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يٍن يف العصر اجلاهلي
ّ
قل

ُ
 مجالياث الصىرة عند الشعراء امل

 ) دراست أسلىبيت (
                                   

 إعــداد
 

 هني أمحد عبداحلفيظالباحثت/ 
 هعيدة بقسن اللغت العربيت

 جاهعت الفيىم -كليت اآلداب
 

 أ.د/حمود دياب حمود غزاوي
 أستاذ األدب العربي       

 جاهعت الفيىم –داب كليت اآل
 رئيس قسن اللغت العربيت 

 

      
 أ.م.د/ إيهاب حمود السيد املقراني                   

 أستاذ هساعد البالغت والنقد األدبي                   
 جاهعت الفيىم –كليت اآلداب                   

 ث:ــوع البحـــوضـم
يث كونيا خرق لمغة في مستواىا يتجو ىذا البحث إلى دراسة الصورة من ح

الداللي ال يحدثو الشاعر ىباًءا؛ لذا يرى ىذا البحث أن جماليات الصورة تكمن في 
إنتاجيا لممعنى فذلك غرض الشاعر؛ إن رسم الصورة الجميمة يتحقق حين تؤدي 
وظائفيا المنشوده من قبل الشاعر، وكشفيا لممعنى، وكشف تجربتو اإلنسانيو، ورؤيتو 

من حولو، وحين تبنى ىذه الصور بطريقة تجعل جالءىا أكثر وتأثيرىا أقنع،  لمكون
إذا ما استعان الشاعر بكمماتو وجرسيا ففي ذلك تقوية لمصورة وتجميتيا، فجمال 
الصورة يبرز بحسن إيقاعيا وقوة تأثيره في المتمقي؛ مما يعني ابتكار الشعراء 

بداعيم وارتقائيم بصورىم، وفي ىذا السياق ييدف ىذا البحث إلى دراسة جماليات  وا 
في العصر الجاىمي وىم:) قيس بن  (ٔ)الصورة الفنية عند خمسة من الشعراء المقمِّين

 ، (ٕ)، الُمسيَّب بن َعَمس(ٔ)الُحداديو

                                      
ن لو أثره في النقد األدبي، ولم أجد  لقمة ىنا ما تقابل الكثرة، وكل من المصطمحيا (ٔ)

ناقًدا وضع حًدا لمقمة أو الكثرة في الشعر، فقد ُأطمق كٌل من المصطمحين دون تبيين 
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قيمة عددية ومعياًرا كمًيا لمقمة أو الكثرة؛ لكن عند إحصاء عدد األبيات عند أكثر من 
ويد بن كراع شاعر ممن ُأطمق عمييم مقمين وجدت أنو يقل عن الثالثمئة بيت؛ فسُ 

العكمى من المقمين حوى ديوانو تسعة وستين ومئة بيًتا، والفند الزماني ثمانية وثمانين 
ومئة بيًتا، وِخداش بن زىير مئتين وأربعة وسبعين بيًتا، وىذه األعداد إذا ماقورنت بما 

بيتًا،  ٜٛٙعند من ُأطمق عمييم مكثرين مثاًل امريء القيس الذي حوى ديوانو 
؛ بيًتا ٕٚ٘ٓبيًتا، واألعشى  ٖٜٗبيًتا، وزىير بن أبي سممى  ٕٕٜة الذبياني والنابغ

ولمقمة والكثرة في الشعر أثر في النقد األدبي؛ فقد كانا ، فمن ىنا ُأعتبر المقمون مقمين
من معايير بعض النقاد في المفاضمة بين الشعراء، فقد كانت القمة سبًبا في تأخير 

سالم الجمحي؛ أخَّر طبقة سالمة بن جندل والحصين طبقة بعض الشعراء عند ابن 
بن الحمام والمتممس والمسيب، فقال عنيم إنيم ُمْحِكمون لكن الذي أخرىم وجعميم 

؛ فمم يكفو جودة شعرىم فاشترط أيًضا الكثرة، كذلك في الطبقة السابعة قمة شعرىم
ول؛ فقد قال عن كان لعنصر القمة أثر في نقد األصمعي واستحقاق الشعراء لقب الفح

الم الجمحي، ابن س.انظر  الحويدرة:)لو قال مثل قصيدتو خمس قصائد كان فحاًل(
األصمعي، فحولة ، ٙ٘ٔ/ٔ تحقيق محمود شاكر، دار المدني، جدة طبقات فحول الشعراء،

 .ٕٔ، صٜٓٛٔ، ٕالشعراء، تحقيق ش.توري، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط،
 

وىو شاعرمن شعراء الجاىمية، كان ، عبيد من خزاعةقيس بن منقذ بن عمرو بن  (ٔ)
فاتًكا شجاًعا صعوًكا خميًعا، خمعتو خزاعة بسوق عكاظ، واشيدت عمى نفسيا بخمعيا 

األصفياني، ألغاني، ا. إياه فال تحتمل جريرة لو وال تطالب بجريرة يجرىا أحد عميو
 .٘ٗٔ/ٗٔ، ٜٗٗٔ/ٗٔ، ٜٕٜٔتحقيق أحمد زكي العدوي وآخرين، دار الكتب المصرية، 

لقب بالُمسيَّب، وعن سبب ىذا المقب يقول البغدادي في و  ،واسم المسيَّب: ُزىير (ٕ)
خزانة األدب:" المسيَّب اسم فاعل، ُلقِّب بو ألنو كان يرعى إبل أبيو فسيَّبيا، فقال 

: ىو زىير بن عمس بن البغداديوقال ،  لو أبوه: أحقُّ اسمائك المسيَّب فغمب عميو"
بن عمرو بن ُقمامة بن زيد بن ثعمبة بن عدي بن مالك بن جشم  بن بالل مالك 

" وىو (ٕ)بن جماعة بن ُجَمّي بن أحمس بن ُضبيعة بن ربيعة بن نزار بن مضر
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ضاءة (ٖ)، الُحصين بن الحمام(ٕ)، ِخداش بن زىير العامري(ٔ)الِفند الزِّمَّاني ، وا 
اطيا، والكشف عن تميز الشعراء عن بعضيم وظائف الصورة عندىم، وتأويل أنم

وأصالة صورىم، وتميز كل نمط صوري بوظيفة معينو، ولذا كان المنيج األسموبي 
الذي يدرس النصوص الشعرية ويكشف تميزىا في مستويات أربعة) المستوى 

                                                                                             

البغدادي، خزانة ، ٙ٘ٔ/ٔسالم، طبقات فحول الشعراء، ،  ابن.(ٕ)خال األعشى الشاعر
 .ٕٓٗ/ٖ، ٜٜٚٔ، ٗالقاىرة، ط تحقيق عبد السالم ىارون، مكتبة الخانجي، األدب، 

 
اسمو شيل  بن شيبان  بن ربيعة  بن ِزمَّان  بن مالك  بن صعبة بن عمي  بن  (ٔ)

بكر بن وائل، وكان عظيم الَخمق، فالفند لقب غمب عميو ألنو" ُشبو بالفند من الجبل، 
  .ٖٜ/ٕٗاألصفياني، األغاني، ، وىو القطعة العظيمة لعظم شخصو

 
ة: ىو خداش بن زىير بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة، قال ابن قتيب (ٕ)

وىو من شعراء قيس المجيدين في الجاىمية، وكان أبو عمرو بن العالء يقول: خداش 
تحقيق أحمد شاكر،  ابن قتيبة، الشعر والشعراء،. بن زىير أعظم في نفس الشعر من لبيد

 .٘ٗٙ/ٕ ،ٜٚٙٔدار المعارف، القاىرة، 
بن الحمام بن ربيعة بن مساب بن حرام بن وائمة بن سيم بن مرة بن ىو الحصين  (ٖ)

عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن 
بن مضر بن نزار، يعد من أوفياء العرب، أبو يزيد شاعر فارس جاىمي، كان سيد 

وىو ممن نبذوا  بني سيم بن مرة من ذبيان، ويمقب بمانع الضيم، في شعره حكمة،
عبادة األوثان في الجاىمية، مات قبيل ظيور اإلسالم وقيل أدرك اإلسالم، كانت 

انظر المفضل الضبي، المفضميات، تحقيق د عمر فاروق الطباع، دار .(ٖ)مٕٔٙوفاتو نحو 
ابن المبارك، منتيى ، و ٛٗٙ/ٔابن قتيبة الشعر والشعراء،و   ،ٖ٘، صٜٜٛٔ، ٔاألرقم، بيروت، ط

بيروت،  ، من أشعار العرب، اعتنى بو محمد مصطفى محمود زىران، دار الكتب العمميةالطمب 
 .ٖٔٔص
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واستخدام المنيج األسموبى  التركيبي، الداللي، الصوتي، المعجمي( ىو منيج بحثنا،
أسموبية تعتمد  سمةة الصورة من أنسب المناىج لدراستيا؛ فالصورة أساًسا في دراس

في بنائيا عمى االنحراف المغوى الداللى، كما أنو منيج عممى محكم، ينطمق من 
النص ويخرج بدالالت أقرب إلى طبيعتو اإلبداعية بعيًدا عن أية سياقات خارجية 

 إجتماعية أو نفسية أو تاريخية.  
 ث:ــــحطة البــــخ

ينقسم البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة بالنتائج، وثبت لممصادر والمراجع. 
المبحثان: األول: يختص بوظائف الصورة، وفيو عرضت لوظائفيا حسب المون 
البياني األكثر تأثيًرا فييا، لما كان نقادنا القدامى قالوا بكثرة تشبييات الجاىميين عن 

توصمت في بحث سابق إلى كثرة استعارات شاعرين عن  استعاراتيم وكناياتيم، ولكني
 تشبياىاتيم)الِفند الزِّمَّاني، قيس بن الُحداديو(، وتوصمت إلى كثرة كنايات كل من 
) ِخداش بن زىير، المَسيَّب بن عمس، الُحصين بن الحمام( فقصدت في ىذا البحث 

ييات من خالل توضيح إبراز اإلكثارمن االستعارات والكنايات عند شعرائناعن التشب
وظائفيما التي قصدىا شعراؤنا من وراء نصوصيم كقدرة إبداعية وصفة جمالية، وأما 
في المبحث الثاني: أبحث إحدى وسائل تشكيل األسموب والقول المبدع وىو البديع 
ودوره في آداء صورىم لوظائفيا كصفة جمالية جعمت صورىم تتجاوز مستوى 

شك تؤثر في أداء الصور لوظائفيا التي يروم الشعراء المعاني؛ فضروب البديع ال
 توصيميا لممتمقي.

 ة:ــابقــــات الســــــالدراس

قراءة في جماليات الصورة الشعرية في القصيدة القديمة، بحث لفاطمو دخية،   
، الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة، كمية ٕٓٔٓمجمة المخبر، العدد السادس، 

 الآلداب والمغات.

جماليات تمقي الصورة الشعرية في القصيدة الجاىمية، دراسة تطبيقية، بحث   
، جامعة بغداد، كمية ٖٕٕٔٓٙٓلد سعيد حسون العنبكي، مجمة األستاذ، العدد 
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 المغات.

 وع:ــــمية الموضــــأى

 ثين طالب المغةشعرية األدب الجاىمي الذي مازال يمقى عناية كبيرة من الباح -ٔ
 العمماء بو ينقبون في أعماقو البالغية، وقدرات شعرائو الفنية.العربية، واحتفاء 

أن الشعراء مادة الدراسة مغمورن؛ فيذه محاولة إلزاحة الستار عنيم،  -2
 والمحافظة عمى تراث األمة.

