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 مقدمة
كقفنا ُب دراستنا عن الشمس ُب الشعر األموم بُت الرؤية ا١تيثولوجية 
كالدينية عند بعض النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ، ككاف من أبرزىا تنحية 
النظرة ا١تيثولوجية لصورة الشمس ُب الشعر األموم ، أك عدـ االعتداد ًا ؛ إذ مل 

رتباطو بالفكر األسطورم أك العقدم ٕتد الدراسة ُب الشعر األموم ما يشَت إىل ا
  َالذم بدت عليو الشمس ُب الشعر اٞتاىلي 

كقد أرجعت الدراسة انتفاء الربط بُت الفكر ا١تيثولوجي كالعقدم ُب 
توظيف الشمس ُب الشعر األموم إىل ما قاـ بو الدين اإلسبلمي اٟتنيف من 
تنقية للمعتقدات القدٯتة ، كنشر فكرة العقيدة السماكية اليت تؤمن بإلو كاحد 

اهلل سبحانو كتعاىل خلق الكوف كسٌخر ما فيو ٠تدمة البشر ، كمن بُت ما سخره 
الشمس اليت كاف كثَت من اٞتاىليُت يؤ٢تها كيقيم ٢تا ا١تعابد كيصورىا بالصورة 

، كما ارتبط ًا من طقوس العبادة ، ٦تا يعٍت أف اإلسبلـ قد ارتقى الصنمية 
بالعقلية العربية كنزىها عن عبادة القول الطبيعية إىل عبادة اهلل الواحد األحد 

  َيو خالق الكوف كما ف
ككاف من بُت تلك األسباب خصوصية اإلبداع الشعرم عند األمويُت 

 إذا كانت قدالتميز على اٞتاىليُت ، ككضوح شخصيتهم الشعرية اليت بكشعورىم 
هنا مل تيٍسًلم قيادىا إليو بالكلية ، كقد أكد فإأفادت من الًتاث الشعرم اٞتاىلي ، 

حىت كإف ظهرت ُب السياقات  ذلك ما ظهرت عليو صورة الشمس ُب أشعارىم ،
  َنفسها اليت كانت فيها ُب شعر اٞتاىليُت 

كأما الشعراء العباسيوف ، فإهنم قد كجدكا بُت أيديهم تراثنا شعريها كاسعنا 
األموم ، ك امتدت مساحتو الزمنية لتشمل العصر اٞتاىلي كالعصر اإلسبلمي 

ى الًتاث الشعرم اٞتاىلي كىؤالء الشعراء شأهنم شأف األمويُت كانوا مطلعُت عل
مستظهرين إياه ، كعارفُت ٔتا يتعلق بو فنيها كموضوعيها ، يشهد لذلك ا١تؤلفات 

، كمن ٙتة  النقدية كالببلغية اليت ظهرت ُب ىذا العصر العباسي منذ بواكَته األكىل 
كانت أماـ أعينهم ا١تزايا كا١تثالب اليت مكنتهم من اإلفادة من ا١تزايا ، كٕتنب 

ثالب ؛ ك٢تذا مل تستبعد دراستنا اٟتالية فكرة ا٠تصوصية اإلبداعية عند الشعراء ا١ت
العباسيُت ، ك٘تيزىم عن األمويُت كاٞتاىليُت رغم نقاط االلتقاء بينهم كبُت الشعراء 
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، فقد تطورت القصيدة الشعرية ُب العصر العباسي عنها ُب  ُب العصر األموم
لفن كا١توضوع كالبنية ، كُب ظاىرة الشعراء احملدثُت العصر األموم تطورنا كبَتنا ُب ا

  َُب العصر العباسي ما يؤكد مثل ىذا التطور 
فكرة ا٠تصوصية  تٍ أمر آخر كاف من بُت العوامل اليت أدت ، أك غذم  ٍبىم ك 

ىا إىل الًتاث اليوناٍل دكىذا األمر ىو انتشار حركة الًتٚتة كازدىارىا كامتدا
كالركماٍل كا٢تندم كالفارسي ، كسهولة مطالعة الشعراء العباسيُت كغَتىم لًتاث 
تلك األمم اياكرة لؤلمة العربية اإلسبلمية اليت توغلت إىل رقاع تلك األمم 

    َ، كثالثة بالعبلقات السياسية كاالجتماعية   تارة أخرل باٟتركبتارة ك بالتجارة 
لى تراث تلك األمم قد ترؾ تأثَته ُب العقلية عأف االطبلع شك  كال

ربية اليت اتسعت مداركها ، كتطورت ملكتها التخييلية كاإلبداعية الفنية ، الع
كتنوعت تبعنا لذلك الرؤل الشعرية ُب دكاكين الشعراء العباسيُت ، كىو ما برز ُب 

ٕتاكر رتكزة حوؿ صورة الشمس ُب ذلك الشعر ، كمن ٙتة كانت دراستنا ىذه م
  َبعصريو األكؿ كالثاٍل ُب توظيف الشمس ُب الشعر العباسي  الرؤل

قاـ البحث بدراسة السياقات اليت كردت ًا دالة  ىذا التجاكركُب إطار 
اليت ٖتوطها : الشمس ُب الشعر العباسي ؛ الرتباط الرؤية الشعرية بالسياقات 

دينية كسياسية ، فهذه كلها عوامل أك تارٮتية حضارية ثقافية نفسية اجتماعية 
؛ كلذلك فإننا قد ال نستبعد إطبللة توجو طبيعة الرؤية كخصوصية النظرة كا١توقف 

الفكر ا١تيثولوجي ُب بعض ٪تاذج من الشعر العباسي ، كذلك على ٨تو ما كرد من 
 َشعر للوأكاء الدمشقي استخدـ فيو دالة الشمس 

مساحة ْتثية  ال ٯتكن القياس عليها ، أك إعطاؤىا بيد أف تلك اإلطبللة
كاسعة ُب إطار العصر العباسي الذم مل ٮتلي من مسحة دينية متأصلة رغم ما 
أصابو من التطور اٟتضارم كاالجتماعي كالثقاُب كالسياسي ، كغَت ذلك من 

؛ ألسباب منها االمتزاج القوم بُت العرب مناحي التطور اليت شهدىا ىذا العصر 
كغَتىم من األمم اليت امتد إليها الفتح اإلسبلمي ، كازدىار حركة الًتٚتة كالنقل 
لعلـو تلك األمم ، كالرقي العقلي كالفكرم الذم شهدتو العقلية العربية ، كبرز 
فيما تركو العلماء ا١تسلموف من تراث علمي كأديب كفلسفي كرياضي شهد لو 

  َ  الريادةالنبوغ ك ا١تنصفوف ب
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الشعراء العباسيوف ببعيدين من ىذا الرقي العقلي كالفكرم ؛ كمل يكن 
فقد كاف ٢تم حضورىم الفاعل ُب ٣تالس العلم اليت اكتظت ًا اٟتواضر 
اإلسبلمية ُب العصر العباسي ، حيث كانوا ييدلوف بدالئهم ُب كل القضايا 

قدية ا١تطركحة للمناقشة ُب تلك ايالس ، سواء كانت قضايا دينية أك لغوية كن
كأدبية ، بل كالقضايا العلمية اليت يربز من بينها علم الفلك كالنجـو ، فقد كاف 

كالوأكاء الدمشقي كغَت٫تا من بعضهم كاسع ا١تعرفة ًا من أمثاؿ أيب العبلء ا١تعرم 
  َالشعراء العباسيُت 

كال شك أف ىذا الرقي العقلي الفكرم عند الشعراء العباسيُت كاف لو 
األثر ُب تنوع السياقات كالرؤل اليت ظهرت عليها دالة الشمس ُب الشعر العباسي 
فكانت ىناؾ الرؤية اٞتمالية كالعلوية كالوصفية كالفلسفية كالزمنية ، كقد اكتست 

لعربية اليت توسل الشعراء ًا من ىذه الرؤل بأردية فنية مل تنفصل من الببلغة ا
خبلؿ امتبلكهم ملكة لغوية منحتهم القدرة على رسم لوحات فنية اتشحت با١تاء 

  َكالركنق كالعاطفة ا١تا٨تة اٟتيوية كالثراء للتجارب الشعرية 
ا : الرؤية كانت قسمة الدراسة إىل فصوؿ ثبلثة أك٢تكُب إطار ما سبق  

 العلويةثانيها الرؤية ك رأة كالغزؿ با١تذكر ، ٍب ا٠تمر ، الغزؿ با١تاليت ضٌمٍت  اٞتمالية
اليت تناكلت اٟتديث الوصفية ، كثالثها الرؤية  اليت تناكلت ا١تدح كالرثاء ٍب الفخر

، كمل يغفل البحث اٞتانب  الزمنيةعن كصف الشمس كما يتعلق بو من الدالالت 
   َالفٍت ُب تصوير الشمس ُب الفصوؿ الثبلثة 

كاهلل تعاىل أسأؿ التوفيق كالسداد ؛ إنو سبحانو كيٌل ذلك كالقادر عليو 
  َكىو سبحانو كتعاىل من كراء القصد 

 دكتور ياسر عبد الحسيب رضواف   
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 الفصل األكؿ
 الرؤية الجمالية

 مدخل
 بالمرأة  الغزؿػ  ُػُػُ
 ػ الغزؿ بالمذكر ِػُػُ
 ػ الخمر ّػُػُ
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 مدخل :
بصَتة كإحساس مرىف كقر٭تة زاكية ؛ كرٔتا لذلك كلو للشعراء عُت 

أيطلق عليهم شعراء ؛ ألف تلك ا١تلكات ٘تنحهم اإلدراؾ كالعلم ا١ترادؼ ُب اللغة 
للشعر ، كمن ٙتة كانت تسمية الشاعر شاعرنا ؛ ألنو " يشعر ما ال يشعر غَته ، 

تتمايز الرؤل ة البصَت كقوة كعلى قدر رىافة اٟتس كزكاء القر٭تة ( ُأٍم يعلم " )
، كمن ٙتة تتمايز الصورة الشعرية اليت يقدمها كل منهم ، من شاعر إىل آخر 

ا١تنافرات الشعرية اليت كانت ٖتدث بُت كلتأكيد ذلك نعود بالذاكرة الشعرية إىل 
،  الشعراء ؛ لتبُتن أيهم أشعر ، كأشهرىا منافرة امرئ القيس كعلقمة الفحل

على ئ القيس اليت ٗتَتت ٢تما موضوعنا لوصفو كٖتكيمهما أـ جندب زكج امر 
، كما كاف منها إال أهنا فضملت علقمة على زكجها كىو ا٠تيل كزفو كركمٍّ كاحد 

 ( :ِ] طويل [ )الذم قاؿ من كصفو الفرس القيس امرئ 
 فىًللسَّاًؽ أيٍلهيوبه كىلًلسٍَّوًط ًدرَّةه 

 

 
عىبً كىًللزٍَّجًر ًمٍنوي كىٍقعي أىٍىوىجى    ًمنػٍ

 

  :( ّ]طويل [ )بينما قاؿ علقمة 
ػػػػػهينَّ ثىػػػػانًينػػػػػػػا ًمػػػٍن ًعػنىانًػػػو  فىأىٍدرىكى

 

 
ػػػػرّْ الػػرَّاًئًح الٍػػميتىحىلّْبً   ػػػرُّ كىمى  يىمي

 

ػ كقد بنٍت تفضيلها بيت علقمة على نظرة موضوعية ينتفي معها ٦تاألهتا 
؛ فقد " انبنت  (ْ)امرؤ القيسزكجها كما اهتمها الفحل  علقمة أـ جندب ػ 

بالصورة ا١تثالية للفرس ، ىذه الصورة اليت ال هتتم ّتانب موضوعيتها على معرفة 
كتتغافل عن آخر ، كلعلها بسليقتها كفطرهتا قد انتبهت إىل العامل ا١تادم 

                                                           
الدار ا١تصرية  –راجعو ٤تمد علي النجار  –ٖتقيق عبد السبلـ ىاركف  –األزىرم : هتذيب اللغة  - ُ

 َ  َِْ/ ُللتأليف كالًتٚتة 
 –دار ا١تعارؼ  –ـ َُٗٗ/ٓط –ٖتقيق ٤تمد أبو الفضل إبراىيم  –امرؤ القيس : ديوانو  - ِ

 َ  ُٓص  –القاىرة 
 –تقدَل كفهرسة د/ حنا نصر اٟتيت  –ن عبدة الفحل األعلم الشنتمرم : شرح ديواف علقمة ب - ّ
 َ  ّٓص  –بَتكت  –دار الكتاب العريب  –ـ ُّٗٗ/ ُط
 –ـ ُِٖٗ/ِط –ٖتقيق أٛتد ٤تمد شاكر  –انظر قصة ا١تنافرة ُب : الشعر كالشعراء البن قتيبة  - ْ

 َ  ُِٗ -ُِٖ/ُالقاىرة   –دار ا١تعارؼ 
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كالنفسي بُت الفارس كفرسو ، متخذة من اإلرث العريب ُب العبلقة بُت العريب 
الذم يقفنا على ٘تايز الشعراء ُب صورىم الشعرية  (ُ)دافعنا ٢تذا اٟتكم "كفرسو 

  َكاحد  الوصفرغم أف موضوع 
كلقد كعت الذاكرة الشعرية العربية ٪تاذج متعددة ألمثاؿ ىذه ا١تفاضبلت 
الشعرية اليت كاف الشعراء أنفسهم يطلبوهنا للتفاخر بينهم كتلك اليت كانت 

األموية ليلى األخيلية عندما أتاىا الشعراء : العيجىٍَت السلويل  احملكممىة فيها الشاعرة
،  كأكس بن غلفاء ، كمزاحم العقيلي ، كالعباس بن يزيد ، كٛتيد بن ثور ا٢تبليل

منهم شعرنا يصف فيو  ككانوا قد رأكا سرب قطنا ، فاتفقوا بينهم على أف يقوؿ كل
موف ليلى األخيلية اليت كى ٭تي  ٍبىذا السرب دكف اشًتاط التفاؽ الوزف كالركم ، 

  َ (ِ) ُب ركاية أخرلللعجَت السلويل ألكس بن غلفاء أك  تٍ مى كى حى 
كيجدت ا١تعارضات كالنقائض ،  كإىل جانب تلك ا١تنافرات الشعرية

كا١تساجبلت كاإلجازات اليت اشتهرت ُب الشعر األندلسي ، ككلها صور تؤكد 
على االختبلؼ كالتباين بُت الشعراء ُب التعبَت عن ا١توضوع الواحد ، لسبب 
كاضح ىو أف كبله منهم ينظر إليو من زاكية خاصة ، دكف أف نغفل العاطفة كاٟتالة 

، ككل ذلك ٬تعلنا نتساءؿ عن موقف الشعراء العباسيُت من ؽ النفسية كالسيا
توظيف دالة الشمس ُب أشعارىم ، ككيف كانت رؤيتهم اٞتمالية للسياؽ الشعرم 

الشمس ، ككنا قد حددنا ٢تذه الرؤية اٞتمالية سياقٍي ىذه الدالة /الذم كردت فيو 
 َالغزؿ كا٠تمر  

 

                                                           
دائرة  –ـ َُِْ/ ُط –ا١ترأة العربية ٪توذجنا  –ر كالتلقي د/ ياسر عبد اٟتسيب رضواف : الشع - ُ

 َ  ُُٖص –اإلمارات العربية ا١تتحدة  –الشارقة  –الثقافة كاإلعبلـ 
ـ دار ََِٖ/ّٖتقيق د/ إحساف عباس كرفيقيو ط –انظر ُب خرب ذلك : األصفهاٍل : األغاٍل  - ِ

  َ  ُٖٖ – ُٖٓ/ ٖ –بَتكت  –صادر 
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  :  بالمرأة الغزؿػ  ُػ  ُػ  ُ
الغزؿ ُب الشعرية العربية منذ العصر اٞتاىلي با١ترأة ، قبل أف يظهر ارتبط 

 نقدال، كىو ُب مدكنة  التغزؿ با١تذكمر أك الًغلماف كالفتياف ُب العصر العباسي
عند ابن رشيق " إلف النساء ( ك ُالعريب " التصايب كاالستهتار ٔتودات النساء " )

ا١تعٌت يكوف ُب مرحلة تالية للنسيب  كيبدك أنو ًذا (ِ" ) هنقكالتخلق ٔتا يواف
الذم تقًتب داللتو من داللة الغزؿ فالنسيب ىو " ذكر خىٍلق النساء كأخبلقهن ، 

كألف ا١تعنيُت كليهما متوفراف ُب ذلك الشعر  ( ّكتصرؼ أحواؿ ا٢تول بو معهٌن " )
كاف إطبلؽ الغزؿ عليو ، أك غلبة مصطلح الغزؿ عليو غرضنا أك فنها من فنوف 

يرسم ٢تا الغزلوف أك ، حيث لشعر العريب القدَل الذم ارتبط كما قدمنا با١ترأة ا
عن  ٖتدثواالعاشقوف من الشعراء صورة رٔتا كشفت عن سبب عشقهم ٢تا ، ٍب 

  َأثر عشقهن عليهم  
يستدعي عبلقة ا١ترأة  الغزؿ با١ترأة ُب الشعرية العربية نا ارتباطى ري كٍ كذً 

كا١تعاجم اللغوية كفيلة باستجبلء ىذه العبلقة الثبلثية بالشمس كمن ٙتة بالغزؿ ، 
حيث ٧تد من دالالت مادة مشس فيها أف الشمميوسى ىي ا١ترأة اليت تنفر من الريبة 

 (ْكال تيطالعي الرجاؿى كال تيٍطًمعيهيٍم ، كالشمس ٝتيىيىت بذلك لتلونهًنا كقلة استقرارىا )
كرٔتا كاف ذلك من القواسم ا١تشًتكة بينهما ، كالشمس مرادفة للغزالة ، فهي 

كالغزؿ حديث ، أك عند ارتفاع النهار ، الشمس ، أك ىي الشمس عند طلوعها 
،  الفتياف كالفتيات كىو اللهو مع النساء ، كمغازلتهن ٔتعٌت ٤تادثتهن كمراكدهتن

( ٓ) ٞتارية ػ ا١ترأة عامة ػ ُب التشبيبكالغزاؿ من الظباء ىو الشادف ، كتشبو بو ا
كىذه القواسم ا١تشًتكة بُت الشمس كا١ترأة كالغزؿ ٘تثل حضورنا بارزنا ُب لوحة 

  َالنسيب كالتغزؿ با١ترأة ُب الشعر العريب منذ العصر اٞتاىلي  
                                                           

ا١تطبعة  –ـ ُّْٗ/ُط –ضبط كشرح ٤تمد عبسى منوف  –نقد الشعر قدامة بن جعفر :  - ُ
  َ  ّٕص  –القاىرة  –ا١تليجية 

ٖتقيق كتعليق ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد  –ابن رشيق : العمدة ُب ٤تاسن الشعر كآدابو كنقده  - ِ
 َ  ُُٕ/ ِ –بَتكت  –دار اٞتيل  –ـ ُُٖٗ/ٓط –
  َ  ّٕقدامة بن جعفر : نقد الشعر ص  - ّ
 َمادة مشس  ُُّ/ٔ –بَتكت  –دار صادر  –ابن منظور : لساف العرب  - ْ
  َمادة غزؿ   – ّْٗ/ ُُالسابق  - ٓ
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كدخوؿ الغزاؿ ُب اٟتقل ا١تعجمي للشمس ُب اللغة ، كارتباطهما با١ترأة 
ط بصورة كبَتة ُب الشعر اٞتاىلي ، استدعى التفسَت ا١تيثولوجي كبركز ىذا االرتبا

عند  –الغزاؿ  –ا١ترأة  –الذاىب إىل تأليو كتقديس ىذا الثالوث : الشمس 
، كقد أضفى النقاد ا١تيثولوجيوف على اللوحات الشعرية العرب ُب العصر اٞتاىلي 

عو كقد ٩تتلف ، بيد أنو ٢تذا الثالوث زادنا كبَتنا من الفكر األسطورم ، قد نتفق م
يظل إتاىنا نقديها أثرل الساحة النقدية ٔتعارؼ جديدة من خبلؿ بعث الًتاث 

   َ(  ُالتارٮتي كالديٍت كاألسطورم )
ُب السياؽ  تٍ فى ظى الشعر العباسي حيث كي  كقد استمر توظيف الغزالة ُب

، كىي صورة من الصور ا١توركثة عن شعر اٞتاىلية ، ككأف الغزيل تشبيهنا للمرأة ًا 
الشعراء على اختبلؼ أزماهنم كثقافاهتم كانوا ينظركف النظرة اٞتمالية للمرأة ُب 
السياؽ الغزيل ، حيث كانت الغزالة الرمز األنثوم للجماؿ ُب عيوف الشعراء سواء  

اٟتاؿ بالنسبة للشمس ككذلك ، كانوا يعيشوف ُب البادية ، أك ُب اٟتضر كا١تدف 
كاف اٞتاىليوف يرمزكف عنها " با١ترأة كالفرس كالغزاؿ كا١تهاة كالنخلة ، كىذه  اليت 

رموز ٮتتلط فيها اٟتيواف بالنبات كاإلنساف ، كتيعكىسي على الشمس بسبب ذلك 
صفات بعينها ىي صفات ا٠تصوبة كالقوة كاٞتماؿ اليت كانت تتصف ًا ىذه 

عكس صفات أخرل جسدية ٕتعل منها صورنا مثالية للجماؿ اإل٢تة األـ ، كما ت
 َ  (ِكالعطاء كاٟتياة ُب لينها كقسوهتا " )

اليت يينظر ًا إىل الشمس ُب السياؽ الغزيل كغَته كإذا كانت ىذه النظرة 
، فلعل األمر  حيث التفسَت ا١تيثولوجي للصور الشعرية اٞتاىلية من الشعر اٞتاىلي

؛ بسبب التغَت الثقاُب كاٟتضارم قد اختلف مع شعراء ما بعد اإلسبلـ 
كاالجتماعي كالتارٮتي الذم مرت بو اٟتواضر اإلسبلمية كخاصة ُب العصر 

 (  :ّالعباسي ، يقوؿ أبو نواس ] ٣تتث [ )

                                                           
، كىو الكتاب اٟتائز على انظر كتابنا : الشمس ُب الشعر األموم بُت الرؤية ا١تيثولوجية كالدينية  - ُ

  َ  ّّ -ِِص  -ـ َُِٖـ/َُِٕاٖتاد األدباء الدكيل الثانية  ا١تركز الثاٍل ُب مسابقة
دار  –دراسة ُب نقد كٖتليل الشعر اٞتاىلي  –د/ عماد علي ا٠تطيب : الصورة الفنية أسطوريها  -ِ

  َ  ِّٕص  –ـ ََِٔاألردف  –عىٌماف  –جهينة 
ٚتعية  -ـُِٖٗفيسبادف  – دار النشر فرانًت شتاينر –ٖتقيق غريغور شولر  –أبو نواس : ديوانو  - ّ

   َ  ُّ -َّ/ْ –ا١تطبعة الكاثوليكية  -ا١تستشرقُت األ١تاف 
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ػػػػاحً ػػػػػكىصىػ  افى ًلي ًفيػػػػػػبو كى
 

ػػ  ػػوىامى ذىا ػػػػػػػػػىى  اتً ػػػػػػػػتػيهىمى
 

ػػػػلٍ ٍع طً ػػػػػٍم يىطًَّلػػػػػلىػ  ًنيأٍ ػػعى شى
 

ػػ  ـى ىى ػػػػػػًإالَّ اتػّْهى  ػاًتيػػػػػػػػػػػنىػػػا
 

ػ نىمى يػٍ  ًشيػػػمٍ ػػػػني نى ػػػػػػػا نىٍحػػػػػفػىبػى
 

ػػػػػػػػاًنبً    ػػػاتً ػػقىػػػػالػػػػطَّػػػػػػا بًػػػػجى
 

ػػاػػلى شىٍمسي ػػػػػًإٍذ ًقي ػػػػػاىى  ضيػػحى
 

 رىاتً ػػػػػطػػػً ػػػعو عى ػػػػػػػػػػًفي أىٍربيػػ 
 

 يػػػػػسه كىرىبّْ ػػػػػشىٍمػ : ٍلتي ػػػقيػػػػفى 
 

ػػػػػػػلَّػػػػػػتً ػٍد ػػػػػػقىػ  ػ جى  اتً ػػالظُّليمى
 

ٚتالية للمرأة اليت يبدك أنو مل يكن كحده ا١تدرؾ حيث ٧تده يقدـ صورة 
ٞتما٢تا كطيب رائحتها ، كإ٪تا ًقيل مشس هنار تشبيهنا للمرأة بشمس النهار اليت 
ظهرت بالليل كالظبلـ دامس ، كما كاف منو إال التأكيد على ىذا اٞتماؿ الذم 

، لمات يبدك أنو كاف مرتبطنا بالوجو خاصة ، فأقسم بربو أهنا مشس أجلت الظ
كىو رد فعل طبيعي لرؤية كجو ا١ترأة األبيض اٞتميل الذم أضاء ببياضو ظلمة 
الليل دكف أف يستدعي ذلك تفسَتنا ميثولوجيها مل يرد بباؿ الشاعر ، كمن ٙتة فإف 
نصو ال ٭تتمل أمثاؿ تلك التأكيبلت اليت كانت مستساغة مع الشعر اٞتاىلي 

 ( : ِجناف ] بسيط [ )كقاؿ أبو نواس ُب  (ُكصوره الفنية )
 ػا رىأىٍيتي مىحىلَّ الشٍَّمًس ًفي األيفيػػقً ػػلىػمَّ 

 

 
 ريؽً ػػػػدُّكًر كىالطُّ ػله ًللػػامً ػػا شى ػػػػٍوؤيىى ػػػػكىضى  

 

 لن ػػػػػثى ػػػا مى ػػػػػهى ػػتي ػػبٍ ػػبى ػػا لًلًَّتي أىحٍ ػػػػػػػػػهى ػػٍرتي ػػػػصىيَّ 
 

 
 دىؽً ػحى ػنى الٍ ػا شىٍيءه مً ػػػمى ػػهي ػػػالى ػػػنى ػػأىٍف الى يى  

 

 اػػػػػػوَّرىىى ػػػٍركىافى صى ػػػػو شً ػػػػػا أىني ػػػػػٍو رىآىى ػػػػلى ػػفى 
 

 
يبىاًج كىالسَّرىؽً ػػػػحي ػا يى ػػػمى ػػيػػفً    وؾي ًمنى الدّْ

 

اػػػنٍ ػا عً ػػػػنَّ ػػًو ضً ػػػيٍ ػػنى ػػػبٍ اؿى اًل ػػػكىقى   دى بػىٍيًعكيمى
 

 
 وىًرؽً ػنى الٍ ػػػػتػىٍزدىادىا مً ػػػلن لً ػػػػيػػلً ػػا قى ػػػػػئن ػيٍ ػػشى  

 

لقد قاؿ أبو نواس ىذه ا١تقطمعة الشعرية ُب جناف جارية آؿ عبد الوىاب 
بن عبد اييد الثقفي احملدىث ، ككانت ػ كما كرد ُب األغاٍل ػ جارية امتازت 
باٟتيٍسن كالظرؼ كاألدب كالعقل كركاية األشعار كمعرفة األخبار ٦تا جعل أبا نواس 

                                                           
 ٣ُٖتلة جامعة ابن رشد ع –دراسة ُب لوعة احملب أليب نواس  –انظر دراستنا : نصية النص  - ُ

  َ  ٓٓ -ْٓـ ص َُِٓلسنة
  َالسرىؽ : اٟترير  –، اٟتىدىؽي كاحدتو حدقة كا١تراد العيوف أك األبصار  ِٖ/ْديواف أيب نواس  - ِ
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كلعل ( ُصديؽ ُب حبو امرأة غَتىا " )يكلف ًا ، بل قيل : " إف أبا نواس مل ي
ُب ا١تصاحبات السردية اليت صاحبت ىذه ا١تقطعة ُب جناف ما يكشف عن 

الشمس ُب سياؽ التصوير الشعرم الذم أتى بو ،  كسر استدعائو احبو ٢ت صدؽ
ا مثَتنا لفظيها استثار رغم أف تلك ا١تصاحبة ال تغض من شاعريتو ، كإ٪تا نعدى

، فقد " قاؿ سليماف بن سخطة : ١تٌا  علو تلك األبيات األربعةكاف رد فقر٭تتو ك 
بن سفياف الثقفي : ىي ػ أك عبد اهلل ػ أكثر أبو نواس ُب جناف ، قاؿ عىٍفوي اهلل 

تي مىحىلَّ الشٍَّمًس ًفي مَّا رىأىيٍ لى مثل الشمس تراىا كال تنا٢تا ، فقاؿ أبو نواس : 
   َ  ( األبيات األربعةِ" )قً األيفي 

كنلحظ أف أبا نواس قد جعل الشمس شبيهة بوجو جناف متمنػىينا أال 
تلحقها األبصار كالعيوف ػ اٟتىدىؽي ػ مثلما ال تدرؾ العيوف كاألبصار عُت الشمس 

ْتيث تًتؾ أثرىا على اٞتميع ، فهذا أنو شركاف  ألهنا قد بلغت من اٟتيسن
س لو رآىا لصورىا ُب الديباجي اٟتائك الذم كاف يعمل مع ىانئ كالًد أيب نوا

ديباجو كحريره ػ السرؽ ػ ، كألمر ابنيو أف يضنا ببيعها ؛ طمعنا ُب إغبلء الثمن ػ 
  َ الورًؽ/الفضة ػ على ا١تشًتين 

موظفنا آلية ا١تقابلة ليصور  بامرأةالشاعر أٛتد بن أيب فنن  كيتغزؿ
 ( :ّ] كافر [  )فيقوؿ ُب الليل كضاءهتا 

 السَّوىاًد فػىقيٍلتي بىٍدره رىأىيٍػتيًك ًفي 
 

 
ا ًفي ظي   ػػػػػًة اللٍيًل اٍلبىًهػػػيبىػػػػػدى  ػػمً ٍلمى

 

 كىأىٍلقىٍيًت السَّوىادى فػىقيٍلتي شىٍمسه 
 

 
 مىحىٍت ًبشيعىاًعهىا ضىٍوءى النُّجيوـً  

 

كالتقابل الذم يقيمو الشاعر إ٪تا ىو بُت السواد كىو ٜتار ا١ترأة كالبدر 
الذم يزيل ظلمة الليل ، كمن ٙتة يصور كجو ا١ترأة كقد أحاط بو سواد ا٠تمار 
بالبدر الظاىر ُب ظلمة الليل ، كعندما تلقي ٜتارىا عنها تتسع الصورة اٞتمالية 

أشعة النجـو ، ٍب تتسع دائرة  الوضيئة للمرأة ، فَتاىا كالشمس تنمحي معها
                                                           

  َ  ُٕ/َِاألصفهاٍل : األغاٍل ػ سابق ػ  - ُ
  َ  ّٖ -ِٖ/ْديواف أيب نواس  - ِ
 َ ُٖٓ/ ُبَتكت  –عامل الكتب  –ـ َُٗٗ/ ِط –د/ يونس السامرائي : شعراء عباسيوف  - ّ
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التقابل راٝتة الصورة اٞتمالية للمرأة/البدر/الشمس ، حيث تبدك قيمتهما اٟتقيقية 
، كيتحدث العباس بن األحنف عن ُب ظلمة الليل ، حيث اشتداد اٟتاجة إليهما 

ا١ترأة اليت كلف ًا ، كيبدك أهنا صدت عنو صدكدنا كتعمدت قتلو ُب ا٢تول ، 
  ( : ُويل [ )فيقوؿ ] ط

ػػػػا يػيقىػػػػاؿي ًلي  أىالى ًإفَّ شىٍمسى األىٍرًض ًفيمى
 

 
 تىمىشٍَّت عىلىى شىٍمسو فىطيوبىى لىهىا طيوبىى 

ػػػػا : يىػػا شىٍمسي عىنّْي مىا الًَّذم  فػىقيوًلي لىهى
 ج

 
 سىرًَّؾ ًفي قػىٍتػػػػًلي؟ أىمىػػػػا لىًك ًمػػػػٍن بػيٍقيىػػػػػػا 

 

بُت الشمس الطبيعية اليت تنَت األرض كعرفها ًا ، فهي كىو ىنا ٬تمع 
مشس األرض ، كاحملبوبة اليت يصورىا بشمسو دكف أف يعرفها ، بيد أنو رٔتا حسد 

؛ ألهنا المست جسد احملبوبة ػ مشس ػ  مشس األرض بدعائو ٢تا : فطوىب ٢تا طوىب
رنا ما الذم يسيرن ىذه ، ٍب ٭تملها رسالتو االستفهامية ا١تتعجبة ٖتس بتمشيها عليها 

احملبوبة بقتلو كحرمانو من الوصاؿ ، أك بالدالؿ عليو ، كالتصريح بالشمس 
كتكرارىا ُب البيتُت داؿ على مدل ارتباطو ًا كشغفو ّتما٢تا الذم استعار لو 
الشمس ٔتا ٢تا من أثر على ا١توجودات ، إذ الشك أف غياًا قد يتسبب بقتل 

   َالرابط بُت الشمسُت   النباتات ، كلعل ىذا ىو
كيبدك أف العباس بن األحنف قد كانت بينو كبُت ٤تبوبتو معاتبات 

 ( : ِكمراسبلت ، إذ يقوؿ ُب ذلك ] طويل [ )
 وي ػػتي ػػبٍ ػػتى ػػػابه كى ػػػػػػتى ػػاءىًني ًإالَّ كً ػػػػػػا سى ػػػكىمى 

 

 
 لَّتً ػػػػػدى ذىًلكى شي ػػػػػعٍ ػػي بى ػػػػينً ػػمً ػػلىٍيتى يى ػفى  

 

 قي جىوىابىوي ػػػػيػػػا أيطً ػػػا مى ػػػػابن ػػػػتى ػػالىٍت عً ػػػػػأىطى 
 

 
 ٍد عىظيمىٍت ًفي اٍلعىٍيًن ًمنّْي كىجىلَّتً ػػػقى ػػلى  

 

هىري الشٍَّمسى حيٍسنيوي   كىصىدٍَّت ًبوىٍجوو يػىبػٍ
 

 
 ادىٍت كىزىلَّتً ػػػػني حى ػػيٍ ػػعى ػػرىٍتوي الٍ ػػػػصى ػػًإذىا أبٍ  

 

 ًلي كيثػىيػّْره ػػػبٍ ػاؿى قى ػػػػػا قى ػػػػػا مى ػػهى ػػػقيٍلتي لى ػػػػفى 
 

 
                                                           

 َ ِص ػـ ُْٓٗدار الكتب ا١تصرية  ػعاتكة اٟتزرجي شرح كٖتقيق د/ ػبن األحنف :ديوانو ا - ُ
2
  0  46السابق ص  - 
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 تً ػػػػػوىلَّ ػػػرىضىٍت كىتى ػػا أىعٍ ػػػػػػػػػمَّ ػػػػزَّةى لى ػػػػػػػعى ػػلً  
 

 لُّ ميًصيبىةو ػزُّ كي ػػػا عى ػػ" يى : وي ػػػا لى ػػػػاسن ػػػػيى ػػقً 
 

 
 ذىلَّتً  ا النػٍَّفسي ػػهى ػػا لى ػػػػػٍومن ػػػًإذىا كيطّْنىٍت يى  

 

 لدرجة أنوكشدة لومها إياه ، فقد أرسل إليها رسالة استدعت عتاًا 
اليت قد أصاًا الشلل فلم تكتب تلك الرسالة اليت كتبت الرسالة ٘تٌت لو أف ٯتينو 

ػ ييعجب ػ عنو بوجهها اٞتميل الذم يبهر  تو كصدتىجر أهنا  ترتب على كتابتها
وف كجهها ُب البنية العميقة لؤلبيات ٚتالو حىت الشمس نفسها ، كمن ٙتة يك

، كصدكده ىنا جعلو يستدعي ٥تزكف الذاكرة الشعرية لشبيو أٚتل من الشمس 
حالتو من أحواؿ عيشماؽ العرب كمعشوقاهتم ما دار بُت كيثػىَتى ك٤تبوبتو عزمة عندما 

بن  ، فقاؿ ٢تا كيثػىَتى ىذا البيت الذم يستدعيو العباسصدت كأعرضت عنو 
عرفتو الببلغة القدٯتة بأنو " استعارتك األنصاؼ كاألبيات من تضميننا  فاألحن

بإشارة تعريفية لصاحبو ػ   (ُشعر غَتؾ كإدخالك إياه ُب أثناء أبيات قصيدتك " )
يشَت بن األحنف ػ أك بغَت إشارة تعريفية ، كالتضمُت على كلٍّ لعباس كما فعل ا

الذين مل يكونوا  السابقُت كالبلحقُتالشعراء إىل عبلقات التأثَت كالتأثر بُت 
  َ  لينفصلوا من تراثهم الشعرم
ميل احملاريب صورة للمحبوبة ا١تتدللة ّتما٢تا على من أكيقدـ ا١تؤمل بن 
 ( :ِ٭تبها ، فيقوؿ ] بسيط [ )
 ري ػرىًة النَّظى ػػٍوـى اٍلًحيػػلى يى ػػػػػشىفَّ اٍلميؤىمّْ 

 

 
 لىٍق لىوي بىصىري ػلىٍيتى اٍلميؤىمّْلى لىٍم ييخٍ  

 

 ٍن سىهىرو ػػًصٍف ًلٍْلىًحبًَّة مىا الىقػىٍيتي مً 
 

 
 ًإفَّ األىًحبَّةى الى يىٍدريكفى مىا السَّهىري  

 ج

 كيٍنًت جىاًىلىةن بًاٍلحيبّْ فىاٍنطىًلًقي ًإفٍ 
 

 
 حىلَّهىا اٍلًعبػىري ًإلىى اٍلقيبيوًر فىًفي مىٍن  

 

                                                           
 –ٖتقيق علي ٤تمد البجاكم ك٤تمد أبو الفضل إبراىيم  –العسكرم : كتاب الصناعتُت  - ُ
  َ  ّٔص  –القاىرة  –دار إحياء الكتب العربية  –ـ ُِٓٗ/ُط
 -٣ُٕتلة ا١تورد مج –حياتو كما تبقى من شعره  –حملاريب ميل اأحنا بن ٚتيل حداد : ا١تؤمل بن  - ِ
  َ  ََِص  –ـ ُٖٖٗ/ُع
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ػػػػٍلًق اللً   كيلًّْهػػػمً   أىٍمسىٍيًت أىٍحػػسىنى خى
 

 
ػػػػري   ـٍ قىػمى  فىخىبّْرًينىػػػا أىشىٍمسه أىٍنًت أى

 

إف الصورة اليت يقدمها ىذا الشاعر العاشق تقفنا أماـ ثنائية األمل كاللذة 
ا ال ٬تد مع حبها 

ن
اليت ٘تارسها ا١ترأة مع عاشق متيمو تتدلل بدال٢تا عليو ، فتزيده أ١ت

بعض كبلمو من تعنيف ٢تا عندما يوجهها إىل إال أف يستلذه ، رغم ما يبدك ُب 
القبور لعلها ٕتد ُب ساكنيها العربة ا١تانعةلتدللها من إثقاؿ كاىل ٤تب كد لو أف 
ليس لو بصر كاف سببنا فيما أصابو من دالؿ احملب ك٘تنعو ، كلكنو أماـ اٟتب 

ر ّتما٢تا كاٞتماؿ ال ٯتلك إال أف يتودد إليها بإعطائها ما ترغب فيو ، كىو اإلقرا
من خبلؿ االستفهاـ ُب البيت األخَت ، ذلك االستفهاـ الذم ٭تصره ُب ٚتا٢تا 

قمر ُب اٞتماؿ الذم ال ينكره منكر ، فإما أف تكوف ا١ترأة من الشمس ، أك من ال
  َكالبهاء كالضياء 

بن أمره قد  كيبدك أف دعاء ا١تؤمل على نفسو ؛ بسبب ما يلقاه ٦تن ٭تي
من قػىٍبلي أف يكوف خيًلق ببل بصر ، كىا ىو يقوؿ ُب سياؽ  اعتاده ، فقد ٘تٌت

 ( : ُالتمٍت نفسو ] طويل [ )
 ا تىٍسحىري اٍلفىتىىػًىيى الشٍَّمسي ًإالَّ أىنػَّهى 

 

 
لىهى ػػكىلى    ا تيٍحًسني السٍّْحرىاػػٍم أىرى شىٍمسنا قػىبػٍ

 

 وي ػاًر فػىلىٍيتى ػػٍوـى اٍلًجمى ػػػرىمىٍت بًاٍلحىصىى يى 
 

 
 رىاػػػػػػػػػػػػػمٍ ػػػػوي جى ػػػػوَّلى ػػػػػػػػًني كىًإفَّ اللى حى ػػػػػيٍ ػعى ػبً  

 

فهو يبدأ بيتيو ًذا ا١تركب اإلسنادم ا١تتكئ على تعريف طرفٍيو ، إنتاجنا 
، ٍب يكرر ا١تسند إليو ُب عجز البيت األكؿ تكرار ترديد حيث للحصر كالقصر 

 لمبدالة النفي التحويلي  يالفعلجعلو نكرة للعمـو كالشموؿ مع تصدير مركبو 
، كيوقع النفي  يشمل ا١تاضي كاٟتاضرْتيث  لنفي داللة ال إلفادة االمتداد الزمٍت

على معرفتو مشسنا ػ احملبوبة ػ على العمـو ٖتسن السحر ، ٍب يأٌب بالبيت الثاٍل 
مستدعينا فيو السياؽ القدسي حيث شعَتة من شعائر اٟتج كىي رمي اٞتمار اليت 

ترميها بعينيو ، كقد حو٢تا اهلل تعاىل ٚترنا ٭ترؽ العينُت ا١ترأة احملبوبة يتمٌت لو كانت 
   َور٫تا كيذىب بن

                                                           
  َ  َِِحياتو كما تبقى من شعره ػ السابق ػ ص  –ا١تؤمل بن أميل احملاريب  - ُ
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إليها ، ترد عليو بابتسامة  عندما يشكو مسلم بن الوليد حب ٤تبوبتوك 
 ( : ُجعلتو يتساءؿ قائبلن ] طويل [ )

هىا حيبػَّهىا فػىتىبىسَّمىتٍ   شىكىٍوتي ًإلىيػٍ
 

 
لىهىا تػىتىبىسَّمي    كىلىٍم أىرى شىٍمسنا قػىبػٍ

 

 فػىقيٍلتي لىهىا جيوًدم فىأىٍبدىٍت تىجىهُّمنا
 

 
ٍقتػيلىًني يىا حيٍسنػىهىا ًإٍذ تػىتىجىهَّمي    لًتػى

 

إف اٞتماؿ ُب الصورة اليت يرٝتها حملبوبتو ال يقف عند حد تصويرىا 
الشمس /بالشمس ، كإ٪تا ٘تتد الصورة اٞتمالية إىل تلك ا١تقابلة اليت يقيمها للمرأة 

بعد جودىا ، ُب حايلىٍ تبسمها لشكواه منها ، ك٘تنعها من اٞتود ، كٕتهمها لتقتلو 
، ك عندما يكتب ٢تا كتابنا أك يرسل إليها   كمع ذلك يعًتؼ ْتيٍسنها ُب ٕتهمها

عليو أك ٕتيبو ، ككاف قد كتب إليها فأجابتو بكتاًا ، كُب ذلك رسالة مكتوبة ترد 
  (ِيقوؿ ] كافر [ )

 انىت تيجيبي ًإذا كىتىبناػػػػد كى قىػػػكى 
 جج

 دو ػػػػضيًب رىنػػػقى ػػػػا بً ػػػػػػػابىهػػػػػتىخيطُّ ًكت
 

 ًو كىم كىًإلى كىما ًإفػػػػيػػػابه فػػػػػًكت
 

 نػيعىٌميًو عىلى ذم الجىهًل عىمدان 
 

 ضو آًنساتو ػػيػػػبػػػالىت لً ػػػػػػد قػػػػػكىقى 
 

 أىنا الشىمسي الميضيئىةي حينى تىبدك
 

 يػػػػػػرانػػػػػػػػػي ًإذ بى ػػػػػػػي اللىوي رىبٌ ػػػرانػػػػبى 
 

 انان مىريضان ػػػسى تي ًإنٍ ػلَّمٍ ػػػو كى ػػػػػلى ػػفى 
 

 ةه عيًجنىت بًبافو ػػسكى ػػقي مً ػػػلػػػػػػػػكىخى 
 

 كىأىعًقدي ًمئزىرم عىقدان ضىعيفان 
 

 يًو ذىرّّ ػػلى ػًدبُّ عى ػػػػػو يى ػػػدم لى ػلػػػػػكىجً 
 

 دو ػػػشىهػةو بً ػػػاًديى ػػػػاءي غػػػػػػػي مػػػػػقػػكىري
 

 ًللميجيبً  اػػػػػػػػػين كىرىعٍ  اػػػين ػقٍ ػػػا سى ػػػػفىي
  ج

   الًمداًد عىلى القىضيبً ػكو كى ػػػػكىًمس
بيػػػػائًًلهػػن رىسػػػػػػٌضي مً ػػػػػأيقى     بً ا عىجى

   لى الفىًطًن اللىبيبً ػػػػػػػكىال يىخفى عى 
   وبى شيٌبافو كىشيبً ػػػػػلػػػػدفى قي ػػػيىصً 

   كىلىًكن لىستي أيعرىؼي بًالمىغيبً 
   نى العييوبً ػػػػػمتي مً ػػػلً ػػػػرَّأىةن سى ػػػػػػػبى ػػػمى 

   لىما ًاحتاجى المىريضي ًإلى الطىبيبً 
   يطيبً رى ػػػيٍ ػغى  اػػبن ػيػدي طً ػػػػػفػىلىستي أيري

   عىلى ًدعصو ريكاـو ًمن كىثيبً 
ىدمى ال    لدم بًالدىبيبً ػػػػذىرُّ جً ػػػػػػألى

 نى الشىهًد المىشوبً ػػػفىما أىشهى مً 
 

                                                           
ـ ُٖٓٗ/ ّط –ٖتقيق كتعليق د/ سامي الدىاف  –مسلم بن الوليد : شرح ديواف صريع الغواٍل  - ُ
  َ  ُٖٕص  –القاىرة  –دار ا١تعارؼ  –
  َ  ُِٗ -ُُٗشرح ديوانو ػ السابق ػ ص  –مسلم بن الوليد  - ِ
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ىذه اٟتوارية الكتابية اليت يقدمها الشاعر حملبوبتو اليت كتبٍت إليو ٕتيبو إف 
ربة متدللة مفتخرة بنفسها تبدؤىا ًذه الذاتية النرجسية ُب الصورة التشبيهية : بن

أنا الشمس ا١تتكئة على تعريف الطرفُت إلفادة القصر كاٟتصر ، فهي الشمس 
صحوبة ّتماؿ دائم يعطيها األفضلية كالشمس ىي كاٞتامع بينهما ىو الوضاءة ا١ت

 َعلى الشمس اليت تغيب ُب حُت أهنا ال تيغرؼ با١تغيب 
كبعد ىذه الذاتية ا١تزىوة بنفسها ٕتيء ستة أبيات تسيطر فيها ضمائر 

ملها  قو٢تا : سلمتي من التكلم على ا٠تطاب ا١تباىي بالذات كأكصافها اليت ٬تي
ُب األبيات األخَتة تؤكد الوصف  العيوب ، على أف األكصاؼ اليت تسردىا

اٞتمايل الذم بدأتو الصورة التشبيهية أنا الشمس ، كتتبدل ىذه اٞتمالية ُب نعومة 
اٞتلد الذم ييدميو النمل ػ الذمرن ػ إذا مٌر عليو ، كُب ريقهاالعذب الذم يشبو ماء 

  َالسحابة ا١تصحوبة بالشهد  
لقد عيٍت الشعراء العرب منذ العصر اٞتاىلي ّتماؿ جسد ا١ترأة ٚتلة 
كتفصيبلن ، كقد استمر ىذا األمر حىت العصر العباسي ؛ فإنو بالرغم من الثقافة 

كالشهوانية ، الدينية اإلسبلمية اليت طهرت النفوس كانتشلتها من غياىب ا١تادية 
، فإف الشعراء مل انتها كإعفافها إىل صي كارتقت با١ترأة كٝتت بإنسانيتها ، كدعت

يتغافلوا عن غرائزىم البشرية ، كإحساسهم باٞتماؿ ، كراحوا يصوركف ا١ترأة ُب 
السياؽ الغزيل تصويرنا حسيها مل ٮتلي من نظرة ٚتالية خالصة كهذه الصورة اليت 

 ( : ُبشار بن برد ُب عىٍبدىة ] بسيط [ )يقدمها 
 ارً ػػطى ػعٍ ػاءى مً ػػػضى ػػيٍ ػػى بٍلًني ًإلىى ػاًح كً ػػػا صى ػػيى 

 

 
 ارً ػػا ًفي اٍلحيبّْ ًمٍن عى ػػكىاٍرفيٍق ًبلىٍوًمي فىمى  

 وي ػػػػبي ػػػاتً ػػػعى ػٍو تي ػػػػػػًبي لى ػػلٍ ػػػػوًًني ًإفَّ قى ػػػػػكٍ ػػالى تى  
 

 
 ًومّْ بًالنَّارً ػػػكٍ ػمى ػػالٍ ػػدىةى كى ػبٍ ػبّْ عى ػػػٍن حي ػػػعى  

 بىصىًرم ا عىلىىػػػػشىًهيدىاىى طىٍرًفي كىسىٍمًعي  
 

 
 رىارً ػػػػػػػػػًسي ذىاتي ًإقٍ ػػفٍ ػػػػي كىنى ػػػنّْ ػػػرّْؽّْ مً ػػػبًال 

 ٍن سىرىكىاًت اٍلحىيّْ جىارًيىةو ػػػػيّْ مً ػػػحى ػػػًفي الٍ  
 

 
 وىارً ػػػػػػػٍوؽو كىأىسٍ ػػػػػًب ذىاًت طى ػػرىائً ػػػػتَّ ػػا الػػػػرىيَّ  

                                                           
يف كالًتٚتة ٞتنة التأل –تقدَل كشرح كتكميل ٤تمد الطاىر بن عاشور  –بشار بن برد : ديوانو  - ُ

 َ  ُٕٔ/ّ –ـ ُٔٔٗالقاىرة  –كالنشر 
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 اػػػينى تػيٍبًصريىى ػػهىا حً ػػيٍ ػػلىتى ػػػقٍ ػػػمي ٍورىاءي ًفي ػػػػػحى  
 ج

 
 ري سىحَّارً ػحٍ ػػحيٍسًن الى سً ػػنى الٍ ػػػره مً ػػػػحٍ ػسً  

 اػػاقىٍت مىحىاًسنػيهى ػٍد فى ػػا الشٍَّمسي قى ػػػكىأىنػَّهى  
 

 
 ارً ػػًس ًإٍذ تػىٍبديك أًلٍسفى ػمٍ ػشَّ ػػنى الػاسً ػػػحى ػمى  

 اػػػػادي نىاًظرىىى ػػطى ػصٍ ػػتى  و كىالى ػػػٍدني ػػػػػالشٍَّمسي تى  
 

 
 لَّ نىظَّارً ػػػػادىٍت كي ػػػيى صى ػػػدىٍت ىً ػػػػػػٍو بى ػػػػكىلى  

 اػػاًسدىىى ػػجى ػٍت مى ػػقى ػػا ًإذىا أىلٍ ػػػػػػػػػرىاىى ػػػػػٍو تى ػػػػكىلى  
 

 
 وَّارً ػػػػػػًر خى ػػػػػػيٍ ػػػافو غى ػػػػػبى ػػػٍن لى ػػػػػرىزىٍت عى ػػػػػػػػػكىأىبٍ  

 بو ػػػػػػاءى ًفي ذىىى ػػػػػضى ػيٍ ػػةن بى ػػضَّ ػا فً ػػهى ػػتى ػػًسبٍ ػحى  
 

 
 ارً ػػػٍذىىبو جى ػػةن ًفي مي ػػا ًفضَّ ػػػػهى ػػنى ػػسٍ ػػػا حي ػػيى  

 

كرٔتا التمسنا ٨تن ا١تتلقُت العذر للشاعر ُب إٟتاحو على الوصف اٟتسي 
ُب ذلك الوصف الذم ييبديها ُب صورة ا١ترأة ا١تثاؿ ، إننا لنلتمس لو العذر للمرأة 

اليت أشعرتو بالنقص ، ككأف ىذا الوصف اٟتسي رائب ػ العمى ػ آفتو كعاىتو 
صدع الشعور بالنقص ، كىذا أمر كما قلنا ليس بالغريب على ذكم العاىات 

الوصف اٟتسي الذم يقدمو الدائمي الشكاية ، بيد أف ما يلفت نظرنا من ىذا 
ُب تشبيهها بالشمس رغم استخدامو دالة التشبيو كالتوكيد كأفم ؛  هلعبدة ىو تردد

إذ استدرؾ على نفسها أف ٤تاسنها تفوؽ ٤تاسن الشمس اليت قد ال تكوف آًسرة 
أك تصطاده ْتباؿ ٚتا٢تا إليها  الناظر١تن ينظر إليها ُب حُت أف عبدة ىذه تأًسر 

عند حٌد كضاءة الوجو ، كإ٪تا ٘تتد إىل باقي أجزاء جسدىا ، ككأهنا  الذم ال يقف
ُب ، كيقوؿ بشار ُب موضع آخر ا١ترأة النوذج أك ا١تثاؿ ا١توائم لصيدىا كلم نظمار 

 ( :ُالنسيب بسلمى ] بسيط [ )
 اػػػػػػػػب فىاٍرتىجٍَّت رىكىاًدفػيهى ػػرٍكى ػػػتى ػػػػٍت لً ػػػػػػامى ػػػػقى  
 

 
 آدً ػػػنٍ ػمي  افً ػػػحى ػيٍ الرَّ  نى ػػمً  نو ػػصٍ ػػغي  نً ػيػػػي لً ػفً  

ةو ػػػػػػػػٍؤلي ػػػٍشًر لي ػٍت ًفي قً ػػًلقى ػػػا خي ػػػػػػػػػػػػػػمى ػػنَّ أى ػػػكى    ؤى
 

 
 وه ًبًمٍرصىادً ػػػػػػػػػػػا كىجٍ ػػػػػػهى ػػػافً ػػػػنى ػػػلُّ أىكٍ ػػػػػػكي ػفى  

 :  جىارًيىة و ٍرًط ػػػشىٍمسي الضُّحىى ًفي مً فػىقيٍلتي
 

 
 ادً رى ػػبٍ رطو كأٍ ػػػفي مً  أل الشمسى رى  نٍ ػػػػا مى ػيى  

 

                                                           
 َ  ُّٗ -ُّٖ/ِديواف بشار بن برد  - ُ
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 ا خيًلقىتٍ ػػػػػٍسًن مى ػػػػٍن حي ػػػػتيلقىى بًتسىًبيحىة و مً 
 

 
 ادً ػػػػػػإٍرعى ػػي بً ػػػػرَّائً ػػػػػى الػشى ػػػػػزُّ حى ػػػػػػفً ػػػتى ػػسٍ ػػػكىتى  

 اػػػػػىى دً اسً ػػػجى ػي مى ا فً ػػػػػػرىاىى ػػػػًني تى ػػيٍ ػػأفَّ عى ػػػػػػكى  
 

 
 مادً ػػػػػػػػػػػػالنَّ كى  ارً دَّ ػػال وـى ػػػػػػػػػػػسي ري  تي ػػػػيٍ أى ا رى ذى إً  

 اػػرَّتػيهى ػػرىاًء غي ػػػػػػػػػػػزَّىٍ ػػػػػػدُّرَّةً  الػػػػػػالػػػػاءي كى ػػػػػػػػػبػىٍيضى  
 

 
 ادً ػػطى ػصٍ ػمي ػى لً ػجى رٍ ػػكال تي  اػػػػػنن يػٍ ػاد عى ػػػطى ػصٍ ػتى  

 وي ػػػػػػوَّنى ػػػػػخى ػتى  اػػػػػػمن ػػسػػرىل جً ػػػػػػػت ا الػػػهى ػنَّ أى ػػػكى  
 

 
 ادً ػػػػػهى ػإسٍ ػبً  رٍ ػػػػعي ػػػشٍ ػػًبيًب كىلىٍم تى ػػحى ػنى الٍ ػػػبػىيٍ  

 اػػػػذكُّرًىى ػتى  نٍ ػػػػػا مً ػػػػػػػٍرقى أى ػػػػفى  اػػػػػػػٍومن ػػػوـي يى ػػػػػػصي أى  
 

 
 دَّادً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى ػػػػػػى ًإالَّ بً حى ػػػػػالضُّ ي ػلّْ ػػػػصى كىال أي  

 

كيبدك من األبيات أف الشاعر الكفيف قد استشعر ٔتخيلتو الشعرية ، أك 
، فلفت نظره تلك اٞتمالية ا١تسيطرة ٔتساعدة خارجية حركة ا١ترأة ا١تتأىبة للرحيل 

على جسد ا١ترأة كلو بدءنا من ردفيها اللينُت لُت الغصن ا١تتمايل ، كمركرنا بكل 
ٚتيبلن كضاءن كوجهها ، ككأف كل جزء من جسدىا جزء من جسدىا الذم بدا 

أنو مصوغ من لؤلؤة بيضاء مشعة كأهنا مشس الضحى ، كىنا يتعجب من كجو ك
الذم  اليت ترتدم ثياب جارية مستفزة مصطادة عواطف الناظر إليهاا١ترأة/الشمس 

، كىو الشاعر الكفيف تراىا عينو ُب ثياًا ػ ٣تاسدىا  يسبح اهلل من حيٍسن خىٍلقها
ػ بيضاء كأهنا الدرة البيضاء ػ الزىراء ػ كىنا نلحظ التشبيو بالدرة ُب البياض ، كىو 

، إىل جانب ما ٭توطها من ىالة أسطورية تشبيو يستدعي الصورة اٞتاىلية للمرأة ك 
    َما ارتبط بالدرة من دالالت الطهارة كالنقاء ، كالعفة كالصوف 

كقد تضمنت الصورة ىنا كذلك تشبيو ا١ترأة ػ سلمى ػ بشمس الضحى ، 
 (ُكما الدرة البيضاء إال " صورة مصغرة للشمس ا١تشعة الرباقة " )، أك بالشمس 

ىي ُب اآلف عينو ا١ترأة  ك  ، يرمز ًا إىل الشمس ُب الفكر القدَلالرمز كاأليقونة اليت 
اليت ظهرت مرتدية ثوب ا١ترأة ػ مرطها كأبرادىا ػ كما يشيعو  أك صورة ا١ترأة/الشمس

كجهها من الضياء كاإلشراؽ ػ مشس الضحى ػ الذم يدفع الناظر إليها إىل تسبيح 
  َاآلسر  اهلل تعاىل على ٚتا٢تا

                                                           
دراسة ُب أصو٢تا  –د/ علي البطل : الصورة ُب الشعر العريب حىت آخر القرف الثاٍل ا٢تجرم  - ُ

  َ  ُٕص  –بَتكت  –دار األندلس  –ـ ُُٖٗ/ِط –كتطورىا 
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  ( :ُُب قولو ] كامل [ )٘تاـ  كيقوؿ أبو
 ةه ػػػػػٍرقى ػػػا في ػػػػػػاكىرىتٍػهى ػػػػػػاًزؿى سى ػػػػػػػػًإفَّ اٍلمىنى 

 

 
 اسً ػػنى ػػلَّ كً ػػػػػػػنى اآلرىاـً كي ػػلىٍت مً ػػػػأىخٍ  

 ًمٍن كيلّْ ضىاًحكىًة التػَّرىاًئًب أيٍرًىفىتٍ  
 

 
ػػػػػػوًط الٍػبىػػػانىػػًة   ػػػػاؼى خي يَّػػاسً ًإٍرىى  الٍػمى

 كى بىػػاًدرىةى النَّػػػػػوىلػػبىػٍدره أىطىػػاعىٍت ًفي 
 

 
ػػػػاسً    كىلىعنػػا كىشىٍمسه أيكلًػػػعىػػٍت ًبًشمى

ػػػػا   ًبٍكػػره ًإذىا ابٍػتىسىمىٍت أىرىاؾى كىًميضيهى
 

 
 نىػػػػٍورى األىقىػػػػاًحي ًفي ثىػػػرنل ًميعىػػاسً  

 

حيث ٧تده يرسم للمرأة صورة ٚتالية موظفنا ما ُب الطبيعة من عناصر 
باعثة على اإلحساس باٞتماؿ ٞتما٢تا ػ العناصر ػ بطبيعتها : اآلراـ كىي أكالد 

نػىٍور األقاحي ، كىو ًذه الصورة  –مشس  –بدر  –خوط البانة ا١تياس  –الظباء 
 يو النساء باآلراـ منمل ينفصل من الًتاث الشعرم اٞتاىلي ؛ ذلك أف تشب

كقد أفسحت اياؿ الواسع أماـ التشبيهات الشعرية الشائعة ُب الشعر اٞتاىلي 
أصحاب االٕتاه األسطورم ؛ ليسبحوا ُب ْتار األساطَت كييسقطوىا على ٪تاذج  
كثَتة من الشعر اٞتاىلي ، كالشعر اإلسبلمي ؛ حيث ربطوا بُت ا١ترأة كا١تهاة 

ف كاٟتصاف ، ك " جعلوىا رموزنا مقدسة لؤلـ/الشمس ك٢تذا كالظباء/اآلراـ كالغزال
ت ىذه الرموز متجاكرة عند تصوير الشعراء للمرأة فيما كصل إلينا من شعر رى هً أيظٍ 

 َ (ِ)مرحلة ما قبل اإلسبلـ " 
كقد استمرت ىذه الصورة بعناصرىا ا١تتجاكرة تلك إىل العصر األموم ، 

، كإرجاعها إىل التأكيبلت ا١تيثولوجية دكف أف نسقط عليها التفسَت األسطورم 
كا١تيثودينية ؛ ١تا تركو اإلسبلـ من أثر ُب النفوس ٚتيعها ػ شعراء كغَت شعراء ػ 

كما استمرت ىذه الصورة ُب كذلك على ٨تو ما ذكرناه ُب غَت ىذا ا١توضع ،  
الشعر العباسي ، ٥تالفُت بذلك من ذىب إىل القوؿ باختفائها من الشعر 

 َ ( ّالعباسي ، كإف عادت إليو عودة مؤقتة )
  َ   ِْْ -ِّْ/ِ – التربيزمأبو ٘تاـ : ديوانو بشرح  - ُ                                                           

  َ  ٕٓص  –د/ علي البطل : الصورة ُب الشعر العريب حىت آخر القرف الثاٍل ا٢تجرم  - ِ
  َ  ُِٕ – ُُٕالسابق ص  - ّ
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مبنية على ىذا الشعر العباسي الذم نثبتو ىنا من مثل قوؿ ىنا ك٥تالفتنا 
٬تمع فيو عناصر تلك اللوحة اٞتاىلية حيث تشبيو ا١ترأة فهو  ،أيب ٘تاـ السابق 

باآلراـ/ الظباء ، كتشبيهها بالبدر ُب الوضاءة ، كتصويرىا بالشمس ُب النصاعة ، 
كإف أضفى أبو ٘تاـ على تلك الصورة الشمسية داللة اإلباء كاالمتناع ُب كلمة 

يصفها ًذه ، فا١ترأة اليت  شمسمن خبلؿ ا١ترجعية اللغوية لدالة  ًشماس
على أف ىذه َ األكصاؼ اٞتمالية بادرت الفراؽ ، كشيًغفىٍت باإلباء كاالمتناع

للمرأة من خبلؿ إدخاؿ الشمس ُب ذلك أبو ٘تاـ النظرة اٞتمالية اليت يقدمها 
السياؽ اٞتمايل ، ٧تدىا حاضرة كبقوة ُب السياقات ا١تختلفة للشاعر ، فهو يقوؿ 

 ( : ُ] طويل [ )
 عي دّْ وى ػػػػػمي طي الٍ ػػػػيلً خى ال الٍ وٍ ػػػػػػػلى  وي ػػػػػػنَّ إً ا ػػػػػػمى أى 

 

 
 عي ػػػػػبى رٍ ػمى يفه كى صً مى  وي ػػػػنٍ ػػػا مً ػػػػػػػػفى ػػعه عى ػػػػػػبٍ رى كى  

 ةه ػػػػيَّ ػػػحً ػػا أىٍريى ػػػػػهى ػابً ػػقى ػػعٍ ى أى لى ػػػػػػػػريدٍَّت عى ػػػػػلى  
 

 
 عي رى ػػتٍ ػػمّْ مي ػػهى نى الٍ ػػا مً ػػيهى ادً ًؽ كى وٍ ػنى الشَّ ػػمً  
 لوى هى ـى الٍ وَّ ػػػٍد حى ػػقى كى  مٍ ػػاىي رى ػػخٍ أي ا بً ػػػنى ػػقٍ حً ػػلى 

 

 
 عي ػػػػا كىٍىيى كيقَّ ػػػرىىى ػػيٍ ػػا طى ػػػٍدنى ػػهً ػعى  اػػػوبن ػػػلي ػػػقي  

 مه اغً لي رى يٍ اللَّ سي كى مٍ ا الشَّ نى يػٍ ػػلى ػٍت عى دَّ ري ػػػفى  
 

 
 عي لي طٍ ًر تى دٍ خً الٍ  بً انً ٍن جى مً  مٍ ػهي ػسو لى مٍ شى بً  

 طىوىلانٍ ضىا ضىٍوءي ىىا ًصٍبغى الدُّجنَّةً  فى نى  
 

 
 عي زَّ ػػػجى مي ػػالٍ  اءً ػمى ػبي السَّ وٍ ػػػػػػا ثى ػػػهى ػتً ػجى ػػهٍ ػبى ػػلً  

 مو ػػػػائً ػـي نى لى ػػػػػػػػحٍ أى م أى رً دٍ ا أى ػػػػػػػػالًل مى  وى ػػػػػػػفى  
 

 
ـٍ كى ػنى ػأىلىمٍَّت بً    ؟ الرٍَّكًب ييوشىعي ي افى فً ا أى

 

قصيدة مدحية نظمها أبو ٘تاـ ُب طللية لمقدمة إ٪تا ىي األبيات  فتلك 
، كيبدك أف ىذه ا١تقدمة الطللية من أيب  مدح أيب سعيد ٤تمد بن يوسف الثغرم

تدليل على مقدرتو الشعرية ُب مسايرة القدماء كهنجهم ُب مفتتح قصائدىم ، ٘تاـ 
كأف تيار التجديد كالتحديث الذم ٯتثل فيو أحد أعبلمو العباسيُت مل يكن ليمنعو 
من أمثاؿ ىذه ا١تقدمات التقليدية اليت ٚتع فيها أبو ٘تاـ بُت اٟتديث عن رحلة 

ها ، كما أثاره ىذا االرٖتاؿ من ٕتديد ذكرل كأىلا١ترأة كعفاء الديار بسبب ارٖتا٢تا 
                                                           

  َ  َِّ -ُّٗ/ِديواف أيب ٘تاـ  - ُ
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الشوؽ كا٢تول ، كلوال ذلك لرد خفة الشوؽ ، كلكنها غلبت عليو بسبب الرحيل 
كدركس الديار بعد رحيل أصحاًا ، ذلك الرحيل الذم دفع الشاعر إىل اقتفاء 

ًم ، كتسٌت لو ذلك ُب ظلمة الليل اليت أضاءتو كالشمس ؽ اأثر ا١ترٖتلُت كاللح
بوجهها جارية جارية خرجت من جانب ا٠تدر ، ككأ٪تا قد ردمت ىذه اٞتارية 

كعلى ذلك كاف استدعاء الشمس ُب البيت ، الشمس الغاربة بوضاءة كجهها 
الصنا أىب الشاعر إال أف يؤكده ًذا التناص الديٍت الذم مرتُت استدعاءن ٚتاليها خ

كىو فىت موسى عليو  سبلـالعلم كىو يوشع بن نوف عليو الاسم استدعى فيو 
السبلـ ُب رحلتو إىل لقاء ا٠تضر عليو السبلـ ، كيوشع أيضنا ىو النيب اليهودم 

الذم استشهد ببيت أيب ٘تاـ الذم حيبسىت لو الشمس كما كرد ُب فتح البارم 
كالتناص  (ُ)ىنا ُب سياؽ ركايتو ٟتديث خبس الشمس ليوشع بن نوف 

االستدعائي ىنا يشَت إىل قصة رد الشمس اليت ريدمت أليب ٘تاـ عندما ٟتق بركب 
 ( : ِكيقوؿ أبو اٟتسن التهامي ] طويل [ )  َا١ترٖتلُت ليبلن 

 اػػػػػػػػهى ػػابً ػػػقى ػا في نً ػػػػػػػػػمى ػػػػا بً ػػػػػػيى ػػنٍ دُّ ػػػػػػأىرل ال اةه ػػػػػػػػػفػىتى 
 ج

 
 خيليدً الٍ  ةى ػػػنَّ ػػػا جى ػػػػػػهى ػطً رٍ ػػػػا في مً ػػػػػػػػمى ػػػػبً ى ػقى ػػػكىأىلٍ  

 ج

 ىيى الشىمسي تىخفي الشىمس عىنها ًإذا انتىمىتٍ 
 

 
 دّْ ػػػػػػػػػػجى ػالٍ  ةي ػػػػػػػيَّ رً ػػػهٍ ػػػػفً  اؿً وى ػػػػاألىخٍ  ةي ػػػػػيَّ ػػاعً ػػػػػضى قيػ 

 

 لؤى رُّ ػػػػال ةي ػيَّ ػػسً مٍ ػشى  نً ػػػػػيٍ ػػعى رٍ ػػػػفى ػػػالٍ  ةي ػػػػػػػػيَّ ػػػػػوجً ػػػػػجي دى 
 

 
ػػػػػػػػػػاًؼ دى األىرٍ  ةي ػػػػيَّ ػيبً ػثً ػػػكى    دّْ ػػػػػػػػػػػػػقى ػػػػػالٍ  ةي ػػػػػػػػػيَّ ػػوطً خي

 

 ذىرو ؤٍ ػػػػػػػػػػػجي  ْـّ أي  مٍ رى ػػػاظً ػػنى  نٍ ػػػػػػػػػرىةو مً ػػػػػػػػػػػػاظً ػػػػػػػػػػػػكىنى 
 

 
 دً رٍ ػػػػإو فى ػػػػػػػػشى رى  يٍ ػػتى ػػػػلى قٍ ػػػػػمي  ًو أىكٍ ػػػػػػػػػػكؿو بً ذي ػػػػػػػػخى  

 

حيث نراه يقدـ ٢تذه الفتاة مقدمة تنم عن ٚتاؿ فطرم مصحوب بتأثَت 
اليت يرهتا نفسي يسيطر عليو صدؽ فٍتو كشعورٌم بؤكده ذلك التقابل بُت الدنيا 

كاآلخرة ا١تاثلة ُب جنة ا٠تلد ، ٍب تأٌب بقية األبيات من حبلؿ عينيها ػ ُب نقاًا ػ 
                                                           

رٌقم كتبو كأبوابو كأحاديثو ٤تمد فؤاد  –ابن حجر العسقبلٍل : فتح البارم بشرح صحيح البخارم  - ُ
كقد  ُِِ/ٔ –ق ُّٕٗ –ا١تكتبة السلفية  –عبد الباقي ، كأشرؼ على طبعو ٤تب الدين ا٠تطيب 

  َذكرنا حديث الشمس بالتفصيل ُب مبحث ا١تدخ كاالعتذار من ىذا الكتاب 
دار العلـو  –ـ ُٖٓٗ/ُط –ٖتقيق عثماف صاحل الفريح  –لتهامي : ديوانو أبو اٟتسن ا - ِ

