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 ادلقدمح
و ، ونعوذ باهلل من الحمد هلل ، نحمده ونستعينو ، ونستغفره ونتوب إلي

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من ييده اهلل فال مضل لهو ، ومهن يضهمل 
فال ىادى لو ، والصالة والسالم عمى صفوتو مهن لمههو ، سهيدنا محمهد وعمهى 

 آلو وصحبو أجمعين .
 ،،،وبعد 

لهد حبا اهلل األندلس طبيعة لالبة ، افتتن بيا الشهعراء فتيهافتوا عمهى 
أكثههروا مههن التغنههى بمناظرىهها الجميمههة ، كمهها عبههروا عههن عشههههيم وصههفيا ، و 

الشههديد ليهها ، وعههن كمفيههم بيهها فههى لوحههات شههعرية اايههة فههى الروعههة والجمههال 
 .تى ادت الطبيعة أىم ما فى حياتيمواإلبداع ، وتفننوا فى ذلك أيما تفنن ، ح

دع ومن ىؤالء الشعراء شاعرنا المجيد ، والناظم البهارع ، والفنهان المبه
، فتى صهمية واالميا ، وشيخ األندلس وشاعرىا : عبهد الجبهار بهن حمهديس 
الصهههمى الههذى أزكههت الطبيعههة صههبابة عشهههو ، وفجههرت فههى ةمبههو ينههابيع الرةههة 
والجمههال ، فداههدي عمييهها مههن رىافههة الحههس وبراعههة الههنظم ، وأناةههة المفههظ ، 

وأسمسيا عبهارة وروعة المعنى ، ليرسم أجمل الموحات لونا ، وأدةيا تفصيال ، 
، فنراه يستدعى العديد من أوصاف الطبيعة الصامتة ، والحية ، والصناعية ، 
وال أحسههب أن ىههذا االسههتدعاء كههان لاليهها مههن دالالت لاصههة أراد الشههاعر أن 
يبثيا أو يثيرىا فى نفسو ، ونفس متمهيو لذلك وةع التيارى عمى موضوع : ) 

طبيعة عند ابهن حمهديس الصههمى االستعارة المكنية فى وصف بعض مظاىر ال
التهههى أرادىههها الشهههاعر مهههن لهههالل  –دراسهههة بالايهههة ع ألتتبهههع تمهههك األوصهههاف 

بالدراسههههة البالايههههة لاصههههة  –استحضههههاره لمطبيعههههة فههههى نصوصههههو الشههههعرية 
االسههتعارة المكنيههة ه ألنيهها أكثههر بالاههة فههى توكيههد المعنههى وتوضههيحو ، وذلههك 

 من ايرىا من االستعارات .إلعمال العهل ، واجتياد الفكر فييا أكثر 
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ىذا وةهد اةتضهت طبيعهة البحهث أن يهدتى فهى ثالثهة مباحهث ، يسهبهيا 
 مهدمة ، وتمييد .

بهة ، وافتنهان  أما المهدمة : فهد تحدثت فييا عن طبيعة األندلس اللالا
 الشعراء بيا ، وتيافتيم عمى وصفيا ، وأىمية الموضوع ودواعى دراستو .

يهههف بالشهههاعر ثهههم الحهههديث عهههن الوصهههف وفهههى التمييهههد : ذكهههرت التعر 
كمدلل لموضوع البحث ، وكذا الحديث عن مكانة االستعارة المكنية بين أنواع 

 المجاز ، وأماكن كثرتيا وورودىا وسبب ذلك .  
المبحههث األول : جههاء بعنههوان : االسههتعارة المكنيههة فههى وصههف بعههض 

 مظاىر الطبيعة الصامتة ) الجميمة ع . 
السهتعارة المكنية فى وصف بعض مظاىهر الطبيعهة والمبحث الثانى : ا
 الحيهة ) المتحركة ع .   

والمبحث الثالث : االستعارة المكنية فى وصف بعض مظهاىر الطبيعهة 
 الصناعية .   

ثهم جهاءت اللاتمهة وذكههرت فييها أىهم النتائههو التههى توصهمت إلييها مههن 
 لالل ىذه الدراسة .    

لالصهها لوجيههو الكههريم ، وأن يههوفهنى واهلل أسههدل أن يجعههل ىههذا العمههل 
َلْيِو ُأِنيبُ إلى ما فيو اللير والصواب   { } َوَما َتْوِفيِهي ِإالا ِبالّمِو َعَمْيِو َتَوكاْمُت َواِ 

 
 د / سالمو سيد سعد

المدرس فى كمية البنات اإلسالمية 
 بدسيوط
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 التمهيد
  التؼريف تالشاػر  " اتن محديس "

مد عبد الجبهار بهن أبهى بكهر بهن محمهد بهن ابن حمديس : ىو أبو مح
حمههديس األزدى الصهههمي ، واسههمو : عبههد الجبههار ، وحمههديس أحههد أجههداده ، 

 . عٔ)وليس أبا لو ، وىو عربي األصل ، إذ ينتمي نسبو إلى ةبيمة أزد 
م في مدينهة   سرةوسهة ٘٘ٓٔىه ٚٗٗوكان ميالد ابن حمديس سنة 

مية ، وةههد اشههتيرت ىههذه المدينههة   الواةعههة عمههى السههاحل الشههرةي لجزيههرة صههه
بجماليا ، وكثرة ليراتيا ، حتى ةهال عنيها الشهريف اإلدريسهي :   وبيهذا البمهد 

 . عٕ)من الجنان والثمار ما يتجاوز الحد والمهدار   
ثم رحل إلى األندلس ونزل في   أشبيمية   في بالط المعتمد بهن عبهاد 

راء ، وةهد مكهث ابهن حمهديس ، حيث كان المعتمد يجزل اليبات لألدباء والشهع
فهي كنههف المعتمههد ثالثههة عشههر عامههًا مههدح لالليهها المعتمههد ، ووصههف ةصههوره 

 . عٖ)ومعاركو مع الفرنجة ، وظل يتهرب إليو حتى أصبح من أبرز شعرائو 
ىهههه  ٕٚ٘وفههى   بجايههة   وبعههد ثمههانين عامههها مههن مولههده يههدتي عههام 

و ملمفهها وراءه ىههذا م فتسهههط ةيثههارة الشههعر مههن يههده ، فيمبههى نههداء ربههٕٖٔٔ
 التراث الشعري الرائع .

                                           
  – ، د د/ ئرطاابٕ ػجاابش ، ط   دار اُضوبكااخ 404/ 3ٝكياابد ايػياابٕ الثااٖ  ٌِاابٕ   (0)

 ثيرٝد .

، د/ ضاؼد ئضأبػيَ عاِج٠، ط  دار اُلٌار 3ي٘ظر  اثٖ رٔاديص اُصاو٠ِ عابػراص،    (4)

 اُؼرث٠. 

 ، د / ػجاااد اُؼسياااس ٓزٔاااد ػيطااا٠ ،  401ي٘ظااار   ايدة اُؼرثااا٠ كااا٠ ايٗااادُص ،    (3)

 ّ . 0338ط   االضزوبٓخ ، ط   اي٠ُٝ 
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 الىصف ػند اتن محديس
برع ابن حمديس في ىذا الفن منذ شهبابو ، ونبغ فيو وىو ال يزال في 

 صهمية ، ثم وفد عمى األندلس فازداد نموا وازدىارا .
كيهف ال ، وةهد فجههر جمهال البيئههة ، وطيهب اليههواء ، وحسهن الموةههع ، 

الجهههو ، ورةهههة النسهههيم ، وكثهههرة المهههزارع ، ووفهههرة  واعتههدال الفصهههول ، وصهههفاء
الثمرات ، وازدىار الرياض ، وضحك األزىهار ، وشهدو األطيهار ، شهاعرية ابهن 

 . عٔ)حمديس ، فيام بيا ، وأةبل عمييا يصور جماليا ، ويفتن في أوصافيا 
والشاعر في فنونو الشعرية عامة ، وفن الوصف لاصة ةد تدثر تدثرا 

البيئهههات الهههثالث التهههي عاشهههيا فهههي صههههمية ، واألنهههدلس ، شهههديدا بمشهههاىدات 
والمغرب ، فضال عهن اتصهالو بالبهدو والحضهر ، ... ومهن ثهم فمهيس عجبها أن 
يكون شاعرنا عمى درجة رائعة في الوصف تجعمو في عداد شعراء ذلهك المهون 
مههن الفههن الشههعري الرائههع ، إذ كههان ينههدمو فههى المحسوسههات انههدماجا شههديدا ، 

نيا شلوصها حيهة ، تحمهل عنهو وحهر الصهدر ، وكائنهات نابضهة حتى ليجعل م
 تؤنسو وتدتنس بو .

ولعل ىذا ىو السر في لصوبة فن الوصف عند الشاعر ، أضف إلى 
ذلك أن شاعرنا ةد استوعب كثيرا من شعر الوصف في التراث العربي استيعابا 

 .وافيا ، حتى تدثر بو تدثرا شديدا ، وأحب رواده السابهين حبا جما 
وبالمناسههبة فههذن ىههذا الحههب وذلههك التههدثر ةههد أدى إلههى زيههادة النزعههة 
التهميدية عنهده ، واإلمعهان فهي محاكهاة الههدماء ، والمجهاىرة بهذلك حتهى لكدنهو 
يفلر بدنو يترسم لطى امرئ الهيس ، ويزىو بدنو يصنع ما صهنعو البحتهرى ، 

ف البهرك ولير شهاىد عمهى ذلهك ، ىهو وصهف الزرافهة فهي تهميهد األول ، ووصه

                                           
ط   دار أُؼااابرف ،  31ي٘ظااار   اثاااٖ رٔاااديص اُصاااو٠ِ، د / ػِااا٠ ٓصاااطل٠ ،    (0)

0383 . ّ 
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 . عٔ)في تهميد الثانى 
وليس ابن حمديس بيذا بدعا في األندلسيين ، فشعراء األندلس كانوا 
يتغنون بالبيئة البدوية ، ... ألن الموصوفات البدوية ، ليها روعتيها ولالبتيها 
ولمودىا ، وروحيا األصيل ، ومعدنيا الطيب ، حتى إن وصف الناةة والفرس 

مب ، ويسهمو عمهى وصهف السهيارة والطهائرة حتهى ليشوي النفس ويحمو في اله
 في عصرنا الراىن .

وال ينبغى أن يذىب الظهن إلهى لمهو أشهعار األندلسهيين مهن التجديهد ، 
فيههذا أيضهها ايههر ممكههن : ) فبجههوار وصههفو لألطههالل والصههحراء واإلبههل والليههل 
والههدرع ... نجههده يعنههى بحاضههره ، فمههم يغمههي عينيههو ، ولههم يصههم أذنههو لمهها رأى 

ع من ألوان الحضارة ، فوصف الشمعة وساةية الماء ، ووصهف الهصهور وسم
ونههوافير الميههاه ، واصههون األشههجار يصههافحيا النسههيم فتميههل يمنههة ويسههرة ، 
وصههور تماثيههل األسههود التههي ينبههع المههاء مههن أفواىيهها ، وايههر ذلههك مههن ألههوان 

حسانو فيو ع   . عٕ)الحضارة ، ىذا بجوار تصويره الطبيعة وا 
ن حمديس ةد مير فن الوصف ، ونبغ فيهو حتهى شهيد لهو والشاعر اب

، وةهال  النهاد بذلك ، ةال عنو أمارى : ) كان شاعرا كبيرا امتاز في الوصف ع
أحد إلوة المدارس المسيحية عن شاعرنا : أبدع اايهة اإلبهداع فهي األوصهاف 
الطبيعيههة ، ولههو الهصههائد الغههراء فههي تعههداد محاسههن الهصههور الشههاملة والبههرك 

 يبة،وألحان الغناء ، وما حوت من البدائع الرائعة التي تتمثهل عيانها لههارئ العج
 . عٖ)منظوماتو الفريدة ع 

وةههال عنههو المهههرى فههي الههنفح كممتههو الشههييرة : ) الحسههن واإلحسههان 
                                           

 31ي٘ظر   اُزصٞير اُجيب٠ٗ ك٠ عـؼر اثٖ رٔيص ، د / طٚ ٓزٔد طاٚ أُاـز٠ُٞ ،    (0)

 ّ .  0332رضبُخ دًزٞراٙ ثٌِيخ اُِـخ اُؼرثيخ ثبُٔ٘صٞرح  – 016ٝٓب ثؼدٛب ، ٝ  

 .   81اثٖ رٔديص اُصو٠ِ عبػرا ،    (4)

ػٖ   ربريـخ آداة اُؼرثياـخ ٓ٘ان ٗتاأرٜب ، ٗوال  81اثٖ رٔديص اُصو٠ِ عبػرا ،    (3)

 . 231ئ٠ُ أيبٓ٘ب ،   
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يهادان في أرسان لعبد الجبار بن حمديس ، ذى المهاصد الحسان ، لصوصها 
 . عٔ)في ذلك حسنا وال ترك ع في وصف المبانى والبرك فما أبهى لسواه 

وفى أوصاف شاعرنا عمى كل حال : نمهاذج وجدانيهة تحمهل إحساسهو 
لههى جانههب  وتكشههف عههن شههعوره باألشههياء كوصههف الشههمعة ووصههف البحههر ، وا 

 ذلك نجد نماذج الوصف الواةعى الدةيي ، كما في وصف الهرب واألسد .
رتههو الفائهههة والهههراءة اللاطفههة فههي أوصههافو تعطيههك انطباعهها سههريعا بهد

في فن التصوير الوصفى الذى يعتمهد أكثهر مها يعتمهد عمهى التشهليص ، وبهث 
ضهههفاء صهههفات اإلنسهههان عمهههى شهههركائو فهههي الوجهههود )  الحيهههاة فهههي الجمهههاد ، وا 

 الحيوان والنبات والجماد ع .
كل ىذا مع التيار وتنهية لأللفهاظ والتراكيهب وتجويهد وتهدةيي لممعهانى 

 الليال .واألفكار ، وتحميي في عالم 
 وموصهههوفات ابهههن حمهههديس كثيهههرة ومتنوعهههة ، ونسهههتطيع أن نبوبيههها 

 فيما يدتي :
 وصف مظاىر الطبيعة الصامتة . .ٔ

 وصف مظاىر الطبيعة الحية . .ٕ

 وصف مظاىر الطبيعة الصناعية . .ٖ

                                           
 .   21،  33/  4، ٗلذ اُطيت ُِٔورٟ    11اثٖ رٔديص اُصو٠ِ عبػرا ،    (0)
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 مكانح االستؼارج ادلكنيح تني أنىاع اجملاز 
 وسثة ذلك  وأماكن كثرتها وورودها

لبيان ، وصورة مشهرةة مهن صهور االفتتهان ، االستعارة لون من لوان ا
 وىهى تبهدأ مهن حيهث  ينتيهى التشهبيو ، وتسهير مهن حيهث يتوةهف، وىهى أيضها 
نهههوع مهههن المجهههاز المغهههوى ، وةهههد عرفهههو البالايهههون بههههوليم :   ىهههو الكممهههة 
المستعممة فى اير ما وضعت لو فى اصطالح بو التلاطب عمى وجو يصح ، 

 . عٔ)مع ةرينة عدم إرادتو   
م نوعوه إلى ةسمين ، حيث ةالوا :   إن كانت العالةة المشابية فيو ث

ن كانهههت ايهههر المشهههابية فيهههو مجهههاز مرسهههل ، ىهههذا واالسهههتعارة  اسهههتعارة ، وا 
بدنواعيهها أبمههغ مههن المجههاز المرسههل ، ألن عالةتيهها المشهههابية ، ومبناىهها عمههى 

لهياميههها عمهههى إدلهههال المشهههبو فهههى جهههنس  –لفظههها ومعنهههى  –دعههههوى االتحهههاد 
المشههبو بههو ، وجعمههو فههردا مههن أفههراده ، أمهها المجههاز المرسههل فههذن فيههو دعههوى 
االتحهاد فى المفظ فهط ، وذلك كذطالي   األصهابع   مههثال عمهى   األنامهل   فهى 

، أمها االتحهاد فهى المعنهى  عٕ)} َيْجَعُموَن َأْصهاِبَعُيْم ِفهي آَذاِنِيهم { ةولهو تعالى : 
ذ ليس بين األصابع واألنامل تشابو حتهى فى المجاز المرسل إ –فغير متحهي 

 يمكن ادعاء اتحادىم .
ذا كانههت االسههتعارة بدنواعيهها أبمههغ مههن المجههاز المرسههل ، فههذن أنههواع  وا 
االسههتعارة ذاتيهها تتفههاوت فههى األبمغيههة ، فههدبمغ أنواعيهها : االسههتعارة التمثيميههة ، 

يئهات المنتزعهة ألنيا مبنية عمى أبمغ أنواع التشبيو ، وألنيا إنما تكون فى الي
مههن أمههور متعههددة ، والشههدن فييهها كثههرة االعتبههارات ، وكثههرة المالحظههات التههى 

                                           
 ، رزويااان   د / ٓزٔاااد  04،  2/  1ي٘ظااار   اإلي ااابد كااا٠ ػِاااّٞ اُجالؿاااخ ُِ طيااات    (0)

ُطااارٝر ، ٝاُجالؿاااخ ، ط   دار ا 2/  2ػجاااد أُااا٘ؼْ  لااابح٠ ، ٝعااارٝد اُزِ اااي    

، ٌٓزجاخ ادداة ، أُٝا٠  01اُؼبُيخ ك٠ ػِْ اُجيبٕ ُِتيخ ػجد أُزؼبٍ اُصاؼيدٟ ،   

4111 ّ. 

 [ .  03ضٞرح اُجورح ٖٓ اديخ ]  (4)
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تسهتدعى دةة النظر ، ولطف الروية يمييا فى األبمغية االستعارة المكنية ، ألن 
ةرينتيا إثبات الزم المشبو بو لممشبو ، والشتماليا عمهى المجهاز العهمهى الهذى 

الاة فى توكيد المعنهى وتوضهيحو مهن االسهتعارة ىو ةرينتيا ، كما أنيا أكثر ب
التصريحية وذلك إلعمهال العههل واجتيهاد الفكههر فييها أكثهر مهن األلهرى ، وفهى 
مباحههث عمههم الههنفس األدبههى مهها يفسههر ذلههك ، حيههث إن االسههتعارة التصههريحية 

 تتضمن عمميتين عهميتين .
األولهههى : متمشهههية مهههع الحهيههههة والواةهههع ةائمهههة عمهههى ةاعهههدة تهههداعى 
المعانى وىو إدراك ما بين المشبو والمشبو بو من تشابو ، ونظرا ألن التشبيو 

 ىو أساس االستعارة فذنيما يشتركان فى ىذه العممية .
الثانيههة : تتحهههي فههى االسهههتعارة دون التشههبيو ، وىههى عمميههة لياليههة 
اير واةعية ، وتمك ىى ادعاء أن المشبو والمشبو بهو متحهدان فهى الحهيههة ، 

شلص واحد ، ال شلصان ، أما االسهتعارة المكنيهة فنجهد ثهالث عمميهات فيما 
عهميههة ، العمميتههان السههابهتان ، مضههافا إلييمهها عمميههة ثالثههة متصههمة بالعمميههة 
الثانية ، وىى : تلييل اتصال المشبو بما ىو من لصائص المشبو بو ، فذذا 

: شهبيا بهين الههدر ةمنا مثال : إن عين الهدر ترعهاكم ، فذننها نهرى ا تهى : أوال 
واإلنسان الذى يرعى األشهياء ويرةبيها بعينهو ، ثانيها : أن الههدر ىهو إنسهان ال 

ذا  عٔ)أةههل ، ثالثهها : أثبتنهها لمهههدر مهها ىههو مههن لههوازم اإلنسههان ، وىههو العههين  ، وا 
كانههت التصههريحية بعههد المكنيههة فههى األبمغيههة ، فيههى تتفههاوت أيضهها فدبمغيهها : 

 المجردة .المرشحة ، ثم المطمهة ، ثم 
نو لجدير أن يلتم الحديث عن بالاة االستعارة بكالم شهيخ البالاهة  وا 
اإلمام عبد الهاىر الذى أشهاد بيذا المون مهن البيهان لمها يضهفيو عمهى المعنهى 

تعارة ىهى أمهد هاعمهم أن االسهمن حسن وجمهال ، يهههول اإلمهام عبهد الههاىر :   
                                           

،  21 – 23ي٘ظاار   دراضاابد كاا٠ ػِااْ اُاا٘لص ايدثاا٠ ، د / ربٓااد ػجااد اُواابدر ،    (0)

 ثزصرف . 444العيٖ ،    ٝاُجيبٕ ك٠ ضٞء أضبُيت اُورإٓ ، د / ػجد اُلزبد
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حسانًا وأوسهع سهعة وأبعهد وأكثر جريانًا وأع عٔ)انًا تميدانًا وأشد افت جب حسنًا وا 
 عٖ)وشهعوبيا  عٕ)اورًا وأذىب نجدًا فهي الصهناعة واهورًا مهن أن تجمهع شهعبيا 

وتحصر فنونيا وضهروبيا نعهم وأسهحر سهحرًا وأمهأل بكهل مها يمهأل صهدرًا ويمتهع 
ومهن الفضهيمة الجامعهة فييها أنيها تبهرز ىهذا ... ثهم ةهال : عهال ويؤنس نفسهًا 
تزيههد ةههدره نههبال وتوجهب لههو بعههد الفضههل فضههال  ورة مسهتجدةالبيهان أبههدًا فههي صهه

نك لتجد المفظة الواحدة ةد اكتسبت  يا فوائد حتهى تراىها مكهررة فهي مواضهع بوا 
وليا في كل واحد من تمك المواضع شدن مفرد وشرف منفرد وفضهيمة مرموةهة 

موةههة ومههن لصائصههيا التههي تههذكر بيهها وىههى عنههوان مناةبيهها أنيهها و ولالبههة م
كثير من المعاني باليسير من المفظ حتى تلهرج مهن الصهدفة الواحهدة تعطيك ال

ذا تدممهت أةسهام  عدة من الدرر وتجنى من الغصهن الواحهد أنواعها مهن الثمهر وا 
الصنعة التي بيا يكون الكالم فهي حهد البالاهة ومعيها يسهتحي وصهف البراعهة 

نههك لتههرى بيهها الجمههاد حيهها ... و وجههدتيا تفتهههر إلههى أن تعيرىهها حالىهها  ناطههها ا 
...   واألعجههم فصههيحا واألجسههام اللههرس مبينههة والمعههاني اللفيههة باديههة جميههة 

 .عٗ)
 أما ػن أماكن كثرتها وورودها وسثة ذلك :

فذننا نجد فى أوصاف ابن حمديس نمهاذج وجدانيهة تحمهل إحساسهو ، 
وتكشف عن شعوره ، حيهث إن االنطهواء والحهزن والنظهر لمحيهاة بمنظهار ةهاتم 

