
 

73 

 فصلية، اإليرانية للغة العربية وآداهبا جملة اجلمعية
ش/ . هـ 1401خريف، 64الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

 73-94صص؛ م 2022

 سي  ر احلمعايري التقييم اجلمايل للشعر اجلاهلي من منظور التصوي
 عاکسة يف بيتني من أبيات امرئ القيس()رؤية نقدية م  

 أصيلة نوع املقالة:
 عبديالمالك 

 ، إيرانمنية، إيالإلنساايف قسم اللغة العربية وآداهبا، جبامعة إيالم، کلية اآلداب والعلوم  كأستاذ مشار 
 06/04/1401البحث:  اتريخ قبول                          22/10/1400 البحث: اتريخ استالم

 صامللخ  
مدار اجلودة  القدم أصبحت خارجة عنن بعض أبيات الشعر منذ أ -و يتأّکدون إلی درجة االستيقانأ-قد يظن الباحثون 

. فطاملا ةاملطلوب السبکية ملواصفاتاازة البالغية، وافتقدت شيئا کثريا من رونقها نظرا لعدم توافر ظروف مجالّية تؤّهلها حلي
ستفاضوا يف وا "... ِمَفرّ  "ِمَکرّ   لشهريوجودة األسلوب يف بيت امرئ القيس ا كاملعاصرون مبتانة السبو أُعِجب النقاد القدامی 

قفا ووقفوا مو  ..."اته مستشزر دائر تفصيل وجوهه البالغية؛ کما رفض قاطبة النقاد األوائل واحملدثني بالغة بيته اآلخر"غ
حنن يف و "مستشزرات".  هيو ظة  منه  لفيفنظرا للتنافر الصويت الذي ملسوه  ةالبتّ  معارضا جتاهه فجّردوه من البالغة والفصاحة

 نيلنقدي  االجتاهني ايف کل من  كالفة لذلخمنکون بصدد إثبات رؤية سالتحليلي -ق األسلوب الوصفيهذه الدراسة ووف
يصّور الفيه  اسُتخدملذي ا يلتشبيهاوجه المن حيث إن ، نثبت يف األول أنه خارج متاما عن دائرة اجلودة الفنيةُـ ، فالّسائَدين

ت الثاين يتصف أن البي . کماتجسيد احلرکة املتأرجحة لدی الفرسلشيئا من اجلوانب اإلبداعية اليت توّخاها الشاعر 
 اليت تقتضي أن ةيالتطبيق الغةالبمبواصفات الفصاحة التصويرية اليت خفيت عن أبصار الباحثني، من حيث إمهاهلم جلانب 

إن الرؤية  . تقول النتائجرصو  امل ملعنیلحوظ عند إرادة امستوحاًة من مؤّشرات التطابق السمعبصرّي امل النهائيةتکون الصورة 
الغيّ  بليهما من منظور إيُنَظر  کن أنمي منهما، وإن کالا ابلفعلتکون خاطئة  البيتني قد عند النقاد بشأن سائدةال النقدية

اليت جتعل  هية الصورة التشبيرافًا يفل احنآخر يُثبت للثاين قيمًة تعبريية کربی تغافل عنها النقاد والدارسون، کما يسّجل لألو 
 .رجّوةميکية املديناالبيت متناقًضا متاما مع ما تقتضيه البنية التشبيهية السليمة عند انتظام الصورة ال

 
 ة اجلمالية.القيم، ير احلسيّ التصو ، ّيةالقيس، البالغة التشبيه ئامر الشعر اجلاهلي، معلقة  :الرئيسةالکلمات 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                       m.abdi@ilam.ac.ir* الکاتب املسؤول    

 
 
 



 *مالك عبدي                                          التصوير احلسي  معايري التقييم اجلمايل للشعر اجلاهلي من منظور  
 

74 

 املقدمة. 1
قات يف عيان املخلو أبتمثلة امل إال بواسطة احلقائق الکونّية كالطبيعة شعر ووصف وحّس ال يُدرَ  إن  

دی کل فرد لتناقض تی تحخمتلف مدارجها الوجوديّة، وإن هذه احلقائق قد تتشابه أو تتعادل أو 
لة الصور ی مبادم علمن أفراد هذه اجملموعة الکونية ملا بينهم من تفاعل شعورّي دؤوب يقو 

 امتميّـزً شعره  ن جيعلب أجي يشعرون هبا مجيعا، والشاعر األديب الفيزايئية وامليتافيزيقية اليت
، عرهبه ش لذي يشهدالواقع ا عن متاَم التعبري واجِلّدة واحلداثة حتی تکون صورته معرّبةً  ابلبديعّية

 ِندبدالقاهر ُيسما أن عکة.  حبيث حتاکي روح الطبيعة کما حتاکي عناصرها احملسوسة النابضة ابحليا
س حتريًکا للنف  تفعلهدة اليتعملّية املشامن خالله  تتسن یبُرهانياا ير احلسي دورًا إلی التصو 

 كإن الشاعر "جيد يف کل ذلو (. 106-107: د.تاجلرجاين، ) تساعد علی متّکن املعنی يف القلبو 
هذه  إنف. (47: 1985عّساف، )ة" صّور ماّدة وقّوَة بناء  فعالًة يف الشعر تتحّول فيها املدرکات أقواال م

الذهنية فاهيم ه املعنی املُب عندُيقرِّ فلتصويرية ترتک بال ريب  أتثريا عند املتلقي ا-العملّية التحويلية
درَکات البصريّة املوهومة يف

ُ
دة من رُة املشاَهـه الصو حي بهو ما تو »، وسبُب هذا التأثري صورة امل

 «تها حقيقيفلشک اإنکارها أو  کنهخياالت يف الذهن عند مواجهة الصور احملسوسة، فال مي
 د شعرا يف، وقلما جنكوإن الشعر اجلاهلي هو شعر وصفي وحسي کذل(. 138: 2018 بودوخة،)

لظاهرة؛ فال احلواس اسطة بوا كدر يُـالقصيد اجلاهلي خيلو من التصوير الفيزايئي املتجّسد الذي 
وصفه بهلي اشاعر اجلال ـاهبنّ تر الذي تنبثق منه صورة إال وأدرکناها مبعونة التخطيط البالغي املصوّ 

ر اجلاهلي  الشعيدة يفهو الشيء الغالب علی القص»رّساًما للکلمات، وإن هذا التصوير احلسي 
شر التصوير احلسي املبا أن هذا اللون من»؛ واحلّق (82: 1979)کومي،  «وهو أساٌس هامٌّ يف التمثيل

مالمح هذا  ة الغالبة منوإن اجله؛ (320: 1984)أمني،  «لوصَف اجلاهلي کل ه مبِيَسِمهيکاد يطبع ا
 «لشعراءيهات الی تشبعأساس التشبيه احلسي الذي کان املسيطَر »علی مبنّيةّي البصر التجسيد 

 . (255: 2006)کفايف، 
ا کانت هذه النظرة احملسوسة تطغی علی أعمدة البناء الشعري لدی اجلاهليني فيجب أاّل فلمّ      

عقلية صامدة يف مساحات هذا  ی، أو رؤ املنال جند آفاقا تربوية بعيدةأن  عموما همنتوقع عند
، ولکن جيب يف الوقت ذاته أن ال نتخطی حقائق الواقع التعبريي الذي املتضايقالسفح التعبريي 

فنستبشع قّدمه الشاعر اجلاهلي ملخاطبيه عرب عمليات التسييق اجلمايل واملفردايت ألبنيته الشعرية، 
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موسوم ابهلجنة و خمدوٌش  جدير ابإلشادة واالستحسان، أو نستظرف فيه ما هو ه ما هومن
مفهوما ذهنيّا، وأن هذا  -عن جانبها املادي فضاًل – ألننا مجيعا علی وعي  أبن للصورة! والغثاثة

 إمنا هو تعمٌق وارتقاٌء للتصوير احلسي، فيخرج من ابب التجسيد إلی ابب اإلحياء»املفهوم الذهين 
 . (197: 2020)دهينة،  «أمورا عقلية هلا جذورها احلسّية ليحاکي

ان اءة واالستحسالکف قعان موقعَ تفاحلسّية والبصريّة يف املبادرات الشعرية عند اجلاهليني إمنا      
سمعبصرّي لنمط المن ا ا ضربٌ مهتالو أ -علی وجه  بسيط ولو-العقلي  اإلحياءُ  فيما إذا صحبهما

ًة حبتًة د کوهنا بصريّ ف عنتوق  يُ مما قد يرتقّبه املخاطب علی جهة االستيقان؛ فالبصريُّة ال  ،الواعي
لذهن الکامنة وراء اقائق ي احلوکفی، بل يُلتَجـأ منها إلی وجه التوعية املصحوبة ابالستبصار وحترّ 

مالية ل الصورة اجليصاوإ لعقلاملخاطبة اجلاهلي املتحّدد األطراف، ألن الصورة الشعرية أتيت أخريًا 
 ق يف العاطفةاف وصداستظر هذا الشعر بکل ما فيه من مالحة و  إال أن  وقصد التأثري يف السامع. 

