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  نظم الصورة التشبيهية يف شواهد من شعر اهلذليني
  ابتسام أمحد محدان  .أ. د                                                                    

  محمد أمحد احلسني
  امللخص

يتناول البحث نظم الصورة التشبيهية يف شواهد من شعر اهلذليني، حماوالً  تبيان أثر انسجام التعبري 
التشبيهي بأركانه ومفرداته مع مكونات السياق، ليقف على مدى براعة الشاعر اهلذيل يف انتقاء 

  ساس الشاعر وجتربته احلياتية.مفرداته وتراكيبه لصوغ صورته التشبيهية، كي تصبح قادرة على محل إح
  النظم،  التشبيه، التالؤم، التناسق.كلمات مفتاحية:  

  
  املقدمة:

إذا كانت الكلمة املفردة ال ميكن احلكم عليها بالفصاحة إلّا إذا وضعت ضمن سياقٍ معين؛ فـإنّ  
ورة تأثرييف أنَّ لنظم الص شبيه، إذ ال شكـه  هذا األمر ينطبق على التتها، إن مل نقل: إنا يف مجاليا مهم

  األساس يف بناء الصورة.
إن اختيار أركان التشبيه مبفرداته اخلاصة،  وضم بعضها إىل بعض، وتناسـق هـذه املفـردات      

واملكونات مع عناصر السياق األخرى هو سر متيز الشاعر يف صوره التشبيهية، وهو األسـاس الـذي   
  خليالية بني صورة  وأخرى، وهذا ما يأمل البحث أن يوضحه.حيدد الفروق الداللية وا

  أمهية البحث وأهدافه: 
يسعى البحث إىل بيان أمهية النظم الذي يعد أساس البالغة وعمودهـا، وإبـراز دوره يف مجاليـة    

  الصورة التشبيهية يف شعر اهلذليني.
يف نسج صورته التشبيهية،  ومن ناحية أخرى حياول البحث أن ينب خصوصية إبداع الشاعر اهلذيل

  وحرصه على تالؤم مفرداا وتناسقها لتنهض بالفكرة اليت يعاجلها، حاملةً إحساسه وجتربته الشعرية.
  منهج البحث:

يعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي الذي يهدف إىل تتبع نظم الصـورة التشـبيهية يف شـعر    

                                                             
 -  ،سورياأستاذة يف قسم اللغة العربية، جامعة تشرين، الالذقية.  
 -  ،سورياالالذقية،  طالب ماجستري، قسم اللغة العربية، جامعة تشرين.  

 م٢٢/٠٦/٢٠١٣ش = ه.٠١/٠٤/١٣٩٢تاريخ القبول:   م٠٦/٠٢/٢٠١٣ش= ه.١٨/١١/١٣٩١تاريخ الوصول: 



 ٢ نظم الصورة التشبيهية يف شواهد من شعر اهلذليني

 
لبيان طريقـة الـنظم الـيت     ،ك على التحليل اللغوياهلذليني، والكشف عن جوانبها،  معتمداً يف ذل

يعتمدها الشاعر للتعبري عن املعاين، وبذلك تركّز الدراسة على نظم الصـورة  األدبيـة التشـبيهية يف    
  الكشف عن مكامن اجلمال يف شواهد من أشعار هذيل.

  نظم الصورة التشبيهية يف شواهد من شعر اهلذليني  
  لعربية:النظم عند علماء ا  -

ورد النظم كثريا عند علماء العربية حناةً وبيانيني، وإن مل يستخدم بعضهم املصطلح ذاته، وإنما 
  يفهم من كالمهم.

فإذا خرج الناس من أن يكون هلم عمل أصيلٌ، وأن يقولوا قولًا « ومن هؤالء ابن املقفّع، إذ قال: 
ليس زائدا على أن يكون  -وإن أحسن وأبلغ  -بديعا، فليعلم الواصفون املخربون أنَّ أحدهم 

 موطًا وأكاليلَ، ووضع كلَّ فصوس ا، فنظمه قالئدا ومرجانا وزبرجدياقوت دكصاحب فُصوصٍ وج
موضعه، ومجع إىل كلِّ لون شبهه، مما يزيده بذلك حسنا، فسمي بذلك صائغا رقيقًا، وكصاغة الذّهب 

ب الناس من احللي واآلنية، وكالنحل وجدت مثرات أخرجها اهللا طيبةً والفضة صنعوا منها ما يعج
  .١»وسلكت سبلًا جعلها اهللا ذُلُلًا، فصار ذلك شفاًء وشرابا منسوبا إليها، مذكورا به أمرها وصنعتها

فضة، إذًا، شبه ابن املقفّع رصف الكالم، وضم بعضه إىل بعضٍ بضم العقد، وصناعة الذّهب وال
وبصناعة النحل العسلَ، ويف كلِّ ما سبق جيب أن يكون هناك تناسق وانسجام يف الصناعة مهما 

فإنما الشعر صناعةٌ «كانت، تتطلّب من الصانع املهارة والدقّة، وهذا ما أشار إليه اجلاحظ بقوله: 
  .٢»وضرب من النسج وجنس من التصوير

بل يف تناسقها وتناسق دالالا، وتالقي  ؛ توايل األلفاظ يف النطقمن هنا فإن نظم الكالم ليس يف
، إذ ال ميكن أن يتصور أن يكون للفظة تعلُّق بلفظة أخرى من ٣معانيها على الوجه الذي يقتضيه العقل

  .٤غري أن يعتبر حال معىن هذه مع معىن تلك، ويراعى هناك أمر يصلُ إحدامها باألخرى

                                                             
 .٢١ص، رسائل البلغاءمد كردعلي، حم - ١
 .١٣٣، ص ٣ج، احليوان أبو عثمان اجلاحظ، - ٢
 .٥٠-٤٩ص ، دالئل اإلعجازعبد القاهراجلرجاينّ، ينظر: - ٣
 .٤٠٦ص  ،نفس املصدرينظر:  - ٤



 ٣                       عشر عدد الثالثالرابعة، ال، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
ال تكون الفضة أو الذّهب خامتًا أو سوارا أو غريمها من أصناف احللي بأنفسهما، ولكن «نه فكما أ

مبا حيدث فيهما من الصورة، كذلك ال تكون الكَلم املفردة اليت هي أمساٌء وأفعالٌ وحروف كالما 
  .١»وشعرا، من غري أن حيدثَ فيها النظم الذي حقيقته توخي معاين النحو وأحكامه

وعلى ذلك تكون اللّفظة املفردة ميتةً ال حياة فيها لوحدها، فإن وصلها الفنان اخلالق بأخواا يف 
التركيب، ووضعها يف موضعها من اجلملة، دبت فيها احلياة، وسرت فيها احلرارة، وظهر عليها 