شاعرنا ، وبيذا المنظهار نظهر إلهى موصهوفاتو ، فدتهت تحمهل  أىم ما يتميز بو
ىههذا الطههابع ، طههابع البههؤس واأللههم ، ومههن ىههذه الموصههوفات : وصههف البحههر 
والنيههر ، مههن أوصههاف الطبيعههة الصههامتة ، ووصههف العهههرب ، مههن أوصههاف 
الطبيعههة الحيههة ، ووصههف الشههمعة ، مههن أوصههاف الطبيعههة الصههناعية ، وىههذه 

                                           
 اكززٖ ك٠ ًالٓٚ   أ ن ك٠ كٕ٘ٞ ٝضرٝة ٖٓ اُوٍٞ . (0)

 حٔغ عؼجخ   اُلرهخ ٖٓ اُتئ . (4)

 حٔغ عؼت ثلزذ اُتيٖ   اُوجيِخ اُؼظئخ . (3)

 ثزصرف .  33،  34يراحغ   أضرار اُجالؿخ ُإلٓبّ ػجد اُوبٛر ،    (2)
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ا االسهههتعارة المكنيهههة بينمههها جهههاءت ةميمهههة فهههى بهيهههة الموصهههوفات كثهههرت فييههه
الموصوفات األلرى ، ولعل السر فى ذلك ما أشهرنا إليهو آنفها حيهث إن وصهف 
البحههر والنيههر والعهههرب والشههمعة جههاء معبههرا عههن الحههزن واالنطههواء ، والنظههر 
لمحيههاة بمنظههار ةههائم ، وبيههذا المنظههار نظههر إلههى ىههذه الموصههوفات ، فبادلتههو 

كتو إحساسو أكثر من ايرىا ، فجاءت الصورة االستعارية ترسهم مشاعره وشار 
مالمهح إنسههان مههن ذلههك النههوع الههذى تمهأل األحههزان أعماةههو وتممههك عميههو أةطههار 
نفسو ، كما أنيا جهاءت صهاعدة مهن أعمهاي نفسهو ممتزجهة بعواطفهو ، معبهرة 
عههن تجربههة نفسههية حهيهيههة لاصههة وأن الشههاعر ةههد جمههع كههل المهومههات التههى 

روعة التصوير من سعة الليال وةوة الفكر وعمي المعنى ، وحيويهة  تحهي لو
بانة تمك المشاعر .   العبارة ، كل ذلك ساعده عمى شرح تمك العواطف ، وا 
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 ادلثحث األول 
   االستؼارج ادلكنيح يف وصف تؼض مظاهر الطثيؼح الصامتح

لهههد اسههتحوذت الطبيعههة عمههى كيههان ابههن حمههديس ، فهههد كانههت تحيطههو 
 من الشعراء من كل جانب برياضيا الغناء ، ومناظرىا ا سرة . كغيره

أما موصوفاتو مهن الطبيعهة الصهامتة ، فههد كانهت كثيهرة ، فاسهتنطهت 
إليامو ومشاعره أعواما دون أن يمميا أو يضجر من الحديث عنيا ، بهل كهان 
يههزاد شههغفا بيهها يومهها بعههد يههوم ، فهههد ذكههر المههاء كثيههرا ، وأاههدي عميههو الحيههاة 

لسكون ، فذكره عند العطش ، وعند االسهتمتاع بجمهال الطبيعهة ، جاريها فهي وا
األنيار والجداول والبحار ، وساكنا في البرك متأللئا فييا ، وذكره ايثا تفيض 

 بو السهماء فيروى عطش األرض . 
كما وصف ابن حمهديس األشهجار والحههول والريهاض ، ومها فييها مهن 

 فتنة وجماال ، وأول ما نبدأ الحديث عنو :زىور وورود وثمار وأاصان تتغنى 
 ( وصف النهر  : 1) 

مهن الصهور التهي تهدني فييها ابهن حمهديس وأبهدع ، صهورة ذلهك النيههر 
الذى نزف جراحو إثر جريانو عمى الحصا التهي يشهكو إلييها أوجاعهو وآالمهو ، 
فجاءت الصورة حزينة عمى عكس ما عيدنا صورة الماء واألنيار فهي ةصهائد 

شههاعر ، فالمههاء أسههاس حيههاة واسههتهرار ، ومههع ذلههك فالشههاعر يصههور ألههرى لم
 النير جريحا باكيا حيث يهول : 

                   َوُمطاههههههِرِد اأَلجههههههزاِء َيصههههههُهُل َمْتَنههههههوُ 
. 

  َِصههبا َأْعَمَنههْت ِلمَعههيِن مهها فههي َضههميره    
. 

    َجههريٌح ِبههَدطراِف الَحصههى ُكمامهها َجههرى
. 

 ُو ِبَلريهههههههرِهِ َعَمييههههههها َشهههههههكا َأوجاَعههههههه               
. 

                   َكهههههَدنا ُحَبابهههههًا ريهههههَع َتحهههههَت َحَباِبهههههوِ 
. 

  َِفَدةَبهههههَل ُيْمههههههي َنفَسهههههُو فهههههي َاهههههديرِه                   
. 

                          َشههههِربنا عمههههى حافاِتههههِو َدْوَر َسههههكَرةٍ 
. 

  ِعٔ) وأْةَتُل ُسْكرًا منو َلْحُظ مديرِه     . 

                                           
 –ئرطاابٕ ػجاابش ، ط   دار صاابدر ، د د /  068ديااٞإ اثااٖ رٔااديص اُصااو٠ِ ،    (0)

 ّ .0381ثيرٝد 
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 ) بحر الطويل ع         
لههد تصههدر الوصههف الحهزين صههدر المهطوعههة ، فبهدأ وكدنههو يعمههن عههن 
الههدوافع التههي حههدت بالشههاعر أن يمههتمس ليمههو فرجهها فههي النزىههة ، ولضههيهو 
ملرجههها فهههي التسهههمى بجمهههال الطبيعهههة ، لعهههل شهههاعرنا أراد أن يجعهههل الطبيعهههة 

ن الههوطن ، لهذا فيههو يعبههر تشهاركو ىمومههو وآالمهو وأحزانههو ، بسهبب ابتعههاده عه
عن مدى حزنو ، وأن فراةو لوطنو مها زال جرحها نازفها فهي نفسهو ، ودليهل ذلهك 
أن الشههاعر بعههد ذكههر النيههر اتجههو إلههى الحههديث عههن اللمههر وشههربو إيههاه عمههى 

 . عٔ)جوانب النير 
والشاعر ىنا يصور النير صورة وجدانية إنسانية ، فالنير لو ضهمير 

ما تيههب الصههبا عمههى صههفحتو ، وىههو جههريح يههئن تتكشههف أعماةههو لمعههين عنههد
 ويتوجع ويشكو بصوت متيدج .

وةههد كنههى الشههاعر عههن النيههر بهولههو : ) ومطههرد األجههزاء ع يهصههد أن 
أمواجو تتوالى وتتالحي ، ثم ألذ يرةى بالنير من مستوى الجمادات إلى عهالم 
ء الكائنات الحية ) التشهليص ع فهدتى بكممهة ) متنهو ع وىهو يهصهد سهطح المها

الذى تصهمو ريح الصبا عندما تالمس صفحتو ، فتكشف عن صفاء ضميره ، 
 ونهاء سريرتو ، تماما كالشاعر في نبمو وصفاء نفسو .

ذا كههان البههاطن مظنههة االنطههواء عمههى اللبههث والسههوء ، فههذن النيههر  وا 
باطنو وظاىره سواء ، باطنو نههى نههاء ظهاىره ، شهفيف شهفافية سهطحو حهين 

ذا كانهت ضهمائر النهاس مهن بنهى تيب عميو الريح فتز  يهده صههال وشهفافية ، وا 
آدم فييا النهى الزكى ، والمدنس الدنى ، فذن   النير اإلنسانى   ىنها ىهو مهن 
ذوى الضههمائر النهيههة الزكيههة الشههفافة الطههاىرة ، والههذى نيههض بيههذه المعههانى 

 وترجمتيا بدمانة إنما ىى االستعارة المكنية .
                                           

، د / رأكاذ ٓزٔاد  38،  31ي٘ظر   أُلبظ اُجيئخ اُطجيؼيخ ك٠ عؼر اثٖ رٔاديص،    (0)

 .  083ّ ، اثٖ رٔديص اُصو٠ِ عبػرا ،   4111ضؼد ط 
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إال  –أحيانهههها  –عبيهههر عهههن مشهههاعرنا ونحهههن ال نكهههون أمنهههاء فهههي الت
 . عٔ)بالمجازات والتصاوير 

والشاعر بيذا إنما يستدر العطف واإلشفاي ، ويستثير بواعث الرحمهة 
والرأفههة عمههى إنسههان مههن النههاس شههفاف الجههوانح ، باطنههو فههي صههفاء ظههاىره ، 
ولكن المآسى تتكهاثر عميهو عهدد الحصهى ، فتنهزف منهو الجهراح ، وتسهيل منهو 

 ويئن أنينا موجعا . الدماء ،
جههوانح الشههاعر ، وعبههرت عههن والصههورة التههي ضههمت بههين جوانحيهها 

 ع . بلريره أوجاعو شكىىى االستعارة المكنية في ةولو : )  أعماةو 
ولم يكن من الممكن التعبير بشئ اير ذلك ، ولو فعل لكهان ةهد ةصهر 

المحدودة تهصيرا شديدا في الكشف عن إحساسو ، فالكممات بمعانييا المغوية 
عاجزة عن اإلفصاح عما في الهنفس مهن األحاسهيس ، ولكهن الصهور واأللفهاظ 
المشعة ، والعبارات الموحية ىى أةدر األساليب عمى نههل االنفعهاالت واإليحهاء 

 . عٕ)بالمعانى التبعية التي تكسب التعبير ثراء 
وفوي ذلك ، فانو ال شئ كالتصوير يصهنع المشهيد المفعهم بالحركهة ، 

الجامههدة كائنههات عاةمههة ، فاعمههة شههاعرة ، تهههوم بههآداء دور  األشههياء ويجعههل
ذا كانههت  تمثيمههى معبههر ، يههدرك بههو المشههاىد كههل شههئ فههي لحظههة لاطفههة ، وا 
الصور التهي يحركيها الليهال ليها داللتيها عمهى مها يكمهن وراءىها مهن شهعور ، 

ذا كههان الليههال ىههو المههرآة التههي تههرى فييهها العاطفههة وجييهها بظههالل متباينههة ،  وا 
وأضواء نفسهية ملتمفة ، فذن الشاعر ىنا حهين شهبو البحهر بهالجريح ، وحهين 
جعل أطراف الحصى ىى المدى والشهفار التهي تهدمى جراحهو ، فههد أصهبح مهن 

                                           
، اُزصااٞير اُجيااب٠ٗ كاا٠ عااؼر اثااٖ  081ي٘ظاار   اثااٖ رٔااديص اُصااو٠ِ عاابػرا ،    (0)

 .  083رٔديص    

ي٘ظر   ٓطززجؼبد اُزراًيت ثيٖ اُجالؿخ اُودئخ ٝاُ٘ود اُزديش، د / ػجاد اُـ٘ا٠ ٓزٔاد  (4)

 ّ . 0363، ط   دار اُطجبػخ أُزٔديخ ، ط أ٠ُٝ  030ثرًخ    
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 . عٔ)المناسب لمنير الجريح أن يئن ويتدلم ويتوجع 
فالصبا في ةولو : ) صبا أعمنت لمعين ما فهي ضهميره ع أعمنهت كدنيها 

 م ، كمف بنبش السرائر ، مغرم بذشاعتيا في الناس .واحد من بنى آد
والنيهر : إنسهان شههفاف السهريرة ، نههى الضههمير ، ولكنهو كدمثالهو مههن 
أنهياء البشر ، ةد ابتمى أشد االبتالء باستصحاب عناصر شريرة لبيثهة تجمهب 

 عميو الويل واألنين والجراح .
مههو جههاء وممهها يههدل عمههى أن النيههر ال تيههدأ أوجاعههو ، وال تسههكت آال

التعبيههههر بهولههههو: ) كممهههها ع إذ أن معناىهههها : كههههل وةههههت ، وةههههد ذكههههر الفهيههههاء 
نما ذلك مهن عمهوم   مها  واألصوليون أن )كمماع لمتكرار ، وةال أبو حيان : ) وا 

، فهالنير بيهذا ال تيهدأ  عٕ)  ألن الظرفية مراد بيها العمهوم ، و   كهل   أكدتهو ع 
 أوجاعو وال آالمو .

وجههاع ع مجموعههة لمداللههة عمههى تكاثرىهها وتكالبيهها ثههم جههاء بكممههة : ) أ
وشدتيا  أضف إلهى ذلهك أن التصهوير ) التشهليص ع فيهو إنهدماج بهين الواةهع 
والليههال ) فجهههراح النيهههر ع ليههال يدعمهههو ويعممهههو ) أطههراف الحصهههى ع الحهههادة 
الجارحة وأنينو ، ليال يدعمو ويعممو ، شهئ حهيههى ثابهت مسهموع بهاألذان أال 

 ه  وىو   صوت لرير 
 وةال يصف نيرا ينبعث من عين ماء :

                     لهههههُو رِْعهههههَدٌة تعتهههههاُدُه فهههههي انحهههههدارِهِ 
.   كمههها َتْبُسهههُط الكهههف  العنهههاَن وتههههبُض    

. 

    َكهَدنا َلهُو فهي الجسهِم روحهًا إذا جهرى
. 

  بههو َنْيَضههٌة والجسههُم بههالروح َيههْنيُض    
. 

                      ومههههها ىهههههَو إال دْمهههههُع عهههههيٍن كدّنيههههها
. 

  هههُض     عٖ) لطهههوِل بكهههاٍء دىَرَىههها ال ُتغم 
. 

 ) بحر الطويل ع 

                                           
 .  081ي٘ظر   اثٖ رٔديص اُصو٠ِ عبػرا ،    (0)

 ّ .0361، ط   دار اُزراس ، ط صبُضخ  441/  4اإلروبٕ ك٠ ػِّٞ اُورإٓ ُِطيٞط٠    (4)

 .   434ديٞإ اثٖ رٔديص ،    (3)



  / سالمو سيد سعد د     ثالؿيخدراضخ - ٛر اُطجيؼخ ػ٘د اثٖ رٔديص اُصو٠ِاالضزؼبرح أٌُ٘يخ ك٠ ٝصق ثؼض ٓظب
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وىو وصف ينبع مهن ذات المعهين النفسهى لمتصهوير السهابي : ) فيهو 
وصههف مههرتبط تمههام االرتبههاط بحيههاة الشههاعر ونفسههو ، ويعههد صههورة ألحاسيسههو 

أن يتغمب عميو  اللاصة ، ويصور لفايا ذاتو ه ألن الشعور أو الالشعور البد
 . عٔ)ال محالة ع 

ليهها داللههة مغههايرة ، جعههل الشههاعر لمنيههر    عٕ)وفههى صههورة تشليصههية 
ال سهكت  روحا   ينيض بيها جسهده ، كمها تهنيض أرواح األحيهاء بدجسهاميم وا 
وجمد ، وكان جثة ىامدة ال حراك فييا ، وىذا يعرف باالستعارة المكنية ، كمها 

 محمومين من مرضى بنى البشر .أنو جعل لمنير رعدة تعتاده كال
وكممههة ) تعتههاده ع تشههير إلههى مهها يحههدث حههين تنتههاب المههريض نوبههات 

 ييتز ليا جسده ويتشنو . وذلك عمى سبيل االستعارة المكنية .
وفى البيت الثالث : جال الشاعر بليالو الحهزين جولهة ، فجعهل النيهر 

مهر ، وىهى عهين عبارة عن   دمهوع عهين   باكيهة ال تكهف عهن البكهاء طهول الع
 سهاىده ساىرة ، ال يغشييا نوم وال إافاء ، إنو الحزن والبكاء والسياد ...

لهد تجهاوز الشهاعر مرحمهة الرؤيهة البصهرية وعهالم الحهس إلهى مرحمهة 
الشههعور بههالنفس وعههالم الوجههدان ، فالشههاعر مههن لههالل الوصههف الوجههدانى لههم 

فهي وجهدان الشهاعر يصف المشيد اللارجى ، ألنهو توحهد مهع التهدثير النفسهى 
فتولههد مشههيد جديههد ، لههو واةههع الطبيعههة ، ومالمههح اإلنسههان إنههو مشههيد مههادى 

                                           
 .   62اثٖ رٔديص اُصو٠ِ عبػرا ،    (0)

ٝاُزتاا ي  ٛااٞ إٔ ئاا٘ذ اُتاابػر أُؼ٘اا٠ رياابح آدٓيااخ ، ٝيجؼااش كاا٠ اُلٌاارح ررًااخ  (4)

ٗبث خ ، ٝرطرٟ ك٠ اُ بطر ايُٞإ اُتب صخ ٝايعاٌبٍ اإلٗطابٗيخ ، ٝرِزٜات أُاٞاد 

لااايض ٓظااابٛر اُزيااابح ثبُٞحااادإ أُزااادكن ، كااا٠ اُطجيؼاااخ ثااابُؼٞاطق اُجتاااريخ ، ٝر

ٝاالٗلؼاابٍ اُوااٟٞ ، ٝيصااير ؿياار ايرياابء ٓااٖ اُ٘اابش أٗبضااب يزؼاابطلٕٞ ٝيزخاابٝثٕٞ 

ٝيؼتااوٕٞ ٝيزجاإٞ . ] ي٘ظاار   اُج٘اابء اُل٘اا٠ ُِصااٞرح ايدثيااخ ػ٘ااد اثااٖ اُرٝٓاا٠ ، د / 

 ّ [ .0318، ط   دار ايٓبٗخ ، ط أ٠ُٝ  401ػ٠ِ ػ٠ِ صجذ ،   

زاٚ ايدثياخ ، كابُ٘لص راأٗص ئنا اٗزوِاذ ٓاٖ  لا٠ ئُا٠ ٝاضاذ ، ُٜٝانا اُزتا ي  ثالؿ

 ٖٝٓ ٓؼٟ٘ٞ ئ٠ُ ٓزطٞش ، ًٔب رأٗص ثٔب رأُلٚ ٝٓب ٛٞ ٓؼرٝف ُديٜب .
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 . عٔ)نفسى 
والشاعر في ىذه األبيات ةرن الصورة االستعارية   التشليصية   بما 
يهوييا مهن ألهوان المعهانى والبيهان والبهديع ، ففهى البيهت الثالهث : نجهد الهصهر 

ع وةد جاء بطريي النفى واالستثناء ، وىهو  في ةولو : ) وما ىو إال دمع عين
طريي من طري التدكيد والتهوية ، إلةناع الملاطهب بشهئ ينكهره ويمهانع فيهو ، 
أو ىو في حالهة تهدل عمهى ذلهك ، وال شههك أن الملاطهب يتنكههر لمشههاعر حهين 

  عهين المهاء   باكيهة ، فيهو لهذلك يلتهار لمتصهوير و يجعل لو النير   دمعها   
 الهصر التي تستلدم في مجال الشك واإلنكار .أةوى أدوات 

وفههى البيههت األول : نجههد المطابهههة بههين ) الهههبض والبسههط ع ومراعههاة 
النظيههر أو التناسههب فههي البيههت الثالههث بههالجمع بههين : ) العههين والههدمع والبكههاء 
واإلاماض ع وىما من ألوان البديع ، إضافة إلهى التشهبيو وكهل ذلهك يرفهع مهن 

 تعارية   التشليصية   ويزيدىا بيجة ووضوحا .ةدر الصورة االسه
وال مدافعة بين ىذه األسرار في ىذا الشهاىد ، إذ ال تهزاحم فهي النكهات 

 . عٕ)فيجوز إجماع أكثر من ارض في مثال واحد 
كما أننا نالحظ شبيا ةويها بهين ) حركهة الكهف بالعنهان ، ورعهدة المهاء 

 وتحرك األحياء بدرواحيا . عند انحداره ، والعالةة ةوية بين حركة الماء
أن الليههال عنههد الشههاعر يعتمههد الحهيهههة ، ويتلههذ  –أيضهها  –ونالحههظ 

منيهها عمههال واسههتدالالت لطيفههة فههاىتزاز المههاء المنحههدر ىههو رعههدة المحمههوم ، 
 .زارة مائو دموع عين دائمة البكاءوجريانو دليل سريان الروح في جسمو ، وا

 ( وصف الثحر : 2) 
زعههاج ، يهههف شههبحا البحههر فههي ليههال ابهه ن حمههديس عنصههر إحبههاط وا 

                                           
، ط    02،  03ي٘ظر   كٖ اُٞصق ٝرطٞرٙ ك٠ اُتؼر اُؼرثا٠ ، ئيِياب اُزابٟٝ ،    (0)

 ثيرٝد ، ط صبٗيخ . –دار اٌُزبة اُِج٘ب٠ٗ 

 ، ضٖٔ عرٝد اُزِ ي  ، ط   دار اُطرٝر . 023/  4ربعيخ اُدضٞه٠    (4)



  / سالمو سيد سعد د     ثالؿيخدراضخ - ٛر اُطجيؼخ ػ٘د اثٖ رٔديص اُصو٠ِاالضزؼبرح أٌُ٘يخ ك٠ ٝصق ثؼض ٓظب
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مليفا يحهول بينهو وبهين موطنهو الغهالى ) صههمية ع ولهو معهو تجربهة مدسهاوية 
عنيفة ، تجربة :   تهترن بوفهاة إنسهان عزيهز عميهو ، ىهى جاريتهو ) جهوىرة ع 
التي شغفتو حبا ، والتهى شهاىدىا بهدم عينيهو فهي صهورة مريعهة ، وىهى تغهري 

ين عطب المركب الذى رحل فيو ، فحين نجا ىو لم تنو وتمتيميا األمواج ، ح
 . عٔ)ىى   

وكهان ابهن حمهديس ةههد أةهدم عمهى ركهوب البحههر بعهد إلحهاح شهديد مههن 
أىمو لزيارتيم فهي صههمية ، فحهدث لهو مها حهدث ، ومنذئهذ اهدا الشهاعر يرىهب 
البحار ويلشى األمواج ، ومهن األوصهاف التهي تحمهل أحاسهيس شهاعرنا ةولهو 

          في البحر :
    وأْلَضههٍر َحَصههَمْت نفسههي بههو َوَنَجههتْ 

.  وما تفارُي منو روعٌة ُروعي              . 

               راههههههها وأزبهههههههَد والنكبهههههههاُء ُتْغِضهههههههُبوُ 
.   ِعٕ)كما َتَعباَث شيطاٌن ِبمصُروع    . 