نة لتوضيح واإلاباند حد عوما ورقة يف الشعور املتمثل بذات الشاعر وعقلّية  دارجة، فإنه يتوقف عم
َق فلم يَر »فسر، املست لذهناجتوب آفاق والکشف التواصلي، بعيدا عن أجواء املعرفة التقنينية اليت 

 (.79: 1959)منر،  «به الشعراء اجلاهليون إلی آفاق التخيل واإلبداع

ية ساحات املرئامل ودَ دح -عموما-العقلية اجلاهلية البسيطة ال تتجاوز  أنّ فقد َعِلْمنا سابًقا  
ظات اجلذرية املالحونية و احلقائق الک ك، وقد تعجز عن إدراهاأهدافبلورة أواملسموعة أو... يف 

ر الشع عين أن  ا ال يهذ الساحة الشعرية يف عصورها املتالحقة، ولکن   اليت أوحْت هبا تطوراتُ 
هو يزخر فحلسّي التصوير اوإن کان ميتاز بدقّة »من عناصر العاطفة، فإنه متاًما اجلاهلي خيلو 
زة عر اجلاهلي کرکيليس مقصودا بذاته عند الشا فالتصوير؛ (59: 1970)بوملحم،  «ابلعاطفة أيضا

ؤية أو توضيح ر  ة  فکر  لُ وصيت كأساسية يعو ل عليها يف عملية اخللق واإلبداع، بل إمنا يُراد بذل
  .-ی وجه  بدائيّ ولو عل-طفية عا

ن أوأما إذا أردان أن نقف عند ُمعطَيات هذا احلّس الشعوري وحُنصي فاعلّياته ابمتياز فيجب 
اليت سامهْت يف بلورة هذه االجنذاابت الفطرية  ساق التعبرييةات واألنـاآلليّ  مجيعَ   احلسبانيفأنخذ 

التعبريي يف معرض  د خيوننا الواقعُ ق. و سوسةاحملصور الإطار  الساذجة يف املعاين االنطباعيةحنو 
حديثنا عن تقومي بعض اإلنتاجات األدبية يف هذا العصر وما ميتاز به بعض األبيات اجلاهلية من 

، لننظر إليها من منظور احملّکـات الداللية يةنساق التعبري تطوير األيف  اجلّدة واحلداثة ميزات
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إلسفاف، أو ُُنرِج عن حّيِز اجلودة ما ما ُوِسَم مبيسم افيودة بوجود اجل فننساق إلی اإلقراراحلديثة، 
ُوِصَف أبوصاف الرونق البالغي بغري حق، فنتخلی عن بعض ما زّودان به النقاد والدالليون من 
مقوالهتم املغوية اليت ال تربّد غليال يف مناهج الدرس اجلمايّل الرصني. وهذا هو ما نکون بصدده يف 

العلماء يف حماولة  كيقي جلمالية بعض األبيات اليت هتالهذه الدراسة إلماطة اللثام عن الوجه احلق
االستخفاف هبا والغّض من شأهنا طويال، کما حناول إبراَز بعض املالمح املشينة ألبيات  انغمسوا 

 عداد حماسنها من دون وعي  مجايلّ  ُمرَبَهن.ـيف تَ 
ايل هو واجلم غيبالاليت اخرتانها لنعرض شعره علی بساط الدرس ال النموذجّيةوالشخصية 

 نم.. ويف كلّ  حلسي.اامرأ القيس أبدع يف مثل هذا التصوير »امرؤ القيس الکندي، واحلق أن 
ر ره يصو ن شعتصويره احلسي والنفسي جاءت صوره متقنة، ظاهرة حتی ميکننا أن نقول إ

ننا جند حيث إ (296و263 :1988)السّيد،  «فسيّته، وميوله وإحساساته بوضوحشخصيته، وطبيعته، ون
نزعاته و يوله مبصال بوضوح أن هذا الشاعر منغمس يف غضون جتاربه الشخصية أکثر من کونه مت

. (45: 1983حاوي، ) «رهلی شعأن التجربة الشخصّية أو الذاتّية هي الغالبة ع»القبلية، فإننا جند 
ة من الشهري ه أبيات تني منل بيفإننا نريد أن نقوم اببتناء رؤية استقصائّية مستحدثة يف إعادة حتلي

هم أالستناد إلی اب كذلا، و خالل إلقاء نظرة مجالّية مغايرة متاما ملا قالوه عنهما قدميا وحديث
 يت قدالداللية ال بعااثتن االنمقشيبًة  إلکساء هذين البيتني حّلةً  البيانّيةو املقّومات املوسيقّية 

ث الرديء من حيو جلّيد ني ابخلطًا  كأن  هناهو   هذا املشوار احلجاجينا يفوافرتاضُ  .يوحيان هبا
بادئ املنطق معلی  ليت تنبينامينة ة األالنظرة النقديّ أّن حتّري احلقائق الداللية واجلمالية يف البيتني، و 

 رذواًل َمعيًبا.ميما اعتربوه مًنا ف کاالتصويرّي تقتضي رداءًة يف البيت الذي ُعـد  مجياًل، وُتربز مجااًل 
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 سؤاال البحث. 1-1
ستشَهد -1

ُ
 ؟ون هذا البحثا يف غضهبم ما الوجوه اجلمالّية احلقيقية اليت يوحي هبا البيتان امل

جلودة أو ين البيتني ابمن هذ يت ميکننا عربها احلکُم علی کلّ  التعبريية ال-ما املقّومات البالغّية -2
 الّرداءة علی وجه  ُمعاِکس؟

 
 خلفية البحث. 1-2

الفين  إلبداعوع اکتب ومقاالت ورسائل کتبت عن الشعر اجلاهلي عموما وتناولْت موض  كهنا
 :زاتنشري إلی بعض هذه اإلجنا يما يليوفلدی امرئ القيس علی وجه اخلصوص، 

رسالة جامعية بعنوان "أتثري امرئ القيس يف اخلطاب األديب والنقدي األندلسي" من إعداد 
، وقد تناول فيها 2011راف مسري الدوريب جبامعة مؤتة عام الطالب عمر فارس الکفاوين وإش

الباحث أهم ما امتاز به الشعر األندلسي من مالمح التأثر ابلنهج اخلطايب والنقدي عند امرئ 
القيس. ورسالة أخری موسومة "اسرتاتيجية القارئ يف شعر املعلقات، معلقة امرئ القيس منوذجا" 

جبامعة منتوري وإبشراف ليلی جّباري، وحاولْت فيها أن  2010 عام كقامت إبعدادها دليلة مربو 
. کما حصلنا علی رسالة بعنوان الشاعرتبنّي العالقة املوجودة بني املتلقي والنص الشعري عند 

 نوقشْت عام  علي، عداد عنان حممد شفيق وحممود حممدإب"االنزايح يف شعر امرئ القيس" 
معة النجاح الوطنية بفلسطني، وابدر فيها املؤلفان إلی حتت إشراف د.خليل عودة يف جا 2017

حبٌث بعنوان "حتليل معلقة امرئ  كاستعراض أهم النقاط االنزايحية يف شعر امرئ القيس. وهنا
القيس يف العصر اجلاهلي: البالغة والرمزية" إبعداد أم عارف کودورث وإشراف داان زبن، منشورا 

ناولًة فيه مقوليت البالغة والرمزية يف معلقته. ومقالة حتمل مت 2019مبعهد القصيد العريب عام 
عنوان "الصورة التشبيهية وتشکيالهتا يف معلقة امرئ القيس دراسة بالغية حتليلية" کتبها عبدالغفار 