  .٣.فالسياق يعطي اللَّفظة املفردة حقيقتها وروحها٢اللّون
على أنّ اللَّفظة تفقد قيمتها الفنية عند اإلفراد، وال يكون هلا مزيةٌ وفضيلةٌ إالّ  من هنا كان االتفاق

بوضعها إذا ضمها سياق تكون فيه عضواً فاعالً معنوياً وشكلياً؛ أي بأن يكون هلا دور فعالٌ يف خلق 
بتمكني عملية التعليق اليت البناء اللغوي، أو البناء الفين، وهذا ال يكون  بضم كلمة إىل أخرى، وإنما 

ألنّ التعليق هو الذي "يتيح للصياغة أن تتشكّل يف مستويات داللية  ؛تساعد يف اكتمال البناء اللّغوي
  .٤»خمتلفة، فتأيت (اإلفادة اللّطيفة)

نظم واعلم أن ليس ال« وليس التعليق إلّا النظم، والنظم وضع الكالم املوضع الذي يقتضيه النحو: 
إلّا أن تضع كالمك املوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه 
اليت نهِجت فال تزيغ عنها، وحتفظ الرسوم اليت رمست لك فال ختلَّ بشيء منها، [فينظر الناظم] يف 

ذلك موضعه، وجييء به حيث ينبغي اخلرب... ويف الشرط واجلزاء... ويف احلال... فيعرف لكلٍّ من 
، وهذا النظم هو الذي جيعل الكالم حسنا يشهد له أصحاب البالغة بالفضل، وعندما تسمعه ٥»له

  .٦تراك قد ارحتت واهتززت واستحسنت
وضع كلِّ نوعٍ من األلفاظ اليت تشتمل عليها فصول الكالم « وعلى ذلك يغدو عمود البالغة 

كل به، الذي إذا أُبدلَ مكانه غريه جاء منه إما تبدل املعىن الذي يكون منه فساد موضعه األخص األش

                                                             
 .٤٨٨ص  ،نفس املصدر - ١
 . تغيري بسيط.٩٧-٩٦ص ،البالغة دفاع عنالزيات،   أمحد حسن - ٢
 .٢١٦ص/، إعجاز القرآن والبالغة النبويةالرافعي،  مصطفى صادق - ٣
 .٣١٥ص ، جدلية اإلفراد والتركيب يف النقد العريب القدميعبد املطلب،  حممد - ٤
 .٨٢-٨١، ص دالئل اإلعجازاجلرجاينّ، عبد القاهر - ٥
 .٨٥ص  ،نفس املصدر: ينظر - ٦



 ٤ نظم الصورة التشبيهية يف شواهد من شعر اهلذليني

 
، ويف هذا النص إشارة مهمة إىل أساس ١»الكالم، وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البالغة

  من أسس مجاليات الفن اللغوي، وهو التالؤم والتناسب واالنسجام.  
ر اجلرجاين يؤكد أمهية العالقات السياقية يف توفري  استقامة الكالم، وما ومن هنا راح عبد القاه

 يقوم بني معانيه من وشائج جتعل داللتها متناسقةً معانيها متالقية، يقول: " ليس من عاقلٍ يفتح عني
ها ببعض، وجعلِ بعضها إىل بعض، وتعليق بعضبعض ضرورةً أنّ املعىن يف ضم ها قلبه إلّا وهو يعلم

بسببٍ من بضع، ال أن ينطق بعضها يف إثر بعض من غري أن يكون فيما بينها تعلُّق، ويعلم كذلك 
  .٢»ضرورةً إذا فكَّر أنَّ التعلُّق يكون فيما بني معانيها، ال فيما بينها أنفِسها

اء، أجود الشعر ما رأيته متالحم األجز«وعلى ذلك يتم التفاضل بني األدباء وبني األشعار، فـ
سهل املخارج، فتعلم بذلك أنه أُفرِغَ إفراغًا واحدا، وسبِك سبكًا واحدا، وجيري على اللِّسان كما 

، ٥»من بالغة اللَّفظ«، ٤»وذلك ال يكون إلّا من اجتماع كلِّ املقاييس األسلوبية«، ٣»جيري الدهان
، ٨»ن التشابيه مصيبةً تامةًأن تكو«، و٧»اختيار شريفها وكرميها«، و٦»إصابة معاين الكالم«و
، حبيث "تتضام املعاين، وال يتقطع نظامها ٩»التأليف بديعاً خمترعا بعيدا عن االستكراه واالضطراب«و

  .١٠إىل درجة أنك إذا مسعت صدر البيت عرفت قافيته
 خباصية االنسجام  والتالؤم –يف ضوء فلسفته يف النظم  -وكان عبد القاهر اجلرجاين قد أحس  

  القائمة على وجود عالقات قائمة على نظام إيقاعي يرتكز أساساً على حسن التأليف والنظم.
ولعل أبرز مظاهر النظم يف بنية التشبيه إمنا تبدو من خالل عالقات املقارنة بني أطراف متمايزة 

حمكمة حتقق تربط فيما بينها األداة ملفوظة أو مقدرة، وهذا ال يتم إال من خالل روابط لغوية نظمية 

                                                             
 .٢٦ص )،بيان إعجاز القرآن (ضمن ثالث رسائل يف إعجازالقرآناخلطّايب، أبو سليمان - ١
 .٤٦٦، ص دالئل اإلعجازاجلرجاينّ،  عبد القاهر - ٢
 .٦٧، ص ١ج،البيان والتبيني اجلاحظ، أبو عثمان - ٣
 .٢٩٦ص ، (مشروع قراءة)،قرن السادسالتفكري البالغي عند العرب أسسه وتطوره إىل الصمود،  محادي - ٤
 .٨٣، ص ١ج،البيان والتبينياجلاحظ، أبو عثمان - ٥
 .٥٨، ص نفس املصدر - ٦
 .٨٣، ص نفس املصدر - ٧
 .٣١١، ص ٣، جاحليواناجلاحظ، أبو عثمان - ٨
 .٦، ص ٧ج ،نفس املصدر - ٩
 .١١٦ -١١٥ص  ١ج  البيان والتبينياجلاحظ،  أبو عثمان - ١٠



 ٥                       عشر عدد الثالثالرابعة، ال، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
الداللة على مشاركة أمر آلخر يف معىن، من هنا ال تبقى األداة وسيلة للجمع أو للتقريب الذهين بني 

–هيئة احلركة والشكل؛ ألن تفاعل الدالالت اإلحيائية للطرفني من خالل السياق قد يضفي على املعىن 
  إىل أخرى .تفاعالً بني األطراف خيتلف من صورة تشبيهية  –حبسب نوع األداة 