  َ  ُُٔ -ُُٓص –السعودية  –للطباعة 
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لتؤكد ىذه الرؤية اٞتمالية اليت يرل فيها الشاعر تلك الفتاة ، ففي صدر البيت 
و التشبيو البليغ ا١تتكئ ٨تويها على اإلسناد االٝتي ا١تعرؼ طرفيصورة الثاٍل ٧تد 

شبو ىو ا١تشبو بو إفادة للحصر كالقصر ػ ىي الشمس ػ بداللتهما على كوف ا١ت
بسبب ذكباف الفوارؽ بينهما ، أك انتفاء اٟتواجز اللغوية اليت ٘تثلها أدااة التشبيو ، 
ثن يؤكد الشاعر ىذا التصوير الشمسي من خبلؿ تفوقها اٞتمايل على الشمس 

فاألخواؿ من عربية صليبة ، األنساب  ذاتالطبيعية ، كمع ذلك فهي فتاة بشرية 
  َ ٍهرقضاعة كاٞتد من فً 

بية يقدـ ٢تا صورة ٚتالية تتحذ من سى كإىل جانب ىذه الصورة النم 
الوصف اٟتسي معواننا على رسم الصورة ، فهي ذات شعر أٍسوىد فاحم السواد  
كالليل ا١تظلم ػ دجوجية ػ كىو من األكصاؼ اٞتمالية ا١توركثة عن العصر اٞتاىلي 

ناعمة اٞتسم لينة األرداؼ كىي كضاحة ُب رؤيتها كالشمس ػ مشسية الرؤل ػ 
كالقد كأهنا الغصن الناعم ػ خوط ػ كىي صورة مأثور أيضنا عن القدماء ، كثلها ما 

ا١تتخلفة عن  يقدمو ُب البيت األخَت من ىذه األبيات عندما يستدعي الظبية
ػ ناظرة ػ  اما عينيهمليأخذ منه القطيع ػ أـ جؤذر خىذكؿ ػ أك كلدىا ػ رشأ ػ

ة ، ككأنو يشبهها بالظبية أك كلدىا ُب سعة العينُت ، كىو تشبيو كيلحقها بالفتا
موركث كذلك من الشعراء اٞتاىليُت الذين ارتبط عندىم برؤية ميثولوجية مقدسة 

، كتقديس للظبية اتكاءن على قصة الغزالتُت اليت عيثر عليهما أثناء حفر بئر زمـز 
    َ الغزالة يستدعي تقديس ا١تشبمو ًما كىو ا١ترأة 

 ( :ُصورة ٚتالية للمرأة فيقوؿ ] بسيط [ ) ابن الركميكيقدـ 
 قو ػػػػني ػػػي ًإلىى في ػػٍولً ػػػػػػػػٍن قى ػػػػػػضىٍيتي ذىًلكى مً ػػػقى 

 

 
 ًضبً ػػتى ػخٍ ػٍورنا كىمي ػػػلو طى ػػحً ػػػٍكتى ػػمي ػػو بً ػػػػػػهي ػػلٍ ػػػػتى  

 

 فو ػػػػي ذىلى ػػفً  ءي وىاػػػػنٍ ػػػػفو قى ػػػػي كىطى ػػػٍورىاءي فً ػػػػػحى 
 

 
 بً ػػػبى ػػي قى ػػزىاءي فً ػػػػػجٍ ػػػفو عى ػػػيى ػػػي ىى ػاءي فً ػػػػػفَّ ػػلى  

 

 كىالشٍَّمًس مىا سىفىرىٍت كىاٍلبىٍدر مىا انٍػتػىقىبىتٍ 
 

 
 ا كىميٍنتىًقبً ػػػٍسنن ػػرو حي ػػفً ػػسٍ ػػٍن مي ػػػكى مً ػػػيػػػػاىً ػػنى  

 

                                                           
دار الكتب كالوثائق القومية  –ـ ََِّ/ّط –ٖتقيق د/ حسُت نصار  –ابن الركمي : ديوانو  - ُ
  َ  ُُٗ/ ُ –مصر  –
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إف الصورة اليت يقدمها ابن الركمي ُب ىذه األبيات صورة بصرية  
عمد فيها إىل رسم صورة جسدية للمرأة يغلب عليها الطابع اٞتمايل بدءنا خالصة 

من صغر السن ا١تصحوب بنعومة اٞتسد / فػينيق ، كمركرنا بتبلعبها بصغار السن 
الصفتُت قد أسرت ككباره على حدٍّ سواء / مكتحل ، ٥تتضب ، ككأهنا ًاتُت 

الذم مل ٮتلي  كىو اٟتىوىر ُب الشعر اٞتاىلي اٞتميع ، كمركرنا بالوصف األثَت للعُت 
ر اٞتامع وى ميثولوجية يربطها البعض بالداللة ا١تعجمية للحى ميثودينة ك من تأكيبلت 

، كمن ٙتة يكوف ٢تذين اللونُت ُب العُت بُت شدة السواد كشدة البياض ُب العُت 
" األمومة ُب ثنائيتها األسطورية الفريدة باعتبارىا ربةن للحياة كا١توت  داللة على

كاستمر  (ُ) " كالكاىن األمومي زمننا طويبلن  الضدين اللذٍيًن أرمقا الشاعر اٞتاىلي
اٟتاؿ على ذلك عند الشعراء العباسيُت تأثرنا باٞتاىليُت دكف أف يشاركوىم ُب 

  َ تلك النظرة التقديسية
كاستدعى البعض داللة اٟتىوىر على ا٢تبلؾ كالبوار كفساد األمور ، كربط   

ُب حُت عرمج  (ِ)بينها كبُت ا٢تبلؾ كالبوار الذم يصيب الرجل من عيوف ا١ترأة 
البعض على األساطَت ا١تصرية القدٯتة كربط اٟتىوىر بعُت حورس  كما ارتبط ًا من 

( كتلك آراء ليس من ا١تمكن إغفا٢تا أك ٕتاىلها ؛ إذ  ّ)دالالت التعظيم كالتقديس
كلها تستدعي إىل اٞتانب التقديسي القيمة اٞتمالية اليت نراىا األساس ُب 
التصوير الفٍت للعيوف ُب الشعر العريب كخاصة بعد اإلسبلـ ، كما ُب القرآف الكرَل 

اٞتنة كىن  دالالت مؤكدة ١تا يتمتع بو نساء أىلكاٟتديث النبوم الشريف من 
اٟتور العُت من اٞتماؿ كالوضاءة ، كرٔتا كاف ذلك ىو اٞتديد الذم أضفاه 

  َاإلسبلـ على ىذه الصورة من كصف العيوف باٟتور 
كمل يقنع ابن الركمي من تقدَل ىذا الوصف للعيوف / اٟتوراء ، كإ٪تا 

كىو  كغزارهتا ،أضاؼ إليو كصفنا آخر ىو الوطف بداللتو على طوؿ رموش العُت 
                                                           

رسالة  –طو غالب عبد الرحيم طو : صورة ا١ترأة ا١تثاؿ كرموزىا الدينية عند شعراء ا١تعلقات  - ُ
  َ  ُٓٔص  –ـ ََِّفلسطُت  –نابلس  –جامعة النجاح  –ماجستَت 

 –رسالة ماجستَت  –دراسة ميثولوجية  –دعاء ىشاـ بكر اشتية : العُت ُب الشعر اٞتاىلي  - ِ
  َ  َُُص  –ـ َُِْسطُت فل –نابلس  –جامعة النجاح 

ضمن أعماؿ ندكة  –دراسة ُب األصوؿ  –د/ إحساف يعقوب الديك : أسطورة العُت بُت ا٠تَت  - ّ
 َِٖص  –ـ َُِّتونس  –القَتكاف  –كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية   –: الشر القيمة كا٠تطاب 
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كصف من األكصاؼ اٞتمالية احملببة ُب ا١ترأة العربية كا١تأثورة من الشعر العريب 
القدَل ػ اٞتاىلي ػ كاجتماع اٟتىوىر كالوىطىف فيو إشارة إىل ما ُب العينُت من اٞتماؿ 

ٍب يقدـ ابن الركمي من األكصاؼ اٟتسية  َيأسر الصغَت كالكبَت على حدٍّ سواء 
قنواء ُب  مع ارتفاع الوسط/  الصىغىرًقصىر ك ببا لؤلنف كىو الكصفنا ٤ت٢تذه ا١ترأة 

، ٍب ينتقل إىل اٞتسد ، فيقدـ كا٠تنس احملبب ُب الغزالف ذلفو ، فتكوف  
األكصاؼ احملببة ُب ا١ترأة من مثل ضخامة الفخذين/ لفماء ، مع رقة ا٠تصر 

ككلها ، كًعظىم العجيزة كضمورىا/ عجزاء ُب قبب ، كضمور البطن/ ىىيىف 
أكصاؼ ٚتالية مأثورة من الشعر اٞتاىلي الذم أيغـر شعراؤه بالربط بُت ا١ترأة 
كاٟتيوانات الشائعة عندىم كالناقة كاٟتصاف كالغزاؿ ، تلك الرموز اٟتيوانية اليت 

ذت مداخل للتفسَت ا١تيثوديٍت ا١تقدى  س للمرأة كتلك اٟتيوانات ، كاعتبار٫تا ٚتيعنا اٗتن
كرٔتا  (ُـ الشمس ، كما تستدعيو من دالالت ا٠تصوبة كاألمومة )رموزنا أرضية لؤل

إذا ما أزالت لكل ذلك كانت الصورة األخَتة اليت يقدمها للمرأة عندما يشبهها 
النقاب عن كجهها بالشمس ، كبالقمر عندما تسًت كجهها بالنقاب ، كُب كبل 

كحيد ا١تغنية ، كعندما ييطلب إليو كصف  َاٟتالُت يتعجب من حيسنها كٚتا٢تا 
 ( : ٬ِتد األمر من السهولة ٔتكاف ، فيقوؿ ] خفيف [ )

ػػػ ػػػا قىػػاؿى : ًصػٍفػػهى  ػػاػػػػكىغىػػرًيػػػػرو بًػحيػٍسػنًػهى
 

 
ػػيّْػػنه كىشىًديدي    قيػػػػػٍلػػػػػتي : أىٍمػػػػرىاًف : ىى

 

ػػػا أىٍحػػػػسىني األىٍشػػ  يىٍسهيلي اٍلقىٍوؿي : ًإنَّػػهى
 

 
ػػػري الػػتَّػػػٍحًديػػدي    ػػػيىػػػػػػػاًء طيػػػػػرِّا كىيىػٍعػػسي

 

ٍمػػ  شىٍمسي دىٍجنو ًكلى اٍلميًنيرىٍيًن ًمٍن شى
 

 
ػػا يىٍستىًفيدي    ػػػػػػػػسو كىبىػػػػػػػٍدرو ًمػػٍن نيػػػورًىى

 

ػػػػػػػػػػا ػػػػػػلَّى ًللنَّػػػػػاًظػػػػػػرًيػػػػػنى ًإلىػػػٍيػهى  تىػػتىػػجى
 

 
ػًعػػيػػػػػػدي   ػػػػػػا كىسى ػػػػًقػيّّ بًػحيػٍسػنًػػػهى  فىػػػػػػػشى

 

ػػػني الٍػػقيػليػػوبى كىتىػػٍرعىػػػػػػػػػا  ظىػٍبػيىػػةه تىػٍسػػكي
 

 
ػػػػا تىػػٍغػػرًيػػدي   ػػػػػػػػػػػػػػا كىقيػػػٍمػػرًيَّػػػػػػػػػةه لىػػػػهى  ىى

 

                                                           
  َ  ٖٓانظر : علي البطل : الصورة ُب الشعر العريب ػ سابق ػ ص  - ُ
  َ  ّٕٔ/ِديواف ابن الركمي  - ِ
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بُت الدكاؿ اللغوية آلية اتكأ  كيبدك أف اعتماد أسلوب ا١تقابلة بالتضاد
عليها ابن الركمي إلبراز الصورة اٞتمالية ٢تذه ا١تغنية ، كمن ىذه ا١تقاببلت : ىُت 
كشديد ، يسهل كيعسر ، مشس كبدر ، نور كدجن ، شقيو كسعيد ، كيقفنا من 
بينها الشمس كالبدر ، ك٫تا منصباف على حيسنها الذم يقف أمامو اثناف ال ثالث 

شقيو كسعيد ، كألهنا أحسن األشياء طرها فإهنا تشبو مشس دجن ػ ظبلـ ػ ٢تما : 
٫تا يستفيداف نور ك٬تعلهما الشمس كالقمر  و ليجمع بُتُب كضاءة كجهها ، بل إن

،ٍب ٮتتتم كصفها اٞتمايل بتشبيهها بالظبية ، ذلك التشبيو ا١توركث كجهها  من نور
لداللة عليو عناصر البيئة الطبيعية الداؿ على ما للمرأة من ٚتاؿ طبيعي يوظف ل

اليت ال تشَت إىل تقليد  احمليطة بو ، كىي الطبيعة اٟتيوانية ذات ا٠تلفية ا١تيثولولوجية
التقديس كالعبادة ، بقدر ما تشَت إىل تقليد فٍت أفاده الشعراء العباسيوف من 

 ( :ُ) ] طويل [فيقوؿ للبيٌت كيرسم البحًتم صورة  َ الشعراء السابقُت عليهم
ػػػػا  لىػػيىػػػػاًلي ليػػػػبىػػٍيػػنىى بىػػػٍدري لىػػػػٍيػػػًلي ًإذىا دىجى

 

 
ػػػػػاًرم اٍلميٍسًفًر اٍلميتػىوىضّْػحً    كىشىٍمسي نػىهى

 كىمىػا اٍلوىٍردي يىٍجليوهي الضُّحىى ًفي غيصيونًوً  
 

 
ػػػػػدٍَّم ليػبىػٍيػنىى كىأىٍمػلىػػػػحً    بًأىٍحسىنى ًمػػػػٍن خى

 

كىذا اٞتمع بُت البدر كالشمس كما يستدعيانو من ا١تفارقة الداللية بُت 
اليت تضيء ليلو ّتما٢تا ،  ا١تصراعُت ، إ٪تا يرسم صورة الوضاءة كاٞتماؿ ٢تذه ا١ترأة 

، ٍب يؤكد ىذه الوضاءة من خبلؿ تفوؽ ٚتاؿ كما أهنا الشمس اليت تضيء هناره 
كيتغزؿ ُب  ٬َتلو الضحى ٚتالو ككضاءتو الذم خدٍيها ككضاءهتما على الورد 

 ( : ِٚتاؿ الوجو كالعُت كاٞتيد كلُت القٌد ، فيقوؿ ] خفيف [ )
 رٍ ػسّْ ػا الػنى ػفي ػاعً ػػسى ػٍو يي ػػػػٍرًب لى ػػػػػسّْ ػًإفَّ ًفي ال

 

 
اػً ا كىئػػػين ػشٍ ػنى مى ػػيػشً ػمٍ ػا يى ػػوسن ػػمي ػبي شي    يدى

افى ػػػتى ػػيى    ػػػػػػػػػػًرضٍ ػػػعٍ ػػػكىيى  فّْ ػػػػػػػػػاألىكي ػنى بً ػػػػػػػػعٍ ػػدى
 

 
 ديكدىاػػػػػػػػػػا كىخي ػػػػػػػػػػوىاًرضن ػػػا عى ػػػػػػػػنى ػػيٍ ػلى ػعى ػػنى  

 تو أىرىاهي ػػػػػيػػػػػتً ػػػػػػٍن شى ػػػػػػػػنى عى ػػػػػػػػػمٍ ػػسَّ ػػػبى ػػتى ػػيى  
 

 
                                                           

دار ا١تعارؼ  –ـ ُٕٕٗ/ّط –ٖتقيق كتعليق كشرح حسن كامل الصَتُب  –البحًتم : ديوانو  - ُ
  َ  َْٓ/ُ –القاىرة  –
  َ  ُٗٓ -َٗٓ/ُالسابق  - ِ
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اػػػػػػػػػػزًيػػػػػػػمى لن أىٍك ػػػػػصَّ ػػػفى ػػا مي ػػػوىانن ػػػػػػحي ػػػأيقٍ    دى
ـى ريكىاقن ػػػػػػػٍد أىقى ػػػػػػػلي قى ػػػػػػػػيٍ ػػػػنى كىاللَّ ػػػػػػريحٍ    اػػػػػػػػا

 

 
 ودىاػػػػػمي ػػًو عى ػػيػػاحى فً ػػبى ػػػصَّ ػػنى الػػػػػػػمٍ ػػػأىقى ػػػفى  

 أىفٍ ٍت ػػػػػػاًة أىبى ػػػػػػػػػػهى ػمى ػػًل الٍ ػػػػػثٍ ػػاةو مً ػػػػػهى ػػمى ػػػػبً  
 

 
 دَّ صيديكدىاػصي ػػػلى أىٍك تى ػػػػوىصٍ ػػػػلى الٍ ػػػػػصً ػػتى  

 ػػنى اٍلحيٍسػػػذىاًت حيٍسنو لىًو اٍستػىزىادىٍت مً  
 

 
اػػػزًيػػٍت مى ػابى ػػػا أىصى ػػػػػمى ػػػًو لى ػػػػػػػيٍ ػػًن ًإلى ػػػػ   دى

 ػػػػسي بػىٍهجىةن كىاٍلقىًضيبي الٍػػػمٍ ػشَّ ػػيى الػػػهً ػػػفى  
 

 
اػػيػٍرفنا كىجً ػػمي طى ػػػرّْئٍ ػػا كىالػػػػينن ػػضُّ لً ػػػػػػغى ػػ   دى

 

كىذه األبيات يوظف فيها البحًتم حقوؿ اٟتيواف كالنبات كالنجـو ؛ 
لَتسم صورة ٚتالية خالصة ٢تذه ا١ترأة ا١تمثلة للحقل البشرم ، فمن اٟتيواف 

على التشبيو  كىو القطيع من الظباء ، كمن النساءيستدعي ُب البداية السرب 
كقد جعل ُب ىذا السرب من النساء مشوسنا  (ُبالظباء كما كرد ُب لساف العرب )

ا ، كالصورة ىنا مركبة متداخلة حيث يشبو النساء  كجعلهن ٯتشُت مشينا كئيدن
كىن يتدافعن كيبدين بالظباء ػ السرب ػ ٍب يستعَت ٢تن الشموس تصر٭تنا ًن 

فتبدك أسناهنن كأهنا األقحواف ،  حاجاهتن كيكشفن كجوىهن ، كيتبسمن
كلوضاءة كجوىهن أثر ُب الليل ، إذ بدا الليل بوجوىهن كأف بو عمودنا من نور 

   َ يضيئ ظلمتو
كما ذاؾ العمود ا١تضيء إال امرأة استدعى ٢تا اٟتقل اٟتيواٍل مرة أخرل ؛ 

كمن ٙتة ،  ُب البياض ١تبلءمة عمود النور الذم أضاء الليل إذ كٌت عنها با١تهاة
يكوف ا١تراد باستدعاء ا١تهاة ىنا ىو اإلشارة إىل كضاءة كجو ا١ترأة ؛ ألف تشبيو 

ُب ختاـ أكد ذلك ك ( ِا١ترأة با١تهاة ُب البياض ، إ٪تا يعٍت بو البٌلورة أك الدرة )
كىو كلد الظيب األبيض ا٠تالص البياض ، كمن ٙتة جعلها رئمنا عندما األبيات 

يكوف االستدعاء مؤكد لداللة البياض كاإلشراؽ كالضياء ، بيد أنو حدد الوجو 
اٞتامع بينهما كىو الطرؼ حيث العيوف ، كاٞتيد حيث العنق ، كالوجهاف كبل٫تا 

  َيعيناف على الرؤية اٞتمالية اليت يرل ًا تلك ا١ترأة 
                                                           

  َمادة سرب   – ْْٔ/ُابن منظور : لساف العرب  - ُ
  َمادة مها   – ِٗٗ/ُٓالسابق  - ِ
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، كالقضيب قد ييراد  حقل النبات القضيب الغض اللُت كيستعَت ٢تا من
بو السهم من القضبة كىي شجرة تيصنع منها السهاـ  ، كٚتع القضيب : القضىب 

قبل ، كقد يراد بالقضيب الناقة اليت ريًكبٍت كلن تيلٌُت أك القٍضب بتسكُت الضاد 
 ٘تهر الرياضة ملكقيل أيضنا : ىي مل تيرض ، قيل القضيب : الناقة اليت ك ذلك ، 

كلكنو جعلها لينة ، كمن ٙتة يكوف الوجو اٞتامع  (ُ) يستوم فيها الذكر كاألنثى
كىو ٦تا  بُت استدعاء تلك ا١تفردة ا١تنتمية إىل حقلٍي اٟتيواف كالنبات ىو اللُت

    َسناسب الوصف اٞتمايلم الذم يقدمو لتلك ا١ترأة 
للمرأة صورة مطولة ُب داليتو اليت بلغت ق[  ُٖٗابن مناذر ]ت كيقدـ

 ( :ِ] رمل [ )عدة أبياهتا كاحدنا كأربعُت كأربعمائة بيت ، يقوؿ منها 
 اػػػػػػػػهى ػػػػػارىاتً ػػػػػػػػٍت ًإلىى جى ػػامى ػػػػػػكىًإذىا قى 

ًإنَّ ػػػٍض بً ػػػػخَّ ػػمى ػػػػٍم تى ػػػػػلى   اػػػػػػمى ػػػوىالَّدو كى
 لىى اٍلًمٍلًح لىهىاػعى ٍسني ػػحي ػػدى الٍ ػػشىهً 

 ره ػػػػػػػػمى ػػػػا قى ػػػػػوىى ػػػسو كأىبي ػػمٍ ػػبًٍنتي شى 
اػقٍ ػػتى  ـي النٍّْسوىافى ًفي اٍلحيٍسًن كىمى  دي

 

قىًصدٍ ػػرنا فىكى ػػػػرىٍت أىطٍ ػػػأىطَّ   ادىٍت تػىنػٍ
 ٍسنىاًء تىٍمخىاضي اٍلوىلىدٍ ػحى ػػةي الٍ ػػػػػػػآفى 
 شىًهدٍ هىا اٍلًمٍلحي عىلىى اٍلحيٍسًن ػكىلى 
 دٍ ػػػػػػػػػودو كيلً ػٍولي ػػػنى مى ػػػػسى ػػٍت أىحٍ ػػأىتى ػػػػفى 
ـي السَّاًعدي كىاٍلكىفُّ اٍلعىضيدٍ ػػػػقٍ ػػيى   دي

 

اٞتمالية اليت تناكؿ رٝتها رٝتنا حسيا  فهو يقدـ للمرأة تلك الصورة
الذم ال يغض منو سول الوالدة حلة من اٞتماؿ الضوئي كمعنويا كصل ًا إىل مر 

يشهد ٢تا كل شيء باٟتيٍسن كاٞتماؿ ، شهادة تنسبها إىل القمر كالشمس ، إذ 
، كىي صورة ٚتالية نلتقيها  ككأهنا ٟتيٍسنها كٚتا٢تا تنتمي للشمس أمها كللقمر أبنا

ُب الشعر العباسي ، ليجمع الشاعر فيها بُت الشمس كالقمر من حيث اٞتماؿ 
ها ىذا اٞتماؿ بنسبتها إىل القمر الضوئي ، كينسب إليهما ا١ترأة ، ككأنو يعطي

كالشمس ، نسبة ال ٯتكن معها إ٫تاؿ اٞتانب األسطورم ا١تتعلق بأبومة القمر 
  َكأمومة الشمس  

، كما كال يقنع ٤تمد بن مناذر من تقدَل تلك الصورة اٞتمالية للمرأة 
قدممو من أكصاؼ حسية جسدية بدا الوجو من خبل٢تا مشسنا ، كما بدا قمرنا ، 

                                                           
  َمادة قضب   َٖٔ/ ُابن منظور : لساف العرب  - ُ
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطُت  –ٚتع كٖتقيق د/ ٤تمد غريب  –ابن مناذر : شعره  - ِ

  َ  ْٔص  –ـ ََِٗمصر  –اإلسكندرية  –دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر  –لئلبداع الشعرم 
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لشمس كالقمر ُب كصف ا١ترأة ، كإ٪تا يقدـ ٢تا صورة ٚتالية ُب صورة جامعة بُت ا
 ( : ُأتى فيها ٔتا يؤكد تلك اٞتمالية ، فهو يقوؿ ] ٥تلع البسيط [ )

ػػػػػاءىٍت تيػرىفّْػػػػػػلي ًفي ثًيىػػػػػػػػػابو   جى
 وسه ػا شيمي ػشىٍمسه عىلىى كىٍجًههى 

 

ػػػػػػػػػػػػافً  ػػػٍنػػدىرىانًػيَّػػػػةو ًحػسى  ًإٍسػػػكى
 افً ػػػػػػػمى ػػػػسه ثى ػمي ػا أىشٍ ػػػػػػػػػهى ػػزيفُّ ػػػتى 

 

فمما يؤكد ًا ٚتاليتها كصفو مشيتها ا١تتبخًتة ػ داللة العيٍجب بالنفس ػ 
ُب ُب ثياب ىي ذاهتا ٚتيلة بنسبتها إىل مدينة اإلسكندرية ، ثك زاد ىذا التأكيد 

البيت الثاٍل باستدعاء دالٌة مشس ثبلث مرات منكرة تعظيمنا ، بدأىا ًذا الوصف 
ـ : ىي مشس ، فتكوف الصورة بلإذ تقدير الك ػ ا١تبتدأ ػ اإلسنادم احملذكؼ ا١تسند

، كقد يكوف ا١تذكر حاالن  تشبيهية مركزة على ا١تشبو بو ؛ ألنو ا١تراد من الوصف
ُب كبل األمرين تأكيد على الوصف اٞتمايل كيكوف التقدير جاءت كشمس ، ك 

ا١تشبو للمرأة بالشمس ، كألهنا كذلك فإف من تداعيات التبخبًتي كالعيجب بالنفس 
وس أك ًٚتاحه ، فهي ال تيطالع الرجاؿ كال تيطمعهم تدليبلن ّتما٢تا ،  أف يكوف ٢تا مشي

ىنم مشوس ػ كمن تداعيات التبخًت كالعيٍجًب كذلك أف الفتيات البلٌب يصحبنها 
     َشبيهات بالشمس ػ كذلك 

 ( : ِ[ )ق[ ُب صورة للمرأة ]مديدِْٓكيقوؿ ماٍل ا١توسوس ]ت 
 يىا نىًسيػمى الرّْيًح ًفي السَّحىرً 
ػػٍرتى ميػػٍقػلىػتىػػػوي   ًإفَّ مىػػػػٍن أىٍسػهى

 

ػػرً  ػًبيػػوى الشٍَّمًس كىالٍػػقىمى  كىشى
 بًػػالسػػَّهىرً لىػػقىػػرًيػػػري الٍػػعىػػػػٍيػًن 

 

كالصورة على بساطتها الظاىرة من حيث تشبيو ا١تعشوؽ بنسيم الريح ُب 
السحر ، كالتشبيو بالشمس كالقمر ، إال أف ىذا التصوير يقـو باستدعاء دالالت 
متعددة ٯتكن للمتلقي استدراكها ُب ا١تعشوؽ ، كذلك من خبلؿ األصداء 

يستدعي الرقة كا٢تدكء الداللية اليت تصاحب ا١تشبمو بو ، فنسيم الريح ُب السحر 
، كالشمس كالقمر ككلها أجواء تناسب السياؽ الغزيل كالوداعة كالسكوف 

يستدعياف الوضاءة كاإلشراؽ ، كلعل البيت قد أكد أمثاؿ تلك الدالالت حيث 
   َرضا العاشق بالسهر كسط ىذه األجواء اليت تثَتىا أكصاؼ احملبوبة 

                                                           
  َ  ُٖٔشعر ابن مناذر ػ السابق ػ ص  - ُ
دمشق  –منشورات كزارة الثقافة  –ٚتع كٖتقيق عادؿ العامل  –ماٍل ا١توسوس : شعره كأخباره  - ِ

  َ  ٓٔص  –ـ ُٖٖٗ
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للمرأة من خبلؿ الصورة الوصفية  كيقدـ الشاعر ربيعة الرقي صورة ٚتالية
٢تا ، كىي صورة ال ٗتلو من األثر الًتاثي مقدىمنا ٢تا تقدٯتنا ينم عن مدل حبو 
كىيامو ًا ، مع إشارات صر٭تة لتأثَت حيسنها كٚتا٢تا على الناس ٚتيعهم ؛ إذ 

لنوف اهلل تعاىل كييعظمونو على خلقو مثلها ، كأف ا١تلوؾ إذ كا ٢تا ا رأكا ٚتا٢تا خر ٬تي
( يقوؿ منها ُساجدين ، كذلك ُب قصيدتو اليت استملحها ابن ا١تعتز العباسي )

 (  :ِ] كافر [ )ربيعة الرقي 
 اتو ػػػرَّكىاًدؼي ميٍشرًفى ػدىٍت ًمٍنًك الػػبى 

 وً ػػكيرًيػاشٍ ػػًك فى ػػػاًؾ رىبُّ ػػػػٍد أىٍعطى ػػكىقى 
 فىمىا الشٍَّمسي اٍلميًضيئىةي يػىٍوـى دىٍجنو 

 ٍسنناػاسى حي ػػًت النَّ ػػػأىقٍػبػىٍلًت ريعٍ ًإذىا 
 اػػػػٍومن ػػػليوؾى رىأىٍكًؾ يى ػػمي ػػػلىٍو أىٍف الٍ ػػفى 
 رناػػػػػػػنى أىمٍ ػػكٍ ػػلى ػػاءى مى ػػسى ػػػنّْ ػػٍو أىفَّ الػػػكىلى 
 االن ػػػػػقى ػػػا ثً ػػػًت أىٍردىافن ػيػػطً ػػػػٍد أيعٍ ػػقى ػػػػػلى 

ـى نىخى   اػػصن ػػًدعٍ  اؿي ػػػػًإذىا ريٍمًت اٍلًقيىا
 اػػػػػٍدًت قػيٍلنى ػػػًت ثيمَّ سىجى ػيٍ ػػلَّ ػػػًإذىا صى 

 

 اػػػػػػاًس ًدينى ػدىٍع لًلنَّ ػػػػٍم تى ػػرىكىاًدؼي لى 
 اػٍوؽى كىٍصًف اٍلوىاًصًفينى ػػاالن فى ػجىمى 
لً ػى بػٍوـى تى ػػػػًك يى ػػػنٍ ػػسىنى مً ػػبًأىحٍ   اػػػػينى ػذَّ

ًإٍف أىٍدبى   اػػػونى ػػعييي ػػالٍ ٍدًت ػػيَّ ػػػػٍرًت قى ػػكى
 اػػػٍن جىمىاًلًك سىاًجًدينى ػػػػلىخىرُّكا مً 

 اػًنينى ػػٍؤمً ػػمي ػػرى الٍ ػػيػػػًت ًإذىٍف أىمً ػنٍ ػػكي ػػلى 
 ا الى تىٍحًمًلينىاػٍلًت مى ػػػمّْ ػػػػػٍد حي ػػػػػكىقى 
ـى فى ػػػػػًقيى ػػًك الٍ ػػػػانًعٍ ػػييمى   اػػػًدينى ػػعي ػػتػىقٍ ػػا

 ا سىجىدىٍت ًسًنينىاػهى ػػتى ػػيٍ ػػػػا لى ػػػػػػػأىالى يى 
 

لقد عرضنا ٢تذه اللوحة الوصفية دكف القناعة بالشاىد الداؿ على  
موضوع البحث الذم ٯتثلو البيت الثالث من تلك األبيات ، حيث ينفي الشاعر 
أف تكوف الشمس ا١تضيئة أحسن كأٚتل من احملبوبة عندما تكشف عن كجهها 

لى استمرار الوضيء متبٌذلة ، أقوؿ : لقد عرضت ٢تذه اللوحة ا١تطولة للداللة ع
ائتناسنا باالستعارة من اٟتقل تلك الصورة ا١توركثة للمرأة من حيث ثقل الركادؼ 

اٟتيواٍل ُب العصر العباسي ، ٦تا يعٍت أف العناصر اٞتمالية األساسية للمرأة ال 
تص بعصر دكف آخر ، كأف الذكؽ الرجويل ُب ا١ترأة متشابو رغم اختبلؼ  ٗتي

ل ُب ا١ترأة تظل حاضرة، ة كا٠تصوبة اليت يأملها الرجثار العصور ؛ إذ إف عناصر اإل
إثارة تدفع  مناطتظل فتلك الركادؼ الثقيلة اليت تعوؽ حركة القياـ عند ا١ترأة 

                                                           
 –دار ا١تعارؼ  –ـ ُٕٔٗ/ّط –ٖتقيق عبد الستار أٛتد فراج  –ابن ا١تعتز : طبقات الشعراء  - ُ

  َ  ُِٔص  –القاىرة 
 –منشورات كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي  – صنعة زكي ذاكر العاٍل –ربيعة الرقي : شعره  - ِ

  َ  ٗٔ -ٖٔص  –ـ َُٖٗدمشق 
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ُب نظرة ال  ٗتلو من غرزية  رأة رأسها من السجودالرجاؿ إىل ٘تٍت عدـ رفع ا١ت
 َ  قلنارجولية تكاد تكوف معممة بداللة ضمَت اٞتمع ا١تتكلم ُب 

كٙتة أمر آخر ٯتكن التماحو من الصورة الوصفية السابقة اليت ترتبط 
بصورة أساسية با١تبصرين ، كأف أكفماءى البصر قد ٗتذ٢تم األكصاؼ اٟتسية عن 
رسم الصورة الدقيقة للمرأة ، فوضاءة الوجو ال يراىا إال ا١تبصركف ، ككذا ثقل 

، بيد أف الشاعر الضرير من مثل ربيعة  كما يستدعيو من بطءو ُب اٟتركة األرداؼ
الرقي كبشار بن برد كأيب العبلء ا١تعرم كغَتىم قد أجادكا مثل ىذا الوصف 

كرة ٦تا حفظوه من الشعر اٞتاىلي حيث تشبيو كضاءة اٟتسي من ٥تزكف الذا 
الوجو كٚتالو بالشمس ، كربط األكصاؼ اٞتسدية للمرأة بالبيئة اٟتيوانية ، كىي 

يت ال ٯتكن للمتلقي إزاءىا سول استدعاء فكرة ا٠تصوبة كاألمومة األكصاؼ ال
اليت أكلتها الدراسات ا١تيثولوجية عنايتها ، كلعل ُب البيت األخَت من أبيات ربيعة 

    َ الرقي ما يؤكد ذلك
كيقدـ عوؼ بن ملحم ا٠تزاعي ػ من شعراء العصر العباسي األكؿ ػ 

ٚتالية المرأة كٚتاالن ما قدمو من صورة  كصفية لليلة طيبة ، زادىا طيبناصورة 
 ( : ُ، فيقوؿ ] طويل [ ) قضى معها تلك الليلة صغَتة السن

لىتػينىا طىابىٍت كىطىابى ًبهىا اٍلهىوىل  كىلىيػٍ
 

 
ا أىٍك كى    ري ػادى يػىٍنسىًلخي اٍلفىجٍ ػًإلىى أىٍف بىدى

 

هى ػػػا عى ػػػػفىمى  لىتػٍ  ةو ػػػػلىةه ذىاتي نًٍعمى ػا لىيٍ ػػػػدى
 

 
لىةي اٍلًفطٍ ػكىالى لىيٍ    رً ػػلىةي األىٍضحىى كىالى لىيػٍ

 

 اػػًإذىا ًىيى ًقيسىٍت بًالَّليىاًلي كىجىٍدتػيهى 
 

 
لىةى اٍلقى ػادي ييسىاًكم فىٍضليهى ػػيىكى    ٍدرً ػػا لىيػٍ

 

 لىةو ػػػطىفٍ ػػاًح بً ػػػػػػػا حىتَّى الصَّبى ػػػػػتىمىلٍَّيتػيهى 
 

 
 ٍدرً ػػبى ػالشٍَّمًس كىالٍ ميصىوَّرىةو أىبٍػهىى ًمنى  

 

هى ػوؿه بً ػػػػقػىتي  يػٍ نػى لّْ ػػوبه بً ػػلي ػػػػا خى ػػعىيػٍ  اػػهى ػدى
 

 
 ليوبه ألىٍلبىاًب الرّْجىاًؿ كىمىا تىٍدًرمػػسى  

 

                                                           
دار يافا  –ـ ََُِ/ُط –إعداد كٚتع كٖتقيق  -د/ رشدم علي حسن : شعراء عباسيوف  - ُ

  َ  ُِِص  –األردف  –عىمماف  –العلمية للنشر كالتوزيع 
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إف اٞتمالية اليت ترتسم خطوطها ُب تلك الليلة إ٪تا تستمد عناصرىا من 
، فطيبها كطيب ا٢تول األجواء ا١تقدسة اليت ترسم مبل٤تها عند الًقرىاًف بينهما 

استمر حىت انسبلخ الفجر ٔتا يوحي بو من األجواء الركحية البهيجة اليت تبعثها 
، كىو ما يبدك من التعبَت بالفجر دكف النهار ، كانسياقنا  سفصبلة الفجر ُب الن

، أما ا١ترأة يلة الفطر كاألضحى كليلة القدر مع ىذه األجواء ا١تقدسة استدعاء ل
اليت قضى معها تلك الليلة ، فإهنا طفلة رخصة ناعمة ، كالنعومة دليل ثراء كراحة 

، كالتعبَت كىي صفة موركثة عن اٞتاىليُت ، كصورهتا أًى من الشمس كالبدر 
ها من بالبهاء ىنا يستدعي ما ختم بو األبيات السابقة تلك األكصاؼ ا١تبالغ في

م دكف دراية منها أهنا تفعل قتل للرجاؿ بعينيها كخىٍلبو ٢تم بدال٢تا ، كسٍلبو أللباً
ًم ذلك الفعل ، ككل ذلك من الصور ا١توركثة عن الشعراء السابقُت جاىليُت 
كإسبلميُت كأمويُت ، ٦تا يعٍت استمرار األثر الفٍت للشعراء السابقُت ُب إبداعات 

 َ البلحقُت من الشعراء
الشمس كالظيب ُب الطبيعة الصامتة كاٟتية حيث كُب صورة جامعة بُت 

  ( :ُ] منسرح [ )يزيد الكاتب سياؽ الغزؿ يقوؿ خالد بن 
 عىػػػػػػػذَّبىػػًني بًػػالػػػػػػدَّالىًؿ كىالػػػتٌػػػًيػػػػػوً 
ػلّْميًني  ظىػػٍبيه ًمػػػنى الػػػتّْػػػيػًو الى ييػػكى

 اًلعىةه ػًو طى ػػيٍ ػتى ػنى ػٍن كىجٍ ػػػػػالشٍَّمسي مً 
 ٍد ًلميكىتَّبو ػًو جي ػيىا أىٍحسىنى اٍلوىجٍ 

 

ػٍيػفى أيٍرضً  ػػدَّ كىصىػ  ػػيػػػوً عىػػػنّْي فىػػكى
ػػافى مىػػٍن صىػاغى حيٍسنىوي سي   ًفيوً  ٍبحى
 ٍحًكيوً ػًبيًن يى ػػجى ػٍوؽى الٍ ػػػدُّرُّ فى ػػػكىال
لىةو ػػبً   وً ػػػػػيػػػنّْ ػػػٍي أيىى ػػػػكى كى ػػػنٍ ػػػمً  قيبػٍ

 

إف ىذا الشاعر ا١تعركؼ برقة غزلو ؛ حيث " كاف مليح الشعر رقيقو 
يقدـ صورة رقيقة من الغزؿ العفيف الذم ال يكاد  (ِكاليقوؿ إال ُب الغزؿ " )

كمكتفينا ُب اآلف عيًنو بالداللة لوصف اٟتسي ل يبلمس حدكد البنية العميقة
اٟتبيب كداللو كتيهو من  بصدقها كشفافيتها على ما يلقاه من صدالسطحية 

: ظيب سبحاف من  أك ا١تغازلة عذاب ال ٯتلك إزاءه سول اإلغراء ّتمالية الوصف
؛ ألهنا  ماكأ٪تا تستمد الشمس كضاءهتا منه  تُتكضيئ تُت، ككجنصاغ حيسنو فيو 

صيغة استدعاء ، كما يشبهو الدر فوؽ اٞتبُت ، كحيسن الوجو بتطلع منهما 
                                                           

دمشق  –منشورات كزارة الثقافة  –دراسة كٖتقيق كارين صادر  –خالد بن يزيد الكاتب : ديوانو  - ُ
  َ  ُْٔ -ُْٓص  –ـ ََِٔ

  ُٓبغداد ص  ػمطبعة ا١تعارؼ  ػـ ُٔٔٗ/ِط ػٖتقيق د/ كوركيس عواد  ػالشابشيت : الديارات  - ِ
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التفضيل النافية ١تساكاتو فيو ، كل ىذا اإلغراء الغزيل يقدمو مستعطفنا أف ٕتود 
، كا١تراد يهنئ نفسو أك قلبو ُب انزياح أسلويب تغيب فيو عليو بقبلة منو يهنئو ًا 

النفس حيث األنا ك٭تل ٤تلو الػ"ىو " إمعاننا ُب إظهار الصدؽ الفٍت كالعاطفي 
  َى الغزؿ  الذم ٯتيز شاعرنا قصر شعره عل

كُب سػػياؽ ا٢تجػػر كالبػػُت يسػػتدعي ا١تعػػرم أثػػره علػػى ا١تػػرأة الػػيت يبػػدك أهنػػا 
 ( : ُبادلتو التأثر بالفراؽ ، فأخذت ُب البكاء ، يقوؿ ا١تعرم ] طويل [ )

 نىًسيًت مىكىافى اٍلًعٍقًد ًمٍن دىىىًش النػَّوىل
 

 
 كىمىػػػًسػػػػيػػػػػػػلً فىػػػػػعىلَّػػٍقػتًػػًو ًفي كىٍجػػػػنىػػػػػػػػػػةو  

 

يَّػػػػػػػػةو  ػػػػنّْ شىٍمػسى غيػػدى ٍنػػًت أًلٍجػػػػًل السّْ  كىكي
 

 
ػػٍمػػػسي أىًصػػػيػػػػػػػػػلً   ػػػػا ًلٍلػػبىػػػٍيػػػًن شى  كىلىًكنػَّهى

 

إف الصورة اليت يقدمها ا١تعرم ُب البيت األكؿ من اٞتدة كاالبتكار ْتيػث 
( فهػػػو يصػػػور ا١تػػػرأة كقػػػد طػػػار ليبنهػػػا مػػػن أثػػػر ِالبطليوسػػػي )مل ييسػػػبق إليهػػػا ُب نظػػػر 

الفراؽ فنسيت ا١تكػاف الػذم تعلػق فيػو عقػدىا ككػاف بكاؤىػا الشػبيو بالػدر ػ العقػد ػ 
قػػد جػػرل كسػػاؿ علػػى كجنتهػػا ، فكأنػػو لشػػبهو بالػػدر العقػػدي ، كىػػي صػػورة رٔتػػا بػػدا 

 ىذا النحو :فيها بعض اإلغراب الناتج عن التداخل التشبيهي الذم يبدك على 
الدمع ػ ميٍضمىر ػ يشبو الدر ػ ميٍضمىر ػ كمن ٙتػة فػإف الًعقد = ديرو ػ ميضمىر ػ 

الدمع ا١تضمر سياقنا = العقد أٍم ييشبو الًعقد ا١تذكور ، كيكوف الػرابط بػُت الطػرفُت 
الوجنة مسيل الدمع ، كُب البيت الثاٍل يستدعي التشبيو البليغ ليشػبو ا١تػرأة /ا١تكاف 

يٌة ػ للداللة على حداثة سنها الذم ناسبو تصغَت الغداة ، كفيػو بشمس ا لغداة ػ غيدى
داللة على ٚتا٢تا ككضاءهتا الشبيهة بوضاءة الشمس أكؿ النهار ، كىي كضاءة قد 
ا شػػيء مػػن اٟتمػػرة الػػيت تعلػػو الشػػمس عنػػد األصػػيل ،ككػػأف الشػػمس عنػػدما  يشػػًو

لشػفق مثلمػا يتغػَت لػوف ا١تػرأة عنػد تقًتب من ا١تغيب تكتئب كيتغػَت لوهنػا إىل ٛتػرة ا
  َ (ّ) اإلحساس بالفراؽ ، كمن ٙتة كاف تشبيهو إياىا بالشمس عند األصيل

                                                           
ٖتقيق مصطفى السقا كرفاقو  –شركحو للتربيزم كالبطليوسي كا٠توارزمي  –ا١تعرم : سقط الزند  - ُ

  َ  َُّْ -َُِْ/ّا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب  –ـ ُٖٔٗ/ّط –بإشراؼ د/ طو حسُت 
  َ  َُّْ/ّالسابق  -ا١تعرم : سقط الزند  - ِ
  َ ُٓموقع األلوكة اإللكًتكٍل ص  –م د/ ياسر عبد اٟتسيب رضواف : الشمس ُب شعر ا١تعر  - ّ
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كالصورة ىنا كإف كانت بصرية خالصػة حيػث اسػتدعاء الشػمس كاأللػواف 
باعتبارىػػا ميػػدركنا بصػػريها خالصنػػا إال أٌف " الصػػور البصػػرية ليسػػت معدكمػػة ا١تختلفػػة 

ا١تكفػػوؼ ، كذلػػك بفضػػل اٟتيػػاة االجتماعيػػة فقػػد ينتقػػل جانػػب مػػن كجػدانيها لػػدل 
( ُتأثَتىػػػا الوجػػػداٍل بوسػػػاطة األلفػػػاظ الػػػيت تعػػػرب عنهػػػا إىل الشػػػخص ا١تكفػػػوؼ " )

كليست اٟتياة االجتماعيػة كحػدىا الػيت يرجػع إليهػا الفضػل ُب الصػور البصػرية عنػد 
ًهر ًػا إىل جانػب ثقافتػو ا١تعرم ، كإ٪تػا يػدخل معهػا الثقافػة اللغويػة الواسػعة الػيت شيػ

ا كاسػػػػتظهارنا ألشػػػػعار السػػػػابقُت  ػػػػا كنقػػػػدن كيقػػػػوؿ عػػػػن زيػػػػارة َالشػػػػعرية الواسػػػػعة علمن
 ( : ِاحملبوبة ] متقارب [ )

 ارىاتىػػوىقٌػػىٍتػكى ًسػرِّا كىزىارىٍت ًجهى 
 

 ارىاعي الشٍَّمسي ًإالَّ نػىهى لي كىىىٍل تىطٍ 
إال تقريػػػر للصػػػورة إف االسػػػتفهاـ الػػػذم أتػػػى بػػػو ُب عجػػػز البيػػػت مػػػا ىػػػو 

التشػػبيهية الػػيت يقػػدمها ا١تعػػرم ٢تػػذه ا١تػػرأة : إهنػػا مشػػس ، كىػػو ُب اآلف عينػػو تعليػػل 
لداللػػة الصػػدر ؛ إذ ٕتنبػػت زيارتػػو لػػيبلن حيػػث عػػادة لقيػػا اٟتػػب كالغػػراـ ُب الػػذاكرة 
الشعرية العربية القدٯتة ، كزارتو جهرة ُب النهار ػ على غَت ما ىو شائع ػ ألهنا مشس 

ال تطلػػع إال بالنهػػار ، كالصػػورة ىنػػا فيهػػا مػػن الػػذكاء اإلبػػداعي مػػا يػػدع  كالشػػمس
الفرصػػة أمػػاـ ا١تتلقػػي السػػتكناه العبلقػػات بػػُت طرفيهػػا مػػن حيػػث كانػػت مضػػمونية 
يعػػُت السػػياؽ علػػى فهمهػػا ، كُب حواريػػة شػػعرية يقػػوؿ ُب سػػياؽ الداللػػة نفسػػها ] 

 :( ّخفيف [ )
يىػػارىاحىيّْ ًمػػػٍن أىٍجػػػًل   أىٍىػػًلػًهػنَّ الػػػدّْ

 

 
 كىابٍػػًك ًىػػػٍندنا الى النػٍُّؤمى كىاألىٍحجىارىا 

 

 ًىيى قىالىٍت لىمَّا رىأىٍت شىٍيبى رىٍأًسي
 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا كىاٍزًكرىارىا   كىأىرىادىٍت تىػػػػػنىػػػػػػػػػكُّ

 

ا الصٍُّبحي ًفي   رىأٍ أىنىػػػػػا بىػػٍدره كىقىٍد بىدى
 

 
ػػػػػػارىا   ًسػػػػػػكى كىالصُّػػػٍبحي يىطٍػػريدي األىٍقمى

 

                                                           
 –دار الفكر للنشر كالتوزيع  ––د/ عبد الفتاح صاحل نافع : الصورة ُب شعر بشار بن برد  - ُ

 َ ََُص  –ـ  ُّٖٗعىٌماف
  َ  ُُّٕ/ّشركح سقط الزند  - ِ
  َ  ِٓٔ/ِ السابق - ّ
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ػػػػا أىنٍػػًت شىٍمسه  ًإنَّمى  لىٍسًت بىػػػٍدرنا كى
 

 
ػػػػارىا   الى تيػػػرىل ًفي الدُّجىى كىتػىٍبديك نػىهى

 

إف ا١تفارقػػػة الضػػػدية بػػػُت داللػػػة البػػػدر علػػػى ًصػػػغىر ا١تػػػرأة ، كداللػػػة الشػػػيب 
كضػػعفو رٔتػػا قػػد تكشػػف مػػا يػػذىب إليػػو الػػبعض مػػن سػػوء عبلقػػة علػػى ًكػػربى الرجػػل 

ه ُا١تعػػرم بالنسػػاء كسػػوء ظنػػو ًػػٌن ، كاعتقػػاده نيػػدرة العفػػة فػػيهن ) ( فػػا١ترأة ىنػػا تػيعىػػَتى
بظهور الشيب الشبيو بالصػبح ُب رأسػو ، كىػي شػبيهة بالبػدر ، كالصػبح كالبػدر ال 

بيػد أنػو عنػدما يتلقػى ىػذه  ٬تتمعػاف ، بػل يطػرد الصػبح ػ الشػيب ػ القمػر ػ ا١تػرأة ػ
احملاجػػة ا١تنطقيػػة الػػيت تقػػـو علػػى عبلقػػة اسػػتنتاجية ىػػي حجاجيػػة ُب ا١تقػػاـ األكؿ ؛ 
ألف اٟتجاج " فن االنتقاؿ مػن فكػرة إىل أخػرل بشػكل مػنظم كميسػر ، كذلػك أف 
للقوانُت ا١تنطقية خاصية نظامية من جهة ، كىي مػن جهػة أخػرل تعبػَت عػن بعػض 

( كٯتكػػػن ترتيػػػب اٟتجػػػج الػػػيت كردت ُب بيػػػت أيب ِكػػػَت " )أشػػػكاؿ أك عػػػادات التف
 العبلء على النحو التايل :

 أنا بدره  -
 الشيب صبحه  -
 الصبح يطرد البدر ػ األقمار ػ  -

كىػػػػذه ا١تقػػػػدمات الػػػػثبلث تػػػػؤدم إىل نتيجػػػػة كاحػػػػدة ُب نظػػػػر ا١تػػػػرأة كىػػػػي 
 انفصاـ عبلقتها بالشاعر الذم ينقض ىذه النتيجة على النحو التايل :

 سًت بدرناأنًت ل -
 أنًت مشسه  -
 الشيب كالصبح حيث الشمس  -

كالنتيجة الػيت تػؤدم إليهػا ىػذه ا١تقػدمات ُب نظػر الشػاعر ىػي : اسػتمرار 
   َا١ترأة  تلك عبلقتو ب

                                                           
  َ  ََّص  –د/ طو حسُت : ٕتديد ذكرل أيب العبلء  - ُ
ـ َُُِ/ِط –بنيتو كأساليبو  –د/ سامية الدريدم : اٟتجاج ُب الشعر العريب  - ِ
نقبل عن : ا١تنطق اٟتديث لػ  – ّّٗص –األردف  –إربد  –عامل الكتب اٟتديث  –

  َجاف ببلز قريز 
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كيرسم ا١تتنيب صورة بصرية للمرأة اليت سفكت دمو ّتماؿ جفوهنا موظفنا 
 ( :ُاألسلوب اٟتوارم الستكماؿ عناصر الصورة ، فيقوؿ ] كامل [ )

 اػػػػونًهى ػػفي ػجي ػػػي بً ػػػػػٍت دىمً ػػػكى ػػفى ػػػػًإفَّ الًَّتي سى 
 

 
 دي ػػػػػػػلَّ ػػقى ػتى ػًذم تى ػػػػي الَّ ػػػػػػٍدًر أىفَّ دىمً ػػػػػٍم تى ػػػػلى  

 

 رىاًرمى : مىٍن ًبوً ػػػٍد رىأىًت اٍصفً ػػػالىٍت كىقى ػػقى 
 

 
 نىًهدي ػتى ػمي ػػػا : الٍ ػػػػػهى ػػتي ػػبٍ ػػػػأىجى ػػػػػدىٍت فى ػػػػنػىهَّ ػػػػكىتى  

 

 اػاضىهى ػاءي بػىيى ػػيى ػػحى ػغى الٍ ػػػٍد صىبى ػػػفىمىضىٍت كىقى 
 

 
 غى اللُّجىٍينى اٍلعىٍسجىدي ػػا صىبى ػػمى ػي كى ػػػٍونً ػػػػػلى  

 

 ًر الدُّجىىػفػىرىأىٍيتي قػىٍرفى الشٍَّمًس ًفي قىمى 
 

 
 أىكَّدي ػػػػػػػػػػػػتى ػػػػًو يى ػػػػػػػػػػنه بً ػػػػػػػػصٍ ػػػػػػػغي  أىكّْدناػػػػػتى ػػػمي  

 

ُب رسم كٯتكن للمتلقي أف يدرؾ القيمة الفنية كاٞتمالية لتوظيف األلواف 
ا١ترأة كأثرىا عليو من خبلؿ دالتُت مباشرتُت لؤللواف ٫تا : اصفرارم ىذه صورة 

 الضعفُب اآلف عينو عما أصابو بسببها من  ا١تعربا١تضاؼ إىل الذات الشاعرة ك 
رغم ما يرتبط ًذا اللوف الذم ىو لوف الشمس من دالالت  (ِكا١ترض )الذبوؿ ك 

كالسركر كا٠تَت كالسعادة ؛ الرتباطو داللتو على البهجة  من مثلمفارقة ١تا سبق 
كألف الشاعر ُب سياؽ  (ّبالشمس كالذىب كالنحاس كالطيب كبعض الثمار )

ىذه الدالالت كما بينها من مفارقة الغزؿ ، ال نستبعد ٨تن ا١تتلقُت دخوؿ أمثاؿ 
، كما أننا ال ٯتكن إزاحة الداللة على اٞتماؿ  وللداللة على ما يعتمل ُب نفس

األنثوم ُب اللوف األصفر خاصة ُب العصر العباسي الذم حقق فيو ىذا اللوف 
؛ فقد ىاـ العراقيوف " باللوف مساحة كبَتة من ا٠تياة االجتماعية عند العباسيُت 

ر كتغزلوا بالوجوه الصنفر ، كصبغوا ثياًم بالصفرة ، كافتتنوا بالزىور الصنفر ، األصف
  َ  (ْكأكثركا من اٗتاذ الطعـو الصنفر ، كمدحوا اٞتواىر الصنفر " )

                                                           
مطبعة  –ضبط كتصحيح مصطفى السقا كرفيقيو  –العكربم : شرح ديواف أيب الطيب ا١تتنيب  - ُ

  َ  ِّٗ -ِّٖ/ُ –ـ ُّٔٗالقاىرة  –اٟتليب  مصطفى البايب
  َ  ْٕص  –عامل الكتب القاىرة  –ـ ُٕٗٗ/ِد/ أٛتد ٥تتار عمر : اللغة كاللوف ط - ِ
رسالة  –شعراء ا١تعلقات ٪توذجنا  –أمل ٤تمود أبو عوف : اللوف كأبعاده ُب الشعر اٞتاىلي  - ّ

   ِٓص –ـ ََِّفلسطُت  –نابلس  –جامعة النجاح الوطنية  –كلية الدراسات العليا   –ماجستَت 
  َ  ِِّ/ُ –مكتبة النهضة ا١تصرية  –ـ ُّٓٗ/ّط –أٛتد أمُت : فيض ا٠تاطر  - ْ
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اٞتمالية للوف األصفر باعتباره لوف  ةكما ٯتكن لنا أف ندرؾ القيم
الشمس اليت استخدمت ُب الصورة التشبيهية مشبػمهنا بو للمرأة ُب السياؽ الغزيل 

كالوضاءة اليت يستدعيها البيت األخَت عندما يشبو كاإلشراؽ داللة على اٞتماؿ 
ليتساكؽ  ُب الصباح ؛ كىو لوهنا األبيض أكؿ ما تطلع، ا١ترأة بقرف الشمس ىذه 

األبيض الوضاح ؛ ليكوف ىذا ذك اللوف لك مع كصفها بأهنا قمر الدجى ذ
عند  الوصف تأكيدنا الستدعاء لوف البياض ُب البيت الثالث مقركننا بصفة اٟتياء

  َ ىذه ا١ترأة
من اللوف األبيض كاٟتياء يرتبط بالطهر كالعفاؼ ، ك٫تا ٦تا كعاه حقل 

الطهر الشعوب ػ ٔتا فيهم العرب ػ ب" عند معظم  ارتبط فقدمصاحبات داللية ، 
، كمن ٙتة  بداللتو على نقاء العرض من العيوب كالعفاؼكالصفاء ( ُ" )  كالنقاء

" سياؽ ا١ترأة رٔتا كاف ألصق السياقات بالبياض ؛ ذلك أف ىذا اللوف قد  أف ٧تد
  كعليو (ِاكتسب ػ عرفيها ػ كثَتنا من التعلق بأجواء الصفاء كاإلشراؽ كاٟتب " )

كاف اللوف األبيض من األلواف ا١تفضلة عند الشعراء العرب ُب سياؽ الغزؿ با١ترأة  
كإذا كانت الصورة السابقة قد كظفت دالتُت صر٭تتُت  َ ككذلك األمر عند ا١تتنيب

للوف ، فإهنا قد اتكأت كذلك على بعض الدكاؿ اللغوية ا١ترتبطة باللوف من مثل 
صحيح أف سفك الدماء يستدعي بعض دمي اليت تستدعي اللوف األٛتر ، 

استخدامو ىنا رامز إىل ما تركو ٚتاؿ بية كالقتل كا١توت ، بيد أف الدالالت السل
كلعلو بذلك يستدعي معركة طرفها األكؿ العاشق الغزًؿ كىو ا١ترأة من أثر عليو ؛ 

الشاعر ، كالطرؼ الثاٍل ا١ترأة ّتفوهنا اليت سفكت دمو ، ُب داللة كاضحة على 
ا١تعاناة اليت كابدىا الشاعر ُب حبو ٢تذه ا١ترأة ، كسفك دمائو دليلو على عشقو ، 

ٞتياشة أك اٟتادة النتمائو ا (ّ)بالعاطفة كمن ٙتة ال نستغرب ارتباط اللوف األٛتر 
إىل ٣تموعة األلواف الساخنة ُب مقابل اللوف األبيض ا١تنتمي إىل ٣تموعة األلواف 
الباردة ، كبُت السخزنة كالربكدة يتجلى األثر النفسي ا١تضطرب ما بُت ا٢تياج 

 َ الذم ٭تدثو سفك الدماء كالصد كاإل٫تاؿ من ا١ترأة كبركد حيائها 
                                                           

 َ  ٥ٔٗتتار عمر : اللغة كاللوف ػ السابق ػ ص د/ أٛتد  - ُ
 – ِع-٣ٓتلة فصوؿ مج –د/ ٤تمد عبد ا١تطلب : شاعرية األلواف عند امرئ القيس  - ِ

  َ  ٗٓص  –ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب  –ـ ُٖٓٗيناير/مارس 
  َ  ُْٖد/ أٛتد ٥تتار عمر : اللغة كاللوف ػ سابق ػ ص  - ّ
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٤تبوبتو كرد ، كقد ٚتع بُت البياض كالسواد ]  ٚتاؿ كيقوؿ ديك اٞتن ُب 
 (  :ُكامل [ )

ػٍمًس اٍلقيصيوًر كىبىٍدرًىىا  اٍنظيػػٍر ًإلىى شى
 

 
ػػػػػا  ػًة زىٍىػػرًىى ػػػػا كىبىػٍهػجى ػػػػزىامىػػػاىى ًإلىى خي  كى

 

نيكى أىبٍػيىضنا ًمػٍن أىٍسػػػػوىدو   لىٍم تػىٍبلي عىيػٍ
 

 
 كىوىٍجًههىا ًفي شىٍعرًىىاجىمىعى اٍلجىمىاؿى   

 ج

فهو ٬تمع حملبوبتو كل العناصر ا١تنتجة للجماؿ البشرم بدءنا من تشبيهها 
بالشمس اليت تضيء القصور كتزينها ، كمركرنا بالبدر ا١تضاؼ إىل القصور 
استدعاءن لصفة الوضاءة ا١تقًتنة بالبياض ُب النهار حيث الشمس ، كُب الليل 
حيث البدر ا١تشبو بو األثَت ٞتماؿ ا١ترأة ُب الشعرية العربية القدٯتة كاٟتديثة على 
حد سواء ، كمركرنا بالنبات حيث ا٠تزامى ذك الزىر البهيج األطيب ، كانتهاءن 
بالتصريح بانتفاء اٞتماؿ ُب غَت كجهها اٞتامع بُت ٚتالية التضاد ُب بياض الوجو 

  ( :ِا١تعتز ُب كصف ٤تبوبتو ] كامل [ )كيقوؿ ابن  َ كسواد الشمعر 
 كىلىقىػٍد رىأىٍيتي الشٍَّمسى طىاًلعىةن 

 

 
ػػػػػوىاًكػػػػبو خىٍمسً    تىٍختىػػػػاؿي بىػػػػٍيػنى كى

 

 أىقٍػبػىٍلنى ًفي رىٍأًد الضُّحىاًء ًبهىا
 

 
تػىٍرفى كىٍجوى الشٍَّمًس بًالشٍَّمسً    فىسى

 

نلحظ من البيتُت شدة إٟتاح الشاعر على الشمس اليت ترد ثبلث مرات 
، تستأثر احملبوبة منها باثنتُت ، ُب حُت يستدعي الشمس الواقعية مرة كاحدة 

ككأنو يضعنا أماـ ا١تواجهة بُت اياز كاٟتقيقة أك ا٠تيايل كالواقعي ، مغلبنا األكؿ 
، ية ىي ُب اٟتقيقة مستمدة من الثاٍل على الثاٍل ؛ ١تا ٭تملو األكؿ من قيمة ٚتال

بيد أنو يدخلنا ُب ٕتربة علوية خالصة ، فاحملبوبة مشس يراىا الشاعر طالعة كىي 
، كزىوىا ا٠تمس كواكب ىوة ّتما٢تا بُت ٜتس من النسوة  ىن الٗتتاؿ مز 

                                                           
بَتكت  –دار الثقافة  –ٖتقيق كتكملة د/أٛتد مطلوب كعبد اهلل اٞتبورم  – ديك اٞتن : ديوانو - ُ
  َ  ُٖٔص  –ـ ُْٔٗ –
 –مطبعة ا١تعارؼ  –لوين  َٖتقيق ب  –صنعة الصويل  –عبد اهلل بن ا١تعتز : شعره  - ِ

  َ  َُُ/ْ –ـ ُْٓٗاستانبوؿ
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مستفاد من ا١تفارقة بُت النجـو كالكواكب ؛ إذ الثانية تستمد نورىا من الشمس 
 أف الشمس ىي مصدر ضيائها كٚتا٢تا ، كمن ٙتة كانت احملبوبة ٦تيزة على ٦تا يعٍت

أتراًا من حيث إهنن يكتسنب ٚتا٢تن ككضاءهتن من مصاحبة احملبوبة اليت يرفع 
  َقدرىا على الشمس الواقعية عندما ٬تعل كجهها مستورنا بالشمس ايازية 

 ( : ُاٟتمداٍل متغزالن ] بسيط [ )أبو فراس كيقوؿ 
ػػػػلىلن  ػػا صىػػادىفىٍت حي  يىػػا طىػػٍلعىةى الشٍَّمًس لىمَّ

 

 
ػػػرً    ًمػػنى السَّحىاًب عىػػلىى أىٍرضو ًمػػنى الزَّىى

 

ٍرًت كىاٍلبىٍدري نىٍحػػوى الشٍَّمًس ًفي خىطىػػػرو   بىػدى
 

 
ػػػرً    فىػػًجػػٍئػػًت قىػػػاًمػػػػػرىةن يىػػػػا طىػػٍلػػعىػػةى الٍػػقىػػمى

 

إف الصورة اليت يقدمها الشاعر ٢تذه ا١ترأة جاءت ٤تملة بدالالت علوية 
كىو ما يستدعي بياض لوف الوجو ، كمن ٙتة رأيناه من الوضاءة كاإلشراؽ 

الشمس أكؿ طلوعها ، بل لعلو مل يفرؽ بينها كبُت الشمس ؛ ألنو يستدعي ٢تا 
طلعة الشمس ػ كلعلو داىا ًذا النداء ػ جعل ظهورىا كطلوع الشمس ، كمن ٙتة نا

ًذا النداء ييثَت فكرة تقديس الشمس عند اٞتاىليُت ، ذلك التقديس الذم بدا 
من شغلها مساحة كبَتة من الصور الشعرية اٞتاىلية ا١ترتبطة با١ترأة ُب سياؽ الغزؿ 

إىل  ، ككبل٫تا يشَت إىل معاٍل الوضاءة كاإلشراؽ كالبياض كبالرجل ُب سياؽ ا١تدح
  َ جانب الصفاء كطهارة الًعٍرض

القمر كما  يستدعي٧تده ُب ا١ترأة البياض صفة كإمعاننا ُب استدعاء  
يا  –قامرة  –البدر  –بدرٍت : مثل ُب البيت الثاٍل ارتبط بو من دكاؿ لغوية 

القمر الذم استدعى ُب التفسَت ا١تيثولوجي فكرة القداسة كاأللوىية اليت طلعة 
كمنها العرب عبادتو الشائعة ُب العصور القدٯتة عند معظم الشعوب  تشَت إىل

" زعموا أنو يستحق التعظيم كالعبادة ، كإليو تدبَت ىذا العامل السفلي ، الذين 
كمن شريعة عبادهتم أهنم اٗتذكا لو صنمنا على شكل عجل ، كبيًد الصنم جوىرة ، 

 َ (ِكل شهر " )  يعبدكنو كيسجدكف لو كيصوموف لو أيامنا معلومة من
                                                           

  ِِْ/ِ –ـ ُْْٗبَتكت  –ٚتع كنشر كتعليق سامي الدىاف  –أبو فراس اٟتمداٍل : ديوانو  - ُ
عٍتى بشرحو كتصحيحو كضبطو ٤تمود ًجة  –األلوسي : بلوغ األرب ُب معرفة أحواؿ العريب  - ِ

 َ  ُِٔ/ِ –بَتكت  –ت َد –دار الكتب العلمية  –األثرم 
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أثرنا من ػ ككذلك الشمس ػ كمن ٙتة كاف تشبيو ا١ترأة بالقمر كتصويرىا بو 
 ال ٯتكن أف ي الذم شاعت فيو تلك األساطَت اليتآثار التصوير الشعرم اٞتاىل

أحدثو اإلسبلـ  كذلك بسبب ما؛  العريب بعد ظهور اإلسبلـنسبغها على الشعر 
اليت انتقلت من التعدد الوثٍت إىل  العربية كعبادهتامن نضج ُب العقلية اٟتنيف 

، كخاصة ُب عصر صدر اإلسبلـ كعصر  عبادة اهلل الواحد األحد سبحانو كتعاىل
  َ الدكلة األموية
ا١ترأة ماؿ ٞتا١تسلمُت تصور  ُب كاضحنا تطورنالقد أحدث اإلسبلـ بل 

ًم ، أك ُب اٟتور ارتباطو بالبياض ، سواء كاف ذلك ُب كجوه أىل اٞتنة كثياك 
ُب ٚتاؿ كجو النيب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم الًعُت كٚتا٢تن ا١ترتبط بالبياض أك 

" سيًئل الرباءي : أكاف كجو النيب صلى اهلل عليو  ، فقدالذم كيصف بأنو كالقمر 
ككرد ُب سنن الًتمذم " كأف  (ُكسلم مثل السيف ؟ قاؿ : ال بل مثل القمر " )

أيثر عن أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب رضي  كقد (ِالشمس ٕترم ُب كجهو " )
كا١تراد  (ّاهلل عنو قولو : " إذا ًب بياض ا١ترأة ُب حيٍسن شعرىا ، فقد ًب حيسنها " )

أيضنا ما ركم عن  ٦تا يؤكد ذلكعر ، ك ن الشم سٍ ىنا اٞتمع بُت ٘تاـ البياض ك٘تاـ حي 
  َ  (ْأـ ا١تؤمنُت عائشة رضي اهلل عنها من أف " البياض شطر اٟتيسن " )

ال ػ كذلك ػ   أف الذائقة العربية قبل اإلسبلـ كبعده ككل ما سبق يشَت إىل
سواء   العربية من صفات اٟتيٍسن كاٞتماؿ عند ا١ترأةصفة ٗتتلف على أف البياض 

خاصة البياض ا١تشرب بالصفرة الذم ٭تاكي ،  كاف ذلك قبل اإلسبلـ أك بعده
" العرب قد أحبوا ىذا اللوف  كعلى ذلك فإفالبشرة العربية ا١تيالة إىل السمرة ، 

نهم ، فاستخدموه ُب نعت فوٝتوا بو كثَتنا من احملسوسات اليت كانت تقع أماـ أعي
ف الطبيعة ألا١تختلفة ؛  العربيةكظل األمر على ىذه اٟتاؿ ُب العصور ( ٓ)النساء "

                                                           
  َ  ٓٔٓ/ٔ – سابق –شرح صحيح البخارم فتح البارم بابن حجر العسقبلٍل :  - ُ
اعتٌت بو فريق من بيت  –الًتمذم : أبو عيسى ٤تمد بن عيسى بن سورة : جامع الًتمذم  - ِ

  َ  ِٕٓص  –ـ ُٗٗٗالسعودية  –الرياض  –طبعة بيت األفكار الدكلية  –األفكار 
دار  –ق ُُّْ/ُط –س ٖتقيق ٤تمد عزير مش –ابن القيم : ركضة احملبُت كنزىة ا١تشتاقُت  - ّ

  َ  ّّٗص  –مكة ا١تكرمة  –عامل الفوائد 
  َالسابق ا١توضع نفسو   - ْ
 –مطبعة اإلرشاد  –ـ ُِٕٗ/ُط –د/ نورم ٛتودم القيسي: دراسات ُب الشعر اٞتاىلي  - ٓ

  َ   ُّٔص -بغداد 
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إال ُب طبيعة الرؤية كفنية  ، كمن مكاف آلخر البشرية ال ٗتتلف من زمن إىل آخر
، كأف " شعور اإلنساف باٞتماؿ جزء من الطبيعة اإلنسانية التعبَت كٚتالية التصوير 

كمن ٙتة غدا  (ُ) اليت جيًبلى عليها منذ أف عرؼ اٟتياة ، كقد طبعت عليو نفسو "
  َالشعور بو كمعاناتو جزءنا من اٟتياة اإلنساف  

كال يقنع الشعراء العباسيوف بقصر السياؽ الغزيل على ا١ترأة مستدعُت 
 أكصافها اٞتمالية ، كإ٪تا راحوا ٬تمعوف بُت اٟتقل البشرم ُب اٞتماؿ األنثوم