، واستعرض 2020يونس صديق بدري وهي منشورة مبجلة جامعة األزهر يف عددها الثاين عام 
 تبلورْت يف شعر امرئ القيس والصور التشبيهّية اليت ساعدْت علی فيها اجلهات التشکيلّية اليت

تنمية هذا املنحی التشکيلي الداليّل. ومقالة "التوجيه البالغي للمعيب من شعر امرئ القيس" يف 
وعددها األول، بقلم حممد أمحد أبو زيد، واليت عکفت علی دراسة  2008اجمللة نفسها عام 

يَب عليه امرؤ القيس من مواطن اخلطأ التعبريي أو التصويري يف شعره. اجلوانب التعليلية ِلما عِ 
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"بالغة أسلوب )اتساع املعاين( يف الشعر، معلقة امرئ  نفسها بعنواناجمللة  منومقالة أخری 
القيس منوذجا" قّدمها حممد السّيد وعرّج فيها علی مواضع االتساع املعنوي عند امرئ القيس يف 

مقالة للکاتب بولرابح عثماين يف جملة خمرب اللغة العربية جبامعة األغواط يف  کما وجدان  معلقته.
، َعْنوهَنا "مجاليات اإليقاع يف القصيدة اجلاهلية، امرؤ القيس أمنوذجا" ودرس 4من الدورة  2العدد 

فيها أمجل املالمح اإليقاعية اليت ازدان هبا شعر امرئ القيس يف معلقته خصوصا. وعثران علی 
الة حتت عنوان "جتليات صورة األطالل واملرأة" بقلم عبدالرمحن فضل أمحد، وهي منشورة يف مق

، ورّکز فيها الباحث علی إحصاء 36من عددها  2018جملة جيل دراسات أدبية وفکرية عام 
املواضع اليت جتل ْت فيها صورة املرأة واألطالل عند امرئ القيس. کما أصدرْت جملة اجلمعية 

رتضی ملية للغة العربية وآداهبا مقالة حتت عنوان "اإليقاع املوسيقي يف معلقة امرئ القيس" اإليران
ش، واستعرضت املقالة مجاليّات النص املوسيقّية عند الشاعر. وأخريا  1391قائمي وزميَليه، عام 

نونْتها "توظيف نشرت الباحثة رمحة أمحد عثمان مقالة يف جملة اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي وع
، وحاولْت فيها أن ُترِبز بعض 2013أسلوب الشرط يف شعر امرئ القيس، استقرائّية حتليلية" عام 

 الدالالت التوظيفّية ألسلوب الشرط املستخدم يف شعر امرئ القيس. 
إبداعه و  لّيلالض كامللموضوع  تناولتْ رسائل فکانت هذه أهّم ما عثران عليها من حبوث و 

َخَلْت  اسات السابقةن الدر أفهو  ة الداللّيةه املمارسدفعنا حنو القيام هبذوأما الدافع الذي  الفيّن،
مل  کما  عاکسة،تملالفنية ا ؤیالر  الرتکيزية علی هذين البيتني من منظور -ا من اجلهة النقديةعمومً 
دميا قبالغة والنقد الحاب ا أصهلاالستبيان الوظيفي والنقد اجلمايل الذي طاملا تنّکر  آبلّياتتعنِت 

 وحتی يف اآلونة األخرية.
 

 عاکسمقديٍ  وٍر ندراسة مجالي ة يف البيت األول )غدائره مستشزرات ...( من منظ. 2
 ثنيدامی واحملدبيان وجه استبشاع البيت مجاليًّا من منظور النقاد الق. 1-2

وکان واليزال مثار النقد اجلمايل من  القيس ئامر هبا شعر  ازدانهذا البيت من القالئد التصويرية اليت 
حيث الصورة احلسية اليت رمسها الشاعر فيه أهي منتظمة مضبوطة جديرة ابلتنويه أم أهنا صورة متنافرة 

أداروا احلديث بشأن  -منذ القدمي-مشبوهة غري ذات إحياء؟ وکلنا نعلم أن کتب البالغة والنقد 
صادر القدمية من حيث إنه حيوي لفظة متنافرة أخّلت بنظام البيت وتقييم مجاليّته فاستبشعه معظم امل
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قد احناز بعض املصادر احلديثة إلی جانب البيت متناولًة إايه برؤية نقدية کما البيت اجلمايل،  
 .باينةقاله األولون بشأن رداءته وأبرزوا بعض ما فيه من املالمح اجلمالّية املت مع ما متناقضة  

قل فيه هذا الث أوجدتْ و مال ه من حّيز اجلـلنری ما األسباب اليت أخرجتْ فلننظر إلی البيت أوال 
تصّور لذي يُ امايل وجه اجلبتنافر الکلمة وجتريدها من العليه الذي کان ذريعة بيد الذين حکموا 

عيَب علی أنه قد»لعلوي امحزة  ی بن؟ فقد يذکر حيي، وِمن ََث  إفساُدها ِلوِْجهة البيت اإلمياجّيةهلا
ورثفر ا( ِلما يف املستشزرات من التنا...ئ القيس قوله )غدائره مستشزراتامر 

ُ
 «اعةللثقل والبش مل

ن لفظة وهو من شواهد أهل البيان علی أ»ويقول الشنقيطي  ؛(244 /3:  ج2002)العلوي، 
ويعّلل البابريت  ؛(51: 1919ي، )الشنقيط «مستشزرات فيها التنافر لنقلها علی اللسان وعسر النطق هبا

الذي  لشدة، کالثقلاهي يف ملتناومن التنافر ما هو دون الثقل ا»أسباَب التنافر املوجود فيها بقوله 
يت بني الزاي الو شديدة ة الحصل من توّسط الشني املهموسة الّرخوة بني التاء اليت هي من املهموس

 ؛(133-134: 1983ابريت، )الب «...هي من اجملهورة، کما يف قول امرئ القيس غدائره مستشزرات 
 ن شروطول مومن البنّي أن "مستشزرات" ختلو من الشرط األ»يقول حممد العبد  كوکذل

د، )العب «خارجدة املتباعاللفظة من حروف م كالفصاحة يف اللفظة املفردة وهو أن يکون أتليف تل

لبيت، ر يف ا التنافهبا وجهَ هبا هؤالء ليعلّلوا ك نلمس األسباب اليت استمس وهکذا؛ (64: 2013
 ليت يوحي هبااعية اإليقاقوميًة علی خلّوه من الفصاحة دون التفات  إلی الشحنة  وجعلوها حجةً 

 اإلبداعي. هذا التنافر نظرا للدور السياقي الذي هيّـأه هلا النص  
أديب  لغويّ  ما جيب أن يستعني ابلتالؤمات الصوتية  أّن الشاعر أو أي   فيجب أن ننتبه أواًل 

جهة  ـةَ أي  فيها واإليقاعّية اليت قد ميکن أن تنشأ بني املعنی والبنية النصية املهّيأة له، وأن ال يدَع 
البنية »لثنائي بني النص وإحياءاته املعنويّة، ألّن اّي النغمابتکاريّة للوصول إلی عمق هذا التضافر 

ملبتکرة ليست لبنة من بناء لغوّي جمّرد، وإمنا هي وسيلة أساسية من وسائل إظهار البکارة اللغوية ا
يف فکر الشاعر وإحساسه، وهي ترتبط بنفسّية الشاعر يف حلظة معّينة ارتباطا وثيقا، وتعرّب عن 

أن جيّدد فعلی الشاعر  ؛(70: 2013)العبد،  «التطابق والتالزم بني املعنی وصورة اللفظ املعرّب عنه
جهة  متعارضة من النمط التوظيفي للوصول إلی  هذه االبتکارات ابتناءَ  ويبدع حتی ولو استدعتْ 

إن هذه التجديدات اللغوية الشعرية تـَُعـد  » نشده املتلّقي أبسبابه اللغوية، ويالتصوير اهلادف الذي 
عدم التوّقع  يا األساسية هتشکيالت مجالية جديدة يقصد إليها الشاعر قصدا، ومساهت
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)unexpectedness(وعدم اإللف ، )unusualness(والتفّرد ،) uniqueness( »(makarovsky, 

فريدة من األمناط التوصيلّية لتجسيد  . فنظن ظناا أن الکالم الفريد يتطّلب جهةً (1970 :53-54
 لظن اجلمهور الذي يتلّقاه. ـةً ئَ کون مفاجِ تأن  من شأهناو  ا يُراد تصويُرهيتال معانيه

 يث إن الصورةحا، من ر هلوجها استلزامياا بني الصورة والنطق املختا كأن هنا ك  إذا فال ش
أن الصورة  ًء، وُيالَحظا وأداسبکً  هلا خُتتارُ ن تنطبق متاما علی الوترية النطقية اليت أاملستوحاة جيب 

  ند الشاعر إذاقصودها الداليل، أو أن الصورة عستلزم نطًقا بشعا ليکون أوفی مبت -ثالم-البشعة 
ة ة لتقريب صور نطقي رونة  نة فإهنا تقتضي ابلطبع منطا تعبرياًي منعطفا ذا مو کانت سهلة ذات مر 

لموسًة لرسم ًة تصويرية م عيّنردايتالشاعر املف املشهد املعرب  عنه من الواقع الداليل، وکي يکون نضدُ 
 الصورة املبتغاة.