فمن البديهي أنَّ اازات، «وعلى ذلك فعمود البالغة النظم، وكلُّ ما يتعلّق ا منشؤه النظم، 
والسيما ما قام منها على التشبيه، كاالستعارة والتمثيل، ال تتولد إلّا من تأليف العبارة، ومن وجود 

ار ومستعار له... فاألساليب البالغية من جمال عالقة بني طرفني، على األقلّ: مشبه ومشبه به، أو مستع
  .١»الكالم ال من جمال اللغة

وذلك ألنَّ هذه املعاين اليت هي «لذلك ربط عبد القاهر بني حدوث هذه األساليب وبني النظم 
االستعارة والكناية والتمثيل، وسائر ضروب ااز من بعدها، من مقتضيات النظم، وعنه حيدث، و به 

ألنه ال يتصور أن يدخل شيٌء منها يف الكلم وهي أفراد ما مل يتوخ فيما بينها حكم من أحكام  يكون؛
، وهو ما جعله يرجِع احلسن واملَزية واألرحيية إىل ما يتعلّق بالنظم والتركيب، لقد جعل  النظم ٢»النحو

  دة الكالم والشعر: بل عم ؛عمدة  الصورة البيانية، وعمدة مجاليتها
ومجلة األمر أنه كما ال تكون الفضة أو الذهب خامتًا أو سوارا أو غريمها من أصناف احللي «

بأنفسهما، ولكن مبا حيدث فيهما من الصورة، كذلك ال تكون الكلم املفردة اليت هي أمساء وأفعال 
  . ٣»ي معاين النحو وأحكامهوحروف كالما وشعرا، من غري أن حيدث فيها النظم الذي حقيقته توخ

  النظم و مجالية التشبيه يف شواهد من شعر اهلذليني:   -
وإذا ما أتينا إىل الشعر اهلذيل وجدنا شعراءه قد حرصوا على تالمحه وانسجامه وسبكه سبكًا 
حمكما، كيف ال  وقد ذاع صيت هذا الشعر، وعلَت مكانته وارتقت، وقال بفصاحته علماء العربية 

اةٌ ونقّاد وبيانيون ومفسرون، وحفلت به كتب العربية ومعامجها، وإذا ما أردنا الوقوف على بعض حن
الصور لندرس من خالهلا العالقة بني الصورة ونظمها، فإننا سنقف على نظم الصورة املفردة من خالل 

رجة تعلُّقها تعلُّقًا حيقق اختيار مفرداا، وتناسب هذه املفردات و انسجامها يف سياق خاص، لنتبين د
  عملية التفاعل يف بناء  للصورة.

  فمن ذلك قول أيب ذؤيب يف قصيدته العينية ( من الكامل ):

                                                             
 .٥٢٤ص ، (مشروع قراءة)،التفكري البالغي عند العرب أسسه وتطوره إىل القرن السادسمحادي صمود،  - ١
 .٣٩٣، ص دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاينّ،  - ٢
 .٤٨٨، صنفس املصدر - ٣



 ٦ نظم الصورة التشبيهية يف شواهد من شعر اهلذليني

 
  فــالعني بعــدهم كــأنَّ حــداقَها -٩

 

  عــدم ــور ت ــي ع ــوك فه ــت بش   ١مسلَ
 

ن والبكاء، وكي ينقل تطالعنا يف هذا البيت صورة أيب ذؤيب بعد أن فقد أوالده، فأصبح دائم احلز 
املتلقّي إىل حالته اليت آل إليها جلأ إىل التشبيه، فشبه عينه بالعني اليت سملت، فال تستطيع أن تكف عن 
البكاء بسبب ما أصاا، إن عينه ال تنقطع عن البكاء مع أا سليمةٌ، وذلك لشدة حزنه وبكائه على 

  د من أن تفقأ عينه.أوالده، فما أصابه من فقد أوالده كان أش
قدم الشاعر املشبه قبل أن يأيت بالتشبيه، مث اختار جزءاً منه (احلداق) ليسلط عليه الضوء، وجيعله 
مشبهاً (كأن حداقها)، ألن السمل إمنا يكون أشد حني يصيب حدقة العني، وبذلك حقق الشاعر ما 

  يتطلبه الذوق العريب القدمي من حرص على صحة التشبيه. 
فنية التشبيه كانت من اختياره هلذه اللَّفظة، فقد أراد أن يقول: إنّ هذه العني تعرض أهم  إال أن

جزء منها للفقء، وهو احلدقة اليت هي مركز الرؤية، فكان من جراء ذلك العمى إضافة إىل شدة األمل، 
سيد هلول ما و بذلك تكون املعاناة أعظم، ويكون التشبيه أقدر على إظهار ما أراده الشاعر من جت

يعاين، أما اجلزء الباقي من العني فيبقى حيا يغالب أشد حاالت األمل، اليت جتعله يف حالة بكاء دائم، 
  مثله مثل عني أيب ذؤيب اليت ال تكف عن البكاء واحلزن.

احبها إذاً الدمع يف املشبه به (العني املسمولة) دمع ال إرادي، وال ميكن أن يتوقّف، وال يستطيع ص
أن يوقف الدموع املنهمرة، وال يستطيع كذلك ختفيف األمل الذي يشعر به، أما يف املشبه فهو بكاٌء ال 
إرادي أيضاً، إال أن سببه هو احلزن الذي جعل صاحبه رهني أوجاع قلبه املتعلق بأوالده، فمصابه أكرب 

عظيماً، ال تستطيع العبارة املباشرة  من تصربه، وذكراهم ال تفارقه وال يستطيع كبحها، لذا كان حزنه
وال ميكن أن تتحقق املشاركة الوجدانية اليت يتوخاها الشاعر  ،أن تنقله إىل أحاسيس املتلقي ووجدانه

بالعبارة املباشرة، من هنا كان التشبيه ضرورة ال غىن عنها،  ومع أن هذا التشبيه ال خيلو من مبالغة، إال 
صودةً، وإنما عبر عنها الشاعر من غري أن يتكلَّفها أو يصطنعها، إذ كان جلُّ أن هذه املبالغة مل تكن مق

اهتمامه أن يظهر حزنه الشديد على أبنائه، جاعالً التغين بالشعر منفذاً يطلق عنان هذه األحزان، علّه 
  خيفِّف من أوجاعه وآالمه.

ل، وذلك يعود إىل أنَّ أبا ذؤيب مل واملالحظ أيضا يف نظم الصورة بناء الفعل (سملَت) للمجهو
يكن ملتفتا إىل الفاعل (السامل) الذي فقأ العني، وإنما عنايته  كانت  باملفعول به (العني املسمولة)، 

                                                             
)، فأراد احلدقة وما مجع (حدقة حداق:فُقئَت.  سملَت:.٩، ص ١، ج شرح أشعار اهلذلينيأبو سعيدالسكري،  -  ١

 حوهلا.