اليت ية اٞتمالية ُب الرؤ ، ككأ٪تا يريدكف إظهار شدة ا٢تياـ با١ترأة ا٠تمر كحقل 
 ( :ِعند ا١تتنيب ُب قولو ] طويل [ ) انلمحه

ػػػػػػةه  ػػػػا الٍػػقيػطٍػػريبُّػػًليَّ مىػػًلػػيحى  سىقىٍتًني ًبهى
 

 
ػاًذبو ًمػٍن كىٍعًدىىا ضىٍوءي صىػاًدؽً    عىلىى كى

 

ػػاده ألىٍجفىػػػافو كىشىٍمػسه لًػنىػاًظػػػػػرو   سيهى
 

 
ػٍقػػمه    ألىبٍػػػدىافو كىًمػػٍسػػػكه لًػػنىػػػػػاًشػػػػػػػػػػقً كىسي

 

ىنا ال يقف عند حد النص بُت حقلىٍي ا١ترأة كا٠تمر كالتماح التداخل 
الشعرم كحده من حيث تقدير ا١تبتدأ احملذكؼ قبل السهاد ُب صدر البيت الثاٍل 

عائدنا على الشراب /القطربلي ، كىل ييقاؿ : الضمَت : ىل ييقاؿ : ىو فيكوف 
عائدنا على ا١تليحة اليت تأخذ األفضلية باعتبار قرب ا١ترجعية الضمَت ىي ، فيكوف 

، كإ٪تا يتعدل التداخل عبلئق النص إىل التلقي حيث كجدنا ُب عيٍرؼ النحاة 
كارتباطها  شراح الديواف ٥تتلفُت حوؿ ا١تراد من األكصاؼ اليت ٭تملها البيت الثاٍل

اليت نراىا األقرب إىل الداللة من حيث إهنا السهاد  (ّ)بالشراب ، أك با١تليحة 
                                                           

  َ  ُِٔالسابق ػ ص دراسات ُب الشعر اٞتاىلي ػ  - ُ
  َ  ُّٖ/ِا١تتنيب : ديوانو بشرح العكربم ػ سابق ػ  - ِ
، ابن جٍت : الفسر الكبَت شرح  ُّٗ-ُّٖ/ِانظر ديواف ا١تتنيب : شرح العكربم ػ السابق ػ  - ّ

 َِٓ -َُٓ/ِدمشق  –دار الينابيع  –ـ ََِْ/ُٖتقيق كتقدَل د/ رضا رجب ط –ديواف ا١تتنيب 
 –مؤسسة الرسالة  –ـ ُِٗٗ/ُط –ق د/ مصطفى علياف دراسة كٖتقي –ديوانو بشرح اإلفليلي  -

 – ُٔٓص  –ـ ُُٖٔطبعة برلُت احملركسة  –ديوانو بشرح الواحدم  – ُِٖ -َِٖ/ِبَتكت 
 ْْٖ/ّالقاىرة  -دار ا١تعارؼ  –ـ ُِٗٗ/ِط –ٖتقيق د/ عبد اييد دياب  –ديوانو بشرح ا١تعرم 

 –دراسة كٖتقيق د/ خلف رشيد نعماف  –، ا٠تطيب التربيزم : ا١توضح ُب شرح شعر ا١تعرم 
دار  –، ديواف ا١تتنيب بشرح الربقوقي  ِْٓ/ّ -بغداد  –ـ دار الشؤكف الثقافية العامة َََِ/ُط

  َ  ُٔ/ّ –ـ ُٖٔٗلبناف  –بَتكت  –الكتاب العريب 
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حتها ىا سقم للبدف كرائدي عٍ ا١تؤرؽ لؤلجفاف ، كاٞتميلة كالشمس للناظرين ، كبػي 
   َمسك للمتنشق 

كُب سياؽ الردة الفنية ػ إف جاز التعبَت ػ ٧تد الشعراء العباسيُت يستعينوف 
اٞتمالية للمرأة ٔتا شاع عند اٞتاىليُت من تشبيو ا١ترأة بالغزالة أك ا١تهاة  ُب الصورة

أك الظيب ، كقد اٗتذ مثل ىذا التشبيو ىالة أسطورية ؛ ١تا بُت ىذه اٟتيوانات ػ كما 
، كقد عرضنا لذلك من قبل  أشرنا من قبل ػ من عبلقات لغوية كداللية بالشمس

للمرأة مشًتكنا مع السياؽ ا٠تمرم كالذم على نلمح مثل ىذا التصوير الغزايل 
فيقوؿ ] ًا ، الذم ٭تن إىل اٟتانة كالفتاة الساقية العباسي ٧تده عند ابن ا١تعتز 

 ( :ُ) بسيط [
 أىيٍػػػػػنى الػػتَّػػػػػػػوىرُّعي ًمػػػػػػٍن قىػٍلبو يىػػًهػيػػػػػػػػمي ًإلىى

 

 
ػػػػػانىػػاًت قيػػػػػػػػػػطٍػػرىبُّػػػػلّْ    امً ػػػػػنَّ ػػػوًد كىالػػػػعي ػػكىالٍ حى

 

 رىةو ػػػاظً ػًد نى ػػػرًيػػغٍ ػػػتَّ ػػػػًة الػػػػػانى ػػػػػػػتَّ ػػػػػٍوًت فى ػػػػػػػػػكىصى 
 ج

 
 ٍورىاءً ػػػػػػٍوـى حى ػػػػػػنَّ ػػػػػدي الػػػػرًيػػػػػػيو تي ػػػػبٍ ػػػػًن ظى ػػػػػيٍ ػػعى ػػبً  

 ج

 ًحينى مىشىتٍ جىرٍَّت ذيييوؿى الثػّْيىاًب اٍلًبيًض 
 

 
 اؿى أٍلالءً ػػػػػػػػػػػةن أىٍذيى ػػػلى ػػػبً ػػػسٍ ػػػًس مي ػػػػمٍ ػػشَّ ػػالػػػػػكى  

 ججج

كىو ُب ىذه الصورة اليت تدكر عناصرىا ُب حانة ا٠تمر ، يصدرىا 
باالستفهاـ الناُب لتورح ىذا القلب ا١تشتاؽ إىل اٟتانة ، كتلك الساقية ا١تغنية 
بصوت فتماف كأنو تغريد ٛتامة شاجية تنظر بعُت كعُت الظيب البيضاء اليت تأخر 

ا ذىبت إىل النـو كأهنا الشمس ، كألهنا بيضاء بدٍت عندمًا السهر كأرادت النـو 
  َ أسبلت ذيوؿ ضيائها 

ما أصابو من الصبابة كالشمس ُب قولو مصورنا  ا١ترأةمع أبو فراس بُت ك٬ت
 ( :ِ[ ) كامل]  كالكآبة بسبب ىذه ا١ترأة / الغزالة الشمسية فيقوؿ

ػػآبىػػػػػةن   أىٍىػػػػػدىل ًإلىػػػيَّ صىبىػػابىػػػػػػػةن كىكى
تىػاًإفَّ   الٍػػغىػػػزىالىةى كىالٍػغىػػػػزىالىػػػةى أىٍىػػػدى

 

ػػًلفى اٍلفيؤىاًد عىًميدىا  فىػأىعىػػادىًني كى
ػا ًإلىػٍيكى ًإذىا طىلىٍعتى كىًجيدىا  كىٍجهن

 

                                                           
  َ  ّ/ّشعر ابن ا١تعتز ػ سابق ػ  - ُ
  َ  ٗٗ/ِديواف أيب فراس اٟتمداٍل ػ سابق ػ  - ِ
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ا أف الشاعر مل ييصىرىٍح  ا١تتلقي يلحظ بدالة الشمس ، كإ٪تا يستدعي كاحدن
كعطف عليها دالة الغزالة مرة ثانية ُب صورة ، كىي الغزالة  ٢تامن ا١ترادفات اللغوية 

رجو عن التكرار احملض غيابي  الداللة ؛ حىت يظل  من صور اٞتناس التاـ الذم ٮتي
مع شيء غَت قليل من إثارة الذىن ، إًذ الغزالة  كالنصالتواصل مستمرها بُت ا١تتلقي 

شمس ؛ ليعطينا الثانية ىي اٟتيواف الطبيعي ، كقد استدعاه الشاعر مع الغزالة ال
مستعَتنا ضمَت ا٠تطاب " إليكى " صورة بصرية للمحبوبة اليت أىب إال أف ييذىكىرىىا ُب 

منهما عنصرين ٚتاليُت أك٢تما : الوجو ا١تضيء ا١تشرؽ ككأنو قد أخذ ٚتالو 
: اٞتيد كىو جيد الغزالة  كثانيهما، من الغزالة األكىل/ الشمس ككضاءتو كإشراقو 
ذ مثاالن أك رمزنا ٞتماؿ اٞتًيد يتم استدعاؤه عند ٪توذجنا أعلى أك عنقها الذم ا ٗتًي

للجماؿ اٟتسي ، كمقياسنا ييقاس إليو أك يتشكل بو ٚتاؿ العنق عند ا١ترأة ا١تتغزمًؿ 
، كمن ٙتة ندرؾ طبيعة استحضار ىذا الثالوث الرامز للعبلقة اٞتدلية بُت ًا 

    َالشمس كالغزالة كا١ترأة  
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 الغزؿ بالمذكرػ  ِػُػُ
كمل يقنع الشعراء العباسيوف باستدعاء الشمس ُب الصورة اٞتمالية 
احملسوسة للمرأة ُب سياؽ الغزؿ ، كإ٪تا كسعوا من ٣تاؿ التصوير اٞتمايل ٢تا عندما 
جعلوىا صفة ٚتالية للمذكر ُب سياؽ الغزؿ با١تذكر ذلك الفن الشعرم الذم برز 

يأٌب فيو عدد من الشعراء العباسيُت صة ، ك١تع بصورة سافرة ُب الشعر العباسي خا
كمطيع بن إياس كٛتاد عجرد ككالبة بن اٟتباب كغَتىم  ُب مقدمتهم أبو نواس 

الغريب على البيئة العربية  الغزيلالشعر كثَت ، كيبدك أف ظهور ىذا اللوف من 
يات اإلسبلمية مل يكن " إال تسلية كتزجية فراغو كشغبلننا بثرثرة ايالس ككشا

ايتمع كمناكشات األندية اليت ٬تتمع فيها الشاربوف كطبلب السماع كا١تسمعات 
الدكر البارز فيما  كاٞتوارم البلئي كاف ٢تن (ُأك ا١تسمعوف من القياف كا١تغنُت " )

، كمن انصراؼ عدد من الشعراء عن  تفشى من ترؼو ك٣توف ُب العصر العباسي
كما نتج عن كل ذلك من ( ِا١ترأة بسبب ما كصلت إليو من الرخص كاالبتذاؿ )

الذم ساىم بصورة أك بأخرل ُب ظهور فن ظهور التغزؿ اإلباحي ا١تكشوؼ 
إىل غَت ذلك ( ّالتغزؿ با١تذكر الذم يبدك أنو كاف نتيجة طبيعية للغزؿ اإلباحي )

ٔتا ٢تم  من األمم األخرل من الفرس كغَتىم الغلماف األجانبمن أسباب كوجود 
  َ( مل يعهد٫تا الشعراء ُب الغلماف العرب ْمن مبلحة كٚتاؿ )

كمن ىذه األسباب كذلك انتشار الثقافات غَت العربية كا٢تندية 
؛ بسبب  اإلسبلمية كالفارسية كاليونانية كالركمانية كغَتىا ُب ايتمعات العربية

حركة الًتٚتة اليت اىتم ًا ا٠تلفاء العباسيوف أٯتا اىتماـ ، كمن ٙتة أمكن ازدىار 
: إف انتشار شعر ايوف كا٠تمر ُب القرف الثاٍل ا٢تجرم " ككذلك شعر القوؿ 

لع عليو شعراء القرف الثاٍل التغزؿ با١تذكر ، مل يكن ذلك كلو إال صدنل ١تا اطم 
                                                           

 –اٞتزء الثاٍل : الًتاجم كالسَت  –ايلد السادس غشر  –ايموعة الكاملة  –العقاد : أبو نواس  - ُ
  َ  ُْٓص  –بَتكت  –دار الكتاب اللبناٍل  –ـ َُٖٗ/ُط
القاىرة  –دار ا١تعارؼ  –بكار : يوسف حسُت : إتاىات الغزؿ ُب القرف الثاٍل ا٢تجرم  - ِ

  َ  َِٗص  –ـ ُُٕٗ
دار ا١تعارؼ  –د مصطفى ىدارة : إتاىات الشعر العريب ُب القرف الثاٍل ا٢تجرم د/ ٤تم - ّ

   َ  َِٓص  –ـ ُّٔٗ
  َ  َِٗد/يوسف حسُت بكار : إتاىات الغزؿ ُب القرف الثاٍل ا٢تجرم ػ السابق ػ ص  - ْ
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إضافة سببو آخر إىل ىذه كٯتكن  (ُكأكاخر األكؿ من الشعر الفارسي " )
األسباب كىو دكر الزنادقة كما أحدثوه من فجور ك٣توف كشربو للخمر ك٣تاىرة 

اليت أشاعوىا ُب ايتمعات  (ِبو مع انتهاؾ اٟترمات كغَتىا من ألوف الفجور )
   َ  العباسية كخاصة ُب الفًتات اليت تغافل فيها بعض ا٠تلفاء عن مبلحقتهم

، أك   ليقدـ ٢تا األعذاراب ىذه الظاىرة ا١تستقبحة مل يكن أسب دي كتعدن 
، بل كانتشارىا ُب غَت ما مكافو من ربوع ا٠تبلفة العباسية ، لينفي حقيقة كجودىا 

حيث افتنت شعراؤه بتصوير الغلماف بصور فنية ٘تحورت حوؿ كضاءة الوجو 
كىي األكصاؼ اليت خلعوىا على النساء ُب ُب ا١تشية ، كإشراقو مع النعومة كالتثٍت 

، كمن ٙتة كانت الشمس مفردة من مفردات ىذه الصور الفنية سياؽ الغزؿ با١ترأة 
،  اليت رٝتها الشعراء العباسيوف ١تن تغزلوا ًم من الغلماف أك الذكور على العمـو

ن ، من ذلك ما نراه م سواء كاف ذلك ُب سياؽ اللهو عامة أك ُب سياؽ ا٠تمر
  ( :ّ)[  ىزج] قوؿ أيب نواس 

 ػػػػػاًح الشَّمٍ ػػػأىنىا أىٍبصىٍرتي صى 
 اسً ػػاسي ًفي النَّ ػػػاجى النَّ ػػػػفىمى 

 ػػػػػػوا : اٍلحىشٍ ػالي ػػػًإلىى الًل كىقى 
 لن ػػػػػػيٍ ػػػرىل لى ػػػػسي تي ػػًإًذ الشَّمٍ 

 سناػػػمٍ ػوا أىٍف رىأىٍكا شى ػػػػاجي ػػػكىمى 
 الى تىطٍػػػػػػ فػىقيٍلتي : الشٍَّمسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػتىى أىٍحػػػػػفى ػػػػنَّ الٍ ػػػػػػػكً ػػػكىلى 
 رىلػػعٍ ػػًو الشّْ ػػػػتً ػهى ػبٍ ػػػلىى جى ػػػػعى 

 

لىةى اٍلجيميعى   ةٍ ػػػػػػػسى تىٍمًشي لىيػٍ
 ةٍ ػعى ػػػػرَّجٍ ػػػػا الػػػػػػهى ػػػػوا أىنَّ ػػػػػنُّ ػػػػكىظى 
 ةٍ ػٍدعى ػػوا بً ػػني ػػايى ػػػا عى ػػػػمَّ ػػػري لى ػػػػػػػػػ

 ةٍ ػعى ػػشٍ ػنَّاسي ًفي خى ػػػرَّ الػػػػػكىخى 
 ةٍ ػػػػػػػػٍزعى ػػا فى ػػهى ػػػػا لى ػػػػلو يى ػػػػيٍ ػػلى ػػبً 
 عى اٍلهىٍقعىةٍ ػلى ػطٍ ػلن مى ػػيٍ ػػعي لى ػلي ػػػػػػ

 و اللٍَّيلى بًالطٍَّلعىةٍ ػػػػػػػمىدى يىٍجلي 
 ةٍ ػػػػػعى ػػػنٍ ػػػػهى ػػػًو الٍ ػػػػتً ػػػػػنى ػػػػكىًفي كىجٍ 

 

                                                           
    ّٗص  – السابق –: د/ ٤تمد مصطفى ىدارة: إتاىات الشعر العريب ُب القرف الثاٍل ا٢تجرم - ُ
ـ ُْٖٗبَتكت  –دار اٞتيل  –د/ حسُت عطواف : الزندقة كالشعوبية ُب العصر العباسي األكؿ  - ِ
  َ  ِْص  –
، كاألبيات ا١تذكورة ركيت ُب باب الغزؿ با١تذكر عند  ِْٓ -ِّٓ/ْديواف أيب نواس ػ سابق ػ  - ّ

ىيئة  –ـ ََُِ/ُط –ٖتقيق د/ًجت عبد الغفور اٟتديثي  –الصويل ُب ركايتو لديواف أيب نواس 
ر ، كالديواف طبعة اسكند ْْٓ -ّْٓص -اإلمارات العربية ا١تتحدة  –أبو ظيب للثقافة كالًتاث 

، كُب  ِْٖص –ا١تطبعة العمومية ٔتصر  –ـ ُٖٖٗ/ُط –آصاؼ بشرح ٤تمود أفندم كاصف 
 –بَتكت  –طبعة دار الكتاب العريب  –باب الغزؿ ُب طبعة الديواف بتحقيق أٛتد عبد اييد الغزايل 

   َ  ّْٗص  –ـ ُّٓٗ -لبناف
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إف ٦تا يلفت ا١تتلقي إىل ىذه األبيات أمور منها : عدكؿ الشاعر عن 
العائد على الشمس اليت يستدعيها  ضمَت ا١تذكر الذم يتغزؿ بو إىل ضمَت ا١تؤنث

، كقد أشرنا ُب ا٢تامش السابق إىل كجود ىذه األبيات ُب باب لتشبيو الفىت ًا 
اليت تدخل ُب سياقات ا١تذكر ، كأسلوب العدكؿ من األساليب العربية الشهَتة 

كىو صورة من صور االنزياح األسلويب كا١تشاكلة كغَتىا ، كالتوكيد اياز كاالتساع 
 (ُ)قوؿ للموجودات " ُب النقد اٟتديث ، كييعرؼ بأنو " البعد عن مطابقة ال

لدالالت متعددة نستبعد من بينها ما يتعلق با١تداراة كا١تواربة مع أيب نواس ؛ ١تا 
، كما نستبعد منها التعمية  اكغَتىكالتهالك على اللذات عرؼ عنو من ايوف 

ا إليو البيت ؛ ألف الشاعر نص على ا١تذكر ػ الفىت أٛتد ػ ُب كاإللغاز  السابع ميسندن
ُب حُت رٔتا كاف عدكلو عن خطاب ا١تذكر إىل خطاب  ، بطلعتو الظبلـجلوة 

إسباغ األكصاؼ اٞتمالية ا٠تاصة با١ترأة على ُب األبيات الستة األكىل ا١تؤنث 
، كيسرد  ا١تذكر ، أك اإل٭تاء بأنو إ٪تا يتحدث عن أنثى كليس عن ذكر يتغزؿ فيو

  َ حولو تلك القصة
أربع مرات ، ثبلث منها جاءت مس كمن ىذه األمور تكرار دالة الش

ُب التعظيم تبدك قيمة التكرار التنكَت ك معرفة كالرابعة جاءت نكرة ، كبُت التعريف 
كلفت االنتباه إىل ىذه الشمس ا١تعهودة ١تا ٢تا من ضياء كإشراؽ كزمن معهود 

أما أهنا تظهر ُب الليل فتجلو ظلمتو ، فذاؾ ما تلك الشمس / ا١ترأة ، تظهر فيو  
صاًم بالتحَت كالتموج كاالضطراب كاالعتقاد بأف الوقت كقت اٟتشر كالقيامة أ

  َكالرجعة إىل اهلل 
نلمح ُب الصورة اٞتمالية اليت يقدمها أبو نواس ٢تذا الغبلـ الذم يتغزؿ ك 

فيو أنو ٚتع بُت تصويره بالشمس اليت أبصرىا ٘تشي ليلة اٞتمعة ، كانتبو الناس إىل 
ل الذم حولتو إىل هنار مشرؽ ، فأصاًم ما أصاًم من أثرىا ُب ضياء اللي

، كتصويره كذلك االطضراب كا٠تشية كالرجوع إىل اهلل ظنها أنو اٟتشر كالقيامة 
بالقمر مستخدمنا ُب ىذا التصوير التلميح دكف التصريح عندما نفى أف تطلع 

، كىي ا١تنزؿ  الهقعةالشمس بالليل ُب ىذه الصورة اليت بدت عليها كىي مطلع 
يت بذلك  ا٠تامس من منازؿ القمر ُب رأس اٞتوزاء كىي ثبلثة كواكب كقد " ٝتي

                                                           
  َ  َِص  –ا١تغرب  –دار توبقاؿ  -ـُٕٖٗ/ُط –د/ ٯتٌت العيد : ُب القوؿ الشعرم  - ُ
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ل لم كعى  (ًُقغة الدابة كىي دائرة تكوف على رجل الفارس ُب جنب " )تشبيهنا 
النواسي نفيو ىذا بالتصريح باسم الفىت الذم يتغزؿ فيو كىو أٛتد الذم ٬تلو الليل 

   َالوضاءة  بطلعتو
كىي من كواكب قمرية الفىت باستدعائو الشعرل أبو نواس ٍب يؤكد 

اٞتوزاء ، ك٫تا شعرياف : الشعرل العبور كالشعرل الغميصاء كىذه اليت بكت ٧تم 
سهيل ُب األحاديث العربية ، ككاف بكاؤىا سببنا ُب غموصها كقلة نورىا ، أما 

( كإزىارىا إشارة ِ) يزىر " الشعرل العبور ، فإهنا كما يقوؿ ابن قتيبة : " ٧تم كبَت
إىل بياضها كضيائها كىو ٦تا يناسب القمر لبياضو ، كقد جعل الشعرل ُب جبهة 

كىي الوجو الذم من خبللو يتغزؿ  الفىت أٛتد ؛ ليؤكد على ضياء كجهو كإشراقو
 َ ًذا الفىت ككل ما تستدعيو الفتوة من دالالت

ايل للفىت أٛتد ٬تعل النواسي كإمعاننا ُب استدعاء القمر ُب التصوير اٞتم
كىي ا١تنزؿ السادس من منازؿ القمر ، كيقوؿ عنها ابن قتيبة :  الهنعةُب جبهتو 

( كالبياض كما أشرنا من قبل صفة ٚتالية خالصة ّإهنا " كوكباف أبيضاف " )
تستدعي الصفاء كالنقاء ، كقد جعلها ُب اٞتبهة مذكىرنا بغرة الفرس كىي البياض 

، كرٔتا ارتبط ىذا التصوير اٞتمايل اٞتامع بُت مظاىر الطبيعة  جبهتو ا١توجود ُب
العلوية كاألرضية ، أقوؿ رٔتا ارتبط ىذا التصوير باٞتانب األسطورم اٞتاعل من 

" رمزنا للشمس ا١تؤنثة " )اٟتصاف أك الفرس 
، ففي األساطَت حيواننا مشسيها أك ( ْ

ُب رحلتها اليومية  األخرل ٕتر الشمسى  ككثَت من الشعوب، اإلغريقية كالركمانية 
" قد ييعرب عن  ُب الفكر ا١تيثولوجي كال غرابة ُب ذلك ؛ ألنو (ٓأحصنة ) بعةي ر أ

الشمس بالفرس ، كالفرس من اٟتيوانات اليت قدسها قدماء الساميُت ، كقد كاف 
العرب اٞتنوبيوف يتقدموف بتماثيل ا٠تيل تقربنا إىل اآل٢تة ، كمنها اإل٢تة ذات بعدف 

                                                           
حيدر آباد  –دائرة ا١تعارؼ  –ق ُِّّ/ُاألصفهاٍل : أبو علي ا١ترزكقي : األزمنة كاألمكنة ط - ُ
  َ  ُّٔ/ُ –ا٢تند  –
  َٓص –ـ ُٖٖٗبغداد  –دار الشئوف الثقافية العامة  –ابن قتيبة : األنواء ُب مواسم العرب  - ِ
  َ  ْٔابن قتيبة : األنواء ػ السابق ػ ص  - ّ
 َ  ُُٓد/ علي البطل : الصورة ُب الشعر العريب ػ سابق ػ ىامش ص  - ْ
 –ـ ُِٗٗ/ُط –ترٚتة عبد ا٢تادم عباس  –فيليب سَتنج : الرموز ُب الفن ػ األدياف ػ اٟتياة  - ٓ

  َ   ٕٓص  –سورية  –دار  دمشق 
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ألمومة ١تعاٍل اأك اإل٢تة الرامزة  الكربل ( كا١تراد الشمس األـُعد " )أك ذات البي 
  َ  الفكر ا١تيثولوجي ُب ةبو كا٠تص

كإذا كنا قد استبعدنا مثل ىذا االستدعاء األسطورم ُب شعر صدر 
اإلسبلـ ككذلك ُب ُب شعر العصر األموم ، فإ٪تا عللنا ذلك ٔتا أحدثو اإلسبلـ 
اٟتنيف ُب نفوس ا١تسلمُت من تطهَت عقدم ارتكز حوؿ عبادة اهلل الواحد األحد 

إلنسانية خلقٌيا سبحانو كتعاىل ، كتطهَت نفسي مرتكز على السمو بالنفس ا
" ىجر الشعراء  ، كمن ا١تظاىر اليت تؤكد ذلك أفٍ كعقليها كسياسيها كاجتماعيها 

األغراض اليت تتناَب كالدين كتعاليم اإلسبلـ كالغزؿ الفاحش كالفخر الكاذب 
كإذا أردنا الًتكيز على فن الغزؿ الذم ٨تن ُب سياقو ، فإنو  (ِكا٢تجاء ا١تقذع " )

: إف شعر الغزؿ ُب العصر األموم قد غلب عليو الطهر كالنقاء ،  ٯتكن لنا القوؿ
رغم بركز إتاىاتو اٟتسية كالصر٭تة ، كبعض الشعر ا١تاجن الذم ظهر ُب اٟتجاز 
بسبب ما فعلو بعض ا٠تلفاء األمويُت مع شباب بٍت أمية لصرفهم عن شئوف 

، خاصة كأهنم ينتموف  وا أنفسهم مؤنة ا١تواجهة معهمفي لييكٍ ك ( ّا٠تبلفة كالسياسة )
  َ إىل بيت ا٠تبلفة األموية

الغزؿ ُب " ٧تد  اءشعر  عندكإف كاف ظهور الطهر كالنقاء كالصفاء 
، ٦تا ىيأ لظهور الغزؿ العذرم بل  كبوادم اٟتجاز كعند فقهاء ا١تدينة كمكة

عند ىؤالء الشعراء  ككأ٪تا أضفى اإلسبلـ على ا١ترأة كعبلقتها بالرجللشيوعو ، 
ضربنا من القدسية ، أحاطها ًالة من اٞتبلؿ كالوقار " )

فإف ذلك تأكيد ١تا  (ْ
من تأثَت ُب نفوس كثَت من الشعراء األمويُت ،  ي اٟتنيفاإلسبلمالدين أحدثو 

الذم شايعو  خاصة مع انتشار ظاىرة دينية كاف ٢تا األثر األبرز كىي موجة الزىد 
كثَت من الشعراء األمويُت ؛ ذلك أف " الشعر األموم كيًتب ُب ظبلؿ نفسية 

                                                           
دت جامعة بغداد ساع –ـ ُّٗٗ/ِط –د/ جواد علي : ا١تفصل ُب تاريخ العرب قبل اإلسبلـ  - ُ

  َ  ُٗٔ/ٔ –على نشره 
ـ َُٗٗبَتكت  –دار اٞتيل  –د/ ٤تمد عبد ا١تنعم خفاجي : اٟتياة األدبية بعد ظهور اإلسبلـ  - ِ
  َ  َِٖص  –
دار الكتاب  –ـ ُّٕٗ/ِط –د/ ٤تمد عبد ا١تنعم خفاجي : اٟتياة األدبية ُب عصر بٍت أمية  - ّ

  َ  َُٖص  –بَتكت  –اللبناٍل 
دار  –ـ ََِِ/َِط –العصر اإلسبلمي  ِج –د/ شوقي ضيف : تاريخ األدب العريب  - ْ

  َ  ُٕٕص  –القاىرة  –ا١تعارؼ 
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ا ، كاستشعرت حياة نقية صاٟتة فيها نيسيك كعبادة  ، كفيها جديدة آمنت بًر
ال يعٍت أف الشعراء كلهم كانوا من الزىاد كالدينُت ، كإ٪تا تعٍت  (ُتقول كزيٍىد " )

الذم بارز ُب أغراض الشعر العريب كخاصة الغزؿ  أف تيار الزىد كاف ذا تأثَت
لهموف ُب غز٢تم بعض األفكار تكجدنا شعراءه " عيذريُت كغَت عيذريُت يس

  َ كيشيعوهنا ُب ثنايا قصائدىم الغزلية كغَتىا (ِاإلسبلمية )
كاف ،   ظهر ُب العصر العباسي  كإىل جانب تيار الزىد كالتدين الذم

أف الغزؿ من قبل ذكرنا ، كقد كاال٨تراؼ للهو من ايوف كا ّتانبو تيار كاسعىناؾ 
الذم ارتبط بدكر بالغلماف كالشغف ًم كاف صورة من صور ىذا التيار ا١تاجن 

باألمم األخرل  العرب اختبلط ك  ػ خاصة ػُب ايتمعات العباسية اٞتوارم كالقياف 
كرٔتا كاف الغزؿ بالغلماف صورة من صور كالفارسية كا٢تندية كاليونانية كغَتىا ، 

بُت ك بعضهم البعض ، أك بينهم ا١تبلىي كا١تعابث اليت كانت تدكر بُت الشعراء 
من مثل ما نراه ُب قوؿ البحًتم متغزالن من رجاالت الدكلة العباسية ، ك غَتىم 

، ككاف البحًتم قد غمز الغبلـ كقرصو بغبلـ أىداه لو ٤تمد بن علي القمي 
، فاشتكاه الغبلـ إىل سيده القمي ، فما كاف من ىذا األخَت إال أف  كغازلو

الغبلـ ، ىذا أىدل ىذا الغبلـ األمرد إىل البحًتم الذم خجل من سلوكو مع 
 ( :ّفقاؿ ] متقارب [ )

 اػػػنى ػيشي ػمً ػػجٍ ػاف تى ػػػرو كى ػػفى ػػعٍ ػػا جى ػػػػأىبى 
نى  اػػمي ػػًس الٍ ػػػػا ًبشىمٍ ػػػػبػىعىٍثتى ًإلىيػٍ  دى

ػػانٍت ًىي الػػػػػ ػػًديَّػةى كى  فػىلىٍيتى اٍلهى
 

 وٍ غيلىمىكى ًإٍحدىل اٍلهىنىاًت الدَّنًيَّ 
 وٍ ـً تىًضيءي لىنىا مىعى شىٍمًس اٍلبىرًيَّ 

 ػػرَّسيوؿى كىلىٍيتى الرَّسيوؿى اٍلهىًديَّوٍ 
 

فالبحًتم ُب ىذه األبيات يتغزؿ ُب ا٠تمر ػ ا١تداـ ػ اليت يشبهها 
الذم ٬تعل من اقها كصفاء لوهنا ، كما يتغزؿ ُب الغبلـ األمرد بالشمس ُب إشر 

شدة كضاءة كجهو كإشراقو سببنا ُب استعارة مشس الربية لتكوف مشبػمهنا بو ٢تذا 
، كمن ا١تبلحظ أف الشمس جاءت مشبػمهنا بو للخمر كللغبلـ ، كلذلك   الغبلـ

ا للتوحد التصويرم ، كجامعنا ُب اآلف عينو ألكجو الشبو  كاف البيت الثالث ٣تسدن
                                                           

  َ  ِٔص  –د/ شوقي ضيف : التطور كالتجديد ُب الشعر األموم  - ُ
  َ ُٕٕص/ شوقي ضيف : العصر اإلسبلمي ػ سابق ػ د - ِ
  َ   َِْٖ/ْديواف البحًتم  ػ سابق ػ  - ّ
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 مس ، كال تكوف أكجو الشبو تلك إالالش –الغبلـ  –بُت ىذا الثالوث : ا٠تمر 
 َُب اللوف كاإلشراؽ كالوضاءة 

د أبا نواس ٯتد عدستو الغزلية ، فيقوؿ ُب غبلـ كُب سياؽ ايوف ٧ت
 ( :ُنصراٍل ] بسيط [ )

 اٍلًجٍسمي ًمنّْي سىًقيمه شىفَّوي اٍلوىصىبي 
 

 
 كىاٍلقىٍلبي ذيك لىٍوعىةو كىالنَّاًر يػىٍلتىًهبي  

 

ًبيبنا لىٍستي أىذٍكيريهي   ًإنّْي ىىوًيتي حى
 

 
 ًإالَّ تػىبىادىرى مىاءي اٍلعىٍيًن يػىٍنسىًكبي  

 

هىتيوي  بػٍ  اٍلبىٍدري صيورىتيوي كىالشٍَّمسي جى
 ج

 
 كىًلٍلغىزىالىًة ًمٍنوي اٍلعىٍيني كىاللَّبىبي  

 

 كىاٍلبىٍحري لىٍحظىتيوي كىاٍلخىٍمري رًيقىتيوي 
 

 
 كىاللٍَّيلي شىٍعرىتيوي كىلىٍونيوي ذىىىبي  

 

 كىالدٍّْعصي أىٍسفىليوي كىاٍلغيٍصني قىامىتيوي 
 

 
 مىٍضحىكيوي قىٍد زىانىوي الشَّنىبي كىالدُّرُّ  

 

إف ىذه اللوحة اٞتمالية اليت يرٝتها أبو نواس مل يبخل بعنصر من عناصر 
دة اٞتمالية إال كأثبتو ، فهو يصفو بالوضاءة كالطهارة كالصفاء من خبلؿ اإلجا

، إذ " ييقاؿ :  ما : البدر٢تك أكصفُت سائرين للجماؿ ُب الذاكرة العربية القدٯتة 
كالبدر يستدعي   (ِ) بدر الغبلـ ، إذا ًب كاستدار تشبيهنا بالبدر ُب ٘تامو ككمالو "

كلعل أبا نواس ُب ىذا التغزؿ كذلك صفة البياض الدالة على اٞتماؿ كالنقاء ، 
الذكرم الذم يستعَت البدر مشبهنا بو للغبلـ النصراٍل ، أف يكوف متابعنا ١تا شاع 

من أف " القمر ػ ٓتبلؼ الشمس ػ كاف يرمز إىل صورة الرجل اىلي ُب الشعر اٞت
كما ارتبط ًا من  (ّا١تثاؿ ، بينما الشمس كانت ترمز إىل صورة ا١ترأة ا١تثاؿ " )

                                                           
  َ  ُِٔ/ٓديواف أيب نواس ػ سابق ػ  - ُ
  َمادة بدر   – ْٗ/ْابن منظور : لساف العرب ػ سابق ػ  -ِ
فصلية النقد كاألدب  –د/ ٭تِت معركؼ : ٚتاليات التغزؿ بالرموز األنثوية ُب الشعر اٞتاىلي  - ّ

 –ـ َُِِ/ ِالعدد –إيراف  –كرامنشاه   –جامعة رازم  -كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية   –ا١تقارف 
  َ  ُّّص 
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قدسية شعرية عكف الشعراء اٞتاىليوف على إظهارىا ُب أشعارىم من خبلؿ 
  َالرموز ا١تختلفة اليت رمزكا ًا للمرأة ، كمنها الشمس كالغزالة 

كارتبطت با١ترأة ُب ، كثانيهما الشمس بداللتها على الوضاءة كاإلشراؽ 
من العامل س أبو نواكيستدعي ذاكرة الشعر اٞتاىلي مصحوبة ًالة من التقديس ، 

من الدكاؿ السائرة ُب اٟتقل اٞتمايل ُب الشعرية العربية ،  كىياٟتيواٍل الغزالة 
كأبو نواس ىنا ( ُحيث كانت الغزالف " رموزنا حيوانية أصيلة للمرأة ا١تثاؿ " )

، مستظهرنا ما كعتو الذاكرة يشبو عُت الغبلـ النصراٍل كعنقو بعُت الغزاؿ كعنقو 
العربية من تقديس للغزاؿ كربطو بكل من الشمس الغزالة ، كالغزؿ الغرض الشعرم  

  ٍَب ا١ترأة ا١تقصودة بفن الغزؿ الشعرم 
كىذه اللوحة اليت ٬تمع فيها أبو نواس بُت اٟتقل البشرم كالعلوم 

لبحر كربطو بلحظة كاٟتيواٍل تستكمل عناصرىا اٞتمالية من خبلؿ استدعاء داؿ ا
الغبلـ كا١تراد من االستدعاء كصف لوف العُت بلوف ماء البحر كىو األزرؽ الصاُب 

، ٍب يصف ريق الغبلـ بأهنا ا٠تمر مع الداللة على التقلب ا١تصاحب ١تاء البحر 
استدعاءن ١تا فيها من قداسة قدٯتة ارتبطت بشراب اآل٢تة ُب الفكر الوثٍت القدَل ، 

بعناصرىا اٞتمالية األخرل اليت ٕتاكز الصورة البصرية ك لفكرة اللذة كاستدعاءن كذل
مثل سواد الشعر لشبهو بالليل كٚتاؿ اللوف لتشبيهو بالذىب مع الليونة اليت 

مع طوؿ القامة ، كبياض األسناف ػ مضحكو ػ الذم يشبو  (ِيستدعيها الدعص )
 َ ة كاٞتماؿالذم يشَت إىل السبلمة كالطهار  الدنٌر بصفائو كبياضو

 ( :ّكيقوؿ أبو نواس ] سريع [ )
 سً ػػػػنى اإًلنٍ ػػػػػػا أىٍنتى مً ػػػػػا أىٍنتى مى ػػػمى 

 ةو ػػػػنَّ ػػٍن جى ػػػوبي مً ػػػػػلي ػػػػػلىعىلَّكى اٍلمىطٍ 
 سيٍبحىافى مىٍن صىاغىكى ًمٍن ًبٍدعىةو 
ػػػػػػا ػػػػدٍَّدتى ًلي مىػػٍأتىػػمن  عىٍيًني كىًإٍف حى

 

 ٍدًر كىالشٍَّمسً ػػػػػػػػػبى ػػجي الٍ ػػػػػػػػأىٍنتى نىًتي
 أىٍك صىاًحبي األىٍحلىـً ًفي اٍلحىٍبسً 
ػػػػػػػا ًمػػػػنى اٍلقيػػػػٍدسً  ػػػػا ريكحن نػىهى  كىأىٍسكى
ػػػػػػلّْ يىػػػػٍوـو ًمػػٍنػػكى ًفي عيػػٍرسً   ًفي كي

 

                                                           
  َ  ِِٓطو غالب : صورة ا١ترأة ا١تثاؿ كرموزىا ُب الشعر اٞتاىلي ػ سابق ػ ص  - ُ
الدعص : قور من الرمل ٣تتمع كالدعصاء ىي األرض السهلة اللينة ا١ترملة ، انظر : لساف العرب  - ِ

  َمادة دعص   ّٓ/ٕػ السابق ػ 
  َ  َِْ/ْديواف أيب نواس ػ سابق ػ  - ّ
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كلعلو ُب البيت األكؿ من ىذه األبيات يكوف قد نظر إىل الفكر 
الذم راح ، ذلك الفكر  القدٯتة عند العرب القدامى كغَتىم من األمموجي ا١تيثول

يربط بُت الشمس كالقمر ، ك٬تعل من الشمس األنثى رمز األمومة كا٠تصوبة ، 
، يأٌب كوكب الزىرة أك زكاجهما ك٬تعلها زكجة للقمر اإللو الذكر ، كمن اقًتاهنما 

أماـ ثالوثو معبودو ىو الشمس كالقمر كالنجم الثاقب الذم  كمن ٙتة فإننا " نكوف
" ىو الزىرة  ُب  عثًت ىذا ( أك رٔتا كافُىو عثًت ُب نصوص العرب اٞتنوبيُت " )

( كٙتة أساطَت دينية عند اليونانيُت كا٢تنود القدامى ، ِرأم معظم الباحثُت " )
بن الناتج عن زكاج ككذلك عند بعض الشعوب األخرل تركم أف عثًت ىذا ىو اال

كال شك أف أبا نواس قد اطلع على ىذا الًتاث غَت العريب  (ّالقمر بالشمس )
ػ شأنو شأف غَته من الشعراء ػ  الذم تيرجم إىل العربية ُب العصر العباسي خاصة

 َ كىو ما كاف يدكر ٣تالس

من داللة على ػ زىر ػ الذم ال ٮتلو جذره اللغوم ىو الزىرة كعثًت   
، كقد جعل أبو نواس الغبلـ الذم يتغزؿ فيو على ىذا النحو كالضياء  البياض

ليس من اإلنس كال من اٞتن كال من غَت٫تا ، كإ٪تا ىو فىتن عيلوم نتيج اقًتاف البدر 
كالشمس ، علوم ىو ا١تطلوب من اٞتنة حيث الولداف ا١تخلدكف ٔتا ٢تم من 

شخصية سيدنا  ستدعاءي كضاءة كنور كٚتاؿ ييقربو من ذىن ا١تتلقي األرضي ا
ارتبط بو النموذج األعلى  الذميوسف عليو السبلـ ػ صاحب األحبلـ ُب اٟتبس ػ 

  َ للجماؿ البشرم
كاستدعاء شخصية يوسف عليو السبلـ ُب ىذا السياؽ كعلى ىذا 

رآف الكرَل حيث استدعى أبو نواس النحو إ٪تا ىو آلية من آليات التناص مع الق
من النص القرآٍل الكرَل ما خٌص بو يوسف عليو السبلـ من تأكيل لؤلحبلـ كىو 
ُب السجن ػ اٟتبس ػ كا١تبلحظ أف أبا نواس عندما يتناص مع القرآف الكرَل ، ال 
ٮترج عن عادتو ُب التعامل مع كثَت من اآليات القرآنية الكرٯتة ؛ إذ يعمد إىل 

" من سياؽ ا١تقدس إىل سياؽ ا١تدنس ، معمىقنا بذلك حدة رفضو للسلطة نقلها 
                                                           

 –جامعػػػػػػػػة بغػػػػػػػػداد منشػػػػػػػػورات  –د/ جػػػػػػػواد علػػػػػػػػي : ا١تفصػػػػػػػػل ُب تػػػػػػػػاريخ العػػػػػػػػرب قبػػػػػػػل اإلسػػػػػػػػبلـ  - ُ
   َ  ُٓٔ/ٔ –ـ ُّٗٗ/ِط
  َ  ُٕٔ/ٔالسابق   - ِ
  َ  ُْٕ/ٔالسابق ا١تفصل ُب تاريخ العرب قبل اإلسبلـ ػ  - ّ
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كالنقل ىنا ًب ْتيث أدخل النص ا١تقدس ػ بعد  (ُالدينية ، كلسلطة النص معنا " )
  َٖتويره على ىذا النحو ػ ُب ا١تدنس كىو الغزؿ با١تذكر  

 (  : ِكيقوؿ أبو ٘تاـ  ] بسيط [  )
 اٍلحيٍسًن أىٍسنىاىىاأيٍعًطيتى ًمٍن نػىفىحىاًت 

 

 
ا   كىفػيٍقتى ًمٍن نػىفىحىاًت الطّْيًب أىذٍكىاىى

 ج

 فىاٍلحيٍسني ميطَّرىحه كىالطّْيبي ميٍفتىضىحه 
 ج

 
 كىاٍلحيوري أىٍصبىٍحتى بػىٍعدى الًل مىٍوالىىىا 

 

 مىٍن كىافى لىٍم يػىرى شىٍمسنا ًمٍن سىنىا بىشىرو 
 

 
ػػػػػػػػػػػافىػًإنَّػنىػػػػػػػػا    بًػػعىػػػػػػػػػلػًيٍّ قىػػػػػػػػػػػػٍد رىأىيػػٍنىػػػػػاىى

 جججججج

يبلغ ًا أٝتى منازؿ  فهو يرسم ىذه الصورة اٞتمالية للغبلـ ا١تسمى عًليها
اٟتيٍسن كاٞتماؿ ، كما فاؽ بطيبو أذكى نفحات الطيب ، ككأف كجوده قد اطمرح 
اٟتيٍسن كافتضح الطيب ، ك٦تاؿ زاده ٚتاالن أنو يغٍت عن الشمس ، فإف مىٍن مل ير 

  ( :ّ[ )كافر الشمس ، يكفيو أف ينظر إليو ، كيقوؿ ]
 وً ػػػػػػػيػقً ػاشً ػػػػعى ػػًرؽُّ لً ػػػػػػػػٍن الى يى ػػػػػػػػػػأىيىػػػػػا مى 

 ضيوعناػاؿي لىوي خي ػػجىمى ػدى الٍ ػػجى ػػػٍن سى ػػكىمى 
ًليلي الشٍَّمًس أىٍنتى فىدىٍتكى نػىٍفًسي  سى

 اػػػػػٍرفن ػػضيٍلتى ظى ػةن كىفى ػػػلىحى ػٍلتى مى ػػمي ػػكى 
 

 وً ػػػػػػيػػتً ػا بً ػنى ػديكدى لى ػػػزىجى الصُّ ػػػػػػػٍن مى ػػػػػػكىمى 
 وً ػػػػػػػيػلً ػػٍن يى ػػػوي مى ػػػػنٍ ػػني مً ػسٍ ػحي ػمَّ الٍ ػػػػػػكىعى 
 يوً ػبً ػٍن شى ػػًل الشٍَّمًس مً ػػًليػػسى ػٍل لً ػػػكىىى 
 وً ػػػػػػػيػػػػػبى فً ػػػيٍ ػػػذَّبه الى عى ػػػػػػهى ػػأىٍنتى مي ػػفى 

 

إهنا صورة ٕتمع بُت الرؤية اٞتمالية كالرؤية العلوية ىذه اليت نراىا حاضرة 
، كيصيدن  البيتُت األكلُت ، إذ يضعو ُب مكانة عالية ال يرؽ فيها لعاشقيو تدلنبلُب 

سد ىذه الرؤية العلوية باستدعاء التصوير الفٍت  عنهم تيهنا كعيٍجبنا بالنفس ، ٍب ٬تي
ا لو سجود خضوع ُب ٤تراب ٚتالو الذم فاض بو  الراسم من اٞتماؿ عبدنا ساجدن

بيات ًذه الرؤية العلوية اليت يصل فيها بالغبلـ إىل على كل مىٍن يليو ، كٮتتم األ
                                                           

 –مايو  –إبريل  – ّع -٣ْتلة فصوؿ مج –د/ كماؿ أبو ديب : اٟتداثة ، السلطة ، النص  - ُ
  َ  ٕٓص –ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب  –ـ ُْٖٗيونيو 

  َ  ِٖٓ/ْديواف أيب ٘تاـ ػ سابق ػ  - ِ
  َ  ِٕٖ/ْالسابق  - ّ
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حد الكماؿ ُب ا١تبلحة ، كالفضل ُب الظرؼ ، كانتفاء العيب ، أما الرؤية اٞتمالية 
، فإننا نراىا ُب البيت الثالث الذم ٬تعلو سليبلن للشمس ٚتاالن ككضاءة مع تأكيد 

ينفي عممن سيلم من الشمس للرؤية العلوية ًذا االستفهاـ ا١تؤكد للجماؿ عندما 
   َأف يكوف لو شبيو ُب ٚتالو 

كمن األخبار اليت يركيها الصويل عن أيب ٘تاـ كاٟتسن بن كىب فيما كاف 
بينهما من أمر غبلميهما كتباد٢تما عشقهما ، فأبو ٘تاـ كاف يتعشق غبلمنا خزريها 

الذم غار يومنا من للحسن بن كىب ، ككاف ىذا يتعشق غبلمنا ركميها أليب ٘تاـ 
 ( : ِ( فقاؿ أبو ٘تاـ معاتبنا ] بسيط [ )ُابن كىب لعبثو بغبلمو الركمي )

رى اٍلحىًثيثى ًإلىى ريًؾ السَّيػٍ  ًإٍف أىٍنتى لىٍم تػىتػٍ
 

 
ػػزىرً   ٍقػػنىػا ًإلىى الٍػخى ػػآًذًر الػرُّكـً أىٍعنػى  جى

 

ػا  أىًعٍندىؾى الشٍَّمسي قىػٍد رىاقىٍت مىحىػاًسنػيهى
 

 
ػػاًء بًاٍلقىمىرً    كىأىٍنتى ميٍشتىًغػلي األىٍحشى

 

كأبو ٘تاـ يهدد اٟتسن بن كىب ُب البيت األكؿ كيتوعده إذا مل يًتؾ 
العبث بغبلمو الركمي ػ جآذر الرـك ػ فإنو سوؼ يناؿ من غبلمو ا٠تزرم ػ أعنقنا 

كقد ٚتلٍت  إىل ا٠تزر ػ ٍب ييسىفىهيو ُب البيت الثاٍل ؛ ألنو يًتؾ غبلمو شبيو الشمس
٤تاسنها ، كيشغل قلبو بالغبلـ الركمي الذم يشبو القمر ، كمن ٙتة ٧تد تصوير 

  َت احملاسن ، كثانيهما بالقمر الغبلمُت أحد٫تا / ا١تفضل بالشمس ذا
 ( : ّكيقوؿ ا٠تبز أرزم ] كامل [ )

 حىسىنه تىكىامىلى ًفي اٍلمىحىاًسًن فىاٍغتىدىل
 

 
ػػػػالًػػػػًو    ًفػػػػي الٍػػػحيػٍسًن أىٍكحىدى عىٍصرًهً ًلكىمى

 

 كىالًل مىػػػػػػػػػػػػا أىٍدًرم بًػػػأىمّْ ًصػػػػػفىػػاتًػػػػػػػػػػوً 
 

 
ػػػرى الٍػػػقيػػػػليػػػػػػوبى فىأيكثًػػقىٍت ًفي أىٍسرًهً    أىسى

 

                                                           
 –ليق خليل عساكر كرفيقيو ٖتقيق كتع –الصويل : أبو بكر ٤تمد بن ٭تِت : أخبار أيب ٘تاـ  - ُ
  َ  ُْٗص  –بَتكت  –دار اآلفاؽ اٞتديدة  –ـ َُٖٗ/ّط
  َ  ْْٔ/ْديواف أيب ٘تاـ بشرح التربيزم ػ سابق ػ  - ِ
 َْمج –٣تلة ايمع العلمي العراقي  –ٖتقيق الشيخ ٤تمد حسن آؿ ياسُت ا٠تبزأرزم : ديوانو ػ  - ّ
  َ  ٖٗقصيدة رقم  –ـ ُٖٗٗ – ُج –
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ـٍ  ػػػػػٍعػػػػػػػػػرًًه أى ـٍ شى  نىػػػػػٍحػػػػػػػرًهً أىبًػػػوىٍجػػًهػػػػػػػػػًو أى
 

 
ػػػػٍصػػػػػػػػرًهً   ـٍ خى ـٍ رًٍدًفػػػػػػػػػػًو أى ًه أى ـٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػدّْ  أى

 

ػػػػٍمػػًسػػوً  ػػػػػػػػػػةى شى ػػػػػػًليػػفى  اللي صىػػػػػػػيَّػػػػػػػػرىهي خى
 

 
 بىػػػػػػػػػػٍدرًهً ًفػػػػػػيػػنػىػػػػػػػا كىأىٍغنىػػانىػػػػػا بًػػػػػػًو عىػػػػػٍن  

 

كتستوقفنا ىنا الرؤية العلوية ا٠تالصة اليت ينطلق منها الشاعر ُب مدحو 
الذم يعلو فيو با١تمدكح ُب اٟتيٍسن حىت ٬تعلو أكحد عصره ، كجعل القلوب 
مأسورة ُب أسر حبو الذم ال ٬تد لو تعليبلن من صفة من صفاتو اآلسرة للقلوب ، 

علوية ُب البيت األخَت عندما يصور ا١تمدكح بالشمس ٍب ٧تده ٬تسد ىذه الرؤية ال
األرضية اليت جعلها اهلل تعاىل خليفة عن الشمس العلوية ُب اإلشراؽ كالوضاءة 

ليغنيىهم اهلل بو عن كالنور الذم ال يقف عند حد النهار ، كإ٪تا ٯتتٌد إىل الليل ؛ 
  ( :ُ] طويل [ )ُب لوحة حوارية ضياء البدر ، كيقوؿ أيضنا 

 نى اللٍَّمسً ػػاتو يىذيكبي مً ػػػػػلىحى ػػػعي مى ػػػػػػػػػػًديػػػػبى 
 ج

 
 سً ػػػػنٍ األي  ٍوزىةً ػػػػػػػػػػػػػحى ى ًإلىى ػٍدعى ػػػػػػػػػػػػػرى أىٍف يي ػػػػػػػػػػػػبَّ ػػكى ػػػتى  

 جج

 وي تػىعىجَّبىتٍ ػػػنٍ ػسي مً ػػمٍ ػػشَّ ػػػوي الػػػػػا رىأىتٍ ػػػػػػػمَّ ػػلى ػػفى 
 

 
 ًس؟ػػػػػػػػػػػػػػنى اإًلنٍ ػػػػػػػػػػػػتى مً ػػػػوي : بًالًل أىنٍ ػػٍت لى ػػػػالى ػػػػػكىقى  

 

 مي ؟ قىاؿى :ميحىمَّده ػا اإًلسٍ ػػػوي : مى ػػػٍت لى ػػالى ػػػػػػػكىقى 
 

 
 فػىقىالىٍت: فىًقٍس ًفي اٍلحيٍسًن نػىٍفسىكى مىٍع نػىٍفًسي 

 

 اػػػػهى ػهى ػمي كىجٍ ػػػػطً ػلٍ ػادى يى ػػػػػتَّى كى ػػػػًضبى حى ػػػػػػأيغٍ ػػػػفى 
 

 
 سً ػػػمٍ ػػشَّ ػػلىى الػػػػػيًح عى ػػلً ػمى ػػػفّْ الٍ ػػػػػػكى ػػالٍ ػدَّرى بً ػػػػػػكىحى  

 ججججج

 عه ػػػػػػػػػػالً ػػػػػيى طى ػػػًإنّْ ػػي فى ػػػبً ػيػػػغً  اػػػػػهى ػػػػلى  اؿى ػػػػػػػػػػكىقى 
 

 
 سً ػػػافى بًاألىمٍ ػػػػًذم كى ػػػػػالَّ وًر ػػنُّ ػػالػاًس بً ػػػػنَّ ػػػلىى الػػػػػػعى  

 ججج

كاٟتوارية ىنا يبدك فيها الشاعر متدكرنا بدكر الراكم العليم باٟتدث ، رغم 
، كىنا تكوف قيمة التخييل الفٍت الذم يرصد الصمت ا١تهيمن على طرُبٍى اٟتوار 

فيو الشاعر مبلمح كل طرؼ منهما ، فاألكؿ ا١تسمى ٤تمدنا رغم ما لو من 
اٞتماؿ كا١تبلحة اليت مل تظهر من قبل ، أك مل تكن على مثاؿ سبق ػ بديع ػ كرغم 

أف  الرقة كالليونة اليت تتبدل مع ذكبانو من ٣ترد اللمس ، إال أنو يًتفع تكبػنرنا
                                                           

  َ ِّٓـ قصيدة رقم َُٗٗ/ ُْمج – ٣ُتلة ايمع العلمي العراقي ج - ديواف ا٠تبز أرزم - ُ
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يػيٍنسىبى إىل ا١تؤنسُت ؛ لتوحده كعدـ شبهو اآلخرين ، حىت تعجبٍت منو الشمس 
كيبدك أنو مل ينكر كونو إنسيها ؛ فقد كسألتو : ىل حقها من البشر ػ اإلنس ػ ؟! 

سألتو عن اٝتو كطلبت منو أف يقيس معها نفسو ُب اٟتيٍسن ، كىو ما أثار غضبو 
، بيد أنو اكتفى باللهجة اٟتادة  كجهها يلطمها علىيهوم بكفو لحىت ىم أف 

آمرنا إياىا أف تغيب ؛ ألنو سيطلع على الناس بالنور الذم كاف موجودنا باألمس 
  َككأف نوره ليس ّتديد على الناس 

كيقدـ ماٍل ا١تسوس أربعة أبيات يشبو فيها غبلمنا بالشمس كالقمر ، 
ية اٞتمالية للغبلـ ، مع نظرة كىي صورة ال ٗتلو من طرافة إبداعية جامعة بُت الرؤ 

، كيقوؿ ماٍل عيلوية لتلك اٞتمالية ؛ إذ يعلو الشاعر ّتمالو عن الشمس كالقمر 
 ( :ُُب ذلك ] ٣تزكء الكامل [  )

ػػػػػػا رىأىيٍػػتي الٍػػبىػػػػػػٍدرى ًفي  لىػػػمَّ
 كىرىأىٍيتي قػىٍرفى الشٍَّمًس ًفي

ػػػػػػػػػػ ػػبَّػػػػػٍهػػػػتي ذىاؾى كىىى  ػػًذهً شى
ػػًبيًب ًإذىا بىػػػػدىا    كىٍجػػػػوي الٍػػػحى

 أيفيػػػًق الػسَّػمىاًء قىًد اٍستػىقىلَّ 
 أيفيػػػًق الٍػغيريكًب كىقىػػٍد تىدىلَّى
ػػلَّ  ػػا أىجى ػهيػمى ػػبًػيػهى  فىػػػأىرىل شى
ػًبيًب ًإذىا تىػػػػوىلَّى  كىقىػفىػا الٍػحى

 

أك التداعي بُت ا١تظاىر فتلك صورة متكئة على فكرة االستدعاء ، 
الطبيعية كالطبيعة البشرية ، ليجمع بينهما الشاعر ىذا اٞتمع الطريف الذم ٬تعل 
من ا١ترأة ا١تمثلة للطبيعة البشرية شبيهنا للقمر كلقرف الشمس أك ناحيتها ، ٍب يعلو 
بالطبيعة البشرية ُب ا١ترأة اليت ٬تدىا أحلى كأٚتل منهما ، ٍب يفصل ىذا اإلٚتاؿ 

أف كجهها أٚتل من البدر عندما يبدك ، كقفاىا أٚتل من قرف الشمس عندما ب
 َيتوىل ، ككأ٪تا ىي أٚتل منهما مقبلة كميٍدبرة  

 
 

                                                           
  َ  ٖٗالسابق ص  -ماٍل ا١توسوس : شعره كأخباره  - ُ
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 ػ الخمرّػُػُ
متباينة من ا٠تمر ، ففي اٞتاىلية كانت حفلت الذاكرة العربية ٔتواقف 

" اٗتذت  عند العرب كما كانت عند الشعوب القدٯتة قدا٠تمر شرابنا مقٌدسنا 
طابعنا قدسيها ، ككانوا يتعاطوهنا ُب مناسبات خاصة بوصفها من الشعائر ا١ترتبطة 

كقد جاء ُب دائرة ا١تعارؼ الكتابية أف " كانت ا٠تمر ُب العهد ( ُبالعبادة " )
القدَل تيعتربى من ضركرات اٟتياة كليست من قبيل الًتؼ ، فكانت جزءنا الزمنا ُب 

مع ذلك ىناؾ أقواؿ كثَتة تنفىر من ا٠تمر كما يًتتب ك  (ِأبسط الوجبات " )
( رغم ّعليها من السنٍكر ، كاألمر كذلك ُب العهد اٞتديد الذم ينهى عن ا٠تمر )

أنو يضم إشارة صر٭تة من بولس الرسوؿ ا١تبشر األعظم للمسيحية إىل طيموتاكس 
كتناكؿ قليبلن من ا٠تمر يققوؿ لو فيها : " ال تقتصر بعدى اليـو على شيٍرًب ا١تاء ، 

  َ (ْمن أجل معدتك كأمراضك ا١تبلزمة " )
كلعل ما ُب الكتاب ا١تقدس بعهديو من إشارات إىل شرب ا٠تمر قد  
ا ُب اٞتاىلية بُت العرب متأثرين باليهود كالنصارل ،  كاف مدعاة النتشار شًر

ا كالعب منها ، كاشت هر األعشى كحفلت األشعار العربية اٞتاىلية با٠تمر كشًر
، كعندما جاء من بُت اٞتاىليُت بالتهالك عليها كعلى اٟتديث عنها ُب شعره 

ا٠تمر على ىذا النحو بُت العرب ، كاف أسلوبو اٟتكيم  عي اإلسبلـ اٟتنيف ، ككضٍ 
ُب ٖترَل ا٠تمر الذم جاء على مراحل ثبلثة  ؛ رعاية لكلف العرب ًا ، ككانت 

يىا أىيػُّهىا الًَّذينى ءىامىنيوا ًإنَّمىا اٍلخىٍمري كىاٍلمىٍيًسري  ﴿: ل ا١ترحلة ا٠تا٘تة قوؿ اهلل عز كج
ـي رًٍجسه ًمٍن عىمىًل الشٍَّيطىاًف فىاٍجتىًنبيوهي لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى  ]  ﴾كىاألىٍنصىابي كىاألىٍزالى

كعندىا انتهى ا١تسلموف عن شرب ا٠تمر ، أك حىت اإل١تاـ ًا ككاف [ َٗا١تائدة 
  َذلك ُب عهد النبومة كا٠تبلفة الراشدة 

                                                           
بَتكت  –دار األندلس  –ـ ُٖٕٗ/ُط –د/ عاطف جودة نصر : الرمز الشعرم عند الصوفية  - ُ
  َ  ّّٓص  –
 –دار الثقافة  –ـ ُٓٗٗ/ِط –القس د/صموئيل حبيب كرفاقو : دائرة ا١تعارؼ الكتابية  - ِ

  َ  ّْٓ/ّ –القاىرة 
  َالسابق ا١توضع نفسو   - ّ
رسالة بولس األكىل  –بَتكت  –دار ا١تشرؽ  –ـ ُْٗٗ/ّط –الكتاب ا١تقدس العهد اٞتديد  - ْ

  َ   ٔٔٔإىل طيموتاكس ص 
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كبعد ىذه الفًتة الزاىرة من حياة ا١تسلمُت ، أخذ البوف يبعد بُت الناس 
كعهد النبوة كا٠تبلفة الراشدة ، كمع اتساع رقعة الدكلة اإلسبلمية كدخوؿ أقواـ من 

ُب اإلسبلـ فضبل عن غَت ا١تسلمُت الذم صاركا من رعايا الدكلة  غَت العرب
كالتأثَت ُب اإلسبلمية اليت احًتمت عاداهتم كتقاليدىم اليت أخذت ُب االنتشار 

ايتمعات اإلسبلمية " ككل ذلك أدل إىل عدـ اىتماـ كثَت من ا١تسلمُت باألكامر 
عودة رٔتا تعللت إىل جانب  (ُ)ىل شرب ا٠تمر " كالنواىي الدينية كعاد الكثَتكف إ

جانب ما سبق دكر دكلة ا٠تبلفة ُب إ٢تاء الناس بإذاعة ٣تالس ا٠تمر اليت مل يقف 
أمر تناك٢تا على العامة ، بل كجدنا بعض ا٠تلفاء يناؿ منها ما شاء غَت عابئ ٔتا 

 
ي
مثل يزيد بن معاكية الذم ما كاف ٯتشي إال  ٢تا حىرىمىةً ُب الشرع من النصوص ا١ت

كىو سكراف ، كعبد ا١تلك بن مركاف الذم كاف يسكر مرة ُب الشهر ، كابنو الوليد  
كسليماف بن عبد ا١تلك كاف يشرب ليلة من كل كاف يشرب يومنا كيدع يومنا ، 

 كال ننسى يزيد بن الوليد كالوليد، ككاف ىشاـ يسكر ُب كل ٚتعة ، ثبلث لياؿو 
، كأما  بن يزيد ك٫تا مدمنا ا٠تمر األمويُت كقد بلغت شهرهتما ُب ذلك ما بلغت

  َ( ِ) مركاف بن ٤تمد ، فقد كاف يشرب ليليتىٍ الثبلثاء كالسبت
كاستمر أمر تلك ايالس ا٠تمرية عند ا٠تلفاء األمويُت ، كمل يتغَت اٟتاؿ 

تلفة ، كلعل فيما لعبو الفرس ُب ا٠تبلفة العباسية اليت شهدت اتساعنا كبَتنا كأ٦تا ٥ت
من دكر ُب قياـ ا٠تبلفة العباسية ، كتقدير العباسيُت ٢تم ما يربر سرعة انتشار 
شرب ا٠تمر كالتهالك عليها بُت ا٠تاصة كالعامة ، فالديانات الفارسية القدٯتة  

ل ا٠تمر كال ٖترمها ، كمن ٙتة كاف ها كهتالكنا علي أتباعها يتناكلوهنا شربنا  كانت ٖتي
 ُب ذلك مثل ا٠تلفاء األمويُت مإهنفا٠تلفاء العباسيوف كعلى ٣تالسها ، كأما 

ا  ساعدكا بصورة أك بأخرل على انتشار ايالس ا٠تمرية ، بل كاف أكثرىم يشًر
ا مثل أيبكاف نهم من  مف،  على تفاكتو بينهم ُب الشرب  يشرب يومنا كاحدن

يومنا مثل ا٢تادم الشراب العباس السفاح ، كمنهم من كاف يشرب يومنا كيدع 
مرتُت ، كأدمن ا١تأموف ا٠تمر عة ُب كل ٚتالرشيد يشرب ىاركف كاف ك ، كا١تهدم 

                                                           
ـ ََُِ/ُط –ب رضواف : التناص عند شعراء صنعة البديع العباسيُت د/ ياسر عبد اٟتسي - ُ

  َ  ٕٖص  –القاىرة  –مكتبة اآلداب 
ا١تطبعة األمَتية  -ـُُْٗ/ُط –ٖتقيق أٛتد زكي باشا  –اٞتاحظ : التاج ُب أخبلؽ ا١تلوؾ  - ِ

  َ  ُُٓ -َُٓص  –بالقاىرة 
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بعد خركجو إىل الشاـ إىل أف تيوُبى ف ككاف ا١تعتصم ال يشرب يـو ا٠تميس كال يـو 
ليلة اٞتمعة ال ُب إدمانو ا٠تمر مل يكن يشرب ، فإنو مع  باهلل ، كأما الواثقاٞتمعة 

  َ (ُ)يومها ُب كال 
ُب نوع احملـر من ا٠تمر إىل جانب ما سبق كاف ىناؾ االختبلؼ ك  

، منذ عهد الصحابة رضي اهلل عنهم كقد ذكر ابن قتيبة قوالن لعمر بن عبد  كالنبيذ
بعث بو إىل كاليو على البصرة عدم بن أرطاة ، كذلك ١تا فشا أمر ا٠تمر  العزيز

ا ، كما نتج عنو من ارتكاب احملرمات ، كىذا القوؿ من عمر بن عبد العزيز  كشًر
قد أشكل على الشاربُت ، فظنوه أحل ٢تم بعض األنبذة ، فقد قاؿ عمر بن عبد 

، كإٍب على ىذا لبأس شديد  كإف شرابنا ٛتل الناسى العزييز رضي اهلل عنو : " 
كسعة من أشربة كثَتة ، ليس ُب األنفس منها عظيم ، كقد جعل اهلل عنو مندكحة 

: ا١تاء العذب كاللنب كالعسل كالسمويق كأشربة كثَتة من نبيذ التمر كالزمبيب حاجة 
  َ (ِـ اليت الزفتى فيها " )األدى  ُب أسقية

ينظر إىل موقف ا١تسلمُت األيكؿ كيبدك أف عمر بن عبد العزيز قد كاف 
من ا٠تمر كالنبيذ حىت قاؿ مقولتو تلك ؛ ذلك أف " ٖترَل ا٠تمر ٣تمىعه عليو ال 
اختبلؼ فيو بُت اثنُت من األئمة كالعلماء ، كٖترَل النبيذ ٥تتلىف فيو بُت األكابر 

كإذا كاف ىذا االختبلؼ ( ّمن أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم كالتابعُت " )
نذ زمن الصحابة ، فإنو مع تباعد الزمن كاتساع الدكلة اإلسبلمية كاكتظاظها م

بالعناصر البشرية ا١تختلفة ، كاف طبيعيها أف يتهالك الكثَتكف على ا٠تمور كاألنبذة 
ككاف عذرىم ُب ذلك ما قدمنا ، كمع ذلك فإف اٟترمة البينة ُب ا٠تمور 

ا عذر من األعذار ،  كالكا١تسكرات ال ٯتكن أف ييساكىـ عليها ،  أف ييقدمـ لشًر
كذلك قوؿ اهلل عز ،  كُب النهاية ىناؾ القانوف اإل٢تي الذم ال يتبدؿ كال يتغَت

﴿   عز كجٌل : قوؿ اهللك [ ُِ] الطور ﴾كيلُّ اٍمًرئو ًبمىا كىسىبى رىًىينه   ﴿كجلم : 
  َ [ّٖا١تدثر ] ﴾ كيلُّ نػىٍفسو ًبمىا كىسىبىٍت رىًىينىةه 

                                                           
  َ   ُّٓالتاج ُب أخبلؽ ا١تلوؾ ػ السابق ػ ص  - ُ
 –دار الفكر  –ـ ُٗٗٗ/ُط –ٖتقيق ياسُت ٤تمد السواس  –ابن قتيبة : كتاب األشربة  - ِ

  َ  ُٓص  –سوريا 
دار الكتب  –ـ ُّٖٗ/ُط –ٖتقيق د/ عبد اييد الًتحيٍت  –ابن عبد ربو : العقد الفريد  - ّ

  َ  ٓٔ/ٖ –بَتكت  –العلمية 
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كبعيد عن ىذا اٞتانب األخبلقي الديٍت ُب مسألة ا٠تمر ، ٧تد أف 
الشعر ا٠تمرم مثل الفنوف الشعرية األخرل اليت دارت حو٢تا القصيدة العربية 
القدٯتة ، حيث شغل مساحة كبَتة من الشعر العريب ُب أعصاره ا١تختلفة ػ إذا 

ىي مساحة قدـ فيها استثنينا عصر صدر اإلسبلـ كشطرنا من ا٠تبلفة األموية ػ ك 
لوحات فنية كداللية كٚتالية ال تقل عن لوحات الغزؿ كا١تديح كالفخر الشعراء 

كغَتىا من اللوحات اليت مل تنفصل عن رؤل الشعراء اٞتمالية كالنفسية كالسياقية 
كالدينية كغَتىا ، كإف كنا ىنا نركز على الرؤية اٞتمالية اليت تستدعي ُب سياقها 

  َ فضاء النص الشعرم الرؤل األخرل ُب
، فقد تتجلى ُب السياؽ ا٠تمرم الرؤية اٞتمالية للشعراء العباسيُت 

ما أضفوىا على السياؽ الغزيل با١ترأة  مثلأضفوا عليها من الصفات اٞتمالية 
، ككأهنم كانوا يتغزلوف ُب ا٠تمر مثلما تغزلوا ُب ا١ترأة كالغلماف ، كقد كالغلماف 

، كىذا ابن الركمي يقدـ للخمر صورة ٚتالية  ًتم السابق رأينا ذلك ُب بيت البح
 ( :ُفيقوؿ ] كامل [ )

