌوان فً مواطنه فتقصٌنا الصوري التناص عنوان تحت المقلدة

 وابن ربٌعة أبً بن عمرو و تمام وأبً بالمتنبً متؤثرا كان أنه الحظنا المختلفة التناص لنماذج

. اإلسبلمً العصر من وكلهم الدٌلمً مهٌار و الرمة وذي زٌدون

 من للطبٌعة وعشقه المتنبً من والرجولة الحكمة أخذ حٌث الوفاء أشد لهم وفٌا الشاعر كان وقد

 والصور امتم أبً من والؽموض ربٌعة أبً بن وعمرو زٌدون ابن من المتقد والؽزل الدٌلمً مهٌار

. الرمة ذي من الموحٌة العمٌقة

 فً المتداولة المرأة أسماء أن إال األمازٌؽٌة بؤصالتها المعروفة بجاٌة فً وجوده من وبالرؼم

 تحكم مدى بقوة ٌإكد وهذا وعنان وألوؾ ومروة لبنى كمثل خالصة عربٌة كانت األمٌر شعر

. أبنابها نفوس على واستٌبلبه الربوع هذه فً اإلسبلم

 عرؾ ولكنه وشاعر أمٌر الموحد هللا عبد بن سلٌمان الربٌع أبا األمٌر أن: القول وخبلصة

 من تنتظر بكر لمادة شعره وإن كشاعر ٌعرؾ ولم بجاٌة فً الموحدٌن عمال من كعامل باإلمارة

. بهم التؤسً ثم أسبلفهم لمعرفة األجٌال من المتلهفٌن العطاش لٌسقً منه وٌؽرؾ ماءها ٌرد
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Résumé : 

 

      L’œuvre de l'Emir abi rabie Sulaiman ben Abd ellah mouahed riche en figures 

artistiques (figures de style) notamment dans le romantisme ce qui lui faut bien des 

études plus exhaustives  d’ou ont émergé les talents de ce poète. 

     Notre recherche se focalise sur cette figure, et ces différentes métaphores, et 

parvenu sans nul doute, que ce poète à poursuivi les traces de ses antécédents sans    

aucun renouveau, sauf que ce même poète a utilisé la gazelle, les différents oiseaux 

et les plants comme comparants ainsi que l'absence des reptiles, des animaux 

sauvages, et des insectes ce qui met en valeur sa vie dans les milieux citadins comme 

les jardins splendides réservés aux émirs de Bejaïa. 

     Ensuite nous avons opté pour l'analyse morphosyntaxique et littéraire aux 

différentes formes de figures de style. 

     L'accent a  été  mis sur la comparaison et la métaphore lesquelles figures omni 

présentes dans l'œuvre (diwane) permettent d'atteindre l'objectif c'est à dire montrer 

les capacités et le degré de créativité du poète. 

Pour aussi déterminer l'orientation de poète classique .nous nous sommes 

penchés sur la spécificité des images imitées (classique. Conservateur) sous le titre de 

l'intertextualité des figures ce qui nous a mené a son repérage dans toute l'œuvre 

(diwane) d’après une méthode statistique nous avons remarqué qui s’est inspiré par 

El Moutanabi, Abi Tamam, Amor Ibn Abi Rabia, Ibn Zaidoune, Mehiar dailami 

et dhi Romma, et tous sont des poètes de l'ère islamique. 
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     Ce même poète a fidèlement imité El Moutanabi dans sa morale et sa bravoure ، 

il s'est aussi inspiré de Mehiar Dailami dans son amour à la nature et d' Ibn 

zaidoune et Amor Ibn Rabia، il a puisé du romantisme et bien qu’il ait vécu à 

Béjaia ville amazigh, les noms utilisé étaient des noms arabes tels que loubna, 

marwa, Oulouf et Anane Ce qui montre l'emprise de l'islam dans cette région  
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