 
 أسباب اإلشادة ابلبيت من منظور اآلليات التصويرية. 2-2

کون تأت  إال لية مل يلکلماأن هذا الثقل والرتاکم الصويت النافر الذي حصل يف بنية هذه  احلق  
وجود لن ال نتنّکر . فنحمياءً إمعرّبا عن جهة من املعنی علی وجه التشکيل التداويّل حساا/ نطًقا/ 

حّد ذاهتا  فرة يفمتنا بل نعتقد هبا اعتقادا صارما، فهي "ستشزراتم"ظاهرة التنافر يف لفظة 
تکون  ةأي أن اللفظ لسياق،ا اوفّرها هل مکتَسبة   ولکنها يف الوقت ذاته تعّرضت لفصاحة  ازدواجّية  

ت إلی ذا ُضم  ا إولکنه ،موسومة بسمة الضعف الفصاحّي يف حني عزهلا عن السياق التعبريي
ة مستحدثة ب فصاحتکتس ت البنية النصّية ووقعت يف جماورهتا فإهنا سوفجزاء ومکّواناألسائر 

ملخاطب. ففي علی ا رحهانظرا للمعنی الذي مُيلی عليها من خالل املفاهيم اليت ينوي الشاعر ط
 ، وأنقذها منهلا تأيتّ املمثل هذا البيت جند أّن السياق قد أزال عن اللفظة اختالهلا الصويت 

 حلبيبة أتـاحاعر شَ  واءاتالت شرحَ  يتول یالذي نشأ يف ساحتها، واملوقف الذي االحنراف الصويت 
 النغمي الساقط.  كللفظ أن يکون مبَنجـاة  من االرتبا

إن » -يف عدوله عن رأيه األول ابلنسبة للتنافر املوجود يف اللفظة الواحدة- يقول حممد العبد
الکلمة انشٌئ من اجتماع أصوات متقاربة املخرج  لكالذي ينبغي أن نالحظه هنا أن التنافر يف ت

األصوات املتقاربة يف کلمة  كوهي السني والشني والزاي، وقد أبدع امرؤ القيس يف اجلمع بني تل
واحدة فهي تُعرف أبصوات الصفري، وکان امرؤ القيس يريد أن يوّظف هذا الصفري للداللة علی 
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وأتکيدا ملا قاله العبد يف النص علی معياريّة  ؛(65: 2013 العبد،) «تطاير الشعر وارتفاعه يف اهلواء
تفاعال دائًبا  كونستطيع أن نقول إن هنا»اللفظة البشعة للداللة علی املعنی املستبَشع يقول هنداوي 

بني السياق والتشکيل الصويت، فاملبدع خيتار بوعي  أو بال وعي التشکيَل الصويت املناسب للسياق 
ما أن السياق هو الذي خيلع علی التشکيل الصويت إحياءاته املناسبة له، الذي خيوض فيه، ک

عالقة خفّية بني السمات الصوتية واملعاين  كونستطيع أن نزعم أن اختيار املبدع يدّل علی أن هنا
ا إبحياءات اللفظة اليت اختارها فکيف أن امرأ القيس مل يکن واعيً  ؛(42: 1999)هنداوي،  «لدالة عليهاا

فيما اقرتحه عليه - أَُخرَ  وکيف مل يتسن  له أن يستبدهلا ببعض ألفاظ   -و شاعر حسيٌّ قديروه-
لفظة »ة الکلمة!؟ فقد قال ابن األثري إلزالة ثقل التنافر من هيکليّ  -النقاد والبالغيون بعضُ 

ويشّق النطق مما يقبح استعماهلا ألهنا تثقل علی اللسان  ل[ز مبعين االنفتال ونقض الغَ ]مستشزرات 
هبا، وإان لو قلنا مستنکرات أو مستشرفات علی وزن مستشزرات َلما کان يف هاتني اللفظتني من 

اتني اللفظتني املقرتحتني حتی هب م  لْ ی عِ عل؛ أمل يکن امرؤ القيس (186)ابن األثري، د.ت:  «!ثقل وال کراهة
أخری  لفظته املتنافرة إلی لفظة  يستعيض هبما عن لفظته؟! أمل يکن يف حوزة الشاعر أن يعدل عن 

مبا فيه  اختيارهعلی  وبقي ُملحااع؟! ولکنه ملَ مل يفعل هکذا ا نطًقا عند السمموزان وأحلی منها  أخف  
ی ما عابه النقاد والبالغيون عل»؟ اجلواب واضٌح، ألّن من ثقل علی اللسان وُعسر  عند النطق به

 فصاحتها هو بعينه ما نستشعر فيه أسباب إحيائها ابملعنی الذي نعدامهذه الکلمة ورأوا فيه سببا ال
حروف هذه اللفظة جاءت متقاربة يف »؛ وأّن (42: 1999)هنداوي،  «أراد الشاعر التعبرَي عنه فأجاد

فکيف حنتّج علی امرئ  ؛(107: 2011)العّبودي،  «عن هذه الصورة اليت أرادها الشعراملخرج لتعرّب 
ألفاظه احلسّية  كقرحيته يف اصطفاء هذه اللفظة وهو أوعی منا مجيعا مبدار القيس بعدم سالمة 

اصطناع األلفاظ للتعبري عما جيول يف األذهان قد مّرت به مئات أو »والنغمّية؟! وکلنا نعلم أن 
ا أرقی من جمرّد رموز ... بل هي ابلنسبة لإلنسان األلفاظ شيئً  كمن تل آالف من القرون جعلتْ 

. فجاء هبا امرؤ القيس لينجينا من ظلمات (73: 1973)أنيس،  «ه يف ظلمات احلوادثمصابيح هتدي
ال نتصور بدل الشعرات امللتّفة املمّوجة املتشابکة  ، حتیحييط ابملتلّقيالتصوير الداليّل اخلاطئ الذي 

 شعرا خفيًفا مسّرحا انعما، وهو خالُف ما يوحي به املشهد.
لإلابنة والتوضيح فنقول إننا لو أحضران َرّساًما قديرا ومث لنا  كذل وإذا أردان أن أنيت مبثال علی

من عمرها وطلبنا منه أن يرسم لنا صورة هذه العجوز، فهل  90يف الَدْرداَء أمامه عجوزا دردبيسا 
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من  18إلی النموذج )العجوز املتمثلة أمامه( ورسم لنا صورة فتاة شابة طريّة يف ال  إذا نظر الّرسامُ 
!؟ أو إذا رسم لنا صورة تصويرهو  هانجحا يف عملّية رمسندئذ  عهل يـَُعد  أسنااًن هلا  وجعلا عمره

بکل ما فيها من تعقيدات ظاهريّة وانکماشات يف احلجم وترّهالت جلديّة وجتاعيد الوجه  عجوزال
فهل ميکن يـَُعد  رّساما ابرعا؟! عندئذ  وصّور لنا کل خطوط الشيخوخة اليت تعلو وجهها وبدهنا 

 كام غري انجح، وإن صورتإّنَک رسّ  -إذا رسم صورة عجوز کهلة متفانية-ألحد أن يقول للرسام 
امللحوظ؟!! ال ابلتأکيد!  التصويريّ التنافر وجود ِلما فيها من عدم الطراوة يف الش کل و  رشيقةغري 

ا علی ب أن يُعَکَس متامً جي -وهي صورة العجوز- احلقيقيةَ  الصورةَ  يعلوألّن التنافر اجلسمي الذي 
 .ةالبتد  صورته بالغّية وانجحة لوحة الرسام حتی تُـَعـ