 ريكحي النػُّفيػػػوًس تػىنػىفُّػػسي الصٍَّهبىػػػػاءً 
 فىكىأىنػَّهىا ًمٍن فػىٍوًؽ عىٍرًش زيجىاًجهىا
 كىكىأىنػَّهىا ًفي اٍلكىٍأًس شىٍمسه قىارىنىتٍ 

 

ػالصُّػػػػػٍبًح بً  ػػػا كى  الءً الْلٍ ًمػػػػٍن ديكنًػهى
 بػىٍلًقيسي تيٍجػلىى ًفي حيلىى حىٍسنىاءً 
ػػلَّ بًاألىٍضػػوىاءً   بيػػػٍرجى الٍػػًهػػلىًؿ فػىهى

 

استدعاء بلقيس ُب أمرين : أك٢تما كتتبدل الرؤية اٞتمالية للخمر ُب 
الصورة التشبيهية للخمر ، ذلك أف شخصية بلقيس " قد كانت رمزنا من رموز 

اءن كإشراقنا ذلك التناص الداليل مع  (ِاٞتماؿ البشرم " ) الذم يزيده صفاءن ًك
ًلي الصٍَّرحى فػىلىمَّا رىأىٍتوي ًقيلى لىهىا اٍدخي  ﴿القصة القرآنية حيث قوؿ اهلل تعاىل : 

هىا قىاؿى ًإنَّوي صىٍرحه ميمىرَّده ًمٍن قػىوىارًيرى  ] ﴾حىًسبىٍتوي ليجَّةن كىكىشىفىٍت عىٍن سىاقػىيػٍ
كثانيهما تشبيو ا٠تمر كىي ُب الكأس بالشمس كقد قارنت برج ا٢تبلؿ  [ْْالنمل

، كاستدعاء ا٢تبلؿ كالشمس إىل جانب  الذم بدا باألضواء ا١تستمدة من الشمس
  َ  داللة الصفاء كاإلشراؽ ، نراه ييضفي عليها قيمة علوية سامية

                                                           
  َ  ُّٔ -ُّٓ/ُديواف ابن الركمي ػ سابق ػ  - ُ
٣تلة عبلمات ُب  –د/ ياسر عبد اٟتسيب رضواف : بلقيس بُت جدليات التاريخ كالدين كالشعر  - ِ

  َالسعودية   –جدة  –النادم الثقاُب األديب  -ص     – ُٖع َِالنقد مج
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كيقدـ أبو دلف العجلي صورة ٚتالية للخمر مستمدها عناصرىا من 
 ( :ُشمس فيقوؿ ] بسيط [ )ال

ػػػا  كىقػىٍهػػػػوىةو كىشيعىػػػاًع الشٍَّمًس رىٍكنػىقيهى
 

 
ػػػػا   لىٍيسىٍت ًمػنى اٍلخىٍمًر ًإالَّ ًفي مىعىانًيهى

 

ػػا حىػوىاًشي اٍلكىٍأًس خىالًيىةن  هى ػػاؿي ًمنػٍ  تىخى
 

 
ػػػ  ػػػالًػػػيػػػػػػلي ديرٍّ ًفي أىعىػػالًػيهى  اػلىػػػػٍوالى أىكى

 جج

اءىا من عناصرىا اليت تبدأ مع  فهذه الصورة اٞتمالية تتخذ ركنقها ًك
شعاع الشمس بكل ما يستدعيو من دالالت السناء كاإلشراؽ كالصفاء البالغ 
الدقة حىت كأف الكأس اليت ٖتملها خالية منها ، كال يتيقن ا١تتناكؿ ٢تا من كجودىا 

ُب أعايل الكأس ، كالشاعر ًذه  إال برؤيتو تلك الفقاقيع الدرية اللوف اليت تبدك
مع مبلحظة ، الصورة اٞتمالية يعلو بالقهوة عن انتساًا إىل ا٠تمر إال ُب معانيها 
ا٠تليفة كيقوؿ ما ُب لوف الدر األبيض من دالالت على عتق ا٠تمر كنفاستها ، 

 ( :ِ) [بن ا١تعتز ] طويل عبد اهلل 
ػػػػاًب أىٍك  ػػػٍرًخػػيَّػػًة األىٍنسى  بىػػابًػػًلػيَّػػةو كىكى

 

 
ػًة اٍلقىاًر الى تىٍسًرم   ثػىوىٍت ًحقىبنا ًفي ظيٍلمى

 

 أىرىٍقتي صىفىاءى اٍلمىاًء فػىٍوؽى صىفىائًهىا
 

 
ػػا سيػػلَّ ًمػػنى الشٍَّمًس كىالٍػبىػٍدرً    فىًخٍلتػيهيمى

 

حيث ينسب ا٠تمر إىل الكرخ ، أك بابل لشهرهتما با٠تمور اٞتيدة ،   
كىنا ٬تمع بُت صفاء ا١تاء كصفاء ا٠تمر حىت ٮتتلط عليو أمر أصلهما ىل كاف 

حقل  معكىنا يتداخل اٟتقل اٞتمايل للمرأة من الشمس أـ كاف من البدر ؟! 
كمن ٙتة  ،حيث الصفاء كاإلشراؽ  كصف ا٠تمر منا٠تمر ؛ لينتج اٞتمالية ا١ترادة 

ال تكوف ا١ترأة " بعيدة عن فكرة الصفاء كالطهر اليت توحي ًا ا٠تمرة الصافية 
 استبعاد التقارب الداليل بُت الشمس كا٠تمر كالٯتكننا (ّا١تمزكجة ٔتاء السماء " )

                                                           
  َ  ُُٔ/ِد/ يونس السامرائي : شعراء عباسيوف ػ سابق ػ  - ُ
 َ  ٗٓ/ّشعر ابن ا١تعتز ػ سابق ػ  - ِ
يونيو  ّع –٣تلة عيوف ا١تقاالت  –د بريرم : رمز ا٠تمر ُب الشعر العريب القدَل ٤تمد أٛت - ّ

  َ  ِٗص  –ا١تغرب  –ـ ُٖٔٗ
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شمس " من مًشاس الدابٌة كنفارىا ألهنا تٝتاء ا٠تمر الشمميوس ، فإف من أ كا١ترأة
دث فيو الطيش كالزىو كا٠تٌفة كالنػمزىؽ " ) ا كٖتي كالشموس كما مر من  (ُبشاًر

اليت تنفر من الريبة كال تيطالع الرجاؿ كال تيطمعهم  األٝتاء اليت تيطلق على ا١ترأة 
فهي ٦تتنعة عليهم ، ككل ٦تنوع مرغوب ، كمن ٙتة كاف الغزؿ ًا ، ككاف اقًتاًا 
من اٟتقل ا٠تمرم ، ١تا بينهما من كشائج القرىب ُب األثر اٟتادث حيث مشوسها 

   َكمشوس ا٠تمر 
كمشوس ا١ترأة كمشوس ا٠تمر ٭تيلنا إىل الشعر اٞتاىلي حيث كانت ا٠تمر 

اإل٢تة الزىرة كمرادفاهتا ُب الثقافات ا١تختلفة ، فهي إيزيس عند رمزنا من رموز ا١ترأة 
ا١تصريُت كعشتار عند البابليُت ، كالعزل عند العرب ، كمن ٙتة كانت ا٠تمر من 

ا للزىرة ا١ترتبطة بالشمس كالقمر ّتامع ا١تقدسات اليت قدستها العرب ُب عبادهت
البنوة اليت بدت فيها الزىرة النتاج الطبيعي القًتاف القمر اإللو الذكر بالشمس 

ا٠تمر ،  –ا١ترأة  –كّتامع التقديس لذلك الثالوث : الشمس  (ِاإل٢تة األنثى )
  َػ ا٠تمر  بدا تقديس ىذه األخَتة 

 ( :ّ] ٥تلع البسيط [ )فيقوؿ ا٠تمر كيصف أبو الفتح البسيت 
ـى كىًفي اٍلكىفّْ ًمٍنوي كىٍأسه   قىا
ػػػػػػػوىاءه  ػػػػػػا ىى ػػٍيءو بًػهى  أىٍشبىػػوي شى

 

ـي أيٍنسً  يىػػاةي نىػػٍفسو نًػػظىػػػػػا  حى
 سً ػاضى عىػلىػٍيػػًو شيعىاعي شىمٍ فى 

 

إف اٞتمالية اليت يقدمها الوصف الشعرم ىنا تتجاكز الكأس الزجاجية 
إىل ما ٖتتويو من ٜتر جعلها الشاعر حياة للنفس ، كنظامنا ألنسو بصبلبتها 

كأصحابو ، كعندما يأٌب للتسبيو ُب البيت الثاٍل ال ٬تد إال ا٢تواء الصاُب الرقيق 
، فيجعلو ا١تشبو بو ا١تقلوب ؛ إذ األصل أف يقوؿ  نقاء شعاع الشمس كرقتو النقي

لتشبيو ؛ ليقوؿ : ا٢تواء يشبو : ا٠تمر ُب الكأس مثل ا٢تواء ، بيد أنو عكس ا
  َ صفاء الكأس كنقاءىا ، كا١تراد ا٠تمر

                                                           
مطبوعات  –ٖتقيق ماجد حسن الذىيب  –السرم الرفماء : احملب كاحملبوب كا١تشمـو كا١تشركب  - ُ

  َ  ٖٕ/ْ –ـ ٣ُٖٗٔتمع اللغة العربية بدمشق 
 َ  ُُُب الشعر األموم بُت الرؤية ا١تيثولوجية كالدينية ػ سابق ػ صانظر دراستنا : الشمس  - ِ
مطبوعات ٣تمع اللغة  –ٖتقيق درية ا٠تطيب ك لطفي الصقاؿ  –أبو الفتح البسيت : ديوانو  - ّ

  َ  َُٕص  – ُٖٗٗدمشق  –العربية 
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  ( :ُكيقوؿ أبو شراعة ] بسيط [ )
رى ًفي اٍلعىٍيًش فىاٍسمىٍع قػىٍوؿى ًذم نيصيحً  يػٍ  الى خى

 

 
 رىحً ػػػا كىلىٍم تي ػػػرىانن ػػدي سىكٍ ػػغٍ ػٍم تى ػػػػًإٍف أىٍنتى لى  

 

 ةو ػػػػػػػػيى ػافً ػػػػاًع الشٍَّمًس صى ػػػوىةو كىشيعى ػػػهٍ ػػػػٍن قى ػػػػػػمً 
 

 
 رىحً ػػػػفى ػػػنى الٍ ػػػػػػوىاعو مً ػػػأىنٍ ػػػوـى بً ػػػمي ػػهي ػػتػىٍنًفي الٍ  

 

 ره ػػػػػكً ػػتى ػعٍ ػلي مي ػػػػػػيٍ ػػػا كىاللَّ ػػػػػػهى ػػرىبي ػػتي أىشٍ ػػػػػا زًلٍ ػػػػػمى 
 

 
 دىًحيػحىتَّى أىكىبَّ اٍلكىرىل رىٍأًسي عىلىى قى  

 

إف الصورة اليت يقدمها للخمر ىنا ىي تشبيهها بشعاع الشمس ٤تدىدنا 
كجو الشبو اٞتامع بينهما كىو الصفاء كالنقاء ػ صافية ػ ىذا من ناحية الشكل ، 
ا ، كقد  أما من ناحية األثر ، فإهنا تنفي ا٢تمـو كتيدخل أنواعنا من الفرح على شاًر

ا  يىٍت بذلك ؛ ألهناٝتيى اختار الشاعر من أٝتائها القهوة ،  تيذًىب شهوة شاًر
ا ُب عكر الليل تيذ (ِللطعاـ ) ىب عقلو كمن ٙتة فإنو عندما ينكب على شًر

 ( :ّكينكبن رأسو على قدحو ، كُب إذىاًا ا٢تمـو يقوؿ ابن ا١تعتز ] طويل [ )
نىا الشٍَّمسي تػىٍرفيلي ًفي الدُّجىا  كىريدٍَّت عىلىيػٍ

 ججج

 
 اللٍَّيًل ًمٍن نيورًىىا ىىٍتكي فىكىافى ًلًسٍتًر  

 ج

ػػػوي  ػػػػػػمُّ ػػػػػػلى ىى ػػنىٍت قىػٍلبنػػػػػػا تىػػػػرىحَّ ػػػػكى  ًإذىا سى
 

 
 كىطىابىٍت لىوي دينٍػيىػػاهي كىاتَّسىػعى الضٍَّنكي  

 

ػػػمٍّ كىحىٍسرىةو  نػٍيىػػػػا بًػهى  كىمىػػػا الٍػػميٍلكي ًفي الػػدُّ
 

 
ػػا ميػٍلكي    السُّػػريكًر ىيػوى اٍلميٍلكي كىلىًكنَّمى

 

فالشمس ىنا ىي ا٠تمر اليت ال يقنع الشاعر بتصويرىا ًا ، كإ٪تا راح 
أثناء الظبلـ فتهتك ػ  ترفلٕتٌر ثياًا متبخًتة ُب مشيتها ػ يستدعي حقل ا١ترأة اليت 

سًت الليل بنورىا ، كإذا أدمنها الرجل كسكنت قلبو ، فإهنا تستأثر بو كال تدع 
                                                           

 –القسم الثاٍل ثقافة البادية كمسالكها  –إبراىيم النجار : شعراء عباسيوف منسيوف  - ُ
  َ  ُّْ -ُِْ/ُـ دار الغرب اإلسبلمي ُٕٗٗ/ُط
  َ  ّٖ/ْالسرٌم الرفاء : احملب كاحملبوب كا١تشمـو كا١تشركب ػ سابق ػ  - ِ
  َ  ٖٗ/ّشعر ابن ا١تعتز ػ سابق ػ  - ّ
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كتطيب الدنيا ، كيبتعد عنو الضنك ، ال لشيءو  للهمـو بو مكاننا ؛ إذ يرحل ا٢تمن 
ا يكوف ًا مسركرنا ،  ىو ا١تلك الذم يتملكو ك شرب ا٠تمر  بسببإال ألف شاًر

 ( :ُكيقوؿ أبو نواس ] سريع [ )كال يشعر معو با٢تمى كاٟتسرة ، الرجل 
 كىقػىٍهػػػػوىةو كىالٍػًمٍسًك مىػٍشميػػولىةو 
ػػا الشٍَّمػسي ًإذىا صيػفّْقىتٍ   كىأىنػَّهى
 أىٍك دىارىةي اٍلبىٍدًر ًإذىا مىا اٍستػىوىل

 جج

ػػا األىنٍػػبىػػػػػاري أىٍك ىً   تي ػػػػػيػػػػمىٍنزًليػهى
ػػٍبػػشي أىًك الٍػحيػوتي  ػػا اٍلكى  كىبػىٍيتػيهى
ػػػوىاًقػػػػيتي   كىتىػػػػمَّ لًػػٍلػػػػػقىػػٍدًر الٍػػػػمى

 

كىو يستدعي للخمر اٝتُت من أٝتائها ، أك٢تما : قهوة تيقهي شهوة 
ا إىل الطعاـ ، كثانيهما : مشمولة ، كقد ٝتيىيت ا٠تمر الشموؿ ؛ ألهنا  مشلت شاًر

 ػ قهوة كا١تسك ػ  العقل أٍم أحاطت بو ، كمشلت القـو : أحاطتهم بطيب رائحتها
كىو يرجع ٔتكاهنا إىل العراؽ حيث ىذاف  (ِأك ألف الناس ٭تفنوهنا للشرب )

فضاء ىذين ا١تكانُت األرضيُت ، قاطع ُب فضاء تكيالوادياف : األنبار ، ًىيتي ، 
علومو يستدعي فيو الشاعر برجُت من أبراج السماء ٫تا برج الكبش ا١تعركؼ ُب  

الية ، كبرج اٟتوت ، كبُت الفضاءين تتجلى الصورة اٞتممىل كتب األنواء بربج اٟتى 
للشمس اليت تيصٌفق أك تنقى كتركؽ ؛ ألف " اٞتو ينقى ُب حلوؿ الشمس باٟتوت 

 َ ( ّكباٟتمل لكثرة األمطار ، فتحسين الشمس " )
على أف ىذا الفضاء العلوم الذم يستدعيو الشاعر ، إ٪تا ليقدـ صورة 
من صور ٕتلي ا١تقدس العلوم كمشاركتو الفضاء السفلي بداللتو على الرىمى 

١تضمن ُب داللة الواديُت ا١تذكورين : األنبار كىيت ، كمن ٙتة ٯتكن أف ندرؾ ما ا
يقـو بو الفضاء العلوم " حيث يشارؾ الفضاء األرضي كيباركو ، فيقـو تبادؿ بُت 

لًتتسم الصورة اٞتمالية للخمر  (ْاالٕتاىُت ٭تجب ا١تسافة ، كٮتتزؿ األبعاد " )
من خبلؿ داليتىٍ : ا١تسك كالشمس كمقاربتهما بُت حاسيتىٍ الشم كالبصر ، أك بُت 

  َطيب الرائحة كٚتاؿ ا١تنظر 

                                                           
  َ  ُٔ -َٔ/ْػ  ديواف أيب نواس ػ سابق - ُ
  َ  ِٔ -ِٓ/ْالسرٌم الرفاء : احملب كاحملبوب ػ سابق ػ  - ِ
   َ  َُٗ -ُٖٗابن قتيبة : األنواء ػ سابق ػ ص  - ّ
كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية   –٣تلة موارد  –آماؿ النخلي : بناء الفضاء ُب ٜتريات أيب نواس  - ْ

  َ  ُٕٓص  –ـ ََِٗ/ُْع –تونس  –بسوسة 
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" فاؽ ٓتمرياتو الشعراء ، فكاف إمامنا ١تن جاء قد األعشى كإذا كاف 
عر ا٠تمر إىل فإف أبا نواس ػ رغم تأثره باألعشى " قد بلغ بش (ُمنهم بعده " )

الفنية ( ِحد النضج ، ككصل بو إىل أقصى ما ينتظر لو من كماؿ الصناعة " )
اليت ميزتو عن السابقُت كالبلحقُت ُب ىذا الفن الشعرم القدَل ، فقد قٌدـ 
النواسي ٣تموعة من اللوحات الفنية اليت أحل فيها على ٚتالية ا٠تمر ، ٦تا جعلنا 

نقوؿ فيما سبق : إنو كاف يتغزؿ ُب ا٠تمر كيضفي عليها من دكاؿ اٟتقل البشرم  
ف يقبل عليها ، كيعب منها ، كيغشى جديرة بأما ٬تعلها امرأة فائقة اٞتماؿ 

٣تالسها ، بل يبحث عنها ٤تتاالن ُب الدخوؿ إليها كذلك ا١تشهد الذم يصوره 
كانت صاحبتها من الظرؼ ، ْتيث تقبلت حيلتو  كقد ذىب كرفاقو إىل ٜتارة

 : (ّ، يقوؿ أبو نواس من ىذا ا١تشهد ] طويل[ ) عندىاكرفاقو لتناكؿ ا٠تمر 
ػٍهػػلن كىمى فػىقىػػػػػالىٍت لى   اػػبن ػٍرحى ػػنىػػػػػا : أىٍىػػػػػػػلن كىسى

 

 
يى    اػػنى ػٍم أىفٍ ػػػهً ػػا أىرىل بً ػػػػػػػػٍدؽو مى ػػاًف صً ػػػػًبًفتػٍ

 ج

 اػػػوًدىى ػجي ػنى بً ػػػيػقً ػػا كىاثً ػػػػهى ػيٍ ػلى ػػا عى ػػػػػػػػٍلنى ػػػػػػدىخى 
 

 
 اػػػػػنى ػػػػتٍ ػػػى يٌ ػمَّ حى ػػثي رىٍت ػػػػػى فٌ ػػا كى ػػػػػنى ػػٍ ا رىأىتػػػػػفػىلىمَّ  

 

 اػا ميقىوَّمن ػػػابن ػي ًحسى ػػػػلً ػيػػا : كً ػػػػػػػػهى ػػا لى ػػػػػػػػفػىقيٍلنى 
 

 
 اػػػػػػا زًٍدنى ػػػًت كىمى ػصٍ ػقى ػا نى ػػرو مى ػػػمٍ ػقى خى ػدىكىارًي 

 

 فىجىاءىٍت ًبهىا كىالشٍَّمًس يىٍحًكي شيعىاعيهىا
 

 
 اػػٍسنى ػا حي ػاًج لىنى ػػزُّجى ػًفي ال اػػػرىيَّ ػػاعى الثُّ ػػشيعى  

 

لقد كاف النواسي ا١تتحدث بلساف ىؤالء الفتية ، كمن ٙتة غابت ذاتو 
الػػ نا ، أك الػػػػػ ٨تن ، لتسيطر ىي كاآلخر ضمَت الغياب الفردية ُب الذات اٞتمعية 

ا١تؤنث على ىذه اٟتوارية اليت تفنن ُب رسم شخوصها كأقوا٢تم أك حواراهتم ، 
، إىل جانب عدـ اعتداده ٔتا كتلك ميزة من ميزات الشعر ا٠تمرم عند أيب نواس 

ن مصطلح ارتآه القدماء حوؿ كوف البيت كحدة القصيدة ، كما ارتبط بو م
                                                           

دار  –د/ ٤تمد ٤تمد حسُت : أساليب الصناعة ُب شعر ا٠تمر كاألسفار بُت األعشى كاٞتاىليُت  - ُ
  َ   ٕص  –ـ ُِٕٗبَتكت  –النهضة العربية 

  َ  ِِالسابق ص  - ِ
  َ  ُّٖ/ّديواف أيب نواس ػ سابق ػ  - ّ
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فقد جاءت  (ُ)التضمُت الذم عده القدماء من عيوب البناء الفٍت ُب القصيدة 
اٟتوارية النواسية كحدة كاحدة ىي أقرب ما تكوف إىل الشعر القصصي الذم 
٭تكي ىذه القصة ا١تاجنة مع الساقية أك صاحبة ا٠تمارة ا١تتفهمة حاجة ىؤالء 

استدعى كالصفاء حدها كالنقاء  الفتية إىل شرب ا٠تمر اليت بلغت من اٞتماؿ
لمقياس اٞتمايل ُب اٟتقل البشرم ا١تمثلة لالشاعر للتواصل معو دالة الشمس 

، ٍب حٌلق ًذا ا١تقياس اٞتمايل ُب الفضاء العلوم ليقارف بُت  اٞتميلة ا٠تاص با١ترأة
النجم السماكم كزجاج الكأس الناصع الذم ال يظهر صفاؤه من ذلك الثريا 

  َصفاء ا٠تمر 
 (  : ِكيقوؿ ا١تتنيب ] طويل [ )

 مىرىٍتكى اٍبنى ًإبٍػرىاًىيمى صىاًفيىةي اٍلخىٍمرً 
 جج
 

 
ػػػاًربو ميٍسًكػًر السُّػكٍ   ػػػػا ًمػػػٍن شى ػنٌػػًئػػٍتىػػهى  رً ػكىىي

 

يَّػػػػػا ًفي  ػػػػػاًج ًبكىفّْػػػوً رىأىٍيتي اٍلحيمى  الزُّجى
 

 
بػٍَّهتػيهىا بًالشٍَّمًس ًفي اٍلبىٍدًر ًفي اٍلبىٍحرً    فىشى

 

يتفنن ا١تتنيب ُب تقدَل ىذا ا١تشهد اٞتمايل الذم يدكر أساسنا ُب سياؽ 
كقد بلغٍت من الصفاء كالرقة ا١تدح ، كلكنو يتغزؿ ُب ا٠تمر كىي ُب يد ا١تمدكح 

كالضياء ما جعلها شبيهة بالشمس ، ٍب شبو الزجاجة أك الكأس لبياضها كنقائها 
، بالبدر ، ٍب جعل كفم ا١تمدكح اليت ٖتمل الكأس بالبحر ُب اٞتود كالسخاء 

كرٔتا أدركنا ا١تدلوؿ اٞتامع بُت ىذه الدكاؿ الثبلثة : الشمس ، البدر ، البحر ، 
ا١تدلوؿ أف يكوف الصفاء ا١توجود ُب ا٠تمر مناط الصورة ، كما ىو كلعل ىذا 

موجود ُب الدكاؿ األخرل الراٝتة للصورة ، بيد أننا كُب السياؽ نفسو نسائل 
أنفسنا ، كلعل ا١تتلقي يسائل نفسو : مًلى كاف اٞتمع بُت الشمس كالبدر ؟ كمًلى 

رب من البدر ؟ كإف  جعل الشمس/ا٠تمر ُب البدر/ الكأس ، رغم أف الشمس أك
كنا ال نعجب من جعلو البدر ُب البحر ؛ ألهنا الصورة ا١تعهودة اليت تربز صفاء 

 َمياه البحر لتتساكؽ كصفاء ا٠تمر كالشمس كزجاج الكأس 
                                                           

 –دار غريب  –ـ َََِ/ِط –٨تو منهج جديد  –د/يوسف خليف : ُب الشعر العباسي  - ُ
  َ  ْٓ -ّٓص  –القاىرة 

  َ  ُّٕ/ِديواف ا١تتنيب بشرح العكربم ػ سابق ػ  - ِ
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إف الصورة اليت يقدمها ا١تتنيب للخمر كالزجاجة كا١تمدكح ُب البيت الثاٍل 
إىل أف البيت الثاٍل فيو نظر إىل  ذىب العكربم الذمرٔتا مل تكن مبتكرة ُب نظر 

 :  (ُ)] كامل [ ػ  نواس اٟتكمي ػ أبوقوؿ 
ػػػػا ػػارًبػىهى ػػػػػػأىفَّ شى ػػػػػػا كىكى ػػأىنَّػهى  فىكى

 ج

 قىمىره يػيقىبّْلي عىاًرضى الشٍَّمسً 
 

أبيات  ةكىو رابع أربعالبن الركمي كىذا البيت ليس أليب نواس ، كإ٪تا 
( منسوبة البن ّاألبيات األربعة كردت ُب فصوؿ التماثيل )كىذه  (ُِب الغزؿ )

موضعها ُب  اُب ا٢تامش كحدداحملققاف كقد ذكرىا مع اختبلفات يسَتة ، ا١تعتز 
الديواف اليت بُت يدٍم ٗتلو من ىذه  خى سى ديواف ابن ا١تعتز ، كمع ذلك فإف ني 

الذم يتغزؿ ُب ىذا  (ٓ) ها ا١تصادر القدٯتة إىل ابن الركمياليت نسبتٍ  (ْاألبيات )
شمس ُب البيت بشارب ا٠تمر كيشبهو بالقمر ، كما يتغزؿ ُب ا٠تمر كيشبهها بال

  َصفائها كنقائها كضيائها 
  ( :ٔ] سريع [ ) كيقوؿ ابن ا١تعتز

 كىقػىٍهػػػػػوىةو صىٍفػػػػرىاءى ًمػثٍػػػػػػًل الٍػػػػػػوىٍرسً 
ػػا  ػػٍأسىهى  كىأيٍمًسيأيٍصبًػػػػػػحي أيٍسػػػػقىى كى

 

 قىٍد حيًبسىٍت ًفي الدَّفّْ أىمَّ حىٍبسً 
ػػػٍمػػسً  ػػأىنَّػػػػػػوي ابٍػني شى ػػػػػرو كى  ًفي قىػػػمى

 

هىا  ا  يػىٍوًميى ًمنػٍ  كىأىٍمًسيأىبىدن
                                                           

 َ  ُّٕ/ِديواف ا١تتنيب بشرح العكربم ػ السابق ػ  - ُ
  َ  ُُٕٓ/ّديواف ابن الركمي ػ سابق ػ  - ِ
ٖتقيق كتقدَل د/جورج قنازع ، د/فهد أبو خضرة  –ابن ا١تعتز : فصوؿ التماثيل ُب تباشَت السركر  - ّ
  َكانظر ا٢تامش  ٔٗص –ـ ُٖٗٗمطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق  –
 –مطبعة اإلقباؿ  –فٌسر ألفاظو ككقف على طبعو ٤تيي الدين ا٠تياط  –ابن ا١تعتز : ديوانو  - ْ

ت ، كالديواف َد –بَتكت  –دار صادر  –تقدَل كـر البستاٍل  –كديوانو  َق  ُِّّبَتكت 
إىل جانب نسخة  –ـ ُٕٕٗالقاىرة  –دار ا١تعارؼ  –بتحقيق كدراسة د/ ٤تمد بديع شريف 
  َالديواف اليت اعتمدنا عليها ُب كتابنا ىذا  

عيٍت بتصحيحو ٤تمد  –نذكر من ىذه ا١تصادر علي سبيل ا١تثاؿ : ابن أيب عوف : التشبيهات  - ٓ
ٖتقيق عبد  –العسكرم : ا١تصوف ُب األدب  – ُٕٕمطابع جامعة كمربدج ص  –عبد ا١تعُت خاف 
ابن ككيع : ا١تنصف للسارؽ  – ٗص  –مطبعة حكومة الكويت  –ـ ُْٖٗ/ِط –السبلـ ىاركف 
 –يونس مطابع جامعة قار  –ـ ُْٗٗ/ُط –ٖتقيق كتقدَل عمر خليفة بن إدريس  –كا١تسركؽ منو 

  َ  ِْٖ،  ُِٓ/ُ –ليبيا  –بنغازم 
  َ  ّٕ/ّشعر ابن ا١تعتز ػ سابق ػ  - ٔ
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نلحظ التوظيف اللوٍل ُب ىذه األبيات بدءنا من الداللة اللونية الصر٭تة 
نبات أصفر ، ٍب البياض غَت و : صفراء ، كالداللة غَت الصر٭تة : الورس كى

يح ُب القمر كربطو بالشمس رباط االبن باألـ استدعاءن للًتاث ا١تيثولوجي الصر 
اٞتاعل من الشمس أمها دالة على ا٠تصوبة ، بيد أنو ٬تعل القمر كليس الزىرة ُب 
ا١توركث األسطورم ابننا للشمس ، كإذا ٨تينا اٞتانب األسطورم ، كانت الداللة 

قمر أحاؿ ا١تساء هنارنا ، فكأف القمر من الشمس ، كما ذلك كلو إال أف ضوء ال
" ُب أشعارىا بثبلثة أشياء :  الذم ٘تثلو العرب صفراألأك الشراب بفعل القهوة 

ككلها تؤازر داللة البيت ( ُ) بتوقد الكوكب ، كبصفرة الذىب ، كبتضـر اللهب "
  َعلة الوضاءة كاإلشراؽ سواء كاف ذلك ُب القهوة أك القمر أك الشمس 

 (  :ِ[ )متقارب  الكبَت ] كيقوؿ القاضي التنوخي
 ٍخليوقىةو ػػًس مى ػػمٍ ػػػشَّ ػػنى الػػػػػػػكىرىاحو مً 

 نه ػػػػاكً ػػػػػػػوي سى ػػػػػػػنَّ ػػػػكً ػػػوىاءه كىلى ػػػػػػػػػػػػػػػػىى 
 ػػػوً ػػػػًإذىا مىػػػػػػػػػػا تىػػػػػػأىمَّػػػٍلػتىوي كىٍىيى ًفػػيػػ

ػػػػ ػػػايىةي ًفي االٍبًيضىػػػػاػػفىػهى  ًذم الػػػنّْػػػهى
 

 ٍن نػىهىارً ػدىحو مً ػػػػػكى ًفي قى ػػػدىٍت لى ػػػػػبى 
ػػػػػػػػػػػارً   كىمىػػػػػػػػػػاءه كىلىػػػًكػنَّػػػوي غىػػػػػٍيػػػػري جى

 نىارً ػػا بً ػػيطن ػػحً ػػاءن مي ػػػػػػػػتى مى ػلٍ ػػػػػػأىمَّ ػػػػتى 
 ًض كىىىًذم النػّْهىايىةي ًفي االٍحًمرىارً 

 

ا ، أك  كالراح من أٝتاء ا٠تمر مأخوذ من الراحة اليت يشعر ًا شاًر
مأخوذ من الرائحة الطيبة للخمر ، كقد جعلها الشاعر ٥تلوقة من الشمس على 

كحرارهتا ، كقد أدل ذلك إىل صفائها  معٌت أهنا طيبخت على ضوء الشمس
كنقائها ، كيبدك ذلك ُب مشاًتها النهار كىي ُب الكأس رٔتا لصفاء الكأس 
كنصاعتو ، كرٔتا ألف ا٠تمر نفسها من الصفاء كالنقاء ْتيث تبدك ككأهنا ا٢تواء أك 
ا١تاء ُب القدح ، ك٦تا يؤكد ذلك استخداـ اللوف األبيض كصفنا للراح ُب حُت كاف 
الكأس باللوف األٛتر ، على أننا نستحضر القيمة الفنية للعناصر اٟتياتية اليت 
ٚتعها الشاعر ُب كصف اٟتمر ىنا كىي : ا١تاء كا٢تواء كالنار اليت ٯتكن أف تشًتؾ 
معها الشمس ُب الداللة على النار كما تستدعيو من الضياء كالدؼء ، كىي 

  َالدالالت اليت يستشعرىا شارب ا٠تمر 
                                                           

1
  0   22ابن المعتز : فصول التماثيل في تباشير السرور ـ سابق ـ ص  - 
٣تلة ا١تورد  –ٖتقيق ىبلؿ ناجي  –األنطاكي : القاضي التنوخي علي بن ٤تمد بن داكد : ديوانو  - ِ

  َ ٓٓص  –ـ ُْٖٗ – ُعددال -ُّالعراقية ايلد
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عن ا٠تمر ُب قصيدتو تحدث ابن الركمي عن ا٠تمر حديثنا مستفيضنا كي
 ( : ُإىل أيب شيبة الذم دعاه للشرب كا١تنادمة ، ٍب احتجب عنو ] سريع [ )

 رَّابىوي ػػػػٍرـً شي ػػػػػكى ػػػًليبى الٍ ػػػػػًق حى ػػػػػػػفىاسٍ 
 ا اٍصطىلىتٍ ػػٍكرى الًَّتي مى اٍلبً أىٍحًضٍرىيمي 

 ًقيػػػػػتَّ ػػػػمي ػا الٍ ػػػػهى ػبي ػػػطي ػػػخٍ ػلىٍيسى الًَّتي يى 
 اػػػػػبن ػػػتىٍت رىاىً ػػػايى ػػػػا بى ػػػػػًتي مى ػػػػكى الَّ ػلٍ ػػػػػتً 
 وه ػػػبً ػشٍ ػػا مي ػػػػهى ػػػٍيسى لى ػػػًتي لى ػػػػػٍلكى الَّ ػػػػػتً 

 زىؿٍ ػػػػػٍم يى ػػػػػرىل الًَّتي لى ػػكيبٍ ػػػا الٍ ػػػػأىٍك أيمُّهى 
 تٍ ػػػػػػػيى ػػػً ًس أىٍف ريبٌ ػػمٍ ػػػشَّ ػالػػا بً ػػػػػحىقَّقىهى 

 ٍرـً كىمىا ًإٍف يػيرىلػػكى ػػةي الٍ ػػػنى ػػػػػٍ يى ابػهٍ ػػػػفى 
 ًبٍكًر مىٍحجيوبىةن ػػػكى الٍ ػػلٍ ػػتً ػػٍب بً ػػػػأىٍعجً 

 ةن ػػػػوبى ػػػلي ػسٍ ػػدَّفّْ مى ػػػػػي الػػػةن فً ػػػػػػوبى ػػػٍغلي ػػمى 
 ةن ػػػػوبى ػػحي ػػسٍ ػػزّْؽّْ مى ػػػػرىل ًفي الػػػا تي ػػػػػػنى ػٍ بىي
 ةن ػٍرعى ػػػػػػػػا صى ػػػػػػرًىى ػػػػٍن كىاتً ػػػػػػصُّ مً ػػػتى ػػتىػػقٍ 

 جج

 رَّاًئبي ػػػػمي الػػػهً ػػٍأنً ػػػػػٍن شى ػػػػػًإٍذ لىٍيسى مً 
 بي ػػػػػػبه رىاغً ػػػػػاطً ػػػػلّّ خى ػػػػػكي ػػػػارنا فى ػػػػػنى 
 هىا الشَّاًذبي ػػػػػبي ػػػطي ػػخٍ ػػػًتي يى ػػػػػًل الَّ ػػػػػػبً 

 بي ػػػػرَّاىً ػػػػػػلىوي الػػػػًديػػػػنٍ ػػػا قً ػػػػػػفى ػػػػػًإالَّ جى 
 بي الذَّاًئبي ػػػذَّىى ػػػػػٍأًس ًإالَّ الػػػًفي اٍلكى 

 اًئبي ػػػا جى ػػهى ػتً ػػعى ػلٍ ػػػػٍن طى ػػػػػػًل مً ػػػػػيٍ ػػػى لٌ ػػػلً 
 وي اٍلغىاًلبي ػبى ػػػشَّ ػػػػػا كىالػػػػػػرًىى ػػػػػػجٍ ػػػػًفي حً 
 ا نىاًسبي ػػػػػهى ػسي لى ػػمٍ ػػشَّ ػػػًتي الػػػػػًإالَّ الَّ 

 اًربي ػػا اٍلكى ػػػػهى ػػلىى بً ػػػػجٍ ػػػػةن يي ػػػريكبى ػػػػكٍ ػػمى 
 اًلبي ػػػػػاًلبه سى ػػػػاره غى ػػػػػصى ػػػػتً ػػػا انٍ ػػػػهى ػػلى 

 ًإٍذ حىكىمىٍت أىٍف ييٍسحىبى السَّاًحبي 
 اًدبي ػػػػػػػػاؾو كىالى نى ػػػػػػػػا بى ػػػػهى ػػػػسى لى ػػػػيٍ ػػػػػلى 

 

كيبدك أف إخبلؼ أيب شيبة بن اٟتاجب كعده ابن الركمي بالشراب 
اليت اختار ٢تا أٚتل كا١تنادمة ، قد جعل ابن الركمي ييفيض ُب اٟتديث عن ا٠تمر 

، فهي حليب الكٍرـ ، كاٟتليب يستدعي اللنب السائغ الشراب اٞتميل األكصاؼ 
، يطلبها كل اللوف ، كىي ٜتر معتقة ػ ًبٍكر ػ جيدة طيبة فهي أجود ا٠تمور 

ميئوس من فبلحو ؛ ألنو اٟتريص عليها ، ك٢تا تأثَتىا على الرىباف ، إذ يًتكوف 
لكأس أال يشبهها إال الذىب نسكهم كرىبنتهم كيعبوف منها عبها ، كمن ٚتا٢تا ُب ا

كأمها الكربل ىي الشمس اليت تبدد ظبلـ الليل ، كألهنا مل تصطًل نارنا ، فهي 
مطبوخة بالشمس اليت حققتها كأعطتها رائحتها كصفاءىا كنقاءىا ، كمن ٙتة  
كانت بالشمس شبيهة كشبهها ًا غالب عليها ، بل إهنا منسوبة إىل الشمس ، 

ا أك زًقىها ك٢تا سلطة كقدرة على  شاربيها ، تسلبهم إرادهتم ، كتصرعهم كىي ُب دهنى
   َ منها أك نادب ٢تاصرعة ال باؾو 

                                                           
  َ  ُْٖ -ُّٖ/ُديواف ابن الركمي  - ُ
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 ( :ُُب كصف ا٠تمر ] كامل [ ) ق[ِّٗ] ت كيقوؿ الناشئ األكرب
ػػػػػاري لًػػػػنيػػورًىىا امىػػػػػػةو يىػػػػٍخػػػػفىى الػػػػػنَّػػػهى  كىميػػػػػدى

 

 
 جج

 أىٍكنىػػػاؼي الػػػدُّجىػى لًػًضيىػائًػهىاكىتىػػػػًذؿُّ 
 
 

ػػػػػا ػاًجػهى ػػػا بًػػزيجى  صيػػػػبَّػٍت فىػػأىٍحػػػػػدىؽى نيػػػػػوريىى
 

 
ػػا  ػػًعػػلىػػٍت ًإنىػػػػاءى ًإنىػػائًػػهى ػػػػػا جي ػػػأىنَّػػػػهى  فىػػكى

 

ػػػػػػاكىتيػػػػػرىل ًإذىا صيػػػبَّػػٍت بىػػدىٍت ًفي   ػػػػٍأًسػهى  كى
 ج

 
ػا  ػػائًػهى  ميػػتىػػقىػػاًصػػػػرى اأٍلٍجػػػػػزىاًء عىػٍن أىٍرجى

 

ػػػػػا ػػػػػٍت لًػػػػرًقَّػػػػػًة لىػػػػٍونًػػهى ػػػػػادي ًإٍف ميػػػػػزًجى  كىتىػكى
 ج

 
 ائًهىاػٍن مى ػهىا مً ػزىاجً ػػػػدى مً ػػنٍ ػػػػازي عً ػػػػػتى ػػمٍ ػػتى  

 

 تيٍضًحي الشٍَّمسي ًإٍف ًقيسىٍت ًبهىاصىٍفرىاءي 
 

 
 ًل ًفي أىٍضوىائًهىاػػا كىاللَّيٍ ػػػػهى ػٍوئً ػػػػػػًفي ضى  

 

ػػػػػػوىاءى رىأىيٍػػػػتىػػػػػػػػػػوي   كىًإذىا تىػػػػػػصىػػػفَّػػػػػٍحػػتى الٍػػهى
 

 
ػػا  ػًة ًعٍندى حيٍسًن صىفىائًهى ػًدرى األىًديمى  كى

 

حيث نراه يركز عدستو الوصفية على ا٠تمر/ مدامة ، ك١تعاف ضيائها 
الذم يتقاصر أمامو نور النهار ، كتزكؿ منو أ٨تاء الظبلـ ، كألهنا نور ككأسها من 
الصفاء كالنقاء كالنور ، فكأهنا ىي نفسها اإلناء ا١تتقاصر عن ضم أطراؼ نورىا 

ف أصفر يفوؽ لوف ضياء الشمس كىي من رقة لوهنا ٘تتاز عن ا١تاء ، كىي ذات لو 
أماـ أضواء تصَت كالليل ا١تظلم ػ ا٠تمر ػ بل إف الشمس قياسنا على شدة نورىا 

ىذه ا١تدامة ، كىذه الرؤية اٞتمالية اليت يقدمها الناشئ األكرب للخمر قد ٕتاكزت 
لتدخل ُب حيز ا١تبالغة اٞتمالية ا١تقبولة  اليت قد ال يرفضها حدكد الواقع الوصفي 

١تتلقي ؛ ذلك أنو " إذا أتى الشاعر من الغلوى ٔتا ٮترج بو عن ا١توجود كيدخل ُب ا
 َ (ِباب ا١تعدـك ، فإ٪تا ييراد بو ا١تثىل كبلوغ الغاية ُب النعت " )

                                                           
 -ُُمج –٣تلة ا١تورد العراقية  –ٖتقيق كتقدَل ىبلؿ ناجي  –الناشئ األكرب : ديوانو  - ُ
  َ  ُٕ -َٕص  –القسم الثاٍل  –ـ ُِٖٗ/ِع
كزارة  –دار الرشيد للنشر  –ٖتقيق د/ جعفر الكتاٍل  –اٟتا٘تي : حلية احملاضرة ُب صناعة الشعر  -ِ

  َ  ُٓٗ/ُ –ـ ُٕٗٗالعراؽ  –الثقافة كاإلعبلـ 
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العباس بن أٛتد بن كيغلغ ، فيبدأ  ق [ّّْ] ت كٯتدح الصنوبرم
 ( :ُ، فيقوؿ ] كامل [ ) الكأس كحاملهامدحيتو بوصف 

 شىٍمسىاًف ًمٍن كىاسو كىحىاًمًل كىاسً 
 

 
ػػػلّْ ًقػيىػػػػػاسً   ػػػػػا بًػػكي  أىٍزرىل ًقػيىػاسيػهيػمى

 

ػػاًف مىػػػعى الػػنًَّسيًم لىػػطىػػػافىػػػػةن   يػىتػىنىسَّمى
 

 
 كىيػينىاًفسىاًف اٍلًمٍسكى ًفي األىنٍػفىػػػػػاسً  

 

كىي صورة تستدعي أكؿ ما تستدعي اإلشراؽ كالصفاء كالوضاءة 
كاللمعاف مع الكأس ، كاٞتماؿ كالبياض مع حامل الكأس ، بيد أننا إذا توقفنا 
عند كصف الكأس كتشبيهها بالشمس ، البد أف يستثَتنا ىذا الوصف بأنو 

يكن ذلك ما قنع بوصف الكأس بالشمس يشمل الكأس كما فيها كذلك ، كإال 
بادئنا البيت با١تشبو بو ، ككأف ا٠تمر قد جيعلت إناء إنائها ُب مثل قوؿ الناشئ 

  َاألكرب من األبيات السابقة  
بدير ُب كصف ليلة قضاىا  ق [ّٔٗ] ت  كيقوؿ أبو الفرج الببغاء

( ِ" كقد اشتهر بضيافة أيب الفرج الببغاء شاعر سيف الدكلة " ) مراف بدمشق
 ( :ّ] ٣تتث [ )يقوؿ الشاعر 

ػػػعىػػٍتًني  كىلىػػػٍيػػػػػػلىػػػػػػػػةو أىٍكسى
 مي بىٍدرناػػػثي ػػتي أىلٍ ػػػا زًلٍ ػػمى 

اػػلى ػػًإٍذ أىطٍ   عى الدَّيٍػري سىٍعدن
 نّْيػػػػػػرُّكًح مً ػػلػارى لً ػػػػػػفىصى 

 ج

 اػػػونا كىأيٍنسى ػػػهٍ ػػػا كىلى ػػػحيٍسنن 
 اػػٍمسى ػرىبي شى ػػا كىأىشٍ ػػػػهى ػبً 

 ميٍذ بىافى نىٍحسىالىٍم يػيٍبًق 
 اػا كىلًلنػٍَّفًس نػىٍفسى ػػػػرىٍكحن 

 

إف إصرار الشعراء على استدعاء البدر مع الشمس ُب الصورة اٞتمالية ، 
مل يكن عبثنا ، أك ٣ترد حشو ٭تشوف بو الفضاء الوزٍل للنص الشعرم ، كإ٪تا على 

                                                           
 –دار صادر  –ـ ُٖٗٗ/ُط –ٖتقيق د/ إحساف عباس  –الصنوبرم : أبو بكر : ديوانو  - ُ

  َ  ُّْص  –بَتكت 
رياض الريس للكتب كالنشر  –ـ ُُٗٗ/ُط –ٖتقيق جليل العطية  – األصفهاٍل : الديارات - ِ
  َ   ِّص  –قربص  –لندف  –
مؤسسة الشرؽ  –ـ ُّٖٗ/ُط –دراسة كٖتقيق د/ سعود ٤تمود عبد اٞتابر  –الببغاء : شعره  - ّ

  َ  َُٖص  –للعبلقات العامة للنشر كالًتٚتة 
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ما نظن أهنم يريدكف بذلك دالالت ال تنحصر فقط ُب اإل٭تاء األسطورم بأ٫تية 
القمر كالشمس ُب ا١تيثولوجيا القدٯتة ، كال تنحصر ُب القيم اٟتياتية الواقعية اليت 
يستشعرىا الناس ٚتيعهم شعراء كغَت شعراء ، كرٔتا كانت ىذه الدالالت كلها 

ال ٯتكن أف نطرح من السياؽ الثقافة  مستدعاة ُب السياؽ الشعرم ، بيد أننا
ا١تاثلة ُب القرآف الكرَل كالسنة النبويىة ، ىذه الثقافة اليت أعطت القمر اإلسبلمية 

كالشمس مكانتهما ، باعتبار٫تا جرمُت من األجراـ السماكية اليت سخرىا اهلل عز 
كر اهلل كجل للبشرية كلها تسخَتنا جعل ٢تما من القيمة ما ٬تب على ا١ترء أف يش

صى     َتعاىل على مثلهما من النعم اليت ال تيعد كال ٖتي
كذلك ال ٯتكننا استبعاد الداللة اللونية حيث البياض الذم يستدعيو 

كالشمس اليت تستدعي البياض  ، البدر بإشارتو إىل الكأس اليت يلثمها الشاعر 
هتا ا١تشرقة إشراؽ الشمس ككضاءكما تستدعي الصفرة اليت ىي لوف ا٠تمر 

كىي ُب الكأس كأهنا ا١تصباح الذم أحاؿ الليلة إىل صورة من اٟتيسن كصفاءىا 
ػ الدير ػ طاردنا  ُب العقيدة ا١تسيحية كاللهو كاألينس الذم اٗتذ من قدسية ا١تكاف

     َ للنحس جالبنا للسعد
ق [ من قصيدة ٯتدح ًا األمَت َْٓكيقوؿ ابن نباتة السعدم ] ت 

 ( : ُمعز الدكلة ] بسيط [ )أبا طاىر ٤تمد بن 
ةه كىشيعىاًع الشٍَّمًس طىاًلعىةن   كىقػىٍهوى

 

 
 أىفٍػنػىٍيتي بًاٍلمىٍزًج ًفيهىا رًيقى سىاًقيهىا 

 

فالتشبيو بشعاع الشمس فيو استدعاء لدالالت الصفاء كالنقاء كالرقة إىل 
  َيها جانب اإلشراؽ كاٞتماؿ الذم دفع الشاعر إىل أف ٯتزج ًا ريق ساقً 

ُب ق[ ُْٗبن غلبوف الصورم ]تلشاعر عبد احملسن بن ٤تمد كيقوؿ ا
 : (٣ِتلس ٜتر ] طويل[ )

ٍأًسوً   أىالى ريبَّ يػىٍوـو أىٍشرىقىٍت شىٍمسي كى
 

 
                                                           

منشورة كزارة  –ابن نباتة السعدم : ديوانو دراسة كٖتقيق عبد األمَت مهدم حبيب الطائي  - ُ
  َ  ْٕٔص  –ـ ُٕٕٗدار اٟترية للطباعة  –العراؽ  –اإلعبلـ 

دار  –ـ ُُٖٗ/ُط –ٖتقيق مكي السيد جاشم ك شاكر ىادم شكر  –الصورم : ديوانو  - ِ
  َ  ِِٓ/ُ  -العراؽ  –إلعبلـ منشورات كزارة الثقافة كا –الرشيد للنشر 
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 فىطىافىٍت عىلىى جيلًَّسًو قػىٍبلى شىٍمًسوً  
 

فقد جعل اليـو كلو ُب شراب ا٠تمر ، يبدك ذلك من إضافة الكأس إىل 
اليـو ، كأضاؼ الشمس إىل الكأس كا١تراد بالشمس ىنا  الضمَت العائد على

ا٠تمر ، كإضافتها تستدعي اإلشراؽ كالوضاءة كالصفاء كالنقاء ، كل تلك األنوار 
  َ الزاىية جعلت اليـو منَتنا بضياء ا٠تمر قبل أف تيضيئو الشمس ا١تنَتة
 :( ُكيقوؿ الوأكاء الدمشقي عن ا٠تمر كالساقي ] كامل [ )

 اػػػػػػػػػهى ػٍأسً ػلى كى ػػػػػػػػامً ػػػػأىفَّ حى ػػا كىكى ػػػػػػػػهى ػأىنَّ ػػػػكىكى 
 

 
 

ـى يى ػػػػػًإٍذ قى    اءً ػػػػػػدىمى ػػنُّ ػلىى الػػا عى ػػػوىى ػػلي ػػجٍ ػػا
 

  اػشىٍمسي الدُّجىى رىقىصىٍت فػىنػىقَّطى كىٍجهىهى 
 ٍوزىاءً ػػػػػجى ػػوىاًكًب الٍ ػػػكى ػػدُّجىى بً ػػػٍدري الػػػبى  

 

إف بُت الشمس كالدجى مقابلة داللية بُت النور كالظبلـ ، كىي الداللة 
اليت ٧تدىا كذلك ُب صدر ا١تصراع الثاٍل بُت البدر كالدجى ، كالصورة اليت يرٝتها 
الشاعر للخمر كحامل كأسها ىي صورة الشمس ا١تزيلة للظبلـ ، تلك الشمس 

كمع ا٠تمر دالة على الصفو  اليت تكوف مع الساقي دالة على الوضاءة كاإلشراؽ ،
تذيل تلك الصورة اٞتمالية ، كالطهارة كالنقاء ، ٍب ٧تد ٥تيلة الشاعر النشطة 

تصور الشمس/ا٠تمر كقد علتها الفقاقيع بأف تلك الفقاقيع ىي كواكب اٞتوزاء ف
، مثلما   رانو تلك األ، فبدت على سطح الكأس منَتة ب بأنواره  قد جبٌلىا البدر

  َ كاف كجو الساقي مضيئنا كأنو الشمس 
 ( :ِق [ عن ا٠تمر ] كافر [ )َْٓكيقوؿ الشريف العقيلي ] ت 
ػػػًحػػػػػسّْي ػػػػػػا كى  كىرىاحو ًفي لىػػػطىػػافىػػػتًػػهى
 عىلىى النَّاقيوًس ًإٍذ ىيوى ًعٍندى سىٍمًعي

ػ  ٍرـً ًبٍكرناػفػىيىػػػا لىػػًك ًمػػػٍن بػىنىػاًت اٍلكى
 ا حىبىابناػػػػػهى ػػػٍت رىأىٍيتى لى ػػػرًعى ػػػػتي ػػػًإذىا افٍ 

 

ػػا ًفي ًديػػػػًر قىػػػػسّْ  ػٍربًػهى  نىًعٍمتي بًػشي
 أىحىبُّ ًإلىٍيػػػًو ًمػػػٍن ضىػػػػٍربو كىجىػػسّْ 

 ا لًنػىٍفًسيػػهى ػػتً ػػػرىامى ػػػػي كى ػمي فً ػػػػلىئً ػػػتي 
ًعٍقًد كىوىاًكبو ًفي ًجيًد شىٍمسً   كى

 

                                                           
ـ ُّٗٗ/ِط –الوأكاء الدمشقي : ديوانو ، عيٍت بنشره كٖتقيق ككضع فهارسو د/ سامي الدىاف  - ُ
  َ  ٔ -ٓص  –بَتكت  –دار صادر  –
القاىرة  –دار إحياء الكتب العربية  –ٖتقيق د/ زكي احملاسٍت  –الشريف العقيلي : ديوانو  - ِ

  َ   ُْٖص  –ـ َُٓٗ
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الصورة اليت يقدمها العقيلي للخمر تبدأ من اللفظة األكىل كىي راح  إف
كىي من أٝتاء ا٠تمر كما سبق ، كيبدك أف اشتقاقها من الرائحة ىو األقرب 
للداللة ُب البيت األكؿ الذم يشبو فيها الراح ْتسو ، ك٬تعل كجو الشبو اٞتامع 

ؾ حسو فيها داللة طريفة بُت الطرفُت ىو اللطافة اليت نسبها إىل الراح ، كأشر 
، ٍب ٬تعلها من بنات الكـر كىو العنب كيستدعي ٢تا اٟتقل  توحي بلطافة حسو

األنثوم ّتعلها بكرنا مل تتناك٢تا يد قبلو كمن ٙتة كانت كرامتها مبلئمة لكرامة نفسو 
، ٍب يقدـ ٢تا ىذه الصورة البديعة عند افًتاعها كابتدائها تبو فقاقيعها أك اٟتباب 
على سطح الكأس كأنو ٣تموعة من الكواكب انتظمٍت ًعٍقدنا ُب عنق الشمس ، 

  ٦َتا يعٍت تشبيو ا٠تمر كحباًا بالكواكب كالشمس 
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 الفصل الثاني
 الرؤية العلوية

 مدخل
 كاالعتذار ػ المدحُػِ
 الرثاء ػِػِ
 ػ الفخرّػِ
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 : مدخل 
من خبل٢تا إىل الشاعر تنطلق الرؤية العلوية من زاكية النظر اليت ينظر 

موضوع شعره ىذا من ناحية ، كمن ناحية أخرل ترتبط الرؤية العلوية بالداللة اليت 
كالصور الفنية ، كىذه كالًتاكيب األسلوبية يتم من خبل٢تا توظيف الدكاؿ اللغوية 

اليت من حيث اللحظة اآلنية ا١تدح كالفخر  لوحيتىٍ الرؤية بتلك الكيفية تتحقق ُب 
حيث اعتبار ما ىو كائن  كما عليو سوؼ يكوف ، كلوحة يتكلم فيها الشاعر ، 

  َالرثاء من حيث اللحظة ا١تاضية أك السابقة حيث اعتبار ما كاف خاصة  
كإذا توقفنا عند لوحة ا١تدح كجدنا أنفسنا أماـ جدلية الذات كاآلخر 

ففي قصيدة كىي اٞتدلية ا١تسيطرة على الشعر العريب ٚتيعو بأغراضو ا١تتعددة ، 
خطابنا   دعيوا١تدح تربز ىذه اٞتدلية ُب تعبَت الشاعر عن اآلخر ا١تمدكح الذم يست

لشمس كالقمر ٔتا ييسبغو عليو من أك غيابنا ، كُب كبل اٟتالُت يعلو بو علٌو ا
تعكس رؤية  الصفات اليت قد تتقبلها الذائقة ، أك قد ٗتتلف معها ، بيد أهنا

الشاعر ككجهة نظره اليت قد تنتجها اٟتاجة إىل الرفد كالعطاء كالنواؿ ايسد 
للمنفعة الذاتية ، كقد ينتجها الشعور بالقيمة كعندىا يتجاكز الشاعر ا١تنفعة 

، أك يضم إليها ا١تنفعة الغَتية أك العامة ، كقد ينتجها السياؽ كالتجربة اليت الذاتية 
  َٯتر ًا الشاعر على كجو العمـو 

كُب كل األحواؿ يرتكز ا١تدح كفن من فنوف الشعر العريب على الثناء 
رصد ما لو من ا٠تبلؿ اٟتسنة كاألخبلؽ القوٯتة بالثناء يكوف ذلك على اآلخر ك 
إىل جانب ما ٯتكن أف يتمتع بو من الصفات ، على غَته َتة كاأليادم الكث

ككلها تدفع الشاعر إىل رسم ،  كالقوة كالشجاعة كالطوؿ كالضخامة  اٞتسدية
عربنا عنها بأهنا رؤية علوية ؛ لعلوىىا با١تمدكح عن مساكاة شعرية مبلمح رؤية 

األقراف ، كىي رؤية تقًتب بصورة أك بأخرل من صورة الغزؿ أك لنقل إف الغزؿ 
، ا١تدح فن كالوصف يئوؿ ُب خا٘تة ا١تطاؼ إىل كاٟتكمة شأنو شأف الفخر كالرثاء 

ؤية العلوية ، فإف ا١تتلقي كمن ٙتة ٧تد الرؤية اٞتمالية تسَت جنبنا إىل جنب مع الر 
٬تد ُب سياؽ توظيف الشمس ُب الشعر ا١تدح القيمة اٞتمالية ا٠تالصة اليت ال 
ييقاؿ عنها تغزؿ ُب ا١تمدكحُت ، كإ٪تا تيستدعى دالالت سياقية ٯتكن الوقوؼ 

  َعليها ُب النماذج ا١ترصودة من الشعر العباسي 
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و ، ك٭تقق الرؤية العلوية كشأف شعر االعتذار كشأف شعر ا١تدح ينتمي إلي
ًر إليو  ، عندما يقدـ الشاعر ا١تعتًذر بُت يدٍم اعتذاره اليت تتعاىل با١تمدكح ا١تعتذى

ب الرجاؿ أف ٯتيدحوا ًا ، كلعلهم عندىا  األكصاؼ كا٠تصاؿ كا١تناقب اليت ٭تي
كما تتحقق ىذه الرؤية العلوية ُب شعر الرثاء   َيقبلوف اعتذار الشاعر إليهم 

  َاره مدحنا ًب ٔتا كاف من ا٠تصاؿ اٟتميدة  باعتب
هيها الذاٌب ية ٧تدىا كذلك ُب لوحة الفخر بتوجكىذه الرؤية العلو 

كاٞتماعي ؛ ألنو يقدـ لنفسو ُب التوجو الذاٌب صورة متفردة يعلو ًا علوم الزىو 
عية ١تن يفخىر عليو كالفخر على أقرانو ، خاصة إذا كانت السياقات الفخرية مستد

كمن ٙتة ٯتكننا من خبلؿ تداعي ا١تعاٍل ، إدراؾ ما يقـو الفخر الذاٌب باستدعائو 
، كذلك ُب البنية العميقة اليت ٖتتمل ُب طياهتا سلب اآلخر ما أثبتتو  ا٢تجاءكىو 

الذات لنفسها ، كإذا اتسعت الدائرة قليبلن كاف الفخر اٞتماعي ضامننا ٢تذه 
  َية السطحية ، كما تيسرنه البنية العميقة ا١تناقضة بُت ما تنقلو إلينا البن

كعند اتساع الدائرة على طرفيها ُب سياؽ اٟتكمة ألفينا الرؤية العلوية قد 
جعلت الدالالت مطلة من علو لتشمل ما دكهنا من الدالالت بعيدنا من استدعاء 

مل الدالالت الكامنة خلف البنية العميقة ؛ فاٟتكمة بداللتها على العمـو ال ٖتت
 التخصيص الذم ينقلو الفخر الذاٌب أك اٞتماعي ،  لكذ

كُب الوصف ٧تد الذات الشاعرة قد أطلقت العناف لنفسها ، لتهـو ُب 
راٝتة للطبيعة لوحات فنية تنداح معها اٟتدكد بُت ما ىو آفاؽ التجربة اإلنسانية 

ذاتية علوم كما ىو ٚتايل ؛ ألف كصف الطبيعة ال يكوف إال من حبلؿ ا١تتعة ال
اليت يشعر ًا الشاعر ٕتاه الطبيعة ، كآنئذو ٬تيء االمتناف للطبيعة باللوحات اليت 

 َ يرٝتها الشاعر ٢تا
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  : كاالعتذار المدح ػ ُػِ
، بل لعلو من بُت الظواىر غرض شعرم أصيل ُب مدكنة الشعرية العربية 

، إذ البد لصاحب الفضل  عامة ، كالطبيعة اإلنسانية خاصة القارة ُب البيئة العربية
من أف ييشار إليو بالثناء كالشكر ، كألف الشعر ديواف العرب كسجل مآثرىم ،  

بيوت للشعر ذكرىا ابن كاف البد من اشتمالو على فن ا١تدح الذم ىو أحد أربعة 
على لساف أحد بٍت أيسيىد ُب ا١تفاضلة بُت جرير ق [ ُِّ]تسبلـ اٞتمحي 

كىو عند ( ُأربعة : فخر كمديح كنسيب كىجاء " ) كالفرزدؽ : " بيوت الشعر
ق[ أكؿ فن من فنوف الشعر ا١تتفرعة عن أصولو كىي " ُِٗأيب العباس ثعلب ]ت

عراء كللش( ِمدح كىجاء ، كمراثو كاعتذار كتشبيب كتشبيو كاقتصاص أخبار " )
عند ابن كىب الكاتب فنوف كثَتة ٕتمعها أربعة أصناؼ ىي " ا١تديح كا٢تجاء 

 َ (ّ" ) كاٟتكمة كاللهو
كيبدك أف تلك ا١تكانة اليت تسنمها ا١تدح ُب الشعرية العربية قد دفعت 

٦تا يعٍت أنو ال ٬تب مدح اف ، النقاد إىل ٖتديد الصفات اليت ٯتيدح ًا اإلنس
الرجل ٔتا ليس فيو ، أك ٔتا ليس للرجاؿ ، كتلك مقولة عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل 

كقد ذىب قدامة بن جعفر إىل أف ا١تادح ( ْبن أيب سلمى )عنو ُب تقييمو لزىَت 
للرجاؿ يكوف مصيبنا ُب مدحو عندما ٯتدحهم بالعقل كالشجاعة كالعدؿ كالعفة ، 

كمن ذلك ما ذكره القرطاجٍت كىو " السمون  (ٓكإذا مدحهم بغَتىا يكوف ٥تطئنا )
من  وحقم  لٍّ بكل طبقة من ا١تمدكحُت إىل ما ٬تب ٢تا من األكصاؼ ، كإعطاء ك

 َ( من األكصاؼ اليت تليق بو دكف غَته  ٔ" ) ذلك
                                                           

دار  –قرأه كشرحو ٤تمود ٤تمد شاكر  –اٞتمحي : ٤تمد بن سبلـ : طبقات فحوؿ الشعراء  - ُ
  َ  ّٕٗ/ِ –ـ ُْٕٗ –ا١تدٍل 

 –شرح كتعليق د/ ٤تمد عبد ا١تنعم خفاجي  –ثعلب : أبو العباس أٛتد : قواعد الشعر  - ِ
  َ  ٔص  –الدار ا١تصرية اللبنانية  -ُٔٗٗ/ُط
 –مكتبة الشباب  –تقدَل كٖتقيق د/ حفٍت ٤تمد شرؼ  –كجوه البياف  ابن كىب : الربىاف ُب - ّ

  َ  ُّٓص  –ـ ُٗٔٗالقاىرة 
 َ  ّٖقدامة بن جعفر : نقد الشعر ػ سابق ػ ص  - ْ
  َ  ّٗالسابق ػ ص  - ٓ
 –تقدَل كٖتقيق ٤تمد اٟتبيب بن ا٠توجة  –حاـز القرطاجٍت : منهاج البلغاء كسراج األدباء  - ٔ
  َ  ُّٓص –بَتكت  –دار الغرب اإلسبلمي  –ـ ُٖٔٗ/ّط
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  استدعاء دالة الشمس ُب أسوقة ا١تدحكلقد أكثر الشعراء العباسيوف من 
 ( :ُُب مدح األمُت العباسي ] كافر [ ) أيب نواسمن ذلك قوؿ 

 ري ػػػػػيػنً ػمي ػػري الٍ ػػقىمى ػػشٍَّمسي كىالٍ ػوي الػػػتىًتي
 لن ػػػػػًليػػوي قى ػػػػػنٍ ػػا مً ػػػػػهى ػبى ػػأىشٍ  كي ػػػٍف يى فىػػإً 

 ألىفَّ الشٍَّمسى تػىٍغريبي ًحػػينى تيٍمًسي
ـه  ػػػػػػػػػػػا ػػػػػػدو أىبىػػػػػدنا تىػػمى ػػػػػمَّ  كىنيػػػػػػوري ميػػحي

 

 ري ػػيػػػػػا األىمً ػػػػػػمى ػػهي ػػػى أىنٌ ػػا : كى ػػػػػػنى ػػػلٍ ػػػػًإذىا قي 
 ًثيري ػػوه كى ػػػا شىبى ػػػػػمى ػػػاىي ػػػػػػطى ػػٍد أىخٍ ػػػػقى ػػفى 

 كىأىفَّ الٍػػػبىػػػػػٍدرى يىػػػػٍنػقيػصيػػػػػػػػوي اٍلمىًسيري 
 عىػػلىى كىضىػػػػػًح الػػطَّػػػرًيقىًة الى يىحيػػوري 

 

كىو ىنا يصور الشمس كالقمر بشخصُت يصيبهما الزىو كالتيو كالفحار 
عندما يداعبهما بشبههما لؤلمَت ٤تمد األمُت العباسي ، كنلحظ ىنا أنو جعل 

، ٍب جاء ُب البيت الثاٍل كأكد أف األمَت مشبػمهنا بو ، كالشمس كالقمر مشبهُت 
َت ، كفصمل ىذا الكثَت ُب الشبو بينهما كاألمَت شبو قليل ؛ إذ ينقصهما شبو كث

البيتُت األخَتين ؛ حيث الشمس يصيبها الغركب فتختفي كٮتتفي معها نورىا ، 
كالبدر / القمر ينقصو السَت كاٟتركة كاٟترية ، ُب حُت أف نور األمَت ٤تمد األمُت 

  َال يغيب أبدنا كطريقو كاضح ال ٭تور كال يتحوؿ عنو 
ُب صياغة القضية من حيث الًتكيز كا١تبلحظ كذلك أف الشاعر قد ٧تح 

على التشابو اٞتزئي ، ٍب علل للحكم بالتشابو اٞتزئي ٔتا أثبتو ُب األبيات التالية ، 
أف كجو الشبو اٞتامع بينر طرُبٍى  عند العرب كذىابو إىل كاستعاف بالفكر الببلغي

( ِ)الصورة التشبيهية البد أف يكوف ُب ا١تشبمو بو أقول كأكضح منو ُب ا١تشبمو 
حيث ٘تاـ أبدية نور األمَت أقول من ا١تشبو  كجو الشبو ُب ا١تشبوكلذلك جعل 

كيقوؿ  َمس كعدـ قدرة البدر على ا١تسَت ٤تمد األمُت ُب مقابل غركب الش
 ( : ّ[ )خفيف  هم ُب مدح ا٠تليفة العباسي ا١تتوكل ]علي بن اٞت

ػػػػًم النَّػاًس بًالنَّػا  نىػػٍحػػػػني ًفي ًظػػػػػػلّْ أىٍرحى
 

 
ػػػػػػػػػػػػودً   ػػػػػػػػػمي بًػػبىػػػػػػػػػػػػػٍأسو كىجي  ًس كىأىٍكالىىي

 

                                                           
  َ  ِّٗ/ُديواف أيب نواس  - ُ
القاىرة  –دار ا١تعارؼ  –علي اٞتاـر كمصطفى أمُت : الببلغة الواضحة للمدارس الثانوية  - ِ

  َ   َِص  –ـ ُٗٗٗ
 –دار اآلفاؽ اٞتديدة  –ـ َُٖٗ/ِط –ٖتقيق خليل مردـ بك  –بن اٞتهم : ديوانو علي  - ّ

  َ  ّْص  –بَتكت 
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ةي اللػػػًو كىابٍػػني عىػػػػػمّْ نىػػًبيّْ   اللَّػػػػػػػػػػػصىٍفػػػوى
 

 
ػٍهػػػػًدمّْ كىابٍػني الرًَّشػػيدً    ػػػػػػػػػًو كىابٍػػػني الٍػػػمى

 

ػػػػلَّ يىػػػػػػػٍوـو نىػػػػػػػػرىاهي ًفػػػػيػًو ميػػعىػػػػػافنىن   كي
 

 
نىػػػا يىػػٍوـي ًعػػيػػػػػدً   ػػػػػا فىػػػػٍهػػػػػوى ًعػٍنػدى ػالًػمن  سى

 

 ًإذىا أىٍظلىمى اٍلخىطٍػىيوى شىٍمسي الضُّحىى 
 

 
ػٍعدي السُّعيودً   ػػػى كىسى  ػػػػبي كىبىػػػٍدري الػػػػدُّجى

 

لقد قٌدـ ابن الركمي بُت يدٍم مدحو للمتوكل بعضنا من األكصاؼ اليت 
اليت ييثٌت عليو بسببها ، كقد جاءت ىذه األكصاؼ متلفعة بشيء كبَت من ا١تبالغة 

، كأنو األكىل من بينهم بالبأس  أرحم الناس بالناس قد جعلوفتناؿ من الشاعر ؛ 
كاٞتود ، كأنو الصفوة قد اصطفاه اهلل خليفة على الناس ، كىو من بيت النبوة 
حيث ٕتمعو بالنيب صلى اهلل عليو كسلم العمومة ، كآباؤه ٢تم ا١تكانة عند اهلل 

الذم أرشده تعاىل ؛ ألنو سبحانو ىو الذم ىداىم فمنهم ا١تهدٌم كمنهم الرشيد 
  َاهلل تعاىل إىل الصواب ُب حكمو كفعلو 

كىذه ا١تقدمة ا١تدحية كانت ٘تهيدنا عقليها للمتلقي ؛ حىت يتقبل ىذه 
الوصف ا١تدحي ُب البيت األخَت ؛ إذ يشبو ا١تتوكل بشمس الضحى ُب اٞتماؿ 
كالبهاء كالضياء كاإلشراؽ ، كحدد كل ذلك ٔتا يربطو باألكصاؼ السابقة ، 