 ) بحر البسيط ع 
فالشههاعر صههور البعيههر البحههرى الههذى يراههى ويزبههد فههي اضههب شههديد 

يده الريح النكبهاء اضهبا عمهى اضهب فتكهون لهو حركهة ارتجافيهة متشهنجة وتز 
شديدة التشنو تماما كحركة المصروع الذى يرتجهف جسهده ، وتهتجيم أسهاريره 

 ، حين يتلبطو الشيطان من المس .
وأول ما نالحظو أن الشاعر كنى بكممة ) ألضر ع عن البحر ، سالكا 

عن التصريح بتمك الكممة التهي تسههبب  سبيل الكناية الواصفة ، الئذا بالتمميح
لههو أزمههة نفسههية ، وتكههدر صههفوه ، وتثيههر مشههاعر االنهبههاض ، لههذا فيههو منههو 

 مفزوع شديد الفزع ، مرتاع شديد الروع .
وفههى ظههالل ةاتمههة مههن التههدثيرات النفسههية ا سههية ، ومههن لههالل ايههوم 

، ينهدمو  كثيفة من األليمة السوداوية ، صور الشهاعر البحهر باسهتعارة مكنيهة
                                           

 .  33،  34اُجزر ك٠ عؼر ايٗدُص ٝأُـرة ، د / ٓ٘خد ٓصطل٠ ثٜخذ ،    (0)

 .  13، اثٖ رٔديص اُصو٠ِ عبػرا ،    300ديٞإ اثٖ رٔديص ،    (4)
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طرفاىههها بالنحهههت والتركيهههب ليتكهههون منيمههها معههها صهههورة لياليهههة تهشهههعر منيههها 
المشههاعر ، وتتههراءى كائنهها اريههب الشههيات يجمههع بههين ضههلامة البحههر الزالههر، 
ومالمح البعير اليادر واعتمد عمى الفعل ) أراهى، وأزبهد ع كعنصهر ليهالى دال 

أشههداةو ، ويعمههو عمههى التصههوير والتشههليص، فجعههل البحههر فحههال ىههائال تزبههد 
 . عٔ)رااؤه في حالة شموس وىيجان شديدين 

والتصوير المادى البحت لمحركة الحسهية ، والتهى ركهز عمييها الشهاعر 
ولهههم يمتفهههت إلهههى ايرىههها حهههههت ارضهههو فهههي رسهههم أعماةهههو ، ونههههل مشهههاعره 
حساسههاتو ، ىههذا باإلضههافة إلههى الصههورة البصههرية الحركيههة والمونيههة كمهها فههي  وا 

 حصمت نفسى بو ... ع فيى صورة بصرية ولونية .ةولو : ) وألضر 
وةولو : ) راا وأزبد ع حركية وسمعية ، وةولو : ) كمها تعبهث شهيطان 
بمصروع ع بصرية حركية ، إذن فالشههاعر جعمنها نهرى البحهر وىهو ىهائو يثهور 
ويزبد ، وتزبد الهريح مهن اضهبتو فيتلهبط ويعبهث فهي ضهرباتو وأمواجهو ، كمها 

رعو ، إنيا بالفعل صورة مليفة تشد األنظار ، وتمفهت يعبث الشيطان بمن يص
 األبصار ، وتبعث اللوف والهمي من المصير وىو في لجة ذلك البحر الثائر .
وةولههو : ) والنكبههاء تغضههبو ع يهصههد بيهها زيههادة تمههك الحركههة الحسههية 
المهوارة والضهمير المنصههوب فهي ) تغضههبو ع لمبحهر ، والمرفههوع لمنكبهاء ، ففيههو 

كنيههة تهههوم عمههى تصههوير البحههر والههريح بصههورة المتغاضههبين تصههويرا اسههتعارة م
 ماديا ييدف إلى تغذية عنصر الحركة اليائجة في البحر .

والفعل ) تغضهبو ع ىهو الهرينهة ، وفيهو ليهال طريهف وتشهليص بهديع 
يحسههب فههي التصههوير ه ألن الغضههب واالاضههاب ىههى أحههوال إنسههانية تليميهها 

 ح الصرصر العاتية .الشاعر بين البحر الموار والري
ع كممهههة ذات جههرس مجمجهههل صههياح ، ويطمهيههها العهههرب  عٕ)) والنكبههاء 

                                           
 .  081ي٘ظر   اُزصٞير اُجيب٠ٗ ك٠ عؼر اثٖ رٔديص ،    (0)

 ثزصرف ) ٓبدح   ٌٗت ( . 2132/  8  ُطبٕ اُؼرة الثٖ ٓ٘ظٞر  (4)
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عمههى الههريح المنتكبههة البغيضههة اليوجههاء ، التههي انحرفههت وىبههت بههين ريحههين ، 
فكدنيا تنكب الطريي السوى ، وحادت عن السبيل الهاصد ، فيى رمز انحهراف 

نكبة التهي روعتهو ، وشذوذ وشرود وفوي ذلك فذن حروفيا تتفي مع حروف ال
 والتطفت محبوبتو العزيزة جوىرة .

واالتجههاه الههذى اعتمههد عميههو ابههن حمههديس فههي وصههف البحههر ىههو : 
الوصههف الههذى يحمههل أحاسههيس الشههاعر نحههو المنظههر نفسههو ، ويعنههى الشههاعر 
براز أحاسيسو نحو الموصوف ، ويبين الشاعر أثهر  بالتعبير عن انفعاالتو ، وا 

 تو عمى استثارتو .الموصوف فى نفسو ، وةدر 
ىههذا باإلضههافة إلههى األسههس الفنيههة ، إذ أن الشههاعر ةههد نفههث نسهههمة 
الحياة في اير الحى ، وأوجد بين عناصر الصور حركة تفاعمية في أطهر مهن 

 التلييالت اللالبة والتشليصات اإلحيائية .
وصههورة ألههرى لمبحههر تعتمههد نفههس العناصههر ، ولكههن الشههاعر لبراعتههو 

فة ، وعرضيا عرضا مغايرا ، فدوىم الهارئ بالتجديد وذلك فهي أدارىا إدارة ملال
 ةولو :

             َوُمَنساهههههههِم ا ذي  ُيعِنهههههههُي َشهههههههط وُ 
. 

 مهههن نكبهههٍة ىوجهههاَء ُحهههّل وثاُةيههها                                                                    
. 

        وكدنامهههها رأِت الِحهههههاَي َفَعجَعَجههههت
. 

 عٔ) فييها الهههروُم وأزبهدت أشههداةيا    
. 

 ) بحر الكامل ع 

فالنكباء التي أاضبت البحر البعيرى في المثال السهابي ، ىهى نفسهيا 
التي تصفع عني البعير البحرى ىنا ، فيطول ويغمظ ، ولكن الشاعر تدرج فهي 

 المعنى بالزيادة ، فيناك ) إاضاب ع وىنا ) ضرب األعناي ع .
في صورة البحر ىى الموازيهة لمعنهي فهي صهورة البعيهر ومنطهة الشط 

 –كدنهو يهصهد يطهول عنههو الشهطى  -وىذا واضح في ةولو : ) يعني شطو ع 

                                           
 .   346ديٞإ اثٖ رٔديص ،    (0)
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ففى العبارة مجاز اسهتعارى، وانهدماج ونحهت ، مركهزه كممهة ) يعنهي ع ثهم يمتهد 
إلى كممهة )الشهطع فيهى التهي جعمهت مهن الشهط عنهها ، لهذا نهرى فييها اسههتعارة 

ف فييا العني ) المشبو بو ع وأثبت الزمهو ) يعنهي ع لمشهط ، وبهو مكنية ، حذ
 يتجمى المعنى ويستهيم .

وىو طرف لفو  -والمنسم : من ةوليم : نسم البعير األرض بمنسمو 
 . عٔ)ضربيا وأثر فييا ، وا ذى : الموج الشديد ، والجمع : األواِذّى  –

اسهم يضهرب بيها ويمكن توجيو المعنى عمهى أن المهوج الزالهر ، لهو من
ضههربا مههؤثرا ويكههون ةولههو ) منسههم ا ذى ع صههورة اسههتعارية مكونههة مههن الزم 
المشبو بو وىو   المنسم   ومن المشبو وىو   ا ذى   بعهد حهذف المشهبو بهو 
وىو البعير ذو المنسم ، وتكون الصورة االستعارية ةد أةامت في الوىم صورة 

الهذىن كائنها أسهطوريا لرافيهها جديهدة مهن صهور الليهال عنهد الشهاعر ، تمثميها 
، والصهههورة  عٕ)جثتهههو الضهههلمة مهههن أمهههواج ليههها ألفهههاف األبهههاعير ومناسهههميا 

االستعارية في ىهذا البيهت ىهدفيا : تصهوير الحركهات الفعميهة واالنعكاسهية فهي 
البحههر وأمواجههو ورياحههو النكبههاء واليوجههاء  ممهها يههدل عمههى أن ىههذا العنصههر 

الشهاعر ، ويمثهل فهي ىاجسهو شهيئا  الحركى يحتل مساحة ممتدة فهي إحسهاس
مرعبههها ، وممههها يههههوى االسهههتعارة فهههي ىهههذا الشهههاىد ويزيهههدىا وضهههوحا ومبالغهههة 

 التشبيو الوارد في البيت الثانى وىو ةولو : 
       وكدنامهههها رأِت الِحهههههاَي َفَعجَعَجههههت

.    عٖ) فييها الهههروُم وأزبهدت أشههداةيا    
. 

                                           
 12/  0، ٓااابدح ) أنٟ (   2202/  8ُطااابٕ اُؼااارة الثاااٖ ٓ٘ظاااٞر، ٓااابدح )ٗطاااْ(   (0)

 ثزصرف . 

 ثزصرف . 011اُزصٞير اُجيب٠ٗ ك٠ عؼر اثٖ رٔديص ،    (4)

ا اضازٌَٔ اُطا٘خ اُضبُضاخ ٝد اَ كا٠ اُِزوَبم   حٔاغ اُِزان، ، ٝاُِزان، ٝاُِزو:اخ   اُجؼيار ئن (3)

اُراثؼااخ  كٜااٞ ري٘ئاان راان ، ٝايٗضاا٠ روااخ ، ٝاُواارّٝ   ٓااٖ اُلزااٍٞ اُاانٟ يزاارى ٓااٖ 

راة ، ٝاُؼخؼخخ   اُصٞد اُتـديد ، ٝٓ بػلزٚ  اُرًٞة ٝاُؼَٔ ٝيٞدع ُِلِْزِخَ ٝاُ ِّ

/  1، ٝٓاابدح ) هاارّ (    323/  4دُيااَ ػِاا٠ رٌرياارٙ . ] اُِطااـبٕ ، ٓاابدح ) رواان (   

 [ . 4603/  2، ٓبدح )ػخج (   3812
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حهر البعيهرى الهذى تضهرب يصهور صهورة الب –ىنا  –حيث إّن الشاعر 
النكباء اليوجاء عنهو فيضهرب بمياسهمو فهي حركهات تشهنجية بصهورة الفحهول 
 الصههياحة ، شههديدة الصههياح التههي تراههى وتزبههد أشههداةيا حههين رأت الحهههاي ، 
وىذه صورة صوتية ترىب الشاعر في البحر وتعبر عن عجعجة الجمبة، وشدة 

 الصياح .
 وفى ةولو :

         ُو نظهههريأةهههوُل لمبحهههر إذ أاشهههيتُ 
. 
 

 عٔ) ما َكّدَر العيَش إال ُشهْرُبيا َكهَدرك    
. 

يلاطب الشاعر البحر ، ويتحهدث إليهو فهي ضهيي وضهجر عمهى سهبيل 
االستعارة المكنية ، ويتوسل بدسموب الهصر لتدكيد ذلك الضجر والضيي ، ألن 

لغههيظ الهصههر فيههو مههن الحههدة والتجديههد ، والحصههر والتدكيههد مهها بههو ترتفههع نبههرة ا
 وتعمو صرلة النهمة ، وتتدكد الجريرة والتيمة . 

 ( وصف الروضح : 3) 
الروضهههههة : األرض ذات اللضهههههرة، والروضهههههة : البسهههههتان الحسهههههن، 
والروضة : الموضع يجتمع فيو الماء يكثر نبتو ، وال يهال في موضع الشهجر 
روضههة ، والروضههة : عشههب ومههاء ، وال تكههون روضههة إال بمههاء معيهها أو إلههى 

، وةههههد اسههههتلدم ابههههن  عٕ)يههها ، والجمههههع : روضههههات ، وريههههاض ، وروض جنب
 حمديس ىذه المفظة في ةولو :

               فههههي روضههههٍة اّنههههاَء اّنههههْت بيهههها
. 

 فههي ُةُضههِب األْوراِي ُوْرٌي ِفَصههاح     
. 

               ال يعهههههههرُف الّنهههههههاظُر أاصهههههههاَنيا
. 

 إذا تثنهههههْت مهههههن ةهههههدوِد المهههههالح                  
. 

                     َكههههههههدّن مفتههههههههوَت عبيههههههههٍر بيهههههههها
. 

 عٖ) ُمَطّيههههٌب منههههو ُىبههههوُب الّريههههاح                   
. 

 ) بحر السريع ع 

                                           
 .   403ديٞإ اثٖ رٔديص ،    (0)

، أُلابظ اُجيئاخ اُطجيؼياخ ،   0111/  3ُطبٕ اُؼارة الثاٖ ٓ٘ظاٞر، ٓابدح )رٝ (   (4)

12   . 

، ٝاُو اات   اُوطااغ ، ٝٛاٞ اضااْ يوااغ ػِا٠ ٓااب ه ااجذ  31دياٞإ اثااٖ رٔاديص ،    (3)

 [ .  3816/  1(    ُزز ن ٜٓ٘ب ضٜبٓب . ] اُِطبٕ ، ٓبدح ) ه ت
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بمجههاز  –فههي التعبيههر عههن لههواطره نحههو الروضههة  –لهههد بههدأ الشههاعر 
نمهها تغنههى  عهمههى أسههند فيههو   انههاء   إلههى ضههمير الروضههة التههي ال تغنههى ، وا 

اإلسههناد إلههى ضههمير المكههان ، والمجههاز العهمههى ىههو : إسههناد أطيارىهها فيههو مههن 
 . عٔ)الفعل أو ما في معناه إلى اير ما ىو لو لمالبسة مع ةرينة 

) وانههاء الههوري ع سههبحة لياليههة جعمههت مههن الحمههائم شههاديات بشههرية 
وىذا يعرف باالستعارة المكنية ، وبيا راح الهوىم يعمهل عممهو فهي تصهوير ىهذه 

ت بمغنيههات صههغيرات ىههن حمامههات ورةههاء تشههدو بدلحههان الروضههة ، وةههد امههتأل
عذبة ، وأنغام شهجية ، والشهاعر ىنها يصهور الطبيعهة تصهويرا ذاتيها يعبهر عهن 
مشاعره ويكشف عما يجيش في صدره من عواطف نحوىا ، كما أنهو اسهتطاع 
أن يتلمص من عاطفة الحزن شيئا ما ليسعد مع الطبيعة في أجوائيا المرحهة 

جهت فهي نفسهو عناصهر الروضهة الغنهاء بعناصهر فاتنهة لطيفهة الطروب ، فامتز 
 مثل : الوري الفصاح وةدود المالح ، ومفتوت العبير .

والشاعر بيذا يهترب من تراث أجداده ه ألن ) انهاء الهروض ، ونهواح 
الطير ، وميس الغصون ، كميا صور ورموز مدلوفة في الشعر العربى ألحوال 

 . عٕ)النفس وما تتهمب فيو ع 
إن الروضة كميا تشدو ، وتمد صوتيا باألاهانى واألناشهيد ، حتهى إن 

 أشجارىا لتتمايل مع النغم وتتراةص بالشدو والغناء .
وىنا نالحظ أن الطبيعهة الجميمهة بمها فييها مهن سهحر وفتنهة ىهى التهي 
أوحت إلهى الشهاعر بالصهور ، وأليمتهو الليهال المحمهي ) فهددوات الحهس حهين 

الم وجدانى ليالى لالهب ... النظهرة والممسهة واليمسهة تنفث سحرا تنهل إلى ع
                                           

، ٝٓااٖ أضاارار  18/  0يراحااغ   ثـيااخ اإلي اابد ُِتاايخ / ػجااد أُزؼاابٍ اُصااؼيدٟ    (0)

، ط   اُزطاايٖ ، ط أُٝاا٠  02اُزرًيات اُجالؿاا٠ ، د / اُطايد ػجااد اُلزاابد رخابة ،   

0311. ّ 

،  001االرخاابٙ اُٞحاادا٠ٗ كاا٠ اُتااؼر اُؼرثاا٠ أُؼبصاار ، د / ػجااد اُواابدر اُواا  ،    (4)

 ّ .0316اُتجبة  ٌٓزجخ
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، توةظ الليال ، وتحرك الوجدان ، وتنهل إلى عالم مهن السهعادة ، واإلحسهاس 
 . عٔ)بالجمال والجالل والسعادة ع 

وبهههين )األوراي والهههوريع جنهههاس يسهههتميل السهههامع ل صهههغاء، وينهههال 
صغاًء إلييا ه وألن  استشرافو وتشوةو ، حيث إن مناسبة األلفاظ تحدث ميال  وا 

المفظ المشترك إذا حمل عمى معنى ثم جاء والمراد بو معنهى آلهر كهان لمهنفس 
 . عٕ)تشوي إليو 

وفههى البيههت األول : الههوري انههت فههي ةضههب ، ولههيس عمههى ةضههب ، 
وىهههذا عمهههل ليهههالى يجعهههل مهههن الهضهههب ظرفههها يشهههمل الهههوري شهههمول الظهههرف 

يهال صهورة مسههتجدة تلتمهف لممظروف وبيذا تغيهرت طبيعتيها وصهنع منيها الل
 عن واةعيا كل االلتالف ، والليال في حد ذاتو روعة وتحميي وسحر وفتنة .
والبالايههون يههرون اسههتعارة الحههروف تبعيههة ه ألنيهها ) تابعههة لتشههبيو 

 . عٖ)مدلول الحرف ا ن بما كان حهو أن يدلل عميو ع 
تثنى إذن ففى الروضة أعراس وأفراح ، ورةص واناء ، وةدود مالح ت

وةيان تشدو وتغرد ، ويالحظ أن الشاعر ىنا اسهتطاع أن يتلمص مهن عاطفهة 
الحزن التي الحظناىا في حديثو عهن البحهر والنيهر ، ليسهعد ىنها مهع الطبيعهة 
فهي أجوائيهها المرحمهة الطههروب ، فامتزجههت فهي نفسهههو عناصهر الروضههة الغنههاء 

 بعناصر فاتنة جميمة .

                                           
اُ يبٍ اُرٝٓبٗط٠ ، رأُيق / ضاير ٓاٞريص ياٞرا ، ررحٔاخ / ئثاراٛيْ اُصايرك٠ ،    (0)

 ّ .0311، ط   اُٜيئخ اُؼبٓخ ٌُِزبة  40

، ط   اُزِجااا٠ ، ٝاُصاااـجؾ  31/  4يراحاااغ   اإلروااابٕ كااا٠ ػِاااّٞ اُوااارإٓ ُِطااايٞط٠    (4)

 ّ . 0383ٌزبة اُؼرث٠ ، ط   دار اُ 234اُجديؼ٠  د / أرٔد ئثراٛيْ ٓٞض٠ ،   

، اُزصٞير اُجيب٠ٗ ك٠ عـؼر  021اُجالؿخ اُزطجيويخ ، د / أرٔـد ئثراٛيْ ٓٞض٠ ،    (3)

 .  011اثٖ رٔديص ،   
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 ادلثحث الثانى 

 يح يف وصف تؼض مظاهر الطثيؼح احليح  االستؼارج ادلكن
 ( وصف األسد : 1) 

األسد من الحيوانهات المتوحشهة ، التهى ألمهص ليها الشهاعر بالوصهف 
 فلصو بهصيدة منيا ىذه األبيات :
 وليههٍث مهههيم فههي ايههاٍض منيَعههةٍ 

 

  ِأميٍر عمى الهَوحِش المهيمهِة فهي الَهْفهر   
. 

هههههُد شهههههبميو لحهههههوَم َفهههههَوارسٍ             ُيَوس 
.   ِويهطُع كالّمّص السبيَل عمى الساهْفر   

. 
 إلى أن ةال :

        لههههو َذَنهههههٌب ُمْسهههههَتْنَبٌط منهههههو َسهههههْوُطوُ 
. 
 

  ِتهههَرى األرض منهههو وىهههي مضهههروبة الظيهههر    
. 

             ويضههههههرُب جنبيههههههو بههههههو َفَكدّنمهههههها
.    عٔ) لو فييما َطْبهٌل َيُحهّض عمهى الكهر    

. 
يعهرض لنها مظيهر األسهد فهى الههوة والهبطش  الشاعر فهى ىهذه األبيهات

مركههزا عمههى الصههفات الحسههية ، فدلرجههو فههى صههورة تضههاىى وتحههاكى الحهيهههة 
المعيودة عن ذلك الحيوان الوحش ، إذ بدأ حديثو عنو بواو رب فهى ةولهو : ) 
وليههث ع الدالههة عمههى النههدرة والروعههة ، فاألسههد ملمههوي رىيههب مييههب تلشههاه 

، أودع  عٕ): ) يوسههد شهبميو ع تصههوير اسههتعارى  الوحهوش فههى الهفهار ، وةولههو
فيو الشاعر إحساسو بجبروت األسد ، وةدرتو عمى تحهيي الرفاىية ألشبالو ، 
وةولههو : ) يوسههد شههبميو لحههوم فههوارس ع كنايههة طريفههة ، أمهها ةولههو : ) لحههوم 
فوارس ع فيى حهيهة تكاد تكون لياال لغرابتيا وندرتيا ومهع أنيها ىهى الهرينهة 

عمههى المجههاز االسههتعارى فههى ةولههو : ) يوسههد ع فذنيهها ذات إشههعاع ةههوى الدالههة 
بههالمعنى المههراد لمشههاعر ، مههن حيههث يهصهههد بيههان مهها يههنعم بههو األسههد مههن عههزة 

 وعيش رايد .