لتصويري لدی ا-باعيالنطونّصا علی فاعلّية هذه املؤشرة اإلبداعية يف االرتقاء ابملستوی ا
ن الطلبة بني فئات ما بداليا است/موقفيااا فإن الدکتور إبراهيم أنيس أجری اختبارً  نياملتلقّ  األشخاص

جمللوب له للفظ اامع  قتقع يف انسجام  أوثلتقومي مدی اهتمامهم ابلصورة اليت ِمن شأهنا أن 
لفراشة علی بهان ا تشعرض عليهم صورتني لفراشة )أو صورتني خياليتني انسجاًما صوتياا، فقد

تان علی ملعروضن االصورات، وهااتن مها األصّح( إحدامها صغرية واألخری ضخمة کبرية احلجم
 الطلبة:

 
 

 
 (2لشکل )ا       (                                                  1الشکل)    

 
 

من الصورتني  )ستني/سلينة( علی أن يتخرّيوا لکلّ  عشوائياا َث اقرتح عليهم امسني مرجتلني 
أن الکثرة »، وأظهرت النتائج ألکثر مالءمًة لهفَينِسبوه إلی الشکل ا واحدة من اللفظني املقرتحني

الغالبة قد اختارت لفظ )سلينة( للحجم الصغري، وهذا اللفظ يوحي بفکرة التأنيث، وترتبط هذه 
؛ وهکذا رأی أن احلاسة البصرية (88و87: 1977)أنيس،  «صغر احلجم والرقّة وضعف األنوثة!الفکرة ب

اليت مع ما يتلّقونه من األلفاظ   اجّتاهيّ  مباشر  ترابط  لدی األشخاص املختربين يف ائتالف  أو 
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أوفی، وال شك بشکل  مع النص لتجسيد فاعلّياهتا  حتکي لنا عن تقارب  أشّد ونظام  تفاعليّ  أوثق
 أّن وعًيا داللياا هادفًا َجـر ُهم حنو هذا اخليار الشعوري الثابت.

من  22ة  اآليدة يفلفظة "ضيزی" الوار  يف القرآن الکرمي هو كومن أفضل األمثلة علی ذل
لفاظ أببدهلا يست إًذا قسمة ضيزی﴾ ومل ير سبحانه أن كسورة النجم حيث يقول سبحانه ﴿تل

ليدّل » كل ذللم يفعفا، أخری مرادفة هلا کاجلائرة مثال وهي لفظة أشد مرونة وسالسة من نظريهت
 لکلمة إحساسانطق ا س عنديوّلد يف النفأبلغ داللة  علی املراد وهو فساد القسمة وحيفها بشکل 

ا ضيزی" ليس هلع أن "م ،ةبثقلها وبغضها والنفور منها، وهي داللة ال تتفّجر من الکلمة السابق
 (.16: 2002سيد قطب، ) «"جائرة"للکلمة املرادفة هلا  من انسيابّية النطق ومجال الوقع علی األذن ما

والبصرية  لسمعيةامات علی ما سبق فإن الباحث الداليل ليجد کمية کبرية من التناغ وبناءً 
 أحرف تنافر بنيود الفه بوجعرتااليت يوحي هبا البيت، ويؤکد هذا األمَر قوُل الدکتور النويهي بعد ا

ؤّکدا ألنه ا ما فنيّ زومً زٌم لافر ال من التفکري يهدينا إلی أن هذا التنقلياًل  ولکن  »الکلمة حيث يقول 
تزاحم يلة اليت تلثقثيفة االک ينطبق علی الصورة اليت يريد الشاعر أن يرمسها هلذه اخلصالت الکثرية

ل ذا الثقلينا أن نلتّذ هبأّن ع». ويری الدکتور حممد العبد (44و45)الّنويهي، د.ت:  «علی رأس حمبوبته
سجامه ن ما أوقی انا، ولکقا نه تنافٌر حوالتعثّر الذي حيدث يف ألسنتنا أثناء نطق هذه الکلمة، أل

 .(65: 2013)العبد،  «مع الصورة املرسومة!
 مة هذا التناغم التواصليتثبت سال( Fonetic Factors)فوانتيکّية قويّة  أدلةً  كوأخريا فإّن هنال

کما   ...بة املخرج متقار  نانية من السني والشني والزاي أسالا أن امليم شفويّة، وکُ »، وهي املنضبط
 الشعر كالة ذلن استطاط عليعرّب مبا له من استطالة  وتفشّ  وانبس األحرفَ  كيتخلّل الشنُي تل

تزاحم ن الکثرة والعتعبري  اليفتشارک الرّاء مبا هلا من صفة التکرارية  كوتفِشيه وانسداله .. وکذل
ق اهلوی والعم ن صفاتم هل اخلصالت الشعريّة املتکّررة ... وُيضاَعف املد  ابأللف مباك يف تل

وّلَدْت نوًعا من ( Fonetic Disorder). فإن البشاعة الفونولوجّية (42: 1999)هنداوي،  «واجلوفّية
اختذ هذه  امرأ القيس ريا أن  ص أخالبشاعة اهليئويّة واحلالة الس ـِمجة يف الش عر املصو ر. ونستخل

وهي  بعثة من النصة املنانتيکيّ علی السامع الصورة الفو ليشّوش متعّمًدا األنساق النغمية املتضاربة 
الل ن ضَ ماَل مس اجلموفـًّقا جداا، ألنه اقتب هذه تهحماول، وکان يف ابلفعل صورة مغشوشة

  التنافر الصويت. مدارجاملوسيقی، واستلهم التالحم التصويري من 
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 ةدية املتعارضالنق يةالرؤ  منظورمعياري ة اجلمال التشبيهي يف بيت )مکرٍ  مفرٍ  ...( من . 3
 ني بهإمجال مواضع استجادة البيت من منظور النق اد امل عَجب. 1-3

 يف بيته، وهو يفلشاعر ارده نرتکز علی استقصاء الوجه اجلمايل املنبين علی التشبيه الذي أو  وهنا
ن أول وهلة لقارئ مل مل يبنّي اجتاهاته يف اجلَري، ولکنه  ضاربوصف الفرس وبيان مدی سرعته وت

وجودة يف بة املوالصال هل يريد أن يصّور السرعة والتعجرف ؛حتديًدا أّي شيء   وصفَ يد ير  أنه
يه السرعة فر لنا يصو  أنه يريد أن أييت مبشهد مالسرعة ومدی خاطفيّتها يف مرأی املخاطب، أ

بيت أيستمتع أمام هذا ال كو يرتبأر تااالجتاهّية ميينا ومشاال، أو مُينًة ويُسرًة!؟ مبعنی أن املتلقي حي
رعة طرافه عن السأأحُد  تحدثيبعمق الصورة التشبيهية اليت فيه، أم يبقی حائرا أمام التشبيه الذي 

حلرکة  صورًة من االثاين رفُهطاملطلقة اليت تفوق سرعة الصخر املنحدر من أعايل اجلبل، بينما حيکي 
 هة واحدة حتیجاد يف ت ابمتدهنا حرکة ليسإالعيون من حيث اليت تبهر و  ،االزدواجّية ميينا/يسارًا

إايبّية /هابّيةذالة نقتصر يف جانب وصفها علی جهة التسارع فقط، بل وإهنا تريد أن ختلق ح
 ة مييل فيهاختطافيّ احرکة  هناإالذي قد يسبب ُدوارا لإلنسان من حيث  الَعْدو السريعمن مستمرّة 

ا وکّل هذا إمن ،لبصر ابکلمح    ن فإذا به يتجه إلی اجلانب األيسراجلانب األمي یالفرس فجأًة إل
.، بينا ..هکذا دواليكدابر و اإل َثّ اإلقبال َّث يتأتی للهجوم املتکرر َث العودة املتتابعة لطلب الراحة 

 السرعة.اض لتباطؤ واُنفاا من أثرً  هذا النشاط احلرکّي ال يورُث الفرَس تعًبا وال حُيدث فيه کل    أن  
 اولني الکشفَ راهم حميث نبعض ما قاله النقاد والباحثون بشأن البيت، ح فتعالوا نقرأ بدايةً 

ا يف صّحة امً قدح متيالذي  َث نُعنی ببيان الوجه الداليل هلم، تتسن یعن وجوهه اجلمالية اليت 
رفني ه قائم علی طبيه تشأن ، من جهةِ من منظور اجلماليّات املتوق عة التشبيه املستعمل يف البيت