ؤه يكوف ُب كقت الشدة احملدقة بالناس ػ أظلم ا٠تطب ػ كعندىا تشرؽ مشسو فضيا
لتزيل ظبلـ ا٠تطب ؛ ألنو أرحم الناس بالناس ، كعليو فالصورة ا١تدحية ىنا ػ رغم 

، كلعلها مرتبة مستندة إىل فوؽ ا١ترتبة البشرية بيعدىا اٞتمايل ػ تعلو با١تمدكح 
كقد قاؿ لو أبو ( ُسلطاف اهلل ُب أرضو " ) مقولة أيب جعفر ا١تنصور : " إ٪تا أنا

 ( : ِدالمة ] بسيط [ )
 لىٍو كىافى يػىٍقعيدي فػىٍوؽى الشٍَّمًس ًمػٍن كىرىـو 

 

 
 اسً ػػػػقىػػٍوـه لىػًقيلى اقٍػػعيػػػديكا يىػا آؿى عىبَّ  

 

                                                           
 –د/حسن إبراىيم حسن : تاريخ اإلسبلـ السياسي كالديٍت كالثقاُب كاالجتماعي  - ُ
  َ  َِٔ/ِ –بَتكت  –دار اٞتيل  –ـ ُٔٗٗ/ُْط
، كالبيتاف منسوباف إىل ماٍل ا١توسوس   ٔٓ: شعراء عباسيوف ػ سابق ػ ص  د/ رشدم علي حسن - ِ

  َ ٖٔانظر : شعر ماٍل ا١توسوس ػ ص  –كما كرد ُب شعره ايموع 
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 ثيمَّ اٍرتػىقيػػػوا ًفي شيعىػػػاًع الشٍَّمًس كيلُّكيمي 
 

 
ػػػػاًء   ـي النَّػاسً ًإلىى السَّمى  فىػأىنٍػتيػػػٍم أىٍكػػػرى

 ج

كالبيتاف يدالف على ىذا العيلوى ، أك ا١تكانة ا١ترتفعة اليت تسمو فوؽ 
االمتناعي مكانة الشمس ، صحيح أف الشاعر قد بدأ٫تا بأسلوب الشرط 

بداللتو على انتفاء حدكث اٞتواب النتفاء حدكث الشرط ، بيد أف الداللة العامة 
 على ٝتوه ٔتكانتهم اليت تعلو فوؽ السماء كذلك بسبب كرمهم الذم للبيتُت تؤكد

  َفيضىلوا فيو على الناس كلهم 
  ( :ُ[ ) كيقوؿ أبو العتاىية ُب مدح ىاركف الرشيد ] طويل

 وي ػػػػوفي ػريكؽى سييي ػبي ػػٍحًكي الٍ ػػػػوي تى ػػفو لى ػػػكىزىحٍ 
 

 
 حىوىاًفريهٍ ودى القىاًصفىاًت ػرُّعي ػػًكي الػػحٍ ػػػػكىتى  

 

ػاًر تىضىػاحىػكىتٍ   ًإذىا حىًميىٍت شىٍمسي النػَّهى
 

 
ػػٍمػػًس ًفػيػًو بىػػٍيضيػوي كىمىػغىػاًفػػػريهٍ    ًإلىى الػػشَّ

 

ـي يىػػػػػٍومنػػػػػػا بػػًنىػػٍكػبىػةو   ًإذىا نيػػًكػػبى اإًلٍسػػػػلى
 

 
ػػػػاريكفي ًمػػػٍن بىػػػػٍيػػًن    الػٍػػبىػػرًيَّػػػًة ثىػػػائًػريهٍ فىػهى

 

حيث نلحظ الداللة على عيليٌو مكانة ىاركف الرشيد اليت ييبديها الشاعر 
من خبلؿ كصف سيوؼ جيشو الراحف ُب ١تعاهنا بالربكؽ ُب عيليوىىا كشدهتا 
كسرعتها ، كعيليو شرفو ُب ارتفاع ٤تارمو ػ بيضو ػ كدركعو ػ مغافره ػ إىل الشمس ُب 

  َعلى السنميوى كالشرؼ   داللة
 ( :ِبدر الكبَت ] كامل [ )كيقوؿ ابن الركمي ُب ا١تعتضد كقائده 

ـى اإًلمى ػػػػػػقى  ـي يى ػػػػػػًد  وً ػػػوىائً ػًسيري تىٍحتى لً ػػػا
 

 
يٍ    رىاءً ػػػػػػػػدي األيمى ػػيّْ ػػينىًة سى ػػػػػكً ػػرى السَّ ػػسى

 

 اٍلعىمىىشىٍمسه كىبىٍدره يىٍشًفيىاًف ذىًكم 
 

 
 ييًن اٍلبيصىرىاءً ػػػػػا أىعٍ ػػػرىاجى ػػا سً ػػػػػمى ػػػػكىىي  

 

                                                           
مطبعة  -دار ا١تبلح للطباعة كالنشر  –ٖتقيق د/شكرم فيصل  –أبو العتاىية : أشعاره كأخباره  - ُ

   َ   َْٓص  –ـ ُٓٔٗجامعة دمشق 
  َ  ْٕ -ّٕ/ُديواف ابن الركمي ػ سابق ػ  - ِ
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اػػنٍ ػػٍيبى عً ػػالى عى   دى ذىًكم التػَّعىنًُّت ًفيًهمى
 

 
 رىاءً ػػنُّظى ػػػنى الػػػػػػا مً ػػػػػػمى ػػػرىاديىي ػػػػػفً ػػػًإالَّ انٍ  

 جج

هيمى ػػػٍد تى ػػػٍم قى ػػكى   ا ًمٍن سىاًبقو ػػخىلَّفى عىنػٍ
 

 
 غىػػػٍيػػػػػػػػرى الٍػػػػوىزًيػػػػػًر ميػػبىػػرًّْز الٍػػػػػػػػػػويزىرىاءً  

 

ىي عدـ كجود إف ا١تيزة اليت ينفرد ًا اإلماـ ا٠تليفة كقائده األمَت بدر 
، نظَت أك شبيو ٢تما ، كمن ٙتة كاف تشبيههما بالشمس كالبدر ُب البيت الثاٍل 

؛  القائد بدرنا يشفياف العمي كيضيئاف للبصراءجاعبلن من ا٠تليفة مشسنا كمن 
  َ  ألهنما سراجا أعُت البصراء

 ( : ُ] كامل [ )ُب ا٠تليفة ا١تعتصم باهلل اٟتمَتم ٤تمد بن كىيب كيقوؿ 
ػتًػًهػمٍ  نٍػػػيىػػػا بًػبىػٍهػجى  ثىػػػلىثىػػػػػػةه تيػػٍشػػًرؽي الػػػػػدُّ

 

 
 كىالٍػقىمىري  شىػٍمسي الضُّحىى كىأىبيو ًإٍسحىػاؽى  

 

 فىالشٍَّمسي تىٍحًكيًو ًفي اإًلٍشرىاًؽ طىاًلعىةن 
 

 
ػػػػػا الػنَّػػظىػػػػػػػري    ًإذىا تىػػقىػطَّػػػػعى عىػػػػٍن ًإٍدرىاًكػػهى

 

ػا ػاًء ميٍنبىًلجن  كىالٍػػبىػػػػٍدري يىػػٍحًكيًو ًفي الظٍَّلمى
 

 
 الػػذَّكىػري كىاٍلغىٍيثي كىاللٍَّيثي كىالصٍَّمصىػػامىػػةي  

 

، كا١تبلحظ أنو ٬تمع ُب مدحو ا٠تليفة العباسي بُت الشمس كالقمر 
دكحو كسطنا بينهما ، كالوسطية تشَت إىل ٚتعو بُت خصائص كلٍّ منهما ك٬تعل ٦ت

إذ يشاركهما ُب الضياء كاإلشراؽ كىو الوجو اٞتامع بُت الثبلثة ، على أننا نلحظ 
ة العلوية اليت تسمو بصاحبها عن مصاؼ ُب ىذه الصورة اٞتمالية ذات الرؤي

البشر ، نلحظ أنو جعل الشمس ىي اليت ٖتكيو أك تشبهو ُب اإلشراؽ عند 
طلوعها ، ككذلك جعل البدر ىو الذم ٭تكيو ، كاٞتمع بُت الشمس كالبدر 
كتوحد كجو الشبو فيو إشارة إىل دٯتومة إشراؽ كجو ا١تمدكح كضيائو بالنهار أك 

داللة على بلوغو ا١ترحلة اليت  ، كجعلو ا١تشبو بو لكل من الشمس كالقمر الليل
                                                           

مركز دراسات  –٣تلة ا٠تليج العريب  –د/ ٤تمد جبار ا١تعيبد : شعر ٤تمد بن كىيب اٟتمَتم  - ُ
، كاألبيات عند د/  ٔٔص  –ـ ُٖٓٗ/ُع – ُٕمج –العراؽ  –جامعة البصرة  –ا٠تليج العريب 

  َ ٕٕ -ٕٔ/ُ -بَتكت  –مل الكتب عا –ـ َُٗٗ/ِط –يونس السامرائي : شعراء عباسيوف 
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ين : الشمس كالقمر يكوف فيها ا١تقياس الذم ييقاس إليو إشرا  كيقوؿ َؽ النػمَتى
 ( :ُ)أيضنا ] كامل [ ٤تمد بن كىيب 

 مىًلكه كىأىفَّ الشٍَّمسى فػىٍوؽى جىًبيًنوً 
 

 بًػػبىػػػػابًػػػػًو كىًركىاًقػػػػػػػػػوً فىػػًإذىا نىػػػػػػزىٍلتى 
 

ػػػاًء كىاإًلٍصبىػػاحً  ػػػلّْلي اإًلٍمسى  ميػػتىػػػهى
 

 فىػػانٍػػًزٍؿ ًبسىٍعدو كىاٍرتىًحٍل بًنىجىاحً 
 

كىي صورة ٕتمع إىل جانب الرؤية اٞتمالية الرؤية العلوية اليت ٕتعل من 
تيشرؽ على كجهو ، فيكوف ىذا ا١تلك قريبنا من الشمس ُب علوىا ، أك كأهنا 

كضاءن ُب ا١تساء كُب الصباح ، كلذلك فإف النازؿ ببابو أك ا١ترٖتل عنو ػ كما ينصح 
الشاعر ػ سوؼ يرٖتل مصحوبنا بالسعد ا١تأموؿ من التهلل الدائم لوجهو ، كتلك 

ُب مدح  قوؿ البحًتمكي َ الرفد كالعطاء سيماء الكـر ال يعبس ُب كجو طاليب
 ( :ِالطوسي ] كامل [ )٤تمد بن ٛتيد 

ػػػػػا ػػا ألىٍعػػلىى ريتٍػبىػػػػةو فىػػػاٍحػتىػػلَّهى  فىسىمى
 

قنا كىبػيٍرجي الشٍَّمًس أىٍعلىى األىبٍػريجً  بػٍ  سى
 

حيث نلحظ بركز الرؤية العلوية اليت أحلمها ٦تدكحو الذم ٝتا كحلق 
عالينا حىت كصل مكانة أعلى من برج الشمس رغم أف برج الشمس ىو أعلى 

 (  :ّ، كيقوؿ عنو كذلك ُب خطاب بنيو ] كامل [ )األبراج السماكية 
ػٍيػػدو طىػػاؿى مىػػٍجدي ميحىمَّدو  ػػمى  أىبىًني حي

 

 
ػػػا    تىػػػطىػػاكىلٍػػتيػػٍم لًػػبيػػٍعػػػػػًد مىػػػنىػػػػالًػػػػػػوً لىمَّ

 

ػػٍأًكهً  ػػٍم كىلىػٍستيػٍم الىًحػًقػيػنى ًبشى  كىلىػكي
 

 
 شىرىؼه تىظىػػلُّ الشٍَّمسي تىٍحتى ًظػلىًلوً  

 

لقد كاف تطاك٢تم أك ارتقاؤىم ا١تعايل بسبب بيعد ا١تكانة اليت كصل إليها 
٤تمد بن ٛتيد الطوسي أبوىم ، ك٢تم بسببو شرؼ أعلى من الشمس ، بل ىو 
شرؼ تستظل الشمس بظبللو ، كرغم ذلك كتلك ا١تكانة اليت كلوا إليها بسبب 

  َأبيهم ، فإهنم ال يستطيعوف االلتحاؽ ٔتكانتو 

                                                           
ػ  ليونس السامرائي ، كانظر : شعراء عباسيوف ّٔشعر ٤تمد بن كىيب اٟتمَتم ػ سابق ػ ص  - ُ

  َ ٕٔ/ُسابق ػ 
  َ َُْ/ُديواف البحًتم ػ سابق ػ  - ِ
  َ   ُٖٕٗ/ّديواف البحًتم  - ّ
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 ( : ُأبو ٘تاـ ُب مدح ٤تمد بن يوسف ] بسيط [ )كيقوؿ 
 الى شىٍمسيوي جىٍمرىةه تيٍشوىل اٍلويجيوهي ًبهىا

 

 
ػٍنػتىػًقػػلً    يىػػػػػٍومنػػػػػػػػا كىالى ًظػػػػػلُّػػوي عىػػػنَّػػػػػػا ًبمي

 

فهو يوظف دالة الشمس ىنا ُب إنتاج داللة القوة كالبأس كاألذل أك 
الضر ، ٍب يقـو بنفي ذلك عن أف ييصيب كجوه أكلياء ا١تمدكح الذين ال يتحوؿ 
عنهم خَته كنفعو ػ ظلو ػ كمن خبلؿ ا١تقابلة بُت الداللتُت ندرؾ ٝتو ا١تمدكح 

  َكعلو شأنو كفضلو 
 ( :ِدلف ] كافر [ )كيقوؿ بكر بن النطاح ُب مدح أيب 

تىػػاءي فىػأىٍنتى شىٍمسه  ػػػافى الشّْ  ًإذىا كى
 كىمىػػا تىػػٍدًرم ًإذىا أىٍعػػطىػػػٍيػتى مىػػاالن 

 

ػػضىرى اٍلمىًصيفي فىأىٍنتى ًظػػػػلُّ   كىًإٍف حى
ـٍ تيػػًقػػػػػلُّ  ػػاًحػػػػػكى أى  أىتيػػػٍكػثًػػػري ًفي سىمى

 

حيث ٧تد الداللة على الكـر كما يستدعيو من دالالت العطاء كٝتاحة 
النفس ، كعدـ االنتباه إىل كثرة العطاء كقلتو ، كلها دالالت تنتجها البنية 
السطحية للبيتُت ، بيد أننا مع الصورة التشبيهية اليت كردت فيها دالة الشمس 

ؽ كرحابة الصدر كدٯتومة مسبػمهنا بو نستطيع استدعاء دالالت الوضاءة كاإلشرا
  َالعطاء اليت تدؿ عليها ا١تقابلة بُت الشتاء كالصيف 

 ( :ّكيقوؿ ا١تتنيب ُب سيف الدكلة اٟتمداٍل ] بسيط [ )
ػػػػػوًدؾى بًاألىٍمػطىػػػػاًر غىػاًديىػػػػػةن   تىٍشػػبًػيػػػػوي جي

 

 
ػػفّْػكى ثىػافو نىػالىػػػػوي اٍلمىطىري   ػػػػػوده لًػػكى  جي

 ج

 تىكىسَّبي الشٍَّمسي ًمٍنكى النُّورى طىػالًػػعىةن 
 

 
ػػػا تىػكىسَّػبى ًمػٍنػهى    مىري ػقى ػػورىهي الٍ ػػػا ني ػػكىمى

 ج

حيث يقدـ لو صورة ٚتالية تبدأ من تلك ا١تبالغة اٞتميلة ُب تشبيو جوده 
باألمطار ، كجعلو ػ سيف الدكلة ػ كأ٪تا يتكـر على األمطار بأف تتشبو ّتوده 
ككرمو ، كما ىذه الصورة اٞتمالية إشراؽ كجهو ككضاءتو ، كىي ُب اآلف عينو 

                                                           
  َ   ْٗ/ّديواف أيب ٘تاـ بشرح التربيزم  - ُ
    ُّص  –ـ ُٕٓٗبغداد  –مطبعة ا١تعارؼ  –صنعة حاًب الضامن  –بكر بن النطاح : شعره  - ِ
  َ  ٗٗ/ِديواف ا١تتنيب بشرح العكربم ػ سابق ػ  - ّ
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س عند طلوعها كيؤكد ىذه صورة علوية ؛ إذ جعلو مصدر النور الذم تنَته الشم
   َالداللة بالصورة التشبيهية 
، ٧تده  أبو الفتح البسيت السلطاف ٯتُت الدكلة البويهي كعندما ينصح

 ( : ُيقدـ بُت يدٍم نصحو مدحنا يعلو بو عن الشمس ، فيقوؿ ] طويل [ )
 ًصيحىةن ػػافى عىنّْي نى ػػًغ السٍُّلطى ػػػػلً ػػأىالى أىبٍ 

 

 
 كي ػػػػػنَّ ػػػػحى ػػػػػا كيدّّ كىرىٍأمه مي ػػػػهى ػػػػيػّْعي ػػشى ػػيي  

 

 زِّا كىرًفػىعىةن ػػكىٍزتى أىٍكجى الشٍَّمًس عً اتىجى 
 

 
 واػػكىذىلٍَّلتى قىٍسرنا كيلَّ مىٍن قىٍد تىمىلَّكي  

 

 اػػػاته ميٍتًعبىاته تيًديميهى ػػػػػرىكى ػػػػػا حى ػػػػمى ػػفى 
 

 
 رَّؾي ػػتىحى ػػػًس الى يى ػمٍ ػػشَّ ػػأىٍكجي الػػػػأىفَّ فى ػػػػتى  

 

قد يشوبو مكانة كقدرنا إىل األعلى منزلة إف خركج النصح من األدٌل 
شيء من اإلدالؿ أك ا١تنى ، بيد أف الشاعر ىنا يسارع إىل نفي مثل ىذا الشعور 
من خبلؿ التأكيد على ما يصحب نصيحتو من الود كالرأم ا٠تبَت بالدنيا ، 

إىل ا١تمدكح من داللة على رغبة الشاعر ُب نفي ما  كنلحظ ما ُب تشييع النصيحة
٦تا قد يعوؽ النصيحة عن  قد يرتبط بالنصيحة من استعبلء أك منٍّ أك غَت ذلك

، ٍب تأٌب النصيحة ا١تدحية اليت يعلو فيها الشاعر ٔتمدكحو عن  إيتاء ٙتارىا
قد ٕتاكز بعزه كرفعتو عيليوم الشمس ػ أكج الشمس ػ ، كمن ٙتة  ذلك أنو الشمس 

مسبوقنا ًذا االستفهاـ التوجيهي :  كاف األمر النصحي ُب البيت األخَت بالتأٍلى ؛
استفهامية ، كإذا عددناىا نافية ، كانت  مافما حركات تدٯتها ، إذا عددنا 

اليت  أك ٖتط من رفعة ا١تمدكحتقلل الداللة فيها عدـ قيمية تلك اٟتركات اليت لن 
السمٌو ال يتحرؾ كاألكج كلمة فارسية معربة كمعناىا الذم أكج الشمس  ٕتاكزت

العيليٌو )أك 
  َ (ّ( كىو ضد ا٢تبوط )ِ

                                                           
  َ  ِْٕديواف أيب الفتح البسيت ػ سابق ػ ص  - ُ
تقدَل كتصحيح كتوثيق كشرح  –ا٠تفاجي : شفاء الغليل فيما ُب كبلـ العرب من الدخيل  - ِ

  َ  ِٓص  –بَتكت  –دار الكتب العلمية  –ـ ُٖٗٗ/ُط –للغريب د/ ٤تمد كشاش 
ٖتقيق مكتب الًتاث بؤسسة الرسالة بإشراؼ ٤تمد نعيم  –الفَتكز آبادم : القاموس احمليط  - ّ

  َمادة أكج   – ُٕٗص  –بَتكت  –مؤسسة الرسالة  – ـََِٓ/ٖط –العرقسوسي 
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ُب مدح الشريف معتمد الدكلة بن الزيدم ]  أبو اٟتسن التهامي كيقوؿ 
 ( :ُكامل [ )

ػػٍلػػفىػػوي كىأىمىػػػامىػػػػػوي بىػػػثَّ الٍػػػفىػػضىػػػػػائًػػػػلى   خى
 جج

 
ػػػػا  ػػليػػوًدىى ػػًمػثٍػػًل خي ػػتًػػًو كى  فىػفىػنىػػػػػاءي ميػػٍهػجى

 

 كىالشٍَّمًس تيودًعي ًفي اٍلكىوىاًكًب نيورىىىا
 

 
ػا   فىػتىػنيػػػوبي للسَّػارًيػػػػنى عىػػػػػٍن مىػػٍفػػقيػػوًدىى

 

كىذه الصورة جامعة بُت الرؤية اٞتمالية كالرؤية العلوية ، فاٞتمالية تشَت 
إىل ما للشمس من إشراؽ ككضاءة تيسبغها على الكواكب ، فيزداد ضياؤىا 

لصورة ا١تمدكح كىو يبث فضائلو كينشرىا ك١تعاهنا ، كتكوف ىذه الصورة مشبػمهنا بو 
  ( :ِ، كيقوؿ الصورم ] بسيط [ ) كلها بفضائلو  ىا، ككأنو ينَت ُب كل مكاف 

ػػرٍَّت مىػنىاًقبػيهيمٍ   كىأىنٍػتى ًمػػٍن مىػٍعشىرو جى
 

 
 شيٍغلن طىػػوًيػػلن عىػػػلىى األىقٍػلىـً كىالطُّريسً  

 

 و كىمىا تػىٍعليو خىلىئًقيهيمٍ ػٍدني ػػػتى ػو فى ػلي ػػػعٍ ػػتى 
 

 
 ًمٍثلى الشُّميوًس كىلىًكٍن لىٍيسى بًالشُّميسً  

 

كىو ٯتدح القاضي ابن حيدرة ْتسن السَتة كٚتاؿ ا١تناقب النتمائو إىل 
معشر تلك مناقبهم اليت تعلو علو ا١تكانة كالفضل كتدنو من الناس دنو التفضل 

كىو الذم  كالتكـر ، كلذلك ينفي عنو أف يكوف مثل الشنميس كىي ٚتع مشىيوس
 ( : ّ] كامل [ ) كيقوؿ ا٠تيبز أرزمٌ  َيشمس لآلخر كييبدم لو العداكة 

ػػػاًر تػىغىيَّبىٍت ًمػػٍن نيػػػػػورًهً  ػػٍمسي الػػنػَّهى  شى
 

 
 كىتىػػطىػػيَّبى الٍػًمٍسػكي الػػػذًَّكػيُّ بًػسيػورًهً  

 

 وً ػػػػػائً ػًضيى ػاؤيهي كى ػػػػيى ػً كىالٍػػبىػػػػٍدري لىػػٍيسى ض
 

 
 يرًهً ػػشً ػًر عى ػشٍ ػعي ػاـً كىالى كى ػػػمى ػػتَّ ػػدى الػػػنٍ ػػعً  

 

                                                           
ـ دار العلـو للطباعة ُٖٓٗ/ُط –ٖتقيق عثماف صاحل الفريح  –أبو اٟتسن التهامي : ديوانو  - ُ

  َ  ُّٔص  –السعودية  –الرياض  –كالنشر 
  َ   ِٓٓ -ِْٓالصورم : ديوانو ػ سابق ػ ص  - ِ
  َ  ُٕٓص  –سابق  –ا٠تبزأرزم : ديوانو  - ّ
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 و ًحجنىػػلىٍسنىا نىشيكُّ كىالى يىشيكُّ أىخي 
 

 
 ًظيرًهً ػنى ػٍن بً ػكي ػػٍم يى ػػػػفى لى ػػوسي ػػػػًفي أىفَّ يي  

 

حيث يقدـ للممدكح لوحة فنية ٕتعل نوره أقول من نور الشمس اليت 
؛ إذ ليس ٢تا مكاف أماـ نور ا١تمدكح ،   يبدك أهنا تغيبت بسبب قوة نوره كشدتو

يتقاصر ضياؤه أماـ ضياء ا١تمدكح ، بل إنو ال ييساكم ػ كذلك   ػ البدركما أف 
عيٍشر عيٍشرًه ، كال يقف األمر عند ىذا اإلدراؾ البصرم ، كإ٪تا يوظف اإلدراؾ 

كال ، الشمي بالصورة ا١تقلوبة اليت ٬تعل ا١تسك متطيبنا برائحة سور ا١تمدكح الزكية 
ممدكح ، كإ٪تا ٯتازجها بالرؤية اٞتمالية اليت يقنع الشاعر ٔتثل تلك الرؤية العلوية لل
باستدعاء شخصية نيب اهلل يوسف عليو بٌت عليها رؤيتو العلوية ، كيداخلها 

السبلـ ا١تمثل أليقونة اٞتماؿ العليا ، أك ا١تثاؿ الذم يتقاصر عن مناظرة ا١تمدكح 
 ( :ُ] منسرح [ ) كيقوؿ ابن طباطبا العلوم َُب ٚتالو 

ا   قىٍد حىكىى تػىثىبُّتيوي يىا سىيّْدن
 كىالشٍَّمسي كىاٍلبىٍدري كىٍجهيوي كىحىكىا

 

 ًكيوىافى كىاٍلبىٍأسي ًمٍنوي بػىٍهرىامىا
 قي اٍلميٍشتىًرم قىائًمنا صىوَّامىا

 ججج

كلعل ابن طباطبا ُب ىذين البيتُت قد حقق الرؤية العلوية اليت ينظر ًا 
ـو ليجعلها الصور التشبيهية ؛ ألنو كأ٪تا استدعى الكواكب كالنجإىل ٦تدكحو 

للمدكح ، فقد جعلو ُب البيت األكؿ يشبو كوكب زيحل ػ كيواف ػ ، كشبو بأسو 
با١تلك الفارسي ًراـ جور ا١تشهور بدقة رميو كقوتو ، كُب البيت الثاٍل ٬تعل  كقوتو

من الشمس كالبدر مشبػمهنا بو لوجهو ُب الضياء كاإلشراؽ كعلو ا١تكانة ، كمن ٙتة  
   َالرية ىنا علوية كٚتالية ُب اآلف عينو   كانت

كعندما ٯتدح الشريف الرضي ا٠تليفة الطائع هلل سنة سبع كسبعُت 
كثبلٙتائة للهجرة ، ًمزيتو األكىل اليت بلغت عدة أبياهتا ٜتسة كٜتسُت بيتنا على 
نعمو اليت أنعمها عليو ، يقدـ لو ٣تموعة من األكصاؼ كا٠تصاؿ اليت تنم عن 

 ( : ِعالية ٢تذا ا١تمدكح ، كمنها قولو ] طويل [ )مكانة 
                                                           

 –عىماف  –جامعة البًتا  –ٚتع كٖتقيق كتقدَل د/ شريف عبلكنة  –ابن طباطبا العلوم : شعره  - ُ
  َ  َُْص  –ـ ََِِاألردف 

 –شرحو كعلق عليو كضبطو كقٌدـ لو د/ مصطفى حبلكم  –الشريف الرضي : ديوانو  - ِ
  َ  ٕٓ/ُ –بَتكت  –دار األرقم بن أيب األرقم  –ـ ُٗٗٗ/ُط
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 مى أيٍعًطيى ًمثٍػلىوي ػػػجٍ ػػػػنَّ ػػػػػػػػوى افَّ الػػػػػػػاره لى ػػػػػػخى ػػفى 
 

 
 اءً ػػػػػػمى ػػػػمى سى ػػػػػػػػػػٍأًكم أىًديػػػػػػػػػػعى أىٍف يى ػػػػػػػػػػرىفَّ ػػػػتى  

هىوي ػحٍ ػػٍدرى يى ػػػػبى ػػػوى افَّ الٍ ػػػػػػػػػػوه لى ػػػػػػػكىكىجٍ    ًملي ًشبػٍ
 

 
 اءً ػػػػػػػنى ػػػػػػػٍن سىننى كىسى ػػػػػػػػاًلي مً ػػػػػػػيى ػػاءى اللَّ ػػػػػػػػأىضى  

 ا اٍلمىٍجًد كىاٍلتػىقىتٍ ػػػالىٍت ًفي ريبى ػػاًرسي طى ػػمىغى  
 

 
 اءً ػػػػػػػػػػفى ػػػلى ػػػػػػػػخي ػػػػاًء الًل كىالٍ ػػػػػػػيى ػػػػبً ػػػػلىى أىنٍ ػػػػػػػػػػػػػعى  

 ا تػىلىبَّبىتٍ ػػػػػػػػمَّ ػػػػػػادىاؾى لى ػػػػػػػارًخو نى ػػػػػػػػػٍم صى ػػػػػػػكىكى  
 

 
 اءً ػػػػػػًر ذيكى ػػػػػػيٍ ػػػغى ػػٍوـو بى ػػػػػػػري ًفي يى ػػػمٍ ػػػسُّ ػػًو الػػػػػػػػػػبً  

 ًو النػٍَّفسى كىالشٍَّمسى فىانٍػثػىنىىػػيٍ ػػلى ػػرىدىٍدتى عى  جج
 

 
 اءً ػػػػػػػػػػػيى ػػمّْ ضً ػػػػػػػػػػػي أىتى ػػػػػًم ريكحو فً ػػػػػػػػػػعى ػػػػػػػػٍ أىنػػػػبً  

 

ل الشاعر فيها ٦تدكحو  تتجلى ُب ٣تموعة إف ىذه ا١تكانة العالية اليت ٭تًي
من الدكاؿ اللغوية ا١تنتجة ٢تا من مثل : النجم . ترفع . ٝتاء . البدر . سٌت 
كسناء . طالت . ذيكاء = الشمس . الشمس . ضياء ، ٍب نلحظ مع ىذه الدكاؿ 
العلوية دالالت معضدة ٢تا ُب الًتاكيب اللغوية ، فالنجم إذا أيعطي مثل ما 

ن ُب أم ٝتاء ، ٦تا يشَت إىل أف ا٠تليفة الطائع أىب أف يسكللمدكح من ا١تفاخر 
هلل أرفع كأعلى منزلة من أف يسكن السماء ، كلو كجو من اٞتماؿ كالوضاءة كالنور 

 َأٚتل كأضوأ كأنور من البدر 
نلمح توظيف الشمس ُب ىذه األبيات من خبلؿ موضعُت من  امك

تى ٔترادؼ من مرادفات هناية البيت الرابع حيث أالبيتُت األخَتين ، أك٢تما ُب 
الشمس كىي ذيكاء ُب سياؽ دؿ بو على ٧تدة ا١تمدكح ١تن يستصرخ بو ُب يـو 
معركة حامية ٭تجب غبارىا ضياء الشمس ، فيبدك اليـو ككأنو بغَت مشس/ذيكاء ، 
كثانيهما ُب البيت األخَت حيث توظيف الشمس ُب الداللة على الطريق ، كفيو 

مدكح الطيبة كىي غرسو الطمأنينة ُب نفوس ا٠تائف إشارة إىل خلة من خبلؿ ا١ت
 َبإذىاب خوفو ، كإنارة الطريق لو برد الشمس ا١تنَتة عليو 

كعندما  يهنئ القاضي علي بن عبد العزيز اٞترجاٍل الصاحب بن عباد 
ٓتلعة الوزارة يقدـ بُت يدم التهنئة ما يشَت إىل أف كل شيء قد فرح بذلك ، بل 

ء قد افتخرت بذلك ، ككذلك الزىر كالسعود كاآلماؿ كا١تسرات إف ا١تكاـر كالعليا
، ًذه ا٠تلعة اليت أتت للصاحب بن عباد على فجأة كدكف ترقب كانتظار منو 
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ككاف يـو تقليده إياىا من البهاء كاٞتماؿ ْتيث بدت مهابة الصاحب بن عباد 
كإشراؽ غرتو، ككأهنا تثٍت األبصار عنو ، ككأف الشمس كانت تغار منو كمن ٚتالو 

 ( :ُكُب ذلك يقوؿ القاضي اٞترجاٍل )
 مىػػػػػػا زىاؿى يىػػػػػػٍزدىادي ًمػػػػػٍن ًإٍشػػػػػرىاًؽ غيػػػػػػػرَّتًػوً 

 

 
ػػري    زىٍىػػػػرنا كىييٍشػػػًرؽي ًفػػيػًو الػتّْػػيوي كىاألىشى

 

ػػٍمػسي تىػػٍحػػسيدي ًطػػٍرفنػػا أىٍنتى رىاًكبيوي   كىالػشَّ
 

 
ػػػػػادى ًمػنى األىفٍػلىًؾ تػىٍنحىًدري   ػتَّى تىػػكى  حى

 

ػػتَّى لىػقىػٍد ًخػٍلتي أىفَّ الشٍَّمسى أىٍزعىجىهىا  حى
 

 
 ٍطفىٍيًو تػىٍنتىًثري ػلىى عً ػلٍَّت عى ػػظى ػػٍوؽه فى ػػشى  

 

كلعلنا ندرؾ سرم حسىد الشمس ٢تذا الطىرؼ ػ الكرَل من ا٠تيل ػ الذم 
يركبو الصاحب بن عباد حىت كادت تسقط منحدرة من تلك األفبلؾ اليت تنتمي 
إليها ؛ فقد أىب الشاعر إال أف يقفنا على ذلك السر عندما ظن أف شوؽ الشمس 

  َعتها على جانبٍيو إىل ا١تمدكح قد أزعجها ، كمن ٙتة راحت تنتثر ناشرة أش
أيب اٟتسن ُب مدح األمَت ق [ ّْٕالدمشقي ]ت كيقوؿ ابن حىينوس 

 ( :ِعلي بن مقلد ] بسيط [ )
ػوي  ػػػػػػا أيٍحػًضػٍرتي مىػٍجػًلػسى ػػػػلَّػػمى  يىػػػزًيػػػػديًني كي

 

 
ػػا أىرىبىػػػػػػا  رىىى  فىػػًضػػيػػػلىػػػػػػةن لىػػػػٍم يىػػػػدىٍع لًػي غىيػٍ

 لىػػٍو تىػػدًَّعي الشٍَّمسي يػىٍومنا نيورىهي كيًسفىتٍ  
 

 
بىػا  ػػٍأكىهي لىكى ػػػػرىل النَّػٍجػػمي يػىٍبًغي شى  كىلىػػػػٍو جى

 

كابن حينوس يقدـ بُت يدٍم مدحو ىنا بعض األسباب اليت دفعتو ١تدح 
ىذا األمَت ، فالشاعر كلما ييدعى إىل ٣تلس األمَت ازداد فضيلة ييغنيو حصو٢تا عن 
عدـ التفكَت ُب مطلبو غَتىا ، ٍب يأٌب ُب البيت الثاٍل ليمدحو ًذا ا١تدح 

ي أنو أنور كأضوأ من الشمس اليت ا١تشفوع بشيء من ا١تبالغة ا١تقبولة فنيها ، كى
                                                           

إشراؼ كمراجعة إبراىيم  –ٚتع كٖتقيق كدراسة ٝتيح إبراىيم صاحل  –القاضي اٞترجاٍل : ديوانو  - ُ
 َ  َٖص  –سورية  –دار البشائر  –ـ ََِّ/ُط –صاحل 

مطبوعات  –نشر كٖتقيق خليل مردـ بك  –ابن حيوس أبو الفتياف ٤تمد بن سلطاف : ديوانو  - ِ
  َ  ِّ/ُ –ـ ُُٓٗايمع العلمي بدمشق 
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يصيبها الكسوؼ كتفقد نورىا إذا ما اٌدعٍت أف نوره ىو نورىا ، كما أنو ػ ا١تمدكح 
ػ أعلى كأشرؼ كأضوأ من النجم الذم إذا أراد مساكلتو ُب علوى شأنو لكبا كسقط 

 ( : ُكيقوؿ بديع الزماف ا٢تمذاٍل مادحنا ] ٣تتث [ ) َه من عيليوى 
 قَّ خىٍمًسيػػًذم شى ػػػالى كىالَّ 

 

ري كىٍجًهكى شىٍمًسي  مىا غىيػٍ
 

كىذا القسم داؿ على صدؽ إحساس الشاعر فيما يبثو ٨تو ىذا 
ا١تمدكح ػ السيد أبو اٟتسن ػ الذم ٬تعل كجهو الشمس ا١تضيئة اليت تضيء لو 

كيقوؿ الشريف ا١ترتضى العلوم ُب مدح فخر ا١تلك من كزراء الدكلة درب حياتو ، 
 ( : ِ] كامل [ ) هيةالبوي

 كىعىػػػػػلىػى األىًسػػػػػرًَّة ًمػػػػٍن ًضيىػػػاًئكى بىػػػػػاًرؽه 
 

 
ػػػػػػرى الػػنُّػػجيوـى فىػػرًيػػدي   ػػػهى ػػػػػػبه جى ػػػوٍكى  أىٍك كى

 

 كىكىأىفَّ كىٍجهىكى قيػػػػدَّ ًمٍن شىٍمًس الضُّحىى
 

 
ػػػًر   ػػنىػػػػػػا قىػػمى  الػدُّجىى مىٍقديكدي أىٍك ًمػػػػػٍن سى

 

كاٞتماؿ ؛ فقد كظف الدكاؿ اللغوية ا١تنتجة لداللة اإلشراؽ كالضياء 
الذم يلمع كجهو البويهي لَتسم ًا صورة ال ٗتلو من داللة عيلوية ٢تذا الوزير 

ٚتاالن كضياءن كىو جالس على كرسيو ضياء يركع النجـو ، كىذا اللمعاف شبيو 
كوكب درم ، أك أنو نور مقدكد من مشس الضحى ،   بنور القمر ػ بارؽ ػ أك نور

   ( :ّكيقوؿ أبو علي البصَت مادحنا ] رمل [ ) َ أك من قمر الليل ا١تظلم
 مىػػًلكه لىٍم تىٍطليًع الشٍَّمسي عىلىى

 

ػػٍيػػبنػػا كىأىعىػػػػػػػػػػػمٍ  ػػػػػػػػعى سى  ًمػػٍثًلًو أىٍكسى
 

حيث نلحظ علوم الشاعر كارتفاعو ٔتمدكحو منذؿ الكلمة األكىل اليت 
افتتح ًا البيت ، تلك اليت جاءت نكرة ككأنو ليس ُب حاجة للتعريف بو ؛ فهو 
ملك معركؼ من غَت كسيلة للتعريف ، ٍب يأٌب باٞتملة ا١تنفية كصفنا ٢تذا ا١تلك 

                                                           
دار  –ـ ََِّ/ِط –دراسة كٖتقيق يسرم عبد الغٍت عبد اهلل  –بديع الزماف ا٢تمذاٍل : ديوانو  - ُ

  َ  ٖٔص  –بَتكت  –الكتب العلمية 
 –بَتكت  –دار اٞتيل  –ـ ُٕٗٗ/ُط –شرح د/ ٤تمد التو٧تي  –الشريف ا١ترتضى : ديوانو  - ِ
ُ/ِّٖ  َ  
مؤسسة  –ـ ُٗٗٗ/ُط –صنعة كٖتقيق د/يونس السامرائي  –أبو علي البصَت : ديوانو  - ّ

  َ  ٕٓص  – بَتكت –ا١تواىب 
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ٞتميع ، كيقوؿ الببغاء ُب الذم ليس لو مثيل ُب الكوف ُب سعة عطائو كعمومو ا
 ( : ُسيف الدكلة ] طويل [ )

ػػأىفَّ جيسيومىهيمٍ  يىػافو كى ػػاًشي ًبًفتػٍ  تيػػمى
 

 
ػػػػػريكًج قيػػليػوبي   ػػػػا فىػػػػػػٍوؽى السُّ  ًلًخفًَّتهى

 

 كىتىػٍمػػػْلي مىػػػا بػىٍينى اٍلفىضىاءىٍيًن ًعثٍػيػىرنا
 

 
 شيحيوبي ميثىارنا ًبوىٍجًو الشٍَّمًس ًمٍنوي  

 

كا١تدح ىنا يشمل األمَت اٟتمداٍل كجنده الذين يصفهم بالسرعة ُب 
٦تا يعٍت الشجاعة ، كيردؼ ذلك ٔتا يدؿ على كثرة العىدد ركوب ا٠تيل ػ السركج ػ 

إذ ٯتؤل جيشو ما بُت السماء كاألرض غبارنا ػ عثَت ػ تبدك السماء بسببو مأزكمة ، 
 َككأ٪تا قد أصاب نورىا ضعف كشحوب بسبب كثرة ىذا الغبار 

ملكتو اللغوية البارعػة ُب اسػتدعاء بعػض أٝتػاء أبو العبلء ا١تعرم يوظف ك 
كذلػك ُب سػياؽ ا١تػدح مػن كمعرفتو باٟتديث النبػوم ، الشمس ُب ا١تعجم العريب ، 

 ( : ِمثل قولو ] كافر [ )
ػػػا بػىٍعضى يىػػػٍوـو   كىييوشىعي رىدَّ ييوحن

 

 
 كىأىٍنتى مىتىى سىفىٍرتى رىدىٍدتى ييوحىا 

 

( ّا١تعػرم ُب البيػت ىػو ييػوح عنػد اللغػويُت )كاسم الشمس الػذم أتػى بػو 
كالشػػاعر ىنػػا يصػػف ٦تدكحػػو بوضػػاءة الوجػػو ، فاسػػتدعى ٢تػػذه الوضػػاءة الشػػمس ػ 
يوح ػ كال يقنع ًذا االستدعاء اللغوم ، كا٪تا يستدعي حافظتػو الدينيػة متناصهػا مػع 

ىت قصة نيب اهلل يوشع بن نوف الذم دعا اهلل تعاىل أف ٭تبس الشمس فبل تغيػب حػ
( كا١تعػػرم ًػػذا االسػػتدعاء ْيفػػرغ مػػن قتػػاؿ أعدائػػو ، كقػػد اسػػتجاب اهلل تعػػاىل لػػو )

يشػػَت إىل مكانػػػة ا١تمػػػدكح كٚتػػػاؿ كجهػػػو الػػذم ينػػػَت ا١تكػػػاف كأ٪تػػػا رد الشػػػمس بعػػػد 
  َمغيبها ، مثلما ريدت الشمس ٣تازنا ليوشع بن نوف  

                                                           
1
  َ  ِٖٕ/ُ شركح سقط الزند - ِ  0  66شعر الببغاء ـ سابق ـ ص  - 
  َمادة يوح    – َْٔ -ّٗٔ/ِ –ابن منظور : لساف العرب  - ّ
 – ٕٗٔ ص –دمشق  –دار ابن كثَت  –ـ ََِِ/ُط –  –صحيح البخارم ُبانظر  - ْ

انظر : فتح البارم  –، كقد كرد ُب فتح البارم اسم النيب كىو يوشع بن نوف  ُِّْاٟتديث رقم 
  َ  ُِِ/ٔشرح صحيح البخارم ػ سابق ػ 
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صورة االعتذار ُب فن ا١تدح ، أك لنقل إف شعر االعتذار ىو فن كيدخل 
  لآلخر من صور فن ا١تديح ، فهو ينتمي إليو ؛ ألف الشاعر عندما يقدـ اعتذاراتو

يستوم ُب ذلك ،  ٮتاطبوفإنو يقٌدـ بُت يديها مدحنا ييعلي فيو من شأف مىٍن 
اعتذار كاالستعطاؼ كالعتاب " كما جرل ٣تراىا ، فمبلؾ األمر فيها التلطف 

كمن ٙتة فإف قصائد ا١تدح ( " ُمستعطف )كاإلثبلج إىل كل معتذر أك معاتب أك 
( كذاؾ أمر طبيعي ِىي تلك " اليت أنشدىا الشعراء ُب ا١تدح كاالعتذار " )

مل تكن قاصرة على غرض كاحد ، اليت بالنسبة إىل بنية القصيدة العربية القدٯتة ، 
ليو اليت تًتابط فيما بينها بصورة أك بأخرل ، كاليت أشرنا إبل ٣تموعة من األغراض 

، كمن من قبل من أف كثَتنا من األغراض الشعرية يئوؿ أك يتجو إىل فن ا١تدح 
إىل أيب  عندما يقدـ اعتذاره قوؿ أيب بكر الصنوبرم ُب٧تده  ما ذلك االعتذار

 ( :ّعبد الرٛتن ا٢تامشي ] سريع [ )
 اػػػػرّْضى ػػػػػػًن الػػيٍ ػػػػػػعى ػػػػبً  يَّ ػػػٍر ًإلى ػػػػػػػظي ػػػانٍ ػػفى 
ةو ػػػػٍن جى ػػٍنكى مً ػاًضي عى ػا اٍنًقبى ػػمى ػػفى   ٍفوى

ػػػارى ًفي جيوًدؾى ًفٍكًرم كىمىنٍ   بىػػٍل حى
 

 دى اللٍَّبسً ػػػػػػقى ػػٍذًرم عي ػػػعي ػليٍل بً ػػحٍ ػػتى 
 سً ػًن األينٍ ػػػرّْ عى ػػػػػػحي ػػػالٍ ػػًدؿي بً ػػػػػػعٍ ػػتى 

ي عىػٍيػنىػٍيػػًو ًمػػػنى   الػػػشَّػػٍمػػًس؟يىػٍمػػػػْلى
 ج

فالشاعر ُب البيتُت األكلُت يقٌدـ اعتذاره ٢تذا ا١تمدكح من خبلؿ األمر 
٭تلل بو العقد ، كيبيم لو أف انقباضو االستعطاُب الذم يستجدم فيو رضاه الذم 

كبعده عنو مل يكن من جفاء منو ، كإ٪تا اٞتفوة ناتج اٟتَتة ُب كصف جود 
فضلها كشهرهتا كمشو٢تا كلم شيء ، كمن ٙتة كاف ا١تمدكح الذم يأخذ من الشمس 

ختامو االعتذارية ًذا التساؤؿ ا١تتضمن معٌت النفي ، ككأف يشَت إىل أنو ال أحد 
يستطيع أف ٯتؤل عينيو من الشمس ؛ لشدة إشراقها كسطوعها ، أك اتساعها الذم 

 ( : ْ] طويل [ )معتذرنا كيقوؿ  َعُت ، ككذا جود ا١تمدكح ال ٖتده ال
ػػػٍؤًلي ًحػػيػنى ًقػػيػػلى ىىػجىٍوتيوي   أىأىٍعػػػرىضى سي

 ج

 
 فىػػيىػػػا لىػػٍيػػتىػػػوي يىػػػٍرضىػى كىأىٍىػػجيػػو لىػػوي نىػػٍفػػًسي 

 

                                                           
  َ  ِّٓحاـز القرطاجٍت : منهاج البلغاء ػ سابق ػ ص  - ُ
دار  –قصيدة ا١تدح ٪توذجنا  –د/ كىب ركمية : بنية القصيدة العربية حىت هناية العصر األموم  - ِ

  َ  ُِص  –ـ ُٕٗٗدمشق  –سعد الدين 
  َ  ُٗٓالصنوبرم : ديوانو ػ سابق ػ ص  - ّ
  َ  ُٕٔالسابق ػ ص  - ْ
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 فىكىٍيفى أىًعيبي الٍػػبىػػػٍدرى ًمػػٍن غىػػٍيػػًر ًعػػلَّةو 
 

 
 يػيعىابي ًبهىا بىٍل كىٍيفى أيٍزًرم عىلىى الشٍَّمسً  

 ج

فهو يقدـ بُت يدم مدحو أيضنا ما ينفي ما أشيع عنو من ىجاءو 
الذم يتمٌت منو الرضا ، كيهجو ىو نفسو ليدلل على ٤تبتو كعدـ للمخاطىب 

ىجائو ، كيؤكد ىذا النفي باالستفهاـ التعجيب الناُب ُب البيت الثاٍل الذم يصور 
   َفيو ٦تدكحو بالبدر مرة كبالشمس مرة أخرل 

الصاحب بن عباد عن أىل بيت النيب صلى اهلل عليو كعندما ٯتدح 
كسلم ، كيتحدث عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو ، يكشف عن صورة حبو 

 ( : ُلو فيقوؿ ] منسرح [ )
 وي ػػػػتى ػيعى ػػٍأًس النًَّبيّْ شً ػػكى ػػًقي بً ػػسٍ ػيى 

 مه ػػػا أىمى ػػػاؤيىى ػػا ًضيى ػػسن ػمٍ ػًو شى ػػًديػػأىفٍ 
ػاًلي ًمػػػػػػػػدى   حه ًفػػػػيػػكيػػػٍم عىػرىاًئسيهى

 

 ٍكفيوفىوٍ ػػنى مى ػػػًبيػػػاصً ػػنَّ ػػةي الػػػػػٍرقى ػػػكىفً 
 قىٍد نػيزّْىىٍت أىٍف تىكيوفى مىٍكسيوفىوٍ 
ػػػٍم الى تىػػػػػػػزىاؿي مىػػػػٍزفيػػػوفىػػػػػػػوٍ   ًإلىػػػػػٍيػكي

 

كصورة اٟتب ىنا ىي ارتفاعو بشأف علي كمكانتو اليت ٬تعلو فيها شبيهنا 
بالشمس ذات الضياء الذم يؤمو الناس ، ضياء منزمهه عن أف يصيبو الكسوؼ ، 

، كيقوؿ ُب األمَت كىو ًذه الصورة الشمسية ، يقدـ الشاعر نفسو فداءن لو 
 ( :ِالبويهي فخر الدكلة كقد افتصد ] بسيط [  )

 أىيػُّهىا الشٍَّمسي ًإالَّ أىفَّ طىٍلعىتػىهىايىا 
 

 
ا ًحينى يػيٍقتىصىدي    فػىٍوؽى السَّمىاًء كىىىذى

 

نىا لًٍلعيلىى عىجىبنا  لىمَّا افٍػتىصىٍدتى قىضىيػٍ
 

 
 كىمىا حىًسٍبتي ًذرىاعى الشٍَّمًس يػيٍفتىصىدي  

 

،  ففي ىذا النداء تعظيم للمدكح الذم ال يناديو باٝتو كال لقبو أك كنيتو
كإ٪تا يستدعي لو الشمس لقبنا أك مشبػمهنا ، ٍب ٯتيز بينهما من حيث إف طلوعها 
يكوف فوؽ السماء ، أما ىو الشمس ، فإنو يطلع كلما قصده القاصدكف ليبلن  

 َكاف القصد أك هنارنا 
                                                           

مكتبة  –ـ ُٓٔٗ/ُط –ٖتقيق الشيخ ٤تمد حسن آؿ ياسُت   -الصاحب بن عباد : ديوانو  - ُ
  َ  َٗص  –بغداد  –النهضة 

  َ  ُُِالسابق ص  - ِ
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 :  الرثاء ػِػِ
ينتمي فن الرثاء ُب الشعرية العربية إىل ما ذىبنا إليو ُب درسنا ىذا كىو 
الرؤية العلوية من حيث كونو ذكرنا للمناقب كا٠تصاؿ اٟتميدة اليت كاف ا١ترثٌي 

كمن ٙتة كاف " تأبُت ا١تيت ػ رثاؤه ػ إ٪تا ىو ٔتثل ما كاف ٯتيدح بو ُب  يتمتع ًا
كإذا كاف الذىٍكري لئلنساف عمرنا ثانينا ، فإف ُب رثاء ا١تيت استحضارنا لو  (ُحياتو " )

وؿ كقلوب الناس ٔتا ترؾ من ا١تآثر كا١تخالد كالطيبات اليت تثَت كمدها ٟتياتو ُب عق
شجوف اٞتميع كأحزاهنم لفقد ا١تيت ، كقد كسع الشعراء كبالغوا ُب ىذه الداللة 
أٯتا مبالغة ، ككاف أفوؿ الشمس ككسوفها كإظبلمها لوفاة ا١ترثي مظهرنا من مظاىر 

ىاركف أيب الشيص ا٠تزاعي ُب رثاء ا٠تليفة العباسي ىذه ا١تبالغة ، من ذلك قوؿ 
 ( :ِ)الرشيد ] ٣تزكء الرمل [ 

 غىرىبىٍت بًاٍلمىٍشًرًؽ الشٍَّمػ
 اػػسن ػمٍ ػطُّ شى ػػػػا قى ػػا رىأىيٍػنى ػػػػمى 

 

 سي فػىقيٍل ًلٍلعىٍيًن تىٍدمىعٍ 
 ٍن حىٍيثي تىٍطلىعٍ ػغىريبىٍت مً 

 

من الصور الشعرية اليت ظهرت إف صورة كسوؼ الشمس ١توت مرثي 
  ( :ّالشعر اٞتاىلي ، فقد كردت عند أكس بن حجر ُب قولو ] متقارب [ )ُب 

 ػػػػٍدري كىالٍ ػػػأىلىٍم تيٍكسىًف الشٍَّمسي كىاٍلبى 
 لًػػػفىػػٍقػػػػًد فىػػػضىػػالىةى الى تىػػػٍستىػػًوم الٍػػػػػػ

 

بىػػػًل الٍػػوىاًجػبً  ػػوىاًكػػػبي ًلٍلجى  ػػػػكى
ػػػػلَّػػػةي الػػذَّاًىبً   ػػػػفيػػػقيػػػػودي كىالى خى

 

]  من إحدل مراثيها ُب أخيها صخرُب قو٢تا  كما كردت عند ا٠تنساء 
  ( :٣ْتزكء الكامل [ )

 وي ػػػػػهي ػػػػػػػػػجه كىجٍ ػػػػػػلى ػػػػػػضي أىبٍ ػيى ػٍ أىب
ٍهػػػػػػػػػةه ػاًسفى ػػسي كى ػمٍ ػشَّ ػكىال  لًػػمى

 

 ٍيًر اٍلبىشىرٍ ػػػًفي خى كىالشٍَّمًس 
ػػرٍ  ػػقى الٍػػقىػػمى  ػػػػلىػػػػًكػػًو كىمىػػا اتَّسى

 

                                                           
   َ  ٗٓقدامة بن جعفر : نقد الشعر ػ سابق ػ ص  - ُ
ا١تكتب  –ـ ُْٖٗ/ُط –صنعة عبد اهلل اٞتبورم  –أبو الشيص ا٠تزاعي : ديوانو كأخباره  - ِ

  َ  ْٖص  –بَتكت  –اإلسبلمي 
 –دار صادر  –ـ ُٕٗٗ/ّط –ٖتقيق كشرح د/ ٤تمد يوسف ٧تم  –أكس بن حجر : ديوانو  - ّ

   َ  َُص  –بَتكت 
 –مطبعة السعادة  -ـُٖٓٗ/ُط –ٖتقيق كدراسة د/ إبراىيم عوضُت  –ا٠تنساء : ديواهنا  - ْ

  َ  ّْٕص  –القاىرة 
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( كىي ببل شك من ا١تبالغات الشعرية ُالشعر األموم )كما ظهرت ُب 
اليت كانت موجودة ُب اإلرث الثقاُب العريب بدليل ما جاء ُب السنٌنة النبوية من أف 
الشمس قد كسفت يـو مات مات إبراىيم ابن النيب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ، 
 فقاؿ الناس : كسفت الشمس ١توت إبراىيم ابن النيب صلى اهلل عليو كسلم ، فلما

إف الشمس كالقمر ال ينكسفاف "  :ٝتع النيب صلى اهلل عليو كسلم ذلك قاؿ 
كيبدك أف الشعراء  (ِ) ١توت أحد كال ٟتياتو ، فإذا رأيتم ، فصلنوا كادعوا "

العباسيُت نتيجة ابتعادىم عن مهد النبوة األكىل ، كاهنماكهم ُب اٟتياة كمتعها ، 
فضبل عن انفتاح الدنيا أمامهم قد شغلهم ذلك كلو عن االنتباه إىل حقائق 

  َ األمور اليت ال ينكرىا ا١تتأمل فيها
نقوؿ إهنا امتداد  كلسنا نقدـ ىنا تفسَتنا دينيها ١تثل تلك الظاىرة ، كإ٪تا

طبيعي ١توركث الشعر العريب حيث كل حلقة من حلقاتو تؤثر فيما يليها حلقات 
، كلوال أف الكبلـ ىي ُب الواقع ال تنفصل عنها ، كإ٪تا دائمنا ما ٭تدث التبلقي 

ييعاد لنفد ػ كما أيثر عن اإلماـ علي رضي اهلل عنو ػ كهلل در عنًتة بن شداد ُب 
 ( :ّعلقتو ] كامل [ )مقولتو من مطلع م

ـً   ىىٍل غىادىرى الشُّعىرىاءي ًمٍن ميتػىرىدَّ
 

ـٍ ىىٍل عىرىٍفتى الدَّارى بػىٍعدى تػىوىىُّمً   أى
 

حيث يقرر فيها أف السابقُت مل يًتكوا شيئنا لبلحقُت ، كال يعٍت ذلك أف 
البلحقُت كانوا مقلدين التقليد كلو للقدامى حيث كضع القدـ على القدـ ال 

، كإ٪تا ال يعدـ ا١تتلقي خصوصية كتفرندنا لبلحقُت ُب التعبَت كالصياغة تعدكىا 
كالبنية الفنية كاألسلوبية اليت ٘تنحهم ا٠تصوصية ، فهذا مركاف بن أيب حفصة يقوؿ 

 ( : ُْب رثاء معن بن زائدة ] كافر [ )
 كىأىفَّ الشٍَّمسى يػىٍوـى أيًصيبى مىٍعنه 

 

 
ػػػػػةه ًجلىالى ًمػػػػػنى اإًلظٍػػػػػلىـً     ميػٍلػػػػبىسى

                                                           
  َكما بعدىا   ُُٔانظر كتابنا : الشمس ُب الشعر األموم بُت الرؤية ا١تيثولوجية كالدينية ص  - ُ
 َ ِّٓكتاب الكسوؼ ص  -سابق  –البخارم : صحيحو  - ِ
 –ـ ُِٗٗ/ُط –قٌدـ لو ككضع ىوامشو كفهارسو ٣تيد طراد  –التربيزم : شرح ديواف عنًتة  - ّ

 َ  ُْٕص -بَتكت  -دار الكتاب العريب 
دار  –ـ ُِٖٗ/ّط –ٚتع كٖتقيق كتقدَل د/ حسُت عطواف  –مركاف بن أيب حفصة : شعره  - ْ

  َ  ٕٗص –القاىرة  –ا١تعارؼ 
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فقد صور إحساسو الشمس يـو كفاة معن بن زائدة مظلمةن ، ككأهنا من 
، اإلظبلـ قد ارتدت مثل ذلك الغطاء الذم يوضع على الدابة ؛ صيانة ٢تا 

كيقوؿ ا١تتنيب ُب رثاء ٤تمد بن إسحاؽ ، كإظبلـ الشمس دليل حزف ١توت معن 
 ( :ُالتنوخي ] كامل [ )

 كيٍنتي آمىلي قػىٍبلى نػىٍعًشكى أىٍف أىرىلمىا  
 

 
 رىٍضوىل عىلىى أىٍيًدم الرّْجىاًؿ تىًسيري  

 

ػػػػػٍلػػفىػػػػػوي  ػػػػػوا بًػػػػػًو كىلًػػػػػػكيلّْ بىػػاؾو خى ػػػػرىجي  خى
 

 
 صىعىقىػػػاتي ميػػوسىى يىػػػػٍوـى ديؾَّ الطُّػػػػػػػوري  

 

ػػبًػػػػًد   الػسَّمىاًء مىرًيضىةه كىالشٍَّمسي ًفي كى
 

 
ػػػػػػػػةه كىاألىٍرضي    ادي تىميوري ػػػػػػكى ػػتى  كىاًجػػػػػػػفى

 

كىو يوظف كل شيء للعلوى ٔتكانة ا١ترثي كقيمتو بدءنا من ىذا األمل 
ا١تنفي ُب رؤية جبل رضول ذم ا١تكانة كا١تكاف يينقل على أيدم الرجاؿ ، كالذم 
حقق لو ىذا األمل ىو رؤية النعش ٤تموالن على أيدم الرجاؿ ، كمن ٙتة ندرؾ أنو 

اكُت خلف النعش ، فقد يشبهو ّتبل رضول ، كمركرنا بكثرة ا١تصعوقُت الب
أصابتهم صعقة كاليت أصابت نيب اهلل موسى عليو السبلـ عندما ٕتلى ربو ٞتبل 

فػىلىمَّا تىجىلَّى رىبُّوي ﴿الطور فجعلو دكها ، كىو بذلك يتناص مع قوؿ اهلل تعاىل : 
لشمس كانتهاءن بصورة ا [ُّْاألعراؼ:] ﴾ ًلٍلجىبىًل جىعىلىوي دىكِّا كىخىرَّ ميوسىى صىًعقنا

  َا١تريضة ُب كبد السماء ككجفاف األرض كمٍورىا ؛ حزننا على ىذا الفقيد 
 ( :ِ) كيقوؿ علي بن جبلة ػ العكىٌوؾ ػ ُب رثاء ٛتيد الطوسي ] طويل [

 اؿى ًضيىاؤيىىاػرى أىفَّ الشٍَّمسى حى ػػٍم تى ػػأىلى 
 

 
ٍىػػػهى ػٍوني ػػحىى لى ػػًو كىأىضٍ ػلىيٍ ػعى    عي ػػػفى ػوى أىسٍ ػا كى

 

فإف ما أصاب ضياء الشمس من التحوؿ كالتغَت كصَتكرة لوهنا أسود أك 
 َأسفع ؛ إ٪تا ىو بسبب حزهنا على الفقيد  

                                                           
  َ  َُّ/ِديواف ا١تتنيب بشرح العكربم  - ُ
 –دار ا١تعارؼ  –ـ ُِٖٗ/ّٚتع كٖتقيق كتقدَل د/ حسُت عطواف ط –علي بن جبلة : شعره  - ِ

 َ  ّٖص -القاىرة 
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  ( :ُكيقوؿ أبو ٘تاـ ُب رثاء إدريس بن بدر الشامي ] طويل [ )
ػػػػػػػػعي  ػػػمَّ ػػػٍزًف ىي ػػابىٍت دىاًعػيى الٍػػحي  ديميػػػػػػوعه أىجى

 

 
 ًمػػػنَّػػػػػػا عىػػػػػٍن قيػػليػػػػوبو تىػػػػقىػػطَّػػػػعي تىػػوىصَّػػػػػػػلي  

 

ػػػ نٍ ػػعىػفى  اػػػػػػػهى ػًإنَّ ػله فى ػوًيػػا طى ػػػػػػػيى ػػػػاءه عىػػػػػلىى الػػػدُّ
 

 
 دىٍت تػىتىجىمَّعي ػػػتى ػػٍيثي ابٍ ػػػػػٍن حى ػػػػػػػرّْؽي مً ػػػػػػفى ػػػػتي  

 

 اػػػػػػهى ػتي ػلٍ ػػػػخً ػػى لى ػتَّ ػػػػػاءي حى ػػػػػػػػػدَّلىًت األىٍشيى ػػػػػػبى ػػػتى 
 

 
 ٍن حىٍيثي تىٍطليعي ػسىتىٍثًني غيريكبى الشٍَّمًس مً  

 

 ةو ػػػػجى ػػهٍ ػػػلّْ ريكحو كىمي ػػػػةه ًفي كي ػػػػػحى ػا صىيٍ ػػػػػهى ػػلى 
 

 
 لى اٍلقىٍلبى تيٍسًمعي ػػػػا خى ػػػػػكىلىٍيسىٍت ًبشىٍيئو مى  

 

إف األمر ليتجاكز ما ٭تدث للشمس من ٖتوؿ كتغَت ؛ بسبب كفاة ا١ترثي 
إىل حدث كوٍل ييعيد صياغة الثوابت البشرية قبالة الظواىر الطبيعية ، فالشمس 
تشرؽ من ناحية الشرؽ ، كتغرب من ناحية الغرب ، كلكن ألف الدموع ا٢تيممع قد 

اليت توقن أاٌل فائدة من الدنيا فتدعو عليها أجابت داعي اٟتزف ا١تقطىع للقلوب 
بالعفاء كىو ا٢تبلؾ ؛ ألهنا ال تكاد تكتمل ػ تتجمع ػ حىت تنقص أك تفرؽ ، كقد 
تبع موقفو ىذا من الدنيا أف النواميس الكونية قد تغَتت ١توت الفقيد ، أك ىكذا 

كاف خٌيل لو شعوره كأنبأتو أحاسيسو اليت خيملت لو أف الشمس ستطلع من م
ا ، كال يكوف ذلك إال يـو القيامة    َغرًك

كمل يكن الشعراء العباسيوف ذكم منازع كاحدة ُب تصوير موقف الشمس 
لو موقفاف من الشمس عند فقد عزيز عليو أك  من كفاة ا١ترثي ، فهذا ابن الركمي

٤تمد بن أ١ترثي كىو ١توت  فيوال تنكسف الشمس  مرثي يرثيو ، أك٢تما : موقف
 ( :ِابن الركمي ] بسيط [ )فيو  بن طاىر ، يقوؿ عبد اهلل

 عىًجٍبتي ًلْلىٍرًض لىٍم تػىٍرجيٍف جىوىانًبػيهىا
 

 
 كىًلٍلًجبىاًؿ الرَّكىاًسي كىٍيفى لىٍم تىًمدً  

 

                                                           
  َ  ِٗ/ْديواف أيب ٘تاـ ػ سابق ػ  - ُ
،  هشعر  بن طباطبا جامعي ال، كا١تبلحظ أف البيتُت األكلُت قد نسبهما ّّٔ/ِديواف ابن الركمي  - ِ

  َ  ُِْكجعلهما ٦تا استدركهما عليو : انظر : شعر ابن طباطبا العلوم ػ سابق ػ ص 
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 عىًجٍبتي ًللشٍَّمًس لىٍم تيٍكسىٍف لىمىٍهًلًكوً 
 

 
 كىٍىوى الضّْيىاءي الًَّذم لىٍوالىهي لىٍم تىًقدً  

 

 كىفىٍت كىوىفىاًء اٍلبىٍدًر فىادَّرىعىتٍ ىىلَّ 
 

 
 ثػىٍوبى اٍلكيسيوًؼ فػىلىٍم تيٍشًرٍؽ عىلىى بػىلىدً  

 جججججججج

كيبدك أف البدر كحده من بُت الظواىر الكونية ىو الذم حزف عليو 
فأصابو ا٠تسوؼ أك كما يقوؿ ُب البيت األخَت : ثوب الكسوؼ ، كالذم يؤكد 
اًف اٞتباؿ ُب البيت  تفرد البدر باٟتزف عليو تعجبو من عدـ ارٕتاؼ األرض كمىيىدى

ىذا الفقيد مل تتوقد  األكؿ كعدـ كسوؼ الشمس ١تهلكو ُب البيت الثاٍل ، كلوال
الشمس ، كمن ٙتة كاف البيت الثالث ٔتا فيو من استفهاـ ٖتضيضي للفعل دااله 
على أثر الفقيد ، كمن ٙتة أيضنا ندرؾ ما الصورة ىنا من إعبلء ١تكانة الفقيد تلك 

  َاليت تعلو على الشمس ؛ ألهنا تسفيد منو ىو ًكٍقدىهتا 
و صورة لظاىرة كونية ٬تسدىا كثانيهما موقف مهوؿ للشمس تبدك في

 ( :ُ[ )منسرح  ابن الركمي ؛ ليكشف عن تأثره ٔتوت اٞتارية بستاف ، يقوؿ ]
ٍىػػري بػىٍعدى ميٍهلىًكهىا  الى ييػػٍنػًكري الػػػدَّ
ػاًر فىاٍنكىدىرىتٍ   كىػوَّرى شىٍمسى النػَّهى

 

 ىيٍلكى ذىكىاًت اٍلجىلىًؿ كىاٍلخىطىرً 
ػػ ػػوىاًكبي اللٍَّيػػًل كي  ػػلَّ ميػػػٍنكىدىرً كى

 

كاٟتق أف ليست الشمس كحدىا اليت تأثرت ١توت ا١تغنية بستاف ، كإ٪تا 
درت الكواكب ، الدىر كلو ، ككاف من مظاىر ذلك أف كيوىرىت الشمس كانك

ككأننا أماـ مشهد من مشاىد يـو القيامة ، ُب تناص كاضح مع القرآف الكرَل ، 
] ﴾كىًإذىا النُّجيوـي اٍنكىدىرىٍت  ًَإذىا الشٍَّمسي كيوّْرىٍت  ﴿حيث قوؿ اهلل عز كجلم : 

كىو تناص كاشف عن ًعظىم اٟتدث كىو موت ا١تغنية ذلك الذم  [ِ-ُالتكوير 
" خلبلن ُب نواميس الطبيعة كذلك الذم ٭تدث بقياـ الساعة ، أحدث ػ ُب رؤيتو ػ 

ت الساعة اليت ال ٔتعٌت أنو كاف ُب ىولو كعظمة ا٠تطب بو كعبلمة من عبلما
  َ (ِتقـو إال على أثر خطوب عظيمة " )

                                                           
  َ  ُٕٗ/ّالسابق  -ديواف ابن الركمي  - ُ
مر الفيتورم النجار : قصيدة الرثاء ُب العصر العباسي حىت هناية القرف الثالث ا٢تجرم ا٢تادم ع - ِ
ـ ََِْاألردف  –جامعة الَتموؾ  –كلية اآلداب   –الرباعي أٛتد دكتوراه بإشراؼ د/عبد القادر  –
  َ  ُِٖص  –
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   ( :ُ] ٣تزكء الكامل [ ) السرم الرفاء ُب رثاء أبيو كيقوؿ
 ػػػنٍ ػًن مً ػػػدَّجٍ ػػػٍوـى الػػػػأىفَّ يى ػػػكىكى 

 

 ػػوي ًلغيرًَّة اٍلمىٍفقيوًد شىاًمسٍ 
 

حيث نلحظ أنو مل يأٌب بالشمس كاسفة ، أك كأهنا مل تنكسف ، كإ٪تا 
جعل غيرمة كجو الفقيد مضيئة بضياء الشمس الذم أحاؿ مثل ذلك اليـو ا١تاطر 

  َا١تظلم مضيئنا ، أك كأنو شامس 
كُب ا١تعتقد الشيعي يربز اٟتديث عن رد الشمس لئلماـ علي بن أيب 
طالب رضي اهلل عنو ، كذاؾ أمر تناكلو شعراء الشيعة ُب مدائحهم لئلماـ علي 

( كنراه كذلك ُب الشعر العباسي ِ) كقد مر ذلك ُب الشعر األموم رضي اهلل عنو 
 ( :ّ) من قوؿ الصاحب بن عباد ُب اإلماـ علي ] ٣تزكء الرجز [

 أىنٍػػػػتى الَّػػػػػػػًذم ريدٍَّت عىػػلىػػٍيػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػًو الشٍَّمسي ًمػػٍن بىػٍعًد الطَّفىل
 

كال شك أف رد الشمس الغاربة لئلماـ علي يدؿ داللة كاضحة على 
 ( :ْ) [ كاملكقد كرر ا١تعٌت نفسو ُب قولو ]   مكانتو العالية

ػػػػافى الػػنَّػًبيُّ   مىػػػػًدينىػػةى الٍػػػًعػػٍلػػػػػًم الًَّتيكى
 

 
ػػاؿى كىكيٍنتى أىٍفضىلى بىابً   ػػوىًت الٍػػكىمى  حى

 

 ريدٍَّت عىلىٍيكى الشٍَّمسي كىٍىيى فىًضيلىةه 
 

 
ػػرىٍت فىػػػػلىػػػػٍم تيػٍسػتىػتىػػٍر بًػلىفّْ نًػقىػػابً    بىػػهى

 

كُب البيتُت من مبالغات الشيعة ما فيهما من استدعاء ألحاديث 
ينسبوهنا للنيب صلى اهلل عليو كسلم ، كىي أحاديث مكذكبة ، منها ما يقولو 