بحث جماليات الصورة عند الشعراء مادة الدراسة، بإبراز وظائفيا واحتفائيا  -3
 و لم يتطرق أحٌد لدراستيا.بالبديع، وتذوق الصور وشرحيا؛ خاصة أن

يتناول البحث شعر خمسو من الشعراء المقمِّين في العصر الجاىمي  ث:ـــادة البحـــــم
 وىم:

م، الديوان، تحقيق الدكتور/شريف عالونة، ٕٔٙبن الحمام الُمري، ت الُحصين -
 م. ٕٕٓٓدار المناىج، عمان األردن، 

دكتور/حاتم صالح الضامن، مركز م، الديوان، جمع الٖٓ٘الفندالزِّمَّانى، ت   -
 م. ٜٜٓٔ-ه ٔٔٗٔجمعة الماجد لمثقافة والتراث، دبي،

م، الديوان، تحقيق الدكتور/ عبد الرحمن محمد ٘ٚ٘الُمسيَّب بن عمس، ت   -
 .ٖٕٓٓالوصيفي، مكتبة اآلداب، القاىرة، ط

م، الديوان، جمع الدكتور/ يحيى الجبورى، ٖٓٙخداش بن زىير العامرى، ت  -
 م. ٜٙٛٔ-هٙٓٗٔمجمع المغة العربية، دمشق، مطبوعات

م، الديوان، جمع الدكتور/حاتم صالح الضامن مركز ٕٔٙقيس بن الحدادية، ت  -
 م. ٜٜٓٔ-هٔٔٗٔجمعة الماجد لمثقافة والتراث، دبي،
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  ةــــــدمــقـم
 الفنية جماليات الصورة

ألن نقادنا قالوا بكثرة تشبييات الجاىميين عن كناياتيم واستعاراتيم، وال شك   
أن شعرائنا اعتمدوا طاقة التشبيو في تصويرىم؛ لكن لم يكن بقوة االستعارة التي 
احتمت مقدمة البيان عند شعرائنا ثم أتت الكناية بعدىا وجاء التشبيو في النياية 

ا، وفي ضوء ذلك في ىذا  البحث تأتي مقاربة استعارات شعرائنا محتاًل دوًرا ثانويً 
وكناياتيم في ضوء وظائفيما التي أدتيا كل منيما، والتي وصمت بيا إلى قدرة 

 بيانية أسموبية جمالية بالغة، وجاءت ىذه الوظائف في ثالث:
يم الوظيفة االجتماعية: لمكناية الدور البارز؛ فقد أعطتنا صورة واضحة عن ق -ٔ

وعادات المجتمع الجاىمي وسموكو في السمم والحرب، والتعامل مع الجار، 
 والضيف، والمحتاج...

الوظيفة الذاتية، وكان لالستعارة الدور األكثر تأثيًرا؛ حيث حفل أسموب شعرائنا  -ٕ
 باالستعارة وىم يعبرون عن ذواتيم، وتجاربيم ووجدانيم، ومشاعرىم المؤلمة.

مية، وفي وصف حربيم مع أعدائيم برزت االستعارة في والوظيفة التيوي -ٖ
تجسيدىا وتصوير جنودىم، فحققت في المعاني ارتفاع شأن شعرائنا وقوميم، 
وترىيب األعداء وتيويميم؛ لبث الخوف في نفوسيم فيسيل ىزيمتيم. وتأتي 
المقاربة الستعارات شعرائنا وكناياتيم في المبحث األول بعنوان" وظائف 

 لفنية".الصورة ا
وفي المبحث الثاني، أبحث إحدى وسائل تشكيل األسموب وفنيات القول وما   

أجراه شعراؤنا في صورىم من أصناف البديع كنموذج من القدرة اإلبداعية والتي 
جعمت صورىم تتجاوز مستوى المعاني؛ فضروب البديع الشك تؤثر في أداء 

لممتمقي بو يتحقق خرق الصور الصور لوظائفيا التي يروم الشعراء توصيميا 
العادية، فيو خادم لممعاني ووسيمة أسموبية تؤثر في الصورة وقدرتيا البالغية 
واإلبالغية؛ بشرط أن يطمبو المعنى؛ فال يكون اجتالبو فيو إكراه عمى وقوعو 

:" إمامنا عبد القاىر الجرجاني يقولموضًعا غير الئًقا بالمقام أو فيو مبالغة وغمو؛ ف
ك ال تجد تجنيًسا مقبواًل، وال سجًعا حسًنا، حتى يكون المعنى ىو الذي طمبو فإن
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واستدعاه وساق نحوه، وحتى تجده ال تبتغي بو بداًل، وال تجد عنو حواًل، ومن ىنا 
كان أحمى تجنيس تسمعو وأعاله،...، ما وقع من غير قصد من المتكمم إلى 

 .(ٔ)اجتالبو"
 المبحث األول

 وظائف الصورة الفنية
الصورة روح الشعر، بدونيا يصبح شيًئا جامًدا خالًيا من الحياة؛ يستعمميا   

كافة الشعراء في كافة العصور، ال فرق بينيم إال في تسخيرىا لمتعبير عن رؤاىم 
الخمود، وال مما يمنح أعماليم  وذواتيم، والجيد الذي بذلو كل منيم في تكوينيا؛

تكون مجرد وسيمة اصطنعوىا لذاتيا، وال مجرد وسيمة زخرفية ال طائل من ورائيا، 
بل البد ليا من وظيفة تمنح العمل جماليتو، أو تعبر عن موقف الشاعر تجاه 
مجتمعو، أو تعبر عن تجربتو الذاتية؛ حيث " يستغل الشاعر ىذا اإلطار ليقدم من 

محدًدا، أو وجية نظر خاصة، أو رؤية ذاتية لموجود، خاللو داللة معينة، أو معنى 
وسنده الرئيسي في كل ذلك ىو البناء الفني حين يؤثر ويتأثر، ويتفاعل، ويتداخل 

" تبدو أىمية دراسة الصورة في  لذا ؛(ٕ)مع التجربة مشكاًل منيا صورة فنية كاممة"
لنقدية التي تقول التركيز عمى توصيف وظائفيا المتعددة، وذلك في ضوء المسممة ا

إن الشعر كمو يستعمل الصورة ليعبر من خالليا عن تجارب أصحابو، حين ينقل 
ما وراءىا من دالالت في شكل فني يتميز بالوضوح والتفصيل فيي عنصر من 
بين عناصر أخرى كثيرة تتعانق في إطار فني واحد، حيث تشارك متتابعة في 

  .(ٖ)تنمية العمل الفني تنمية داخمية"

                                      
، ص ٜٜٔٔغة، عبد القاىر الجرجاني، قرأه د. محمود شاكر، مطبعة المدني، ط البالسرار أ( ٔ)

ٔٔ. 
 ، ٕٕٓٓدار غريب، القاىره،  الوليد،د.عبد اهلل التطاوي، الصورة الفنية في شعر مسمم ابن  (ٕ) 

 .ٖٓ٘ص
 . ٕٚٔد.مصطفى ناصف، الصورة األدبية، ط مكتبة مصر، القاىرة، د.ت، ص (ٖ) 
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وتتنوع وظائف الصورة الفنية في شعر شعرائنا مابين الوظيفة الذاتية،      
واالجتماعية، والتيويل، وتتداخل أكثر من وظيفة لنفس الصورة إال أنني سأنسب 

 الصور لوظائفيا حسب الطبع الغالب عمييا.

 أوًًل: الوظيفة الذاتية 
عن تجربتو الذاتية، ويقصد بيا أن يعبر الشاعرمن خالل الصورة الفنية      

وحالتو النفسية الخاصة بعواطفو ومشاعره التي تسيطرعميو؛ " فمقد مرَّ اإلنسان عبر 
القرون بنفس التجارب العاطفية واألخالقية والمادية، وتناوبتو أحاسيس المذة 
الطاغية واأللم، ومرت بو لحظات النصر واليزيمة، والعظمة والخيبة، وواجو عين 

نية، وظل يسأل نفسو األسئمة ...وما كان ليتسنى لنا معرفة ذلك المشاكل اإلنسا
لوال أن نفًرا معيًنا من بين ماليين الرجال في كل العصور كانوا يحسون في أنفسيم 
بتمك القوة القيرية التي كانت تدفعيم دفًعا لكي يعبروا في صور بالغية عما يعتمل 

اختيار وربط وصياغة يخمقون  في نفوسيم من أحاسيس، وكانوا بما يتكمفونو من
من تجاربيم عماًل فنًيا واعًيا، ويظيرونيا في صورة متباينة...محققين كل ذلك عن 

؛ ذلك أن " الصورة عالقات لغوية يخمقيا الشاعر لكي يعبر عن (ٔ)طريق المغة"
انفعالو الخاص، والشاعر يستخدم المغة استخداًما جديًدا حين يحاول أن يستحدث 

اظ ارتباطات غير مألوفة ومقارنات غير معيودة في المغة العادية المبنية بين األلف
عمى التعميم والتجريد، ومن خالل ىذه االرتباطات والمقارنات المغوية الجديدة يخمق 

، وتتجمى براعة (ٕ)لنا الشاعر المصور تشبيياتو واستعاراتو وكناياتو وتشخيصاتو"
 .و، ونقل إحساسو لممتمقيالشاعر في قدرتو عمى التعبيرعن عاطفت

                                      
اليزا بيث دور، الشعر كيف نفيمو ونتذوقو، ترجمة محمد إبراىيم الشوش، ط .مطبعة ميمنة، ( ٔ)

 .ٚٔ، صٜٔٙٔبيروت، 
 .٘ٗد.عبد اهلل التطاوي، الصورة الفنية في شعر مسمم ابن الوليد، ص (ٕ)
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وغرض الغزل أبرز األغراض التي يعبر فييا الشاعر عن عاطفتو الذاتية،      
ففيو راح شعراؤنا يرسمون صوًرا تجسد وجدانيم وما يعتمل في نفوسيم تجاه 

 )من الوافر(: (ٔ)خداش يقول، محبوباتيم
 َصبا َقمبي وَكمََّفني َكنودا

 
 وَد داَءهُ ِمنيا الَتميداَوعا 

 
 َولم َيُك ُحبُّيا َعرضًا وَلِكن  

 
 َتعمقَّ َداءُه منيا َوليدا 

 َليالَي إذ َتريَُّع َبطَن َضيٍم   
 

 َفَأكناَف الَوضيحِة َفالَبرودا 
ذ ِىَي َعذبُة األنياِب َخٌود   َواِ 

 
 ُتعيُش ِبريِقيا الَعِطَش الَمجودا 

 َوأوديَذريني َأصطِبح َكأًسا  
 

 مع الفتيان إذ صحبوا ثمودا 
 َفِإّني َقد بقيتُ بقاَء حي   

 
 َولِكن ًلَبقاَء وًَل ُخُمودا 

نَّ الَمرَء لم ُيخَمق ِسالًما   وا 
 

 وًل َحجرًا ولم ُيخمق َحديدا 
 َولِكن عاِيُش ما عاَش حتَّى 

 
 إذا ما َكادُه األياُم ِكيدا 

 أمو
بوبتو؛ وقد جسد اتجاىين لمشاعره: األول يعبر الشاعر عن مشاعره تجاه مح

في حضورىا؛ ففي حضورىا الحياة إذ تحييو بريقيا، والثاني ما يعانيو في غيابيا 
فرغم غياب محبوبتو كنود عاود قمبو حبو ليا؛ ذلك الحب الذي كأنو داء أو وليد 

بيا؛ تعمق بأمو، وفي استعارة الداء لمحب وتشبييو بالوليد ما يجسد مشاعره في غيا
ولذا قد غمب الحزن منو مبمغو حتى إنو يريد اليالك لنفسو كما ىمك قوم ثمود، 
فيوليس حجًرا بل بشًرا ال يقدر عمى العيش بدونيا فكأن األيام تكيد لو بغيابيا؛ ولذا 
فحياتو ليست حياة بل ىي الموت بعينو في غيابيا، ىكذا فإنو لوال الوظيفة الذاتية 

                                      
 .ٓٗ، ٜٖديوان صال (ٔ)
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منة في داخمو. ومن األبيات الغزلية التي تجسد عاطفة لمصورة لظمت مشاعره كا
 : )من الطويل((ٔ)قيس الشاعر، يقول