قول لّي. يع الفعة للواقُمقنعة مطابق صورةً  املکو نالينجحان يف إکساب املشهد قد متعارضني 
ليت قد صخرة اذه الهنه يصف أن هذا الفرس يف سرعته مبنزلة إ»التربيزي يف شرحه للمعلقات 

؛ (59تربيزي، د.ت: خلطيب الا) «أن الفرَس حسُن اإلقبال واإلدابرحّطها السيُل يف سرعة احندارها، و 
د منه مقبل إذا أريو لفّر، امنه  هذا الفرس مکّر إذا أريد منه الکّر، ومفّر إذا أريد»ويقول الزوزين 

تمعًة يف قّوته ر جمل واإلداباإلقباّر و إقباله، ومدبر إذا أريد منه إدابره، وقوله مًعا يعين أن الکّر والف
 (. 44: 1980الزوزين، ) «يمجر عظسرعة مرّه وصالبة خلقه حبَث شّبهه يف  ألن فيها تضاداا ال يف فعله،
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يف هذا  اليت ملسوها ةملعّقمية اوقد اختذ بعض النقاد املعاصرين موقفا أشد انفعاال وأتثرا ابجلمال
ّسي ة التصوير احلبالغيّ إ كدر " يف آخره لت"علِ  ــــــــواربط "جلمود" يف أول البيت ب»البيت فقال 

تصّور بقّية و عايل، األ صادق يف متثيل حقيقة اندفاع السيل، وصد منه الصخر ورميه إاّيه منال
يسأل  ومل ؛(342: 1986 سيويف،) «رض وأثره املفجع الضاّج اجمللجلاحلقيقة يف وقوع الصخر علی األ

له ُه بشکَعْدوَ  يف أنّ ، وکسيويف نفَسه ما هي هذه اإلبالغّية اليت شعر هبا عند الفرس يف البيت
صادقًة  جلجلةً و يجا احلايّل يف اإلقبال واإلدابر يوصله إلی السرعة العارمة فيحدث له ضج

نائّي ن املشهد الث  مفهوم السرعة م يلمسوارادوا أن أ -َمن اتبَعوهو -وانبهارًا!؟ فأغلُب الظّن أنه 
ّخر علی وجه أوالت تقّدمبل هو مشهد آخٌذ يف الاالجتاه الذي ال حيکي السرعَة من أساس وضعه، 

 الدوران والتکرار.
رسه صائص فعن خ أن الشاعر يريد أن يتحدث»ری هلذا البيت ونقرأ يف بعض الشروح األخ

هي ما األولی: فأعّية، إيقايف سرعته، وقد تداخلت يف التعبري عن هذه اخلصائص صوراتن ختييلّية و 
 كتل حدة، ومماثلةرّة والها مکيؤّدي األدوار  احلرکة اخلاطفة السريعة اليت يعدو هبا الفرس، وکأنه 

سرعة اثل الس متاحلرکة اخلاطفة بسرعة سقوط احلجر من أعلی جبل، تری هل إن سرعة الفر 
 «بار  خلفه!؟ه من غثري يفضال عما  اخلاطفة اليت يهوی فيه احلجر حبيث تعجز العطن عن متابعته،

البيت  یإلنظرته التقوميية  قتصر يفاإمنا  -ابقيهس شأنَ -أن عثماين  . والظاهرُ (75و74)عثماين، د.ت: 
سقوط  أثناء السرعة فيسمعها السامع كاجللبة اليت تصحب تلکذلك السرعة و  جانبعلی 

و وه-نب الثاين اجلا يفشاعر وعلی العموم فإن ال» ة اجلبل. فهو يتابع کالمه قائاًل اجللمود من قم
 ي يتوّقف فيهع الذتقطّ ة من خالل هذا التقسيم امليضفي قيمة داللية ومجالي -اجلانب اإليقاعي

وافر قع حو ، صوت تلّقيوقع يف روع امليو أإهناء کّل تنوين من الکلمات، وهو يوحي  عاملنشد م
لبيت يف ا جاّدةً  عتباريةً ا نقطةً  وهکذا نلمس أن   ؛(75: نفسهاملصدر ) «الفرس يف أثناء عدوه وسرعته

 . علی أصحاب النقد عند دراستهم للبيت وبيان وجوهه اجلمالّية قد خفيتْ 
 

 ريةشبيه التصويأدل ة اإلخفاق الداليل عند الشاعر يف توظيف آلي ة الت. 2-3
لمود ووجه الشبه هو السرعة املقرونة ابجللبة اجلکلنا نعلم أن يف البيت تشبيًها طرفاه الفرس و 

أن التشبيه من انحية » كبيان تعليالهتم، ونعلم کذلحسبما قالوه حتی اآلن يف -والضجيج 



 *مالك عبدي                                          التصوير احلسي  معايري التقييم اجلمايل للشعر اجلاهلي من منظور  
 

86 

؛ والتشبيه عمدٌة يف تصميم املشاهد (29: 1998)صديق،  «جيل بصرّي دقيقالتصوير احلسّي هو تس
البصرية اليت غالبا ما مييل إلی طرحها الشعراء اجلاهليون، ألّن به قواَم الصورة التدليلّية واملعرّبة عما 

التصوير ابلشعر ]هو[ الذي جنده ميزة ملحوظة يف »يف حقول األلفاظ من َسَعة  يف املعنی، فإّن 
)شلق،  «إلی القريب يف وحدة  مجعت بينها تشبيه، وهو ضم  البعيدشعر اجلاهلّية، ألنه قائٌم علی ال

 كال يکون کذل»طرفيه، فوجه الشبه  ؛ وإن أي  تشبيه  ال خيلو من وجِه شبه  جيمع بني(39: 1985
فعلی حّد تعبري ؛ (43: 1990)األجيي،  «َد يف أحدمها مل يکن وجه الشَبهإال إذا قام ابلطّرفني، فإذا ُفقِ 

ووجه ا من کونه وجَه شبه  إذا حصل له االنعدام يف أحد طرفيه. إن وجه الشبه يتعّری أساسً األجيي 
هو املعنی »جيب أن يکون صفة مشرتکة خاصة يتقامسها الطرفان فيما بينهما، وألنه  كالشبه کذل

 Conceptualلنظرية االستعارة التصوريّة )ا فقً وَ ی حتو . (43: 1992)قلقية،  «بني الطرفني كاملشرت 

metaphor  العالقة بني االستعارة والبنية التصورية، وإهنا تبنّي نظامنا  كنُدرِ أن »جيب  كکذل( فإننا
التصوري عن األشياء والعامل من حولنا، فالتصورية هي طريقة يف التفکري .. وهي يف جوهرها 
عملية إدراکية ذات طبيعة تصورية ال لسانية، وإهنا تقوم علی استغالل آلة الفهم )العقل( يف 

أول  يف؛ فماذا نتصور حّقا (140-141: 2015، سليمان أمحد) «شابه له!اک ما حولنا خبلق جمال مإدر 
لصياغة التشبيه يف هذا البيت؟ فما نتصوره أهو الرواح والغدّو أم السرعة  مشاهدتناوهلة من 

املبادرة أن تفکريان يف مثل هذا الوجه التمثيلي يهدينا إلی طبيعة  ك  ال ش املستدمية بال تراجع!؟
ال عدوه اخلاطف. وحتی يف ظيّن أّن االرتکاز علی جهة السرعة بال تعب الفرس  لدیاملکرورة 

الذي نواه الشاعر، ألن السرعة املتواصل ر کرو قصَد التقد م والتأّخر امل ا أو مُييتمتامً  يُناقض عنده
 لواصاخلارقة حبسب طبيعتها توِرُث الفرَس کلال وتعًبا وإهنا حتول دون کرّه وفرّه علی جهة الت

فاجلهتان متناقضتان حّقا، وإن التشبيه املستعمل تنّکر ِلُمعَظِم ما جيب أن يُنتَبه له يف  !واالستمرار
فالشيء الذي يفتقده هذا البيت هو انعدام مثل هذه الصورة املتناوب،  خلق هذا املشهد احلرکيّ 

  .اليت من شأهنا أن تتوافر يف طريف التشبيه علی حّد سواء
 الفَشل التصويري الذي يعاين منه البيتيف تبيني عند زکراي أوزون انظروا إلی دقة هذا التعبري 