                                           
 .  123ديٞإ اثٖ رٔديص ،    (0)

 ٗٞػٚ   اضزؼبرح رصريزيخ رجؼيخ .  (4)
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ثههم لههم يشههد الشههاعر أن يتههرك شههيئا فههى أسههده اليصههور دون تصههويره 
م فدمسك بذيل األسهد وحممهي فيهو مميها ثه –عمى عادتو فى استهصاء الوصف 

حمي فى جو الليال ، فدبصهر صهورة ال بهدس بيها ، وىهى أن ىهذا الهذيل يشهبو 
السههوط إلههى حههد بعيههد كمهها تتشههابو الحهيهههة بالحهيهههة ، ىنهها عمههد الشههاعر إلههى 
تصرفات طريفة ركبيا فى صورتو ، فجعل األسد يضهرب بسهوطو ظيهر األرض 

ىههى التههى ال ظيههر ليهها عمههى الحهيهههة وذلههك فههى ةولههو : ) تههرى األرض منههو و 
مضروبة الظير ع وىذا يعرف باالستعارة المكنية ، فصنع الشاعر بيهذا صهورة 
ىائمههة لحيههوان وىمههى ضههلم ، ىههو األرض يميههب األسههد ظيههره بسههوطو تجبههرًا 
واةتدارًا ، وىى صورة مفزوعة مهذعورة تتسهي مهع اللهط النفسهى العهريض فهى 

 تصوير األسد .
موح أحيانها بذيمهو ذات ثم الحظ الشاعر  فى البيت الثانى : أن األسد ي

اليمين وذات الشمال ضاربا جنبيو المنتفلين كمن يدي طبهول الصهيال ، وىهى 
صورة فييا ةدر من الطرافة ، وةد رفدىا الشاعر بهولو : ) يحض عمى الكر ع 
فنهميا نهمة واسعة ، وجعهل ليها معنهى وىهدفا ، إنيها صهورة تتناسهب مهع رابهة 

رىبة من األسد ، ونار فمهو ، ورعهد زئيهره الشاعر فى إبداء مشاعر الروعة وال
 . عٔ)، وبري حماليهو 

 ( وصف السرافح :  2) 
الزرافههة إحههدى الحيوانههات المعروفههة فههى األنههدلس ، وصههفيا الشههاعر 
بميههارة فائهههة ، فمههم يتههرك منيهها شههيئا إال تحههدث عنههو بالتفصههيل ، فهههد ذكههر 

ر ىهذا الحيهوان ، الشاعر السمات واألوصاف الدةيهة ، تمهك التهى تتعمهي بمظيه
ولونههو ، وصههفاتو ، ولصائصههو ، مسههتندا فههى ذلههك إلههى مشههاىداتو ، وذوةههو ، 

                                           
 ثزصرف .  411يراحغ   اُزصٞير اُجيب٠ٗ ك٠ عؼر اثٖ رٔديص ،    (0)



  / سالمو سيد سعد د     ثالؿيخدراضخ - ٛر اُطجيؼخ ػ٘د اثٖ رٔديص اُصو٠ِاالضزؼبرح أٌُ٘يخ ك٠ ٝصق ثؼض ٓظب

  0100           ّ 4102ٝاُضالصٕٞ  اُضبٗيٓخِخ ًِيخ أصٍٞ اُديٖ ثأضيٞط ،اُؼدد   
 
 
 
 
 
 

   

 ، يهول ابن حمديس : عٔ)والمزج بين أوصاف ىذا الحيوان والطبيعة 
            ودائمهههُة اإلْةعهههاِء فهههي أْصهههِل َلْمهيههها

. 
  ِإذا ةابمههههْت أدبارىهههها عههههين ُمْهبههههل             

. 

                   ٍن كحيمههههههههةٍ َتمفّههههههههُت أحيانههههههههًا بعههههههههي
. 

  ِوجيهههٍد عمهههى طهههول المهههواِء مظمّهههل               
. 

         وعههرٍف دةيههِي الّشههْعِر تحسههُب نبتَههوُ 
. 

  ِإذا الههههّريُح َىّزْتههههُو ذوائههههب ُسههههْنُبل               
. 

                     تَهههههَنّفُس كبههههههرًا مهههههن يههههههراٍع ُمَثهاههههههبٍ 
. 

  أْلهِد شهمدلِ فتعطي َجنوبهًا منهو عهن  
. 

                                                                                                                 وتههههنفُض رأسههههًا فههههي الّزمههههام كدّنمهههها

. 
  ِتريهَك لههو فهي الجههّو نفضهَة أْجههَدل                

. 

                َوَتحَسههبيا مههن َنفِسههيا ِإن َتبلتههَرتْ 
. 

 تُههَزّف إلههى بعههٍل عروسههًا وَتنجمههي            
. 

ع              ٕ) أفاطَم مياًل بعَض ىذا التهدل لِ   .  وكم منشٍد ةوَل امرِئ الهيِس َحْوليا
.. 

 ) بحر البسيط ع 

ففهى ىهذه األبيههات يصهف الشههاعر الزرافهة بكههل مها فييهها ، وكدنيها فتههاة 
يهد، إذا مشهت تمايمهت، وكدنيها تهرةص اانيهة، جميمة فارعة الطهول، مديهدة الج

كحيمههة العينههين، ناعمههة الههذوائب ، لههذا فههذن الريههاح تههداعب شههعرىا ، فتجعمههو 
 يتغنى مع حركتيا .

والشاعر يمضى فى تصوير الزرافة مما يهدل عمهى وةوفهو عمهى دةهائي 
جسههميا ، وارائههب تكوينيهها ، وشههدة مالحظتههو لطبيعههة لمهتيهها ، فمههن دةههائي 

ة ، مهها تتميههز بههو مههن ةصههر رجمييهها اللمفيتههين فتبههدو مؤلرتيهها جسههم الزرافهه
           منلفضة انلفاضا بينا يذكر باإلةعاء فهال : 

            ودائمههههُة اإلْةعههههاِء فههههي أْصههههِل َلْمهيهههها
. 

  ِإذا ةابمههههههْت أدبارىهههههها عههههههين ُمْهبههههههل             
. 

و مؤلرتيها يعنى : إذا نظر إلييا ناظر مهبل من لمفيا ، واستهبل بعين

                                           
ديص ، د / رأكااذ ٓزٔااد ضااؼد ،   ي٘ظاار   أُلاابظ اُجيئااخ اُطجيؼيااخ كاا٠ عااؼر اثااٖ رٔاا (0)

006. 

، ٝاإلهؼاابء   يواابٍ أهؼاا٠ كاا٠ حِٞضااٚ حِااص  360،  361ديااٞإ اثااٖ رٔااديص ،    (4)

ػ٠ِ ئُيزيٚ ٝٗصت ضبهيٚ ٝك نيٚ ، ٝايحدٍ   اُصور ، ٝاُخٔغ   أحبدٍ . ] اُِطابٕ ، 

 [ .   3836/  1،  111/  0ٓبدح ) حدٍ ٝهؼب (   
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فذنههو يههرى اإلةعههاء واضههحا فههى أصههل لمهتيهها ، واإلةعههاء : ىههو الجمههوس عمههى 
األليتههين ونصههب السههاةين والفلههذين ... ، وال شههئ مههن ذلههك فههى الزرافههة عمههى 

نما فييا ما يمكن أن يشبو ذلك   . عٔ)الحهيهة ، وا 
وفهههى كممهههة   اإلةعهههاء   تشهههبيو انلفهههاض مهههؤلرة الزرافهههة اللمههههى بهههه 

ى الييئههة الملصوصههة ، وبعههد اإلدعههاء والحههذف اسههتعير اإلةعههاء  اإلةعههاء  فهه
استعارة تصريحية أصمية ه ألن اإلةعاء مصدر من أسماء المعانى الدالة عمهى 
الحههدث المجههرد مههن الزمههان ، واالسههتعارة أبههرزت المعنههى فههى صههورة طريفههة ، 
فصهههورتو أجمهههل تصهههوير وسهههحرت لهههب المتمههههى ، وأثهههارت فيهههو ةهههوى التعجهههب 

 والدىش .
ولمشعراء فى تصوير الييئات روائهع تبيهر العههول ، وتمتهع النفهوس ، 

 والشاعر المتنبى لمب عهول البيانيين وسبى ألبابيم بهولو : 
  ُيهعههي ُجمههوَس الَبههَدِوي  الُمصههَطمي

 

 عٕ) ِبهههههَدرَبٍع َمجدوَلهههههٍة َلهههههم ُتجهههههَدل 
 

فالكممههة أعطههت ىيئههة مههن حيههث إنيهها ترسههم صههورة لألعضههاء كههل فههى 
للاص مما يجعل األعضهاء فهى حكهم أشهكال ملتمفهة فيتهدلف مهن ذلهك موةعو ا

 صورة كمية .
وةولو : ) فى أصل لمهيا ع احتراس من اإلةعهاء الحادث اير اللمههى 

ع يحههدد جيههة التهههاط  إذا ةابمههْت أدبارىهها عههين ُمْهبههلِ كذةعههاء الكمههب ، وةولههو : ) 
مهؤلرة الزرافهة الصور وأنيا مدلوذة من اللمف ، حيث يتبدى بوضوح مها فهى 

                                           
، اُزصااٞير اُجيااب٠ٗ كاا٠ عااؼر اثااٖ  3836/  1ي٘ظاار   ُطاابٕ اُؼاارة، ٓاابدح ) هؼااب (   (0)

 ثزصرف . 416رٔديص    

ٝاإلٓبّ ػجد اُوبٛر ارزل٠ ثٜنا اُجيذ " يٕ اُزتجيٚ كيٚ ٗبٍ رظب ٖٓ اُزطاٖ ثٔاب كياٚ  (4)

 ٖٓ رلصيَ ٖٓ ريش ًبٕ ٌَُ ػ ٞ ٖٓ اٌُِت ك٠ ئهؼبئاٚ ٓٞهاغ  اب  ًٝابٕ ٓخٔاٞع

رِي اُخٜبد ك٠ رٌْ أعٌبٍ ٓ زِلاخ رإُاق كزخائ ٜٓ٘اب صاٞرح  بصاخ " . ] يراحاغ   

، رزوين اُتيخ / ٓزٔاٞد عابًر ،  068أضرار اُجالؿخ ، ػجد اُوبٛر اُخرحب٠ٗ ،   

ّ ، ٝأضرار اُجيبٕ ، د / ػ٠ِ ٓزٔد اُؼٔـبرٟ ، 0330ط   دار أُد٠ٗ ثخدح ، ط أ٠ُٝ 

  ّ .4111، ط   أُؼبٛد ايزٛريخ  13  
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 من انلفاض أشبو ما يكون باإلةعاء ، وفى ةولو : 
                تريهههَك لهههو فهههي الجهههّو نفضهههَة أْجهههَدلِ   .                                                                                                                 وتنفُض رأسًا في الّزمام كدّنما

. 

يجمع الشاعر بهين رأس الزرافهة والصههر األجهدل ، فدوجهد شهبيا ةريبها 
بههين متباعههدين ، وأرانهها الصههورة الواحههدة فههى السههماء واألرض ، وفههى حيههوان 

وطههائر يتنسههم أجههواء الفضههاء وىههو الصهههر  –وىههو الزرافههة  –مرتعههو البيههداء 
 األجدل .

فة إنما وفى كممة : ) تريك ع سحر ساحر ، لما توحى بو من أن الزرا
تعرض عميك شهيئا لالبها ، وةهد ال أكهون واىمها فهى اعتبارىها اسهتعارة مكنيهة ، 
وىههذا سههر إسههناد الفعههل إلههى ضههمير الزرافههة المسههتتر مههع إيهاعههو عمههى ضههمير 
الملاطب ، والعدول عن مثل ةولنا : ) ترى بو ع وفى التعبير بالفعل المضارع 

بصههنعيا ذاك تضههع بالمثههال ) تريههك ع استحضههار لمصههورة الماثمههة كههدن الزرافههة 
 . عٔ)المصور أمام العين تتماله وتحدي فيو 

وكممة ) فى الجو ع أفادت أنك تصادف ىهذا الهرأس ذاىبها فهى الفضهاء 
كدنمهها يههزاحم الطيههر فههى جههو السههماء ، ففيههو مبالغههة طريفههة لمطههول الزائههد عههن 

مها و  –فهى صهدر البيهت  –المعتاد فى عني الزرافة ، ولنتدمل كممة ) تنفض ع 
تفيهده مههن الحركهة واالىتههزاز واالضههطراب ، فيهى أمههس بهالمعنى ، وأةههرب رحمهها 

 من كممة ) تحرك ع.
وفى إسناد الفعل إلى الضمير المستتر العائد عمى الزرافة ، طرافة لما 
فيو من اإليماء إلى معنى اإلرادة والهصد ، ثم إيهاع الفعل عمى كممة ) رأسا ع 

 رأس نادر عجيب . ىكذا فى حالة التنكير ، وكدنو
وىكذا ترى كيف تزلر األلفاظ بالمعانى ، وكيف ترمز فهى تنكيرىها إلهى 
شئ ال يكون فى حالة تعريفيا ، وكيف تتفاضل الكممة فى داللتيا عمهى كممهة 

                                           
 ثزصرف .  401اُزصٞير اُجيب٠ٗ ك٠ عؼر اثٖ رٔديص اُصو٠ِ ،    (0)
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ايرىا تشاركيا فى نفس المعنى ، وكيف يبعد ةولو ) تريك ع عمى ةولنا ) ترى 
يا من الصيااة فدكسبت المعنى بو ع وكيف وةعت كممة ) فى الجو ع فى نسه

 لطفا وسحرا .
وال ارو فذن ) لممعانى ألفاظ تشاكميا فتحسن فييها وتههبح فهى ايرىها 
فيى ليا كالمعرض لمجارية الحسناء التى تزداد بيا حسنا فى بعض المعارض 

، ثهم عٔ)دون بعض ، وكم من معنى حسن ةد شهين بمعرضهو الهذى أبهرز فيهوع 
 يواصل وصفيا ةائال:

                حَسههههبيا مههههن َنفِسههههيا ِإن َتبلتههههَرتْ َوتَ 
. 

 تُههههَزّف إلههههى بعههههٍل عروسههههًا وَتنجمههههي            
. 

            أفههههاطَم ميههههاًل بعههههَض ىههههذا التههههدل لِ   .  وكم منشٍد ةوَل امرِئ الهيِس َحْوليا
.. 

فالزرافههة حههين تمشههى تتيههادى فههى مشههيتيا كدنيهها تتبلتههر ، وىههذا شههئ 
يثير ةوى التعجب ، ويجعل الناظر اارةها فهى التحهديي والتدمهل يمفت النظر ، و 

العميههي ، ومههن شههدن ذلههك أن يثيههر فههى الههنفس كثيههرا مههن المعههانى والليههاالت 
والصهور ، فهى محاولهة لترجمهة ىهذا المنظهر الغريهب ، ونهمهو فهى صهورة تالئهم 

 عالم النفس والليال .
م : ) إن الزرافة واير الشاعر ال تزيد تصوراتو الليالية عن مثل ةولي

تتبلتر ، أو ىى تتيهو كبهرا ، أو كدنيها معجبهة بنفسهيا ع وكميها صهور مجازيهة 
تنهههل الزرافههة مههن عالميهها الحيههوانى إلههى عههالم إنسهههانى ، تههتهمص فيههو صههفات 
البشر وطبائعيم ، من التبلتر والعجب والكبر ، عمى سهبيل االسهتعارة المكنيهة 

ن أعود عمهى الصهورة بالتكهاثف واإلثهراء والمجازات تتناصر حين تتكاثر ، فتكو
 . عٕ)وأتم لروعة الرمز واإليحاء واإليماء 

ارتهى بالزرافهة إلهى أةصهى مها يمكهن أن تصهل إليهو  –ىنا  -والشاعر 

                                           
 ، د / ػجاد اُؼسياس ثاٖ ٗبصار أُبٗاـغ ،  00يراحغ   ػـيبر اُتـؼر الثاٖ طجبطجاب ،    (0)

 ّ . 0361اُريب   –ط   دار اُؼِّٞ ُِطجبػخ ٝاُ٘تر 

 .   413ي٘ظر   اُزصٞير اُجيب٠ٗ ك٠ عؼر اثٖ رٔديص ،    (4)
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مهن مكانهة فهى عههالم البشهر ، فيهى تههزف إلهى رفيهي العمههر فهى أحمهى زينتيهها ، 
ا األااريهد وةهد وأبيى حمميا  وىهى تتمايهل فهى مشهيتيا البلتريهة ، تميهل رأسهي

عجهاب ، وكهل ذلهك  أسكرتيا حالوة الزااريد ، وكل العيون ترمهيا فى إجهالل وا 
ناسب ارض الشاعر وكشف عما فى ةاع نفسهو مهن إحسهاس بروعهة الزرافهة 
ولطافة ىيئتيها ، وجاللهة مشهيتيا ، ورسهم صهورة لممنظهر الممتهد الهذى يجمهع 

 بين الحركة والييئة .
جالل واعتزاز   واعتراف بالتهميد ةال ابن حمديس :  وفى إكبار وا 
              أفهههاطَم ميهههاًل بعهههَض ىهههذا التهههدل لِ   .  وكم منشٍد ةوَل امرِئ الهيِس َحْوليا

.. 

فالبيت امتداد لصورة العروس   الزرافة   فهى ليمهة زفافيها وميمها يكهن 
 من شئ فذننا نالحظ أن الشاعر ةهد ةمهد امهرئ الههيس ولهتم الهصهيدة بالتنويهو
باسمو ، ونهل عبارتو الشعرية نهال حرفيًا محههها بهذلك مهالهة النههاد فيهو وفهى 
سهههائر شهههعراء المغهههرب واألنهههدلس بهههدنيم كهههانوا يعتهههزون بشهههعراء المشهههارةة ، 
ويبالغون فى ذلك إلى درجة التهديس حتى ةهال ةهائميم : ) إن أىهل ىهذا األفهي 

عتادة رجوع الحديث إلهى أبوا إال متابعة أىل المشري  يرجعون إلى ألبارىم الم
ةتادة ، حتى لو نعي بتمك ا فاي اراب ، أو طن بدةصى الشهام والعهراي ذبهاب 

 . عٔ)لجثوا عمى ىذا صنمًا ، وتموا ذلك كتابا محكما ع 
ولهد أورت ىذه األبيات ه ألنيا تحمل فى مضامينيا وألفاظيا أوصاف 

 ، ومشاعره .تمك الزرافة ، التى بيرت الشاعر ، ومألت عميو إحساسو 
كما أنيا احتوت صورا فنيهة ، وجزئيهة ألعضهاء ىهذا الحيهوان ، ولونهو 
ومشيتو ، ونظرتو ، وحركتو ، وكل ما يتعمي بو حتى فى حال عناية اإلنسهان 
بو ، كل ذلك إنما يدل عمى دةة المالحظة لدى الشاعر ، ومدى إحساسهو بمها 

 يصف .

                                           
ايٗدُطاا٠ كاا٠ ػصاار اُطٞائااق ، رااأُيق / ٛ٘اارٟ ثيااريص ، ررحٔااخ اُاادًزٞر /  اُتااؼر (0)

 ّ .0366، ط   دار أُؼبرف ، ط أ٠ُٝ  18اُطبٛر أرٔد ٠ٌٓ ،   
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 ( وصف الؼقرب : 3) 
وانههو أنواعهها ملتمفههة مههن الحشههرات ، لهههد وصههف ابههن حمههديس فههى دي

وعمههى رأسههيا ) العهههرب ع وينبههع ىههذا الوصههف مههن وجههود الصههمة بههين اإلنسههان 
وبين ىذا العهرب ، لمها لهو مهن تهدثير عمهى راحهة الشهاعر ، وأمنهو ، وتعهريض 
جسههمو لألمههراض وا الم المهمهههة ، إضههافة إلههى مهها تحدثههو العهههرب مههن لههوف 

عينههو ليبهههى معههذبا كدنههو مصههاب بدفههدح وىمههع فههى نفسههو ، وطههرد لمنههوم مههن 
، وةد أفرد الشاعر لمعههرب ةصهائد مسهتهمة تضهمنت وصهف أدي  عٔ)المصائب 

 تفاصيميا ، ومنيا ةولو : 
 ومشههههرعٍة بههههالموِت لمّطعههههِن َصههههْعَدةً 

 

 فهههال ِةهههْرَن إْن ناَدْتهههُو يومهههًا ُيجيبيههها 
 

            ُمداِلَمههٌة فههي بْعضههيا َلْمههَي َبعضههيا
.  ظهههههم َثّمَمْتهههههُو حروبيهههههاكجْوشهههههن ع             

. 
               إذا َلَسهههههَبْت مهههههاذا يالةهههههي لسهههههيبيا  .                                                  تذيُي لفّي السّم من َوْلِز إبرةٍ 

. 
         إلى أن ةال : 

 ليهههههها طعنههههههٌة ال تْسههههههَتبيُن لنههههههاظرٍ 
 

 عٕ)يههاوال ُيْرِسههُل المسههباَر فييهها طبيب 
 

 ) بحر الطويل ع 

فالشههاعر فههى ىههذه األبيههات يسههيب ويفصههل فههى وصههف ىههذا الحيههوان 
الزاحف ، فهد وصف شكميا والسم الناةع الذى يسرى فهى الجسهم ، وةهد يهؤدى 
إلى ىالك اإلنسان وموتو ، وعمى الهرام مهن أنهو صهغير الحجهم إال أنهو مهؤذ ، 

سهوبة ، ليكهون أثهره بميغها كما أنو ينتهل من مكان إلى آلر بحركة منتظمة مح
، وال يهف الشاعر عند ىذا الحهد ، بهل يسهتمر فهى وصهف مها يحدثهو مهن أثهر 
بالغ فى لداتو ل نسان الذى عجز فى كثير من األحيان عن تحاشى بطشو ، 

                                           
 .  030ي٘ظر   أُلبظ اُجيئخ ك٠ عؼر اثٖ رٔديص ،    (0)

، ٝاُوِااْرٕ ثبٌُطاار   اٌُااقء ٝاُ٘ظياار ،  22 – 24ي٘ظاار   ديااٞإ اثااٖ رٔااديص ،    (4)

[  3800/  ٠ِ1 أهرإ ، ٝاُوريٖ   اُصبرت . ] اُِطاـبٕ ، ٓابدح ) هارٕ (   ٝيخٔغ ػ

ٝصِٔزٚ   يوبٍ صِْ اإلٗبء ٝاُطـيق   ًطر رركٚ ، ٝاُضِٔخ   اُ َِ ك٠ اُزبئ  ٝؿيارٙ . 

 [ .  114/  0] اُِطبٕ ، ٓبدح ) صِْ (   
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 . عٔ)والنيل منو 
 وفههى كممههة ) مشههرعة ع مجههاز مههدلوذ مههن شههراع السههفينة ، ةههال فههى 

لبعيهر شهراعو، إذا ... مهد عنههو ... شهبيت األساس : ) ومهن المجهاز... مهد ا
فالتعبير من ةبيل االستعارة المكنية ، فهولو : ) ومشرعة  عٕ)بشراع السفينة ع 

بالموت ع التى بدأت بيا الصورة االستعارية ووةوعيا بعد واو ) رب ع فى ذلك 
التركيب الذى يؤثره الشعراء حين ترتفع درجهة إحساسهيم بشهئ مها ، يهصهدون 

 ذلك إبرازه فى صورة نادرة عجيبة . من وراء
وفههى ةولههو ) نادتههو ع تصههوير رائههع باالسههتعارة المكنيههة ، حيههث شههبيت 
ىهذه الحشههرة الشههريرة بذنسهان ينههادى بالعههدوان ، ويصهرخ بالنكههال وبالتدمههل فههى 
نسههيو الصههورة االسههتعارية نجههد أن كممههة ) نادتههو ع ترسههم صههورة العهههرب ومهها 

ىى تنادى فهى شراسهة ىهل مهن محهارب ، فهال وصمت إليو من بغى وعدوان ، و 
 يجيبيا مجيب ، وال يرد عمييا ةرن فالجميع يفر منيا ومن شكميا المليف .