 ٧                       عشر عدد الثالثالرابعة، ال، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
وتقييد هذا الفعل باجلار وارور (بشوك)، وهو اآللة اليت فُقئت ا العني، جاء ليزيد املتلقّي إحساسا 

  بشدة أمله ووجعه.
بهومموجه الش ة الكئيبة، ويزيد املعاناة مبالغةً، حذفُهعبري عن هذه احلالة النفسيألنّ  ؛ا يزيد يف الت

بل تركه مطلقًا، فترك للقارئ احلرية ليتخيل الوجه،  ؛الشاعر ال يريد أن حيصره أو يقيده يف أمرٍ معين
  ويرمسه وفق ما متليه انفعاالته ومشاركته الوجدانية .

 يأتينا التشبيه التايل، ليزيد التعبري عن حالة الشاعر، فريسم لنا أبو ذؤيب من خالل نظم خاص مثّ
صورة تشبيهية حتاول رسم أبعاد حالته اليت آل إليها، وتعبر عن كثرة تعرضه للمصائب، من خالل 

ك، وتآلف منسجم، ليغدو اختيار املفردات والتراكيب املالئمة، ورصفها جنبا إىل جنب يف بناء متماس
  التركيب التشبيهي بنية عضوية نشكل مع عناصر الصورة الكلية وحدة متالمحة، يقول:

ــروةٌ  ١٢ ــوادث م ــأني للح ــى ك حت  
 

  عــر ــومٍ تق ــلَّ ي ــرقِ ك ــفا املش   ١بص
 

شبيه (كأنَّ)، مل يقيصلًا بأداة التا مته به هو الشاعر، جاء ضمريده أبو ففي هذا التشبيه جند املشب
ذؤيب إلّا بتقييد واحد هو شبه اجلملة (للحوادث)، بينما قيد املشبه به (مروة) بشبه اجلملة (بصفا 

  املشرق)، وبـ(كلَّ يوم)، وبالفعل املبين للمجهول (تقرع).
أما وجه الشبه فقد حذفه، كما حذفه من التشبيه اآلنف الذكر، وهدف إىل ما هدف إليه يف 

بل أراده أن يبقى مطلقًا، كي ترك  ؛اضي. من أنه ال يريد أن حيصره أو يقيده يف أمرٍ معينالتشبيه امل
  للقارئ حرية ختيل الوجه وفق ما متليه انفعاالته ومشاركته الوجدانية .

لعل سعي أيب ذؤيب إىل هذا التشبيه ينبع من حاجته إىل تأكيد حالة احلزن املفجع اليت صورها يف 
سابق، فقد شبه نفسه ذا النوع من احلجارة إلظهار مدى حزنه وأمله على فراق أبنائه، وبيان البيت ال

حالته بعدهم، وحتى ينقل السامع إىل هذه احلالة (كثرة املصائب اليت أملّت به) اختار لنفسه مشبها به 
أن يشري إىل أنَّ هذا هو (املروة/ احلجر)، وقيده بوجوده يف مسجد اخليف، وهدف من هذا التقييد 

احلجر يتعرض لكثرة املرور عليه،وذلك حني جعله حجرا يف مكان مقدس، يقصده الناس صباح مساَء، 
ألنه يف مسجد ليس كأي مسجد، إنه يرتبط بشعار احلج عند املسلمني، مما  ؛فال ينقطع مرورهم  به

يوم) اليت شرحها السكري بأنها (كلّ حني)، مث  جيعله ال خيلو من املصلّني، وهذا ما تؤكِّده لفظة (كلَّ
ختم نظم هذه الصورة بالفعل (تقرع) املبين للمجهول، وبناؤه للمجهول بقصد التركيز على حدث 

                                                             
يقال: قُرِعت مروة فالن: أصابته  تقرع:كلَّ حني.  كلَّ يومٍ:احلجارة البيضاء.  املَرو:.١٠-٩، ص نفس املصدر -  ١

 املُصلَّى، ومسجد اخلَيف. املشرق:مصيبة. 



 ٨ نظم الصورة التشبيهية يف شواهد من شعر اهلذليني

 
(القَرع)، ال على (القارع)/ الفاعل، فهو  يريد بيان كثرة املصائب املنثالة عليه، من غري االنشغال 

  باملسبب هلا.
يكاد أبو ذؤيب ينسى أملَ واحدة منها حىت يقع يف أخرى أدهى وأمر، إنه أملٌ  يوحي مصائب ال 

به التشبيه وما قام عليه من نظم وتضام، ومن حماور النظم الفاعلة يف رسم أبعاد املعىن استعماله حرف 
ووصلت  حيث ساعدت الكسرة مع صوت الياء على اإلحياء باألمل والتوجع،«املد الياء يف (كأين)، 

  . ١»ما إىل أعماق السامع، كما ساعدت الشاعر ليطلق شكواه ويتخفّف مما أثقل صدره من أوجاع
هذه املصائب هي اليت جعلت جسمه ينحل ويضعف، مما أثار استغراب (أميمة)، فسألته عن     
  السبب:

٢-
٤- 

  قالت أميمـةُ: مـا جلسـمك شـاحبا    
  ــه أن يــم ــا جلس ــا: أن م   فأجبته

 

 ينفــع ــكومثــل مال ،ــذَلْتمنــذُ ابت  
ــوا  ــبالد فودع ــن ال ــي م   ٢أودى بنِ

 

لذلك نرى أنّ (أل) يف (احلوادث) اليت قيدت املشبه (الياء) يف (كأني)، العائدة على (أيب ذؤيب)، 
  عهديةٌ ذكرية، فقد مر ذكرها يف األبيات السابقة. 