، كىو البيت األكؿ من أف النيب صلى اهلل عليو كسلم مدينة العلم كعلي باًا 
ُب ا١توضوعات حديث كما يقوؿ ابن تيمية : " أضعف كأكىى ، ك٢تذا إ٪تا يعد 

                                                           
دار  –ـ ُٔٗٗ/ُط –مراجعة ناىد نصر  –تقدَل كشرح كـر البستاٍل  –السرٌم الرفاء : ديوانو  - ُ

  َ  ِٗٓص  –بَتكت  –صادر 
تناكلنا قصة حديث رد الشمس لئلماـ علي كـر اهلل كجهو ، كذكرنا موقفنا من توظيف حديث  - ِ

  َ ّٗ -ِٗولوجية كالدينية ص ردىا فنيا ُب كتابنا : الشمس ُب الشعر األموم بُت الرؤية ا١تيث
كككذلك  ُُٕصْٕ، كانظر كذلك البيت   ٗٔص  –سابق  –الصاحب بن عباد : ديوانو  - ّ

  َ ُِْصٖالبيت رقم 
  َ  َُِ-َُُالسابق ص  - ْ
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ا١تكذكبات ، كإف كاف الًتمذم قد ركاه ، ك٢تذا ذكره ابن اٞتوزم ُب ا١توضوعات 
ى أنو موضوع من سائر طرقو " ) ( كُب البيت الثاٍل موضوع رد الشمس لعلي ُكبُتم

، حيث يركم الركافض حديث رد الشمس لعلي بن أيب طالب بن أيب طالب 
ػ كما يقوؿ ابن اٞتوزم : " موضوع  على لساف أٝتاء بنت عميس ، كىو حديث

ف ففيو أٛتد بن داكد الذم أٚتع احملدثو  (ِببل شك كقد اضطرب الركاة فيو " )
  َعلى ضعفو ككذبو ككضعو للحديث 

كيقوؿ ابن مناذر ُب رثاء صديقو عبد اييد بن عبد الوىاب الثقفي ] 
 ( : ٣ّتزكء الكامل [ )

ـي ػػػػػػمى ػػحً ػػلى الٍ ػػػػػجً ػعى   وىدَّ ػػػًو فى ػػػبً ا
 وً ػػػػػػػػػػػػػػػديك بً ػػػػػػػػػػػحٍ ػػػوي يى ػػػػػػثَّ ػػػػكىأىحى 

 اػػػػػػػًل الشَّبى ػػػبى ػتى ػػقٍ ػمي ػديك بً ػػػػػػػػحٍ ػيى 
 اػسينى ػمٍ ػًدؾى شى ػػفىقٍ ػػفىٍت لً ػػسً ػػكي 

 

 لً ػػػػػػػػػػيػػػػرَّحً ػػػالػا كىآذىفى بً ػػػػػػػػػنى ػػػػعى 
ـً ػػحى  ا  مىعى األىًصيلً  اًدم اٍلًحمى

 رَّ كىالسٍَّيًف الصًَّقيلً ػػػػًب أىغى 
 وؿً ػػػػٍت بًاأليفي ػػمَّ ػػػػا كىىى ػػػػػػػزىعن ػػػجى 

 

فالشمس قد جزعٍت ١توت ا١ترثي الذم يبدك أف حاديو قد حث بو 
السَت إىل حتفو كقت األصيل حيث غركب الشمس ا١توائم غركب اٟتياة ، كمن 

زع على الفقيد ، بل إهنا مل تقنع بالكسوؼ ٙتة فقد كسفت الشمس بسبب اٞت
  َكحده ، كإ٪تا ٫تمٍت باألفوؿ 

كإذا كانت الشمس كاسفة أك ضعيفة أك متغَتة اللوف بسبب كفاة ا١ترثي 
للمرثي  مشبػمهنا بوُب النماذج السابقة ، فإف بعض الشعراء يوظف الشمس لتكوف 

ُب استدعاء خالص للرؤية اٞتمالية ، كما ينتجو استدعاء الشمس من دالالت ، 
 ( :ْفعندما يقوؿ ا١تتنيب من رثاء ألـ سيف الدكلة ] بسيط[ )

ٍيًن غىائًبىةه   فػىلىٍيتى طىاًلعىةى الشٍَّمسى
 

 
 كىلىٍيتى غىائًبىةى الشٍَّمسىيًن لىٍم تىًغبً  

 

                                                           
 –طبعة كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد  –ابن تيمية : ٣تموع الفتاكل  - ُ

  َ  َُْ/ْ –ـ ََِْالسعودية 
ا١تكتبة  –ـ ُٔٔٗ/ُط –تقدَل كٖتقيق عبد الرٛتن ٤تمد عثماف  –ابن اٞتوزم : ا١توضوعات  - ِ

  َ  ّٔٓ/ُ –السعودية  –السلفية 
  َ  ُْٔص  ِِ، كانظر البيت  ُٕٓناذر ػ سابق ػ ص شعر ابن م - ّ
  َ  ُٗ/ُديواف ا١تتنيب بشرح العكربم  - ْ
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 النَّهاري ًبهىاكىلىٍيتى عىٍينى الًَّتي آبى 
 

 
 ًفدىاءي عىٍيًن الًَّتي زىالىٍت كىلىٍم تػىؤيبً  

 

فإنو يتحدث عن مشسُت أكال٫تا الشمس الطبيعية اليت تغيب بالليل 
ُب النهار ، كثانيتهما الشمس اليت زالت با١توت كمل تعد كىي أـ سيف كتعود 

؛ ألف للناس ُب الدكلة اٟتمداٍل اليت يتمٌت أف تكوف الشمس األكىل فداءىا 
، كمن ٙتة فالشمس ىنا قد ًب توظيفها من خبلؿ الرؤية العلوية حياهتا منافع كثَتة 

 َاليت تعلو با١ترثية فوؽ أقدار البشر  
نعدـ ُب سياؽ الرثاء تداخل الرؤل ُب النص الشعرم ، فهذا ابن  كلن
  ( :ُ)] منسرح [  من مرثيتو ُب بستاف ا١تغنية الركمي يقوؿ

 وي ػػػػٍدًت لى ػػػػصى ػػٍورًدو قى ػػٍن مى ػػًك مً ػػيػمً ػػأحٍ 
 يىا شىٍمسى زيٍىًر الشُّميوًس يىا قىمىرى الٍػ

 جو ػػػػػتػىهى ػٍ بػػابى مي ػػػػػػػًت بى ػػنٍ ػػا كي ػػػػػػػدى مى ػػػػعٍ ػػأىبى 
 

 دىرً ػػػػػػػػػػػػي ًكٍرديهي ًإلىى صى ػػػهً ػػى تػػٍ نػػى الى ي
 رً ػػػرىةى الزَّىى ػػىٍ ا زى ػا يى ػػػٍسنن ػػاًر حي ػػػػػػأىٍقمى 
 ًت بىابى ميٍعتىبىرً ػػحٍ ػبى ػًس أىصٍ ػػفٍ ػًللنَّ 

 

؛ فقد اخًـت أبناءه كما اخًـت كيبدك أف للموت قصتو مع ابن الركمي 
ىي بستاف اٞتارية ا١تغنية اليت يصورىا بأهنا مشس زيىر الشموس  كىا األحباب ،

لتجمع بُت دالالت اإلشراؽ كالوضاءة كاٞتماؿ الذم يستدعيو زىر الشموس 
كداللة العيليو اليت يرفع فيها مكانة ا١ترأة ا١ترثية اليت ال  كزىرة الزىر كقمر األقمار

ال يقف أمامها أحد ، كاليت البد يتواٌل عن ٛتايتها رغم سطوة ا١توت كقهريتو اليت 
  َللمرء من الوركد عليها 

  ( :ِ، فيقوؿ ] ٣تزكء الكامل [ ) لو كيرثي عبد اهلل بن ا١تعتز جاريةن 
يٍ ػػا دىىٍ ػيى   اػػػٍفسى ػتى نى ػقٍ ػقى ػفى شى ػػري كى

 ىػػػػػػْلىسى ػػػا لً ػػػػػػػػػفن ػػصٍ ػػتى نً ػػػػرىكٍ ػػػػكىتى 
 ةو ػػػػػػػػػػػى يبػػبً ػػػػػًو حى ػػػػػػػػوىجٍ ػػػػػا لً ػػػػػين ػػقٍ ػػػسى 
 اػػػػػػػػػػػػمى ػػػػػػى أىنٌ ػػػػًو كىكى ػػػػػػػًدم بً ػػػػػػػػػػهٍ ػػعى 

 ثيػػػػػػػػمَّ انٍػػػطىػػػػلىػػػػػػػٍقػػنىػػػػػػػا ميٍسػػرًًعيػػػػػ
 جج

هىا النٍّْصفى خىٍلسى   اػفىخىلىٍستى ًمنػٍ
 عىلىٍيًو نىٍحسىااءي ػػػقى ػػػبى ػػػػػلى الٍ ػػػػعً ػػجي 

 اػػػػػػػػػػػػػسى ػػا كىرىمٍ ػػػػػػػنن ػػػفى ػػوي كى ػػػػػػػتي ػػػأىٍكدىعٍ 
ػػ ـي كىٍرسى ػذىرَّ عىػػػػلىػػٍيػػػػػػًو الٍػػػػػًحػػمى  اػػػػػػا

 وًر نػىزيؼُّ شىٍمسىاػبي ػػقي ػػينى ًإلىى الٍ ػػػػػػػ
 

                                                           
  َ   ُٗٗ/ّديواف ابن الركمي  - ُ
  َ  ُِٓ -ُُٓ/ْشعر ابن ا١تعتز ػ سابق ػ  - ِ
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ا ، أك فاٖتة للصورة  حيث نلحظ أف األبيات األربعة األكىل كانت ٘تهيدن
اٞتمالية اليت يقدمها للجارية ُب البيت األخَت ، إذ جعل من ىذه اٞتارية الفقيدة 
مشسنا تزينت بزينتها لتػيزىؼم إىل القبور ، كتلك مفارقة صارخة بُت ما يبعثو الزفاؼ 

تبوح بو القبور من اٟتزف كالكآبة ، كلكن  من أجواء ًيجة كأفراح تليدة ، كما
الشاعر إ٪تا يرسم ىذه الصورة ؛ ليكشف عن ٚتاؿ ا١ترأة ، كأف كفاهتا كإف أصابتو 

  َباٟتزف إال أهنا أشاعت البهجة ُب القبور ١تقدمها إليها 
 : (ُكقاؿ ديك اٞتن ُب رثاء زكجتو كرد ] خفيف [ )

 لشٍَّمػػػقيٍل ًلمىٍن كىافى كىٍجهيوي كىًضيىاًء ا
 

 
ػػػٍسػػنًػػػ   ًو كىبىػػػػػػٍدرو ميػػنًػيػػػػػػػػػػػرً ػػػػػػػًس ًفي حي

 

 مٍ ػاًء ًإٍذ كيٍنتى ًفيهً ػنى األىٍحيى ػػكيٍنتى زىيٍ 
 

 
 ورً ػػًل اٍلقيبي ػػػػنى أىىٍ ػػػػٍرتى زىيٍ ػٍد صً ػػمَّ قى ػػػػػثي  

 

كالصورة ىنا كذلك تؤكد الرؤية اٞتمالية اليت يبدك الشاعر معها ككأنو 
يتغزؿ فيها بعد موهتا ، كىو قد أكد الرؤية اٞتمالية بذكر حسن الوجو كىو اٞتامع 

  َا١تشًتؾ بُت كجو ا١ترثية كضياء الشمس 
ا بن نصر ، ٬تيء ٔتا كاف يؤملو منو راٝتنا  كعندما يرثي ابن الركمي ٤تمدن

 ( :ِالوضيئة قائبلن : ] كامل [ )صورتو 
ٍىػػػػػػًر أىٍعػػػػػػػلىػػػػػػمي أىنَّػػػػػػوي  ػػػػٍرتيػػػػوي ًللػػػػدَّ  كىذىخى

 

 
ػػٍن يػىؤيكؿي مىآؿي    كىاٍلًحٍصًن ًفػػػػيػػًو لًػػمى

 

ػػػػائًػػوً  ػػتَّػعىػػٍت نػىفػٍػًسي بًػػػرىٍكًح رىجى  كىتىػػمى
 

 
 اؿي ػػػتُّعي مى ػمى ػػػػتَّ ػػلن كىالػػػوًيػػػػػػا طى ػػػػنن ػػػػػػزىمى  

 

 وي كىالشٍَّمًس ًإٍف ًىيى لىٍم تػينىلٍ ػػتي ػػػرىأىيٍ ػػفى 
 

 
 ًو يػينىاؿي ػػػيػػقي فً ػػػػرّْفٍ ػػػػا كىالػػػػػاؤيىى ػػػفىًضيى  

 

فقد كاف ىذا ا١ترثي بالنسبة البن الركمي ذيٍخرنا ادخره ٟتوادث الدىر 
ككوارثو ؛ لعلمو أف حصن ١تن يلوذ بو من تقلبات الدىر ، ككاف رجاؤه متعة كماالن 

                                                           
  َ  ٗٗديواف ديك اٞتن اٟتمصي ػ سابق ػ ص  - ُ
  َ  ُّٔٗ/ٓديواف ابن الركمي  - ِ
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مل يفرط فيهما ، كالشك أف ذلك كلو كاف دافنا لتلك الصورة اٞتمالية اليت رٝتها 
ػ كلك أف تعد الرؤية ىنا عقلية ،  للمرثي كىي تشبيهو بالشمس ػ رأيتو كالشمس

، كلك أف تعدىا بصرية ،  فيسد اٞتارن كايركر ػ كالشمس ػ مسد ا١تفعوؿ الثاٍل
فيكوف اٞتارن كايركر ُب موضع اٟتاؿ ، كذلك أقرب لبنية التعليل كالسببية اليت 

راؽ ينتجها ا١تصراع الثاٍل للبيت األخَت ، كمن ٙتة تكوف الصورة ٚتالية ُب اإلش
  َكالوضاءة ، كتكوف الرؤية علوية عيليوم الشمس كضيائها 

 ( :ُكيقوؿ أبو اٟتسن التهامي ُب رثاء كلده أيب الفضل ] طويل [ )
ـٍ خىانىًني صىٍبًرم  أىبىا اٍلفىٍضًل طىاؿى اللٍَّيلي أى

 

 
 فىخييّْلى ًلي أىٍف اٍلكىوىاًكبى الى تىٍسًرم 

 

 بػىٍعدىؾى أىٍظلىمىتٍ أىرىل الرٍَّملىةى اٍلبػىٍيضىاءى 
 

 
 فىدىٍىًرمى لىٍيله لىٍيسى يػيٍفًضي ًإلىى فىٍجرً  

 

 كىمىا ذىاؾى ًإالَّ أىفَّ ًفيهىا كىًديعىةن 
 

 
 أىبىى رىبػُّهىا أىٍف تيٍستػىرىدَّ ًإلىى اٍلحىٍشرً  

 

 ريزًيتي ًبًمٍلًء اٍلعىٍيًن ييٍحسىبي كىوٍكىبنا
 

 
 كىاٍلبىٍدرً  تػىوىلَّدى بػىٍينى الشٍَّمًس كىاٍلقىمىرً  

 

ع الشاعر ُب نظرتو لولده ا١تيت بُت الرؤية اٞتمالية اليت يرفدىا لقد ٚت
ضياء الوجو الذم كاف ينَت الرملة البيضاء بوضاءتو ، فلما مات أظلمت ، ككأف 
ليلو قد صار سرمديها ال فجر بعده ؛ ألف الضياء الذم كاف يؤذف بالفجر قد 

اهلل تعاىل إىل يـو اٟتشر ، ٍب نلمح الرية العلوية خفي با١توت خفاءنا أبديها بأمر 
اليت يشبو فيها كلده الفقيد بالكوكب ، كليس أم كوكب ، كإ٪تا ىو كوكب متولد 

 َبُت ىذه األجراـ السماكية : الشمس كالقمر كالبدر 
َت إثقاالن القمر كالبدر ُب البيت األخالشمس ك كرٔتا كاف اٞتمع بُت 

كحشونا استدعاه الوزف كجلبتو القافية ، كىذا أمر ال مراء فيو ، فالصورة ، للصورة 
اإليقاعي ،  ذلك البطءالرتابة ْتيث يستشعرىا منشد البيت ُب الثقل ك بالفعل من 

بيد أنو ثقل داؿ على عظم الفجيعة ذلك الًعظم الذم يناسبو العلون ا١تكاٍل 
                                                           

  َ  ُُٔديواف أيب اٟتسن التهامي ػ سابق ػ ص  - ُ
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تولد بُت ىذه األجراـ السماكية  ، ككأف ابنو الفقيد قد للكوكب كالشمس كالقمر
  َ الثبلثة كما كرد ُب البيت األخَت

لك بن صاحل ا٢تامشي رثاء أيب اٟتسن ٤تمد بن عبد ا١ت كيقوؿ البحًتم ُب
  ( :ُ) [طويل  ]

 ميصىابه كىأىفَّ اٍلجىوَّ يػيٍعنىى بًبػىٍعًضوً 
 

 
 فىمىا يػىٍنجىًلي ًفي نىاًظًر اٍلعىٍيًن قىائًميوٍ  

 

 افَّ الشٍَّمسى تيٍمنىى ًبحىرّْهً  لىوى كىثيٍكله 
 

 
 

 ألىحرقها ًفي جىاًنًب األيٍفًق جىاًحميوٍ 
 

تتجلى ُب البيتُت الرؤية العلوية اليت يقدمها الشاعر للمرثي إذ يعلو 
ٔتصابو فيو ُب اٞتو ، كيوظف أسلوب الشرط ؛ ليكشف عن ىوؿ ا١تصاب كًعظىم 

، كمن ٙتة تبدك الشمس الثكل الذم ال تتحملو الشمس بقوهتا كضخامتها 
مس ُب ىذا ، كمن ٙتة جاء استدعاء الش مأزكمة بالضآلة أماـ ًعظىم ا١تصاب

   َ السياؽ للداللة على عيليوى مكانة ا١ترثي
عليها بن أيب كأباه  اٟتسُت بن علياإلماـ رضي كعندما يرثي الشريف ال

رضي اهلل عنهما ، يقـو باستدعاء كل ما ٢تما من ا٠تبلؿ الطيبة كا١تناقب طالب 
ُب ختاـ  ٯتدحهما ؛ ألنو ٮتاطبهما خطاب األحياء ، ٍب يقوؿالكرٯتة ، ككأ٪تا 

 ( :ِالقصيدة ] كامل [ )
 رَّبًيعي كىأىنٍػتيمي ػػػػػمي الػػػػػػادىكي ػػػػػػػػػػػجى  : وؿي ػػػػػػأىاىقي 

 

 
 اػػعي ًبلىًدىى ػػػػػيػػػزًلىةو رىبً ػػػػػػػػػػنٍ ػػػػػلّْ مى ػػػػػػػػػًفي كي  

 

ـٍ أىسٍ  ائً ػػػػمى ػػلن بً ػػػػػكيٍم عي ػػزًيدي لى ػػػػػتى ػػأى  ًحيػػػػدى
 

 
ػػاًدىىا   أىيٍػػػػػنى الٍػػػًجػػبىػػػػػاؿي ًمػػػػنى الرُّبىى كىًكىى

 

 كىٍيفى الثػَّنىاءي عىػػلىى النُّجيوـً ًإذىا سىمىتٍ 
 

 
اػػفىػػػػػٍوؽى الٍػػػػعيػػػػػييػػػػػػوًف ًإلىى مى    دىل أىبٍػعىاًدىى

 

                                                           
  َ  ُٓٓٗ/ّديواف البحًتم  - ُ
  َ  َُْ/ُديواف الشريف الرضي ػ سابق ػ  - ِ
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 ليوعي الشٍَّمًس عىٍن أىٍكصىاًفهىاػى طي ػنى ػػػػػٍ أىغ
 

 
 اػػػاًدىى ػػعى ػً ا كىبػػػهى ػػائً ػيى ػػا كىضً ػػػػػػػهى ػػػػلىلً ػػػػػػػػجى ػػػػػبً  

 

كىو ًذا يقدـ رؤيتو العلوية اليت يسمو ًا با١ترثي كأىلو الذين ىم ربيع 
سعة األكؿ يستدعي كل معاٍل اٞتماؿ ك  الببلد كلها ، كالربيع ػ ا١تشبمو بو ػ ُب البيت

الرزؽ كا٠تَت كالنماء ، كالشاعر ٔتدائحو فيهم ػ مراثيو ػ ال ٬تلب ٢تم العبل أك ٭تقق 
؛ ألف الفرؽ بينهم كبُت مدائحو كالفرؽ بُت اٞتباؿ كالرنىب كالوىاد ، ٢تم الشرؼ 

، ٍب يشبههم بالنجـو السامية البعيدة اليت تتجاكز قدرة ٦تا يعٍت تشبيههم باٞتباؿ 
ا١تضمن ُب البيت األخَت ؛ ذلك أف صف ، ٍب ٧تد ىذا التشبيو الواصفُت على الو 

جبلؿ الشمس كضياءىا كبعدىا يػيٍغٍت عن الغوص كراء أكصافها كا١تراد أف ا١ترثي 
  َكأىلو كالشمس ييغٍت كجودىا عن أكصافها 

 ( : ُكيقوؿ ابن الشبل من مرثية لو ] طويل [ )
ٍىػػًر يىػا   نيػػورى عىػٍيػنًػوٍ أىصىػابىػكى ظيػٍفػري الػدَّ

 

 
 فىشيلٍَّت يىػػػده بًػالػظُّػٍفػًر لًٍلعىٍيًن تػيٍقلىػػعي  

 

ا  كىمىا كيٍنتى ًإالَّ الشٍَّمسى عىمَّ طيليوعيهى
 

 
 كىفىاجىأىىىا اإًلٍمسىاءي ًمٍن حىٍيثي تىٍطليعي  

 

ـى كىالصٍُّبحي نػىيػّْره ػػػػمى األىيَّ ػػػلى ػػا أىظٍ ػػػػػمى ػػفى   ا
 

 
 كىأىٍكثػىرى أىٍىلى األىٍرًض كىاألىٍرضي بػىٍلقىعي  

 

كذلك ما يبدك  فهو يقدـ للمرثي صورة جامعة بُت دالليتىٍ اٞتماؿ كالعلوٌ 
ُب كصفو بأنو نور عُت الدىر ، كالنور كصف جامع بُت اٞتماؿ كاٞتبلؿ ، ٍب 
يشبهو بالشمس دكف كاسطة تشبيهية ٦تا يعٍت أنو كأنو الشمس عينها ، كلكن 
اٟتسرة تعلوه ػ الشاعر ػ كما تعلو الشمس ذاهتا ؛ إذ يفجؤىا ا١تساء بظلمتو ، 

كُب ضلك إشارة إىل ًعظىم مكانة ا١ترثي  فيذىب بنورىا رغم انتشار طلوعها ،
كعيليوىىا الذم برغمو يتخطفو ا١توت كيسحب نور كجهو مثلما يغطي ا١تساء على 

  َ نور الشمس 
                                                           

 –ٚتع كٖتقيق د/ حلمي عبد الفتاح الكيبلٍل  –ابن الشبل البغدادم : ما كصل إينا من شعره  - ُ
  َ  ُُْص  – ِِالسنة  – ْٓالعدد –٣تلة ٣تمع اللغة العربية األردٍل 
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 :  الفخرػ ّػِ
ُب ىذا الفن الشعرم تتحوؿ النظرة الشعرية للشاعر عن اآلخر ، لتتجو 

اليت هتيمش اآلخر ، اليت تشَت إىل النرجسية ا٠تالصة الفردية ك  اٞتماعية ٨تو الذات
أك على أقل تقدير تساكيو أك ٖتاذيو ، كمن ٙتة كاف الفخر ُب الًتاث العريب  

، ككل ما حسين ُب ا١تدح حسن كا١تدح ، بيد أف الشاعر ٮتص بو نفسو كقومو 
ر الفخر كمن ٙتة كاف شع (ُُب االفتخار ، ككل ما قبيح فيو قبيح ُب االفتخار " )

لنها الشاعر لآلخر ،  شأنو شأف شعر ا١تدح ٦تا ينتمي إىل الرؤية العلوية اليت ٭تي
فالفخر " جارو ٣ترل ا١تديح كال يكاد يكوف بينهما فرؽ إال أف االفتخار مدح 
يعيده ا١تتكلم على نفسو أك قبيلتو ، كأف ا١تادح ٬توز لو أف يصف ٦تدكحو باٟتيٍسن 

ُب العرؼ النقدم أك  (ِتخر أف يصف نفسو بذلك " )كاٞتماؿ ، كال يسوغ للمف
القيمي ا١ترتبط باٞتانب األخبلقي كالقيم اليت ينبغي أف يتوفر عليها الشعراء ، 

عن الفخر : ىو " مدحك نفسك بالطهارة كالعفاؼ يقوؿ أبو ىبلؿ العسكرم 
  َ( ّكاٟتًلم كالعلم كاٟتسب كما ٬ترم ٣ترل ذلك " )

النزعة الذاتية أك بيد أف الشعراء ػ أك كثَت منهم ػ تسيطر عليهم النرجسية 
، كتيشعرىم با١تيزة من أغيارىم ، فيبدكف ُب صورة اليت تيعلي من شأف ذكاهتم 

متعالية ٬تسدىا أسلوبيها غلبة ضمَت األنا الفردية اليت تناظر ا١تمدكحُت كتتساكل 
٠تاصة ، كالذم نراه من قوؿ ابن الركمي معهم أك تبزىم ٔتا تظهره من الصفات ا

 ( :ْ)عن نفسو ُب سياؽ الفخر الذاٌب ] بسيط [ 
 ا ًفي تػىعىطًُّفوً ػػػػلىمن ػػيًسي كى ػػٍم رىئً ػػػػػلّْ ػػػكى 

 

 
ـى ًإذىا مى    واػػا اٍستػيٍعًطفيوا عىطىفي ػًإفَّ اٍلًكرىا

 

 ييػػػتىػػػػػػػارًكىًنيكىلىػػٍيػػسى دىٍىػػػػػًرم ًإالَّ أىٍف 
 

 
ػػػٍفػػوىةه ًمػػٍنػػوي كىالى لىػػطىػفي   ػػٍيػػثي الى جى  بًػػحى

 

 الى رىٍغػػبىػػػةن عىػػٍن ميًطيفو بًاٍلميًطيًف بًوً 
 

 

                                                           
  َ  ُّْ/ُابن رشيق القَتكاٍل : العمدة ػ سابق ػ  - ُ
  َ  ِّٓحاـز القرطاجٍت : منهاج البلغاء ػ سابق ػ ص  - ِ
   َ  ُُّص  – سابق –العسكرم : كتاب الصناعتُت  - ّ
  َ  ُُْٔ/ْديواف ابن الركمي ػ سابق ػ  - ْ
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 لىػػًكػػنَّ نىػػٍفًسي شىػميوسه ًحينى تػيٍعتػىنىفي  
 

 –فإننا نلحظ الغلبة اٟتضورية للذات ا١تتكلمة / الياء ُب : رئيسي 
، ككذلك الضمَت الغائب ُب قولو : تيعتنف ؛ لعودتو  نفسي –يتاركٍت  –دىرم 

على الذات ا١تتكلمة ، كما نلحظ توظيفو كاحدة من الدالالت اللغوية للجذر 
الثبلثي /مشس كىي داللة اإلباء كاالمتناع كالنفور من اآلخر خاصة عندما تتعرض 

يدة من تلك الصفات اليت رأيناىا للتعنيف كالعتاب منو ، كىي داللة كما نرل بع
  ( :ُ) ] كامل [ أيضناقوؿ كي َالعسكرم للمفتخر فخرنا ذاتيها  عند أيب ىبلؿ

ػأىنَّػػػًني ػػػػنَّ كى  كىلىػػػقىػػػػٍد أيًديػػػػػػػري عيػػييػػػونىػػهي
 

 

 شىٍمسه تيًديري ضيحنى عيييوفى النػٍَّرًجسً  
 

تشبيهنا ٬تمع بُت القيمة اٞتمالية   فهو يشبو نفسو ىنا بالشمس  
  ، كقدرتو على إدارة عيوهنن ،  كالقيمة العلوية ا١تاثلة ُب أثر الشمس على النرجس

 ( :ِ)كمنو قوؿ أٛتد بن أيب فنن مفتخرنا بقصائده ] طويل [ 
ػػا ًلي ًصعىابػيهىا  تىػػػًذؿُّ ًإذىا مىػػػا ريٍضػػتيػػهى

 

 
ػػػاكىتىٍأبىى عىػػلىى غىٍيًرم    ًإذىا مىػػا ييرًيديىى

 

 تىًسيري مىًسيرى الشٍَّمًس شىٍرقنا كىمىٍغرًبنا
 

 
ػػػا  ػػاًؿ نىًشيديىى  كىيىػػٍحػػليػو بًػأىفٍػػوىاًه الرّْجى

 

حيث يقدـ بُت يدم فخره الذاٌب بشهرة أشعاره ما يدؿ على امتبلكو 
ناصيتها ، فالقواُب الصعبة على غَته ريىضةه ذلوؿ سهلة على لسانو عندما يقو٢تا 

ا ، كليس ذلك فحسب تبلغ من الشهرة  كالذيوع مسَت الشمس ُب شرقها كغًر
  َكإ٪تا يستعذب الرجاؿ ترديدىا ؛ ألهنا ٖتلو على أفواىهم 

ا بن ا٢تيثم ، ال ينسى نفسو كإ٪تا يستحضرىا أبو ٘تاـ  كعندما ٯتدح ٤تمدن
  ( :ُّب صورة االفتخار بشعره فيقوؿ ] طويل [ )

ػػػازًينػػػػا ػػػٍدحى جى ػػوَّلٍػػتيػػوي الٍػمى  كىًمثٍػػًلكى قىػػػٍد خى
 

 
                                                           

  َ  ُُِّ/ّديواف ابن الركمي  - ُ
  َ  ُُٓ/ُد/ يونس السامرائي : شعراء عباسيوف ػ سابق ػ  - ِ
  َ  ْٗ/ِديواف أيب ٘تاـ بشرح التربيزم  - ّ
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يٍػػكى كىالى   ػػٍنػتى الى ًمػػػثٍػػػػػله لىػػػػدى  نًػػػػػػػػػدُّ كىًإٍف كي
 

ا ًمنى الشٍّْعًر تػىٍنضىبي الٍػ  نىظىٍمتي لىوي ًعٍقدن
 

 
 دي ػػػقٍ ػا عً ػػػهى ػيً ػلٍ ػػٍن حى ػػاهي مً ػػػػػا دىانى ػػػػػاري كىمى ػػػًبحى ػػػ 

 

 اػػػهى ػاتي ػرىفى ػػػطَّ ػًس مي ػمٍ ػػػشَّ ػػيرى الػػػسً ػػػري مى ػػًسيػتى 
 

 
ري مً ػا الػػكىمى    دي ػػوىخٍ ػاٍلعىًنيقي كىالى الٍ ا الى ػػهى ػنٍ ػسَّيػٍ

 

 دىلػػػتى ػػغٍ ػػػرىاحي كىيي ػػػٍل يي ػػػديك بى ػػػػػغٍ ػػريكحي كىتى ػػػػتى 
 

 
 ديكػػغٍ ػػريكحي كىالى تى ػػرىل الى تى ػػيٍ ػػيى حى ػػػا كىىٍ ػػػهى ػػبً  

 

إف اعتداد الشاعر كفخره بنفسو كبشعره ُب ىذه األبيات ، كما قبلها إ٪تا 
( كأبو ٘تاـ ُب ىذه األبيات ُا١توركثة منذ العصر اٞتاىلي )ىي صورة من الصور 

يوجو حديث إىل ٦تدكحو ، ليقف قبالتو كقفة الند إىل الند ، فإذا كاف ا١تمدكح قد  
اليت كافأه با١تاؿ كالعطاء ، فإف الشاعر قد كافأه بتخليد ذكره ًذه القصائد 

ا ػ كتنتشر انتشار الشمس اليت تشمل كل شيءو ، ككل شيء ييتمثل ًا ػ مطرفاهت
ُب حاجة إليها ، ككذا قصائده الكل ُب حاجة إليها ؛ ألهنا ثابتة ُب مكاهنا كيغدك 

  َإليها ا١تتلقوف كيركحوف 
 ( :ِكيقوؿ أبو العتاىية ُب الفخر بقصائده ] بسيط [ )

 رناػػػٍن مىٍنًطًقي أىثى ػرىل مً ػػلّْ أىٍرضو تى ػػًفي كي 
 

 
 ري ػػػػػػػػػػًو كىتى ػػػػًكي بً ػػبٍ ػػػًد أىٍك يى ػػػاىً ػػشى ػمى ػبػىٍينى الٍ  

 

 مىػػػا ذىرًَّت الػشَّػػٍمسي ًإالَّ جىاءى يػىٍقديميهىا
 

 
ػػا أىثىػػػػػػري   ػٍلػفىػهى ػػغىػػػػاًرًب ًمػػٍنػػػوي خى  كىًفي الٍػػمى

 

مكاف ككل مشهد ، ُب كل من أثر فهو يفخر ٔتا يًتكو شعره ػ منطقي ػ 
ػ يبكي بو كتر ػ كٚتعو ُب البيت الثاٍل بُت : ذٌرت الشمس  مع غناءتككل ٣ت

كا١تغارب مطابقة منتجة للشموؿ كالعمـو ، كا١تراد أف منطقو أك شعره ٬توب الببلد  
ا ، فهو يًتؾ ُب األماكن كلو األثر الواضح ، كُب قولو ذرت  كلها : شرقها كغًر

س تقدمو على غَته ؛ ألف ذركر الشم سبق ػ ما يستدعيالشمس ػ إىل جانب ما 
                                                           

  َكما بعدىا   ّٓص  -سابق  –ا١ترأة العربية ٪توذجنا  –انظر كتابنا : الشعر كالتلقي  - ُ
  َ   ّٓٓأبو العتاىية : أشعاره كأخباره ػ سابق ػ  - ِ
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، كمن ٙتة فإف استدعاء دالة الشمس ىنا إ٪تا ىو استدعاء للزماف  ىو أكؿ طلوعها
    َ  كا١تكاف معنا ، كعليو تكوف داللة الشموؿ ٢تما ٚتيعنا

اٟتمداٍل ، نراه ُب رائيتو ا١تطولة يستدعي الفخر  فراسكعندما يفتخر أبو 
كٮتتمها بفخر ذاٌب يقوؿ  ،كمكانتهم اليت ال ييدانيها غَتىم بقومو كإعبلء شأهنم 

 ( :ُفيو ] طويل [ )
 يػػػفً ػػػػرى كىاصً ػػػػػثى ػػي أىفَّ أىكٍ ػقً ػػػًديػػػرُّ صى ػػػسي ػػػيى 

 

 
 ري ػػػػػاخً ػعىديكّْم كىًإٍف سىاءىٍتوي تًٍلكى اٍلمىفى  

 

 ٍوءىىىاػدي الشٍَّمسي اٍلميًنيرىةي ضى ػٍل تيٍجحى ػكىىى 
 

 
 ري ػػػػػٍدري زىاىً ػبى ػٍدًر كىالٍ ػػبى ػوري الٍ ػػػري ني ػػتى ػسٍ ػػكىيي  

 

 تي عىًشيرىًتيػػدىحٍ ػتى ػًلي كىامٍ ػفىضٍ ػتي بً ػقٍ ػطى ػػػنى 
 

 
 ري ػػػػػػػاعً ػػػػػا شى ػػػػدَّاحه كىالى أىنى ػػػػا مى ػػػػا أىنى ػػػكىمى  

 

حيث نلحظ غلبة الضمائر الذاتية النامة على تلك النرجسية الواضحة 
ُب االعتداد بالذات كإلقاء اللـو على اآلخر ػ الصديق الذم تسوؤه مفاخره ػ 
كالعدك الذم ال يأبو لو ، كُب البيت الثاٍل ٧تد توظيف دالة الشمس ُب الداللة 

واضح ُب اآلخر ، كالشمس ُب التحليل على الشهرة كالوضاءة كاٞتماؿ كاألثر ال
   َاألخَت صورة للشاعر ا١تفتخر بذاتو 

مػػػػن ذاتيػػػػة األنػػػػا كٚتاعيػػػػة الػػػػػنحن ارتكػػػػز  كمػػػػن أجػػػػل مػػػػا ُب ىػػػػذا الفخػػػػر
يثيػػػا٠تطػػػاب ف

ل العيليػػػا كالتبػػػاىي بالسػػػجايا النفسػػػية ، يػػػو علػػػى " التغػػػٍت بالفضػػػائل كا١ت
الػػيت قػػد تكػػوف للجماعػػة ، كقػػد ( ِكالصػػفات القوميػػة ، كالزىػػو بالًفعػػاؿ الطيبػػة " )

تكوف للفرد الذم إذا ٢تج بذكرىا كاف ذلك من باب الذاتية ا١تطلقػة الػيت ال تكػوف 
   َ( ّإال للشاعر كحده دكف غَته من الناس )

 ( :ْكيقوؿ ابن الشبل البغدادم مفتخرنا بنفسو ] كافر [ )
                                                           

  َ  ُِّ/ِديواف أيب فراس اٟتمداٍل ػ سابق ػ  - ُ
 –مؤسسة الرسالة  –ـ ُٖٔٗ/ٓط –د/ ٭تِت اٞتبورم : الشعر اٞتاىلي خصائصو كفنونو  - ِ

  َ  ََّص  –بَتكت 
  َ  ِٓ/ُابن رشيق : العمدة ُب ٤تاسن الشعر كآدابو كنقده  - ّ
  َ  َُْ -ُّٗابن الشبل البغدادم : ما كصل إلينا من شعره ػ سابق ػ ص  - ْ
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َـّ فىٍضػػػػػًلي  كىًذم بػيٍغػػػػػضو ًإذىا مىػػػػػا ذى
 بًػػػػػػػاٍلهىٍجًر صىػػػػػػػٍمتناأيقىابًػػػػػػػلي نيٍطقىػػػػػػػوي 

ػػادىا ػػٍب ًإذىا اٍلخىٍصػػمىاًف حى  فىػػلى تػىٍعجى
لىػى  فىأىٍحسىني مىا تىكيوفي الشَّػٍمسي تػيبػٍ

 

ػػػػػػػػػاًمعي كىاٍلعيييػػػػػػػػػوفي  بيػػػػػػػػػوي اٍلمىسى  تيكىذّْ
 أيًعػػزُّ بًػػًو لىػػدىل الٍػػوىرىل كىبًػػًو يػىهيػػوفي 
 كىأىٍشػػػػػػػػػهىريىيٍم بًػػػػػػػػػأىٍرذىًلًهٍم غىبًػػػػػػػػػيني 

 كيػػوفي ًبكىٍسػػًف اٍلبىػػٍدًر أىقٍػػػبىحي مىػػا تى 
 

إهنػػا رؤيػػة علويػػة خالصػػة يقػػدمها الشػػاعر ا١تفتخػػر بنفسػػو عػػن التعػػايل علػػى مػػن يػػذـ 
فضػػلو ٦تػػن ال قيمػػة لػػو كال كزف ؛ حيػػث ال يقبػػل ا١تتلقػػوف افػػًتاءه عليػػو كذمػػو الػػذم 
يقابلو بالصمت ، ككفى بالصمت ببلغػة ُب الػرد علػى ا١تفػًتين ، ٍب نػراه ٮتػتم ىػذه 

تشػػَت إىل أف حيسػػن الشػػمس يقػػارف بكسػػوؼ البػػدر  الفخريػػة الذاتيػػة باٟتكمػػة الػػيت
كعندىا يربز الضد حين الضد أك قبحو ، كُب البنية العميقة للبيت األخَت نستشف 

  َداللة الشمس على الشاعر الصامت قبالة ذـ الذامُت الشامتُت 
كأبػػو العػػبلء ا١تعػػرم شػػأنو شػػأف غػػَته مػػن الشػػعراء تغػػٌت مفتخػػرنا غنػػاءن ذاتيهػػا 

 ( : ُمثل قولو ميوىٓتنا حاقديو ] طويل [ )خالصنا من 
 كىقىٍد سىارى ًذٍكًرم ًفي اٍلًبلىًد فىمىٍن لىهيمٍ 

 

 
ػػاًمػػػػػػػلي ػػبًًإٍخػفى   ػػػػػػا ميػتىػكى ػػٍمػػسو ضىػٍوؤيىى  ػاًء شى

 

حيػػػث نػػػراه ٬تمػػػع ُب بيتػػػو بػػػُت بنيػػػيٍت ا٠تػػػرب التقريػػػرم ا١تؤكػػػد بدالػػػة التوكيػػػد 
، كبنية االستفهاـ اٟتاملة لداللة النفي كاإلنكار على ىؤالء اٟتاقدين  قدكالتحقيق 

فػػػػوا ضػػػػػوء الشػػػػمس ا١تتكامػػػػػل ، كٯتكػػػػن أف نلحػػػػػظ ُب بنيتػػػػو العميقػػػػػة صػػػػػورة  أف ٮتي
تشبيهية تنصرؼ إىل تشبيو شػهرتو السػاطعة بضػوء الشػمس ، ككبل٫تػا ٦تػا ال ٯتكػن 

 ( :ِحوص ] كامل [ )مع قوؿ األ يتناصٌ إخفاؤه ، كلعل ا١تعرم بداللتو تلك 
ـي رىأىيٍػتىًني ػػػًفيى اللّْئىػػػػػا  ًإنّْي ًإذىا خى

 

 
ػافً    كىالشٍَّمًس الى تىٍخفىى ًبكيلّْ مىكى

 

كرغم اختبلؼ دالة اللئػاـ ُب ا١تصػادر القدٯتػة بػُت الكػراـ كالرجػاؿ كاٞتنػاة  
إال أف داللػػة ا١تعػػرم علػػى الشػػهرة كالػػذيوع مػػن جػػودة الصػػياغة كٚتػػاؿ الًتكيػػب مػػا 

                                                           
  َ  ِّٓ/ِشركح سقط الزند  - ُ
 –تقدَل د/ شوقي ضيف  –ٚتع كٖتقيق عادؿ سليماف ٛتودة  –األحوص : شعره  - ِ
  َ  ِٕٓص  –القاىرة  –مكتبة ا٠تا٧تي  –ـ َُٗٗ/ِط
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ٮتفف من كطأة تقليػده للسػابقُت ، علػى أنػو قػد يكػوف متناصهػا مػع قػوؿ بشػار بػن 
 ( : ُبرد ] بسيط [ )
ػػػػػدو أىنىا   اٍلميػػرىعَّػػػػثي الى أىٍخػػػفىى عىػػػلىى أىحى

 

 
 دَّاًنيسي ًلٍلقىػاًصي كىلًلمٍ ذىرٍَّت بًػيى الشَّػ 

 

 ( : ِكُب الداللة نفسها يقوؿ ا١تعرم ] كافر [ )
ػػٍم ًمػػٍن طىػاًلبو أىمىًدم سىيػىٍلقىى  كىكى

 

 
ػػػػػدىادىا   ديكىٍينى مىػػكىاًنيى السٍَّبعى الشّْ

 

 يػيؤىجّْجي ًفي شيعىاًع الشٍَّمًس نىػػػػارنا
 

 
ػػػا زًنىػػػػادىا   كىيػىٍقػػػػػػػػدىحي ًفي تىػػػػػلىهُّبًػػػهى

 

حيث يبدم الذاتية أك النرجسية ا١تانعة من دخوؿ الغَت ُب ٣تػاؿ الداللػة   
بػػل يصػػف اٟتاقػػد عليػػو بػػاٟتمق مػػن خػػبلؿ الصػػورة التشػػبيهية الػػيت يعمػػد فيهػػا إىل 
انتفاء أم ذًٍكرو مػع ذكػره ، أك فضػلو مػع فضػلو ، كأف الػذم يقػدح ُب ذكػره كفضػلو  

وء ٢تا مع كجود الشػمس ، كمػن كالذم يوقد نارنا ُب شعاع الشمس ، فالنار ال ض
أضػيع مػن سػراج يفعل ذلك يكوف من اٟتمػق ْتيػث يناسػبو مػا جػاء ُب ا١تثػل : " 

( كبػػذلك ال يفخػػر ا١تعػػرم بشػػهرتو كفضػػلو فحسػػب ، كإ٪تػػا ٬تعػػل ّ" )فػػي شػػمس 
   َاٟتاقدين دكنو ُب الفضل كا١تكانة كالعقل 

 ( :ْكيقوؿ ابن الركمي ُب ا١تدح كالفخر ] كامل [ )
 مىػػػػػػػٍن يىًميػػػػػػػلي ًإلىػػػػػػػى عىػػػػػػػديكًّْىمٍ يىػػػػػػػا 

 ٍمًسػػي ًإذىا طىلىعىػػتٍ ل  شى رى مىػٍن الى يػىػػ
 

ٍزلًػػػػػػي  مىػػػػػػا أىنٍػػػػػػتى ًمػػػػػػٍن ًجػػػػػػدّْ كىال ىى
ػػػػػاهي لًػػػػػي تػيٍبًلػػػػػي  فػىقىػػػػػٍد اٍسػػػػػتػىقىادى عىمى

 

كىو ىنا ٬تعل من نفسو ندها ٢تذا الذم ٯتيل إىل عداكة ٦تدكحيػو كىػم بنػو 
كالنديػة ىنػا ماثلػة ُب السػخر كا٢تػزء بػو ، بػل العباس ػ كما قػاؿ ُب صػدر القصػيدة ػ 

إنو ال يأبو بو ، فليس من ًجدىه كال ىزلو ، كيعمم النديػة ك٬تعلهػا لكػل مػن ال يػرل 
ػػماس علػػى  مشسػػو ، كالشػػمس ىنػػا قػػد نأخػػذىا علػػى معػػٌت القػػوة كالشراسػػة مػػن الشى

                                                           
  َ  ُِٓ/ْ - سابق –: ديوانو بشار بن برد  - ُ
 َ  ٓٔٓ/ِشركح سقط الزند  - ِ
 َ  ٔٔٓ/ِشركح سقط الزند  - ّ
  َ  ُُٔٗ/ٓديواف ابن الركمي  - ْ
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كػػوف ٨تػػو مػػا مػػر مػػن الداللػػة اللغويػػة ، كقػػد تنصػػرؼ إىل الشػػهرة كالػػذيوع ، ْتيػػث ي
كُب كػل فػإف مػن ال يعرفػو أك ال ينتبػو إليػو كػاألعمى الػذم اسػتحق عداكتػو ػ تبلػي ػ 

الفخػػر ىنػػا ذاٌب يػػربز مػػن نػػربة ا٠تطػػاب السػػائدة ُب البيتػػُت ، ككػػذلك ُب بػػركز يػػاء 
مفتخػرنا بأفعالػو كأشػعاره ]  كيقػوؿ الشػريف ا١ترتضػى  َالتكلم أربع مراتو ُب البيتُت 

 ( :ُكامل [ )
ػػػػػػافػىلىػػػػػػًئٍن فيًقػػػػػػ ًلمن  ٍدتي فىػػػػػػًإفَّ لًػػػػػػي كى

ػػػػػا ػػػػػسُّ ًبهى  تػىٍفػػػػػًرم الٍػػػػػًبلىدى كىمىػػػػػا ييحى
ػػػػػػػػػػػػلّْ قىاًفيىػػػػػػػػػػػػةو ميرىقّْصىػػػػػػػػػػػػةو   ًمػػػػػػػػػػػػٍن كي
ػػػػػػػػػػػػا ًتهى  كىًإذىا تىضىػػػػػػػػػػػوَّعى نىٍشػػػػػػػػػػػػري نػىٍفحى
ػٍمًس ضيػحنى عىلىػى أيفيػقو   طىلىعىٍت كىشى

 

ػػػػػػػػا فػىٍقػػػػػػػػدي  ػػػػػػػا خىوىالًػػػػػػػػدى مىػػػػػػػػا لىهى ٍتمن  حى
 عىنىػػػػػػػػػػػػػػقه عىلىػػػػػػػػػػػػػػى دىكٍّ كىالى كىٍخػػػػػػػػػػػػػػدي 

ػػػػػػػا الٍ   ًغرّْيػػػػػػدي ًإٍف يىٍشػػػػػػػديكيىٍشػػػػػػديك ًبهى
 قىػػػػػػػػاؿى اٍلعىػػػػػػػػرىاري : تىضىػػػػػػػػوَّعى الرَّنٍػػػػػػػػدي 

 ٍحػػػػػػػػػدي بػىٍيضىػػػػػػػػاءى الى يىٍسػػػػػػػػػًطيعيهىا اٍلجى 
 

إف ا١ترء يفٌت كتبقػى أفعالػو دالػة عليػو ، كتلػك كلماتػو تبقػى خالػدة جائبػة 
األرجػاء دكف أف ٭تثهػا أحػد علػى السػَت كاالنتقػاؿ ، كيفخػر بأشػعاره ػ كػل قافيػة ػ 
ا١ترقصػػة تشػػدك ًػػا الطيػػور حينمػػا تشػػدك كيفػػوح بشػػدكىا عبػػَت تلػػك القصػػائد مػػع 

مس الضػػحى بيضػػاء غضػػة مل فوحػػاف رائحػػة العػػرار كالرنػػد ، ألف أشػػعاره تظهػػر كشػػ
  َيستطعها لساف ، كال يصلها اٞتحود كاإلنكار 

كُب استدعاء مشس الضحى مشبػمهنا بو للقواُب إشارة إىل عيليو مكانة ىذه 
لػػى مػػن اإلبػػداع ، ككصػػفها بالبيػػاض القصػػائد ، كٚتا٢تػػا الػػذم ٭تلػػق ُب اآلفػػاؽ العي 

ا أك مشػػػػاًتها ، كعػػػػدـ يسػػػػتدعي البكػػػػارة كاٞتػػػػدة ، كأف أحػػػػدنا مل يسػػػػتطع ٣تاراهتػػػػ
   َاٞتحد فيو إشارة إىل شهرهتا اليت ال ٗتفى على أحد 

احة التغػػػٍت كعنػػػدما تًتاجػػػع ذاتيػػػة األنػػػا أمػػػاـ ٚتاعيػػػة الػػػنحن ، تتسػػػع مسػػػ
القبليػػػة أك القوميػػػة األ٣تػػاد ائل ك كاألخػػػبلؽ كالقػػيم اإلنسػػػانية كالفضػػػبا١تكػػاـر كا١تػػػآثر 

ب كالػػػػذم ٧تػػػػده ُب قػػػػوؿ احسػػػػكاألب انسػػػػباأل تلػػػػك الػػػػيت يػػػػربز مػػػػن بينهػػػػا الفخػػػػر
 ( : ِالبحًتم ] طويل[ )

ػافى ًللشَّػٍمًس لىػٍم تىًغػبٍ   لىنىا حىسىبه لىػٍو كى
 

 
 كىًلٍلبىٍدًر مىا اٍسػتػىٍولىى اٍلميحىػاؽي عىلىػى اٍلبىػٍدرً  

 

                                                           
  َ  ّّٖ/ُالشريف ا١ترتضى ػ ديوانو ػ سابق ػ  - ُ
  َ  َُٖٓ/ِديواف البحًتم ػ سابق ػ  - ِ
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ػػػػػػػػػػػػاًتمو  ػػػػػػػػػػػػاًؿ نًػػػػػػػػػػػػدّّ ًلحى  فىأىٍبخىلينىػػػػػػػػػػػػا بًاٍلمى
 

 
نػينىػػػا ًفػػػي الػػػرٍَّكًع أىٍشػػػجىعي ًمػػػٍن عىٍمػػػًرك   كىأىٍجبػى

 

فإننػػا نلحػػظ النزعػػة اٞتمعيػػة الػػيت تشػػَت إىل اختفػػاء الػػذات الفرديػػة كبػػركز 
أجبننػا ، ىػذا مػن ناحيػة ، كمػن ناحيػة  –أٓتلنػا  –الذات اٞتمعيػة ػ ٨تػن ػ ُب : لنػا 

أخػػػرل مواءمػػػة ا١تبالغػػػة األسػػػلوبية لضػػػخامة الػػػذات اٞتمعيػػػة الػػػيت يبلزمهػػػا اٟتسػػػب 
و ؛ إذ تتمػػٌت أالم تغيػػب ، كلػػو  الرفيػػع ، فػػبل يغيػػب عنهػػا ، كٖتسػػدىم الشػػمس عليػػ

كمػن ٙتػة ، ككػذلك مل يغػب ضػوء القمػر ػ احملػاؽ ػ كػاف ٢تػا مثػل حسػبهم مل تغػب 
فقػػد بلػػغ حسػػبهم مرتبػػة أعلػػى كأنػػور مػػن الشػػمس كالقمػػر ، كفضػػلهما ُب كونػػو ال 

  َيصيبو الغياب الذم يلحق الشمس كالقمر 
 ( :ُكيقوؿ ابن الركمي ُب الفخر بآبائو كقومو ] طويل [ )

 نػىزىٍعنىػػػػػا ًإلىػػػػػى آبىائًنىػػػػػا ًفػػػػػي ًإبىػػػػػائًًهمٍ 
 

 
ػػػػا  ػػػػٍل تيٍشػػػػًبوي اٍلًعيػػػػدىافي ًإالَّ عيريكقػىهى  كىىى

 

ا ًمػٍن ًفعىالًنىػا ػاءى اٍلًعػدى ريؾي مىا سى  سىنىتػٍ
 

 
ػػاًر شيػػريكقػىهىا  ػػٍمسي النػَّهى ػػٍت شى  ًإذىا تػىرىكى

 

إف النزكع إىل اآلباء يعٍت الفخر ًم كحب االنتماء إلػيهم ، كىػي حقيقػة 
يعطيها الشاعر العمـو كالشموؿ عندما يشػفعها باٟتكمػة ا١تؤديػة معناىػا نفسػو مػن 
خػػبلؿ االسػػتفهاـ التقريػػػرم الػػذم ذيٌػػػل بػػو البيػػػت األكؿ : إف العيػػداف ال تشػػػبو إال 

ذا األبنػػاء يشػػبهوف آبػػػاءىم ؛ عركقهػػا الػػيت انطلقػػت منهػػا أك خرجػػت منهػػا ، كىكػػ
ألهنػم العػركؽ الػػيت خرجػوا منهػػا ، كيػأٌب البيػت الثػػاٍل ليجسػد نػػربة الفخػر ا١تشػػفوعة 
بالتمسػػػك بالفعػػػاؿ الػػػيت تسػػػوء أعػػػداءىم ، إهنػػػم لػػػن يًتكػػػوا تلػػػك الفعػػػاؿ مثلمػػػا أف 

  َالشمس ال تًتؾ شركقىها  
الشػػػريف قػػوؿ عي ااٞتمػػػالػػذم يتػػػداخل فيػػو الفػػػردم الػػذاٌب ك مػػن الفخػػػر ك 

 ( :ِ] متقارب [ )الرضي 
افػىعيػػػػػػػػػػػػػوي اٍلميٍقرىبىػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػٍرؽو تىدى ػػػػػػمٍ  كىخى  تي خىٍوفنػػػػػػا كىتػىٍنًفػػػػػػري ًمٍنػػػػػػوي الرُّسي
                                                           

  َ  ُُٓٔ/ْديواف ابن الركمي  - ُ
  َ  ُّٗ/ِديواف الشريف الرضي ػ سابق ػ  - ِ
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لٍَّلػػػػػػػػػػتي ًفيػػػػػػػػػػًو رًدىاءى الظَّػػػػػػػػػػلىـً   تىجى
ػػػػػػلّْ خىطَّػػػػػػارىةو لىػػػػػػٍم تػىػػػػػػزىؿٍ   عىلىػػػػػػى كي
 خىرىقٍػنىا مىعى الشَّػٍمًس تًٍلػكى اٍلفىػلىةى 

 

ػػػػػػػػػػمٍ   كىًسػػػػػػػػػػٍرتي كىحىاًشػػػػػػػػػػيىتىاهي اٍلًهمى
تَّػػػػى انٍػفىصىػػػػمٍ تيجى  رى حى ػػػػيػٍ  اًذبػينىػػػػا السَّ

ػػػػمٍ  نىػػػا مىػػػعى اللٍَّيػػػًل تًٍلػػػكى األيكى  كىجيبػٍ
 

كتتجلى ذاتية الفخر أك فرديتو ُب األبيات ُب بركز ضمَت الذات ا١تتكلمػة 
إليهػػا كحػػدىا دكف غَتىػػا ، كذلػػك ُب : ٕتللػػتي ، سػػرتي ، ككبل٫تػػا الناسػػبة اٟتػػدث 

يشػػَت إىل الشػػػجاعة ا١تطلقػػػة ُب التجلػػػل بػػػرداء الظػػبلـ ا١تتبػػػوع بالسػػػَت فيػػػو مصػػػحوبنا 
با٠تفػػة كالنشػػاط الػػداؿ علػػى شػػجاعة مصػػحوبة بوسػػيلة نقػػل معينػػة علػػى الشػػجاعة 

ٕتاذبػو كتبادلػو السػَت  كالقػوة كالنشػاط ، كىػي تلػك الناقػة النشػيطة ػ ا٠تطػارة ػ الػيت
ػػنح  حػػىت انتهػػي ٦تػػا يشػػَت إىل إ٧تػػاز ا١تهمػػة كىػػي اجتيػػاب تلػػك الفػػبلة ا١تخوفػػة ُب جي

يستدعي دالة الشمس  تربز الذات اٞتماعية عندماٍب ىو كصحبو ، كمن الظبلـ ، 
لتقفنػػا  مػػعبدالػػة ا١تصػػاحبة كمسػػبوقة  نػػابفعػػل ا٠تػػرؽ ا١تنسػػوب إىل اٞتماعػػة مسػػبوقة 

الفػبلة كقػػد أشػرقت الشػمس ، فكانػػت  وااجتػاب أهنػمأمػاـ الداللػػة : ىاتػاف الػدالتاف 
بالنهػػػار كقػػػد ظهػػػر جلػػػدىم كشػػػدة ٖتملهػػػم البػػػارزة ُب  الفػػػبلة ممصػػػاحبة الجتيػػػاً

م الفػبلة إىل الليػل غػَت عػابئُت بتلػك األكػم  اصطبلئهم حرم ا٢تجػَت ، كاسػتمر جػًو
   َكما ٯتكن أف ٗتفيو من أخطار 

ز العباسػػػي بقومػػػو بػػػٍت العبػػػاس ، أجابػػػو القاضػػػي كعنػػػدما افتخػػػر ابػػػن ا١تعتػػػ
  ( :  ُالتنوخي بقصيدة افتخر فيها بالعلويُت ، كقاؿ منها ] طويل [ )

اػني ػػػٍلتى : بى ػػػػكىقي      و حىٍربو كىسىوكيٍم عىمىائًمن
 ٍمرى الذَّكىاًئبً ػاًت حي ػامى ػنى الضٍَّرًب ًفي اٍلهى ػمً  

 

 اػػػػمى ػػوؼي كىًإنَّ ػسُّيي ػالا ػػانى ػػايى ػػنى ػدىٍقتى ، مى ػػصى 
 

 
 وىاًعبً ػكى ػػػٍوتى الٍ ػػٍرًش مى ػػفى ػٍوؽى الٍ ػػػػوفى فى ػػوتي ػمي ػتى  

 

َـّ بىػػٍيػػنىػنىا  كىنىػػٍحػػػني األيلىى الى يىػػٍسػػػرىحي الػػذَّ
 

 
ػػعىػػػػاًيبً    كىالى تىػػػػػػػػػدًَّرم أىٍعػػػػػػػرىاضيػػنىػػػػػػػػا بًػالٍػػمى

 

ٍكا كىانيوا شيميوسى نىًديًّْهمٍ  ًإذىا  مىػػػػػا انٍػػػتىػػدى
 

 
ػػػػاًئبً   ػػػػانيػػػػػوا بيػػػػػػديكرى الػػػرَّكى ًإٍف رىًكػػبيػػػػػػػوا كى  كى

 

                                                           
  َ  ْٖديواف القاضي التنوخي ػ سابق ػ ص  - ُ
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األبيات األربعة تقدـ صورة من صور ا١تنافرة الواقعة بُت الرجلُت :  إف
الرجلُت على  منابن ا١تعتز العباسي ، كالقاضي التنوخي ، حيث يفخر كل 

( فيقـو اآلخر بنقض ما قالو صاحبو ، كىذا ما ٧تده ُب أبيات القاضي ُصاحبو )
التنوخي السابقة ، حيث نلحظ اإلشارة إىل الرجل اآلخر كىو ابن ا١تعتز العباسي  
كما جاء ُب ا١تصاحبة السردية لتلك األبيات ، ككذلك ُب ضمَت ا٠تطاب الذم 

يتهم العلويُت ُب البيت األكؿ بأهنم استكانوا يوجهو القاضي إىل ٤تدثو الذم 
لؤلمويُت ػ بنو حرب ػ الذين أذلوىم ككانوا يضربوهنم على رءكسهم ، حىت ساؿ 
الدـ منها ، فكانت الدماء فوقها أشبو بالعمائم اٟتمراء ، فَتد عليو القاضي 

ك٦تيزنا يناقض قولو الداؿ على ا٠تضوع كاالستكانة ، مصدقنا ما قالو ، ٍب أتى ٔتا 
بينهما ، فإف منايا العلويُت ىي أرض ا١تعارؾ ٯتوتوف فيها ميتة الشجاعة كالشرؼ 
أما العباسيُت ، فإهنم ٯتوتوف على فػيريشهم كما ٘توت النساء ، ٍب يفخر بطهارة 
األصل كبيعد أعراضهم عن ا١تعايب ، كٮتتم ىذه ا١تنافرة باستدعاء الشمس كالقمر 

هم يشبهوف الشمس ، كإذا ارٖتلوا راكبُت كانوا األقمار مشبهنا بو للعلويُت ُب حلٌ 
  َكالبدكر لتلك الركائب 

 ( :ِمفتخرنا ببيتو كأىلو ] متقارب [ ) كيقوؿ منصور النمرم
 كىبػىٍيتو كىًمٍثًل جىنىاًح اٍلعيقىابً 
 جىمىٍعنىا السُّييوؼى بًأىٍغمىاًدىىا
 يىجيوؿي كىجىٍوًؿ ًفلىًء الرَّبًيطً 

 

 دىادىاا سً ًللشٍَّمًس عىنَّػػػجىعىٍلنىاهي 
 ًعمىادنا لىوي ًإذىا عىًدٍمنىا اٍلًعمىادىا
ٍيًل يػىٍومنا رًيىادىا  تػىريكدي مىعى اٍلخى

 

كُب ، فبل تصل إليهم للشمس  سىٌدافقد جعل البيت ُب عزه كعلو شرفو 
الشاعر من جعل  ذلك ما فيو من الداللة على العيليوى كالعزة كالشرؼ ، ككذلك

أعمدة يقـو عليها البيت إذا مل ٬تد ىو كأىلو عمادنا لو كُب ذلك داللة السيوؼ 
 َ ك حيوية كنشاط كأنو ا١تهر ٬توؿ مع ا٠تيلكىو بيت ذ على القوة كالشجاعة

                                                           
دار الشؤكف الثقافية  –ـ ُٖٗٗ/ُط –انظر : د/ أٛتد مطلوب : معجم النقد العريب القدَل  - ُ

  َ  ّٔٓ/ِ –بغداد  –العامة 
دمشق  –مطبوعات ٣تمع اللغة العربية  –ٚتع كٖتقيق الطيب العشاش  –منصور النمرم : شعره  - ِ

  َ  ٕٗص  –ـ ُُٖٗ
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 مدخل :
الشػاعر إىل صػورة كبلميػة يسػتعيض  يرتبط الوصف بنقل الصورة ا١ترئية أماـ

كمػن ٙتػة كػاف " أحسػن  (ُالعينيػة اآلنيػة للمشػهد ا١توصػوؼ ) ًا ا١تتلقي عن الرؤيػة
( ٘تثػيبلن قػد تتبػدل ِالوصف ما نعػت بػو الشػيء حػىت يكػاد ٯتثلػو عياننػا للسػامع " )

معو عاطفة الشاعر كأحاسيسو ٕتاه ما يصفو ، كقد ال تتبدل ْتيث يكوف الشاعر 
٣تػػػرد ناقػػػل ١تػػػا يػػػراه ، كُب كػػػل األحػػػواؿ يشػػػَت فػػػن الوصػػػف إىل الرابطػػػة الػػػيت تػػػربط 
الشػاعر بػا١تتلقي ، ككلمػا كػاف ا١تشػهد ا١توصػػوؼ مػن الدقػة كاٞتماليػة ْتيػث يسػػتثَت 

و ، كانػػت الرابطػػة بينػػو كبػػُت الشػػاعر قويػػة ، ككانػػت حيويػػة مشػػاعر ا١تتلقػػي كعواطفػػ
  َالنص الشعرم كثراؤه  

عليػو عػُت الشػاعر مػن مظػاىر حسػية  تقعػكقد مشػل فػن الوصػف كػل مػا ك 
٣تػردة ، كعلػػى ذلػك فقػػد  نفسػػية٭تسػو مػػن عواطػف  غػػَت ماديػة كالػػذمماديػة ، أك 

كفضػػػػلو ،  دخػػػػل الوصػػػػف كػػػػل فنػػػػوف الشػػػػعر العػػػػريب " فا١تػػػػدح كصػػػػف نيبػػػػل الرجػػػػل
كالنسػػيب كصػػف النسػػاء كاٟتنػػُت إلػػيهن كالشػػوؽ إىل لقػػائهن ، كالرثػػاء ىػػو كصػػف 
٤تاسػػػن ا١تيػػػت كتصػػػوير آثػػػاره كأياديػػػو ، كا٢تجػػػاء كصػػػف سػػػوءات ا١تهجػػػٌو كتصػػػوير 

( كمػػن ٙتػػة مل يكػػن غريبنػػا مػػا قالػػو ابػػن رشػػيق القػػَتكاٍل : إف " ّنقائصػػو كمعايبػػو " )
 َ( ْ" )الشعر إال أقلو راجع إىل باب الوصف 

تناكؿ قدامة بن جعفر فن الوصف باعتباره كاحدنا من أغراض كلقد 
: " الوصف إ٪تا ىو ذكر الشيء كما فيو من بقولو ، كعٌرفو العرب الشعراء 

ييقاؿ كصف  َالكشف كاإلظهار من أصلو " ذلك ألف ك ( ٓاألحواؿ كا٢تيئات " )
إذا اعتربنا أف كل غرض من أغراض ىذا  (ٔ)الثوب اٞتسم إذا ًلم عليو كمل يسًته " 

                                                           
 َ  ُُٗالرؤية ا١تيثولوجية كالدينية ػ سابق ػ ص انظر كتابنا : الشمس ُب الشعر األموم بُت - ُ
  َ  ِْٗ/ ِابن رشيق القَتكاٍل : العمدة ُب صناعة الشعر كنقده ػ سابق ػ  - ِ
اٞتزء األكؿ : الوصف ُب الشعر اٞتاىلي  –عبد العظيم علي قناكم : الوصف ُب الشعر العريب  - ّ
  َ  ّْص  –القاىرة  –مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب  –ـ ُْٗٗ/ ُط –
  َابن رشيق القَتكاٍل : العمدة ػ السابق ػ ا١توضع نفسو    - ْ
  َ  َُّقدامة بن جعفر : نقد الشعر ػ سابق ػ ص  - ٓ
 –منشأة ا١تعارؼ  –ٖتقيق كتقدَل كدراسة د/٤تمد زغلوؿ سبلـ  –ابن األثَت : جوىر الكنز  - ٔ

  َ   ّٔ/ُ  –ـ َََِاإلسكندرية 
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كشف عما ُب النفس قبالة ا١توضوع الاإلظهار ك الشعر العريب ينطلق من فكرة 
الذم ال يقف عند معٌت كاحدو أك غرض ٤تدد ؛ إذ أغراض الشعر ٚتيعها رٔتا 
آلٍت ، أك انتمت إىل فن الوصف ؛ ألنو ُب ضياء ما سبق " يكوف ا١تدح كصفنا 

فنا للمهجوى كاالفتخار يكوف كصفنا للمفتًخر ، كالرثاء يكوف للممدكح كا٢تجاء كص
، كالتشبيو كصف الشيء بأنو يشبو شيئنا آخر ، كالنسيب ىو كصفنا للميت 

بيد أننا البد من أف ٪تيز بُت تلك األغراض من ( ُكصف احملب كاحملبوب " )
 َكالصياغة الشعرية كالسياقية حيث اٟتالة النفسية كالعاطفية 

كإذا كنا ُب األغراض األخرل نتوخى العاطفة ا١تسيطرة على الشاعر ، 
فإننا ُب الوصف قد نتغاضى عن ىذه العاطفة ، اللهم إال إذا حصرناىا ُب عاطفة 

إذا كاف األمر ٣ترد كصف ، أك أف نربطها كذلك اإلعجاب الشكلي با١توصوؼ ، 
ذلك لية تستدعي بالدالالت ا١تصاحبة لعملية الوصف إف جاء ُب سياقات دال

يد الربط  ، كمن ٙتة كانت ا١تفاضلة بُت الشعراء ُب عملية الوصف " فمنهم مىٍن ٬تي
ُب الوصف كمنهم من ييقصىر ، كمنهم من يكوف كصفو متوسطنا ، كذلك كلو إ٪تا 

  َ (ِيكوف ْتسب ميل نفوسهم إليو ، كاستعدادىم ١تواد ما يصفونو " )
 ا١تباحث السابقة لوحات فنية كانت لقد قٌدـ الشعراء العباسيوف ُبك 

فيها الشمس مفردة من مفرداهتا دكف أف يدكر اٟتديث حو٢تا ، أك أف تكوف 
موضوع اٟتديث ك٤توره ، كمن ٙتة كانت السياقات الشعرية اليت كردت فيها : 
الغزؿ با١ترأة أك ا١تذكر كا١تدح كاالعتذار كالرثاء كالفخر ، كىنا ُب سياؽ الوصف 

، الشمس احملور أك ا١تركز الذم تنبٍت عليو اللوحة التصويرية الوصفية سوؼ تكوف 
أك أف تستدعى الشمس ُب أسوقة غَت إنسانية ، كأف تكوف ُب كصف اٟتيواف أك 
النبات أك غَت٫تا ، دكف أف يعٍت ذلك اتصاؿ الدرس ىنا ٔتا درسناه من قبل ُب 

من زاكية  ىنا ٣ترد كصف للموضوعالرؤية اٞتمالية ، أك الرؤية العلوية ؛ ألف الرؤية 
فنية خالصة متكئة على التصوير الفٍت للشمس من حيث التشخيص أك التجسيد 

  َ ككذلك التوضيح ، كثبلثتها أسوقة فنية افنت الشعراء 
 

                                                           
  َ  ْٔ -ّٔ/ُالسابق جوىر الكنز ػ  - ُ
  َ  ّٔ/ُ السابق - ِ
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 :  الصورة الفنية ػ ُػّ
انتبو الشعراء العرب منذ تفتحت قدراهتم اإلدراكية إىل الشمس ، كنظر  
كل منهم إليها من زاكية خاصة بو ، كمن ٙتة تعددت الصور الوصفية اليت قدموىا 

من ذلك قوؿ ابن الركمي ُب كصف الزىر كأثره ُب الربيع التارؾ أثره على  للشمس 
 ( :ُمنسرح [ ) ]الشمس اليت يقوؿ فيها  نهامالطبيعة ك  كل مظاىر

 اػػكىتىٍظهىري الشٍَّمسي ًفي النَّشىاًص لىنى 
تػَّرىٍت خى ػريكسو تى ػػػػػلى عى ػػػػًمثٍ   لن ػػػػػجى ػسى

 

 اػػػػػاىى ػغىشَّ ػًم ًإٍذ تى ػػػػػيٍ ػغى ػػلىًل الٍ ػػػػٍن خى ػػػػمً 
 اػػػػػلَّىى ػػجى ػػدى أىٍف تى ػعٍ ػا بى ػػػػهى ػلً ػػعٍ ػػٍن بى ػػػمً 