وفى تهديم لفظ ) ةرن ع فى ةولو ) فال ةرن إن نادتو ... ع المسبوي 
بال النافية لمجنس ، ثم عهود الضهمير عمييها ، تركيهب يفيهد التركيهز فهى النفهى 

ه المجازات االستعارية مكنت الشاعر من إبهراز العههرب فهى لعموم األفراد ، وىذ
صورتيا المنكرة ، كما تمكن مهن وصهف ىيكميها البغهيض وصهفا دةيهها ، فيهى 
ترفع شوكتيا السامة عاليهة فهى وضهع االسهتعداد الهدائم ، وكدنيها دعهوة لمنهزال 

 مع أن كل الملموةات تتحاشاىا اتهاء شرىا .
رية، وىهههذا يهههذكرنا بههههول الهائهههل: ) وىنههها تكهههاثرت المجهههازات االسهههتعا

والمجازات تتناصر حين تتكاثر ، فتكون أعود عمهى الصهورة بالتكهاثف واإلثهراء 

                                           
د /  يراحغ   ٝصق اُزياٞإ كا٠ اُتاؼر ايٗدُطا٠ كا٠ ػصار اُطٞائاق ٝأُاراثطيٖ ، (0)

 ّ .  0314ثـداد  –، ط   دار اُتئٕٞ اُضوبكيخ  088ربزّ ػجد هللا   ر ،   

، د / ٓزٔااد ثبضااَ ػياإٞ اُطااٞد ، ط   دار  113/  0أضاابش اُجالؿااخ ُِسٓ تاارٟ    (4)

 ّ .  0366ط أ٠ُٝ  –ثيرٝد  –اٌُزت اُؼِٔيخ 
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 . عٔ)، وأتم لروعة الرمز واإليحاء واإليماء ع 
أما جسميا فمو شكل يدعو إلى الريبة حيث يتدالل بعضهو فهى بعهض 

تيها الدائبهة ، وىهذا كدنو جوشن   درع   ةهد تشههي فهى معاركيها الكثيهرة ، واارا
تشههبيو رائههع يهههوى الصههورة االسههتعارية ، ويهصههد منههو الشههاعر أن يمصههي بيهها 
طبيعتيهها الشههنعاء فههى كثههرة الشههجار والعههراك ، واإلسههناد المجههازى فههى ةولههو : ) 
مدالمة فهى بعضهيا لمهي بعضهيا ع يجعهل العههرب كدنيها ىهى الفاعمهة لمتهدالل 

يرجهع إلييها ، إن الشهاعر ةهد نفهث  البغيض فهى لمهتيها . فالشهر كمهو والنكهران
فى صورة العهرب ةدرًا كبيرًا من العهداوة والبغضهاء ليهذه الحشهرة المعينهة ، وةهد 
جهههاءت األلفهههاظ والكممهههات المفهههردة متناسههههة فهههى معناىههها وجرسهههيا مهههع الجهههو 

 الشعورى لمشاعر ، وصورة العهرب .
وبيا ولنتدمل ) ومشرعة بالموت ، صعدة ، جوشن عظم ، ثمامتو ، حر 

ع  وىى ألفاظ مشهعة موحيهة تسهاىم فهى إثهراء الصهورة االسهتعارية وتنميتيها ، 
وتههدعم اههرض الشههاعر فههى إبههراز عدوانيههة العهههرب وشراسههتيا ، كمهها سههاىمت 

 .  عٕ)بنظميا وتراكيبيا ومواةعيا فى أماكنيا فى تددية الغرض ذاتو 
عهن ولعل ىذا يدلنا عمى مدى الهمي الذى يعيشو شهاعرنا وىو اريهب 

وطنو ، فكل شئ فى الوجود يدعوه إلى الهمي واللوف واليمع حتهى الحيوانهات 
الزاحفههة تثيههر انفعاالتههو وأحاسيسههو بههاللوف والتههوتر فههال ييههدأ لههو بههال ، وال 
تطمئن لو نفس ، وال يلشهع لهو ةمهب ، فكهل مها فهى الوجهود مليهف ومرعهب ، 

 وبلاصة إذا ما كان اإلنسان بعيدًا عن وطنو . 

                                           
 . 413اُزصٞير اُجيب٠ٗ ك٠ عؼر اثٖ رٔديص ،    (0)

 ثزصرف .   401ك٠ عؼر اثٖ رٔديص ،   اُزصٞير اُجيب٠ٗ  (4)
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 لثالث ادلثحث ا

 االستؼارج ادلكنيح فى وصف تؼض مظاهر الطثيؼح الصناػيح  
 ( وصف السيف : 1) 

يعههد ابهههن حمهههديس أحههد الشهههعراء الهههذين جمعههوا بهههين وصهههف الطبيعهههة 
كالسهيف والشهمعة والهصهور والبهرك والتماثيهل  –الطبيعية والطبيعهة الصهناعية 

          :ومن أوصافو الصناعية ةولو يصف السيف  –والرسوم واير ذلك 
 وُمَعطاشهههاٍت فهههي ُسهههُعوِر ُةيونيههها

 

  ِعٔ)ُتْسهههى نجيههَع جمههاجٍم وكواِىههل 
 

فى ىذا البيت : توىم الشهاعر السهيف وحشها نيمها يشهرب الهدماء بعهد 
تعطيش شديد ، وىذا السيف الوحش المتعطش ال يرويهو ايهر نجيهع الجمهاجم 

 والكواىل ، وال يطفئ ظمده إال دماء الهموب .
عطشات وتسهى   ىما الليال التى تهوم بو الصهورة وفييمها وكممتا   م

يكمن اإليماء إلى أن السيف شبو بوحش رىيب ، ثهم حهذف المشهبو بهو ورمهز 
 إليههههو بشههههئ مههههن لوازمههههو ، وىههههو التعطههههيش والسهههههى عمههههى سههههبيل االسههههتعارة 
المكنية ، والتصوير ةائم عمى فكرة   إحمهاء السهيوف بالنهار   ممها يعمهل عمهى 

حماء جوفيها ، ثهم يكهون بعهد ذلهك مهن اسهتعماليا فهى ضهرب تميب أحشائ  يا وا 
 جمهههاجم األعهههداء وكهههواىميم ، فترتهههوى مهههن دمهههاء الجهههوف ، ونجيهههع الهمهههب ، 

 وتشرب منيما شرب الييم .
والصههورة االسههتعارية لياليهها لطيههف ، وفكرتيهها طريفههة ، وفييهها يعتمههد 

فالسهيوف حهين  الليال عمى واةهع يرتكهز عميهو ، وينطمهي منهو ، ويمتهزج بهو ،

                                           
 ، اُ٘خيااغ   اُاادّ ، ٝهيااَ   ٛااٞ دّ اُخااٞف  بصااخ .  364ديااٞإ اثااٖ رٔااديص ،    (0)

، ٓبدح   ٗخغ [ ، ٝاُخٔبحْ   حٔغ حٔخٔخ ٠ٛٝ ػظْ اُارأش  2312/  8] اُِطبٕ   

أُتزَٔ ػ٠ِ اُدٓبؽ ، ٝٛٞ ٖٓ أعـرف ايػ بء ، ٝك٠ اُزٜنيت   حٔبحاـْ اُؼارة   

، ٓبدح   حٔاْ [ ، اٌُٞاٛاَ   حٔاـغ ًبٛاَ  863/  0بؤْٛ ٝضبدارْٜ . ] اُِطبٕ   رؤض

 ٝٛٞ ٓودّ أػ٠ِ اُظٜر ٓٔب يِا٠ اُؼ٘ان ، ٝهياَ   اٌُبٛاَ ٓاٖ اإلٗطابٕ ٓاب ثايٖ ًزلياٚ . 

 ، ٓبدح   ًَٜ [ . 3326/  1] اُِطبٕ   
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تتعههرض لمحمههيم الالفههح ، كدنيهها تعطههش عطشهها شههديدا ، وحههين تجههرى أسههنتيا 
 بدماء اليامات واألجساد تكون كدنيا ارتوت بعد ظمد فنيمت وعمت .

وذلك لون مهن االسهتعارة الهريبهة الصهحيحة المتالئمهة التهى أشهاد بيها 
نمههها تصهههح البمغهههاء وأتحفيههها الناةهههد الذواةهههة الهاضهههى الجرجهههانى بهولهههو :    وا 

االسههتعارة وتحسههن عمههى وجههو مههن المناسههبة ، وطههرف مههن التشههبيو والمهاربههة 
 .عٔ) 

وىههذا مهيهههاس لهههو شهههدن فهههى تههههويم االسهههتعارة ، وتحديهههد مكانيههها بهههين 
االسههتعارات الحسههنة والسههيئة ، فاالسههتعارة   مالكيهها تهريههب الشههبو ، ومناسههبة 

ى حتههى ال يوجهد بينيمهها المسهتعار لههو ، لممسهتعار منههو ، وامتهزاج المفههظ بهالمعن
 . عٕ)منافرة وال يتبين فى أحدىما إعراض عن ا لر   

والظاىر أن الشهاعر إذا أتهى بالتشهبيو الهريهب بهين الطهرفين يكهون ةهد 
جمههع الطرافههة مههن أطرافيهها ، واةتههاد الحسههن واإلحسههان فههى أرسههان ، ممهها جعههل 

يكهون سهحرىا  الناةد الكبير الحسن بهن بشهر ا مهدى ، يهرى أن االسهتعارة إنمها
ولالبتيا فى التالؤم بين طرفييا ، وةرب الشبو فييا ، حتى تبدو كدنيا حهيهة 

، أو  العرب إنما اسهتعارت المعنهى لمها لهيس لهو إذا كهان يهاربهو أو يدانيهو:   ف
ه فتكون المفظة المستعارة  ، أو كان سببًا من أسبابو يشبيو في بعض أحوالو

 . عٖ)   ومالئمة لمعناه، ت لو حينئذ الئهة بالشيء الذي استعير 
وىنههاك شههئ آلههر جعههل ىههذه االسههتعارة سههاحرة ، ذلههك أن السههيف وىههو 
جماد ارتهى إلى درجة أعمى ، فنهبض بالحيهاة وتحركهت فيهو روحيها ، فاتصهف 

                                           
حاب٠ٗ ، ي٘ظر   اُٞضـبطخ ثيٖ أُز٘ج٠ ٝ صاـٞٓٚ ُِوبضا٠ ػِا٠ ثاٖ ػجاد اُؼسياـس اُخر (0)

، د / ٓزٔااد أثااٞ اُل ااَ ئثااراٛيْ ، ٝػِاا٠ ٓزٔااد اُجخاابٟٝ ، ط   ػيطاا٠  243  

 اُزِجي .  

 .   20أُرحغ اُطبثن ،    (4)

، ط   ٌٓزجاخ  002أُٞازٗخ ثيٖ أث٠ رٔابّ ٝاُجززارٟ ُِزطاٖ ثاٖ ثتار ادٓادٟ ،    (3)

 ٓزٔد ػ٠ِ صجيذ ٝأٝالدٙ . 
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بصههفات األحيههاء، وأحههس إحساسههيم، وشههاركيم فعههاليم، وىههذا ىههو التشههليص 
حساسا بنبض الموجودات من الذى يراه األستاذ العهاد : فيضا فى المشاعر و  ا 

حيث إنيا تؤثر فينا تدثيرات شتى ، نحسيا كممات عرضت أمام حواسهنا، ومهن 
المستبعد جد االستبعاد أن توثر فينا ذلك التدثير ، وىى ىامهدة جامهدة ، صهفر 

 . عٔ)من العاطفة لمو من اإلرادة 
وفى نسيو الصورة االسهتعارية ليهوط ممونهة ، وزلهارف زاىيهة تتبهدى 

كنايههة عههن السههيوف وبههين )  –أيضهها  –ن ةولههو : ) معطشههات ع التههى ىههى بههي
تسهى ع ففيو جمع بين معنيهين متههابمين ) متطهابهين ع والمعنيهان مجازيهان ، 
اير حهيهين ، فيو   طباي مجازى   وةهد أشهاد اإلمهام عبهد الههاىر بالطبهاي ه 

، سههتعارة وأمهها التطبيههي واالألنههو يعههود بالحسههن إلههى المعنههى حيههث يهههول :   
، فال شبية أنا الُحْسن والهُهْبح ال يعتهرض الكهالَم بيمها إاّل  وسائر أةسام البديع

، أو  ، مهن ايهر أن يكهون لأللفهاظ فهي ذلهك نصههيبٌ  مهن جيهة المعهاني لاّصهةً 
 . عٕ)   يكون ليا في التحسين أو لالف التحسين تصعيٌد وتصويب

 ؟ةولو :   ومعطشات اى فى ولكن ما معنى   الواو   وما مغزاىا البال
إنيههها   الهههواو   التهههى تضهههمر معيههها   رب   وةهههد أشهههار إلييههها الرمهههانى 

  رب   نحهو ةولهك : ورجهل  -يعنهى الهواو  -النحوى فى ةولو : وتضمر معيا 
أكرمت وبمد دلمت ، ... وةال أبو العباس : الجر بالواو التى ىهى عهوض مهن 

 . عٖ)رب 
تفيده   رب   مهن المعهانى ، وةهد والميم أن مثل ىذه التراكيب تفيد ما 

                                           
،  411جااابش ٓزٔاااٞد اُؼوااابد ،   ي٘ظااار   اثاااٖ اُرٝٓااا٠ ريبراااٚ ٓاااٖ عاااؼرٙ ، د / ػ (0)

ّ ، اُج٘ابء اُل٘ا٠ ػ٘اد اثاٖ اُرٝٓا٠ ، د / 0362ٓ٘تٞراد أٌُزجخ اُؼصريخ ، ثيارٝد 

 ّ .  0318، ط   ايٓبٗخ ، ط   أ٠ُٝ  401ػ٠ِ ػ٠ِ صجذ    

 .   41أضرار اُجالؿخ ُإلٓبّ ػجد اُوبٛر اُخرحب٠ٗ ،    (4)

 ثزصرف . 80يزي٠ ثٖ صؼِت ،   يراحغ   ٓؼب٠ٗ اُزرٝف يث٠ اُؼجبش أرٔد ثٖ  (3)
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 . عٔ)ةيل فى معنى   رب   أةوال : أةواىا وعميو األكثرون أنيا لمتهميل دائما 
ذا فسرنا معنى التهميل تفسيرا بيانيا فى بيت ابن حمديس يتراءى لنا  وا 
مههن لاللههو إضههفاء معههانى النههدرة والتفههرد عمههى سههيوفو المعطشههات المنهطعههة 

 النظائر .
 : -أيضا  –يس فى وصف السيف وةال ابن حمد

 تهههرى فيهههو عيُنهههك َاهههْوَل الِحمهههامِ 
 

  ِعٕ)ييهههههههّم ِبَدكهههههههِل يهههههههِد الصهههههههيهل 
 

إنههو سههيف شههديد الرىافههة ، حههاد السههنان ، ةههاطع بتههار ، يشههاىد فيههو 
كهاد للطورتهو وحدتهو ، يمهتيم كهل شهئ الموت عيانا بيانا بهالعين المجهردة ، وي

يهربههو حتههى ولههو كانههت يههد الصههانع الحههاذي الههذى يصهههمو ، ويشههحذه ، ويجمههو 
 شفرتو .

ولهههد أحسههن الشههاعر التيههار كممههة ) الغههول ع التههى تعبههي باألسههاطير 
بالمروعههة واللرافههات المفزعههة ، والتههى تمههأل الههنفس رعبهها مههن لطههر لهههاطف 

 ة ، ومن حيث ال يحتسب .مجيول يدلذ اإلنسان عمى حين افم
اَل ِفيَيا َاْوٌل َواَل ُىْم َعْنَيها  }يهول الزملشرى فى تفسير ةولو تعالى : 

ومنههو : ، إذا أىمكههو وأفسههده : الغههول : مههن االههو يغولههو اههوال  عٖ){  ُينَزفُههونَ 
فهالغول : إىهالك الكهائن الحهى ، وألهذه مهن  عٗ) الغول الذي في تكاذيهب العهرب

 .المعانى ، وليس من أسماء الذوات   مصدر   من أسماءحيث ال يدرى  فيو 
يتحهي فى الموت ، فذن مهن  –اإلىالك واأللذ  –ومع أن ىذا المعنى 

حهنهها أن نمههد أو ننشههئ صههمة بههين المفههظ الههدال عمههى المعنههى المصههدرى ، وىههو 

                                           
 . 038/  4اإلروبٕ ك٠ ػِّٞ اُورإٓ ُخالٍ اُديٖ اُطيٞط٠    (0)

 .   061، اثٖ رٔديص اُصو٠ِ عبػرا ،    363ديٞإ اثٖ رٔديص اُصو٠ِ ،    (4)

 [ .   21ضٞرح اُصبكبد اديخ ]  (3)

/  2ٓ تاـرٟ   اٌُتـبف ػٖ روابئن اُز٘سياَ ٝػيإٞ ايهبٝياَ كاي ٝحاٞٙ اُزأٝياَ ُِس (2)

، ٓابدح  )  3301/ 1ّ، ٝاُِطابٕ  0331  دار اٌُزت اُؼِٔيخ، ثيرٝد، أ٠ُٝ  ط  20

 ؿٍٞ (.
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اإلىالك المذكور ، وبين المفهظ الهدال عمهى ذوات الغهيالن ، مسههتدنسين باأللهذ 
مرئ الهيس المشيورة فى تصوير المسنونة الزري بدنياب األاوال عن صورة ا

، فتنهههل الغههول مههن معنههاه المعجمههى العههام وىههو   اإلىههالك   المطمههي إلههى أن 
ىالكا من فعل الغيالن لاصة  ، وعميو فذن الصورة تكون من  عٔ)يكون ألذا وا 

غهول ع إلهى ةبيل االستعارة المكنية ، التى تثبت الزم المشهبو بهو المحهذوف ) ال
 المشبو المذكور   الحمام   حيث تجعل الشئ لمشئ ، وليس لو .

حساسهو بدةهة ، بهل إنيها  وىى صورة اسهتعارية ترسهم نفهس الشهاعر وا 
الذى يتراءى فهى شهبح  عٕ)لترسم مشاعر الناس جميعا نحو الحمام   الموت   

ايالنههى مليهههف يتغهههول ليهههم ، ويتمهههون فهههى مكهههر وملاتمهههة ، فهههييمكيم ويهههدي 
 اةيم .أعن

والرؤيهة البصههرية فههى ةولهو : ) تههرى فيههو عينهك اههول الحمههام ع تجعههل 
الغههول المعنههوى شههيئا محسوسهها تههراه العيههون ، فيههو صههورة حهيهيههة يكشههفيا 
ويوضههحيا ةولهههو : ) ييههم بدكههل يههد الصههيهل ع فهههد اتلههذ الغههول صههورة وحههش 

 شرس كدنو   الغول المتعطش إلىالك الناس وأكل لحوميم .
م بدكههل يههد الصههيهل ع مههن ةبيههل االسههتعارة المكنيههة حيههث وةولههو : ) ييهه

كائنها حيها ، ومنحهو طبعها ارزيها  –وىو من فصيمة الجمهادات  –جعل السيف 
معنويا يدل عمى ما ينطوى عميو من شر وادر وليانة فيو يحدث نفسو بدكل 

الههذى يصهههل صههفحتو لييبههو  عٖ)يههد الصههيهل : وىههو شههحاذ السههيوف وجالؤىهها 
ذا كان ةولو : ) ييم ع ترسهم فهى الهذىن الحدة والروني  والمضاء والصفاء ، وا 

  صهورة نفهس   ىهذا السهيف الحيهوانى مهن الهدالل ، فهذن ةولهو : ) بدكهل يهد ع 
رسههمت صههورة حسههية حيههة ليههذا الحيههوان الغيالنههى ، يوشههك أن يمههتيم بيهها يههد 

                                           
 .   443ي٘ظر   اُزصٞير اُجيب٠ٗ ك٠ عؼر اثٖ رٔديص ،    (0)

 ، ٓبدح ) رْٔ ( . 0111/  4اُِطبٕ    (4)

 ، ٓبدح ) صوَ ( . 4213/  2اُِطبٕ    (3)
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 صانعو الصيهل .
ييهل وليست الروعة فهى أن الشهاعر شهرح نوايها السهيف وفعالهو فهى تل

 رائع فحسب ، ولكن الروعة كذلك فى منهح الصورة معنى الحهدث المتحهرك فهى 
ةولهو : ) ييم بدكل يد الصيهل ع والسهر فهى روعتهو :   أن الواةهع ال يعهرف إال 
الحههدث ، ولكههن المغههة ال تههنيض بههو مباشههرة ، ثههم تههدتى االسههتعارة وتعيههد إلههى 

الحههههدث ، والفعههههل  ىالههههذىن والواةههههع طبيعتيمهههها الحهيهيههههة ، وطبيعتيمهههها ىهههه
 . عٔ) المستمر

أسههندت لمشههئ الجامههد أفعههاال متحركههة ، وجعمههت لههو  –واالسههتعارة ىنهها 
حدثا متجددا ، تراه األعين ، وتحسو األنفس ، ولوال االستعارة لما أمكهن إبهراز 

عالء الحدث   عمى   الشيئية   المستهرة الجامدة   . عٕ)ىذه الحركة ،   وا 
ىافة السهيف ، وحهدة حهده ، ووصهفو باللهذم والبيت كمو : كناية عن ر 

والمضههاء ، وىنهها نشههير إلههى أن البيههت ةههد بنههى عمههى كنايههة أو أن الكنايههة فيههو 
 تمبس ثوب المجاز .