، كان األساس يف عملية التواصل اجلمايل بني الشاعر وهكذا جند أن نظم الصورة عند أيب ذؤيب
واملتلقي، إذ جعلنا نشعر ا وكأننا نعيش حلظات احلزن واألمل وهي تنهش روحه ووجدانه،  وهو نظم 
تولدت فنيته من  أمور اجتمعت وتآلفت وتناسقت فشكّلت لوحةً فنيةً، لعلَّ أوهلا: بالغة األلفاظ اليت 

  يها: كيفية تعليق بعضها ببعض:اختارها، وثان
  ه بالفعل (كأنّ)، و(للحوادث): متعلِّقان حبالٍ حمذوفةشبيه / احلرف املشبا ألداة الته كان امسفاملشب

من الضمري املشبه (الياء)، واملشبه به (مروة): خرب (كأنَّ)، و(بصفا): متعلِّقان بصفة لـ(مروة)، و(كلَّ 
  (تقرع)، ونائب الفاعل: ضمري يعود على (مروة). يوم): متعلِّقان بالفعل

هذا التعليق هو ما جعل الصورة تتماسك وتتعاضد من أجل التعبري عن املعىن بأبلغ تعبري، وأروع  
يعضد «، ٣متثيل، وما هذا التعليق إلّا النظم، الذي جعل داللة األلفاظ متناسقةً، وجعل معانيها متالقية

، وال نستطيع عزل مفردة عن أختها حىت ال تنفصم عراها ويذهب ٤»أوهلا آخرهابعضها بعضا، ويالئم 
                                                             

 .٢١٠، ص األسس اجلمالية لإليقاع البالغي يف العصر العباسيمحدان،  ابتسام أمحد - ١
 .٦-٥، ص ١، ج شرح أشعار اهلذلينيالسكري،  أبو سعيد - ٢
 .٥٠٦ص ، (مشروع قراءة)،التفكري البالغي عند العرب أسسه وتطوره إىل القرن السادسمحادي صمود، ينظر:  - ٣
 .٤٦٠ص ، عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاحاء الدين السبكي،  - ٤



 ٩                       عشر عدد الثالثالرابعة، ال، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
مجاهلا، وتتمزق وحدا، فتغدو كالكعاب تنفرد عن األتراب، فيظهر فيها ذلّ االغتراب، مع أنها مع 

ئر، وبدت فذّةً أخواتها كاجلوهرة الثّمينة مع أخواا يف العقْد أى يف العني، منها إذا أُفردت عن النظا
  ١.للناظر

يتقطّر عذوبةً ويفيض «إن اجتماع هذه املفردات يف التشبيه، وتآلفها، وترابطها، وتناسقها، جعله 
  .٢»حيوية، وينساب انسياب املاء الرائق السلسبيل يف حمنية الوادي

كة، ليكون ومن مجيل ما نظم أبو ذؤيب صورةٌ انتقى ألفاظها، مراعياً أن تكون متالئمة متماس
  اتحادها وانسجامها حمققاً غايته يف التواصل الوجداين، وذلك يف قوله (من البسيط ): 

  

يه صورة بصورة وهو تشبيه متثيلي يقوم على تشب -وإذا ما نظرنا إىل مفردات هذا التشبيه         
جند أنّ األلفاظ كلَّها تدلُّ على السرعة، يف أصلها املعجمي، أو يف صفاا، فاملفردة األوىل هي  -

(زفَّت)، والزفيف: مشي سريع يف تقارب خطْو، مثّ مفردة (الشول)، وهي اإلبل اليت شالت ألباا، أي 
اليت ال تكون حواملَ تكون سريعةً يف مشيها، كما أنّ  خفت بطوا من أوالدها، ومن املعلوم أنَّ اإلبل

ألنّ هذا النوع من اإلبل  ؛تقييد مشي هذه اإلبل بشبه اجلملة (من برد العشي) يزيد يف التعبري عن املعىن
  ٣ال يصرب على الربد، خلفّة بطوا من أوالدها، ولو كانت حواملَ كانت أصرب.

املشبه، اليت تدلّ ألفاظُها كلُّها  على السرعة، وقد أوحت ذا  هذا ما خيص الصورة األوىل، صورة
املعىن قبل أن يأيت بالصورة الثّانية اليت هي املشبه به، ليبني من خالهلا سرعة هذه اإلبل، فاختار لذلك 

عانيها لتصب يف معنى واحد هو صورةً توحي باملراد، واختار ألفاظًا وصفات تتناسق وتتآلف يف م
السرعة، إذ شبه سري هذه اإلبل ومشيها بصورة مشي النعام إىل فراخه، وانظر إىل األلفاظ الّيت اختارها 
يف الصورة الثّانية: األوىل (زف)، وقد مر احلديث عنها، والثّانية (النعام)، ومن صفاته السرعة،  مثّ 

بصفة (الروح)، اليت تدلّ أيضا على السرعة، مثّ تقييده أخريا بشبه اجلملة (إىل حفّانِه/ تقييد هذا النعام 
إىل فراخه)، ربما شعر هذا النعام خبوف على فراخه فهب إليها ليحميها، وبذلك يكون مشيه أكثر 

  سرعةً.

                                                             
 .٢٠٦، ص أسرار البالغة يف علم البيان،  عبد القاهر اجلرجاينّينظر:  - ١
 .٢٨ص ، الواقع و األسطورة يف شعر أيب ذؤيب اهلذيل اجلاهلينصرت عبد الرمحن،  - ٢
 .١٢٢-١٢١، ص ١، ج شرح أشعار اهلذلينيأبو سعيد السكري، ينظر:  - ٣

   زف النعــام إىل حفَّانِــه الــروح    وزفَّت الشولُ من برد العشي كما -٥
 



 ١٠ نظم الصورة التشبيهية يف شواهد من شعر اهلذليني

 
ضها ببعض تعليقًا حمكما، جعل إذًا: إنّ اختيار الشاعر هذه املفردات املتناسبة املتناسقة، وتعليق بع

 -وحنن نقرأ هذه املفردات املتناسقة املنسجمة  -التشبيه آيةً يف البالغة، وأكسبه رونقًا وماء، وأصبحنا 
كأننا نرى هذا املشهد ميثَّل أمامنا، بفضل املفردات املترابطة اليت سبكها أبو ذؤيب سكبا، وأفرغها 

وهذا كلُّه ال ميكن أن حنيله على لفظة واحدة من « حية تذخر باحلياة،  إفراغًا واحدا، مشكِّلةً صورة
بل إنَّ الفضل واحلُسن كلَّه يبقى للّفظة عندما تسبك يف نسج وتأليف خمصوص، على الوضع  ؛األلفاظ

  .١»الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله 
  كيب التشبيهي قول أيب ذؤيب اهلذيل (من البسيط):ومن صور التآلف والتناسق بني مكونات التر

  كأنهــا كاعــب حســناُء زخرفَهــا -٩
 

   ــالح ــم وإص ــا طُع ــي، وأترفَه   ٢حلْ
 

القصيدة يف (أم عمرو)، وهذا البيت يصف مجاهلا وحسنها، فالفكرة اليت يريد أبو ذؤيب التعبري 
أن حيقّق ذلك اختار مفردات كلُّها تدلُّ على عنها يف هذا البيت هي مجال حمبوبته وحسنها، ومن أجل 

احلسن واجلمال، مثّ نظم هذه املفردات كما ينظم العقد، وعلّق بعضها ببعض، فجاءت متماسكة 
منسجمةً ال تنافر بينها وال استيحاش، مث جعل هذه املفردات املتعاضدة مشبها به، شبه املرأة اليت 