 َسقى اهلُل أطالًًل ِبُنعم َترادفتْ 
 

 ِبينَّ الُنوى حتى حَممَن الَمطاِليا 
 فِإْن َكاَنت األياُم يا ُأمَّ  َمالٍك  

 فإن
 اُتسمِّيُكم عني وُترضي اأَلَعاِدي 

 فال َيأمننَّ َبعدي ِامرؤ َفجَع لذةٍ  
 

 من الَعيش أو َفجَع الُخطوِب الَعوافيا 
 َوُبدِّلُت من َجدواِك يا ُأمَّ مالكٍ  

 
 طوارُق ىٍم َيحتضرَن َوساِديا 

 وَأصبحُت بعَد اأُلنس ًلِبَس ُجبٍَّة  
 

 لساقي الُكماَة الدارِعين الَعواِليا 
 َسربالَفيوماَي َيوٌم في الحديد مُ  

 
 َويوٌم مع البيِض اأَلوانِس ًلِىيا 

 َفال ُمدرًكا َحًظا لدى ُأمِّ َماِلٍك  
 

 وًل ُمسَتريًحا في الَحياة َفقاِضيا 
 َخميميَّ إن دارْت عمى ُأمِّ مالكٍ  

 
 صروُف الميالي َفابعثَا ِلَي َناِعيا 

ِل    وًل َتتُركاني ًل ِلخيٍر ُمَعجَّ
 

 َبقاِئيا وًل ِلَبقاٍء َتنُظرانِ  
نَّ الذي َأممُت من ُأمِّ مالكٍ    وا 

 
 َأشاَب َقذالي واسَتياَم ُفؤاِديا 

 َفميَت الَمناَيا َصبَّحتني ُغديَّةً  
 

 ِبَذبٍح ولم َأسمع ِلبيٍن ُمَناِديا 
 َنظرُت َودوني َيدبُل َوِعماَيةٌ  

 
 إلى آِل ُنعٍم َمنظرًا ُمَتناِئيا 

 ىاَشكوُت إلى الرَّحمن ُبعد َمزارِ  
 

 َوما َحمَّمتني وانِقَطاِع َرجاِئيا 
 َوقمُت ولم َأممْك َأَعمُرو بُن عامرٍ  

 
 َأحتٍف بذاِت الرَّقَمتين َيرى ِليا  

 
                                      

مقمون، جمع الدكتور حاتم صالح الضامن، مركز جمعة الماجد لمثقافة والتراث،  عشرة شعراء  (ٔ)
 .ٗٗ، ٖٗص ، ٜٜٓٔدبي، 
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 َوقْد َأيَقنْت نفسي َعشيََّة َفاُرقوا
 

 بَأسفل وادي الّدوح أْن ًل َتالِقيا 
 إَذا ما َطواِك الدَّىُر يا أمَّ مالٍك  

 
 لقاضياِت وَشاِنياَفشأُن الَمنَايا ا 

 
التي أجاد الشاعر توظيفيا من  -االستعارة-تعبر ىذه األبيات، والصور الفنية   

)ترادفت بين النَّوى، واأليام تسميكم وترضي، والخطوب العوافيا، طوارق ىم 
يحتضرن وساديا، دارت صروف الميالي، انقطاع رجائيا، المنايا صبحتني، المنايا 

لدىر(عن عاطفتو القوية تجاه محبوبتو أم مالك، ومعاناتو في القاضيات، طواك ا
خالصو رغم بعدىا، وتتداخل في األبيات  غيابيا، يظير فييا إصراره عمى حبيا وا 
صورة ألم الفراق الذي أشاب قذالو واستيام فؤاده مع صورة اإلصرار عمى األمل في 

ا يعيش حياتو مستأنًسا ولذ -رغم قمقو من إصابة صروف الميالي لمحبوبتو  -المقاء
مع البيض األوانس أوممارًسا حياتو في الغارات مع الكماة كصعموك من الصعاليك 

 لنفسية والعقمية في آن واحد؛ ألنفيي فمسفتو في الحياة؛ وبالتالي عبر عن حالتو ا
" تتضامن القصيدة لتعبر عن حالة وجدانية استقصاىا الشاعر أو استقصى 

عمى بعض ترتيًبا ال سبيل إلى التبديل فيو أو التغيير إال أن  معانييا، ورتب بعضيا
ينقص كيانيا نقًصا. فالتجربة الشعرية ىي كل وجداني متماسك متناسق تتبادل 
أجزاؤه التعاون في التعبير عنو، فمكل جزء داللتو، وىي داللة ترتبط بالكل ارتباًطا 

نما ليتم بيا وبدال الت أخرى تصوير حالة وجدانية عضوًيا، داللة التقصد لذاتيا، وا 
بجميع عناصرىا وشعبيا، وىي حالة أحسيا الشاعر بل عاشيا معيشة عميقة حتى 
استبانت لو بجميع دقائقيا وتفاريعيا، فالشاعر والمعاني واأللفاظ واإليقاعات 
الموسيقية تتولد في نفسو وتنبثق فييا وحدة تعميا من فاتحة التجربة إلى خاتمتيا 

 .(ٔ)دقيق وسياق محكم"في توازن 

                                      
 .٘ٗٔ، صٕٜٙٔشوقي ضيف، النقد األدبي، دار المعارف، القاىرة، .د. (ٔ)
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والحكمة من األغراض التي تحمل الطابع الذاتي لمصورة الفنية، يمخص فييا      
 يقول، الشاعر بضمير المتكمم رؤيتو في الحياة وخالصة تجربتو التي عاشيا

 ) من البسيط(: (ٔ)خداش
 َوَلن أُكوَن َكمن ألقى ِرَحالُتُو 

 
 َوخمَّى َصيوَة الَفرسِ  عمى الِحمارِ  

 
ومن المواقف التي تعبر عن الوظيفة الذاتية وتحمل الشعور الذاتي لممبدع  

موقف األطالل" ىذا المكان الذي كان لو بالغ التأثير في ذات الشاعر التي أدماىا 
التذكر فاستجابت العيون بالدمع المدرار، إنيا لحظة أخرى من لحظات الموت 

رفيا رموز الحياة السيما المساكن وما كان فييا من حياة متوثبة، والفناء، التي تع
زالة  قبل أن يقتل ىذه الحياة االرتحال عنيا فتتكفل الرياح بميمة اغتياليا وا 
معالميا، وىي لحظة آلمت نفسية الشعراء، ولذلك اىتموا بالطمل في أشعارىم 

ا الشاعر فتكشف عن وخصوًصا في االفتتاحيات ألنيا محطة ذاتية تتدخل فييا أن
خمجات النفس وأسرار الفؤاد، وىي محطة أيًضا يطمق فييا العنان لممشاعر لتنفس 

 .(ٕ)عن حاليا بالبكاء"

وقف يبكي لما رأى ديار المحبوبة، كأنو رأى محبوبتو فييا فالفند الزماني      
، الديارتخياًل، ولذا يقرر أن الديار ليست ىي التي تبكيو؛ إنما من كانوا يسكنون 

 )من الرمل(: (ٖ)يقول
 َأَشَجاَك الرَّبُع َأقوى والدِّيار 

 
 َوُبَكاُء الَمرِء لمرَّبِع ُخسارُ  

                َأيُّ ُلب  ًِلمِرٍئ في  َقدرِِه                                                         
 

 َعائٍذ بالُحزِن إذ ُتشجيِو َدارُ  
 

                                      
 .ٗٛالديوان ص ( ٔ) 
، ٔدار كنوز المعرفة، عمان، ط ر الجاىمي، عبد الكريم الرحيوي، جماليات األسموب في الشعد. (ٕ)

 .ٚٚٔص، ٕٗٔٓ
 .ٗٔصعشرة شعراء  (ٖ)
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 ِإنَّما َيبكي اأُللى َكانوا ِبيا                                                                        
 

 

 َفِانتََأوُه َبعُد فاَنشطَّ الَمزارُ  
 

ن الدار أثارت بكاءه، وشجنو وحزنو؛ لما رآىا وقد خرَّبيا الدىر، ثم تساءل فإ
كيف تشجيو الدار، نعم ُتشجيو ليس ألنو إنسان حزين محتمي بالكآبة؛ بل ألنيا 
ليست الدار التي كان يعرفيا، إنيا دار أخرى غريبة عنو ال يعرفيا، أحزنو خرابيا 

  ين يبكي بسببيم في الحقيقة.وفراغيا ممن كانوا يسكنون بيا، فيم الذ

 ثانًيا: الوظيفة اإلجتماعية 
يقول ابن سالم الجمحي :"كان الشعر في الجاىمية عند العرب ديوان عمميم،   

ليو يصيرون" ، وقولو يجسد العالقة الوثيقة بين (ٔ)ومنتيى حكميم بو يأخذون وا 
ه وثيقة اجتماعية الشاعر ومجتمعو إلى الحد الذي جعل من األدب ديوانيم؛ نتخذ

لحياتيم وأحداثيم ووقائعيم وعاداتيم وقيميم، من خالل الرؤية التي يعكسيا عنيم؛ 
بمثابة أحداث تعكس مواقف ووقائع  –في جوىره  -إذ إن "مضمون األدب

براز عناصره  اجتماعية، كما تظل الصورة األدبية بمثابة تشكيل ليذا المضمون، وا 
دة بمجرد صرخة يطمقيا الشاعر في الفضاء، بقدر ما ومقوماتو، وال يتم نظم القصي

تنشأ عن طريق العالقة الجدلية بين اإلنسان والعالم، مما يؤكد الصمة الحميمة بين 
 .(ٕ)اإلنسان ومجتمعو، ويرصد دورىا في العممية الشعرية وحقول اإلبداع"

ماعية فمؤلدب وظيفة اجتماعية تعكس تقاليد المجتمع وقيمو، ظروفو االجت 
والسياسية؛ "فالشاعر من ىذا المنطمق ابن لمبيئة االجتماعية، واألدب من نفس 
المفيوم مؤسسسة اجتماعية ينتسب إلييا ىذا االبن بقدر طاقتو الفنية، مستنًدا في 
ذلك إلى أداتو المغوية وقدراتو الخيالية في التشكيل الفني ألشياء ومواقف ىي من 

 .(ٖ)ماعية في طبيعتيا"خمق المجتمع، فيي مواقف اجت

                                      
 .ٕٗص، ابن سالم، طبقات فحول الشعراء (ٔ)
 .ٖٔٛعبد اهلل التطاوي، الصورة الفنية في شعر مسمم بن الوليد، ص  د. (ٕ)
 .ٕٖٛصالمرجع السابق   (ٖ)



 جمالياث الصورة عند الشعراء المقلين
 

 
 

- ٕٖٙ - 

 مني أحمد عبدالحفيظأ/ 
 أ.د محمد دياب محمد غزاوي

 أ.م.د إيهاب محمد السيد المقراني

وكانت الكناية ىي الوسيمة األبرز في ذلك؛ حيث إن "أسموب الكناية ىو   
أقرب األساليب إلى الحياة االجتماعية حيث حفمت أساليبيا بسموك وعادات 
المجتمع العربي في الجاىمية لدرجة أنيا تكاد تستوعبيا فإن كان ثمة ارتباط بين 

ة االجتماعية، فإن الكناية ىي أكثر ما يعطينا ىذا المثال اآلثار األدبية واألنظم
بصورة وافية، وفي أغراض مختمفة عرفيا المجتمع العربي بعضيا محمود، 
وبعضيا مذموم، فقد وجدنا في الكناية ما يخص الرجل من صفات تمثل الرجل 

لسؤدد، العربي في صورتو المثالية التي كان يريدىا المجتمع: كالكرم، والشجاعة، وا
وعمو اليمة، والذكاء، والنشاط، والعفة، وجاء فييا ماىم مذموم كذلك: كالجبن، 

 .(ٔ)والحقارة، وقمة الشأن"
ومن الوظيفة االجتماعية لمصورة وداللتيا عمى تقاليد المجتمع الجاىمي   

يفتخر بكرمو وكونو ال يترك الغارم وطارق خداش  يقول، خاصة داللتيا عمى الكرم
 ) من الطويل( :(ٕ)بل يكون مقصده خاصة في الميل الميل؛

نِّي إذا ابن الَعمِّ َأصبَح َغارًما                                                      وا 
 