وىذه المسدلة منحيا الدكتور / أبو موسى عناية ، وأبان عن دةائهيا 
ُاماهْت َأْيهِديِيْم َوُلِعُنهوْا َوَةاَلهِت اْلَيُيهوُد َيهُد المّهِو َمْغُموَلهٌة  }، يهول فى ةولو تعالى : 

إنهو مجهاز بنهى عمهى  عٖ){ ... ِبَما َةاُلوْا َبْل َيَداُه َمْبُسهوَطتَاِن ُينِفهُي َكْيهَف َيَشهاء 
كناية ه ألن أصمو الكناية ، كما تهول : يد زيد مبسوطة ، تريد وصفو بهالجود 

وأيا مها  عٗ)ز ، وألرجو منيا ، استحالة إرادة المعنى الحهيهى فانتهل إلى المجا
كههان األمههر ، فههذن فههى ذلههك إثههراء لمتصههوير ، وتضههافرا بههين الصههور ، وتكاثفهها 

                                           
، ط   دار ايٗااادُص ،  011د / ٓصااطل٠ ٗبصااق ،    يراحااغ   اُصااـٞرح ايدثيااخ ، (0)

 ّ .  0363ثيرٝد ، صبُضخ 

 أُرحغ اُطبثن ، أُٞضغ ٗلطٚ .  (4)

 [ .   82ضٞرح أُبئدح ٖٓ اديخ ]  (3)

، ط   ٌٓزجاخ ٝٛجاخ ،  466يراحغ   اُزصاٞير اُجياـب٠ٗ ، د / ٓزٔاـد أثاٞ ٓٞضا٠ ،    (2)

 ّ .  0361صبُضخ 
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  0141           ّ 4102ٝاُضالصٕٞ  اُضبٗيٓخِخ ًِيخ أصٍٞ اُديٖ ثأضيٞط ،اُؼدد   
 
 
 
 
 
 

   

 مجازيا يعمي المعنى ، وينشره مبثوثا فى أةطار النفس .
 ( وصف الشمؼح :  2) 

االتجاه الذى اعتمد عميو ابن حمديس فى وصف الشمعة ىو االتجهاه 
ىو دون المجوء إلى التيويل  الواةعى الدةيي : وفيو يعرض الشاعر الواةع كما

أو التنميي أو التزويي ، وفيو يظير الشهاعر مواطن الروعة والجمهال مجسهدة 
   كما ىى عمى واةعيا ، ومن ذلك وصفو لشمعة تحتري ، إذ يهول : 

          ةنهههههههاٌة مهههههههن الّشهههههههْمِع َمْركهههههههوزةٌ 
. 

 ليهههها َحْرَبههههٌة ُطِبَعههههْت مههههن ليههههب        
. 

ُي بالّنههههههههههاِر أح            شههههههههههاَءَىاُتحههههههههههر 
. 

 فتهههههههههههدمُع مهمتيههههههههههها بالهههههههههههذىب            
. 

        َتَمّشههههى لنهههها ُنوُرىهههها فههههي الههههّدجى
. 

 كما يتمّشى الّرضهى فهي الغَضهب      
. 

                 عجبهههههههههههُت  كمهههههههههههٍة ِجْسهههههههههههَمَيا
. 

 عٔ)بههههروٍح تشههههاركيا فههههي العطههههب         
. 

 بحر المتهارب
احتههراي الشهههمعة التههى تضههحى  فههابن حمههديس فههى ىههذه األبيههات يصههف

بجسههدىا مهابههل أن تضههئ مهها حوليهها مههن ظممههة ، وكدنههو يرسهههم صههورة لنفسههو 
 ليجسد حياتو المتعبة .

وفى البيت الثانى : استعارة بالكناية ه ألنهو لمهع عمهى الشهمعة رعشهة 
الحياة فدسند إلييا التحريي ، وجعميها ذات مهمهة دامعهة ، وأحشهاء واةهدة ، ثهم 

دىهها مههن الشههكل الحسههى ، وأكسههبيا معناىهها الرمههزى ، ومزجيهها إن الشههاعر جر 
بذاتو ، ولمطيا بنفسو وشعوره ، وجعميا كائنها حيها ، يشهعل بنفسهو النهار فهى 

 أحشائو .
وفى التصوير   تشليص   تحولت بو الشمعة إلى كائن حساس يتهدلم 
 ويبكى ما يكابد من النار المتمظية بين جوانحهو ، فميهب الشهمعة المشهتعل فهى
فتيميهها ةههد أضههرم النههار فههى بطنيهها ، فيههى تشههوى أحشههاءىا ، وفههى األحشههاء 

                                           
 .   16،  11، اثٖ رٔديص اُصو٠ِ عبػرا ،    42 ديٞإ اثٖ رٔديص ،   (0)
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والمهمة ليال لطيهف ، مهنح الشهمعة بعهدا إنسهانيا وجهدانيا فالشهمعة ال أحشهاء 
 ليا ، وال مهمة ، وتمك ىى االستعارة التلييمية ةرينة المكنية .

وبيذا المون االسهتعارى اسهتطاع الشهاعر أن يجعهل الشهمعة كائنها حيها 
حتري أحشاؤىا ، وتنيمر عيونيا ، وىو تحميي فى عالم ليالى ، ترتسم فيو ت

المعانى بوضوح ، ويعبر عن األعماي بجالء ، ويكشف عن المشاعر انكشافا 
 تاما ، حتى تبدو وىى تعرض نفسيا عمى المتمهى عرضا سافرًا .

وةولهههو ) تحهههري ع بصهههيغة التضهههعيف ، دلهههت عمهههى شهههدة التحريهههي ، 
أللم الشديد ، وذكر   النهار   استحضهار لصهورتيا المليفهة وصورت إحساس ا

فههى البصههر والبصههيرة ، واشهههتعال النههار فههى   األحشهههاء   عههذاب مههؤلم يفهههوي 
 االحتمال .

والنهههاظر فهههى البيهههت يجهههد أن ةولهههو : ) فتهههدمع مهمتيههها بالهههذىب ع ال 
يتناسب مع ةولو : ) تحري بالنار أحشاءىا ع فهولو : ) تهدمع مهمتيها ع كهالم 
لطيف ىهادئ ، يرسهم منظهرا سهاكنا ال ىهول فيهو وال كهرب ، وال يتناسهب مطمهها 
مع األحشاء التى تحتهري ، والظهاىر أن السهر فهى ذلهك ىهو أن الشهاعر حهدي 
فى الصورة الشكمية لمشمعة فدطال التحديي ثم بحهث عهن معهادل حسهى ةريهب 

 . عٔ)فاترًا  مجرد عن الذاتية لال من الوجدان فجاء التصوير ةاصرًا ، والتعبير
كما أن كممة   الذىب ةد تكون ذات مغزى نفسى عميي ، ألنيها ترمهز 
إلههى البيجههة والسههعادة ، وبههذلك تكههون الشههمعة رمههزا مثاليهها لشههاعرنا الههذى ةههال 
عنو الدكتور شمبى :   فذن صهاحبى كهان شهمعة تحتهري فضهوؤىا مهن نصهيب 

 نههو ، وااترابههو سهماره وجمسههائو ، ونارىهها مهن نصههيب ةمبههو المتميهب لضههياع وط
عههن أىمههو ، وحياتههو الهمهههة التههى ال تههوحى بههدى اسههتهرار ، فدفراحههو سههطحية ، 

                                           
 .   446اُزصٞير اُجيب٠ٗ ك٠ عؼر اثٖ رٔديص ،    (0)
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 . عٔ)ومسراتو ظاىرية   
 وةولو : 

        َتَمّشههههى لنهههها ُنوُرىهههها فههههي الههههّدجى
      كما يتمّشى الّرضهى فهي الغَضهب  .

. 

، وىو من التشبييات الحسنة فى  عٕ)فيو تشبيو المحسوس بالمعهول 
هدماء ووجو حسنو أن المعهول الهذى يحتهاج فهى إظيهاره عهادة إلهى فى نظر ال

الهيههاس عمههى محسههوس تنههزل منزلههة المحسههوس ، ويجعههل أصههال فههى التشههبيو 
 . عٖ)يهاس عميو ... 

ولكنهههو عنهههد جميهههرة المتهههدلرين وعمهههى رأسهههيم : السهههكاكى واللطيهههب 
ريا عمى والزنجانى والرازى وايرىم اير جائز أصال   ألن التشبيو فيو يكون جا

 . عٗ)اير األصل لذلك يعد من باب ةمب التشبيو   
سههناد   نورىهها   فههى ةولههو : ) تمشههى ليهها نورىهها ع إلههى ) تمشههى ع  وا 
وتمشههى الرضهها فههى الغضههب اسههتعارة بالكنايههة ، حيههث حههذف المشههبو بههو وىههو 
الكههائن الحههى ، وأثبههت لههو شههيئا مههن لوازمههو وىههو ةولههو ) تمشههى ع وفههى إثبههات 

رضا تلييل طريهف ه ألن المشهى جعهل لمنهور والرضها أرجهال ، المشى لمنور وال
األمر الذى يجعل منيما شلوصا حية تمشى بين الناس بدرجل مثهل أرجميهم ، 
وفوي ىهذا فهذن فهى االسهتعارة المكنيهة مهن الطرافهة والليهال والتشهليص مها ال 
يحسهههن إافالهههو ، واإلاضهههاء عنهههو ، وفهههى تصهههوير وجهههدانى عميهههي ةهههال ابهههن 

          عتو : حمديس فى شم

                                           
، ط  014اثٖ رٔديص اُصو٠ِ ريبرـٚ ٖٓ عـؼرٙ ، د / ضاـؼد ئضاـٔبػيَ عاـِج٠ ،    (0)

   ٌٓزجخ ؿريت .  

ٓاٖ ريش ئٕ اُتبػر هد عجٚ ) رٔتا٠ اُ٘اٞر كا٠ اُادح٠ ثزٔتا٠ اُرضاب كا٠ اُـ ات (  (4)

 هجيَ رتجيٚ أُزطٞش أُِٔٞش ثبُٔؼٟ٘ٞ اُ ل٠ .

 ، ط   ٌٓزجاخ اُتاجبة ،  021ي٘ظر   اُزصٞير اُجياب٠ٗ، د / رل٘ا٠ ٓزٔاد عارف ،    (3)

 صبٗيخ . 

، ط   ٌٓزجااااخ ايٗخِااااٞ  31،  38يراحااااغ   كااااٖ اُزتااااجيٚ ، د / ػِاااا٠ اُخ٘اااادٟ ،    (2)

 ّ . 0388أُصريخ ، صبٗيخ 
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             ُتكهههههههّتُم مههههههها تمههههههههاه إال شهههههههكيةً 
. 

  ُِتَعّبُر عنيا في إشارة إصَبع       . 

      َوَتحَسُبيا ُتمههي ضهروبًا ِمهَن الجهوى
. 

  َِتَحّكههههَم فييهههها مههههن َارَامههههي الُمَنههههّوع      
. 

يراةههههي وَصههههبري وَمههههوةفي       كَسهههههمي واِ 
. 

 طراةهههي ولهههوني       عٔ)وَأدُمعهههي وصهههمتي وا 
. 

فالشاعر فى ىذه األبيهات يرسهم نفسهو ، ويصهور شهعوره ، فيهو يعبهر 
عن لبايا ذاتو من لالل شمعتو ، التى تبالغ فى كتمهان ا الم ، ولكهن الفتيهل 

 الالىب ، ينم عن أوجاعيا ، ويبوح بدوصابيا .
وحكايههههة   كتمهههان ا الم   وتعبيهههر الشهههمعة عنيههها بالشههههكوى اللافتهههة 

شههارة اإلصههبع   كههل ىههذا مههن ةبيههل التلييههل ه ألن ىههذه المعههانى   إ  شههكية  و
نمها ىهو  واألحوال واألفعال ليسهت مهن صهفات الشهموع فهى الواةهع والحهيههة ، وا 
مجاز وادعاء بدن ليا صفات األحياء ، وىى نفسيا ةرينة االستعارة المكنيهة ، 

بالكنايهة والدليل عمى أن الشاعر شبو شمعتو باإلنسان سالكا سبيل االسهتعارة 
، ليتمكن من التعبير عن لحظهة الهذىول التهى انهدمو فييها بالشهمعة ، فبادلتهو 

 مشاعره ، وشاركتو إحساسو ، فكتمت وشكت وعبرت .
 يهههول الههدكتور / شههمبى :   فههاالنطواء والحههزن والنظههر لمحيههاة بمنظههار 
ةههاتم أىههم مهها يتميههز بههو شههاعرنا ، وبيههذا المنظههار نظههر إلههى موصههوفاتو فدتههت 

ن كهان الموصهوف ممها ال يهوحى  تحمل  ىهذا الطهابع ، طهابع البهؤس واأللهم ، وا 
 . عٕ)لمفنان بيما   

والصههورة االسههتعارية ترسههم مالمههح إنسههان مههن ذلههك النههوع الههذى تمههأل 
األحههزان أعماةههو ، وتممههك عميههو أةطههار نفسههو ، ولكنههو ال يههئن وال يتوجههع وال 

ائيا ، فالشمعة تتمظهى بالنهار يشكو وال يتدلم ، بل يكتم آالمو ، ويبالغ فى إلف
وتكتههوى بسههعيرىا ، وتبههدو كدنيهها ال تعههانى شههيئا سههوى تمههك اإلشههارة المطيفههة ، 

                                           
 .   300ديٞإ اثٖ رٔديص ،    (0)

ٝٓااب  010، اثااٖ رٔااديص ريبرااٚ ٓااٖ عااؼرٙ ،    63اثااٖ رٔااديص اُصااو٠ِ ،    (4)

 ثؼدٛب .
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واإلشارة باإلصهبع كنايهة واصهفة فييها ةهدر ىائهل مهن الهذىول واإلعيهاء الشهديد 
واإلحسههاس بهههالمرارة ، وفييههها فههوي ذلهههك تنميهههة لمصههورة االسهههتعارية وترشهههيح 

 لمغزاىا المجازى . لمعناىا االدعائى ، وتمكين
 وفى ةولو : 

      َوَتحَسُبيا ُتمههي ضهروبًا ِمهَن الجهوى
. 

  َِتَحّكهههههَم فييههههها مهههههن َارَامهههههي الُمَنهههههّوع 

 

يراةههههي وَصههههبري وَمههههوةفي        كَسهههههمي واِ 
 

 طراةهههههي ولهههههوني       وَأدُمعهههههي وصهههههمتي وا 
. 

جعههل الشههاعر نفسههو مشههبيا بههو ، والشههمعة المضههروب بيهها المثههل فههى 
ىهههى المشهههبو ، والشهههمعة أشهههبيت الشهههاعر فهههى   الجهههوى   و  الغهههرام المعانهههاة 

المنههوع  ، والجههوى : شههدة الوجههد مههن عشههي أو حههزن ، والغههرام : شههدة التعمههي 
 . عٔ)بالشئ فال يستطاع التلمص منو ، والعذاب األليم 

كمههها أن كممهههة : ) المنهههوع ع أوحهههت بتعهههدد ا الم وتنوعيههها وتكاثرىههها ، 
مى االستبداد والطغيان ، وشدة الوطهدة ، وكممهة ) تمههى وكممهة   تحكم   تدل ع

ع بضم حرف المضارعة من الفعل ) ألهى ع تتضهمن معنهى البهوح ، والمعنهى : 
أن الشمعة فى صفرتيا ولونيا ودموعيا وصمتيا تبدو وكدنيا تبوح بدلوان من 
الغههرام وصههنوف مههن العشههي ، والصههورة فههى البيههت األول مههن ةبيههل االسههتعارة 

ية ، ألن البوح والغرام ىى مشهاعر إنسهانية ترمهز إلهى رابهة الشهاعر فهى المكن
إبههراز مدسههاة الشههمعة وصههورتيا الجماديهههة فههى معههرض التصههوير اإلنسههانى ، 
ومدسهاتو ىو الذاتيهة ، ثم جاء ةولو : ) من ارامى المنوع ع إدماجا لمتجربتين 

 . عٕ)، ولمطا بين المدساتين 
                                           

 ، ٓبدح   ) ؿرّ ( . 3421/  1، ٓبدح   ) حٟٞ ( ،  132/  0ي٘ظر   اُِطبٕ    (0)

، ٝك٠ اُجياذ اي يار   آصار  430ي٘ظر   اُزصٞير اُجيب٠ٗ ك٠ عؼر اثٖ رٔديص ،    (4)

د أُزؼددح ، كتاجٚ صٔبٗياخ أعايبء ثضٔبٗياخ كا٠ ثياذ ٝاراد اُتبػر اُخٔغ ثيٖ اُزتجيٜب

ٝثأُلبظ يطيرح ٖٝٓ أُؼِّٞ إٔ اُزودير   " ضؤٜب ًطو٠ٔ ، ٝئثراهٜاب ًااثراه٠ ... " 

ُ جر ػاٖ ٓجزادأ ك٠ٜ رتجيٜبد ٖٓ اُدرحخ أُٔزبزح ؛ يٕ أُتجٚ ثٚ ٝهغ ك٠ ٓٞضغ ا

اُزا٠ ٗاٞٙ ثتاأٜٗب  ٝصا٘يغ اُتابػر ٛانا ٓاٖ اُزصاركبد اُزطا٘خ ٓزنٝف ٛٞ أُتجٚ .

= هدآخ ك٠ هُٞٚ   " ٝهد يوغ كا٠ اُزتاجيٚ رصارف ئُا٠ ٝحاٞٙ رطززطاٖ كٜٔ٘اب   إٔ 
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صهاعدة مهن أعمهاي الشهاعر ، ممتزجهة  –ىنا  -والصورة االستعارية 
بعواطفههو معبههرة عههن تجربههة نفسههية حهيهيههة ، كمهها أن ةولههو : ) تحكههم ع الدالههة 
عمهههى االسهههتبداد والطغيهههان منحهههت الصهههورة ةهههدرا مهههن العنهههف والهيهههر والغمبهههة 

 والطغيان .
 ( وصف القصىر :  3) 

إن بناء الهصور لمظير من مظاىر التهدم والحضهارة فهى ىهذا العصهر 
ن الهصور الفالرة لتنطي بروعهة الفنهان واةتهدار السهمطان ، وفهوي ذلهك ، ،  وا 

فهذن فراىهة البنههاء ، وبراعهة تصههميماتو ، وأصهالتو وفحولتههو ، وعظمهة بنائههو ، 
 وروعة ىندستو  ىو شئ فاتن ساحر لالب .  

والموضوع إلى تميهز فيهو ابهن حمهديس ، وشهيد لهو بالبراعهة واإلجهادة 
ر ، وةهديما عهرف لهو صهاحب نفهح الطيهب االمتيهاز والتجديد ىو وصف الهصهو 

الحسههن فههى الوصههف بعامههة ، وفههى وصههف البههرك والمبههانى بلاصههة فهههال :   
يهههادان فههي أرسههان لعبههد الجبههار بههن حمههديس ذي المهاصههد الحسههان  واإلحسههان

ولصوصههًا فههي وصههف المبههاني والبههرك فمهها أبهههى لسههواه فههي ذلههك حسههنًا وال 
 .عٔ) ترك

رعهها حههها فههى وصههف الهصههور ومهها تحتويههو مههن ولهههد كههان الشههاعر با
تماثيل وبرك، وما اشتممت عميو من حذي الصانع، وبراعة الفنهان، وفهى واحهد 
من الهصور الفلمة بناه المنصور بهن عمنهاس   أعمهى النهاس   ببجايهة يههول 

 ابن حمديس : 
             َفَمهههههههٌك مهههههههن األفهههههههالِك إاّل أّنهههههههوُ 

. 
 وراَحَههههَر البهههدوَر فهههدطمَع المنصههه       

. 

         أبصهههههرُتُو فرأيهههههُت أبهههههدَع منظهههههرٍ 
. 

 ثهههههم انثنيهههههُت بنهههههاظري محسهههههورا       
. 

                                                                                                   
رخٔااغ رتااجيٜبد ًضياارح كاا٠ ثيااذ ٝارااد ٝأُلاابظ يطاايرح ". ] ٗوااد اُتااؼر ُودآااخ،   =

 . [ ، د  د/  لبح٠، ط  دار اٌُزت اُؼِٔيخ، ثيرٝد041

 .   11ُصو٠ِ عبػرا ،   ، اثٖ رٔديص ا 21،  33/  4ٗلذ اُطيت ُِٔورٟ    (0)
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        وظننههههُت أنههههي حههههالٌم فههههي َجّنههههةٍ 
.  

 لّما رأيُت الممَك فيو كبيرا       . 

ذا الوالئُد َفّتَحْت أبواَبوُ         َجَعَمههههْت ترّحههههُب بالُعفههههاِة صههههريرا  .        وا 
. 

       ى حمههههاتيّن ضهههراامٌ َعّضهههْت عمههه
. 

 َفَغههههههَرْت بيهههههها أفواَىيهههههها تكسههههههيرا        
. 

      فكدّنيهههها َلَبههههَدْت لتيصههههَر عنههههدىا
. 

 من لم يكْن بدلولو مدمورا      . 

      تجهههري اللهههواطُر مطمههههاِت أعنهههةٍ 
. 

 فيههههو فتكبههههو عههههن مههههداه ةصههههورا      
. 

م السههههاحاِت تحسههههُب أّنههههوُ        بمههههرلا
. 

  َيهههها وَتَوّشههههَح الكههههافورافُههههِرَش الم      
. 

ههههٍب بالههههدّر تحسههههُب ترَبههههوُ        ومحصا
.  

 عٔ)مسههههكًا َتَضههههّوَع نشههههره وعبيههههرا      
. 

 الكاملبحر 
من يهرأ ىذه األبيات يعجب حها مهن ارتفهاع مسهتوى الشهاعر ، واهزارة 
منيمو ، وعذوبة جدولو ، وكدنيا فى شعره طراز فريد ، أو كدن الشهاعر نفسهو 

عرًا آلههر ، أصهههل بيانههًا ، وأصههفى وجههدانًا ، وأنبههو جنانههًا ، والشههاعر أصههبح شهها
نمهها ىههو  أحههس بههدن الهصههر فههى عظمتههو يسههتحيل أن يكههون بنيانههًا أرضههيًا ، وا 
أسمى من ذلك وأجل ، إنو ال يمكن إال أن يكون بناًء عمويًا ، يمتحي بهاألكوان 

، وارتفاعهو ، السماوية ، ليذا شبيو بالفمك فى عظمتهو ، وضهلامتو ، وعمهوه 
 وروعتو ، فى ةولو : 

             َفَمهههههههٌك مهههههههن األفهههههههالِك إاّل أّنهههههههوُ 
. 

 َحَههههَر البهههدوَر فهههدطمَع المنصهههورا       
. 

وكالم الشاعر فى ىذا البيت عبارة عهن اسهتعارة مكنيهة ، تجعهل الفمهك 
كائنًا عمالةًا عاةاًل يتصهرف عهن إرادة واةتهدار ، ويميهز بهين الهردئ والنفهيس ، 

و يحتهر البدور ، ويطمع المنصور ، وىذا ىو الزم المشبو بهو ، ألنيها مهن في
 صفات العهالء .