  واملشبه به باألداة (كأنَّ). يتحدث عنها ا، وربط بني املشبه
وإذا ما نظرنا إىل التشبيه هاهنا جند أنه أتى باملشبه ضمريا، وهذا الضمري يعود على متقدم يف 

  األبيات السابقة هلذا البيت، وهو (أم عمرو)، حمبوبة الشاعر إذ يقول يف بيت سابق:
٨-  ــت ــيت تبلَ ــبيينِ ال الص أم ــيهن   ف

 

  ٣لــيس هلــا مــا عشــت إجنــاحقلــيب ف
 

هذا يعين أن املشبه (الضمري) كان عنصراً من عناصر الربط والتماسك يف النص، أما املشبه به فهو 
لفظ (كاعب)، وهي املرأة احملببة عند العرب، مثّ قيد املشبه به مبا يكمله و جيمله، فأتى جبملة من 

ها، وأتبعها جبملة الصفة االمسية (زخرفها حلْي)، الصفات: (حسناء)، فهي حسناء بطبيعة خلق
والزخرف ال يكون إلّا يف الزينة والتزين، فهي مجيلة فاتنةٌ حسناء مزينة باحللي على الدوام، وهذا ما 
أفاده التعبري باجلملة االمسية اليت تؤدي معىن الثبات، مث عطف جبملة صفة فعلية (أترفها طُعم وإصالح)، 

على أن هذا احلسن غري مهمل، تتعهده صاحبته باإلصالح والتحسني، فالصفة األوىل أفادت  ليدل

                                                             
 .٦٤ص ،البالغة واألسلوبيةحممد عبد املطلب،  -١
السقي  اإلصالح:نعمها.  أترفها:زينها. زخرفها:.١٦٦، ص ١، ج ر اهلذلينيشرح أشعاأبو سعيد السكري،  - ٢

 وحسن الغذاء.
 .١٦٦ص ، نفس املصدر - ٣



 ١١                       عشر عدد الثالثالرابعة، ال، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
اجلمال الطبيعي، بينما أفادت الثانية اجلمال املصطنع، أما الثالثة فأفادت جتدد الرعاية واالهتمام ذا 

  .احلسن،  ليصل به إىل الكمال، وبالتايل يضع املتلقي أمام أعلى درجات اجلمال
  انسجام نظم التشبيه مع مطلع القصيدة وموضوعها: -

ومما يالحظ أن اهلـذيلّ عنـدما يـبين قصـيدته أنـه حيـرص علـى تـوفري الـتالؤم بـني           
ــة،    ــة ثاني ــن جه ــورها م ــبيهاا و ص ــة، و تش ــن جه ــوعها م ــيدة وموض ــع القص مطل

 ديـوان  والتالؤم ضرب من الـنظم وطريقـةٌ فيـه، واألمثلـة علـى هـذه الظّـاهرة كـثرية يف        
  .ينياهلذل

  من هذه األمثلة قول مليح بن احلكم ( من الطويل ):
١-
٢- 

  تنبه لربقٍ آخـر اللَّيـلِ موصـبٍ   
   ـهفـاقِ اجلنـاحِ، ودونخكت تراه  

 

 ــبضنــا مثَّ ي ــدو لن ــنا يب ــع الس   رفي
    ـبكنةَ مضـري ـيبنريِ أو ج١من الـن  

 

ملؤلَّفة من سبعةَ عشر بيتا عن املرأة، وعن اخلصب، إال أنه يتحدث الشاعر يف هذه القصيدة ا   
بدأها  باحلديث عن الربق بأسلوب تصويري يعتمد على التشبيه، جاعالً املشبه (الربق) يف مطلع البيت 
الثاين ضمرياً، وكان قد قيده يف البيت األول بزمن ظهوره، وهو آخر اللّيل، للداللة على أنه ال يستطيع 

ينسى من حيب، فهو يف تذكُّرٍ دائمٍ للمحبوبة، هذا التذكُّر جعله ال يستطيع النوم، فظل ساهراً  أن
يرقب أنواء السماء، مث قيد هذا املشبه بصفات، أوهلا (موصب) للداللة على دميومته، وثانيها (رفيع 

لنا مث ينضب)، وهذه  السنا)، فضوء هذا الربق كان يظهر على شكل خيط مضيء، وثالثها (يبدو
الصفة وما عطف عليها تبين لنا حركة هذا الربق خفاًء وظهورا، وشدة نوره نلحظها يف تقييده 
بـ(رفيع السنا)، مثّ أتى بالتقييد األخري يف قوله: (تراه)، فجاء به يف صورة الضمري، وعلى الرغم مما 

ا استطاع أن يسلط الضوء على الصفات يعرف عن اإلضمار من معىن التخفية، إال أن الضمري هن
الواردة يف البيت األول  ويؤكدها، وذلك بأن أوحى للمتلقي أن يتخيلها جمتمعة، مثّ أتى باملشبه به 
(تخفاق اجلناح)، فهذا الربق يشبه خفقان اجلناح سرعةً وخفّة: سرعةً يف الظّهور وسرعة يف االختفاء، 

ا نلمح  يف ملعان هذا الربق وضوئه ما يوحي لنا بأمل الشاعر وتفاؤله يف أما اخلفّة فهي يف احلركة، ولعلّن
  وصال األحبة.

                                                             
النري: الضوء. السنا: خيفى.  ينضب:دائم. موصب:.١٠٥٠، ص ٣، ج شرح أشعار اهلذلينيأبو سعيد السكري،  - ١

 جانب منه.منكب: أرض. ضرية: جبل. 



 ١٢ نظم الصورة التشبيهية يف شواهد من شعر اهلذليني

 
مثّ عاد بعد أن ذكر املشبه به إىل احلديث عن املشبه، وقيده بصفات متعددة، منها (سرى دائبا)، مثّ 

ؤها، ليؤكِّد ، يروي الوديان وميل١يذكر سحابه املرافق له، ويظهر بأنه سحاب غزير (بذي هيدب)
  اخلصب والنماء والغزارة.