 ولو َنال مني ِظنًة ًل َأَىاِجرُه 
 
 
 
 
 

 الِبرِّ ِمّني                                                        َيكوُن َمكاَن  
 

 وأجعُل َمالي َمالو وَأواِمرُه 
 
 
 
 
 
 
 

 َفإنَّ أَلوَك المَّيل ُمعطى َنصيَبوُ 
 

 َلديَّ إذا ًَلقى البخيُل َمعاِذُره 
 
 
 
 

ويكني الشاعر ىنا عن كرمو بكنياتين: األولى عدم ىجره البن عمو الغارم،  
والثانية عطاؤه لطارق الميل، األولى خاصة باألقارب لكن الثانية عامة لكل طارق 
يأتيو اليرده، فكل كناية منيما تعبرعن نفس الغرض إال إنو لكل واحدة منيما أصل 

ك يقول عبد القاىر الجرجاني:" وقد يجتمع في بنفسو ومزية عمى األخرى، وفي ذل
البيت الواحد كنايتان المغزى منيا شيء واحد ثم التكون إحداىما في حكم النظير 

                                      
عيا في الشعر الجاىمي، رسالة ماجستير، الكناية أساليبيا ومواقد.محمد الحسن عمي األمين،  (ٔ)

 .ٕٙٔ، صٜٗٛٔجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
 .ٜٗالديوان ص  (ٕ)



                              جامعت الفيوم          –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

 

 - ٕٙٗ - 

 الثالث عشرالعدد 

لؤلخرى. مثال ذلك أنو ال يكون قولو:" جبان الكمب" نظيًرا لقولو :"ميزول الفصيل"، 
 .  (ٔ)بل كل واحدة من ىاتين الكنايتين أصل بنفسو، وجنس عمى حدة"

  :(ٕ)الحصين ومن وظيفة الصورة داللتيا عمى عادة الشجاعة، أيًضا يقول
 ) من الطويل(

 ِإذا ما ُدعوا لمَبغي َقاموا وَأَشرقْت        
 

 ُوجُوىًيم والرَّشُد ِورٌد لو َنَفرُ  
 

 
 
  
 

قف وىنا يبالغ بشجاعة قومو بإشراق وجوىيم عند الحرب وفي ذلك المو 
 ، كناية عن الشجاعة والثبات والقوة. الصعب

 : (ٖ)، يقول الفندومن صور الفخر، وداللة الصورة عمى قيمة الشجاعة
 ) من الرمل(

 إنَّنا َنضرْب ببيٍض ُأخمصْت 
 

 َفميا ِمن َجوىِر الِعتِق نجارُ  
 
 
 
 
 

 َأسمحْت قحطاُن في َأرساِننا
 

 ياِر َتتُموىا الصغارُ َخبَب اأَلع 
 

 َفحوينا دونُكم َأرؤَسُكم
 

 َوترْكنا النَّيَب يحويو الُخشارُ  
 

 ُتجنُب اأَلمالُك ِمنكم َطرًدا 
 

 بين أيدينا وُتستيدى الِعشارُ  
 َلستم كالخيِل في َأعراِقيا 

 
 َتتبُع الخيَل لدى السَّبِق الِميارُ  

 
 وعمى ىمدان ِممنا بالَقنا

 
 ِر ُتطفى وُتنارُ َفوراَن القد 

 َفارجعوا منَّا ِفموًًل واىربوا 
 

 لَظَفار ليس ُيؤيكم َظَفارُ  
 إنَّما قحطاُن فينا حطبٌ  

 
 ونزاُر في بني قحطاَن نارُ  

 
                                      

 ،  صٕٗٓٓ، ٘، قرأه وعمق عميو محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاىرة، طدالئل اإلعجاز (ٔ)
ٖٕٔ. 

 .ٚٚص المرجع السابق    (ٕ)
 .ٙٔص  عشرة شعراء(ٖ)



 جمالياث الصورة عند الشعراء المقلين
 

 
 

- ٕٙ٘ - 

 مني أحمد عبدالحفيظأ/ 
 أ.د محمد دياب محمد غزاوي

 أ.م.د إيهاب محمد السيد المقراني

 لن تنالوا من ِنزار مثمما
 

 منكم نالْت من الذِل ِنزارُ  
 وَسمتْ في عارٍض ُمغمولبٍ  

 
 بسجيل فيو َبرق وِقطارُ  

 
 كالميِل لو آخذ باألفِق  

 
 عارٌض ما َبمغْت منو الِغزارُ  

 َشمرَّ الفتياُن فيو بالَقنا 
 

 وبأسباٍب ليم فييا ابتيارُ  
 

 نحن ُذدنا فحمينا دارنا
 

 حين لم يمنعكم منيا اْضِطيارُ  
 

ىذه الصورة من ميدان ذكر الحرب، بنى الشاعر الفخر بقيبمتو عمى اتجاىين:      
ير سيوفيم العتيقة، قتميم ألعدائيم من قحطان، صورة فخرية لقومو من تصو 

قطعيم لرؤوسيم، ثم تشبيييم بالسحاب سد األفق، وصورة ثانية لمحط من قدر 
أعدائو الذين ال يعدوا أكثر من حطب يشعموا بو نار الحرب ثم يطفوه بقتميم كما لو 

وع عن كان ىناك قدر مشتعل عمى النار ثم يفور يطفأىا؛ لذا كان أمره ليم بالرج
الحرب التي ال يقدرون عمييا، ىذه صورة من صورة حرب نشبت بين بكر قبيمة 
الشاعر وقحطان؛ فتصويره ليا ال يخرج عن أن يكون وقعة من الوقائع الحربية 
التي وقعت في عصره؛ استشفاىا مدًخال عمييا إمكاناتو الفنية إلثراء المنحى 

قياس مضموًنا اجتماعًيا وىذه مسألة الفخري الشجاعي لقومو؛ ألن" لمصورة بيذا ال
الجدل فييا، إذ يعيش الشاعر بالضرورة في مجتمع بما يسوده من قيم، وىو يعبر 
بالصورة عن أشياء تصدق حكايتيا لؤلصل الموجود خارج العيان، ثم تتدخل 

 .(ٔ)الصنعة المتقنة لتمزج بين ىذا وما يدور داخل الشاعر"

 ثالثًا: الصورة ووظيفة التيويل
رأينا شعراءنا وفي مواقف الفخر بالقبيمة أو ىجاء األعداء ُيحّممون أشعارىم      

معاني التيويل، فيصفون أنفسيم وقبائميم بمعاني ترىيبيبة لبث الرعب في نفوس 

                                      
 .ٕٜٖلصورة الفنية في شعر مسمم ابن الوليد، صد. عبد اهلل التطاوي، ا (ٔ)



                              جامعت الفيوم          –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

 

 - ٕٙٙ - 

 الثالث عشرالعدد 

الحماسة ووصف الحرب المجال  األعداء، وكان شعر الفخر واليجاء وشعر
اء، وتحمل معاني الفخر األرحب لذلك؛ فوصفوا حربيم بمعاني ترىب األعد

ألنفسيم فيم أصحابيا الذين يقومون بيا من أجل الذود عن القبيمة، وتحقيق المجد 
 والعزة...إلخ. 

فقد عمد شعراؤنا في المواقف التي ترىب العدو وتعمي شأن القبيمة إلى أسموب      
خافة األعداء، فكان موضوع الحرب من أب رز االستعارة خاصة في تيويل الحرب وا 

الموضوعات التي اعتمدت الصور االستعارية عمى طرفين: الصور االستعارية 
عالء شأنيا مثل استعارة األسود بداًل منيا، والصور االستعارية الترىيبية  لمقبيمة وا 
التي تخيف األعداء وتفزعيم من مثل استعارة النار والرحى والقوادم من الضروع 

 لمحرب.

 الطويل( ) من: (ٔ)خداش ومن ذلك يقول
 ُحَماٌة َيشبُّون الَحروَب وَسادةٌ       

 
 َيجرُّ عمييم آَخروَن الَجراِئرَا 

 
 ) من الوافر(: (ٕ)أيًضاويقول  

 أنا الَحامي الذِّمار وليُث غابٍ      
 

 ُأشبُّ  الَحرب ُأشُعميا َوُقودا 
 

و البميغ واالستعارة المكنية، شبو الحرب بالنار والصورة ىنا مبنية عمى التشبي      
وحذف النار وىي المشبو بو وأتى بالزم من لوازميا وىو اإلشعال، وجاورىا بتشبيو 
نفسو باألسد، كل صورة منيما تقوي األخرى، وىذا إنما ينم عن جمال التشكيل 

ضد والتصوير، وكمتا الصورتين مصدرىما الطبيعة القوية الغاشمة؛ لذا تتعا
 الصورتان مًعا في القيام بوظيفة الترىيب لمعدو واالفتخار بالنفس. 

                                      
 .ٖٚالديوان ص (ٔ)
 .٘ٗالديوان ص (ٕ)



 جمالياث الصورة عند الشعراء المقلين
 

 
 

- ٕٙٚ - 

 مني أحمد عبدالحفيظأ/ 
 أ.د محمد دياب محمد غزاوي

 أ.م.د إيهاب محمد السيد المقراني

من شعرائنا من استعار النار لمحرب لتيويميا فيتحقق لو إقناع قومو      
 ) من الوافر( :(ٔ)الفند باإلعراض عنيا، يقول
نَّ النَّاَر قد ُتص  وا 

 
 بح َيوًما وىي ِنيرانُ  

 
االستعارة التصريحية، وقوَّاىا "باألسموب الخبري فاستعار الحرب لمنار عمى    

المؤكد بإنَّ وقد"، وبأسموب "رد األعجاز عمى الصدور" بذكر كممة النار في صدر 
البيت وتكرارىا في عجزه لكن بالجمع؛ لمتيويل من أمر الحرب الذي يريد إرجاعيم 

عمى األخضر عنيا؛ ألنيا قد تصير أكبر وأكبر فال يستطيعون إيقافيا حتى تأتي 
 واليابس. 

 ) من الطويل( :(ٕ)، يقولواستعار خداش لمحرب الناقة التي التدر المبن
 َكذبتم وبيِت اهلل حتى ُتعالجوا    

 
 َقوادَم حرٍب ًلَتميُن وًلَتْمري 

 
فالحرب شديدة قوية مستعصية عمى أعدائو كالناقة التي تستعصي عمى      

در المبن، فعدوىم اليستطيع الفوز بحربو معيم؛ ليس لديو قدرة عمى حالبيا وال ت
اإلمساك بزمام الحرب، فحربيم عصية عنيفة، كما الناقة اليقدر الحالب عمى 
إخضاعيا ومسح ضرعيا لتدرالمبن فذلك اليستطيعو أي حالب إذ الناقة شديدة 

الحق، وفي ذلك  وتتمنع وتضرب من يقترب منيا، وحربو اليقدرعمييا إال  الفارس
 تقميل من عدوىم، وفخر بأنفسيم.