والشههاعر بيههذه االسههتعارة إنمهها يصههور مهها يحسههو مههن جههالل المنصههور 
وبيائههو فجعههل األفههالك تههبغض أةمارىهها السههماوية راابههة عنيهها ، مههؤثرة جمههال 

                                           
 .  121ديٞإ اثٖ رٔديص اُصو٠ِ ،    (0)



  / سالمو سيد سعد د     ثالؿيخدراضخ - ٛر اُطجيؼخ ػ٘د اثٖ رٔديص اُصو٠ِاالضزؼبرح أٌُ٘يخ ك٠ ٝصق ثؼض ٓظب
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ية تتجمى فى البهدء المنصور وبياء مطمعو ، وفى تركيب العبارة ميارة وشاعر 
بكممة ) فمك ع ىكذا منكرة لمتفليم ، كهدن الحهديث عهن الفمهك ال عهن الهصهر ، 
وىو المشبو المحذوف ، وةد أكد مراده بهولو : ) من األفالك ع فيو واحد مهن 

 جنس األفالك ، وليس شيئا آلر . 
والتيههار كممههة )حهههرع دون   كههره   أو   رفههض   مههثال ثههم إلصههاةيا   

  ىهو عمهل يههرع السهمع ، وييهز الهنفس ، للطهب جمهل ، وىهو تهبهيح بالبدور 
البدور والحط من شدنيا ، وىى المضروب بيا المثل فى الرفعة والجمال ، أمها 
كممة ) أطمع ع فيى كممة مالئمة لحديث األفالك الدائرة ، والشموس البازاة ، 

 مع .واألةمار المنيرة ، فالمنصور كوكب طالع ، ونجم ساطع وشياب ال
ثم يتناول الشاعر وصف أجزاء الهصر جزءًا جزءًا ، فيصور لنا حركهة 
األبواب عندما تفتح عمى مصراعييا لمضيوف والزائرين ، ويذكر لنها أن أزيزىها 
إنمهها ىههو ترحيههب بمههن يريههد دلوليهها ، وأن تماثيههل األسههود المهامههة عمههى ىههذه 

ؤمر بههدلول األبههواب إنمهها تهههف عمههى أىبههة االسههتعداد لكههى تيصههر مههن لههم يهه
 .الهصر

ذا الوالئههههههههُد َفّتَحههههههههْت أبواَبههههههههوُ   وا 
 

 َجَعَمههههْت ترّحههههُب بالُعفههههاِة صههههريرا 
 

      َعّضهههْت عمهههى حمههههاتيّن ضهههراامٌ 
.  َفَغَرْت بيا أفواَىيا تكسيرا       . 

      فكدّنيهههها َلَبههههَدْت لتيصههههَر عنههههدىا
.  من لم يكْن بدلولو مدمورا      . 

 يت آلر حيث يهول :والشاعر صرح بذلك فى ب   
إذا ُفِتحههههت أبواُبَيهههها ِلْمههههَت أنيهههها             

. 
  ًعٔ)تهول بترحيهٍب لهدالميا : أىهال      

. 

فههدبواب ةصههر المنصههور تفههرح بالههدالل ، ولشههدة مسههرتيا بههو ، فذنيهها 
تهههتكمم وترحهههب وتسهههمم ، وتههههول لمههههادم :   أىهههال ومرحبههها   وكهههل ذلهههك يتليمهههو 

ليالههو ألفاظهها ممهها يهوليهها النههاس حههين يسههمع الشههاعر ، ويكههاد يسههمع بههدذن 

                                           
 . 18اثٖ رٔديص اُصو٠ِ عبػرا ،    (0)
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صرير األبواب ، عندما تفتحيها الوالئهد ، إن البهاب يرحهب بهالزوار ، ويفعهل مها 
يفعمو الكهرام حهين يسهتهبمون ضهيفانيم بالترحيهب وطالةهة الوجهو وأىهال وسهيال 
ومرحبا ، وىنا يكون التعبير من ةبيل االسهتعارة المكنيهة، وكممهة )ترحهبع ىهى 

 شبو بو المحذوف وىو   اإلنسان  . الزم الم
والشههاعر عمههد إلههى ىههذه االسههتعارة ليبههالغ فههى وصههف ممدوحههو بههالكرم 
وليبهههرز ىهههذا المعنهههى فهههى صهههورة محسوسهههة ممموسهههة تحهههرك الهههنفس ، وتثيهههر 

 اإلحساس .
والبيت كمو كناية عن كرم المنصهور األميهر ، وىهى ةريبهة واضهحة :   

، مع جواز إرادتو لهذلك المعنهى الحهيههى وىى لفظ أريد بو الزم معناه الحهيهى 
فالصمة بين المعنى الحهيهى والمجازى فى الكناية ىى صمة التالزم ، وىى فى 

وزاد فهى سهحر الكنايهة عنهد شهاعرنا أنيها جهاءت  عٔ)االستعارة صهمة التشهابو   
تمبس ثوبا ةشيبا مهن المجهاز ه ألن ترحيهب األبهواب الهذى ىهو كنايهة عهن كهرم 

 و شئ فى وىم الشاعر ومن صنع ممكتو التلييمية ، وفى ةولو : األمير إنما ى
       َعّضهههْت عمهههى حمههههاتيّن ضهههراامٌ 

        َفَغههههههَرْت بيهههههها أفواَىيهههههها تكسههههههيرا  .
. 

      فكدّنيهههها َلَبههههَدْت لتيصههههَر عنههههدىا
 .      من لم يكْن بدلولو مدمورا  .

عمههى صههورة   رءوس األسههود   المثبتههة  –ىنهها  -يرسههم لنهها الشههاعر 
األبههواب مههن اللههارج ، لتعمههي فييهها الحمهههات التههى تسههحب بيهها األبههواب عنههد 
إاالةيهها ، والتههى يصههنعيا فنههان مههاىر ، لتكههون زينههة لطيفههة تحمههى بيهها أبههواب 

 األمراء والعظماء .
وةههد أوحههى الليههال الشههعرى البههن حمههديس بههدن ىههذه التماثيههل الصههغيرة 

فر أفواىيا شيئا مها لتسهمح تعض عمى ىذه الحمهات ، وىى فى الوةت ذاتو تغ

                                           
، ط  دار اُلٌاار  411اُجياابٕ كاا٠ ضااٞء أضاابُيت اُواارإٓ، د/ ػجااد اُلزاابد العاايٖ،    (0)

4111 . ّ 
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لمحمهههة بسههيولة التحههرك، ومههع أن الشههاعر يتحههدث عههن تماثيههل وصههور ، ال 
وىهههو  –ىنههها  –يتصهههور منيههها العهههض بمعنهههاه الحهيههههى، كمههها أن المعضهههوض 

الحمهات، إنما ىى معمهة ال معضوضة ، فذن الشاعر شبو الصورة بالحهيههة ، 
عض وتغفهر أفواىيها ، ويمكهن وألهى فى الوىم بدنو يتحدث عن أسود حهيهية ت

 . عٔ)احتساب صنيع الشاعر ىذا استعارة مكنية 
وبعد أن شبو الشاعر صور الضراام الحمهيهة بالضهراام الحهيهيهة فهى 
أنيا تعض وتفغر ، أتى بتعميل لطيهف ، يفسهر بهو وجودىها فهى مكانيها فكدنيها 

مسههة عمى األبواب تتهربص لتفتهك بالمتسهممين الهذين يحهاولون دلهول الهصهر ل
دون إذن سابي بالزيادة ، وأمهر صهادر مهن األميهر بالهدلول   والتعميهل : لهون 
بهديعى يهدعى فيهو لموصهف عمهة مناسهبة لهو باعتبهار لطيهف تشهتمل عمهى دةههة 

 . عٕ)النظر ، والبد فى العمة أن تكون ادعائية   
فحسههن التعميههل لههون مههن الليههال السههاحر يزيههد فههى لالبههة التصههوير 

ة فهى اايهة المطههف والظهرف وزادىها حسهن التعميهل طرافههة ، والصهورة االسهتعاري
شارة إلى عزتو ، وفى ةولو :  وفييا فوي ذلك تنويو بمنعة األمير ، وا 

      تجهههري اللهههواطُر مطمههههاِت أعنهههةٍ 
      فيههههو فتكبههههو عههههن مههههداه ةصههههورا  .

. 

عههاد الشههاعر إلههى الهصههر البههاىر ، يكمههل عنههو حديثههو ، والصههورة فههى 
لالل تشبيو اللواطر بالليل ، ثم حذف المشبو بو   الليل  البيت ، ةائمة من

ثبههات شههئ مههن لوازمههو ، وىههو ةولههو : ) مطمهههات أعنههة ع فيههذه مههن سههمات    وا 
 الليول ال اللواطر .

وةد تمكن الشهاعر لشهدة براعتهو مهن تجسهيم   اللهواطر   وتشليصهيا 
لمشهاىد ونفخ الروح فييا ، فدبرز المعنوى اير المرئهى فهى صهورة المممهوس ا

                                           
 .   428ي٘ظر   اُزصٞير اُجيب٠ٗ ك٠ عؼر اثٖ رٔديص ،    (0)

، عاارد ٝرؼِياان   د / ٓزٔااد ػجااد أُاا٘ؼْ  لاابح٠ ، ٗتاار  42/  8  ي٘ظاار   اإلي اابد  (4)
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 فجعل اللواطر ليال ، وىذا شئ بديع رائع من صنع الليال المحمي .
تصور عظمة الهصر بطريي اير مباشر وىهو أن  –ىنا  –واالستعارة 

ليول اللواطر أطمهت عمى أشدىا لتصل إلى مدى حسنو واايهة بيائهو والهذى 
و يمفت النظهر فهى تراكيهب الصهورة ، أن الشهاعر ةهال : ) تجهرى اللهواطر ع وىه

تركيب مجازى ال سبيل إلى حهيهتو ، فميما ايرنا وبدلنا الفعهل   تجهرى   فمهن 
ندتى إال بمجاز   تمضى ، تسرع ، تجول ، تتدافع   ألن اللواطر من األشهياء 
المعنويههة المجهههردة المطيفههة التهههى ال يتصههور منيههها فعههل شهههئ إال بعههد تجسهههيد 

واطر ع جعميها كائنها وتشليص ، لذلك فذن الشاعر بمجرد ةولهو : ) تجهرى الله
حيا يتدتى منو الجرى ، فمما ةال : ) مطمهات أعنهة ع اتضهح أنهو جعميها ليهوال 
مرلاة العنان ، وىذا ىو الليال الذى كشف عهن طبيعهة الصهورة االسهتعارية ، 
وأنيا من ةبيل إثبات الزم المشهبو بهو لممشهبو ، وبهو ألهذت االسهتعارة ةرينتيها 

 اء ونهميا عن معانييا الحهيهية .الدالة عمى تغيير داللة األشي
ثم رشح الشاعر تصويره وةواه بهولو : ) تكبهو ع فذنيها امتهداد لصهورة 
الليول العاديات ، والتهاط صورة ليا وىى فى كبوتيا عاثرة ، وىو بيذا يرلهى 
أسههتارًا كثيفههة عمههى الصههورة األصههمية حتههى كههدن الموجههود فههى نفههس األمههر ىههو 

الليميهههة   لهههذلك ةهههالوا :   إن الترشهههيح أبمهههغ مهههن الصهههورة الجديهههدة   اللهههواطر 
 . عٔ)التجريد الشتمالو عمى تحهيي المبالغة   

 وصف تركح القصر :
يهف الشاعر طويال أمام بركة الهصر وما يزينيا من تماثيل ، فيصور 
لنهها تماثيههل ا سههاد التههى يلههرج المههاء مههن أفواىيهها ، فينبعههث منههو لريههر كزئيههر 

ولون المياه التى تلهرج مهن أفهواه ىهذه األسهود فيجعمهو  ا ساد ويبرز لنا شكل
صهههافيا كههالبمور الرائههي ، ولكههن يزيههد مههن جمههال ىههذا المنظههر يههذكر لنهها أن تمههك 

                                           
، اُزصااٞير اُجيااب٠ٗ كاا٠ عااؼر اثااٖ  013/  1ي٘ظاار  اإلي اابد ، رااذ   د /  لاابح٠    (0)

 .   426رٔديص    
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األسهود المرسهومة عمى حافة البركة إنما رسهميا صناعيا مهعيهة عمهى أدبارىها 
كدنيا متحفزة لموثوب فى كل لحظة كى تبطش بمن يريد الشر بمن يسكن ىذا 
الهصر ، وعندما تنعكس أشعة الشمس عمى ىذه األسود المذىبة والمفضضهة 
يليل لمن ينظر إلييا أنيا نار ، وأن الماء المنبثي من أفواىيها سههيوف ذابهت 
مههن ايههر نههار لتتجمهههع فههى البركهههة ، أمهها النسههيم العميههل فتلالههو درعههًا ةههد نسههو 

يهههل واألشهههجار بذحكهههام عنهههدما يمهههر عمهههى تمهههك البركهههة ، وعنهههدما يصهههف التماث
واألطيههار التههى تههزين ىههذه البركههة  يصههور شههكميا ولونيهها ، فاألشههجار مذىبههة  
واألاصان تتعمي بيا طيهور ينهدفع المهاء مهن مناةيرىها فيحهدث صهفيرًا وتغريهدًا 

 مع أنيا لرساء ال تنطي ، وعجماء ال تبين .
ويصهههور الشهههاعر المهههاء المنهههدفع مهههن منهههاةير تمهههك الطيهههور بالفضهههة 

ائو وبياضههو ، وال شههك أن ذلههك يسههتوى النفههوس ، ويههدعو إلههى اللالصههة لصههف
ذا ما تدمل الدالل لمهصر ليل إليو أن ىهذا  اإلعجاب ، ويبعث عمى التدمل ، وا 
الهصهههر جمهههع كهههل آيهههات الفهههن وأحسهههنيا ، وأن تمهههك المحاسهههن تتبهههادل الفهههرح 

، يههول ابهن  عٔ)والسرور ، بل تضهحك مهن يزورىها لبيائيها ورونهيها وحسهنيا 
 : حمديس

       وضهههرااٌم َسهههَكَنْت عهههريَن رئاسهههةٍ 
. 

 تركههههْت لريههههَر المههههاء فيههههو زئيههههرا       
. 

       فكدّنمهها َاّشههى الّنضههاُر ُجسههوَمَيا
. 

 وأذاَب في أفواِىيا البّمورا       . 

       فههي الههنفس لههو وجههدْت ىنههاك مثيههرا  .       ُأْسٌد كدّن سكوَنيا متحّركٌ 
. 

            دّنمههههههههههاوتههههههههههذّكَرْت فتكاتيهههههههههها فك
. 

 أةعْت عمى أدبارىا لتثورا       . 

       وتلاُليههها والشهههمُس تجمهههو لوَنيههها
. 

 نهههههارًا وألُسهههههَنيا المهههههواحَس نهههههورا       
. 

                                           
 ،  ثزصاارف 011،  012يراحااـغ   كاا٠ ايدة ايٗدُااـط٠ ، د / حااـٞدد اُرًاابث٠ ،    (0)

ط   دار أُؼاابرف ، صبُضااخ ، ٝصااق اُجرًااخ ثاايٖ اُجززاارٟ ٝاثااٖ رٔااديص ، د / أرٔااد 
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 ّ ، ط   ٓطجؼخ ايٓبٗخ .0332
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       فكدّنمهههها ُسههههّمْت سههههيوُف جههههداولٍ 
. 

 ذابْت بال ناٍر َفُعْدَن اديرا       . 

       وكدنمههههها نسهههههو النسهههههيم لمائهههههو
. 

 ردىا تهديرادرعًا فهدر س       . 

       وبديعههههِة الّثَمههههرَاِت تعُبههههُر نحوىهههها
. 

 عينهههاَي بحهههَر عجائهههٍب مسهههجورا       
. 

       سههههحر يههههؤّثر فههههي النيههههى تههههدثيرا  .       شجريٍة ذىبيٍة نزعْت إلى
. 

       ةهههد َصهههْوَلَجْت أاصهههاَنيا فكدّنمههها
. 

 َةَنَصههْت ليههّن مههن الفضههاء طيههورا       
. 

       اةعههههٍة تههههَرى منهارىههههامههههن كههههّل و 
. 

 مهههههاًء كسمسهههههال المجهههههين نميهههههرا       
. 

       ُلْرٌس ُتعهّد مهن الفَصهاح فهذن شهَدتْ 
.  جعمهههههْت تغهههههّرُد بالميهههههاه صهههههفيرا       

. 

       وكدّنمهههها فههههي كههههّل اصههههٍن فضههههةٌ 
. 

 النههههْت فُدرِسههههَل ليطيهههها مجههههرورا       
. 

       وتريههَك فههي الّصههيريو موةههَع َةْطرَِىهها
.  فْوَي الّزَبْرَجِد لؤلؤًا منثورا       . 

ضههههحكت محاسههههُنُو إليههههك كدنمهههها        
. 

 عٔ)ُجعمههت ليهها َزَىههر النجههوم ُثُغههورَا      
. 

 كاملالبحر 
يعمههي المههازنى عمههى ىههذه األبيههات بهولههو :   ىههذه األبيههات مههن عيههون 

ظههرت عمههى الشههعر ومحكمههو ، إذا تدممتيهها جممههة أو اسههتهريتيا واحههدًا واحههدًا ون
لهى مها تجهده مهن المطهف والظهرف لهم تجهد ليها مهع ذلهك  موةعيا فى نفسهك ، وا 
ن كانهت اايهة فهى  نمها كهان ىهذا كهذلك ه ألنيها وا  صورة واضحة فى الهذىن ، وا 
دةههة الوصههف  وبراعههة السههبك ، ولطههف التليههل ، إال أن فههى كههل بيههت صههورة 

 . عٕ)مبيمة ، فيى مجموعة صور بعضيا من بعض أدي وألطف ...   
وبعههد ىههذا التوضههيح والشههرح والتعميههي نههذكر مههوطن االسههتعارة المكنيههة 

 ودورىا فى تجمية المعنى وتوضيحو ، ودونك ىذا ، ففى ةولو :
       فههي الههنفس لههو وجههدْت ىنههاك مثيههرا  .       ُأْسٌد كدّن سكوَنيا متحّركٌ 

. 

                                           
 ، 012، ٝكاا٠ ايدة ايٗدُطاا٠ ،   126،  121ديااٞإ اثااٖ رٔااديص اُصااو٠ِ،    (0)

011 . 
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            وتههههههههههذّكَرْت فتكاتيهههههههههها فكدّنمهههههههههها
. 

 عٔ)ثهههههوراأةعهههههْت عمهههههى أدبارىههههها لت       
. 

أبدع الشاعر فى رسم صورة رائعهة لمنظهر األسهود الجامهدة ، فصهورىا 
بجعميا تتحرك وتتراءى أمام أعيننا حية نابضة ، وتجمى الليهال واالبتكهار ىنها 
فههى بههث الحيههاة والحركههة فههى الجمههادات ، وتعههد ىههذه الصههورة ةمههة فههى اإلثههارة 

أسههود حهيهيههة تسههتعد لموثههوب  والتههدثير فههى نفههس الهههارئ الههذى يليههل أنههو أمههام
أةعههههت لتتلههههذ وضههههع اليجههههوم واالنهضههههاض لههههو أثارىهههها أحههههد ، انظههههر إنيهههها 

 . واالنهضاض
ولهد ألهى الشاعر ىذا الوىم من لالل الصورة االستعارية المكنية فى 
ةولو: ) وتذكرت فتكاتيا ع وكذا التشبيو فى ةولو : ) كدن سكونيا متحهرك ع ، 

عمى أدبارىا... ع وىى صور تهتالحم لترسهم الليهال وفى ةولو : ) فكدنما أةعت 
وتوضههح الفكههرة ، وتصههور المعنههى ، وتنهههل مهها أراد الشههاعر التعبيههر عنههو نحههو 

 تمك التماثيل الصامدة .
وفههى ةولههو : ) تههذكرت ع لطههف مههن حيههث إنيهها أظيههرت تماثيههل األسههود 

دما ساىمة تتذكر أياميا اللالية فى الغاب ، وىذا شهئ مهن عمهل العههل ، وعنه
تفعمو األسود تكون ةد وصمت إلى حالهة عجيبهة نهادرة مهن األسهى واأللهم حهين 
جارت األيام ، وانهمب مجن الزمان ، وفى التعبير بالفتك فهى ةولهو : ) فتكاتيها 
ع داللههة عمههى شههدة البههدس، وةولههو: ) تثههورا ع تههدل عمههى توثبيهها واسههتعدادىا 

 لالنهضاض وتييؤىا لالنتهام.
أدبارىهها لتثههورا ع كنايههة عههن التحفههز واالسههتعداد وةولههو : ) أةعههت عمههى 

 لميجوم عمى الفريسة ، وال زال إيحاء الشاعر ةويا بروعة الصناعة .
تعميهل لطيهف يهتممس بهو الشهاعر عمهة ادعائيهة  –أيضها  –وفى البيت 

مههن صههنع ليالههو، يكشههف بيهها عههن سههبب إةعههاء تماثيههل األسههود، التههى صههنعيا 

                                           
 اإلهؼبء   اُخِٞش ػ٠ِ أُإ رح ٓغ االػزٔبد ػ٠ِ اُنراػيٖ .  (0)
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ذت وضهع االنطهالي والفتهك ه ألنيها تهذكرت الفنان عمى صورتيا فيهى إنمها أله
 عيودىا الماضية أيام فتكيا بفرائسيا فى اابيا الموحش .

وبعههد أن يصههف الوحههوش الضههارية واألسههد الفاتكههة والسههباع المتوثبههة 
لالنتهام يعمد إلى وصف معركة حربية ، وليس إلى وصف بركة ، فالماء وىو 

فوي ماء البركة يكسوىا دروعها ينساب فى الجداول أشبو بالسيوف ، والنسيم 
 سابغات : 

       فكدّنمهههها ُسههههّمْت سههههيوُف جههههداولٍ 
. 

 ذابْت بال ناٍر َفُعْدَن اديرا       . 

       وكدنمههههها نسهههههو النسهههههيم لمائهههههو
. 

 درعًا فهدر سردىا تهديرا       . 