بقبول الشطر األول  -جماملةً -فلو أننا رضينا »يقول  هويف رسم هذه الصورة البيانّية عند الفرس، ف
 «وأوقفه متاما!ر األول من حمتواه من البيت سنجد أّن معنی الشطر الثاين قد فرّغ معنی الشط

التشبيِه املستوَرد تفصيل وجه التناقض يف ل البيان الذي أورده أوزون يف . فلنتعّمقْ (19: 2002)أوزون، 
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 يتال ةاجلماليّ  الغايةالبيت، إنه ابلفعل وضع إصبعه علی نقطة هاّمة تؤّدي إلی تعرية البيت من يف 
ة موحية اتمة البالغة يف الشطر األول الشاعر يف شطره األول، ويف ظننا أنه جاء بصور  اتوّقعه

لتخريب! يضيف التشبيه، َث أتی عليه يف الشطر الثاين ابهلَدم وامبتکرات وشّيد هلا بناء رفيعا من 
، أما صورة -کّر وفّر وإقبال وإدابر-ففي الشطر األول حرکُة تقّدم  وأتّخر »زکراي أوزون قائال 

تشبيه )الکاف( فهي ابجتاه واحد فقط! ألن الصخرة ال الشطر الثاين واليت استخدم فيها أداة ال
ميکنها أن تتحرّک حتت أتثري وزهنا الذايت وبفعل السيل إال ابجتاه  واحد من األعلی إلی األسفل، 

. أليس وجه (20و19)املصدر السابق:  «فأين منطقّيُة هذا البيت، وأين الربُط بني الصخرة واحلصان!؟
يف بناء هذا التشبيه؟ فهل أراد الشاعر أن يوّظف  جلملةابمفقوًدا  ،اابقً الشبه الذي حتّدثنا عنه س

ا من الديناميکّية املتعددة جتاه واحد فقط فيثبتها للحصان، أم أراد له شيئً ابصورة عموديّة متحدرة 
وإقبااًل القوة والنشاط واملرح يف السري املتناوب کراا من االجتاه اليت جتعل الفرس يف أعلی درجات 

لتصوير األول فکيف أفسده يف الشطر الثاين وعّقبه بصورة  تتنافی العناية اب!؟ فإذا أراد وإدابرًا وفراا
يکون هي اليت ال ميکن للبيت أن  -وأکثر منها-األولی!؟ هذه کلها  ةنصّ امليف  هِ مسِْ متاما مع رَ 

التصويري الذي حدث يف املشهد  وأن التشبيه املوظ ف فيه قاصٌر عن تربير الفشل مبنجاة منها،
والذي يؤيّد قولَــنا يف النّص علی اجلهة احلرکية  جرّاء هذا التباين امللحوظ بني الصدر والعُجز.

هو أن الشاعر قام إبسقاط الواو من بني  -دون النظر إلی جانب السرعة-الثنائية عند الفرس 
علی أّن هذه الصفات هي مندجمة بعضها يف  الصفات األربع وعّقبها بقيد "مًعا" ليدّل هبا مباشرة

، وليست مما حيُدث حيًنا دون آخر، بل إن الکّر مصحوب ابلفّر دوًما، وإن  بعض دون انقطاع 
 اإلقباَل يتبّطُن فيه اإلدابُر يف ِقران  مستمّر.

 فواضٌح متاما أن ما أراده الشاعر يف القسم األول من مشهده اجلمايّل هو الوجه املراد الذي
شبيهٌة حبرکات رقّاص الساعة )البندول( اليت هي دائما يف سري   حرکةٌ عندان  وبنی عليه تشبيهه، وه

إذا أردان أن نشرح مجالية هذه احلرکة -متناوب من اليمني إلی اليسار بال وقفة، فهل يُعَقل 
ونُعَجَب ابلصورة التشبيهية ، فنجان  من حافّة املنضدةکرة  أو أن نشّبهها حبرکة سقوط   -البندولية
بيته أوال،  تِ يف بدااي بديعة  أن الشاعر قام خبلق صورة بوضوح فيتبني  غلوطة اليت فيه!؟املة املتعارض

وَمَثُل الشاعر يف ِمثل هذا الواقع التمثيلي کمثِل أمّ  تقوم بتحميم  ،َّث قام بتشويه هذه الصورة هنائياا
وغينٌّ عن القول أن مثل هذه املبادرة مرفوضة متاما  !وحل يف َمـْلَعبهرضيعها أوال َث تعود فتلّطخه ابل
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لدی العقل وال ميکن أن نستحسنها مبجّرد النظر إلی مجاهلا البدائّي الذي حتّول أخريا إلی صورة  
 .املتناقضةمشبوهة  ابستخدام وجه  عقيم من فاعلّيات اآلليـ ة التشبيهّية 

 
 النتائج. 4
 به النصوصُ  تْ اّتسم  مالنا أّن بعضَ  إن النظرة اجلمالية يف البيتني املستشهد هبما أظهرتْ  -

ت رية رائعة ذا تصويعان  اإلبداعية لدی امرئ القيس من مِسات الضعف والرکاکة قد يکون موحيا مب
 .ةماليّ واجلدية ت النقلدراسااملحوظة، واليت تتغاير متاما مع ما قيل عنها سابقا يف بالغّية قيمة 
ايّل موالواقع اجل ،تتابعةمتصويري أحقااًب ما يوَصُم بوصمة العار البالغي واخللل ال فإّن منها -

ريية اليت لقيمة التعبعرتف ابنا نمن املزااي البالغية ما ال ميکن أن يـَُعّد وحُيَصی، فيجعل يسّجل له
ّص بيته ، وهذا ما خيبنيتهاأهر غي يف ظاجنة والضعف البالتکتمن وراَء ألفاظ  اّتسمْت مبِـيَسم اهلُ 

 األول الذي استشهدان به )غدائره مستشزرات...(.
 بنظام بيته افرًا خُمالا فيه تن فيه خطًأ فنّـياا وال أظهر أنه مل يرتکبعنده هو فاحلّق الذي رأيناه  -

 يرية اليت الو التص شاهداجلمايل، بل إنه مببادرته اإليقاعّية هذه سعی إلی الکشف عن بعض امل
ابقا، سبدا قبيًحا  نها مامُسن ، فقد حيَْ األولّية فيهاالبيت عند النظرة الداللّية  ينطق هبا لسانُ 

اب اجلودة ا ألسبقييمنبداع ما ال ميکن أن نضرب عنه صفًحا أثناء تاإلظهر فيه من أمارات يو 
 الفنّية يف البيت.

 اد به النقاداملا أشما حصل لنا من خالل الدراسة أن بيته الثاين )مکّر مفّر...( الذي طک  -
ذا د متاما أن ها نعتق أننإال -الّسردي التشبيهي الذي أورده فيه اجلانبارتکازا علی -والدارسون 

 الذي بقيشبيه لة التدال البيت مما ميکن أن يُعاب عليه الشاعر استنادا إلی جهة  متعارضة  من
 ،يف البداية ةتأرجحجية املنه صّور فيه للمخاطب مشهًدا من احلرکة االزدواإ، من حيث فيهمبتورا 

هًة أساسّيًة  التشبيُه جفـََقدَ  هبذاو بتشبيه  ال تکون احلرکة فيه إال أحاديّة االجتاه،  وطيدهاَث جاء لت
 .بتةال البالغة واملعنی وانعدمْت فيه ةمن جهات التالؤم املتوق ع بني الصور 
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 القرآن الکرمي
کامل   ق عليه: الشيخّققه وعلّ ح، اعراملثل السائر يف أدب الکاتب والشابن األثري اجلزري، ضياء الدين نصر هللا )د.ت(، 

 بنان: دار الکتب العلمية.ل-حممد حممد عويضة، اجلزء األول، بريوت
 ، عّمان: مکتبة أم القری.والشعريف الطبيعة (، 1984أمني، جودة )

 ملصرية.ا، الطبعة الثالثة، القاهرة: مکتبة األجنّلو داللة األلفاظ(، 1976أنيس، إبراهيم )
 نشر.لريس للکتاب والض: رايض األولی، الراي، الطبعة االرفض التام ملا يف النحو من أوهام :جناية سيبويه(، 2002أوزون، زکراي )

األولی،  ، الطبعةقيق: عاشق حسني، دراسة وتعليق وحتالفوائد الغياثية يف علوم البالغة(، 1991األجيي، عضد الدين )
 القاهرة: دار الکتاب املصري؛ بريوت: دار الکتاب اللبناين.