مثّ ينتقل إىل صورة املرأة اخلصب، فيذكرها ويستعري هلا مع أتراا صفات الغزالن، من خالل 
  تشبههن ذه احليوانات اجلميلة:

٩-
١٠- 

ــتإلينــا مــن قريــبٍ وأتلَع نظــرت  
   بأوجـه تاخليـلِ صـد دودكمثلِ ح  

 

ــالٍ  ــزالنُ ض ــا غ ــرب بأعناقه بور  
ــرِبعــاها األجِلَّــةَ موغش ،ســان٢ح  

 

تتالءم صور القصيدة وتتآلف، إذ كانت األوىل منها للربق، والربق ال يكون إال مع املطر، واملطر 
رمز للخصب، وهذا االفتتاح كما أسلفنا يالئم احلديث عن املرأة، ألن املطر واملرأة كل منهما مصدر 

  شاعر بني اخلصبني، يف صورة تشبيهية معربة.للخصب والنماء، فمزج ال
 ورة عنده ال تنقطع يف بيتعها، فالصات وتتبورة يعمد الشاعر إىل استقصاء اجلزئيويف هذه الص

  واحد، وإنما نراها آخذةً يف التنامي يف عدة أبيات.
  ومن ذلك أيضا قول أيب خراش ( من الطويل ):

٣-
١١-
١٢-
١٥-
١٩-
٢٠-
٢١-
٢٢- 

ــا إذ ــن جوفُه ــهوى ح ــت لل ــي حن   ا ه
   خــامصم ــه تحــا قــد لو   رأت رجلً
 ــه ــزالُ كأنـ ــاحٍ ال يـ ــذي لقـ   غَـ
  فجاءت كخاصـي العيـرِ مل تحـلَ جاجـةً    
  إذا ابتلَّــت األقــدام والتــف حتتهــا   
  ونعــلٍ كأشــالِء الســمانى نبــذْتها   
ــى  ــومِ ذا النه ــلُ الق ــازِع جاه   إذا مل ين

ــغا ــا ص ــاتراه ــرف دونه ــر الطَّ   را حيِس
 

  كجـوف الــبعريِ قلبهــا غــري ذي عــزمِ 
ــحمِ  نِ ذي شيــد املَع ــان برن ــت   وطاف
  حميت بـدبغٍ عظْمـه غـري ذي حجـمِ    
ــمِ شــى و ــوح عل ــها تل   وال عاجــةً من
  غُثــاٌء كــأجوازِ املقرنــة الــدهمِ   
  خالف ندى مـن آخـرِ اللَّيـلِ أو رِهـمِ    

ــ ــاُألكْمِ وبلَّ ــلِ ك ــالم باللَّي   دت األع
  ٣ولو كـان طَـودا فوقَـه فـرق العصـمِ     

 

                                                             
 .١٠٥٠ص  ،نفس املصدرظر: ين - ١
 .١٠٥١، ص ٣، ج شرح أشعار اهلذلينيأبو سعيد السكري،  - ٢
 .١٢٠٣-١١٩٨ص ، نفس املصدر - ٣



 ١٣                       عشر عدد الثالثالرابعة، ال، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
جند يف هذه األبيات التالؤم بني الصور مجيعها، كما جند التالؤم بينها وبني نفسية الشاعر، فنفسه 

فسيور لترسم هذه احلالة النا من احلياة، فجاءت الصا متشائمة، حاملةً املعىن كانت قلقةً، وكان مكتئب
الذي يريد الشاعر التعبري عنه، ولعل سبب هذا التشاؤم يعود إىل حالته االجتماعية واالقتصادية اليت 
يعيشها، و تفصيل ذلك يأيت من خالل الصور اليت رمسها، كان أوهلا  تشبيهه حنني زوجِه تشبيها فيه 

  هجاٌء ساخر هلا:
٣-   وج للـهوى حـن تفُهـا إذا هي حن  

 

  ١كجــوف الــبعريِ قلبهــا غــري ذي عــزمِ
 

فهي إذا حنت إىل أهلها وبلدها فتحت فاهاً، وحنت كما حين البعري، وهي صورةٌ تعبر عن سخط 
الشاعر، فرمسها رمسا يظهِر فيه بشاعتها، وأول صور هذه البشاعة كبر فمها، ولعل سبب تركيزه على 

رة شكواها، وسالطة لساا، وتأففها الدائم من فقره وسوء حاله،  وهذا ما فمها ما يعانيه من كث
  توضحه الصورة اآلتية:

١١-
١٢- 

خــامصم ــهتحــد لو   رأت رجلًــا ق
  ــه ــزالُ كأن ــاحٍ ال ي ــذي لق   غَ

 

ــحمِ نِ ذي شيــد املَع ــان برن وطافــت  
  ٢حميت بدبغٍ عظْمـه غـري ذي حجـمِ   

 

لتشبيه يبين لنا الشاعر نظرة زوجته إليه، إذ أتى باملشبه ضمريا عائدا على وصف سابق يف يف هذا ا
، مثّ قيده بالصفة (لوحته خمامص)، ليدلَّ على ضموره، واملشبه به هو زق السمن »رأت رجلًا«قوله: 

  ن عدم رضا زوجته به، يقول:الذي رب ومل يستعمل، واجلامع هو عدم الفائدة، وذا عرب الشاعر ع
  تقول: فلوال أنـت أُنكحـت سـيدا    -١٣

 

  ٣أُزف إليــه أو حملْــت علــى قَــرمِ 
 

فإذا كان نظرهـا إليـه علـى هـذه الصـورة، فكيـف ال يهجوهـا ؟ ويبلـغ الـذّروة يف           
  هجائها، هاهو يشبهها خباصي العير:

  فجاءت كخاصي العيرِ مل تحلَ جاجـةً  -١٥
 

  ٤وال عاجةً منـها تلـوح علـى وشـمِ     
 

                                                             
 . قلبها غري ذي عزمِ: أي هي غري ساكتة.١١٩٨ص ، نفس املصدر - ١
وعاء  يت:احلَمما حتت العضد، وهو موضع رجل الفارس من الفرس. :املَعد.١٢٠١- ١٢٠٠ص  ،نفس املصدر - ٢

 جديد مل يستعمل. بدبغٍ:السمن الذي متن بالرب، والرب: الثفل األسود، 
 . القَرم: الفحل الذي يربى ومل يستعمل.١٢٠١ص ، نفس املصدر - ٣
. مل تحلَ: مل تفعل، من (احلَلْي). جاجة: اجلاجة خرزةٌ من رديء اخلرز. العاجة: ١٢٠٢-١٢٠١ص ، نفس املصدر - ٤

 ةٌ. على وشم: ليست موشومة وال مزينة.العاجة: ذَبل



 ١٤ نظم الصورة التشبيهية يف شواهد من شعر اهلذليني

 
كان اجلامع بني الطّرفني يف هذا التشبيه االنكسار، إذ إن خاصي العري يستحيي مما يصنع. ويف  

ألنّ املرأة إذا خصت العير مل يبق شيٌء من البذاءة إلّا أتته، مثّ عاد إىل  ؛التشبيه هجاٌء ما بعده هجاء هلا
) ـ وهو فاعل للفعل (جاءت) ـ بصفات تدلُّ على وعدم مجالها، وعدم اهتمامها تقييد املشبه (هي

بنفِسها، فهي ال تتزين ولو بأردأ اخلرز واحللي، وال تضع ومشًا جيعلها أكثر قبوالً، من هنا كان تشبيهها 
مما زاد يف قُبحها. خباصي العري تعبرياً عن انعدام إحساسها بأنوثتها، ودل على افتقارها إىل ذوق األنثى، 

وبذلك استطاع من خالل تقييد املشبه أن  يصل ذا التشبيه يف هجائه حدا يضاهي نظرا إليه، أو هو 
  أشد وطأة، وهذا الشعور جتاهها نتيجة سخطه عليها، ورداً مفعماً على دعواها.