 : (ٖ)خداش ومن جميل الصور االفتخارية بالقبيمة، الترىيبية لؤلعداء، يقول
 ) من الوافر(

 أَلم َيْبمغك ما ًَلقْت قريش
 

 إذ ُأثيروا ِكنانةَوحيُّ بني  
 

                                      
 .ٕٕعشرة شعراء ص (ٔ)
 .ٜٚالديوان ص (ٕ)
 .٘ٙالديوان ص (ٖ)
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 الثالث عشرالعدد 

 َدىمناىم ِبأرعن ُمْكفير  
 

 َفظلَّ لنا ِبعقوِتيم َزئيرُ  
م مَ    اِرَن الَخطيِّ فييمُنقوَّ

 
 َيجيُء عمى َأسَنِتنا الجزيرُ  

 
، (ٔ)يصف خداش في ىذه األبيات محاربة قومو لقبيمة قريش في يوم العبالء     

فصورَّ ىذه الوقعة تصويًرا حسًيا بصرًيا، ووصف الجيش بالجبل "أرعن" عمى سبيل 
ارة التصريحية االستعارة التصريحية، وشبو األعداء بالجزير عمى سبيل االستع

أيًضا، والجزير ىو من جزرت النخل إذا قطعتو، ولنا أن ندرك الفرق بين أرعن 
ل لو نفسو  وجزير، فأفاد من خالل االستعارتين الفخر بقبيمتو، وترىيب أي عدو تسوُّ
محاربتيم، وقد قوَّت األبيات الموسيقى الداخمية من تكرار صوت الياء في " 

الدال مخرجو من أقصى الحمق عمى عمق ما فعموه دىمناىم، مكفير، عقوتيم" 
 وقوتو.
 ) من البسيط( :(ٕ)خداشيقول 

 َأبِمغ أبا كنٍف إمَّا َعرضت بو
 

 واألْبَجرين َووْىًبا وابن َمنُظورِ  
 
 
 
 
 
 

 َأًل ِطعان وًل فُرسان َعادية
 

 ؤكم عند التَّنانيرِ أًل تجشُّ  
 ثم احضرونا إَذا ما احمر َأعيُنَنا 

 
 في كِل َيوم ُيزيل الَياَم مذكورِ  

 تَمقوا َفوارس ًلِ مياًل وًل ُعزًَّلً  
 

 وًل َىالبيَج روَّاثين ِفي الدُّورِ  
 َتمقوا ُأسيًدا وَعمرًا وابن َعمِيما 

 
 َورقاء في النَّفِر الشُّعث الَمَغاويرِ  

 رز َغداة الروَّع قد عُرفواِمن آل كُ  
 

 عند الِقتال إلى ُركٍن وَمحُبورِ  
 

                                      
يوم العبالء ىو اليوم الثالث من أيام عكاظ، كان لقيس عمى كنانة وقريش، وكانت اليزيمة عمى ( ٔ)

، نشر عيسى البابي الحمبي، محمد أحمد جاد المولى وآخرين ة،كنانة، انظر أيام العرب في الجاىمي
 .ٖٖ، صٕٜٗٔ، ٔط

 .ٙٚ، ٘ٚالديوان ص  (ٕ)



 جمالياث الصورة عند الشعراء المقلين
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 مني أحمد عبدالحفيظأ/ 
 أ.د محمد دياب محمد غزاوي

 أ.م.د إيهاب محمد السيد المقراني

 َيحدونَ َأقرانُيم في كِل معتركٍ 
 

 َطعًنا َوضرًبا َكشق  بالَمناِشيرِ  
 فَاسأل َفوارس منكم َيوم ِذي َسرفٍ  

 
 عنكم وُفرَسانكم َيوم الَيعاميرِ  

 َيعدو بنا كلُّ َمعصوٍب َأساِفمو  
 

 الَوعثاِء ِمحِضيرِ َوكلُّ َشعثَاء ب 
وربِّ الِقالص الراَّقصات ِبنا    َكال َّ

 
 َعشية النَّفر َأْمثال الَقراِقيرِ  

 ًَل ُتتركنَّ ولما ُنبل َنجدَتُكم 
 

 ولم ُنغاِوركم َضرَب الَمَغاويرِ  
 حتَّى ُنِذيُقكم َضرًبا بُمخَمصةٍ  

 
ورِ    ِىندية وِقتال َليَس بالزُّ

 
أظيرىم بمظير القوة والفروسية؛ حتى يبعث الرىبة يصف خداش قومو وقد   

في نفوس أعدائيم، وقدمَّ كثير من األدلة التي تسعفو في ذلك، فبدأ بالفرسان 
فوصفيم بأنيم عاديون تشبيًيا ليم بقوم عاد في العتق والقدم، وىذا يقتضي خبرتيم 

ليم سوى خشب وشراستيم بالحرب، فيم في النفر المغاوير، اليعد أعداءىم بالنسبة 
يشقُّوه بالمنشار، الذين إذا حاربوا انتصروا، ولم يكن ليم قتمى يقتصون ليم، وىو 
ماعبر عنو بقولو يزيل اليام؛ ذلك أن العرب كانت تزعم أن روح القتيل الذي 

، (ٔ)اليدرك بثأره تصير ىاًما فتزقوا عند قبره تقول: اسقوني اسقوني حتى ُيدرك بثأره
ة، وبالؤىم يوم ذي سرف ويوم اليعامير شاىد عمييم، وبعد كل وخيوليم سريعة قوي

ىذا الترىيب لن يتركوىم حتى يقتموىم قتااًل ليس زوًرا أي قتال  صادق ال رحمة 
فيو، وحتى يذيقوىم ضرًبا، فشبو الضرب بالطعام، وحذف المشبو وأتى بالزمو وىو 

تذوق فيي أقدر عمى التذوق، وىنا حولَّ الضرب من حاستو الممسية إلى حاسة ال
توصيل اإلحساس من الممس، فإن اإلدراك بالذوق يستمزم اإلدراك بالممس من غير 

                                      
 .ٜٚص ديوان خداش انظر (ٔ)
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، وىو ما يسمى بتراسل (ٔ)عكس، فكان في اإلذاقة إشعار بشدة اإلصابة
 .(ٕ)الحواس

وىكذا فإن شعراءنا قد وظفوا بعض الصور الفنية في ترسيخ كثيرمن القيم      
حينئذ، وبعضيا في التعبير عن مشاعرىم، وأخرى في التي سادت في مجتمعيم 

ترىيب األعداء؛ فالصورة الفنية الوسيمة الرئيسية لنقل مشاعر المبدع، والتعبير عن 
آرائو ومعتقداتو، ونظرتو لمكون من حولو، ولم يتركوا وسيمة من وسائل التشكيل 

اد، فتجاوزوا بذلك األسموبي كالموسيقى؛ من أجل التكثيف والمبالغة في المعنى المر 
 اإلقناع إلى اإلمتاع.

 

                                      
 .ٚٓ٘ ، عبد المتعال الصعيدي، مكتبة اآلداب، القاىرة، بغية اإليضاح( ٔ)

ة أخرى كأن تراسل الحواس في البالغة  أن تعبر بحاسة من الحواس الخمس بداًل عن حاس  (ٕ)
تعبر بحاسة السمع بداًل من البصر، وما شابو ذلك، يقول الدكتور نذير العظمة:" إن تحوالت 

االبصري إلى سمعي والسمعي إلى بصري وتداخل الحواس وتناغميا إن ىو إال معبر عن النفس 
إلى الواحد في المخيمة التي تعود بالمتعة  اإلنسانية الواحدة فميس عجيًبا أن تتجمى ىذه الوحدة عبر

األعمال الفنية، إن تراسل الحواس عبر المخيمة أمر يثير الدىشة ينقشو فنان عمى زجاج كأس 
صورة مجسمة من خالل الرؤية والعين تبدعو مخيمة شاعر آخر بالكممات في قصيدة شعرية" وىو 

رآن الكريم، فقد أسموب بالغي من أساليب القرآن الكريم، لكتاب اهلل األسبقية في عدد من آيات الق
تحدث عمماؤنا من المفسرين والمحدثين عن ىذا األسموب البالغي في كتاب اهلل العزيز، يقول 

( قولو: ذوقوا ٛٗه( في تفسير قولو تعالى:" ذوقوا مس سقر" ) القمر آية  ٙٓٙاإلمام الرازي)ت
ًضا مسان يدرك أياستعارة فيو حكمة وىو أن الذوق من جممة اإلدراكات فإن المذوق إذا القى ال

ستو، كما يدرك سائر أعضائو الحسية، ويدرك أيًضا طعمو  وال حرارتو وبرودتو وخشونتو ومال
يدركو غير المسان، فإدراك المسان أتم ...فإن الذوق إدراك لمسي أتم من غيره في الممموسات  فقال 

يالمو بطول مدتو ودوامو) :"ذوقوا" إشارة إلى أن إدراكيم بالذوق أتم اإلدراكات في العذاب شدتو  وا 
، ٕٓٓٓ، ٔالتفسير الكبير مفاتيح الغيب، فخر الدين محمد الرازي، دار الكتب العممية، بيروت، ط

 (.منقول من شبكة الفصيح لعموم المغة العربية.ٜٕ/ٔٚ
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 المبحث الثاني

 البديع ودوره في دًللة الصورة الفنية
وثيًقا؛ إذ يتآزر معيا في توصيل المعنى،  الفنية ارتباًطا يرتبط البديع بالصورة     

عنى بالبديع يحمِّق في سماء المعاني، إضافة إلى دوره في بل والمبالغة فيو، فالم
إضفاء الصبغة الموسيقية والجمالية في النص، فيتجاوز بو الشاعر اإلقناع إلى 
اإلمتاع، وبو يتحقق تميزه وانفراده، شريطة أن يكون البديع عفًوا مالئًما لحالتو 

 في ذاتو. االنفعالية، ولصوره الفنية، وليس متكمًفا مصطنًعا لغايةٍ 
يقول ُقدامة:" وأحسن البالغة الترصيع والسجع، واتساق البناء واعتدال الوزن،      

واشتقاق لفظ من لفظ، وعكس ما نظم من بناء، وتمخيص العبارة بألفاظ مستعارة، 
يراد األقسام موفورة بالتمام، وتصحيح المقابمة بمعان متعادلة، وصحة التقسيم  وا 

يص األوصاف بنفي الخالف، والمبالغة في الوصف بتكرير باتفاق المنظوم، وتمخ
رداف المواحق وتمثيل المعاني" ، وىذا (ٔ)المفظ، وتكافؤ المعاني المقابمة، والتوازي، وا 

إنما يجسد دور البديع في النص جنًبا إلى جنب مع فنون البالغة األخرى، فدوره 
ق اإليقاع والنغم ىي أصيل في العمل الشعري؛ ذلك ألن" المغة المشحونة ودقائ

 .)ٕ(األجنحة التي تساعدنا في التحميق في سماء الشعر وارتياد آفاقو الواسعة"
البديع في الشعر ضرورة الستكمال اإلطار الفني لمصورة لذلك  ولذا فإن"     

الينكر دوره في تموين الصورة حتى تبدو كاممة، وال يستيان بما في البديع من 
يطة أال يتحول البديع إلى غاية وىدف حتى التبدو الصورة إمكانيات تصويرية، شر 

 (.ٖ)زخرفية زاىية األلوان، باىتة األفكار، عقيمة المحتوى"
وقد راح شعراؤنا يشكمون صورىم مستعينين باألساليب البديعية التي يشيع فييا      

الجناس والطباق والتكرار والمقابمة في قوة صنعة، وحسن صياغة وعدم تكمف 
                                      

 .ٖقدامة بن جعفر، جواىر األلفاظ، تحقيق د. محمد محي الدين عبد الحميد، ص (ٔ) 
لمطباعة والنشر، القومية يي، الشعر الجاىمي: منيج في دراستو وتقويمو، الدار د.محمد النوي  (ٕ) 

 .ٕٙٔ/ٔالقاىرة، د.ت، 
 .ٖٕٔدعبل بن عمي الخزاعي، الصورة الفنية في شعره، صد. كامل محمد محمد عويضة،  (ٖ)
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برازىا، وكانت المقابمة يخ رج بيم إلى المغاالة؛ بل ما كان منيم إال خدمة المعاني وا 
الكرم والشجاعة وغير ذلك من  التي تجسد رؤيتيم وفخرىم بعاداتيم وتقاليدىم من

 عادات، ورفض الجبن والبخل، كانت ىي المون البديعي األكثر ظيوًرا في صورىم.
 :عند شعرائنا ىي رة الفنيةوألوان البديع التي أثَّرت في الصو 

 التكرار:
وىو من األساليب الشائعة في المغة العربية؛ وقد تعرض لو معظم النحاة      

" بنية مبالغة وتكثير، وىو من باب ما  والنقاد والبالغيين، يعرفو السجمماسي بأنو
تكثر فيو المصادر من فعَّمت بمحاق الزيادة وىي الفاء المفتوحة في أولو لقصد 

 ، وأولى الجاحظ التكرار(ٔ)المبالغة فصار بناؤه بناًء آخر عمى ما يجب لمفعل"
عناية كبيرة، قال الجاحظ ويسميو الترداد:" وجممة القول في الترداد أنو ليس فيو حد 