ففههى ةولههو : ) نسههيو النسههيم ع اسههتعارة مكنيههة ، حيههث شههبو النسههيم 
اعة الدروع ، ثم ذكر المشبو ، وحذف المشبو بهو ، وجهاء بفنان ماىر فى صن

بصفة من صفاتهو ) نسو ع وأضافيا لممشهبو المهذكور ، وفهى ةولهو : ) لمائهو 
حيث شبو الماء باإلنسان المكسو بالدروع ،  –أيضا  –درعًا ع اسهتعارة مكنية 

ثم ذكر المشهبو ، وحهذف المشهبو بهو ) اإلنسهان ع وىهى اسهتعارة تشليصهية ، 
وةولههو : ) ةههدر سههردىا تهههديرا ع ىههو اسههتمرار فههى الليههال ، وامتههداد لمتصههوير 
االستعارى ، وترشيح وتهوية لمجو الليالى الميوم الذى يراب الشاعر فى لف 

 السامع بضبابو .
وفههى البيتههين : التههار الشههاعر األلفههاظ التههى تناسههب مهها يرمههى إليههو 

ههوة ، وةولهو : ) نسهو ع ويهصده ، مثل : سمت سيوف جداول : داللة عمى ال
لمداللهة عمهي االتههان واإلحكهام ، وةولهو : ) درعها ع لمداللهة عمهى الههوة، وشههدة 

 البدس، وةولو :
) ةههدر سههردىا تهههديرا ع داللههة عمههى أنيهها متهنههة النسههو محكمههة الصههنع ، وىههذه 
األلفاظ منيا ما يذكر فى موطن الرةة ، ومنيا ما يهذكر فهى مهوطن الحهروب ، 

 لمتوكيد . ومنيا ما جاء
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وىنا مالحظهة البهد مهن إبهدائيا ، ذلهك أن الشهاعر صهور مهاء الجهدول 
بصهورة السهيوف والهدروع الموحيهة  –والماء وحى المسرة واالنشراح  –والبركة 

بهههالفزع واليهههول والترويهههع ممههها تنهههاةض بهههو اإلشهههعاع النفسهههى المنبعهههث مهههن 
شهتهاةو الصهورة الصورتين ، وةد أشار الدكتور / شهمبى إلهى ذلهك بهولهو :   فا

التههى صههور بيهها المههاء يداعبههو النسههيم فيتههرك فيههو اىتههزازات دةيهههة ، بهها الت 
الحربية وما عمييا مهن تشهطيب أو مها ليها مهن ترسهيد ، فمهيس ىنهاك مالءمهة 
نفسية بين طرفى التشبيو ، فشتان بين ما يوحى بو السيف والدرع والنار مهن 

و النسيم يداعب صهفحة المهاء مهن العنف والرعب والهتل والدم ، وبين ما يوحي
الرةهة واليهدوء والطمدنينة واالرتياح ثم عمل السر فى ذلك ، بهدن ابهن حمهديس 
 عههههههههههههههههههههاش فههههههههههههههههههههى زمههههههههههههههههههههن ال تتوةههههههههههههههههههههف فيههههههههههههههههههههو المعههههههههههههههههههههارك 
وال تيدأ الحروب فدلحت عميو المعانى الحربية وزاحمت أفكاره واستولت عمييها 

،  عٔ)ال   فدبهههت إال أن تفصهههح عهههن نفسهههيا حتهههى فهههى مجهههاالت السهههمم والجمههه
 فى ةولو : والشاعر

       وبديعههههِة الّثَمههههرَاِت تعُبههههُر نحوىهههها
. 

 عينهههاَي بحهههَر عجائهههٍب مسهههجورا       
. 

يرسم صورة لتمك األشجار النادرة عمى شهواطئ البركهة ، والتهى تعكهس 
أشعة ذىبية تلطف البصر ، وعمى أاصانيا مصابيح وتماثيل وطيهور ينحهدر 

ىامسههها باألااريهههد ، ولهههد صهههور الشهههاعر المنظهههر  المههاء مهههن مناةيرىههها رةراةهها
الجميل من لالل صور ليالية جزئية أوحهت بيها أحاسيسهو وأفرزتيها مشهاعره 

، فعبر عن البركة ، واتساع مداىا باالستعارة المكنية ) تعبر نحوىا عيناى  عٕ)
ع حيث شبو العينين بذنسان يهطع البحر من شاطئ إلى آلر وفييها تشهليص 

يماء باتس اع البركة ، وبالتالى عظمة األمير الذى اةتنى ىذه البركة الجميمهة وا 
، وفى التعبير عنصر الحركة الذى يهدنس لهو الهمهب وتتشهوي إليهو الهنفس لمها 

                                           
 . 18،  11يراحغ   اثٖ رٔديص اُصو٠ِ عبػرا ،    (0)

 .  413ي٘ظر   اُزصٞير اُجيب٠ٗ ك٠ عؼر اثٖ رٔديص ،    (4)
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 فيو من االنطالي والتحرر .
وعن كثرة عجائب البركة عبر بالتشهبيو البميهغ ) بحهر عجائهب ع حيهث 

زه وارائبهو ، وأضهاف المشههبو بهو شبو العجائب الكثيرة بالبحر الواسهع فهى كنهو 
إلههى المشههبو ، وىههو يميههل إلههى المبالغههة ، إضههافة إلههى أن كممههة ) عجائههب ع 
تههذىب الههنفس فييهها كههل مههذىب ، لمهها تههراه مههن جمههال منظرىهها ، وتفههنن أوجههو 

 اإلبداع فييا .
 وعن جمال األاصان وسحرىا وجاذبيتيا ، يهول ابن حمديس : 

       اةهههد َصهههْوَلَجْت أاصهههاَنيا فكدّنمههه
. 

 عٔ) َةَنَصْت ليّن مهن الفضهاء طيهورا       
 .       عٔ)

وفههى التعبيهههر اسهههتعارة مكنيهههة حيهههث شهههبو األاصهههان ومههها عمييههها مهههن 
مصابيح ذات أنوار تستيوى الطيور وتجذبيا بذنسان يهبض الطيور ويمسهكيا 
ثم حذف المشبو بو ورمز إليو بشئ من لوازمو عمى سهبيل االسهتعارة المكنيهة 

يحاء بهوة التدثير والسحر، فالشهاعر تليهل ىهذه الطيهور ، وفييا تشلي ص ، وا 
الحجريهههة اللرسهههاء طيهههورا حيهههة تريهههد أن تنطمهههي إلهههى الفضهههاء وتطيهههر ، كمههها 

 شلصيا فصورىا إنسانا فصيحا ، وفى ةولو : 
 .      أن تستهّل بنيضيا وتطيرا   وكدّنما تدبى لواةع طيرىا        

فهى ةولهو : ) تهدبى لواةهع طيرىها ع  استعارة مكنية حيث شبو األاصان
بذنسههان يههدبى تههرك الطيههور ، ويمنعيهها مههن الطيههران ، وفههى اإلتيههان بالصههورة 

 االستعارية زيادة فى اإليحاء بروعة المنظر ، ودةة التصوير .
والشاعر يلتار األلفاظ التى تبعث الحياة فى الجمادات ، كما فعل مهع 

عمههى أدبارىهها لتثههورا ، فكههذلك الطيههور اأُلْسههد عنههدما صههور ىيئتيهها بدنيهها أةعههت 
 لرس ولكن شدوىا بالماء يجعميا من الفصاح ، وفى ذلك يهول : 

                                           
 ايخ   ) هج ذ ثٜٖ ... ( ٝكيٜب اضزؼبرح ٌٓ٘يخ .ٝك٠ رٝ (0)
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       ُلْرٌس ُتعهّد مهن الفَصهاح فهذن شهَدتْ 
.  جعمهههههْت تغهههههّرُد بالميهههههاه صهههههفيرا       

. 

ففههى ةولههو : ) لههرس .. فههذن شههدت ع اسههتعارة مكنيههة شههبو التماثيههل 
ردة ، وحههذف المشهههبو بههو ) الطيههور ع وأبهههى اللرسههاء بههالطيور الشههادية المغهه

شههيئا مههن لوازميهها )شههدتع وأضههافيا لممشههبو ) التماثيههل ع وكههذا ةولههو ) جعمههت 
تغرد ع استعارة مكنية وىى ترشيح لالسهتعارة السهابهة ه ألنيها انسهجام معيها ، 
واستمرار ليا ، وىى توحى ببراعهة الرسهم ، وروعهة المنظهر ، وشهدة التهدثير . 

تغههرد بالميههاه صههفيرا ع تشههبيو بميههغ ، شههبو تغريههدىا بالصههفير ، أى  وةولههو : )
تغرد بالمياه تغريدا كالصفير ، والتغريد أجمل من الصفير ، وكذا صوت المياه 
اجمل منو ، لذلك فيذا التشبيو ال يالئم الجهو النفسهى المسهيطر عمهى الشهاعر 

صهور، وجمهع ، وىو اإلعجاب بجمال المنظر وروعتو ، ففهى البيهت تالعهب بال
 األشياء وضدىا، فضال عن اإلحاطة بوصف المنظر ، وفى ةولو : 

ضههههحكت محاسههههُنُو إليههههك كدنمهههها        
.        ُجعمهههت ليههها َزَىهههر النجهههوم ُثُغهههورَا

. 

استعارة مكنية فى ةولو ) ضحكت محاسنو ... ع حيث شبو المحاسهن 
 حك .بذنسان ثم حذف المشبو بو ورمز إليو بشئ من لوازمو وىو الض

فالشاعر يريد أن يهول إن المحاسن ومشاىد الفن التى أحاطهت بيهذه 
البركههة تتبههادل الفههرح والسههرور ، وتضههحك مههن يزورىهها ، لبيائيهها ورونهيهها ، 
وحسههنيا  وأن زىههر النجههوم ثغههور ليهها، ومههن بههاب أولههى، فههذن ىههذه المحاسههن 

ش تضحك الممدوح وتدلل السرور عمهى ةمبهو والحبهور إلهى نفسهو ، ألنهو يعهي
فى ىهذا العهرين ، ويتمتهع بهالنظر إلهى تمهك المحاسهن ، ويتممهى بمشهاىدة ذلهك 

 الجمال .
ولهد تكررت كممهة ) كدنمها ع فهى األبيهات ه ألن الشهاعر أراد أن يحهرك 
الجمادات ويجسدىا أمامنها ، ويبعهث فييها الحيهاة والحركهة ، وال يكهون ذلهك إال 

:   إن التشهبيو بههه ) كههدن ع  بالتلييهل والتشههبيو ، ويههول األسههتاذ عمهى الجنههدى
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أبمغ من الكاف ، وتدل عمى الهرب بين المشهبو بهو والمشهبو ، كمها تشهير إلهى 
، ىههذا باإلضههافة إلههى ثهافههة الشههاعر ، ومههوارد  عٔ)ةههوة التلييههل عنههد الشههاعر   

 ثروتو األدبية والمغوية .
فههى التصههوير الجزئههى  –بصههفة عامههة  –والشههاعر ابههن حمههديس بههرع 

تهواه مهن الحهدائي والبهرك وتماثيهل الطيهور ، واألسهود ، ومنهاظر لمهصر وما اح
البيههو وىههذا التصههوير عمههى الههرام مههن جزئيتههو يؤلههف فههى النيايههة صههورة كبههرى 
تدمههل الشههاعر أجزاءىهها فههى أنههاة وريههث ، حتههى ليليههل إليههك وأنههت تهههرأ ىههذه 
الموصههوفات الجزئيههة أنههك تههرى بعينههك مهها يصههف ، وتحههس مهها يهههول ، كمهها أن 

بمهها فييهها مههن تصههوير لمظههاىر الحضههارة والعمههران فههى األنههدلس ةههد  الهصههيدة
أكسبت الشهاعر الشهيرة وذيهوع الصهيت فهى فهن الوصهف ، وىهى كمها ةهال أحهد 
البههاحثين عنههد التعميههي عمييهها :   وىههى تحفههة فنيههة مههؤثرة الصههور والمنههاظر ، 
وتكفى لوصف مدينة كميا ةصور ، وبيها ُعهدا ابهن حمهديس مهن فحهول شهعراء 

فى األندلسه ألنو نهل إلينا صورة البركة فى دةهة بالغهة ، حتهى كدننها  الوصف
 .  عٕ)نرى بعينو ونسمع بدذنو ونحس بدحاسيسو   

                                           
 . 064،  060/  0يراحغ   كٖ اُزتجيٚ ، د / ػ٠ِ اُخ٘دٟ    (0)

 .  010يراحغ   ٝصق اُجرًخ ثيٖ اُجززرٟ ٝاثٖ رٔديص ،    (4)
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 اخلامتـــح
لههك الحمههد يهها رّب إذ أعنتنههى بفضههمك وكرمههك عمههى إتمههام ىههذا الجيههد 
المتواضع، حتى لرج عمهى ىهذه الصهورة ، فمهك الحمهد موصهوال ايهر مبتهور ، 

 فانًا بالفضل اير منكور .ولك الشكر عر 
وبعد ىذه الجولة التدممية فى وصهف بعهض مظهاىر الطبيعهة عنهد ابهن 

 حمديس الصهمى يمكن التذكير بالنهاط ا تية : 
 . اعتمد ابن حمديس فى وصفو عمى ةوة المالحظة ، والدةة فى التصوير 
 . براز المستحيل فى صورة الممكن  الجمع بين المتناةضين ، وا 

 كثههر أوصههافو عمههى الصههور الحسههية المشههاىدة أمامههو ، والتههى اعتمههد فههى أ
وةعت تحت سمعو وبصره، من أحداث الطبيعة ، مستلدما المون والصوت 

 والحركة .

  مال إلى االستهصاء والتفصيل فى تناول الصور االستعارية وتوليدىا وبدا
ذلك واضحا فى تصويره لتماثيل األسود ، واألشجار واألطيار المهامة حول 

 بركة ةصر المنصور بن عمناس . 

  عنههى الشههاعر بالجانههب التشليصههي والتجسههيمي لالسههتعارة ، ممهها أضههفى
عمييا الحياة النابضة الحافمة بالحركة والحيوية ، حيث ترسهخ فهى وجهدان 
الشهاعر ىهذا الجانههب ، بهل كههان المعهول األكبههر فهى نهههل انفعاالتهو ، فههددى 

فهى الطبيعهة وىهذا شهئ يحسهب  دورا بارزا عكس درجة كبيرة مهن االنهدماج
 لو .

  توارد وتشابك االستعارات فى بعهض شهواىده الشهعرية ، وىهذا يكهون أعهود
عمى الصورة باإلثراء ، وأتم لروعة الرمز واإليحاء ، ودعم ارض الشهاعر 

 فى إبراز الصورة االستعارية وتنميتيا .

  امههب عمههى ابههن حمههديس الوصههف الوجههدانى ، حيههث يفههيض مههن روحههو
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عمى المظير الطبيعى ، لتتالشى الحدود بين ذاتو وذات األشياء  ومشاعره
، ومن المعروف أن ميزان النهد يرجح الوصف الوجهدانى الهذى تتمثهل فيهو 

 النفس ومشاعرىا .

 وأليهرا أسهدل اهلل العمهى الههدير أن يغفههر لههى مها كهان فيهو مهن نهههص ، 
د واليهادى أو ةصور ، فيو وحده الذى يجبر ويغفر ، وىو من وراء الهصه

 إلى سواء السبيل .
 

 د / سالمو سيد سعد                                               
 المدرس فى كمية البنات اإلسالمية

 بدسيوط
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 ادلصادر وادلراجغ
 ** الهرآن الكريم ) جل من أنزلو ع .  

ابن الرومى حياتو من شهعره ، د / عبهاس محمهود العههاد ، منشهورات  .ٔ
 م .ٜٗٛٔة العصرية ، بيروت المكتب

ابههههن حمههههديس الصهههههمى ، د / عمههههى مصههههطفى ، ط : دار المعههههارف  .ٕ
 م . ٖٜٙٔ

ابن حمديهس الصهمى حياتو من شههعره ، د / سههعد إسههماعيل شهمبى ،  .ٖ
 ط : مكتبة اريب .  

ابهن حمههديس الصهههمى شهههاعرًا ، د / سهههعد إسهههماعيل شههمبى ، ط : دار  .ٗ
 الفكر العربى . 

ى فى الشعر العربى المعاصر ، د / عبد الههادر الههط ، االتجاه الوجدان .٘
 م .ٜٛٚٔمكتبة الشباب 

اإلتهههان فههى عمههوم الهههرآن ، جههالل الههدين السههيوطى ، ط : مكتبههة دار  .ٙ
 م .ٜ٘ٛٔالتراث ، ط ثالثة 

 اإلتهان فى عموم الهرآن لمسيوطى ، ط : الحمبى . .ٚ
: األدب العربهههى فهههى األنهههدلس، د / عبهههد العزيهههز محمهههد عيسهههى ، ط  .ٛ

 م . ٖٜٙٔاالستهامة ، ط : األولى 
أسههاس البالاههة لمزملشههرى ، ت / محمههد باسههل عيههون السههود ، ط :  .ٜ

 م .  ٜٛٛٔدار الكتب العممية ، بيروت ، ط أولى 
أسههرار البالاههة ، عبههد الهههاىر الجرجههانى ، تحهيههي الشههيخ / محمهههود  .ٓٔ

 م .ٜٜٔٔشاكر ، ط : دار المدنى بجدة ، ط أولى 
عمهههى محمهههد العمهههارى ، ط : المعاىهههد األزىريهههة أسهههرار البيهههان ، د /  .ٔٔ

 م . ٕٓٓٓ
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ألفاظ البيئهة الطبيعية فى شهعر ابن حمديهس ، د / رأفت محمد سعد ،  .ٕٔ
 م .ٕٚٓٓط : 

اإليضهههاح ، شهههرح وتعميهههي : د / محمهههد عبهههد المهههنعم لفهههاجى ، نشهههر  .ٖٔ
 م ، ٖٜٜٔالمكتبة األزىرية ، ط : ثالثة 

 د مصطفى بيجت . البحر فى شعر األندلس والمغرب ، د / منج .ٗٔ
بغية اإليضاح لمشهيخ / عبد المتعهال الصهعيدى ، ط : مكتبهة ا داب ،  .٘ٔ

 م . ٜ٘ٛٔلامسة 
البالاهة التطبيهية ، د / أحمد إبراىيم موسى ، ط : مطبعهة المعرفهة ،  .ٙٔ

 م .  ٖٜٙٔأولى 
البنهاء الفنى لمصورة األدبيهة عند ابن الرومى ، د / عمهى عمهى صههبح  .ٚٔ

 م .ٜٙٚٔط أولى  ط : دار األمانة ،
البيههان فههى ضههوء أسههاليب الهههرآن ، د / عبههد الفتههاح الشههين ، ط : دار  .ٛٔ

 م . ٕٓٓٓالفكر سنة 
التصههوير البيههانى ، د / حفنههى محمههد شههرف ، ط : مكتبههة الشههباب ،  .ٜٔ

 ثانية . 
 التصههوير البيههانى ، د / محمههد أبههو موسههى، ط : مكتبههة وىبههة ، ثالثههة  .ٕٓ

 م .  ٜٓٛٔ
ابن حمديس ، د / طو محمد طو المتولى ، التصوير البيانى فى شعر  .ٕٔ

 م .  ٜٜٗٔرسالة دكتوراه بكمية المغة العربية بالمنصورة 
 حاشية الدسوةى ، ضمن شروح التمليص ، ط : دار السرور . .ٕٕ
الليههال الرومانسههى ، تههدليف / سههير مههوريس يههورا ، ترجمههة / إبههراىيم  .ٖٕ

 م .ٜٚٚٔالصيرفى ، ط : الييئة العامة لمكتاب 
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حمديس الصهمى ، ت د / إحسان عباس ، ط : دار صهادر ديوان ابن  .ٕٗ
 م .ٜٓٙٔ، بيروت 

الشعر األندلسى فى عصر الطوائف ، تدليف / ىنرى بيريس ، ترجمهة  .ٕ٘
 .مٜٛٛٔط : دار المعارف ، ط أولى  الدكتور / الطاىر أحمد مكى ،

د / أحمههد إبههراىيم موسههى، ط: دار الكتههاب العربههى   ، الصههبغ البههديعى .ٕٙ
 م . ٜٜٙٔ

رة األدبيهة ، د / مصطفى ناصف ، ط : دار األندلس ، بيروت ، الصو  .ٕٚ
 م .  ٖٜٛٔثالثة 

عيار الشعر البن طباطبها ، ت / عبهد العزيهز بهن ناصهر المهانع ، ط :  .ٕٛ
 م . ٜ٘ٛٔالرياض  –دار العموم لمطباعة والنشر 

، د / عمى الجنهدى ، ط: مكتبهة األنجمهو المصهرية، ثانيهة  فن التشبيو .ٜٕ
 م . ٜٙٙٔ

ف وتطهههوره فهههى الشهههعر العربهههى ، إيميههها الحهههاوى ، ط : دار فهههن الوصههه .ٖٓ
 بيروت ، ط ثانية . –الكتاب المبنانى 

 .ركابى ، ط : دار المعارف ، ثالثةفى األدب األندلسى ، د / جودت ال .ٖٔ
كتههاب الشههعر ااياتههو ووسههائطو ، إبههراىيم عبههد الهههادر المههازنى ، ط :  .ٕٖ

 م .  ٜ٘ٔٔالبوسفور 
يهههون األةاويهههل فهههي وجهههوه التدويهههل الكشهههاف عهههن حههههائي التنزيهههل وع .ٖٖ

 م .ٜٜ٘ٔلمزملشرى ط : دار الكتب العممية ، بيروت ، أولى 
 لسان العرب البن منظور ، ط : دار المعارف بمصر .  .ٖٗ
مسههتتبعات التراكيههب بههين البالاههة الهديمههة والنهههد الحههديث ، د / عبههد  .ٖ٘

 م . ٜٜٛٔالغنى محمد بركة ، ط : دار الطباعة المحمدية ، ط أولى 
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أسههرار التركيههب البالاههى ، د / السههيد عبههد الفتههاح حجههاب ، ط :  مههن .ٖٙ
 م .ٜٚٚٔالحسين ط أولى 

الموازنة بين أبى تمام والبحترى لمحسن بن بشر ا مدى ، ط : مكتبهة  .ٖٚ
 محمد عمى صبيح وأوالده . 

نههههد الشهههعر لهدامهههة ، ت : د / لفهههاجى ، ط : دار الكتهههب العمميهههة ،  .ٖٛ
 بيروت .

صهههومو لمهاضهههى عمهههى بهههن عبهههد العزيهههز الوسهههاطة بهههين المتنبهههى ول .ٜٖ
الجرجانى ، ت / محمد أبو الفضل إبراىيم، وعمى محمهد البجهاوى، ط: 

 عيسى الحمبي.  
وصف البركة بين البحترى وابن حمديس ، د / أحمد محمهد شهومان ،  .ٓٗ

م ، ط : ٜٜٗٔلسههنة  ٗٔمجمههة كميههة المغههة العربيههة بدسههيوط ، العههدد 
 مطبعة األمانة .

 شهعر األندلسى فى عصهر الطوائهف والمهرابطين ، وصف الحيوان فى ال .ٔٗ
بغهههههداد  –د / حهههههازم عبهههههد اهلل لضهههههر ، ط : دار الشهههههئون الثهافيهههههة 

 .  مٕٜ٘ٔ
وفيات األعيان البن لمكان ، ت د / إحسان عباس ، ط : دار الثهافهة  .ٕٗ

 ، بيروت .

 
 