ها الشاعر يف بناٍء وبذلك جند أن الصور التشبيهيهة جاءت متعاضدة متآلفة مع سياقها، سكب 
متناسقٍ، ميثل لوحة تعبريية، حتمل أدق التفاصيل عن عالقته بزوجته، مث ينتقل بعد ذلك إىل احلديث عن 

  حالته االقتصادية، والتعبري عنها معتمداً يف الدرجة األوىل على التشبيه:
  ونعلٍ كأشالِء السمانى نبذْتها -٢٠

 

  ١أو رِهمِ خالف ندى من آخرِ اللَّيلِ 
 

هنا يشبه الشاعر نعليه املتآكلني الباليينِ من طول الزمن، وهو يسري ما ليلًا، واملطر اخلفيف يهطل 
  كالندى، بشلْوى جناحيِ السماىن، واجلامع بينهما: الفناء والتالشي.

ذا ـ يف اعتقادنا ـ ويف هذا التشبيه يلخص الشاعر حالته البائسة، إذ يظهر فقره وعوزه، ولعل ه
هو سبب عالقته السيئة بزوجته، فال شك يف أنَّ فقره وعوزه كان  من أهم األسباب اليت جعلت 

  زوجه ناقمةً عليه، غري راضية به.
واملهم هنا ليس احلديث عن حاليت الشاعر االقتصادية واالجتماعية، وإنما احلديث عن دور التشبيه 

شاعر إىل املتلقي، على حنو فين مجايل حيقق املشاركة الوجدانية واملتعة الفنية، يف إيصال معاناة ال
فالتشبيهات اليت ذكرها الشاعر يف نصه هذا كانت تشبيهات معبرة عن أحواله البائسة، وتقلباته 

ادية النفسية، فشكلت حموراً مهماً من حماور بناء النص، وباجتماع سوء حالتيه االجتماعية واالقتص
تكون جو القصيدة، ذلك اجلو التشاؤمي عند الشاعر الذي سئم تكاليف احلياة، وفقد أمله يف حتسن 

  أحواله.

                                                             
 . الرهم: املطر الضعيف الساكن اللَّين.١٢٠٣، ٣ج ، نفس املصدر - ١



 ١٥                       عشر عدد الثالثالرابعة، ال، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  اخلامتة:   - 
بعد أن عشنا مع آفاق التشبيه يف شواهد من شعر اهلذليني، نستطيع أن نلمس ما كان يتمتع به   

واألوضح وألمتع يف تقدمي املعىن، والسيما حني  التشبيه يف أدائهم الفين، فقد كان الوسيلة األقصر
  يكون مستمداً من صميم جمتمعهم، ومظاهر حيام. 

لقد كان اهلذليون يف نظمهم الصورة التشبيهية، حيرصون على أن تكون ألفاظ الصورة ومفرداا 
احبتها، وتطلبها وتراكيبها متناسقةً متالئمة من حيث املبىن، ومن حيث املعىن، فكلُّ واحدة تستدعي ص

يف تناسق ووئام، حبيث أننا إذا نزعنا مفردةً أو مكوناً من مكونات التشبيه اختلّت الصورة، وفقدت 
متاسكها ومجاهلا، وال ميكن إال أن نالحظ اهتمام الشاعر اهلذيل بانتقاء ألفاظه، فهو حيرص على أن 

  ي حتمله.تنتمي ألفاظ الصورة الواحدة إىل احلقل املعجمي للمعىن الذ
أما يف جمال نظم صور القصيدة، فقد وجدنا أن الشاعر كان  حيرص على أن تكون صوره  

متناسقة متالئمة فيما بينها، مع اهتمامه بأن حتقق االنسجام مع موضوع القصيدة ومكوناا، وال يغيب 
ا يصبو إليه.عنه العمل على أن تتكامل هذه الصور فيما بينها، لتنمو حىت تصل إىل التعبري عم  

  
  قائمة املصادر واملراجع

: دار الفكر (د.م)، ٢، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، طالبيان والتبينياجلاحظ، أبو عثمان،  .١
  للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ت).

: مطبعة مصطفى القاهرة، ٢، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، طاحليوان اجلاحظ، أبو عثمان، .٢
 ،احلليب م.١٩٣٨البايب  

: القاهرة، ١، حتقيق: حممود حممد شاكر، طأسرار البالغة يف علم البياناجلرجاينّ، عبد القاهر،  .٣
  م. ١٩٩٢ه = ١٤١٢دار املدين،  :ـ جدة مطبعة املدين،

 مطبعة املدين،: القاهرة، ٣، حتقيق: حممود حممد شاكر، طد الئل اإلعجازاجلرجاينّ، عبد القاهر، .٤
  م.١٩٩٢ه = ١٤١٣دار املدين،  :ـ جدة

: حلب، ١، طاألسس اجلمالية لإليقاع البالغي يف العصر العباسي األولمحدان، ابتسام أمحد،  .٥
  م. ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨دار القلم العريب 

، حتقيق حممد بيان إعجاز القرآن (ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن)اخلطّايب، أبو سليمان،  .٦
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  ها هذلى شعر در تشبیهى تصاویر سبک

  * حمدان ابتسام دکتر

  ** حسین حمدا محمد

  : کیدهچ

 این در. دازدپر می ها هذلى شعر در تشبیهى تصاویر سبک بررسى به وهشپژ این
 آشکار، آن از پس یا قبل هاى هاژو با را متن هاى نگیهماه تا است شده کوشش مقاله

  .دشو

ساخت  براى خود هاىاژو و لغات انتخاب در هذلى شاعر ىرتوانایگبیان مقاله این
 خود گیزند ى تجربه و احساسات تواند می تصاویر این که. باشد مى زیبا تشبیهى تصویر

  . کند  منتقل خواننده به را) شاعر(

  .گیآراستگی، هماهن، تشبیهک، سب :ها هاژکلیدو
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Abstract 

This research deals with poetic imagery in Hazlyyen poetry, and 
tries to show the homogeneity in the vocabulary in the text and 
the words which precede and follow it. The article shows the 
skill of the Hazlyyen poet in choosing poetic words to create the 
best analogical images, and conveying the poet's feelings and life 
experience to the reader. 
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