نما ذلك عمى قدر المستمعين ومن يحضره من ينتيى إليو ويؤتى عمى وضعو  وا 
ردد ذكر قصة موسى وىود وىارون  -عز وجل-العوام والخواص، وقد رأينا اهلل

براىيم ولوط وعاد وثمود وكذلك ذكر الجنة والنار وأمور كثيرة، ألنو  وشعيب وا 
 .(ٕ)خاطب جميع األمم

ن وظيفتو الداللية؛ فقد وال بد إضافة إلى وظيفة التكرار اإليقاعية الصوتية م     
" لو أن األمر  ذم النقاد أن يكون التكرار ضرًبا من الحشو الممل الذي الداعي لو

في التكرار مجرد إعادة حروف بداليا ومدلوليا، بال طائل من ورائيا، أو فائدة من 
 .(ٖ)خالليا"

  

                                      
رف، السجمماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تحقيق عالل الغازي، مكتبة المعا( ٔ)

 . ٜٓٛٔ، ٔالمغرب، ط
انظر، د. أحمد مطموب، معجم المصطمحات البالغية وتطورىا، مطبعة المجمع العممي  (ٕ)

 .ٖٕٙ، صٖٜٛٔالعراقي، 
النور نشر، د.محمد دياب، الغزل األندلسي من اإلمارة إلى سقوط المرابطين، دراسة أسموبية،  (ٖ)

 .ٕٛٗص،ٕٙٔٓألمانيا، ط
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 :    ويتنوع التكرار إلى

 تكرار الصوت: -ٔ
ين في كل لفظة من ألفاظ الكالم المنثور أو وىو تكرار حرف واحد أو حرف   

 .(ٔ)المنظوم

ويرتبط تكرار األصوات بداللة الصورة الفنية؛ فمن خالل معرفة مخارج      
شديدة أو رخوة،  األصوات وصفاتيا إذا كانت ميموسة أو مجيورة مفخمة أو مرققة

نة دون نستطيع تبين داللة اعتماد الشاعر أصوات معينة بكثرة في أغراض معي
أصوات أخرى؛ ألن" يستخدم الشاعر األصوات التي تتالءم بصورة ما مع الجو 
النفسي والشعوري لمقصيدة، كما يستخدم ىذه األصوات ليعبر من خالليا عن فكرة 

 .(ٕ)أو معنى، وبيذا يمكن أن نجد ما نسميو الصدى الصوتي لممعنى" 
 ) من الطويل(: (ٖ)قيس ومن أمثمة التكرار الصوتي عند شعرائنا يقول

 َبكى من ِفراِق الحّي َقيس بن ُمنقذ     
 

ذراُء َعيني ِمثمو الدَّمُع شائعُ    واِ 
 
 
 
 
 

 بأربعٍة  َتنيُل  لمَّا َتقدمْت   
 

 بيم ُطرق َشتَّى  َوىنَّ  َجوامعُ  
 
 

 رَأيُتيم         َوما ِخمُت َبين الَحي حتَّى
 

 ِبَبيوَنة السُّفمى  وىَبت َسوافعُ  
 
 

نِّي  أُلنيي  النَّفَس عنيا َتجمُّاًل     وا 
 

 وَقمبي إلييا الدَّىَر َعطشاُن جائعُ  
 
 

 كأنَّ ُفؤادي بين ِشقين من َعصا       
 

 والَبيُن واقعُ ِحذاِر ُوقوع الَبيِن  
 
 ) من البسيط(: (ٗ)أيًضاويقول   

                                      
قدمو وعمق عميو د.أحمد الحوفي، د. بدوي طبانة، دار نيضة  سائر،ابن األثير، المثل ال (ٔ)

 .ٜٖٓ/ٔمصر، القاىرة، 
 .ٓٓٔ، صٜٕٓٓآسية داحو، اإليقاع المعنوي في الصورة الشعرية، رسالة ماجستير، الجزائر،  (ٕ)
 .ٖٙص  عشرة شعراء (ٖ)
 .ٖ٘ص  المرجع السابق (ٗ)



                              جامعت الفيوم          –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

 

 - ٕٚٗ - 

 الثالث عشرالعدد 

 إنَّ الُفؤاد قد َأمسى َىائًما َكِمًفا 
 

 قد َشفَّو ِذكر َسممى اليوم فانَتكَسا 
 

 
 
 

 َعناُه ما قدَعناُه من َتذكُّرِىا
 

 بعد السُّموِّ فَأمسى الَقمُب ُمختَمسا 
 
 وبعد ما ًلَح شيٌب في َمفارِقو 

 
با والَجيل َفانممَساوباَن ع   نُو الصِّ

 
 َتذكَّر الَوصَل منيا بعَد ما 

 
َشحطْت بيا الدِّيار فَأمسى القمُب  

 ُممَتَبسا
      

نالحظ أن الشاعر كرر أصواًتا معينة )السين، العين، الياء، وصوت المد    
في  األلف(، وىناك ارتباط بين ىذه التكرارات وداللة األبيات؛ فقد أدت دوًرا عميًقا

الداللة، فضاًل عن دورىا اإليقاعي، فالقصيدة في الغزل يصف الشاعر معاناتو في 
غياب محبوبتو؛ لذا استعان الشاعر بأصوات يكون ليا القدرة عمى توصيل مايمور 
بداخمو من مشاعر دفينة مؤلمة، فصوت المد األلف يعطي الشاعر القدرة عمى 

و، وصوت الياء حنجري احتكاكي ميموس المبالغة في التعبير والتنفيس عما بداخم
أي مخرجو عميق يدل عمى عمق مشاعره وشدة توجعو، وميموس يدل عمى بطء 
اإليقاع وطول النفس فيؤدي دور األلف في التنفيس والتخفيف آلالمو وتوصيميا 
لممتمقي، باإلضافة إلى عمق المشاعر، كذلك صوت العين صوت احتكاكي 

ليمزة والياء فيعبر عن عمق الحزن وقوة العشق مجيور من أقصى الحنك بعد ا
 الذي يجول كل مكان.( ٔ)واآلىات، ىذا فضاًل عن صفير السين

  

                                      
 .ٙٚ، صٜ٘ٚٔ، ٘بة األنجمو المصرية، طنشر مكت إبراىيم أنيس، األصوات المغوية،د. (ٔ)
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 الطباق 

ويسمى الطباق والتضاد أيًضا، وىي الجمع بين المتضادين أي معنيين      
إنما يزيد ، ، وجاء الطباق عند شعرائنا عفوًيا خالًيا من التكمف(ٔ)متقابمين في الجممة

 ) من الطويل(: (ٕ)خداش ومنو يقول، لمعنى جمااًل ووضوًحاا
ن ِكالًبا ًل ِكالب ألىميا  وا 

 
 وقد َجعمُت كعٌب تكون َيحاِبرا 

 
ففي قولو" كالب / ال كالب" مطابقة، وىي مطابقة بالسمب ألنيا جاءت      

مة بإثبات االسم ثم نفيو، ونالحظ ىنا الجناس الناقص بين كالب األولى بمعنى قبي
كالب، وكالب الثانية بمعنى كالب الحيوانات، فيم اسم ليس عمى مسمى، مستغاًل 
الشاعر الطباق لخدمة مدح قومو، فضم البيت نوعين من البديع أحدىما لفظي 
وىو الجناس، واآلخر معنوي وىو الطباق، فمنح مدحو قيمة إضافية، وكثف 

 إيقاعو.

 ) من المتقارب( :(ٖ)الحصين ويقول
 وُت كان َشًجا بالُحموقِإذا الم

 
 وبادرْت النَّفُس َأْشَغاليا 

 َصبرُت ولم َأُك َرعديدة 
 

وع َأنجى ليا   ولمصبُر في الرَّ
 

قدامو في الحروب، يبدو الطباق واضًحا؛ فبالرغم من       لبيان مقدرتو الحربية وا 
رؤيتو الموت أمامو؛ إال إنو يصبر وصبره في الحرب أفضل من اليرب، إضافة 

 إلى الجناس بين صبرت والصبر، إلفاة المبالغة في الشجاعة.

 

                                      
 .ٖٚ٘-ٕٚ٘بغية اإليضاح، ص (ٔ)
 .ٕٚالديوان ص  (ٕ)
 .ٜٚالديوان ص (ٖ)
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 المقابمة:

ومعنى المقابمة "أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة، ثم بما يقابميما      
، والبد أنيا تزيد المعنى (ٔ)أو يقابميا عمى الترتيب، والمراد بالتوافق خالف التقابل"

. والفرق بينيا وبين الطباق في أنو يقع بين وضوًحا من ذكر الشيء بما يقابمو
ضدين، بينما ىي تقع بين أكثر من ذلك، وتتجمى المقابمة عند شعرائنا في دورىا 

يقول الموسيقي الداللي، يتضح ذلك من خالل ما جاء عند شعرائنا، ومنيا 
 ) من البسيط( :(ٕ)المسيب

 ُىمُ الرَّبيُع عمى من ضاَف َأرحَمُيم
 

 ناِكيد َمَشاِئيمُ وفي الَعدو مَ  
 

فأبان عن ، تظير المقابمة بين معاممة ممدوحيو لضيوفيم ومعاممتيم ألعدائيم     
صفتين متناقضتين في الممدوحين، الحمم والشدة، تخص أحدىما ضيوفيم، وتخص 

 األخرى األعداء، من خالل أسموب المقابمة الذي استخدمو الشاعر.
 الجناس:

ىو تشابييما في المفظ مع االختالف في المعنى، والتام الجناس بين المفظين      
منو أن يتفقا في أنواع الحروف، وأعدداىا، وىيئتيا، وترتيبيا، والناقص إن اختمفا 
في أعداد الحروف فقط، والمحرَّف إن اختمفا في ىيئات الحروف، والمضارع إن 

رف مع تقاربيما، اختمفا في أنواع الحروف بشرط أال َّ يقع االختالف بأكثر من ح
فإن كانا غير متقاربين سمي الحًقا، ومما يمحق بالجناس أن يجمع المفظين 

 .(ٖ)االشتقاق
 لكن يمكن تقسيم كل ىذه األنواع إلى نوعين:

 التام وتتفق فيو المفظتان اتفاًقا تاًما ال تختمفا إال في المعنى.    -ٔ

                                      
 .ٓٛ٘بغية اإليضاح ص (ٔ)
 .ٕٙٔالديوان ص (ٕ)
 .ٚٗٙ، ٖٗٙ، ٓٗٙانظر بغية اإليضاح، ص (ٖ)
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عددىا أو ترتيبيا مع الناقص وتختمف فيو المفظتان في ىيئة الحروف أو  -ٕ
االختالف في المعنى، ومنو الجناس االشتقاقي وىو أن تختمف المفظتان في 
االشتقاق فتكون إحداىما مثاًل اسم واألخرى فعل؛ لكنيما مشتقان من نفس 

 الجذر المغوي.
والشك أن الجناس يطمبو المعنى فال فائدة من إيراده لمموسيقى فقط؛ إذ البد      

، فالذي" يعطي التجنيس (ٔ)مفظ والجرس إلى مايناجي فيو العقُل النفَس"أن" يتعدى ال
من الفضيمة، أمر لم يتم إال بنصرة المعنى، إذ لو كان بالمفظ وحده لما كان فيو إال 

 . (ٕ)مستحسن، ولما وجد فيو معيب مستيجن. ولذلك ُذمَّ االستكثار منو والولوع بو"

 من الرمل( ): (ٖ)، يقول الفندومن الجناس التام
 َولقد َتعمُم أنَّا ُدوَنيا

 
 لمِعذارى اِلبيض بالبيِض َنغارُ  

 
فالشاعر يعتمد في توضيح بأسيم وشجاعتيم، يصور غيرتيم عمى نسائيم      

والدفاع عنيم بالسيوف، من خالل المجانسة )بين البيض وتعني النساء، والبيض 
رتو، ويعطي ليم صفة وتعني السيوف( ليحقق بذلك المعنى المقصود من صو 

 الغيرة والشجاعة، فقوى الموسيقى، وزكَّى المعنى المراد.