 

مصبوغة بصبغة عند الغركب فهو يقدـ ىذه الصورة الوصفية للشمس 
ذاتية ال تتناَب كٚتعية الضمَت ُب لنا ؛ ألف اٞتمعية ىنا مصحوبة ٓتصوصية 

اليت رأت الشمس كقد بدت من بُت السحاب  الظهور ، كمن ٙتة ذاتية الرؤية
كقد كشفها كأهنا عركس تسًتت من زكجها ا١ترتفع ػ النشاص ػ حيث غطاىا الغيم  

، كىنا نلحظ ٚتالية الوصف ُب استدعاء الدالالت ا١تصاحبة للتصوير الوصفي ، 
فالعركس تستدعي البكارة ، أك تشَت إىل أكؿ طلوع الشمس حيث الطهارة 

 َكالوضاءة كاٞتماؿ ا١تناسب للعركس ليلة عيرسها 
كُب استدعاء مشهد العيرس كتشبيو الشمس بالعركس ، كالسحاب أك 

ثولوجي ىو البعل ، أك الزكج الذم يتغشاىا ، ٍب يتكشفها ، ىو استدعاء ميالغيم 
لعبلقة الشمس بالسحاب كالقمر كاألجراـ السماكية ، كقد عد الفكر ا١تيثولوجي 
القمر زكجنا كالشمس امرأتو كمن تزاكجهما كاف كوكب الزىرة أك عثًت على ٨تو ما 

اليت نزع  عليو ىنا ىو صورة الشمسسبق ٦تا أشرنا إليو من قبل ، بيد أف ما نقف 
فيها ابن الركمي إىل التشخيص باعتباره " ا١تلكة ا٠تالقة اليت تستمد قدرهتا من 

فالشعور الواسع ىو الذم يستوعب   سعة الشعور حيننا كمن دقة الشعور حيننا آخر
كل ما ُب السماكات كاألرضُت من األجساـ كا١تعاٍل ، فإذا ىي حية كلها ؛ ألهنا 

  َ (ِمن تلك اٟتياة ا١تستوعبة الشاملة " ) جزء
كىذا التشخيص الذم أحاؿ الشمس عركسنا قد يتناقض كمنظر الغركب 
ٔتا يستدعيو من مشاعر حزينة درجت الشعرية العربية القدٯتة على ربطها بالغركب 

                                                           
1
  0  1/121ديوان ابن الرومي  - 
  َ ِٓٓص  –ـ ُِٖٗبَتكت  –ا١تكتبة العصرية  –حياتو من شعره  –العقاد : ابن الركمي  - ِ
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فقد  ا١تتشائمةاٟتزينة ا١تذعورة  ك٨تن ال نستبعد مثل ىذا الشعور بنفسية ابن الركمي
كثَتة حوؿ كٙتة حكايات   (ُكثَت الطَتة كما يقوؿ ابن رشيق )متشائمنا   ف كا

تشاؤمو ، كىي حكايات قد يصدؽ بعضها ، كقد ال يكوف بعضها اآلخر حقيقيها 
" كانت بو علة سوداكية كصمو بو أعداؤه ، على أف الذم تواترت بو أخباره أنو 

كلذلك كانت غلبة نزعة اٟتزف كالتشاـؤ  (ِرٔتا ٖتركت عليو ، فغَتت منو " )
، ككانت نظرتو تلك للغركب رغم عمـو النظرة كالقلق كالريبة اليت سيطرت عليو 

 ( : ّعند الشعراء ، فهو يقوؿ ] طويل [ )
 اػػػهى ػريكبى ػػٍمًس ثيمَّ غي ػشَّ ػوءى الػػػبي ػػأىفَّ خي ػػػكى 

 

 
 تىٍمرىضي كىقىػٍد جىعىلىٍت ًفي مىٍجنىًح اللٍَّيًل  

 ج

 تىخىاكيضي عىٍينو مىسَّ أىٍجفىانػىهىا اٍلكىرىل
 

 
ػػػػػػػا النَّػػػػػػػٍوـي ثيػػػمَّ تيػػغىػػمّْػػضي    ييػػػرىنّْػػػػػػقي ًفػػػػيػهى

 

مريضة كىي صورة ال تقل حزننا كقتامة عن سابقتها ؛ إذ يصور الشمس 
ا للمغيب أك الغركب بالعُت  اليت يداعب الغائرة ػ ٗتاكض ػ كقد اختبأت ٘تهيدن

، ٍب تغمضهما ، فيعم الظبلـ ؛ لتنبعث أك لتتواىل عليو ا٢تمـو أجفاهنا الكرل 
 ( :ْ، كقاؿ ُب مشهد الغركب كذلك ] طويل [ ) كاألحزاف اليت ال يفارقها
 ًل كىنػىفَّضىتٍ ػػػػيػػسي األىصً ػػػمٍ ػػإذا رىنػَّقىٍت شى 

 ج

 
 اػػػػذىعى ػػذىعٍ ػا مي ػػػٍرًبيّْ كىٍرسن ػػغى ػػالٍ ًق ػػػػػػلىى األيفي ػػػػػػػعى  

 ج

 اػػػػػػػهى ػبى ػحٍ ػنى  يى ضً ػقٍ ػتى ػا لً ػػػػػػيى ػنٍ دُّ ػػػػال تً ػػػػعى دَّ كى كى 
 

 
 اػػػػػػعى ػشى ػػعٍ ػػشى ػػتى ػػػا فى ػػػػػػػػػػىى رً ػػػػمٍ ػػي عي ػاقً ػػؿ بى وَّ ػػػػػشى كى  

 

 ةه ػػػػػػػػضى ػيرً ػمى  يى ىٍ كى  وارى ػػػػػػػنُّ ػػػال تً ػػػػػػػػظى ػػحى الى كى 
 

 
 اػػػعى رى ػضٍ أى  ضً رٍ ى األى لى ا إً دِّ ػػػػخى  تٍ عى ضى كى  دٍ ػػػػقى كى  

 ججج

 فو نى دٍ ػػمي  ني يٍ عى  هي ادى وَّ ػعي  تٍ ظى ػػحى ا الى ػػػػػػمى ػػػكى 
 

 
 اػػػػػػػػػعى ػجَّ وى ا تػى ػػػػػػػمى  وً ابً ػػػػػػصى كٍ أى  نٍ ػػػػػػمً  عى ػػػػػجَّ وى ػػػػتى  

 ج

                                                           
 َ  ٗٔ/ُابن رشيق : العمدة  - ُ
    ُّٖص  –دار صادر  –ـ ََِٓ/ُط –ٖتقيق د/فاركؽ أسليم  –ا١ترزباٍل : معجم الشعراء  - ِ
  َ   ُُْٖ/ْديواف ابن الركمي  - ّ
  َ  ُْٕٓ/ْالسابق  - ْ
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 تىٍخضىلُّ بًالنَّدىل رً وٍ نػَّ كىظىلٍَّت عيييوفي ال
 

 
 كىمىا اٍغرىٍكرىقىٍت عىٍيني الشًَّجيّْ لًتىٍدمىعىا 

 

ػػػػػػػػا رىكىانًػينػػػػػػػػػػػا ػػػػػا صيػػػػػػػوىرنا ًإلىػػػٍيػػهى  ييػػػػرىاًعػيػنىػهى
 

 
ػاظنػػػػػا ًمنى الشٍَّجًو خيشَّعىا  ػػػػظٍػػػػػنى أىلٍػحى  كىيىػػٍلحى

 ججج

 كىقىػػػػٍد ضىرىبىٍت ًفي خيٍضرىًة الرٍَّكًض صيٍفرىةه 
 

 
 ًمنى الشٍَّمًس فىاٍخضىرَّ اٍخًضرىارنا ميشىٍعشىعىا 

 

ا١تشرفة على مفارقة الدنيا ػ تقضي  فهي صورة جديدة للشمس ا١تريضة
٨تبها ػ بالغركب ، كاٞتدة ُب ىذه الصورة عن سابقتها ىو ا١تلكة التخييلية عند ابن 
ا لو عبلقة بالشمس كىي عبلقة األـ  الركمي الذم أدخل ُب الصورة عنصرنا جديدن
 بأبنائها ، كما ىذا العنصر اٞتدم إال األزاىَت ، أك النور األبيض الذم تفتح

جع إذ ترل الشمس أمامها الشمس ، بيد أف تلك األزاىَت تف ليتلقى غذاءىه من
، فباتت متوسلة ٔترضها ناظرة إىل ها خدمىا إىل األرض أسند مرضي قد مريضة 

زائريها من النور كاألزاىَت نظرة استعطاؼ دفعت ىؤالء الزكار إىل مبادلتها النظرة 
   َا٠تاشعة اٟتزينة لفراقها 
من جدة الصورة على ىذا النحو أف يكوف الشاعر قد تأثر كليس يغض 

يد بن ثور ا٢تبليل الذم يقوؿ ُب كصف الشمس  ٔتن سبقو من الشعراء خاصة ٛتي
 ( : ُ] كامل [ )اٞتا٨تة للغركب 

ػػػػػػرىٍت نىًحيزىتيوي   كىالَّلٍيػػػػلي قىػػػػػٍد ظىػػهى
 

 كىالشٍَّمسي ًفي صىػٍفرىاءى كىاٍلوىٍرسً 
 

فإف لوف الشمس عند الغركب كظهور الليل قد اقًتبت صفرتو من نبات 
  ( :ِأيضنا ] بسيط [ ) ٛتيىٍيد كقوؿالورس ، 

 كىالشٍَّمسي قىٍد نػىفىضىٍت كىٍرسنا عىلىى األيفيقً 

                                                           
ايلس الوطٍت للثقافة  –ٚتع كٖتقيق د/ ٤تمد شفيق البيطار  –ٛتيد بن ثور ا٢تبليل : ديوانو  - ُ

، النحيزة :  ُِّص  -ـ ََِِ/ُط –الكويت  – ِّكالفنوف كاآلداب السلسلة الًتاثية رقم 
الطريقة السوداء من الرمل تبدك كأهنا خطو عرضو أقل من ذراعُت ، كىي نسيج أسود يوضع على 

يوت الشعر أشبو باٟتزاـ ، كقد استعاره ليعرب عن أك جزء يظهر من الليل عند مغيب الشمس ، ب
  َكالورس : نبات ييستخرج منو أصفر 

   َ  ُِٔالسابق ص  - ِ
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ا٢تبليل  أقوؿ : إف ىذا التناص الذم يقيمو ابن الركمي مع ٛتيد بن ثور
ال يغض من ًجٌدة الصورة اليت رٝتها ىو للشمس  ُب كصف الشمس عند الغركب

عند الغركب من حيث تصويرىا ٔتريض يكاد يقضي ٨تبو كحولو ٣تموعة من الزنكمار 
، كتلك ىي  تباد٢تم كيبادلوهنا نظرة استعطاؼ حزينة ُب مشهد ا١توت ا١تهيب

  َ ا١تلكة التخييلية اليت كاف ابن الركمي يتمتع ًا
القا٘تة ٧تد ابن طباطبا العلوم يصور ا٢تبلؿ كُب مثل ىذه الصورة 

 ( : ُكالشمس عند الغركب فيقوؿ ] مشطور الرجز [ )
ػٍغػًربً   مىػػا ًلٍلًهػػلىًؿ نىاًحػػلن ًفي الٍػمى

 ػػوًف قىٍد خيطٍَّت ًبمىاءو ميٍذىىبً كىالنُّ 
 أىفىػارىقػىٍتػػػوي الػشَّػٍمػسي ًمػػػٍن تػىعىػتُّػػبً 

 اٍلمىرًيًض اٍلوىًصبً ػكى فىػػرىاحى نًػٍضػونا  
 لَّ ًبيػػػػػا حى ػػػػًو مى ػػػلَّ بً ػػػػا حى ػػػػػمى ػأىنَّ ػػكى 
 رىاًؽ زىيٍػنىبً ػػػػػػدى فً ػنٍ ػنىى عً ػػى ضٌ ػنى الػػػمً 

 

لقد أشرنا غَت مرة إىل أف التفسَت ا١تيثولوجي ٬تعل من العبلقة بُت 
الشمس كالقمر أك البدر عبلقة أٍسرية يكوف فيها القمر اإللو األب الزكج ، 

يقيم مشاركة كالشمس اإلالىة األـ الزكجة ، ٍب كوكب الزىرة االبن ، كالشاعر ىنا 
ركب فوجده ضعيفنا ناحل اٞتسم كجدانية بينو كبُت ا٢تبلؿ الذم نظر إليو عند الغ

، فبدا كحرؼ النوف ُب ضعفو كتقوسو ، كقد كيتب ٔتاء مذىب ىو لوف القمر 
عند الغركب ، ٍب يتساءؿ ىذا التساؤؿ احمليل من الشمس امرأة متدللة تفارقو 
معاتبة ، ٦تا أحزنو كأ٨تلو كأمرضو كأصابو الضٌت الذم أصاب الشاعر بسبب فػىٍقًدًه 

 ( :ِ، كيقوؿ ُب كصف آذريوف ] خفيف [ ) ٤تبوبتو زينب
 كىًإذىا الشٍَّمسي الىحىظىٍت سىٍرحى آذىرٍ 

 

 
ػػػػػػا أىٍشعىػػلىٍت لىػػنىػػػا ًمٍنػػػػوي نىػػػػػػػارىا   ييػػػونًػهى

 

 فػىٍهوى ًفي األىٍرًض كىاٍلمىصىابًيًح تػىٍبًغي
 

 
 ارىاػػػػًس ًلٍلمىصىابًيًح ثى ػمٍ ػا الشَّ ػٍن سىنى ػػمً  

 

                                                           
  َ  ُِٔشعر ابن طباطبا العلوم ػ سابق ػ ص  - ُ
 َ، كاآلذريوف ىو زىر أصفر كقيل ىو الورد اٞتورم  ُِٓص  السابق - ِ
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إف الصورة اليت يقدمها ابن طباطبا ىنا تقدـ صورة للنبات أك للزىر 
األصفر موظفنا فيها التشابو اللوٍل بُت اآلذريوف كالشمس اليت إذا سقطت بصفرهتا 
على اآلذريوف األصفر ازدادٍت صفرتو لتوىم الرائي أف ٙتة نارنا مشتعلة ؛ ألف ىذا 

أ٪تا يطلب منها ثأرنا لكل ا١تصابيح الزىر بصفرتو كا١تصابيح كٔتواجهتو الشمس ك
، كفيها كمن ٙتة تكوف الصورة تشخيصنا للشمس بصورة اٞتاٍل ا١تطالىًب بالثأر 

ا كذلك ] منسرح [ )إ٭تاء بأثر الشمس على النبات   ( :ُ، كيقوؿ ُب غرًك
 كىأيٍقًذيىٍت عىٍيني شىٍمسو فىحىكىتٍ 

 

 ًمٍن خىلىًل اٍلغىٍيًم طىٍرؼى عىٍمشىاءً  
 

كالتصوير ىنا مصبوغ بصبغة الوىن كالضعف ا١تبلـز لعُت الشمس عند 
الغركب كىي تشبو ١تا أصاًا من مرض ، أك من األقذاء عُت امرأة أصاًا العمش 

 ( :ِ، كيقوؿ ُب مغيب الشمس ] طويل [ )كىو ضعف اإلبصار 
 كىشىٍمسو تىجىلٍَّت ًفي رًدىاءو ميعىٍصفىرو 

 

 
ػػاءى ًإٍذ   ػػػػػاكىأىٍسمى ػا ًإزىارىىى هى  مىػػػدٍَّت عىلىيػٍ

 

حيث ٧تد صورة ا١ترأة ا١تشبمًو ًا حاضرة ىنا لتبادؿ الشمس ا١توقعية ، 
ا ا١تعصفر ذا اللوف األصفر كىو لوف الشمس  فتصَت ىذه األخَتة امرأة مرتدية ثًو

  َعند ا١تغيب 
ويرية يقوؿ كمثل ىذه الصورة اليت تتبادؿ فيها ا١ترأة كالشمس األدكار التص

 ( :ّ[ )طويل أبو ىبلؿ العسكرم ] 
نٍػيىا ًإذىا الشٍَّمسي أىٍشرىقىتٍ   فػىيىػا بػىٍهجىةى الدُّ

 

 
ػػػػا أىٍشػػرىقىٍت فىػػػػػٍوؽى الٍػػبىرًيَّػػػػًة زىيٍػنىبي   ػػمى  كى

 

ػػػػػوُّ ًعػٍنػػػدى طيػػػػليوًعهىا ػػػا الٍػجى  يػيفىضَّضي ًمػٍنػهى
 

 
ػػػػػا ميػػذىىَّبي كىلىػػًكػػنَّ    كىٍجػػػوى األىٍرًض ًفػيػهى

 

 كىتىٍحسىبي عىٍينى الشٍَّمًس ًإٍذ ًىيى ريفػّْعىتٍ 
 

 
 عىػػػلىى األيفيػػػػػًق الٍػغىػػػػٍرًبيّْ تًػٍبػػرنا ييػػػػػػذىكَّبي  

 جج

                                                           
  َ  ُِّشعر ابن طباطبا ص  - ُ
 َ  ِْٓالسابق ص  - ِ
 –دار الغرب اإلسبلمي  –ٖتقيق أٛتد سليم غاًل  –أبو ىبلؿ العسكرم : ديواف ا١تعاٍل  - ّ
  َ  ْٕٔ/ُ –بَتكت  –ـ ََِّ/ُط
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كلعلنا ُب ىذه الصورة ندرؾ التحوؿ ُب تصوير الشمس بُت التشخيص 
نتيجة إلشراؽ الشمس الذم يشبو إشراؽ احملبوبة الذم ٬تعل من ًجة الدنيا 

ُب صورة فنية جامعة بُت الداللة العلوية كاٞتمالية اليت نتجت عن  زينب فوؽ الربية
، كالتجسيم  تبادؿ األدكار حيث إف ٚتاؿ ا١ترأة قد اًٗتذى مقياسنا ٞتماؿ الشمس

على األرض ، ينزؿ بالشمس على األرض لتًتؾ آثار لوهنا األصفر ا١تذىمب  الذم
كعندما ترفع الشمس ُب األفق مائلة ٨تو الغركب تبدك ككأهنا الذىب ا١تنثور ُب 

، كيرسم أبو ىبلؿ للشمس ُب األفق كذلك استدعاءن للوف الشمس عند  الغركب 
 ( :ُيـو صحو صورة فنية يستدعي فيها ا١ترأة ، فيقوؿ ] [ )

 ػػارىةن ػػػارىةن كىنىضىػػػػوفى غىػضىػػػػْلى الٍػػػعيػييػػػػػػمىػػػ
 

 
 قً ػػػػػػوو ميػػوىنَّ ػػػا بًػػوىٍجػػػػػػالًػػعيػنىػػػػػػػػوه ييػػطىػػػػصىػٍحػػ 

 

ًبيًن كى ػػسي كىاًضحى ػػمٍ ػشَّ ػػكىال  اػػأىنػَّهى ػػةي اٍلجى
 

 
ػػػػػكىٍجػ  ػًليحى  اًر األىٍزرىؽً ػػػػمى ػػخً ػػًة ًفي الٍ ػػػوي اٍلمى

 

ػػا  ػػػاكىكىأىنػَّهى ػػػػػاًط شيعىػاًعػهى  ًعػػٍنػدى اٍنًبسى
 

 
 ؽً رً ػػشٍ مى ػالٍ  كعً ري ػػػػى في لى ػػػػعى  كبي ذي ػػػيى  ره ػػػػػبٍ تً  

 

ػػرىٍت ذيييػػػػػجى   رو ػػػزىٍعفى ػوؿى مي ػػػػرٍَّت ًإذىا بىػكى
 

 
ػػػػػكىتىػػجيػ  ػػػقً ػػػٍت ذيييػػػػرُّ ًإٍف رىاحى  ػػوؿى ميػمػىشَّ

 

ػػػػا  ػرًبػٍتػيهى ػػػػافىشى  عىػػػػٍذرىاءى ًمػٍن يىػػػػًد ًمػثٍػًلػهى
 

 
 تىٍحًكي الصَّبىاحى مىعى الصَّبىاًح اٍلميٍشًرؽً  

 ج

كاستدعاء ا١ترأة مرتبط باليـو الصحو الذم بدت فيو نعمة العيش كاسعة 
رغيدة كاٟتياة نضرة ٚتيلة ككذا الشمس اليت أشبهت ُب نضارهتا ككضوحها نضارة 

كىي ُب ا٠تمار األزرؽ ا١تبلئم زرقة السماء ُب ذلك اليـو كجو ا١تليحة كٚتالو 
الصحو ، كمنذ البيت الثاٍل ٧تد تركيز الشاعر على صورة الشمس اليت يشبهها 
با١تليحة ُب ا٠تمار األزرؽ الذم يتناص بو مع قوؿ الشاعر األموم مسكُت 

  ( :ِالدارمي ] كامل [ )

                                                           
  َ  ٕٓٔ -ْٕٔ/ُأبو ىبلؿ العسكرم : ديواف ا١تعاٍل  - ُ
دار  –ـ َُٕٗ/ُط –ٚتعو كحققو عبد اهلل اٞتبورم كخليل العطية  –مسكُت الدارمي : ديوانو  - ِ

  َ  َّص  –بغداد  –البصرم 
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 األىٍسوىدً قيٍل ًلٍلمىًليحىًة ًفي اٍلًخمىاًر 
 

 
 

 مىػػػاذىا أىرىٍدًت بًػػنىػػػػػاًسػػػػػػكو ميػتىػعىػبّْػػدً  
كيشبهها عند ارتفاع النهار كانبساط شعاعها بالذىب الذائب ُب نواحي 

، كىي ُب الصباح تشبو الزعفراف ُب صفرة لونو ، كعند الركاح كقت ا١تشرؽ 
، كال ينسى الشاعر كسط ىذا اٞتو  الغركب تكوف خيوطها الصفراء ٦تشقة ٦تتدة

ا جديدة مل ٘تسسها يد ، فهي عذراء كالساقية  الوصفي أف ييعرٌج على ا٠تمر يشًر
ورة متداخلة بُت ا٠تمر ا١تشرؽ الوضاح ، كتلك صاليت تشبو صفو الصباح كٚتالو 

 ( :ُكالساقية ، كيقوؿ القاضي اٞترجاٍل ] بسيط [ )
 رًبيوي ػػػػضٍ ػا أىٍنتى مى ػػػػػبن ػضٍ ػػٍدتى عى ػػلَّ ػقى ػٍد تى ػػكىقى 

 

 
 ذىري ػػػػػػػػػػا يى ػػػػٍأًتي كىمى ػا يى ػػػػذي مى ػػػػػٍأخي ػكى يى ػػنٍ ػكىعى  

 

 وً ػػػرَّتً ػػػػرىاًؽ غي ػػػػػٍن ًإشٍ ػػػػٍزدىادي مً ػػػا زىاؿى يى ػػػػػػػمى 
 

 
ػػري    زىٍىػػػػػػرنا كىييػػٍشػػػػًرؽي ًفػػيػػػػػػًو الػتّْيػػوي كىاألىشى

 

 كىالشٍَّمسي تىػٍحػسيػػدي ًطػػػٍرفنػا أىٍنتى رىاًكبيوي 
 

 
ػػػػػػػادى ًمػػػنى األىفٍػػػػلىًؾ تػىٍنحىًدري   ػػتَّى تىػػكى  حى

 

 حىتَّى لىقىٍد ًخٍلتى أىفَّ الشٍَّمسى أىٍزعىجىهىا
 

 
ػػػٍوؽه فىػظىػػػلٍَّت عىػػػػػلىى ًعػطٍػػفىػٍيػػًو تػىٍنتىًثري    شى

 

قصيدة مدحية يهنئ فيها الشاعر صحيح أف ىذه األبيات من 
الصاحب بن عباد ٓتلعة الوزارة ، لكننا ُب الواقع ننظر إىل الصورة اليت يرٝتها 
رجها من طور الظاىرة الكونية السماكية ، إىل حيث  الشاعر للشمس ، إذ ٮتي

علها ٖتسد ، ك٬تالطبيعة البشرية اليت يستعَت منها إحدل مثالبها كىي اٟتسد 
، ٍب يرشح صورة الشمس بصورة ا١تمدكح على اٞتواد الكرَل ػ ًطرؼ ػ الذم يركبو 

بشرية أخرل حيث يصورىا كقد أزعجها الشوؽ إىل ا١تمدكح فظلت تنتثر على 
  َجانبيو ُب تزلنفو كدالؿ 

كىذه الصور اليت يتم فيها تبادؿ األدكار التصويرية بُت الشمس كا١ترأة 
خاصة كاإلنساف عامة توحي برغبة الشعراء ُب تنويع الصورة ، كعدـ قصرىا على 
مشبموو أك مشبموو بو معُت ، كلذلك يأٌب التحليل الفٍت ليميل إىل صورة دكف أخرل 

                                                           
  َ  ِٖديواف القاضي اٞترجاٍل ػ سابق ػ ص  - ُ
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، ككذلك بفعل ركاية األبيات  كذلك بفعل السياؽ ا١تقامي كالسياؽ الداليل
، كالشواىد على ذلك من الكثرة ْتيث يستحيل الوقوؼ ككما٢تا أك نقصاهنا 

عليها ٚتيعها ، فا١تطلع على تاريخ أمتنا العربية يتحسر أٯتا حسرة على ذلك 
الًتاث الضائع ٦تا مل تستطع أيدم الركاة كال حوافظهم أف تنتشلو من براثن الضياع 

ىن االجتهاد الذم قد ٮتطئ أك قد يصيب ، خاصة إذا كنا أماـ فيبقى األمر ر 
بيت كاحدو أك مصراعو كاحد أثبتتو أيدم الركاة ، من ذلك ما نراه من قوؿ عمارة 

 ( : ُيصف ٨تبلن ] رجز [ ) بن عقيل
ػػػػنَّ الٍػفىػتىػيىػػاتي اللُّػػٍعػػػػسي  ػػأىنَّػهي  كى

ػػأىفَّ ًفي أىظٍػػلىلًػًهنَّ   الشٍَّمسي كى
 

، لقد كقعت فنحن نقف أماـ ىذين ا١تصراعُت ُب حَتة من أمر٫تا 
الفتيات اللٍعسي مشبهنا بو للضمَت ا١تؤنث ا١تتصل بدالة التشبيو كالتأكيد كأف ، 
دكف أف ندرم ما مرجعية الضمَت ا١تشبمو ، اللهم إال إذا استعنا با١تصاحبة اللغوية 

، كىي مصاحبة ال تغٍت كال تسمن ، أما  ٢تذين ا١تصراعُت ، حيث كصف النحل
كجدناه يقوؿ : إهنما ُب  (ِ)أليب زيد األنصارم  النوادر في اللغةإذا رجعنا إىل 

 كصف النخل ، كىنا ٯتكن أف يكوف التحليل متكئنا على مرجعية معقولة إذ يشبو
ُب الفتيات البلئي ُب شفاىهٌن ذلك السواد كىي مظهر زينة ٚتالية ٤تببة ب النخل
، كُب ا١تصراع الثاٍل ٬تعل سواد النخل ظبلالن تتوسطها الشمس ، كىنا قد  ا١ترأة

نقف على داللة التشبيو من حيث تشبيو النخل بظبللو ، كالشمس تسقط عليو 
   َ بالفتيات اللعس حيث ٝترة الشفاه ٤توطة ّتماؿ مشسي

 كتبدك الشمس عند القاضي اٞترجاٍل مأزكمة بالكسوؼ أك بعدـ منفذ
 ( : ّتنفذ منو إىل الطلوع كاإلشراؽ ، يقوؿ ] طويل [ )
 كىمىا سىلىبى الشٍَّمسى اٍلكيسيوؼي ًضيىاءىىىا

 

 
 عي ػػػالً ػػا اٍلمىطى ػػػهى ػيٍ ػػلى ػدٍَّت عى ػػا سي ػػػػػػهى ػػػنَّ ػػكً ػكىلى  

 

                                                           
 –ساعدت كزارة اإلعبلـ على نشره  –عمارة بن عقيل : ديوانو ٚتع كٖتقيق شاكر العاشور  - ُ
  َ  ٔٓص  –بغداد  –ـ ُّٕٗ/ُط
دار الشركؽ  –ٖتقيق كدراسة د/ ٤تمد عبد القادر أٛتد  –أبو زيد األنصارم : النوادر ُب اللغة  - ِ
  َ  ُٕٗص  –القاىرة  –ـ ُُٖٗ/ُط –
  َ  ٔٗجاٍل ػ سابق ػ ص ديواف القاضي اٞتر  - ّ
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 ةو ػػٍرحى ػةى فى ػػػػلى ػػيػػٍت كىسً ػػػانى ػةو كى ػػػػػٍربى ػػػٍم كي ػكى كى 
 

 
 عي ػػػًو اٍلمىنىافً ػػػيٍ ػػتى ػػافى ػػػرىل ًفي حى ػػػػػرٍّ تي ػػػػػكىضي  

 

 وي ػػومي ػمي ػالىٍت ىي ػػعى ػػٍن تى ػػػا مى ػػػػػػػومن ػػػػػلي ػٍيسى مى ػكىلى 
 

 
 وىارًعي ػػػػػػػفى ػػيًض الٍ ػػضً ػحى ػػالٍ ػوي بً ػػػػػتٍ ػػزىلى ػػًإذىا أىنٍ  

 

كاألبيات الثبلثة ُب اٟتكمة ، كقد صٌدرىا الشاعر ًذا البيت الداؿ على 
أف األزمات قد تكثر كتتواىل على ا١ترء دكف أف ييعرؼ ٢تا سبب ٤تدد ، فهذه 
الشمس يصيبها الكسوؼ بإذىاب ضيائها ، كمع ذلك قد يكوف كسوفها بسبب 

ب قد تكوف سببنا ُب انسداد ا١تطالع أمامها ، كاألمر كذلك مع الكثَت من الكيرى 
،  ألصحاًا بعض الضر قد ٭تمل ُب طياتو ا١تنافعكما أفم ،   ألصحاًا فراحاأل

 ﴿كمن ٙتة ٯتكن اٍلتماس التناص الداليل مع القرآف الكرَل ُب قوؿ اهلل عٌز كجلم : 
ره لىكيٍم كىعىسىى أىٍف تيًحبُّوا شىٍيئنا كىىيوى شىرّّ لىكيٍم  يػٍ كىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيوا شىٍيئنا كىىيوى خى

فػىعىسىى أىٍف  ﴿كقولو تعاىل :  [ُِٔ] سورة البقرة ﴾كىاللي يػىٍعلىمي كىأىنٍػتيٍم الى تػىٍعلىميوفى 
رنا كىًثيرنا يػٍ ٍيئنا كىيىٍجعىلى اللي ًفيًو خى كمن ٙتة كاف  [ُٗ] سورة النساء ﴾ تىٍكرىىيوا شى

د يكوف بانسداد مطالعها سلب الشمًس ضياءىىا غَت مرتبط بالكسوؼ ، كإ٪تا ق
  َأمامها  

عند  ( [ُق )ّْٕكيصورىا القاضي إٝتاعيل ا٢تركم ] كاف حيها سنة 
 ( :ِالغركب بقولو ] طويل [ )

 النػَّوىلقىػػًد اٍصفىػرَّ كىجيوي الشٍَّمًس ًمػٍن ًخيفىًة 
 

 
بىػػا  ػغىػػاًرًب مىػػٍذىى ػػػػػا ًىػػيى تػػىبػٍػػػًغي ًفي الٍػمى  فىػهى

 

ػػػػػاًىػػػػػػػقو  ػػػػٍت رىٍأسى شى  بىػًقػيَّػػػػػةي ضىػػػػػػٍوءو تىػػػػػوَّجى
 

 
بىػػػا  ػػاًنبي األيفٍػػًق ميػػػٍذىى ػػػػػػا جى  كىغيػػػػوًدرى ًمػػٍنػػهى

 

ػػًت  نٍػػيىػػػػػا لًػػفيػػٍقػػػػدىاًف ضى كىأيلٍػػبًػػػسى  اػػػػهى ػػً ٍوئػػػالػػػػػدُّ
 

 
 ري أىٍشهىبىاػػجٍ ػػفى ػعى الٍ ػػػػػلي ػػػطٍ ػػدىادنا ًإلىى أىٍف يى ػػػػػػحً  

 

                                                           
 –ٖتقيق كضبط كتعليق د/ بشار معركؼ عواد  –ا٠تطيب البغدادم : تاريخ مدينة السبلـ  - ُ
  َ  ُّٗ/ٕ –بَتكت  –دار الغرب اإلسبلمي  –ـ ََُِ/ُط
 –ٖتقيق ىبلؿ ناجي  –البارع البغدادم : اٟتسُت بن ٤تمد بن عبد الوىاب : طرائف الطرؼ  - ِ
  َ  ُٕص  –بَتكت  –عامل الكتب  –ـ ُٖٗٗ/ُط
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فالصورة اليت يرٝتها الشاعر للشمس صورة تلوهنا الكآبة بألواهنا ا١تريضة 
تذىب إليو دليل حبس فاصفرار الوجو دليل مرض كذبوؿ ، كالبحث عن مكاف 

كأزمة نفسية ال تصيب الشمس كحدىا ، كإ٪تا شاركها فيها األفق ، فتلوف جانبو 
بلوهنا ، كالدنيا كلها قد لبست السوادى ًحدادنا على فقداهنا ضوء الشمس ، 

  َاء الساطعة كسيستمر حدادىا إىل أف يظهر الفجر بأنواره البيض
 كاحتجاًا بالغيم عند الغركبكمثل ىذا اإلطار العاـ لصورة الشمس 

 ( : ٧ُتده عند الثعاليب ُب قولو ] بسيط [ )
ٍوـى ًمٍسًكيَّ اٍلهىوىاًء كىقىدٍ   أىمىا تػىرىل اٍليػى

 

 
 لى الشٍَّمًس ًفي حىافىاتًهىا اٍلًكلى  مىدٍَّت يىدي  

 

 كىأىنَّمىا شىٍمسيوي قىٍد أىٍبصىرىٍت قىمىًرم
 

 
هىا فػىغىطٍَّت    كىٍجهىهىا خىجىلى يػيٍرًبي عىلىيػٍ

 

فقد أدخل الثعاليب القمر ُب ىذه الصورة اليت رٝتها للشمس كجعل 
بينهما شيئنا من العبلقة اإلنسانية اليت يبدك فيها القمر رجبل كالشمس امرأة ٚتيلة 

للها ا٠تجل أك اٟتياء عندما ترل القمر يقًتب منها إيذلننا بالغركب تغطي ٬ت
كجهها ػ خجبلن ػ مغادرة الكوف ليبدأ من ٙتة الليل ، كالصورة على ىذا النحو من 
التصوير تتماٌس كالتفسَت ا١تيثولوجي الذ عرضنا لو من قبل ، كسنمر عليو مركر 

  َالكراـ كذلك فيما بعد  
 ( :ِ] كامل [ )ُب ا١تطر كاختبلطو بًتاب األرض  كيقوؿ ابن ا١تعتز 

 لىطىمىٍت ثػىرىاىىا الشٍَّمسي لىمَّا عىلَّهىا
 

ػاًب بًػأىٍدميػػػًع األىنٍػػوىاءً  ػٍفػػني السَّػحى  جى
 

 ديسو ػػا ذىاؾى الثػَّرىل ًمػػٍن سينٍ ػػفىكىأىنَّمى 
 

ػػػا تًٍلكى الػػػرُّبىى ًمػػػػنٍ  ػأىنَّػمى  مىػػػػػػػػاءً  كىكى
 

إف ا١تلكة ا٠تيالية ا٠تبلمقة ٯتكن أف ٖتيل ا١تشهد الطبيعي ٔتا فيو من ٚتود 
إىل لوحة فنية زاخرة بألواف من الظبلؿ الداللية اليت تشد ا١تتلقي إليها شدها ، 
فيقف قبالتها متفكرنا متأمبلن ، كذلك حاؿ الصورة اليت يرٝتها الشاعر للشمس 

ا شخصُت ٯتلكاف من اإلرادة ما ٬تعل أك٢تما يلطم الثرل كالسحاب إذ ٭تيلهم
                                                           

 –بغداد  –دار الشؤكف الثقافية العامة  –دراسة كٖتقيق د/ ٤تمود عبد اهلل اٞتادر  والثعاليب ديوان - ُ
  َ   َُِص ـ َُٗٗ/ُط
  َ  َٓ/ْشعر ابن ا١تعتز  - ِ
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لطمة ٖتمل من دالالت القوة كالبطش ما يعينها على تقبل ما يذرفو الثاٍل ػ 
السحاب ػ من دمع األنواء ، كيبدك أف قوة اللطمة مع توايل ا١تطر بعد ا١تطر ػ عٌلها 

قطعة من الثياب اٟتريرية تلمع عند سقوط الشمس عليها ، ػ قد أحاؿ الثرل إىل 
، كمرة أخرل يصور ابن ا١تعتز الشمس فيخا٢تا الرائي كالرىب ٖتتها ماءن كالسراب 

بصورة جامدة مبتعدنا ًا عن التشخيص إىل التجسيم ا١ترًف مركنة ا٠تمر ، كذلك 
  ( :ُحيث يقوؿ ] ٣تزكء الكامل[ )

 ػػػػػػافى أىطٍ ػػا كى ػػػػػلىةن مى ػػػػػػػػيٍ ػػػػػا لى ػػػػػيى 
 اػػػػػػػػػػػػػػػهى ػػػتُّ ػػػػا كىأىمى ػػػػػػػػهى ػػػتي ػػيٍ ػػػيى ػػػػػأىحٍ 
 ػػػٍتػػى سى تػػمٍ ػػشَّ ػتَّى رىأىٍيتي الػػحى 
 اػػػػػػػػػػػػػػهى ػػػأىنَّ ػػػوي كىكى ػػػػػػػػػػػػػػػػأىنَّ ػػػػػػكى ػػفى 

 جج

 اءً ػػػبػىقى ػػصىًر الٍ ػوىل قً ػػا سً ػػػػػيىبػىهى 
 رّْدىاءً ػػػػػػيَّ الػػػػػا طى ػػػػػػػهى ػػػتي ػػوىيٍ ػػػكىطى 

 ٍدرى ًفي أيفيًق السَّمىاءً ػبى ػػليو الٍ ػػ
 اءً ػٍمرو كىمى ػػػٍن خى ػػػاًف مً ػػػػدىحى ػػػػقى 

 

إنو ليل السكارل كخيا٢تم الذم يأٌب بالعجيب كالغريب ، فرغم تعجبو 
من طيب تلك الليلة ، يشعر بسرعة انقضائها ، كتلك حاؿ ا١تلذات سريعة 
االنقضاء ، كمع ذلك راح ٭تييها كينهيها إىل اللحظة اليت ظهرت فيها الشمس 

ا بُت البدر كالشمس ، كىنا ٬تمع الشاعر خياليه كاختفى البدر ا١تؤذف بانتهاء الليل 
ك٫تا ُب الواقع ال ٬تتمعاف إال ُب ٥تيلة ٥تمور شبمو الشمس كالبدر با٠تمر كا١تاء 

بو الشمس ُب اللوف ، كىو تشبيو دقيق ُب براعة إدراؾ أكجو التشابو ؛ إذ ا٠تمر تش
  َالقمر لوف ا١تاء  كما يشبو لوف

كإذا كاف ابن ا١تعتز قد شبو الشمس ُب البيتُت السابقُت بقدح ا٠تمر 
عن جو مستعيننا بالداللة اللونية ، فإنو يشبو الشمس بالدينار ُب سياؽ حديثو 

 ( : ِالشراب الذم يفضىلو ، يقوؿ ] خفيف [ )
 ًإنَّمىا أىٍشتىًهي الصَّبيوحى عىلىى كىٍجػػػ

ػػشَّىكىنىًسيػػػػمو ًمػػػػنى الصَّبىػػ  ػػا يىػػتىػػمى
ػػػػأىفَّ الػػشَّػٍمسى اٍلميًضيئىةى ًدينىػػا  كىكى

 

ػػػاءو مىػٍصػقيػػولىػػػًة اٍلًجٍلبىابً   ػػػػًو سىمى
 فػىٍوؽى رىٍكضو نىدو جىًديًد الثػَّيىابً 
ائًػػػدي الػضُّػػػػرَّابً  ػػػػػدى ػػػلىػػٍتػػػػوي حى  ره جى

 

فهذا ىو اٞتو الذم يفضلو لتناكؿ ا٠تمر /الصبوح ، تكوف السماء 
مصقولة ال أثر فيها لسحاب مينذرو بنزكؿ ا١تطر ، كنسيم الصبا الطيب يسَت فوؽ 

                                                           
  َ  َٓ/ْالسابق   - ُ
  َ  ّٓ/ْ شعر ابن ا١تعتز - ِ
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ركضة ندية جديدة الزىر ، كالشمس تكوف كالدينار البلمع قد زاده ١تعاننا كجدة 
يستدعي اللمعاف كما  حداثة صنعو بأيدم الضنرماب كحدائدىم ، كىذا التشبيو

يستدعي الصفو كالطهارة ُب استدعاء زمٍت ١تا قالو من قبل : الشمس تتلو البدر 
 ( : ُكيقوؿ ابن طباطبا ُب كصف ليلة ] بسيط [ ) َكذلك ُب الصباح الباكر 

ػػا قىمىره  لىةو ًمثٍػػلي يىػػػػػٍوـو شىٍمسيهى  كىلىيػٍ
 

 
 قىػٍمرىاءى بىػػدىٍت بيػػديكَّ الضُّحىى ظىػػلَّءى  

 

ػػا لىةن عىػادى النػَّهىاري ًبهى ػػا لىيػٍ ػػٍسنػىهى  يىا حي
 

 
ًإٍشػػرىاقنػػػػػػػػػػا كأٍلالىءى   ػػػػػا كىًطيبنػػػػػػػا كى  أيٍنسن

 

فهذه الليلة بدا فيها القمر ساطعنا سطوعنا دفع الشاعر لتشبيهها باليـو ، 
ٍب جعل مشس ذلك اليـو شبيهة بالقمر ُب سطوع نورىا كىدكئو كلطافتو ، كىنا 
نلمح ما أحدثو الشاعر من تداخل ُب الوظائف الكونية للقمر كالشمس ، ككأ٪تا 

 النهار ، فصار أنسنا كطيبنا يكشف عن ٚتاؿ تلك الليلة كحيٍسنها الذم امتد إىل
 ( :ِكيقوؿ ُب احتجاب الشمس بالغماـ ] كافر [ ) َكإشراقنا كألالء 
 رىاءىلػػػػػػػػػػٍرآةه تى ػػػػػػسى مً ػمٍ ػشَّ ػأىفَّ الػػػكى 

 

 
 ودً ػػػػمي ػاعه ذيك خي ػػػػعى ػا شي ػػػػػػػهى ػػا كىلى ػػػػػنى ػػلى  

 

 مو ػمىتىى أىٍبصىٍرتى شىٍمسنا تىٍحتى غىيٍ 
 

 
 ودً ػحىسي ػػفّْ الٍ ػػٍرآةى ًفي كى ػػػػمً ػرى الٍ ػػػػػػتى  

 

 اءن ػػػػػػػشى ػا غً ػػػػهى ػػػسي ػبً ػلٍ ػػيي ػػا فى ػػػػػهى ػلي ػابً ػػقى ػػيي 
 

 
 ودً ػعي ػػػصُّ ػػدي ًفي الػػػػػزىايى ػػػاسو تى ػػػػػػػفى ػػأىنٍ ػبً  

 

 (ّ) إف تشبيو الشمس با١ترآة قد رأيناه من قبل ُب الشعر األموم
كالشاعر ىنا كأ٪تا أراد التميز عن سابقيو ، فجعل الشمس ُب يد رجل حسود 

، كك١تبالغة ُب تأثَت يبالغ ُب إخفائها ، كاٟتسود ىنا ىو الغماـ كا١ترآة ىي الشمس 
اٟتسود جعل أنفاسو ا١تتصاعدة كالغماـ الذم يغطي سطح ا١ترآة بغشاء رقيق 

  َٮتفي سطحها األملس الناعم 
                                                           

 .َ  ُُِشعر ابن طباطبا العلوم ػ سابق ػ ص  - ُ
  َ  ُْٓص  السابق - ِ
  َ  ُِٕانظر كتابنا : الشمس ُب الشعر األموم ص  - ّ
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 : الوصفية ةالصور ػ  ِػ ّ
ُب ىذه الصورة ٧تد الشعراء العباسيُت يقوموف برسم لوحات كصفية 
خالصة ، كىي لوحات تتناكؿ موضوعات متعددة ، يغلب عليها ا١توضوع الزمٍت 
إذ ٭ترص الشعراء على رصد الزمن أك الوقت الذم يؤطر اٟتدث الرئيس ُب 

، كمن ٙتة قد ٧تد تداخبل بُت الصورة  كلها أك ُب األبيات أك ا١تقطعات  القصيدة
الفنية كالصورة الوصفية ، كقد عرضنا للصورة الفنية كأشرنا إىل منا زع الشعراء 

ُب تصوير الشمس ، ككاف ذلك ما بُت التشخيص كالتجسيم ، حيث العباسيُت 
، فتكوف يستدعي أك٢تما تبادؿ األدكار بُت الشمس كالبشر / الرجل/ ا١ترأة 

  َا بو هنا كتكوف ا١ترأة مشبػمهن الشمس مشبػم 
بينما يستدعي التجسيم ا٠تركج بالشمس من الطور ايرد إىل حيث 
التجسد كا١تعاينة اليت قد تتبدل ُب بعض األمور الطبيعة كاألقداح أك النباتات أك 
غَتىا ، كإؿ جانب ذلك يستدعي التصوير القيمة اٞتمالية اليت ال ٯتكن إغفا٢تا 

ؿ ؛ ألف الصورة ا١ترسومة ال تقف عند حد التشخيص أك ْتاؿ من األحوا
التجسيم ، كإ٪تا ٕتاكر٫تا الرؤية اٞتمالية ، كمن ٙتة تتداخل الرؤل أك تتجاكر 

ا لثراء النص كسعة التأكيل اليت تستطيع القياـ بتقريب الصورة ا١ترسومة أك  تأكيدن
   َ  الداللة ا١ترادة أماـ ا١تتلقي 

كُب الصورة الوصفية اليت تكوف اٞتمالية فيها مرتبطة بالتجسيم ، ٧تد 
موضوعات الصورة متعددة ، بعضها يركز فيها الشاعر على القيمة أك الداللة 

، كُب بعضها ٧تد دخوالن لبعض اٟتيوانات ، ككذلك النباتات ، كىذا أمر الزمنية 
عباسي ازدىارنا كاسعنا طبيعي ؛ ألف فن الوصف الشعرم قد ازدىر ُب العصر ال

شأنو شأف الشعر العباسي الذم تطور تطورنا كبَتنا ألسباب متعددة منها ذلك 
الرقي الثقاُب كاٟتضارم الذم كصلت إليها اٟتواضر اإلسبلمية ، كاالمتزاج الكبَت 
بُت الشعوب العربية كغَت العربية اليت دخلت كعاشت ُب ايتمعات العربية ، 

ألمراء على إكراـ الشعراء الذين مل يتوانوا ُب إخراج أفضل ما كتنافس ا٠تلفاء كا
، كأخَتنا ٧تد من بُت تلك األسباب أيضنا الثقافة العالية تيبدعو قرائحهم الشعرية 

اليت حظي ًا الشعراء العباسيوف ؛ إذ مل يقنعوا بكوهنم شعراء ، كإ٪تا كاف منهم 
  َوف كغَت ذلك العلماء كاللغويوف كالنقاد كالفبلسفة كالفلكي
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كإذا كنا قد أشرنا غَت مرة إىل ترددنا ُب قبوؿ التفسَت ا١تيثولوجي لصورة 
الشمس ُب شعر ما بعد اإلسبلـ على أساس ما أحدثو اإلسبلـ من تغيَت ُب 
العقلية العربية اإلسبلمية من الوثنية إىل التوحيد ، كعلى أساس اختفاء تلك 

ميثولوجيها ، فإننا قد ال نغفل أثر ترٚتة الًتاث  النماذج الشعرية اليت ٯتكن تفسَتىا
اليوناٍل كاإلغريقي ا١تتكئ بصورة كبَتة على األساطَت ، كتعدد اآل٢تة كصراعاهتا ، 
كاطبلع العباسيُت على ىذا الًتاث ، مع كجود بعض النماذج الشعرية اليت قد 

ابن طباطبا  توحي بنيتها السطحية ًذا الًتاث ا١تيثولوجي الذم ٧تده ُب قوؿ
   ( :ُالعلوم ] منسرح [ )

 مىٍن لىٍم يػىرى اٍلبىٍدرى الى يػىرىل عىجىبىا
ػػا  أىٍسفىػػرى لًلشٍَّمًس كىٍي ييلىًحظىهى

 

ػاعىػػػػػًة الػػتّْػػػمّْ ًإٍذ بىدىا طىرًبىػا  ًفي سى
ػػػػػػػػػػا فػىعىػػػػػادى ميػٍنػتىػًقػبىػا ػػػػػػا رىآىى  فىػػمى

 

اٞتامع بُت القمر كالشمس ُب كالبيتاف ىنا يسَتاف ُب السياؽ ا١تيثولوجي 
لظاىرة ، رغم أهنما يقدماف لوحة كصفية  العبلقة األسرية ا١تشار إليها من قبل

لوحة كىي ،  (ِأك كسوؼ القمر كما يقوؿ النواجي ُب حلبة الكميت ) ا٠تسوؼ
يبدك فيو القمر عاشقنا يسًفر الذم ٧تح الشاعر ُب سردىا على ىذا النحو الفٍت 

ىا ػ مل ير ، فلما  فيما اتفقا عليو من مكاف عن كجهو ليبلحظ معشوقتو/الشمس
 َاستحيا الظهور بدكهنا فاختفى ػ منتقبنا ػ   

دكف أف نلوم تلك صورة يؤسطرىا ٖتليلنا كيدخلها ُب ا١تيثولوجيا القدٯتة 
 نحن ال نستبعدف، ا السياؽ عينيق النص ليوائم ما نقـو  بتحليلو كسرده ُب ىذ

ًذه ا٠تلفية ا١تيثولوجية دكف أف يؤلىو الشمس أك القمر ، ألنو قد  الشاعر إ١تامة 
على  كاف مطملعناككذلك   (ّكاف مطلعنا على الًتاث اليوناٍل كالفكر األرسطي )

                                                           
، كقد كرد البيتاف ُب ديواف الوأكاء الدمشقي ػ سابق ػ برقم ُُٖشعر ابن طباطبا العلوم ػ سابق ػ  - ُ

، باختبلؼ ُب كلمة يبلحظها ىنا إذ كردت عند الوأكاء ييقبػىلىهىا ، كما كرد البيتاف ُب حلبة  ّٓصْْ
، على أف األستاذ ق بتغيَت ملحوظ ُب البيتُت ُِٗٗمطبعة إدارة الوطن  -َّْالكميت للنواجي ص

ىبلؿ ناجي قد نسب البيتُت كما كردا بالديواف دكف تغيَت البن طباطبا ، انظر : ا١تستدرؾ على صناع 
  َ  ِٗٔص -ِّمج -ِ-ُالدكاكين : ٣تلة ايمع العلمي العراقي ج

 – النواجي : مشس الدين ٤تمد بن اٟتسن : حلبة الكميت ُب األدب كالنوادر ا١تتعلقة با٠تمريات - ِ
  َ  َّْص  –ق ُِٗٗمطبعة إدارة الوطن 

  َ  ّْالسابق ص  - ّ
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كما يبدك من معجمو الشعرم الذم تيرجم إىل العربية ، كثقفو  علم الفلك كالنجـو 
  َالزاخر بأٝتاء النجـو كالكواكب كاألنواء 

 ( :ُكيقوؿ الثعاليب ُب كصف ليلة ] كامل [ )
ػػا  يىػػا لىػػٍيػػلىػػػػػةن كىاٍلًمٍسًك مىٍنظىريىى
ػػػػا كىالٍػبىػػػػٍدري يىػٍخػػػػديميًني ٍيتيػهى  أىٍحيػى

 

ػػػذىاؾى ًفي التٍَّشًبيػًو مىٍخبػىريىىا  كىكى
ػػػا ػػػػػػا كىآميػريىى ػػػػاىى  كىالشٍَّمسي أىنٍػػهى

 

حيث نلحظ قيمة تلك الليلة اليت نٌكرىا تعظيمنا ، ٍب أفاء إىل ما انتبو 
إليو النقد اٟتديث ٦تا ٝتي ُب التصوير الرمزم بًتاسل اٟتواس ؛ فقد شبمو منظر 
تلك الليلة ػ كىو مرئيو مدرؾه ْتاسة البصر ػ با١تسك ػ كىو مشمـو ييدرؾ ْتاسة 

نده ؛ فذلك ألنو ذك مكانة عالية تسوىؿ لو الشٌم ػ كإذ كانت الليلة تلك معظممةن ع
، كيصور الربيع ًذا التصوير الظريف أف يستخدـ البدر كأف يأمر الشمس كينهاىا 

 ( :ِفيقوؿ ] طويل [ )
ػػاءى تىاًجػػرنا ـى قىػٍد جى  أىظيػػػنُّ الػػرَّبًػيػػػػعى الٍػعىػػا

 

 
 ارىافىًفي الشٍَّمًس بىػػػػػزَّازنا كىًفي الرّْيًح عىطَّ  

 

ػػػػػػوي   كىمىػػا الٍػػعىػٍيػشي ًإالَّ أىٍف تيػػوىاًجػػوى كىٍجػػهى
 

 
 كىتىػٍقػًضيى بػىٍينى اٍلوىٍشًي كىاٍلًمٍسًك أىٍكطىػػػارىا 

 

لقد جاءت الشمس إطارنا زمنيها ٖتددت فيو صورة الربيع اليت تراكحت 
بُت البزازة أك ٕتارة األقمشة ، كبُت الًعطارة ، أك ٕتارة الًعطر ، كتبدك دقتو ُب 
اختيار ا١تتبلزمات اللفظية ، إذ الشمس ناسبها البزن كىو القماش الواقي من حرىا 

 َعد على انتشاره كالريح ناسبها العطر من حيث كوهنا تسا
كمن الصور الوصفية اليت مثلت الشمس مفردة من مفرداهتا صورة بعض 

تلبية لطلب النباتات أك الثمار ، من ذلك ما يقدمو صر در من كصف للنارنج 
  (  :ّبعضهم ، فقاؿ ] طويل [ )

 نى اإًلٍنسىافي يػىٍومنا ًبمىٍنظىرو ػػػتً ػًإذىا في 
 

 
                                                           

  َ  ٓٓ -ْٓص  –الثعاليب : ديوانو - ُ
  َ  ٔٓ -ٓٓالسابق ص  - ِ
 –مكتبة ا٠تا٧تي  –ٖتقيق كدراسة د/ ٤تمد سيد علي عبد العاؿ  –صر در : ديوانو  - ّ
  َ  ِِٕـ ص ََِٖ/ُط
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 ائًلىةه نػىٍفًسيػػًج مى ػػارًنٍ ػػػَّ نػػًإنّْي ًإلىى الػفى  
 

 اءى خيٍضرىةن شىجىرىاتيوي ػمى ػػسَّ ػنُّ الػػتىظي 
 

 
ػا كيرىةي الشٍَّمسً   نػىهى  كىتىٍحسىبيوي مىػػا بػىيػٍ

 

فهو ٯتيل إىل النارنج الذم يشبو ُب صفرتو كاستدارتو الشمس ، كمن ٙتة 
ىنا قد مشل الشكل كاللوف ٚتيعنا ، كىو مشوؿ داؿ على قوة التشبيو  فإف التشبيو

كيقوؿ  َ  (ُكتأكد الصدؽ فيو مع حيٍسن الشعر فيما يذىب ابن طباطبا )
  (  :ِ] ٥تٌلع البسيط [ ) الصنوبرم ُب كصف النرجس

نى ػػػكىًعنٍ   قه ػػػسه أىنًيػػٍرجً ػػا نى ػػدى
 له ػػيػلً ػػػوي جى ػٍطبي ػره خى ػػػػػيَّ ػػغى ػػمي 
 ديكره ػػػػػػوي بي ػػانى ػػػػفى ػػأىفَّ أىجٍ ػػػػكى 

 

 ًو النػُّفيوسي ػاسً ػا بًأىنٍػفى ػػتىٍحيى 
 ٍدريهي نىًفيسي ػػػػفه قى ػػكىميضىعَّ 

اقى ػػأىفَّ أىحٍ ػػػػكى   وي شيميوسي ػدى
 

فالصورة اليت يقدمها الشاعر للنرجس ال ٗتلو من تشخيص يبدك ُب 
كصفو باألناقة ُب البيت األكؿ ، كىو كصف يستدعي ٚتاؿ الشكل كحيسن 
ا٢تنداـ كعظم الشأف كنفاسة القدر ، ٍب تأٌب الصورة اٞتمالية اليت يرٝتو من خبل٢تا 

وسنا ُب الصفاء  كالنقاء كالطهارة حيث ٬تعل من أجفانو بدكرنا كمن أحداقو مشي
  َكالضياء كاٞتماؿ  

 ( :ّ) كُب ا١تفاضلة بُت الورد كالنرجس يقوؿ ابن الركمي ] سريع [
 سً ػػػٍرجً ػنَّ ػػلىى الػػوىٍردى عى ػػػػلي الٍ ػػأيفىضّْ 

 سو ػلً ػجٍ ػدي ًفي مى ػػلىٍيسى الًَّذم يػىٍقعي 
 

 مى كىاألىٍشميسً ػػػجي ػػلي األىنٍ ػػعى ػػالى أىجٍ 
 يىٍمثيلي ًفي اٍلمىٍجًلسً ٍثلى الًَّذم ػمً 

 

فالشاعر ُب ىذين البيتُت يعقد مقارنة بُت الورد كالنرجس ، كيفضل 
األكؿ منهما على الثاٍل ، ٍب ٧تد ىذه ا١تعضلة الفنية أك التعبَتية اليت ذكرىا ُب 
عجز البيت األكؿ : ىل ا١تراد باأل٧تم فيو الورد كاألمشس النرجس على أساسو من 

                                                           
 –دار العلـو للطباعة كالنشر  –ٖتقيق د/ عبد العزيز ناصر ا١تانع  –ابن طباطبا : عيار الشعر  - ُ

  َ  ِٓص  –ـ ُٖٓٗالرياض 
، كيستدعي النرجس ُب الفكر ا١تيثولوجي اإلغريقي اعجاًم  َُْديواف الصنوبرم ػ سابق ػ ص  - ِ

لفىت اٞتميل نرسيس أك نركسيس ا١ترادؼ ًا كّتما٢تا كصياغتهم األساطَت حو٢تا ، كمن بينها قصة ا
  َللنرجس ، ككيف عشق ىذا الفىت ذاتو ، كُب علم النفس ييطلق على حب الذات النرجسية 

، كقد نسب أبو ىبلؿ العسكرم ىذين البيتُت لنفسو ُب كتابو ديواف ُِِْ/ّديواف ابن الركمي  - ّ
  َ  ّٕٓ/ِا١تعاٍل ػ سابق ػ 



- 141 - 
 

الًتتيب الذم حدده ُب الصدر ، كإذا كاف األمر كذلك كانت ا١تفاضلة بُت 
األ٧تم كاألمشس اليت ىي ُب األصل بعض األ٧تم ، كُب كل األحواؿ ٧تد ظهور 

ُب الصورة دليبلن على مكانة ا١تشبمو / ػ ٚتع للشموس كمن ٙتة للشمس ػ األمشس 
 َ (ُ)الذم يفضلو ُب غَت موضع من ديوانو  الورد أك النرجس

 ( : ِكقاؿ القاضي التنوخي ُب النارنج ] طويل [ )
ػػأىنَّػوي   ًإذىا الىحى ًفي أىٍغػػػػصىػانًػػػًو فىػكى

 

 شيميوسي عىًقيقو ًفي ًقبىاًب زىبػىٍرجىدً  
 

كال شك أف التشابو ىنا شكلي لوٍل حيث لوف اٟتمرة ا١تذىبة عند 
 الغركب ، أك ىكذا يبدك لوف الشمس كىو لوف العقيق 

كيقوؿ ابن ا١تعتز عن أثر الشمس على النبات ، كذلك ما يبدك ُب 
 ( : ّاألنوار ] بسيط [ )

ًإٍف عىػًمػػرىتٍ  اننػػػا كى ػادىٍت بًػػلىدىًؾ بيػٍلدى  سى
 

 
ػػػوؿه كىمىػٍعميػػوري الى    ًمػػثٍػػػػػػػلى قىػػٍفػػػػرىًؾ مىػٍأىي

 

 تيضىاًحكي الشٍَّمسى أىنٍػوىاري الرّْيىاًض ًبهىا
 

 
ػػػػا الػػػدَّنىػػػانًػيػػػري   ػػػػػػا نيػثًػػػػػػػرىٍت ًفػػيهى ػأىنَّػػمى  كى

 

حيث يصور الشمس بتأثَتىا على أنوار الرياض ، كالعبلقة بينهما 
، كذلك ُب حاؿ تفتح األنوار اليت تبدك مع بأشخاص يتسامركف كيتضاحكوف 

، كيقوؿ أيضنا عن السحاب كأثره على الشمس كأهنا الدنانَت ا١تنثورة ُب الرياض 
 ( : ْاألرض كالنبات كالشمس ] سريع [ )

 اًرؽً ػػػػػػػػبى ػًة الٍ ػػلى ػػػػعً ػػػشٍ ػػةو مي ػػػػػػػٍزنى ػػػػػػػػػكىمي 
 رىلػػػػثَّ ػػوفى الػػػطي ػًر بي ػػطٍ ػقى ػالٍ ػحي بً ػػػػقى ػلٍ ػػتى 

 مى النٍَّبًت بػىٍعدى اٍلًبلىىػيػشً ػػأىٍحيىٍت ىى 
 تيػػٍضػػًحػػكيوي شىٍمػسي الضُّحىى تىػػارىةن 

 تػىٍبًكي عىلىى التػٍُّرًب بيكىاءى اٍلعىاًشقً 
 قً ػًة اٍلعىاتً ػػٍربى ػػتُّ ػػلي الػػػػػػػػػعٍ ػػػٍطري بى ػػػقى ػكىالٍ 

ػػػػػتَّى بىػػػػػػدىا ًفي مىػػٍنػػظىػػػػػػػرو رىائًػػػػػػػػقً   حى
ػػٍشًرًؽ الػرَّائًػػػقً  ػالٍػػمى  ًإذىا غىػػػػلىػػٍت كى

                                                           
 ُِٓٗاألرجوزة رقم – ْْٔ/ِمن ديوانو : البيت السادس ػ على سبيل ا١تثاؿ ػ انظر  - ُ
 َ   ُِْْ/ٔج
  َ  ِٓديواف القاضي التنوخي ػ سابق ػ ص  - ِ
  َ  ُْٓ/ّشعر ابن ا١تعتز  - ّ
  َ  َُٕ/ْشعر ابن ا١تعتز  - ْ
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ػػػػػػػػانىػػػػػػوي كىتىػػػػػػػػػػارىةن تيػػػطٍػػػبًػػػػػػػػقي   أىٍجػػػفى
 

 اًسقً ػػغى ػػلىًة الٍ ػدىل ًفي لىيٍ ػػنَّ ػػػلىى الػػػعى 
 

فهذه السحابة / مزنة قد سكبت مياىها على األرض ُب صورة بكائية 
عاشقة تربطها باألرض ، فتذرؼ عليها قطراهتا كالعاشق الباكي ٤تبوبتو ، ككأف 

يي  فيبدك ىشيم النبات البايل ىذه القطرات لقاحنا يلقح الثرل ، فيخرج نباتو ، ك٭تي
ُب منظرو رائقو ، كتتدخل الشمس ُب الصورة فتيضحك النبت ، ليكوف ٙتة تواـؤ 
بُت الشمس كالسحاب ُب الوصوؿ بالنبات إىل ٟتظة اإلعجاب ا١تتبادؿ الذم 

ُب ليلة يبدك ُب إغضاء النبات أجفانو على الندل خجبلن من مشس الضحى 
  َرض ينصب فيها ماء السماء على األ

كيقوؿ أبو ٘تاـ ُب ذلك األثر ا١تتبادؿ بُت الشمس كالنبات ، كما يًتتب 
  ( :ُعليو من التغَت كالتبدؿ ] كامل [ )

 يىػػػا صىػػاًحػبىػػيَّ تىػقىػػصَّػيىػػػا نىظىرىٍيكيمىا
ػا قىٍد شىابىوي  ػػػارنا ميػٍشػًمػسن  تىػرىيىػػػا نػىهى

 

 تىصىوَّري تىػػرىيىا كيجيوهى األىٍرًض كىٍيفى 
ػػػوى ميػٍقًمري  ػا ىي ػػأىنَّمى  زىٍىػػػػري الػػػرُّبىػػا فىكى

 

فقد خالط بياض األزىار كالنػمٍور الشديد ا٠تضرة ضياء الشمس األبيض 
فتولد من ىذا االختبلط لوننا أبيض فضيها كأنو ضوء القمر ، كمن ٙتة كاف النهار 
ا١تشمس بفعل تلك األزىار ا٠تضراء الكثَتة الكثيفة كأ٪تا ىو مقمر مضاء بلوف 

  َالقمر الفضي 
ن مفردات صورة اٟتيواف ُب كما مثلت الشمس مفردة أساسية م

، بعد أف قطعت شوطنا كبَتنا معها ُب الشعرين القصيدة العربية ُب العصر العباسي 
اٞتاىلي كاإلسبلمي ػ صدر اإلسبلـ كعصر بٍت أمية ػ كقد رأينا جنوح النقاد ٨تو 
التفسَت ا١تيثولوجي للشمس ُب الشعر اٞتاىلي ، كحىت الشعر األموم ، بل 
ا كبدايات الشعر العباسي كالذم رأيناه عند الدكتور علي البطل فيما أشرنا سابقن 

أما عندنا ، فقد رأينا دخوؿ الشمس ُب اللوحة الشعرية العباسية دخوالن مصحوبنا 
بدالالت متعددة عرضنا ٢تا فيما سبقنا ىنا من صفحات ، عندما ننظر إىل 
الشمس ُب اللوحة اٟتيوانية العباسية ، ٧تد الناقة ذلك اٟتيواف اآلًبدي الذم ال ٯتكن 

طورية اليت لعلها ارتبطت با١تساحة الواسعة اليت إغفاؿ ما أحيط بو من ا٢تالة األس

                                                           
  َ  ُْٗ/ِشرح التربيزم لديواف أيب ٘تاـ  - ُ
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، كلعل سعة ا١تساحة اليت غطتها  غطتها الناقة ُب الشعر العريب رغم اتساعو الزمٍت
الناقة ُب الشعر العريب تكوف قد ارتبطت بسرعتها اليت ٧تدىا ُب الشعر العباسي 

  : (ُُب حوارية يقيمها مع ناقتو ] منسرح [ )ُب قوؿ أيب العتاىية 
 اًمسىوي ػطىٍعتي طى ػٍد قى ػػػوو قى ػػمى ػهٍ ػكىمى 
افً ػػػػػػػرىةو عي ػػػػػسٍ ػػرَّةو جى ػػػػحي ػػبً   رىةو ػػػػػػػذى

 تػيبىاًدري الشٍَّمسى كيلَّمىا طىلىعىتٍ 
 ًعًدمػا كىالى تى ػػبّْي بًنى ػػاؽي خي ػػا نى ػػػيى 

 

 ى اٍلهىٍوًؿ كىاٍلميحىامىاةً لى رو عى ػػػفٍ ػػقى 
اةً ػػػنٍ ػلى ػرىانىةو عى ػيٍ ػػػاءى عى ػػػػػػػػٍوصى ػػػػػخى   دى

 ًغي ًبذىاؾى مىٍرضىاًتيػبٍ ػًر تى ػػبىالسَّيٍ 
 اتً ػػػػػرىٍينى رىاحى ػػػا تى ػػػػنػىٍفسىًك ًممَّ 

 

، كمن ٙتة كاف حريها بو تلك أبيات من قصيدة قصَتة ٯتدح ًا ا١تهدم 
أف يقدـ لذلك باٟتديث عن الناقة اليت ستصلو با١تهدم ، ككيف كصل إليو على 
ظهرىا ، كما دار بينهما من حوار كفيل بأف ييعلي قدره عند ا١تمدكح ، كيزيد لو 

بعيدة ال ُب العطاء الذم يأمل أف يكوف على قدر العناء ، فقد قطع إليها صحراء 
لية من النبات إال من ا٢توؿ كاحملاماة ، كل تلك العوائق مسلك فيها ، خا

كالعقبات قد زالت بتلك الناقة اليت كاف ٢تا من الصفات ما يعينها على اجتياز 
هًلك ، تلك الناقة اليت تربطها ًا أك تربطها ًا عبلقة عشق كمودة 

ي
ذلك ا١تهمو ا١ت

٢تا ذلك العشق فهي تسرع إسراع الشمس كلما طلعت ؛ لًتضيو ، كىو يباد
كالغراـ كا٠توؼ عليها ا٢تلكة من السرعة الدائمة ، فيطلب إليها أف ٗتب السَت 
كهتدئو ، كال تتعب نفسها ٦تا فيو راحاتو كمرضاتو ، كمن ٙتة ٧تد الصورة اليت 

  َيقدمها للناقة ىي صورة السرعة الشبيهة بسرعة الشمس 
 ( :ِ] منسرح [ ) كقاؿ أبو ٘تاـ ُب كصف الفرس

نٍ ػػاعي الػػػػػتى ػػمى مى ػػػػػعٍ ػػنً   وً ػػػػػػاؾى بً ػػػػػبى ػا حى ػػػيى ػدُّ
 

 سي ػػػػػػػػػبٍ ػػػػػػػػػدىره كالجً ػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ ػػػػ جى أىٍركىعي الى  
 

 ػػػة ي الٍػػػػػػػػحَّ ػػوي مي ػػػػنَّ أى ػػا كى ػػػػهى ػػػنٍ ػري مً ػػػػػػفى ػأصٍ 
 

 ٍجسي ػػوي عى ػػػػػػػأنَّ ػػػػاؼو كى ػػػػػػػةً ، صى ػػػػبػىٍيضى ػػ 
 

 اػػػػػػػػػمى اًؾ كى رى األى  نى ػػػػػعه مً ذٍ ػػػػًو جً ػػػيادً ػػػػىى 
 

 ٍنوي صىٍخرىة ه جىٍلسي ػل مً ػػػٍلفى الصَّ ػػػػخى  
 

 ػػػاًء ًعطٍ يىكادي يىٍجًرم الجىاًدمُّ ًمٍن مى 
 

 ًو الوىٍرسي ػػػنً ػػتٍ ػػػٍن مى ػػػػنىى مً ػػػجٍ ػًو كيي ػػػػفىيٍ ػػػػ 
 

 لدى مى اؿى الٍ ػػنى ًو كى ػػسً ػنٍ ػػي جً بى فً ذّْ ػػػىي 
 

 سي ػػػػػػنٍ ػػػهي جً دى ػػػػػػػػػػحٍ وى كى ػػػػػػػهٍ ػػًو فى ػػسً ػػفٍ ػػنى ػػبً  
 

 فيٍرسي ا الٍ ػػػهى ػػػػريكقً ػػػػٍت في عي ػػػػػرَّسى ػػػػػػفى ػػػػػتى   ذٍ ػػػػػػػػػػة ى مي ػػػلى ػيػػػضً فى هي الٍ اؤي ػػػػػػػػآبى  زى رى ػػػػػػػػحٍ أى 
                                                           