 الطبعةی رمضان صوفيه، ، دراسة وحتقيق: حممد مصطفشرح التلخيص(، 1983البابريت، أکمل الدين حممد بن حممد )
 األولی، طرابلس: املنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن.

 العلمية. ، بريوت: دار الکتبالبالغة العربية بني اإلمتاع واإلقناع(، 2018بودوخة، مسعود )
 ة العصرية للطباعة والنشر.صيدا: املطبع-، لبنانيف األدب وفنونه(، 1970بوملحم، علي )

 .ار املدينة: دأسرار البالغة، قرأه وعّلق عليه: حممود حممد شاکر، جدّ  ، عبدالقاهر )د.ت(،اجلرجاين
، تهه وشخصي  يل ودراسة لشعر األمري اجلاهلي الشاعر امرؤ القيس الکندي: حتل(، 1988جندي، علي السّيد سليمان )

 القاهرة: دار الفکر االعريب.
، دار العلوم اجلماليةة والنفسية و س ومقوماهتا اللغويالصورة الفنية يف شعر امرئ القي(، 1983حاوي، سعد أمحد حممد )

 .للطباعة والنشر
حواشيه وقّدم  وصه وشرحبط نص، ضشرح املعلقات العشر املذه باتاخلطيب التربيزي، أبو زکراي حييی بن علي )د.ت(، 

 توزيع.النشر والو ألرقم بن أيب األرقم للطباعة لبنان: دار ا-ألعالمه: الدکتور عمر فاروق الطبّاع، بريوت
 لکتاب اآلکادميي.ان: مرکز ، عّماألندلسيامية بن عبدالعزيز الداين أالتصوير الفين يف شعر أيب الص لت (، 2020دهينة، ابتسام )

 وت للطباعة والنشر.، بريوت: دار بري شرح املعلقات السبع(، 1980الزوزين، أبو عبدهللا احلسني بن أمحد )
 اجلامعي ، القاهرة: األکادميية احلديثة للکتاباإلشهار القرآين(، 2015سليمان أمحد، عطية )

 والنشر. اثة للطباعة، بريوت: دار احلداالنفعالية واإلبالغية يف البيان العريب(، 1986سيويف، عصام )
 نشر.لثقافة والمشق: دار املدی لد-، سوريةالعقل يف الرتاث اجلمايل عند العرب(، 1985شلق، علي )
 ية.الرمحان مصر: املطبعة-، القاهرةاملعلقات العشر وأخبار  قائليها(، 1919محد بن األمني )أالشنقيطي، 

 للکتب. لسودانيةاطوم: الدار ، اخلر املعلقات السبع: دراسة لألساليب والصور واألغراض(، 1998صّديق، حسن بشري )
 عي.يثة للکتاب اجلامية احلدکادميالقاهرة: اآل-، مصرالشعر اجلاهلي: مدخل لغوي  أسلويب  إبداع الداللة يف (، 2013العبد، حممد )

ّمان: ع-، األردن، الطبعة األولینمعلقة امرئ القيس يف دراسات القدامی واملعاصري(، 2011العّبودي، ضياء غين لفتة )
 دار احلامد للنشر والتوزيع.
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 ود.ارون عبّ لبنان: دار م-، بريوتجهات نظر غربية وعربيةالصورة الشعرية: و (، 1985عّساف، ساسني )
 صرية.بة العبريوت: املکت-ول، صيدا، حتقيق: عبداحلميد هنداوي، اجلزء األالط راز(، 2002يی بن محزة بن علي )حيالعلوي، 

 ، القاهرة: دار الشروق.16، الطبعة التصوير الفين يف القرآن(، 2002قطب، سّيد )
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ی شعر جاهلی از منظر پردازش تصاویر شناسانهاستانداردهای زیبایی

 حسی
 (القیسدر دو بیت از ابیات امرؤهمسو غیرانتقادی وخوانشی ) 

 نوع مقاله: پژوهشی

 مالک عبدی
 رانیالم، ایاادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایالم، زبان وادبیات عربی، دانشکده گروه دانشیار 

 چکيده
 ی سبکی واردهابسیاری از پژوهشگران برآنند که برخی ابیات شعری به دلیل عدم برخورداری از استاند

تی صحیح شناخ بالغی، بر خالف آنچه که قرنها در مدح وستایش آنها گفته شده فاقد جنبه های زیبایی

مرؤ عروف امسبک شناسانه هستند. سالهاست که پژوهشگران بسیاری در باره بیت از منظر بررسی های 

ی ودقیق ای علمزبان به مدح وستایش گشوده اند، در حالیکه بررسیه "مکرّ مفرّ مقبل مدبر..."القیس 

عیّت ا موقبسبک شناسانه نشان می دهد که بنیان تشبیهی به کار رفته در این بیت در تناقض تمام 

غدائره "و آنچنان که در بیت مشهور دیگر ا .قرار دارد که شاعر اراده آن را نموده استتصویری 

 ایی کردهخن سرسکه سالها وقرنها در باب مذمّت وزیبایی زدایی از ساختار تصویریِ آن  "مستشزرات...

ت بالغ اند، بر اساس موازین دقیق آواشناسانه ورویکردهای معنامحورِ پژوهشهای زبانی از یک

در  است. تصویری ویژه و موقعیّت محور برخوردار است که زیبایی ساختاری آن را دوچندان نموده

ه در آن، دسازیِ تحلیالت مطرح شدتحلیلی ومستن-این پژوهش بر آنیم تا با تکیه بر رویکرد توصیفیی

ان می نشیج به رویکردی دگرگونه ومتناقض در باب معیار سنجش زیبایی این دو بیت دست یابیم. نتا

ای که تا کنون مطرح شدهف گرایانهدهد که در بیت مستشزرات بر خالف استدالالت ناقص ویکجانبه

تن مکلی  علیرغم وجود ستیز آوایی موجود در یک لفظ ولی تناسب وهمگونی گسترده تری در بافتار

 ل مفهومیختالک ابرگرفته از این تنافر مقطعی پیش آمده است. همچنین در بیت مکرّ مفرّ نیز وجود ی

نظر  مورد یا نگرشی در استفاده از مکانیزمهای تشبیهی باعث بروز تناقضی عمیق در طرح تصویریِ 

 .شاعر شده است

 .شناختی، تصویرپردازی حسّی، نقد زیباییشعر جاهلی، امرؤ القیس، بالغت تشبیه ها:کلیدواژه
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Abstract 
Researchers may think - or are certain to the degree of certainty - that some verses of 

poetry since ancient times have become out of the orbit of rhetorical quality, and 

have lost a lot of their luster due to the lack of aesthetic conditions that qualify them 

to possess the required alloy specifications. As long as the ancient and contemporary 

critics admired the robustness of the casting and the quality of style in the famous 

Verse of Imru’ al-Qays “Mekarren Mefarren…” and they elaborated in detail its 

rhetorical aspects; All the early critics and modernists also rejected the rhetoric of 

his other Verse, "Ghadaeroho Mostashzeraton ..." and took an opposing position 

towards him, stripping him of eloquence and eloquence due to the vocal dissonance 

that they sensed in one of his words, which is 'misfortune'. In this study, and 

according to the descriptive-analytical method, we will be in the process of proving 

a different vision in each of the prevailing critical directions. In the first, we prove 

that it is completely outside the circle of artistic quality, in that the simile in which it 

was used does not depict any of the creative aspects that the poet intended to 

embody. The oscillating movement of the Persians. Also, the second house is 

characterized by the characteristics of pictorial eloquence that were hidden from the 

eyes of researchers, in terms of their neglect of the aspect of applied rhetoric, which 

requires that the final image be inspired by indicators of audio-visual congruence 

that is noticeable at the will of the pictorial meaning. The results say that the 

prevailing critical view of critics regarding the two verses may actually be wrong, 

and that each of them can be viewed from another rhetorical perspective that proves 

to the second a great expressive value that critics and scholars overlooked, as well as 

a deviation in the simile image that makes the verse completely contradictory. The 

correct simile structure requires it when the desired dynamic image is regular. 

Keywords: Pre-Islamic poetry, Imru’ al-Qays’s pamphlet, figurative rhetoric, 

sensory photography, aesthetic value.   
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