 : ) من المتقارب((ٗ)يقول المسيبومن الجناس الناقص، 
 َوكالشَّيد بالرَّاِح َأخالُقيم

 
 وَأحالمُيم ِمنيما َأعذبُ  

 
 ) من الكامل(: (٘)ويقول أيًضا

                                      
 .ٙعبد القاىر الجرجاني، أسرار البالغة، ص (ٔ)
 .ٛصأسرار البالغة  (ٕ)
 .ٚٔاء صعشرة شعر  (ٖ)
 .ٚٙالديوان ص (ٗ)
 .ٛٓٔالمرجع السابق   (٘)
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 َوأغرُّ ُتقِصر دون َغايتو 
 

 ِحين َتستبقُ  ُغرُّ السَّوابق 
 

فالمسيب يوضح صورة ممدوحيو باستخدام الجناس الناقص بين)أحالميم   
( لمتدليل عمى أنيم جمعوا األخالق واألحالم كما في البيت  وأخالقيم(،)أغر وغرُّ
األول، والكرم في البيت الثاني بل وممدوحو ىواألفضل واألسبق من غيره، 

سم صورة الممدوح المثالية التي جمعت ما فالجناس في ىذه الصورة ساعد عمى ر 
بين الحمم والخمق والكرم والمبالغة فييا، ىذا باإلضافة إلى أسموب بديعي آخر آزر 
، فممدوحو  الداللة وقوى الموسيقى، ىو المقابمة بين الممدوح والسَّوابق، وتقصر وغرُّ

 ىو سابق السوابق إلى الكرم.
 

 :(ٔ)قيومن الجناس الناقص التجنيس اإلشتقا

، (ٕ)ومعناه أن يجمع المفظين االشتقاق، كقولو تعالى:"فأقم وجيك لمدين الَقيِّم"     
 .(ٖ)وقولو تعالى:"َفروٌح وَريحاٌن"

 ) من الكامل(: (ٗ)خداشيقول 
 وَمَسبُّكم ُسْفَيان ثم ُتركتم 

 
 تتنتَُّجون تنتَُّج الرُّباحِ  

 
 ) من الوافر(: (٘)الفند ويقول

 ة المَّيِث َشَددَنا َشدَّ 
 

 َغدا والميُث َغضبانُ  
 

                                      
 .ٚٗٙبغية اإليضاح، ص (ٔ)
 .ٖٗالروم  (ٕ)
 .ٜٛالواقعة  (ٖ)
 .ٖٙالديوان ص (ٗ)
 .ٕٕعشرة شعراء ص  (٘)
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وظف كل من الفند وخداش االشتقاق إلظيار الجبن عند أعداء خداش      
ظيار الشجاعة لدى قوم الفند من خالل االشتقاق بين تتنتجون وتنتج فاألولى  وا 
فعل والثانية مصدر والجذر المغوي واحد ىو تنتج، وكذلك االشتقاق بين شددنا 

فعل والثانية مصدر والجذر المغوي شّد، وقد حقق ىذا األسموب  وشدة فاألولى
عنصًرا إيقاعًيا ناتًجا عن تكرار الجذر المغوي نفسو لممشتقين؛ وليس اشتقاًقا فقط 
بل أيًضا ىو من بناء التشبيو عمى اقتران الفعل بمجئ مصدره، و" بناء التصوير 

ثافة صوتية تصل اإليقاع عمى مثل أساليب التقييم والتجنيس والتطريز يوفر ك
بالتصوير وتتدرج بو نحو عمل شعري متكامل وىناك وسيمة أخرى تحقق ىذا 
التواصل وتتمثل في بناء التشبيو عمى اقتران الفعل بمجيء مصدره واندماجيما مًعا 

وفضاًل  (ٔ)في مركب التنفك جية الترجيع الصوتي فيو عن الصورة التي يولدىا"
بيو من تأكيد داللة اليجاء لؤلعداء في البيت األول، وتأكيد عن دوره في داللة التش

داللة المدح لقوم الفند في البيت الثاني، وليذا كرر كل من خداش والفند الجذر 
المغوي وصياغة مشتقين من مشتقاتو ليعمق الداللة، إضافة إلى ذلك تكرار كممة 

يحاء حرف الشين بتفشي وانتشار شجاعتيم وىذا يتال ءم مع ما أراده الفند الميث وا 
 من مدح قومو.

 التصريع:
وىو أن تتفق آخر كممة في الشطر األول من البيت مع آخر كممة فيو؛ فيو"      

، وأكثر ما (ٕ)ما كانت عروض البيت فيو تابعة لضربو تنقص بنقصو، وتزيد زيادتو"
ين من يقع التصريع في افتتاح القصائد وعدَّه قدامة من مميزات الفحول المجيد

الشعراء، يقول عند حديثو عن القوافي" أن تكون عذبة الحرف، سمسة المخرج، وأن 
يقصد لتصيير مقطع المصراع األول في البيت األول من القصيدة مثل قافيتيا، 
فإن الفحول المجيدين من الشعراء القدماء والمحدثين يتوخون ذلك، وال يكادون 

                                      
 .ٖٙٔاإليقاع المعنوي في الصورة الشعرية، صآسية داحو،   (ٔ)
، ٜٔٛٔ، ٘الجيل، بيروت، ط تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دارابن رشيق، العمدة،  (ٕ)
ٔ/ٖٔٚ. 
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من القصيدة بعد البيت األول، وذلك يكون  يعدلون عنو، وربما صرعوا أبياًتا أخر
 .(ٔ)من اقتدار الشاعر وسعة بحره"

والتصريع نادًرا عند شعرائنا؛ لعل ذلك يرجع إلى إن كثيًرا من شعرىم يتمثل      
في صورة مقطوعات، ربما كانت ىذه المقطوعة جزء من قصيدة ضاعت مقدمتيا 

لقصائد؛ حيث أن " حسن االفتتاح ولم تصمنا، والتصريع كثير ما يكون في مقدمة ا
، ويرد أحياًنا داخميا في أبيات أخر منيا لكن (ٕ)داعية االنشراح ومطية النجاح"

 ليس كثيًرا.

 ) من الطويل(: (ٖ)المسيب يقول
 َأًل انَعم َصباًحا أييا الرِّبع واسممِ 

 
ن لم َتكممِ    َتحية َمحزوٍن وا 

 
كل من الضرب والعروض جاء عمى في ىذه االستعارة التشخيصية لمربع ف     

وزن واحد لوقوع التصريع، وقد منح البيت موسيقى عذبة جاءت من التوافق 
الصوتي بين العروض والضرب، فضاًل عن وظيفتو الداللية التي تؤكد عمى أىمية 
الربع  وتعمقو بو  فيو الذكرى الباقية التي تذكره باألحباب وتصبره عمى فراقيم، 

ن لم وىو القاسم المش ترك بينو وبين محبوبتو، فكل منيما يتألم لفراق األحبة، وا 
 يتكمم الربع.

 : ) من الكامل((ٗ)المسيب ومنو أيًضا، يقول
 َبَكَرْت ِلُتْحِزَن َعاِشًقا َطْفُل 

 
 َوَتَباَعدْت وَتَجذمَّ الَوْصلُ  

 
 
                                       

، ٔ، طٖٜٙٔقدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاىرة،  (ٔ)
 .ٔ٘ص

 .ٕٚٔ/ٔابن رشيق، العمدة، ( ٕ)
 .ٕٚٔالديوان (ٖ)
 .ٗٔٔالديوان ص ( ٗ)
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 أ.م.د إيهاب محمد السيد المقراني

استدعى التصريع اتزان عروض البيت وضربو، بين تشبيو الشاعر  وىكذا    
لنفسو بالطفل أي رخص ناعم، واستعارة التجذم لموصل؛ فيذا يعمق األثر الذي 
تركو انقطاع الوصل بينو وبين محبوبتو، فالبعد والفراق قد حدث وىو ما زال 

العروض و رخًصا، فتكون إصابتو بداء اليوى سيمة، ويحدث ىذا االتزان بين 
 ضربو في المقابل اتزاًنا صوتًيا ونغمًيا.

 التصدير:

وىو نوع من الموسيقى الداخمية، يقوم عمى انسجام صوتي نابع من استخدام      
عند القافية، مما -تقريًبا–كممة ما في أول البيت أوحشوه، ثم إعادة استخداميا 

ن ناحية أخرى؛ وذلك يكون لو كبير أثر في موسيقى البيت من ناحية، وداللتو م
لما فيو من ربط أولو بآخره ربًطا معنوًيا قائًما عمى اتحاد الكممة المستعادة دااًل 

 . (ٔ)ومدلواًل"

وفائدتو تتمثل في أنو " يكسب البيت الذي يكون فيو أبية، ويكسوه رونًقا      
، ول، ومنو مايوافق آخر البيت آخر الشطر األ(ٕ)وديباجة، ويزيده مائية وطالوة"

 ) من الرمل(: (ٖ)الفند يقول
 َدارْت الَحرُب َرحاَىا

 
 فادَفعوَىا ِبرَحائي 

 
ووقع التصدير ىنا في عروض البيت وضربو، ووظفو الفند في صورتو الفنية      

ىنا بتكرار كممة الرحا آخر الشطر الثاني وآخر الشطر األول، وبو يؤكد أنو قادر 
رحا فيو أيًضا لديو رحا، كما أنو منح البيت  عمى الحرب؛ فإذا كانت الحرب تممك

 نغًما تطريبًيا جمياًل. 

                                      
 .ٖٕ٘د. محمد دياب، الغزل األندلسي من اإلمارة إلى سقوط المرابطين، ص (ٔ)
 .ٕ/ٖالعمدة،  (ٕ)
 .ٕٔعشرة شعراء ص  (ٖ)
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 ) من الوافر(: (ٔ)الفند يقول ،ومنو مايوافق آخر البيت كممة ليست أولو وال آخره 
نَّ النَّارَ قد ُتص  َواِ 

 
 بُح َيومًا َوِىي نيرانُ  

 
يستطيعون إيقافيا  استعار النار لمحرب، يؤكد الفند عمى أن الحرب قد تتافقم فال   

وذلك لمتيويل ؛ فعبرعن ذلك بتكرار لفظة النار بالجمع آخر البيت فتتحول إلى نيران
 من أمر الحرب التي يكرىيا. 

 التقسيم
ويطمق التقسيم عمى أمرين أن يذكر أحوال الشئ مضاًفا إلى كل حال ما يميق      

 بيا، كقول المتنبي:
 َبدت قمرًا ومالت ُخوَط بانٍ 

 
 احت َعنبرًا ورنت َغزاًلً وفَ  

 
؛ وىذا القسم يعرفو أبو ىالل العسكري (ٕ)والثاني استيفاء أقسام الشيء بالذكر     

بقولو:" التقسيم الصحيح أن تقسم الكالم قسمة مستوية تحتوي عمى جميع أنواعو 
" . وقال ابن أبي اإلصبع " وأحسب أن أول من (ٖ)وال يخرج منيا جنس من أجناسو

 :(ٗ)ة التقسيم زىير حيث قالنطق بصح
 وأعمم ِعمم اليوِم واألمس قبمو 

 
 ولكنَّني عن ِعمم ما في غٍد َعمي 

 
فاأليام يوم مضى نعممو ويوم نعيشو ونعممو ويوم آٍت والنعممو ألننا لم نعشو      

 بعد، وال تخرج األيام عن ىذه األنواع وال يخرج عممنا عن ىذا التقسيم.