  َ  َٗٓ -َٖٓص  –سابق  –أبو العتاىية : أشعاره كأخباره  - ُ
  َ  ِِٖ -ِِٓ/ِشرح التربيزم لديواف أيب ٘تاـ  - ِ
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 اػػػػػػػػػبن ػػجى ػال عى وي كى ػػػػػنٍ ػػمً  اػػػػػػػيعن دً ػػسى بى ػػيٍ ػػػلى 
 

 سي ػػمٍ ػػػهي خً دي رٍ اءى كً ػػػػػػػػػمى ػػؽى الٍ ري ػػػػػػػطٍ ٍف يى أى  
 

 وً ػػلي بً ػػيٍ ػبى ػٍذ قي ػػػػػػرَّ مي ػػػػػػػا مى ػػػػػػػػريؾي مى ػػػػػػيػىتٍ 
 

 سي ػػػػػمٍ ًو األى ػػػػػػدو بً ػػػػػػػػهٍ ػػػى عى نى دٍ فَّ أى أى ػػػكى  
 

 وي ػػسي ارً ػػػاهي فى ػػػػػػػاجى ػػػػػا نى ػػػػػػػػا مى ذى وى إً ػػػػػػػػػىٍ كى 
 

 سي ػنٍ مي اإلً ػػهى ػفٍ ػا يى ػػػػػػوي مى ػػػػػنٍ ػػػػػمي عى ػػػػػهى ػػػفٍ ػػػيى  
 ج

 وي ػػػػػػتي ػػػيَّ ػػػنً ػػٍط ثى ػػػػبً ػػػهٍ ػػا تى ػػػػمَّ ػػػلى وى كى ػػػػػػػػكىىٍ 
 

 سه دٍ ال السُّ ًو كى ػػيًػػرٍ ػػعي في جى ػػػػبٍ رُّ ػػػػال ال 
 

 وً ػػػػػتً لى ػقٍ ػمي ػى بً ػػػمى ا رى ػػػػػػػػػا مى ذى وى إً ػػػػػػػػػػػىٍ كى 
 

 سي ػػقٍ ػا نً ػنػَّهى أى ػكى   اػػػػػػامن ػػػػػخى ػػٍت سي ػػػػػػانى ػػكى  
 

 وي ػػػػػػػػتى رَّ ػػػػػػغي  تى رٍ ػػػػػعى أى  اػػػػػػػا مى ذى وى إً ػػػػػػػػػىٍ كى 
 

 سي رٍ ػػػػػػػػػا بً ػػػهى ػنَّ أى ػػػٍت كى ػػػػكى الحى ػػػيٍ ػػػػنى ػػيٍ ػػػعى  
 

 فٍ أى ػاءى كى ػػػػجى ػًو فى ػػػػنً وٍ ػػػػٍن لى ػػػػػخى مً ػػػػػمّْ ػػػػػضي 
 

 ًو الشٍَّمسي ػػػمً ػػيدً ي أى فىٍت فً ػػػسً ػػكي   دٍ ػػػػػقى  
 

لقد ذكرت ىنا ىذه األبيات الثبلث عشرة ؛ ألقف مع أيب ٘تاـ مثل 
مسًتجعنا ذلك الغراـ العريب اآلبد بوصف  ا١تستأنية ُب كصف ذلك الفرسكقفتو 

دفع بعض النقاد إىل عظيمنا العناية ًا مبلغنا رعايتها ك ا٠تيل كحبها كا١تبالغة ُب 
ى لُب تعليقو ع ناصف، ٧تد ذلك عند الدكتور مصطفى  النظرة ا١تيثولوجية للفرس

شك ُب أف ا١تتأمل أقاؿ : " كال يث با١تطر من معلقتو ح فرس امرئ القيس ارتباط
يستطيع أف يرل ُب ىذا الفرس الغريب صورة أسطورية ، فالطابع ا١تدقق 

فيما نسميو ببساطة  األسطورم ػ إذف ػ ىو السمة الغالبة على تفكَت امرئ القيس
  َ  (ُ" ) مزرية كصفنا كاقعيها

كرٔتا نظر البعض إىل صورة الفرس ُب الشعر اٞتاىلي ، كحرص شعرائو 
على " تصوير سرعة اٟتصاف كقوتو ًذه الصورة األسطورية ، كربطو بفكرة ا١تاء 
ا عن كاقعهم إىل  كالسيل ما ىو إال كسيلة للخبلص النفسي الذم ينقلهم بعيدن

ٟتياة كٕتددىا ، كُب كاقعو جديد متميز قادرو على ٖتقيق آما٢تم ُب استمرار ا
( كىي نظرة نفسية خالصة تستدعي فكرة ِ" )االنتصار على كاقعهم ا١تؤمل 

ا١تشاركة الوجدانية بُت اٟتيواف كالشعراء ، كىذا ليس بغريب على الشعر العريب 
ا١تثقب كذلك عبلقة بفرسو ك بن شداد القدَل كلنذكر للتمثيل ىنا عبلقة عنًتة 

 َالعبدم بناقتو 
                                                           

ص  –بَتكت  –دار األندلس  – ُُٖٗ/ِط –د/ مصطفى ناصف : قراءة ثانية لشعرنا القدَل  - ُ
َٖ- ُٖ  َ  

الشركة  –ـ ُٔٗٗ/ُط – د/ مصطفى عبد الشاُب الشورل : الشعر اٞتاىلي تفسَت أسطورم - ِ
  َ  ُْْص  –لو٧تماف  –ا١تصرية العا١تية للنشر 
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لبعض إىل الفرس ُب الشعر اٞتاىلي خاصة ١تا ارتبط بو من كما نظر ا
مساحة شعرية كاسعة ، كاعترب أف اىتماـ الشعراء اٞتاىليُت بالفرس ، إ٪تا كاف 
مرتبطنا " باعتبارىا رمزنا حيوانيها أصيبلن للربة الكونية الكربل ، كما أبانوا ػ الشعراء 

ثالية بوصفها أداة الكهنوتيُت ُب رحلة اٞتاىليُت ػ كاجباهتا اإلخصابية ، كصفاهتا ا١ت
بل يتعدل األمر كوهنا رمزنا للربة الكونية الكربل إىل كوهنا  (ُاصطياد القرابُت " )

كىذا ما ذىب إليو  (ِمعبودة من معبودات بعض القبائل العربية ُب البحرين )
ديتلف نيلسوف عندما قاؿ : " ففي رموز اٟتيوانات عند العرب األقدمُت ٧تد أف 
اٟتصاف ػ كما ىو اٟتاؿ عند سائر الساميُت كغَتىم ػ يلعب دكر حيواف الشمس 
ا١تقدس ؛ لذلك فهو ينوب عن آ٢تة الشمس ُب ببلد العرب اٞتنوبية كا١تسماة 

  َ  (ّذات بعدف " )
إىل أف الصور الفنية اليت رٝتها الشعراء  كتور علي البطلالد كذىب 

الواقعي بسبب  من قبيل التصويراٞتاىليوف للفرس/ اٟتصاف كالناقة إ٪تا ىي 
" فإذا كاف العريب يعتز ًما ، كيبلغ الشاعر ُب كصفهما حد  ا١تعايشة اليومية

اعي الفخر الكماؿ ا١تثايل ، فلرغبتو ُب إظهار نفاسة ما ٯتلك ، كىذا من دك 
كمع ذلك ( ْال من آثار التقديس الديٍت ُب الغالب األعم من صور٫تا )الشخصي 

يتحدث عن ًحصاف امرئ القيس ، ككيف أف ىذا اٞتواد قد ملك عليو خيالو نراه 
كمؤله إعجابنا بو كإعزازنا لو فبالغ ُب تصويره كاٟتديث مبالغة " ككأنو ٮتلق ٢تذا 

  َ  (ٓا " )اٞتواد صورة أسطورية ينفرد ً
كإذا رجعنا إىل أيب ٘تاـ ُب أبياتو السابقة ٧تده يتحرؾ مع الفرس حركة 

، فهو يبدأ باٟتديث عن البنية اٞتسدية عن الفرس طولية كعرضية ُب اآلف عينو 
أك كًخم ، طويل  ليس بقصَت كال ثقيلػ مل ٗترج ثنيتو ػ الذم يبدك أنو كاف مهرنا 

العنق كأهنا من طو٢تا اٞتذع كذلك من صفات الفرس الكرَل كمع ىذه الصورة 
                                                           

  َ  َِْطو غالب : صورة ا١ترأة ا١تثاؿ كرموزىا الدينية ػ سابق ػ ص  - ُ
 -ساعدت جامعة بغداد على نشره  –جواد علي : ا١تفصل ُب تاريخ العرب قبل اإلسبلـ  - ِ
 َ ُٔ/ٔ –ـ ُّٗٗ/ّط
راجع  –ترٚتو كاستكملو د/ فؤاد حسنُت علي  –ديتلف نيلسن كرفاقو : التاريخ العريب القدَل  - ّ

  َ   َِِص  –ـ ُٖٓٗالقاىرة  –النهضة ا١تصرية  –الًتٚتة د/ زكي ٤تمد حسن 
 َ ُِٓد/ علي البطل : الصورة ُب الشعر العريب حىت آخر القرف الثاٍل ا٢تجرم ػ سابق ػ ص  - ْ
  َ  ُٔٓص السابق  - ٓ
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اٞتسدية تأٌب الصورة اللونية اليت يسيطر عليها لوف الصفرة البلمعة الصافية اليت 
، كىي صفرة أصيلة فيو حىت إف عٍجس القوس ألنو مصقوؿ تشبو ُب صفائها 

، كمع ىذه فراف ػ اٞتادٌم ػ بسبب صفرة اٞتواد عرقو ليصَت لونو أصفر كلوف الزع
الصفرة اليت بدت ككأف الفرس مضمخ بالزعفراف تنكسف الشمس فيها لشدة 

، كالصفرة من األلواف اليت  صفرهتا ، كبعد أف تنكسف كأ٪تا تستمد صفرهتا منو
 َ ( ُاستجادىا العرب ُب ا٠تيل )

٧تد كصفنا لسرعتو  كماٍب ٧تد بياض الغرة كسواد العينُت كحدهتما ،  
إذا فهو يرد ا١تاء ُب ليلة كاحدة ُب حُت يرده غَته ُب ٜتس لياؿو ، كىو الشديدة ، 

قطع مكاننا ُب ساعة يقطعو نظَته ُب يـو ، كإذا مر با١تكاف من يـو يشعر الرائي  
كمع ىذه السرعة كا٠تفة تربطو بفارسو عبلقة مودة كتفاىم كأنو مر من ٟتظات ، 

، ُب صورة كأ٪تا يده منو فارسو مثلما يفهم بنو البشر بعضهم إذ يفهم ما ير 
يستدعي فيها أبو ٘تاـ عبلقة عنًتة بفرسو عندما يشكو إليو التعب كالكبلؿ ككثرة 
السهاـ بعربة كٖتمحم ، كيبادلو عنًتة مثل ىذا الشعور األليم مشاركة ٖتاكي 

من ٙتة أمكننا القوؿ : إف ، ك  ٚتالية العبلقة بُت العريب كفرسو قبل اإلسبلـ كبعده
صورة الفرس عند أيب ٘تاـ مستمدة ُب اإلطار العاـ كُب بعض التفاصيل من الشعر 

كلنذكر ىنا استدعاء أيب ٘تاـ للماء كجعلو مكوننا من مكونات صورة  العريب القدَل
طر ، كذلك جرينا علة عادة العرب ُب ربط ا٠تيل ٔت الفرس ُب األبيات السابقة

مشتقة يبدك فيما خلعوه عليو من أكصاؼ كلها ذلك ما ، ك  عامة ا١تاءكالسيل ك 
    َ   (ِ) ا١تاء من أكصاؼ

الصورة السابقة اليت رٝتها ٢تذا اليت اشتملت عليها دالالت الكمن 
الذم ينتمي إليو ىذا الفرس  الرفيع  كاٟتسبالكرَل الفرس ، داللة أك فكرة األصل 
الذين عينيوا بآبائو من ا٠تيل حىت جاء منها ىؤالء فهو يعود بو إىل ملوؾ الفيٍرًس 

الكرَل اٞتنس ، كقد زادت فراىتو حىت صار جنسنا  ػ موضوع الصورة ػ ىذا الفرس
       َ بنفسو تنسب إليو كرائم ا٠تيوؿ

                                                           
دار  –ـ ََِٗ/ِط –ٖتقيق د/ حاًب صاحل الضامن  –السيوطي : جر الذيل ُب علم ا٠تيل  - ُ

  َ  ِٔص  –دمشق  –البشائر 
  َ   ّٗ – ِٗالسابق ص  - ِ
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كمثل ىذه الصورة الوصفية ا١تطولة للخيل ٧تدىا عند ابن طباطبا العلوم 
 ( : ُ) ُب قصيدتو اليت يقوؿ منها ] كامل [

 لرى ال تػى  افو صى ى حً لى ػػػػعى  اجى ػػػػيى هً ى الٍ شى غٍ يػى 
 

 
 

 ؽً دى نٍ خى الٍ  رى فٍ حى  وي نٍ ا مً نن صٍ حً  عً كٍ في الرَّ  
 

 وً ػػػػػانً ػػػنى ػػعً  نى ػػػػيٍ ػبى  فَّ أى ػػػػكى ػفى  بٍ ػػثً  لى ػػػػيػقً  فٍ إً 
 

 
 

 ؽً ري ػي امٍ امً رَّ ػػال دي ػػػػيى  وي ػلى  وؿي ػػػػقي ػا تى ػػػمن ػهٍ ػسى  
 

 ادى ػػػػػػػا بى ذى إً  رَّ ػػػػػػػػػػػغى األى  وي ػػػػػػػػػػػمى ػػىى دٍ أى  فَّ أى ػػػػكى كى 
 

 
 

 ؽً رً شٍ ػمي  رو ػػػػػػػػجٍ ػػػفى ػا بً ػػػػػػػػػنى ػػػئي ػاجً ػػػفى ػػي ي له ػػػػػػيٍ ػػلى  
 

 ىغى وى ل الٍ دى لى  ارً ثى مي الٍ  جً ىى في الرَّ  اؿي ػتى خٍ يى 
 

 
 

 قً ػػػػلّْ أى ػتى ػمي ػالٍ  ضً ارً ػػػػػعى ػالٍ  لى ػػػػػػثٍ ػػمً  اهي رى ػػػػػػػػتى ػػفى  
 

 وً ػػػػػػػػػػػػهً ػػجٍ كى  ةي رَّ ػػػػػػػػػػػغي كى  ده ػػػػػػػػػعٍ رى  وي ػػػػػػلي ػػيهً صى كى 
 

 
 

ى ْلىٍ ػػػػػتى  ؽه رٍ ػػػػػػػبى    قً ػسً ػػغٍ ػمي  لو ػػػػػػػيٍ ػػلى  حى ػػػػػنٍ ػػجي  ألى
 

 ػػػػػػحٍ ػتى  ءً وٍ ػضى بً  ينى رً اظً النَّ  وفى ػػػػػػيي ػػػػي عي بً سٍ ػيى 
 

 
 

 قً ػػػلى طٍ مي  غو ػػسٍ ري  نً سٍ حي كى  ثً لى الثَّ  لً ػػػػػػًجي 
 

 وً هً جٍ كى  نً اسً ػحى ى مى لى ػعى  وفي ػػػػيي ػػعي ػك الٍ دي ػػػػغٍ ػتى 
 

 
 

 يقً ػػػػػتى رٍ ػػتى كى  نَّ ػػػهً ػػاتً ػػػجى ػػهٍ ػػػفي بى  طُّ ػػػػػػحى ػػنٍ ػػتى  
 

    وً هً جٍ كى  نٍ ػػمً  تٍ قى رى شٍ أى  سو ػمٍ ػشى ػػا لً ػػػػػػبن ػػجى ػعى 
 

 قً بً طٍ مي الٍ  ـً لى ػى الظَّ جى دي  وي نٍ ػمً  حي ػػمٍ ػتى  مٍ ػػلى  
 

 وي ػػػػػػػػػػػتى ػػاًف رىأىيٍ ػػػػػػرّْىى ػػػرى ًفي الػػػػػػػػػطَّ ػػمى ػػكىًإذىا تى 
 

 
 

ـى الػػػػًرم أىمى ػػػجٍ ػيى    رّْؽً ػػػػػطى ػلى مي ػػػػثٍ ػًح مً ػػػرّْيػػػا
 

 حه ػػػػػػػػافً ػػطى  جه وٍ ػػػمى ػػفى  قٍ ػػػػنً ػػعٍ ػػى يي تى ػػػمى  ؽه رً ػػػػػػػفى 
 

 
 

 قً ػػنى ػػعٍ ػػيي  مٍ ػػػػلى  فٍ إً  جً وٍ ػػػمى ػالٍ  لى رٍ ػػػػجى  ذُّ ػػػػبي ػيى كى  
 

 لدى تى اغٍ  بً رٍ غى في الٍ  مً رٍ جى لٍ لً  وي اجى ىى  فٍ إً 
 

 
 

 ؽً رً شٍ مى ى الٍ صى قٍ أى  ؼً رٍ الطَّ  ادً دى تً ارٍ  لى بٍ قػى  
 

 

                                                           
  َ  َٗشعر ابن طباطبا ص  - ُ
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فا١تتلقي ال يكاد يشعر بفرؽ كبَت ُب تلك اللوحة الوصفية اليت يقدمها 
الذم ٯتثل لصاحبو اٟتصن اٟتصُت ، فكأنو ليس مثلو ابن طباطبا ٢تذا اٟتصاف 

سريع سرعة السهم من الذكاء ْتيث إنو ليفهم ما يقولو لو فارسو ، ىو حصن ، ك 
 (ُألواف ا٠تيل عند أيب عيبىيدة )أدىم ، كىو األسود ، أكؿ ، كلونو  ٯترؽ ٨تو الرمٌية

، كقد أكرد أبو عبيدة بعض األحاديث النبوية ُب تفضيل أك  كمع الد٫تة ٧تده أغرم 
كىي البياض الذم يكوف ُب اٞتبهة ، كابن  (ِات الغرة )ك خَتية ا٠تيوؿ الدنىم ذ

طباطبا يتخذ من ىذه الغرة البيضاء كحو٢تا اللوف األسود ، ليشَت إىل ١تعاهنا ككأهنا 
الشمس تشق ظبلـ الليل كال ٘تحوه ، كمن ٙتة كاف تعجبو منها ، كبقية األكصاؼ 

قدٯتة ُب شأف الذائقة العربية ال اليت أتى ًا ابن طباطبا ال ٗتتلف عنا جاءت عليو
       َا٠تيل 

جاء عند كمن الصور الوصفية اليت جاءت فيها الشمس مشبػمهنا بو ما 
أيب اٞتيوش ٜتاركيو بن ق[ عن مرآة أىداىا إىل ُّٗالشاعر ا١تصرم ا١ترٯتي ] ت 

 ( :ّقاؿ منها ] طويل [ )ق[ ِِٖأٛتد بن طولوف ] ت 
 ارىؾه ػػػػػػػػػػػػػبى ػكى مي ػػػػػػيٍ ػػلى ػػده عى ػػػػػػػيػػى عً ػػا أىتى ػػػػػمَّ ػػكىلى 

 

 
 ٍحسً ػػنَّ ػًد الى الػػعٍ ػسَّ ػعى الػػػػالػًو طى ػػلي ًفيػػتػيقىابً  

 

 ةن ػػػػفى ػحٍ ػدىهي لىكى تي ػػػػػػي كىحٍ ػػػٍدحً ػػػػػكىلىٍم أىٍرضى مى 
 

 
نَّ ػػا الى يي ػػػػين ػافى كىشٍ ػػػػكىًإٍف كى    سً ػػػبٍ ػػاللّْ ػسي بً ػػػدى

 

 ٍدًر كىالشَّمًس كىالًَّتيػػػبى ػػًت الٍ ػػػػبًأيخٍ  ٍثتي ػػعى ػػبى 
 

 
 لن عىلىى اٍلبىٍدًر كىالشٍَّمسً ػا فىضٍ ػػرىأىٍيتي لىهى  

 

ػػًن طىػػػػٍلػػػػػعىػػػػػػػػةو  ػػًن ًمػػػػػػػػٍرآةو ألىٍحػػػػسى  بًػػأىٍحػػسى
 

 
 غىػػػدىٍت ًطينىةن ًلٍلمىٍجػًد ًفي صيػورىًة اإًلٍنسً  

 

                                                           
 –ا٢تند  -حيدر آباد  –مطبعة دائرة ا١تعارؼ العثمانية  –ق ُّٖٓ/ُط –أبو عبيدة : ا٠تيل  - ُ

  َ  َُّص  -الدكن 
  َ  ٖٓ -ٕٓالسابق ص  - ِ
 –دار ا٢تبلؿ  –ٚتع كتقدَل كٖتقيق ىبلؿ ناجي  –القاسم ا١ترٯتي كالبارع البغدادم : ديواهنما  - ّ

  َ  َِص  –دػ ت  –دمشق 
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فهو مل يشأ أف يقصر هتنئتو بالعيد على قصيدة مدحية يبعثها إليو ، كإ٪تا 
قد ارتأل أف يبعث إليو ىدية مادية ىي تلك ا١ترآة اليت ٚتع ٢تا من األكصاؼ ما 
٬تعلها أقيم كأجود من مدحية قد يرسلها إليو ، كمن أكصاؼ ىذه ا١ترآة الصفاء 

، بل إهنا لتفضيل البدر كالشمس كاللمعاف ، فهي فيهما شبيهة بالبدر كالشمس 
دل إىل األمَت ذم الطلعة ا١تاجدة     َألهنا سوؼ هتي

ًتكمة يريد أف يستهديها ابن عبد كاف كاتب  (ُ) كيقوؿ ا١ترٯتي ُب كصف
 ( :ِ] ٣تزكء الكامل [ )أٛتد بن طولوف 

 ًليػػػػػػػػػؤىمّْ ػػػػػػػًدم كىمي ػػػػػػػػػػػيّْ ػػا سى ػػػػػػيى 
 يػػتً ػػيبى ػػصً ػكى مي ػػػػػػػػيٍ ػػو ًإلى ػػػػػػػكي ػػأىشٍ 
 اػػػًدىى ػػًديػػػجى ػػػلىى بً ػػػػػبً ػػػبى الٍ ػػػػعً ػػػػػػلى 

يٍ ػػػكىلى   دَّةه ػػػػػػػػػػػػػػػػا عي ػػػػػػػػػػػػػػهى ػػنٍ ػػػكى مً ػػػػػدى
 نَّ ًليػػػػػػػػػػػػػدىاىي ػػػػػًإحٍ ػػػػػٍث بً ػػػػػعى ػػػابٍ ػػفى 

 رىاءى ًمثٍػػػػػفٍ ػػا صى ػػػػػػػػهى ػػػبً ٍد ػػػػػػػػػأىٍك جي 
 

 ٍن عىنىًت اللَّيىاًليػػػػتي مً ػػفٍ ػػًإٍف خً 
 اًليػػػمى ػػانىٍت جى ػػػػػػةو كى ػػػػػػػكَّ ػػػػػػًفي تً 

 وىاًليػػػػػػػػػنه بى ػػػػػػػػػػػا ًدمى ػػػػػػػػػهى ػػػى أىنٌ ػػػػكى ػفى 
 نى التّْكىًك اٍلغىوىاًليػػػػػبه مً ػػػػػخى ػػػني 

 زىاؿً ػػػػغى ػلى دىـً الٍ ػػػػػػػػثٍ ػػٍمرىاءى مً ػػػػػػػػػحى 
 ػػػلى الشٍَّمًس ًفي كىٍقًت الزَّكىاؿً 

 

فوجو الشبو اٞتامع بُت الشمس كالتكة ىو اللوف األصفر ، كقد جعلو  
عن كسط السماء ، كتبدأ ظبلؿ األشياء  الشمس ٘تيلاؿ حيث ك الشاعر كقت الز 

ُب االمتداد ، كمن ٙتة ٯتكن التماح فكرة الطوؿ ، فكأنو يريد تكة صفراء اللوف 
  َطويلة كالظبلؿ كقت الزكاؿ 

 ( :ّ] طويل [ )الصاحب بن عباد ُب كصف دينار كيقوؿ 

 
أىداه الشاعر إىل فخر الدكلة البويهي ، ككاف كزنو ألف مثقاؿ  إنو دينار

ككتب على أحد كجهيو مقطعتو أك قصيدتو القصَتة ذات األبيات السبعة ، كأك٢تا 
ىذا البيت الذم ٬تعل من لوف الدينار أٛتر يشبو الشمس ُب الشكل كالصورة 

  َكاللوف ، كلعلو كقت الغركب حيث ٘تيل الشمس إىل اٟتيمرة  
                                                           

  َالتىكمة : شريط من نسيج ييربط بو السركاؿ كٚتعها ًتكك   - ُ
  َ  ِٓديوانا القاسم ا١ترٯتي كالبارع القايل ػ سابق ػ ص  - ِ
 َ  ُٔٗالصاحب بن عباد ػ ديوانو ػ سابق ػ  - ّ
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عرضنا ُب الصفحات السابقة لتجاكر الرؤل ، أك للرؤل ا١تتجاكرة ُب 
ارتكزت عليو الفصوؿ الثبلثة الشعر العباسي متخذين من دالة الشمس مرتكزنا 

اليت أكدت مراحلها ٕتاكر الرؤل ُب النص الشعرم ، ْتيث أمكننا التماح ٕتاكر 
  َالرؤية اٞتمالية مع الرؤية العلوية ، أك الرؤية الوصفية ، أك العلوية مع الوصفية 

كلقد جعلنا عنواف الفصل األكؿ الرؤية اٞتمالية اليت ٘تحور حو٢تا 
لشمس ، كذلك ُب ا١تباحث الثبلثة اليت ٘تظهرت فيها الرؤية استخداـ دالة ا

اٞتمالية ، إذ دار ا١تبحث األكؿ حوؿ الغزؿ با١ترأة ، كقد رأينا السياقات اليت 
كردت فيها دالة الشمس ُب باب الغزؿ با١ترأة سياقات كلها تؤكد على ٚتالية 

ائها كصفائها ، كمل ٘تنع ىذه الرؤية اٞتمالية من  الشمس كمعادؿ ٞتماؿ ا١ترأة ًك
  َتداخل الرؤية العلوية اليت تشَت إىل علو مكانة ا١ترأة كرفعة شرفها 

كاألمر عينو كجدناه كذلك ُب ا١تبحث الثاٍل الذم دار حوؿ الغزؿ 
با١تذكر ، ىذه الظاىرة الشعرية اليت ارتبطت بصورة موسعة بشعر العصر العباسي 

من دراسات حوؿ شيوع ىذه الظاىرة ، كٔتا ، كقد عللنا ٢تذه الظاىرة ٔتا قرأناه 
ارتأيناه من أسباب أخرل أشرنا إليها ُب سياقها ، على أف ما حدا بنا إلدخاؿ 
الغزؿ با١تذكر ُب الرؤية اٞتمالية ىو التشابو أك التوحد كاالشًتاؾ فيما أضفاه 

  َالشعراء على الغلماف من أكصاؼ كجدناىا ُب تغز٢تم با١ترأة 
ثالث ، فقد دار حوؿ ا٠تمر ، فقد كجدنا الشعراء أما ا١تبحث ال

يتحدثوف عن ا٠تمر حديث غزؿ كعشق ُب بعض األحياف ، أك حديث امتداح 
ُب أحياف أخرل ، كُب كليهما كجدنا حضورنا كاسعنا لدالة الشمس ، كما ارتبط ًا 
من مدلوالت كالصفاء كالنقاء كاإلشراؽ ، أك دالالت التأثَت ا١تباشر من الشمس 
على ا٠تمر ُب صنعتها ، كمل نستبعد دخوؿ الرؤية العلوية من حيث استدعاء 
دالالت العلٌو ػ عليوى القيمة ػ كبعد ا١تناؿ أك عزمتو ، كقد أٟتقنا ٔتبحث ا٠تمر 
كصف الساقي أك الساقية ، أك كصف الوقت الذم يتم ُب تناكؿ ا٠تمر ٦تا يعٍت 

  َٕتاكر الرؤل الثبلثة ُب مبحث ا٠تمر 
علنا عنواف الفصل الثاٍل الرؤية العلوية ، كىو مستوحنى من مكانة كج

الشمس كجـر من األجراـ السماكية ، كربطنا ىذا العلٌو ٔتباحث ثبلثة ، كاف أك٢تا 
مبحث ا١تدح كاالعتذار ، كرأينا الشعراء العباسيُت يوظفوف ما ارتبط بالشمس من 
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تذركا ٢تم ، كمل ٘تنع تلك دالالت مادية كخلعو٫تا على مًن امتدحوىم أك اع
الدالالت ا١تادية العلوية من تداخل الدالالت اٞتمالية ، حيث كضاءة كجو 

ائو   َا١تمدكح كإشراقو ًك
كُب ا١تبحث العلوم الثاٍل تناكلنا الرثاء باعتباره مدحنا للمتوَب ٔتا كاف 

، كقد  لديو من ا٠تصاؿ اٟتميدة ، ككاف من بينها البهاء كاإلشراؽ كعلو ا١تكانة
رأينا الشعراء العباسيُت ػ كغَتىم من الشعراء السابقُت عليهم ػ يوظفوف دالة 
الشمس كقد أصاًا ا٢تم كالغم كاٟتزف على ا١تتوَب ، عندما كانوا يستدعوف  

  َكسوفها كأفو٢تا كاحتجاًا معللُت ذلك كلو الٟتزف على ا١تتوَب 
فخر بنوعيو القبلي أك كأما ا١تبحث العلوم األخَت ، فقد أدرناه حوؿ ال

اٞتماعي كالفردم الذاٌب ، كُب الفخر بنوعيو كجدنا دالالت الشرؼ كالرفعة كعلو 
ا١تكانة كالقوة كالشجاعة ، ككلها تعزز فكرة الفخر بوصفو التغٍت با١تآثر الفردية 

  َكاٞتماعية 
كأما الفصل الثالث ػ األخَت ػ فقد عنونا لو بالرؤية الوصفية ، حيث 

شمس الدالة احملورية اليت يدكر حو٢تا اٟتديث ، ٔتعٌت أف عناصر اللوحة جاءت ال
الوصفية كلها تتآزر من أجل رسم صورة للشمس ، صورة جعلناىا إما فنية ػ كما 
ُب ا١تبحث األكؿ ػ حيث عمد الشعراء إىل رسم لوحات فنية للشمس غلب عليها 

جسيم الذم ٖتولت فيو التشخيص الذم أجرل الركح كاٟتياة ُب الشمس ، أك الت
الشمس من جـر ٝتاكم ال يدرؾ إال باٟتاسة البصرية ، إىل كائن ٯتكن ١تسو أك 
التأثر بو ، بينما كاف ا١تبحث الثاٍل عبارة عن عملية كصفية خالصة قد تتعلق 
بالوقت أك الزمن ، أك تتعلق بأثر الشمس على النبات أك اٟتيواف ،أك عبلقة 

  َخرل الشمس ببعض ا١توجودات األ
كُب ضياء ما قدمناه مستخلصنا ىنا كمستوَبن ُب فصوؿ البحث الثبلثة 

 ٯتكننا أف ٩تلص إىل بعض النتائج كمنها :
إف الشعر العريب ُب العصر العباسي شأنو شأف العصور السابقة عليو 
يتسم بالثراء كالتعدد الداليل الذم يعٍت انتفاء النظرة األحادية اليت يؤتى ًا لعضىد 

ن فكرة يريد صاحبها أف ينشرىا ، كإ٪تا ىذا الشعر ٣تاؿ كاسع لتداخل الرؤل م
  َكٕتاكرىا دكف أف نقصره على رؤية بعينها 
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إف الشعر العريب كلو على مدار أعصره ا١تتعددة عبارة عن سلسلة متصلة 
اٟتلقات كل حلقة تبلمس سابقتها كالحقتها ٦تا يعٍت تأثر الشعراء العباسيُت 

كتأثَتىم ػ ببل شك ػ ُب الحقيهم ، دكف أف يعٍت ذلك غياب بسابقيهم 
الشخصية ، أك ٘تاىيها ُب السابق ، فإف اٟتلقة ُب السلسلة ٖتتفظ بشكلها 

   َككياهنا رغم ارتباطها ٔتا قبلها كما بعدىا 
مل ينفصل الشعراء العباسيوف عن ٣تتمعهم الذم كانوا يعيشوف فيو ، 

اصره كقد بدا ذلك كاضحنا فيما كانت عليو ثقافة كٯتثلوف عنصرنا ىامها من عن
معظم الشعراء ، تلك الثقافة اليت تعٍت مشولية العلم كسعة اإلدراؾ كغزارة الًفكىر ، 
كلقد الحظنا عدـ انفصا٢تم من علـو عصرىم مثل علـو : الفلسفة كالتاريخ 

ُب نشرىا سا٫تت الًتٚتة كالدين كالفلك كاللغة كالنحو كغَتىا من العلـو اليت 
تلك تركت بينهم من ثقافات األمم األخرل كا٢تندية كالفارسية كاليونانية ، كقد 

   َآثارىا كاضحة ُب أشعارىم العلـو 
كُب ضياء تلك اآلثار مل تستبعد دراستنا ىذه إطبللة األثر ا١تيثولوجي ، 
أك الفكر األسطورم على بعض الصور الشعرية اليت ارتبطت باألفبلؾ كالنجـو ، 
أك بالشمس كالقمر كالعبلقة بينهما ، دكف أف يكوف ُب تلك الصور الشعرية ردة 

ف ذلك منحنا فنيها انتحاه الشعراء كثنية أك شركية ألصحاًا من الشعراء ، كإ٪تا كا
العباسيوف ، كىو منحى يتخذ من البساطة كالسطحية مسلكنا بعيدنا من الدالالت 

  َالرمزية اليت ٯتكن أف ترتبط بالتفسَت ا١تيثولوجي للشعر العريب 
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 المصادر أكالن : 
 القرآف الكرَل

 ا١تقدس الكتاب
 القديمة : المراجعثانينا : 

  ٧تم الدين أٛتد بن إٝتاعيل ابن األثَت :
سكندرية اإل -منشأة ا١تعارؼ   –ٖتقيق د/٤تمد زغلوؿ سبلـ  –جوىر الكنز ػ ُ

 َ ـ َََِ
 ابن األحنف : أبو الفضل العباس :

  َـ ُْٓٗدار الكتب ا١تصرية  –شرح كٖتقيق د/ عاتكة ا٠تزرجي  –ديوانو ػ ِػ 
 عبد اهلل بن ٤تمد األنصارم األحوص : 

 –تقدَل د/ شوقي ضيف  –ٚتع كٖتقيق عادؿ سليماف ٛتودة  –شعره ػ ّ
  َ  القاىرة –مكتبة ا٠تا٧تي  –ـ َُٗٗ/ِط

 األزىرم : أبو منصور ٤تمد بن أٛتد 
الدار  -راجعو ٤تمد علي النجار  –ٖتقيق عبد السبلـ ىاركف  –هتذيب اللغة ػ ْ

 َ ـُْٔٗمصر  – للتأليف كالًتٚتةا١تصرية 
 األصفهاٍل : أبو علي ا١ترزكقي  

  َا٢تند   –حيدر آباد  –دائرة ا١تعارؼ  –ق ُِّّ/ُاألزمنة كاألمكنة طػ ٓ
 األصفهاٍل : أبو الفرج علي بن اٟتسُت 

 بَتكت –ـ دار صادر ََِٖ/ّٖتقيق د/ إحساف عباس كرفيقيو ط –األغاٍل ػ ٔ
رياض الريس للكتب  –ـ ُُٗٗ/ُط –جليل العطية ٖتقيق  –الديارات ػ ٕ

  َ قربص –لندف  –كالنشر 
 األعلم الشنتمرم : 

 –تقدَل كفهرسة د/ حنا نصر اٟتيت  –شرح ديواف علقمة بن عبدة الفحل ػ ٖ
  َ  بَتكت –دار الكتاب العريب  –ـ ُّٗٗ/ ُط

 األفليلي : أبو القاسم إبراىيم بن زكريا 
 –ـ ُِٗٗ/ُط –راسة كٖتقيق د/ مصطفى علياف د –شرح شعر ا١تتنيب ػ ٗ

  َبَتكت    –مؤسسة الرسالة 
  ٤تمود شكرماأللوسي : 
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عٍتى بشرحو كتصحيحو كضبطو ٤تمود  –بلوغ األرب ُب معرفة أحواؿ العريب ػ َُ
  َ بَتكت –ت َد –دار الكتب العلمية  –ًجة األثرم 

  سعيد بن أكس بن ثابت األنصارم : أبو زيد
دار الشركؽ  –ٖتقيق كدراسة د/ ٤تمد عبد القادر أٛتد  –النوادر ُب اللغة ػ ُُ
  َ  القاىرة –ـ ُُٖٗ/ُط –

 البارع البغدادم : اٟتسُت بن ٤تمد بن عبد الوىاب : 
 –عامل الكتب  –ـ ُٖٗٗ/ُط –ٖتقيق ىبلؿ ناجي  –طرائف الطرؼ ػ ُِ

 َ  بَتكت
 الببغاء : أبو الفرج عبد الواحد بن نصر 

مؤسسة  –ـ ُّٖٗ/ُط –دراسة كٖتقيق سعود ٤تمود اٞتابر  –شعره ػ ُّ
  َقطر   -الدكحة   –الشرؽ للعبلقات العامة للنشر كالًتٚتة  

 البحًتم : الوليد بن عبادة
دار  –ـ ُٕٕٗ/ّط –ٖتقيق كتعليق كشرح حسن كامل الصَتُب  –ديوانو ػ ُْ

   َالقاىرة   –ا١تعارؼ 
 ٤تمد بن إٝتاعيلالبخارم : أبو عبد اهلل  

  َدمشق   –دار ابن كثَت  –ـ ََِِ/ُط –صحيح البخارم ػ ُٓ
 بشار: أبو معاذ بن برد ا

ٞتنة التأليف  –تقدَل كشرح كتكميل ٤تمد الطاىر بن عاشور  –و ديوانػ ُٔ
 َـ  ُٔٔٗالقاىرة  –كالًتٚتة كالنشر 

 الربقوقي : عبد الرٛتن  
   َـ  ُٖٔٗبَتكت  –دار الكتاب العريب  –شرح ديواف ا١تتنيب ػ ُٕ

 البسيت : أبو الفتح علي بن ٤تمد بن اٟتسُت
مطبوعات ٣تمع اللغة  –ٖتقيق درية ا٠تطيب ك لطفي الصقاؿ  –ديوانو ػ ُٖ

    َـ  ُٖٗٗدمشق  –العربية 
 البصَت : أبو علي الفضل بن جعفر الكاتب 

 –ـ ُٗٗٗ/ُط –/ يونس أٛتد السامرائي صنعة كٖتقيق د –ديوانو ػ ُٗ
  َبَتكت   –مؤسسة ا١تواىب للطبع كالنشر 

 التربيزم : أبو زكريا ٭تِت بن علي  
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 –دراسة كٖتقيق د/ خلف رشيد نعماف  –ا١توضح ُب شرح شعر ا١تعرم ػ َِ
  َبغداد   –ـ دار الشؤكف الثقافية العامة َََِ/ُط

 الًتمذم : أبو عيسى ٤تمد بن عيسى بن سورة 
طبعة بيت األفكار  –اعتٌت بو فريق من بيت األفكار  –جامع الًتمذم ػ ُِ

   َ  ـُٗٗٗالسعودية  –الرياض  –الدكلية 
 أبو اٟتسن علي بن ٤تمد التهامي : 

ـ دار العلـو للطباعة ُٖٓٗ/ُط –ٖتقيق عثماف صاحل الفريح  –ديوانو ػ ِِ
 َ  السعودية –الرياض  –كالنشر 

 تقٌي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليمابن تيمية : 
طبعة كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد  –٣تموع الفتاكل ػ ِّ
 َ  ـََِْالسعودية  –

 أبو منصور عبد ا١تلك بن ٤تمد بن إٝتاعيل الثعاليب : 
دار الشؤكف الثقافية العامة  –اهلل اٞتادر ديوانو دراسة كٖتقيق د/ ٤تمود عبد ػ ِْ
  َ   ـَُٗٗ/ُط –بغداد  –

 ثعلب : أبو العباس أٛتد 
 -ُٔٗٗ/ُط –شرح كتعليق د/ ٤تمد عبد ا١تنعم خفاجي  –قواعد الشعر ػ ِٓ

  َ  الدار ا١تصرية اللبنانية
 اٞتاحظ : أبو عثماف عمرك بن ْتر بن ٤تبوب 

ا١تطبعة  -ـُُْٗ/ُط –ٖتقيق أٛتد زكي باشا  –التاج ُب أخبلؽ ا١تلوؾ ػ ِٔ
  َاألمَتية بالقاىرة  

 اٞترجاٍل : القاضي علي بن عبد العزيز 
إشراؼ كمراجعة إبراىيم  –ٚتع كٖتقيق كدراسة ٝتيح إبراىيم صاحل  –ديوانو ػ ِٕ

  َسورية   –دار البشائر  –ـ ََِّ/ُط –صاحل 
 ابن جعفر : أبو الفرج قدامة 

ا١تطبعة  –ـ ُّْٗ/ُط –سى منوف يضبط كشرح ٤تمد ع –نقد الشعر ػ ِٖ
  َالقاىرة   –ا١تليجية 

 اٞتمحي : ٤تمد بن سبلـ : 
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 –دار ا١تدٍل  –قرأه كشرحو ٤تمود ٤تمد شاكر  –طبقات فحوؿ الشعراء ػ ِٗ
   َ  ـُْٕٗ

 ابن جٍت : أبو الفتح عثماف  
 –ٖتقيق د/ رضا رجب  –الفسر الكبَت ػ شرح ابن جٍت لديواف ا١تتنيب ػ َّ
  َدمشق  –دار الينابيع  –ـ ََِْ/ُط

 أبو اٟتسن عليابن اٞتهم : 
 –دار اآلفاؽ اٞتديدة  –ـ َُٖٗ/ِط –ٖتقيق خليل مردـ بك  –ديوانو ػ ُّ

  َ  بَتكت
  أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي  ابن اٞتوزم : 

 –ـ ُٔٔٗ/ُط –تقدَل كٖتقيق عبد الرٛتن ٤تمد عثماف  – ا١توضوعاتػ ِّ
   َ  السعودية –ا١تكتبة السلفية 

 اٟتا٘تي : أبو علي ٤تمد بن اٟتسن بن ا١تظفر 
دار الرشيد  –ٖتقيق د/ جعفر الكتاٍل  –حلية احملاضرة ُب صناعة الشعر ػ ّّ

  َـ  ُٕٗٗالعراؽ  –كزارة الثقافة كاإلعبلـ  –للنشر 
 : امرؤ القيس بن حيٍجر بن اٟتارث :ابن حيٍجر 

  َدار ا١تعارؼ  –ـ َُٗٗ/ٓط –ٖتقيق ٤تمد أبو الفضل إبراىيم  –ديوانو ػ ّْ
 بن حجر : أكسا

دار صادر  –ـ ُٕٗٗ/ّط –ٖتقيق كشرح د/ ٤تمد يوسف ٧تم  –ديوانو ػ ّٓ
  َ  بَتكت –

 اٟتمداٍل : أبو فراس 
  َ  ـُْْٗبَتكت  –ٚتع كنشر كتعليق سامي الدىاف  –ديوانو ػ ّٔ

 اٟتمصي : ديك اٞتن أبو ٤تمد عبد السبلـ بن رغباف :  
 –دار الثقافة  –ٖتقيق كتكملة د/أٛتد مطلوب كعبد اهلل اٞتبورم  –ديوانو ػ ّٕ

  َـ  ُْٔٗ –بَتكت 
 ابن حينوس : أبو الفتياف ٤تمد بن سلطاف  

 -مطبوعات ايمع العلمي بدمشق  –نشر كٖتقيق خليل مردـ بك  –ديوانو ػ ّٖ
  َـ  ُُٓٗسوريا 

 ا٠تزاعي : أبو الشيص ٤تمد بن عبد اهلل بن رزين 
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ا١تكتب  –ـ ُْٖٗ/ُط –صنعة عبد اهلل اٞتبورم  –ديوانو كأخباره ػ ّٗ
  َبَتكت   –اإلسبلمي 

  أبو بكر أٛتد بن علي بن ثابت  ا٠تطيب البغدادم :
 –كضبط كتعليق د/ بشار معركؼ عواد ٖتقيق  –تاريخ مدينة السبلـ ػ َْ
 َ بَتكت –دار الغرب اإلسبلمي  –ـ ََُِ/ُط

 شهاب الدين أٛتد بن ٤تمد بن عمر ا٠تفاجي : 
تقدَل كتصحيح كتوثيق  –شفاء الغليل فيما ُب كبلـ العرب من الدخيل ػ ُْ

  بَتكت –دار الكتب العلمية  –ـ ُٖٗٗ/ُط –كشرح للغريب د/ ٤تمد كشاش 
 ٘تاضر بنت عمرك بن اٟتارث ا٠تنساء :

مطبعة  -ـُٖٓٗ/ُط –ٖتقيق كدراسة د/ إبراىيم عوضُت  –ديواهنا ػ ِْ
  َ  القاىرة –السعادة 

 الرفٌاء : أبو اٟتسن السرم بن أٛتد
 بَتكت -دار صادر  –ـ ُٔٗٗ/ُط –تقدَل كشرح كـر البستاٍل  –ػ ديوانو ّْ
 –ٖتقيق ماجد حسن الذىيب  –احملب كاحملبوب كا١تشمـو كا١تشركب ػ ْْ

  َـ   ُٖٔٗمطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق 
 ٤تمد بن أيب أٛتد اٟتسُت  الرضي : الشريف

 –شرحو كعلق عليو كضبطو كقٌدـ لو د/ مصطفى حبلكم  –ديوانو ػ ْٓ
 َ  بَتكت –دار األرقم بن أيب األرقم  –ـ ُٗٗٗ/ُط

 الرقي : ربيعة بن ثابت بن ٞتأ  
 –منشورات كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي  –صنعة زكي ذاكر العاٍل  –شعره ػ ْٔ

  َـ َُٖٗدمشق 
 ابن الركمي : علي بن العباس بن جريج 

دار الكتب كالوثائق  –ـ ََِّ/ّط –ٖتقيق د/ حسُت نصار  –ديوانو ػ ْٕ
  َمصر  –القومية 

  جبلؿ الدين عبد الرٛتن السيوطي :
ـ ََِٗ/ِط –ٖتقيق د/ حاًب صاحل الضامن  –جر الذيل ُب علم ا٠تيل ػ ْٖ
  َ  دمشق –دار البشائر  –

 الشابشيت : أبو اٟتسن علي بن ٤تمد 
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 –مطبعة ا١تعارؼ  –ـ ُٔٔٗ/ِط -ٖتقيق د/ كوركيس عواد  –الديارات ػ ْٗ
  َ بغداد

  فضلعلي بن اٟتسن بن علي بن ال صر در : 
 –مكتبة ا٠تا٧تي  –ٖتقيق كدراسة د/ ٤تمد سيد علي عبد العاؿ  –ديوانو ػ َٓ
  َ   ـََِٖ/ُط

 أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسن  الصنوبرم : أبو بكر
   بَتكت –دار صادر  –ـ ُٖٗٗ/ُط –ٖتقيق د/ إحساف عباس  –ديوانو ػ ُٓ

 الصورم : عبد احملسن بن ٤تمد بن أٛتد 
ـ ُُٖٗ/ُط –ٖتقيق مكي السيد جاشم ك شاكر ىادم شكر  –ديوانو ػ ِٓ
  َالعراؽ   –منشورات كزارة الثقافة كاإلعبلـ  –دار الرشيد للنشر  –

 أبو بكر ٤تمد بن ٭تِت الصويل : 
 –ـ َُٖٗ/ّط –ٖتقيق كتعليق خليل عساكر كرفيقيو  –أخبار أيب ٘تاـ ػ ّٓ

   َ  بَتكت –دار اآلفاؽ اٞتديدة 
 الطائي : أبو ٘تاـ حبيب بن أكس : 

دار  –ـ ُّٖٗ/ْط –ٖتقيق د/ ٤تمد عبده عزاـ  –ديوانو بشرح التربيزم ػ ْٓ
  َالقاىرة   –ا١تعارؼ 

 أبو اٟتسن ٤تمد بن أٛتد ابن طباطبا العلوم : 
 –عىماف  –جامعة البًتا  –ٚتع كٖتقيق كتقدَل د/ شريف عبلكنة  –شعره ػ ٓٓ

  َ  ـََِِاألردف 
دار العلـو للطباعة كالنشر  –ٖتقيق د/ عبد العزيز ناصر ا١تانع  –عيار الشعر ػ ٔٓ
 َ  ـُٖٓٗالرياض  –

 إٝتاعيل  بن عباد : الصاحبا 
مكتبة  –ـ ُٓٔٗ/ُط –ٖتقيق الشيخ ٤تمد حسن آؿ ياسُت  –ديوانو ػ ٕٓ

  َ  بغداد –النهضة 
 ابن عبد ربو : الفقيو األندلسي أٛتد بن ٤تمد 

دار الكتب  –ـ ُّٖٗ/ُط –ٖتقيق د/ عبد اييد الًتحيٍت  –العقد الفريد ػ ٖٓ
  َبَتكت   –العلمية 

 أبو عيبيدة : معمر بن ا١تثٌت 
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حيدر آباد  –مطبعة دائرة ا١تعارؼ العثمانية  –ق ُّٖٓ/ ُط –ا٠تيل ػ ٗٓ
  َا٢تند   –الدكن 

 إٝتاعيل بن القاسم أبو العتاىية : 
 -دار ا١تبلح للطباعة كالنشر  –ٖتقيق د/شكرم فيصل  –أشعاره كأخباره ػ َٔ

   َ  ـُٓٔٗمطبعة جامعة دمشق 
 العسقبلٍل : ابن حجر 

 –ترقيم كتبويب ٤تمد فؤاد عبد الباقي  –فتح البارم بشرح صحيح البخارم ػ ُٔ
  َ  قُّٕٗ –ا١تكتبة السلفية 

  ق[ِّٖ]ت  العسكرم : أبو أٛتد اٟتسن بن عبد اهلل
مطبعة  –ـ ُْٖٗ/ِط –ٖتقيق عبد السبلـ ىاركف  –ا١تصوف ُب األدب ػ ِٔ

   َحكومة الكويت  
 ق[ّٓٗالعسكرم : أبو ىبلؿ اٟتسن بن عبد اهلل بن سهل ]ت

 –دار الغرب اإلسبلمي  –ٖتقيق أٛتد سليم غاًل  –ديواف ا١تعاٍل ػ ّٔ
  َ بَتكت –ـ ََِّ/ُط

ٖتقيق علي ٤تمد البجاكم ك٤تمد أبو  –الكتابة كالشعر  –كتاب الصناعتُت ػ  ْٔ
عيسى البايب  –دار إحياء الكتب العربية  –ـ ُِٓٗ/ُط –الفضل إبراىيم 

  َالقاىرة   –اٟتليب 
 بن عقيل بن ببلب بن جرير  عمارةبن عقيل : ا

 –ساعدت كزارة اإلعبلـ على نشره  –ديوانو ٚتع كٖتقيق شاكر العاشور ػ ٓٔ
 َ  بغداد –ـ ُّٕٗ/ُط

  الشريف أبو اٟتسن علي بن اٟتسُت  العقيلي :
القاىرة  –دار إحياء الكتب العربية  –ٖتقيق د/ زكي احملاسٍت  –ديوانو ػ ٔٔ

 َ  ـَُٓٗ
 ابن أيب عوف : أبو إسحاؽ 

مطابع جامعة   –عيٍت بتصحيحو ٤تمد عبد ا١تعُت خاف  –التشبيهات ػ ٕٔ
 َت  َد  –كمربدج 

 ٣تد الدين ٤تمد بن يعقوب الفَتكز آبادم : 
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ٖتقيق مكتب الًتاث بؤسسة الرسالة بإشراؼ ٤تمد نعيم  –القاموس احمليط ػ ٖٔ
 َ  بَتكت –مؤسسة الرسالة  –ـ ََِٓ/ٖط –العرقسوسي 

 ابن قتيبة : عبد اهلل بن ٤تمد 
  َـ ُٖٖٗبغداد  –دار الشئوف الثقافية العامة  –األنواء ُب مواسم العرب ػ ٗٔ
دار ا١تعارؼ  –ـ ُِٖٗ/ِط –ٖتقيق أٛتد ٤تمد شاكر  –الشعر كالشعراءػ َٕ
  َالقاىرة  –
 أبو اٟتسن حاـزالقرطاجٍت :   

 –تقدَل كٖتقيق ٤تمد اٟتبيب بن ا٠توجة  –منهاج البلغاء كسراج األدباء ػ ُٕ
   َ  بَتكت –دار الغرب اإلسبلمي  –ـ ُٖٔٗ/ّط

 كاٍل : أبو علي اٟتسن بن رشيق : َت الق
ٖتقيق كتعليق ٤تمد ٤تيي الدين عبد  –العمدة ُب ٤تاسن الشعر كآدابو كنقده ػ ِٕ

   َبَتكت   –دار اٞتيل  –ـ ُُٖٗ/ٓط –اٟتميد 
 اإلماـ مشس الدين ٤تمد بن أيب بكر :اٞتوزية ابن قيم 

 –ق ُُّْ/ُط –ٖتقيق ٤تمد عزير مشس  –ركضة احملبُت كنزىة ا١تشتاقُت ػ ّٕ
  َ  كة ا١تكرمةم –دار عامل الفوائد 

 الكاتب : خالد بن يزيد  
دمشق  –منشورات كزارة الثقافة  –دراسة كٖتقيق كارين صادر  –ديوانو ػ ْٕ

   َ  ـََِٔ
 الكندم : امرؤ القيس 

دار ا١تعارؼ  –ـ َُٗٗ/ٓط –ٖتقيق ٤تمد أبو الفضل إبراىيم  –ديوانو ػ ٕٓػ 
   َالقاىرة   –

 ماٍل ا١توسوس : ٤تمد بن القاسم ا١تصرم  
منشورات كزارة  –ٚتع كٖتقيق عادؿ العامل  –شعر ماٍل ا١توسوس كأخباره ػ ٕٔ

  َـ  ُٖٖٗدمشق  –الثقافة 
 أبو القاسم علي بن اٟتسُت بن موسى ا١ترتضى : الشريف

  َ  بَتكت –دار اٞتيل  –ـ ُٕٗٗ/ُط –شرح د/ ٤تمد التو٧تي  –ديوانو ػ ٕٕ
 ا١ترزباٍل : أبو عبيد اهلل ٤تمد بن عمراف بن موسى
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 –دار صادر  –ـ ََِٓ/ُط –ٖتقيق د/فاركؽ أسليم  –معجم الشعراء ػ ٖٕ
  َ  بَتكت

 عبد اهلل ابن ا١تعتز : 
القاىرة  –دار ا١تعارؼ  –دراسة كٖتقيق د/ ٤تمد بديع شريف  –ديوانو ػ ٕٗ

 َ  ـُٕٕٗ
مطبعة اإلقباؿ  –فسر ألفاظو ككقف على طبعو ٤تيي الدين ا٠تياط  –ديوانو ػ َٖ
    َق  ُِّّبَتكت  –

 –مطبعة ا١تعارؼ  –لوين  َٖتقيق ب  –صنعة الصويل  –شعره ػ ُٖ
  َـ  ُْٓٗاستانبوؿ

دار  –ـ ُٕٔٗ/ّط –ٖتقيق عبد الستار أٛتد فراج  –طبقات الشعراء ػ ِٖ
  َ  القاىرة –ا١تعارؼ 

ٖتقيق كتقدَل د/جورج قنازع ، د/فهد  –فصوؿ التماثيل ُب تباشَت السركر ػ ّٖ
  َـ  ُٖٗٗمطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق  –أبو خضرة 

 ا١تعرم : أبو العبلء
ٖتقيق مصطفى  –شركحو للتربيزم كالبطليوسي كا٠توارزمي  –سقط الزند ػ ْٖ

ئة ا١تصرية العامة ا٢تي –ـ ُٖٔٗ/ّط –السقا كرفاقو بإشراؼ د/ طو حسُت 
  َللكتاب 

ـ ُِٗٗ/ِط –ٖتقيق د/ عبد اييد دياب  –شرح ديواف أيب الطيب ا١تتنيب ػ ٖٓ
  َالقاىرة   –دار ا١تعارؼ  –

 ابو ذريح ٤تمد موىل بٍت صيبىَت بن يربوع ابن مناذر : 
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود  –ٚتع كٖتقيق د/ ٤تمد غريب  –شعره ػ ٖٔ

 –اإلسكندرية  –دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر  –داع الشعرم البابطُت لئلب
  َ  ـََِٗمصر 

 ابن منظور : ٤تمد بن مكـر
  َت   َد –بَتكت  –دار صادر  –لساف العرب ػ ٕٖ

 النمرم : أبو الفضل منصور بن سلمة 
 –مطبوعات ٣تمع اللغة العربية  –ٚتع كٖتقيق الطيب العشاش  –شعره ػ ٖٖ

  َـ  ُُٖٗدار ا١تعارؼ للطباعة  –دمشق 



- 168 - 
 

 النواجي : مشس الدين ٤تمد بن اٟتسن 
 - مطبعة إدارة الوطن –حلبة الكميت ُب األدب كالنوادر ا١تتعلقة با٠تمريات ػ ٖٗ

   َ  قُِٗٗ القاىرة
 أبو نواس : اٟتسن بن ىانئ

فيسبادف  –دار النشر فرانًت شتاينر  –ٖتقيق غريغور شولر  –ديوانو ػ َٗ
  َا١تطبعة الكاثوليكية   -ٚتعية ا١تستشرقُت األ١تانية  -ـُِٖٗ

 ا٢تبليل : ٛتيىٍيد بن ثور  
ايلس الوطٍت  –د/٤تمد شفيق البيطار  –ٚتع كٖتقيق كدراسة  –ديوانو ػ ُٗ

 الكويت  –ـ ََِِ/ُط – ِّالسلسلة الًتاثية رقم –للثقافة كالفنوف كاآلداب 
 أبو الفضل أٛتد بن اٟتسُت ا٢تمذاٍل : بديع الزماف

دار  –ـ ََِّ/ِط –دراسة كٖتقيق يسرم عبد الغٍت عبد اهلل  –ديوانو ػ ِٗ
  َ  بَتكت –الكتب العلمية 

 أبو الفرج ٤تمد بن أٛتدالوأكاء الدمشقي : 
 –كٖتقيق ككضع فهارسو د/ سامي الدىاف ديوانو ، عيٍت بنشره ػ ّٗ
  َ  بَتكت –دار صادر  –ـ ُّٗٗ/ِط

 الواحدم : أبو اٟتسن أٛتد بن ٤تمد بن علي 
  َـ  ُُٖٔطبعة برلُت احملركسة  –شرح ديواف أيب الطيب ا١تتنيب ػ ْٗ

 ابن ككيع : أبو ٤تمد اٟتسن بن علي  
 –خليفة بن إدريس  عمرحققو كقدـ لو  –ا١تنصف للسارؽ كا١تسركؽ منو ػ ٓٗ
  َليبيا   –بنغازم  –مطابع جامعة قار يونس  –ـ ُْٗٗ/ُط

  الكاتب أبو اٟتسُت إسحاؽ بن إبراىيم  ابن كىب :
مكتبة  –تقدَل كٖتقيق د/ حفٍت ٤تمد شرؼ  –الربىاف ُب كجوه البياف ػ ٔٗ

    َ  ـُٗٔٗالقاىرة  –الشباب 
 المراجع الحديثة :

 أشتية : دعاء ىشاـ بكر
جامعة  –رسالة ماجستَت  –دراسة ميثولوجية  –العُت ُب الشعر اٞتاىلي ػ ٕٗ

     َـ  َُِْفلسطُت  –نابلس  –النجاح 
 أمُت : أٛتد 
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  َمكتبة النهضة ا١تصرية   –ـ ُّٓٗ/ّط –فيض ا٠تاطر ػ ٖٗ
 البطل : د/ علي  

أصو٢تا دراسة ُب  –الصورة ُب الشعر العريب حىت آخر القرف الثاٍل ا٢تجرم ػ ٗٗ
  َبَتكت  –دار األندلس  –ـ ُُٖٗ/ِط –كتطورىا 

 بكار : يوسف حسُت 
 ـ  ُُٕٗالقاىرة  –دار ا١تعارؼ  –إتاىات الغزؿ ُب القرف الثاٍل ا٢تجرم ػ ََُ

  اٞتبورم : د/ ٭تِت
 –مؤسسة الرسالة  –ـ ُٖٔٗ/ٓط –الشعر اٞتاىلي خصائصو كفنونو ػ َُُ

  َبَتكت 
 حبيب : القس د/صموئيل كرفاقو 

  َالقاىرة   –دار الثقافة  –ـ ُٓٗٗ/ِط –دائرة ا١تعارؼ الكتابية ػ َُِ
 حسن : د/ رشدم علي  

دار يافا  –ـ ََُِ/ُط –إعداد كٚتع كٖتقيق  -شعراء عباسيوف ػ َُّ
  َاألردف   –عىمماف  –العلمية للنشر كالتوزيع 

 حسُت : د/ ٤تمد ٤تمد
دار  –أساليب الصناعة ُب شعر ا٠تمر كاألسفار بُت األعشى كاٞتاىليُت ػ َُْ

  َـ  ُِٕٗبَتكت  –النهضة العربية 
 ا٠تطيب : د/ عماد علي  

دار  –دراسة ُب نقد كٖتليل الشعر اٞتاىلي  –الصورة الفنية أسطوريها ػ َُٓ
  َـ  ََِٔاألردف  –عىٌماف  –جهينة 

 خفاجي : د/ ٤تمد عبد ا١تنعم
  َـ   َُٗٗبَتكت  –دار اٞتيل  –اٟتياة األدبية بعد ظهور اإلسبلـ ػ َُٔ
 –دار الكتاب اللبناٍل  –ـ ُّٕٗ/ِط –اٟتياة األدبية ُب عصر بٍت أمية ػ َُٕ
 َ بَتكت

 خليف : د/يوسف
 –دار غريب  –ـ َََِ/ِط –٨تو منهج جديد  –ُب الشعر العباسي ػ َُٖ

  َالقاىرة 
 سيبرضواف : د/ ياسر عبد اٟت
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مكتبة  –ـ ََُِ/ُط –التناص عند شعراء صنعة البديع العباسيُت ػ َُٗ
   َالقاىرة  –اآلداب 

دائرة الثقافة  –ـ َُِْ/ ُط –ا١ترأة العربية ٪توذجنا  –الشعر كالتلقي ػ َُُ
  َاإلمارات العربية ا١تتحدة  –الشارقة  –كاإلعبلـ 

، كىو الكتاب  ا١تيثولوجية كالدينيةالشمس ُب الشعر األموم بُت الرؤية ػ ُُُ
  ـَُِٖـ/َُِٕاٟتائز على ا١تركز الثاٍل ُب مسابقة اٖتاد األدباء الدكيل الثانية 

منشور ُب  –موقع األلوكة اإللكًتكٍل  –الشمس ُب شعر ا١تعرم ػ ُُِ
  َ ـَُِٖ/ُ/ُّ

 ركمية : د/ كىب أٛتد 
 –قصيدة ا١تدح ٪توذجنا  –بنية القصيدة العربية حىت هناية العصر األموم ػ ُُّ

  َـ  ُٕٗٗسوريا  –دمشق  –دار سعد الدين 
 أٛتد   السامرائي : د/ يونس  

  َ  بَتكت –عامل الكتب  –ـ َُٗٗ/ِط –شعراء عباسيوف ػ ُُْ
 الشورل : د/ مصطفى عبد الشاُب

  َ  القاىرة –لو٧تماف  –ـ ُٔٗٗ/ُط –الشعر اٞتاىلي تفسَت أسطورم ػ ُُٓ
 طو : طو غالب عبد الرحيم  

 –رسالة ماجستَت  –صورة ا١ترأة ا١تثاؿ كرموزىا الدينية عند شعراء ا١تعلقات ػ ُُٔ
  َـ  ََِّفلسطُت  –نابلس  –جامعة النجاح 

 ضيف : د/ شوقي 
دار  –ـ ََِِ/َِط –العصر اإلسبلمي  ِج –تاريخ األدب العريب ػ ُُٕ

  َالقاىرة    –ا١تعارؼ 
 –دار ا١تعارؼ  –ـ ُٕٖٗ/ٖط –التطور كالتجديد ُب الشعر األموم ػ ُُٖ

    َالقاىرة  
  عطواف : د/ حسُت 

بَتكت  –دار اٞتيل  –الزندقة كالشعوبية ُب العصر العباسي األكؿ ػ ُُٗ
  َـ  ُْٖٗ

 اد : عباس ٤تمودالعق
   َ  ـُِٖٗبَتكت  –ا١تكتبة العصرية  –حياتو من شعره  –ابن الركمي ػ َُِ
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اٞتزء الثاٍل :  –ايلد السادس غشر  –ايموعة الكاملة  –أبو نواس ػ ُُِ
   َبَتكت   –دار الكتاب اللبناٍل  –ـ َُٖٗ/ُط –الًتاجم كالسَت 

 علي : د/ جواد
ساعدت جامعة  –ـ ُّٗٗ/ِط –ا١تفصل ُب تاريخ العرب قبل اإلسبلـ ػ ُِِ

   َبغداد على نشره  
 أبو عوف : أمل ٤تمود

رسالة  –شعراء ا١تعلقات ٪توذجنا  –اللوف كأبعاده ُب الشعر اٞتاىلي ػ ُِّ
فلسطُت  –نابلس  –جامعة النجاح الوطنية  –كلية الدراسات العليا   –ماجستَت 

  َـ ََِّ
 العيد : د/ ٯتٌت 

   َ ا١تغرب   –دار توبقاؿ  -ـُٕٖٗ/ُط –ُب القوؿ الشعرم ػ ُِْ
 قناكم : عبد العظيم علي

 –اٞتزء األكؿ : الوصف ُب الشعر اٞتاىلي  –الوصف ُب الشعر العريب ػ ُِٓ
 َ  القاىرة –مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب  –ـ ُْٗٗ/ ُط

 القيسي : د/ نورم ٛتودم :  
 بغداد  –مطبعة اإلرشاد  –ـ ُِٕٗ/ُط –دراسات ُب الشعر اٞتاىلي  ػُِٔ

 مطلوب : د/ أٛتد
دار الشؤكف الثقافية العامة  –ـ ُٖٗٗ/ُط –معجم النقد العريب القدَل ػ ُِٕ

 َ  بغداد –
 : د/ مصطفى ناصف

  َبَتكت   – دار األندلس – ُُٖٗ/ِط – قراءة ثانية لشعرنا القدَلػ ُِٖ
  الفتاح صاحلنافع : د/ عبد 

 –دار الفكر للنشر كالتوزيع  ––الصورة ُب شعر بشار بن برد ػ ُِٗ
   َـ  ُّٖٗعىٌماف

 النجار : إبراىيم 
  َـ دار الغرب اإلسبلمي  ُٕٗٗ/ُط –شعراء عباسيوف منسيوفػ َُّ

 النجار : ا٢تادم عمر الفيتورم
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دكتوراه  –قصيدة الرثاء ُب العصر العباسي حىت هناية القرف الثالث ا٢تجرم ػ ُُّ
األردف  –جامعة الَتموؾ  –كلية اآلداب   –الرباعي أٛتد بإشراؼ د/عبد القادر 

 َ  ـََِْ
 نصر : د/ عاطف جودة 

   َبَتكت  –دار األندلس  –ـ ُٖٕٗ/ُط –الرمز الشعرم عند الصوفية ػ ُِّ
  ىدارة : د/ ٤تمد مصطفى 

القاىرة  –دار ا١تعارؼ  –إتاىات الشعر العريب ُب القرف الثاٍل ا٢تجرم ػ ُّّ
 َـ  ُّٔٗ

 المراجع المترجمة :
 سَتنج : فيليب  

 –ترٚتة عبد ا٢تادم عباس  –الرموز ُب الفن ػ األدياف ػ اٟتياة ػ ُّْ
  َسورية   –دار  دمشق  –ـ ُِٗٗ/ُط

 ديتلفنيلسن كرفاقو : 
راجع  –ترٚتو كاستكملو د/ فؤاد حسنُت علي  –التاريخ العريب القدَل ػ ُّٓ

  َ  ـُٖٓٗالقاىرة  –النهضة ا١تصرية  –الًتٚتة د/ زكي ٤تمد حسن 
 الدكريات :

 –كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية   –أعماؿ ندكة : الشر القيمة كا٠تطاب ػ ُّٔ
  َـ  َُِّتونس  –القَتكاف 

 –جامعة البصرة  –مركز دراسات ا٠تليج العريب  –٣تلة ا٠تليج العريب ػ ُّٕ
 َـ  ُٖٓٗ/ُع – ُٕمج –العراؽ 
جامعة  -كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية   –فصلية النقد كاألدب ا١تقارف ػ ُّٖ
  َـ  َُِِ/ ِالعدد -إيراف  –كرامنشاه   –رازم 
  َىولندا   –ـ َُِٓلسنة ٣ُٖتلة جامعة ابن رشد عػ ُّٗ
 –النادم الثقاُب األديب  - ُٖع - َِمج -٣تلة عبلمات ُب النقد ػ َُْ
  َالسعودية   –جدة 
  َا١تغرب  –ـ ُٖٔٗيونيو  ّع –٣تلة عيوف ا١تقاالت ػ ُُْ
ا٢تيئة ا١تصرية العامة  –ـ ُٖٓٗيناير/مارس  – ِع-٣ٓتلة فصوؿ مجػ ُِْ

 َ  للكتاب
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 –اٞتزء األكؿ  –جامعة بغداد  –٣تلة كلية العلـو اإلسبلمية ػ ُّْ
 َ  ـَُِٓ/ّْالعدد
 َـ ُُٖٗ -ِ-ُج -ِّمج –٣تلة ايمع العلمي العراقي ػ ُْْ
  َ  ـُٖٗٗ – ُج – َْمج –٣تلة ايمع العلمي العراقي ػ ُْٓ
  َ ِِالسنة  – ْٓالعدد –٣تلة ٣تمع اللغة العربية األردٍل ػ ُْٔ
 –تونس  –كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بسوسة   –٣تلة موارد ػ ُْٕ

 ـََِٗ/ُْع
 َـ  ُِٖٗ - ِالعدد -ُُجلة ا١تورد العراقية ايلدػػ ُْٖ
     َـ  ُْٖٗ – ُالعدد -٣ُّتلة ا١تورد العراقية ايلدػ ُْٗ
  َـ  ُٖٖٗ -ُالعدد – ٣ُٕتلة ا١تورد العراقية ايلدػ َُٓ
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 174 - 
 

 
 

Mac
Pencil



- 175 - 
 

 الفهرس
 الصفحة الموضوع
 ّ اإلىداء
 ٓ مقدمة

 ٗ الجماليةالفصل األكؿ : الرؤية 
 ُُ مدخل

 ُّ بالمرأة ػ الغزؿ ُػُػُ
 ْٖ الغزؿ بالمذكرػ  ِػُػُ
 ُٔ ػ الخمر ّػُػُ
 ٕٗ ػ الفصل الثاني : الرؤية العلويةِ

 ُٖ مدخل
 ّٖ كاالعتذارػ المدح  ُػِ
 ٗٗ ػ الرثاء ِػِ
 ُُُ ػ الفخر  ّػِ

  ُُِ الفصل الثالث : الرؤية الوصفية
 ُِّ مدخل

 ُِٕ الصورة الفنيةػ  ُػ ّ
 ُّٗ ػ الصورة الوصفية ِػ ّ

 ُُٓ الخاتمة
 ُٕٓ المصادر كالمراجع

 ُٕٓ الفهرس 
 