                                      
 .ٕٕص عشرة شعراء   (ٔ)
 .ٛٓٙ، ٚٓٙبغية اإليضاح، ص (ٕ)
، ٔأبو ىالل العسكري، الصناعتين، تحقيق د. مفيد قميحة، دار الكتب العممية، بيروت، ط (ٖ)

 .ٖ٘ٚ، صٜٔٛٔ
جميورية ابن أبي اإلصبع المصري، تحرير التحبير، تحقيق د. حنفي محمد شرف، إصدار ال (ٗ)

 .ٜٚٔالعربية المتحدة، المجمس األعمى لمشؤؤن اإلسالمية، ص
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 )من الوافر(: (ٔ)الحصين رائنا، يقولومن التقسيم عند شع
 َلَقد َعمَمْت َىوازُن أنَّ َخيمي 

 
 َغداة النَّعِف َصادقة الّصَباحِ  

 َعمييا ُكل َأروَع ُىبرزيّ  
 

 َشديٌد َحّده َشاكَي السِّالحِ  
 َفكرَّ عمييم حتى الَتقيَنا 

 
 بَمصُقوٍل عَوارِضيا ِصباحِ  

 فُأبنا بالنِّياِب وبالسَّبايا 
 

 بالبيِض الَخرائِد والمِّقاحِ و  
 

نجد التقطيع واضًحا في تشكيل الصورة، إال إنو اليؤدي إلى مشاكمة تامة بين      
عتاد الحرب، الخيل والجنود، ثم يعدد صفات  :المقاطع؛ إذ يعدد صفات كل من

النياب والسبايا؛ ويأتي التوافق الموسيقي في تقطيع أفقي بين كل الصفات )غداة 
و صادقة الصباح، شديد حده وشاكي السالح ، مصقول عوارضيا وصباح، النعف 

البيض الخرائد والمقاح (؛ ثم التوافق بينيا جميًعا رأسًيا، باإلضافة إلى التجنيس 
الرأسي بين" صباح وسالح وصباح والمقاح" وكمو يساعد عمى تعميق المعنى فقد 

دة الفاضمة لمشاعر وقومو أراد الشاعر من خاللو جمع عدًدا من الصفات المحمو 
وعتادىم في حربيم؛ حتى ترسم ليم صورة الشجاعة  في الحرب، فضاًل عن 

 الجرس الموسيقي مما يحقق المتعة الفنية.

 ) من الوافر(: (ٕ)أيًضا المسيبويقول 
 َوَعيُن السَّخط تبُصُر كلَّ عيبٍ 

 
 َوَعيُن أخي الرِّضا َعْن ذاك َتعمى 

 
وال الناس: الساخط  ويرى بعين سخطو السخط في كل يصنف حالين من أح     

 شئ، والراضي وال يرى السخط في أي شئ، فيصير البيت كأنو وحدتين دالليتين.
 
 

                                      
 .ٔٚالديوان ص (ٔ)
 .ٕٚٔصالديوان  (ٕ)
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 الترديد:

ضرب من التكرار؛ ففيو تتكرر الكممة، لكنيا ترد أواًل متعمقة بمعنى ثم ترد مرة      
أتي الشاعر بمفظة أخرى متعمقة بمعنى آخر، كما يقول ابن رشيق :" ىو أن ي

متعمقة بمعنى، ثم يرددىا بعينيا متعمقة بمعنى آخر في نفس البيت، أو في قسيم 
، فالترديد إذن من قدرة الشاعر عمى التصريف في المغة، وتبيين قدراتيا (ٔ)منو"

 يقول وقدراتو؛ إلضفاء العذوبة الموسيقية عمى شعره، وتأكيد داللتو. ومنو،
 (: ) من الطويل(ٕ)الحصين

 ُنَطاردُىم َنستنقُذ الُجْرَد كالَقَنا 
 

ما   َويستنِقُذون الَسميريَّ الُمقوَّ
 

 
 

ردد الشاعر الفعل "استنقذ مرتين، مرة ليم، ومرة ألعدائيم، وىو تكرار لمدال      
دون المدلول، فداللة الفعل في الشطر األول لمشاعر ولقومو يستنقذون الجرد: أي 

ي من جياد الخيل، يستنقذونيا فتكون من غنائميم من الخيل القصيرة الشعر وى
المعركة مع أعدائيم، بينما يكون استنقاذ أعدائيم لمسميري مطعونين بو فيذه 
غنيمتيم من المعركة مع الحصين وقومو؛ تعبيًرا وتأكيًدا لفروسية الحصين وقومو، 

 ل.ىذا فضاًل عن األثر الموسيقي النابع من التكرار المفظي لنفس الفع

 )من الكامل( :(ٖ)المسيب ومنو، يقول
َذا َرَماُه الَكاِشحوَن َرماُىم  َواِ 

 
 ِبمَعابٍل َمذروبٍة وِقَطاع 

 
 
 

ردد الشاعر الفعل "رمى"، في الشطر األول ورد متعمًقا بالكاشحين المبغضين      
الشطر ورد متعمًقا بالشاعر، وترديد نفس الفعل لو يوحي  لمشاعر، ثم في نفس

باقتداره عمى الرد عمى أعدائو بل رده عمييم يكون بالمعابل المذروبة والقطاع؛ 
 تشبيًيا لحججو القوية الدامغة عمى سبيل االستعارة التصريحية.

                                      
 .ٖٖٖ/ٔابن رشيق، العمدة، ( ٔ)
 .ٙٙالديوان ص (ٕ)
 .ٓٓٔالديوان ص (ٖ)
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ن لم يكثروا من أصناف البديع؛ إال إنيم عمى أي      حال  والواضح أن شعراءنا وا 
وظفوه في جميع مواضيع الصورة الفنية من مدح وفخر وىجاء؛ عكسوا وأكدوا بو 
حالتيم النفسية في غير تكمف أو غرابة مما أبرز صورىم بطريقة مبدعة  يتجاوب 

 معيا عقل المتمقي ويتسامى معيا وجدانو. 

  ةــــــمــاتــالخ

 وقد خمص البحث إلى نتائج ىي:
رائنا واختصاص كل صورة بوظيفة معينو؛ تعدد وظائف الصور الفنيو لدى شع -ٔ

فوجدت تأثير الكناية في الوظيفة االجتماعيو وانعاكسيا لعادات وقيم المجتمع 
الجاىمي بصورة واضحة، وكان لالستعارة الدور البارز في الوظيفة الذاتية؛ 
حيث تعبير الشعراء عن مشاعرىم ووجدانيم، وكذلك كان ليا تأثير كبير في 

ىي التيويل؛ حيث كانت اىتمام الشعراء األكبر وىم يصفون وظيفة أخرى و 
خافتو وترىيب كل واحد تسول لو نفسو  حروبيم القوية الغاشمة لتيويل العدو وا 

 محاربتيم. 

تنوع أشكال البديع من التكرار والطباق والمقابمو والجناس والتصدير والترديد  -ٕ
 ع إلى اإلمتاع.والتقسيم والتصريع ما جعل صورىم تتجاوز اإلقنا

تعدد الدور الذي يقوم بو البديع فباإلضافة إلى دوره الموسيقي فإن أىميتو  -ٖ
 تكمن أيًضا فيما يقوم بو من الدور الداللي وتكثيف المعنى.
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 عــــــادر والمراجــــالمص
، شبكة الفصيح لعموم ٙ/ٕٙٔٓابتسام البقمي، مقال بعنوان تراسل الحواس، ،  -

 .www.alfasee.comالمغة العربية، 
 .ٜ٘ٚٔ، ٘إبراىيم أنيس، األصوات المغوية، نشر مكتبة األنجمو المصرية، ط -
قدمو وعمق عميو  ابن األثير، ضياء الدين نصر اهلل بن محمد، ، المثل السائر، -

 د.أحمد الحوفي، د.بدوي طبانة، نيضة مصر، القاىرة.
ه، العمدة في صناعة الشعر ٖٙٗالقيرواني ت ابن رشيق، الحسن بن رشيق -

 .ٜٔٛٔ، ٘ونقده، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط
أحمد مطموب، معجم المصطمحات البالغية وتطورىا، المجمع العممى 

 .ٖٜٛٔالعراقى،
آسية داحو، اإليقاع المعنوي في الصورة الشعرية، رسالة ماجستير، الجزائر،  -

محمد الحسن عمي األمين، الكناية أساليبيا ومواقعيا في الشعر  .ٜٕٓٓ
 .ٜٗٛٔالجاىمي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة، 

ه، األغانى، تحقيق أحمد زكي العدوي ٖٓٙاألصفياني، عمي بن الحسين ت  -
 .ٜٕٜٔوآخرين، طبع دار الكتب المصرية، 

تحقيق ش .توري، دار األصمعي، عبد الممك بن قريب، فحولة الشعراء،    -
 .ٜٓٛٔ، ٕالكتاب الجديد، بيروت، ط

، خزانة األدب، تحقيق د.عبد السالم ٖٜٓٔالُبغدادي، عبد القادر بن عمر ت    -
 .ٜٜٚٔ، ٗىارون، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط

جاد المولى والبجاوي وأبو الفضل، أيام العرب في الجاىمية، نشرعيسى البابي  -
 .ٔ، طٕٜٗٔالحمبي، 

مماسي)أبو محمد القاسم( المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تحقيق السج -
 .ٜٓٛٔ، ٔعالل الغازي، طبع المعارف، المغرب، ط

 .ٕٜٙٔشوقي ضيف، النقد األدبي، دار المعارف، القاىرة،   -

http://www.alfasee.com/
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عبد العظيم ابن أبي اإلصبع المصري، تحرير التحبيرفي صناعة الشعر ونثره،  -
إصدار الجميورية العربية المتحدة، المجمس  تحقيق د. حنفي محمد شرف،

 األعمى لمشؤؤن اإلسالمية.
ه( ٔٚٗعبد القاىر الجرجاني)أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرحمن الجرجاني ت  -

 .ٜٜٔٔأسرار البالغة، قرأه د.محمود شاكر، مطبعة المدني، ط 
ه( ٔٚٗ)أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرحمن الجرجاني ت عبد القاىر الجرجاني -

دالئل اإلعجاز، قرأه وعمق عميو د.محمود محمد شاكر، نشر مكتبة الخانجي، 
 .ٕٗٓٓ، ٘القاىرة، ط

جماليات األسموب في الشعر الجاىمي ، دار كنوز المعرفة،  عبد الكريم الرحيوي، -
 . ٕٗٔٓ، ٔعمان ، ط

ة عبد اهلل التطاوي، الصورة الفنية في شعر مسمم ابن الوليد، دار غريب، القاىر  -
،ٕٕٓٓ. 

 .عبد المتعال الصعيدي، بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح، مكتبة اآلداب، القاىرة -
الشعر والشعراء، تحقيق ه، ٕٙٚابن قتيبة، عبد اهلل بن مسمم الدينوري ت  -

 .ٜٚٙٔد.أحمد شاكر، ط دارالمعارف،
ه، جواىر األلفاظ، تحقيق د. محمد محي الدين عبد ٖٖٚقدامة بن جعفر ت  -

 الحميد.
ل مصطفى، مكتبة الخانجي، اه، نقد الشعر، تحقيق كمٖٖٚامة بن جعفر ت قد -

 .ٖٜٙٔ، ٔالقاىرة، ط
كامل محمد محمد عويضة، دعبل بن عمي الخزاعي، الصورة الفنية في شعره،  -

 دارالكتب العممية، بيروت.
محمد النوييي، الشعر الجاىمي منيج في دراستو وتقويمو، الدار القومية، القاىرة،  -

 د.ت.
ه طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود ٖٕٔمحمد بن سالم  الجمحي ت  -

 شاكر، دار المدني، جدة.
محمد دياب محمد غزاوي، الغزل األندلسي من اإلمارة إلى سقوط المرابطين،  -
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 .ٕٙٔٓدراسة أسموبية، النور نشر، ألمانيا، ط
 مصطفى ناصف، الصورة األدبية، ط مكتبة مصر،  القاىرة، د.ت. -
ه، الصناعتين، تحقيق ٜٖ٘العسكري، الحسن بن عبد اهلل بن سيل ت  أبو ىالل -

  .ٜٔٛٔ، ٔد. مفيد قميحة، دار الكتب العممية، بيروت، ط
اليزا بيت دور، الشعر كيف نتفيمو ونتذوقو، ترجمة محمد إبراىيم الشوش،  -

 .ٜٔٙٔمطبعة ميمنة، بيروت، 
 
 

 
 

 


