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أ.م.د زینب عبد الكریم حمزة الخفاجي

                      



المقدمة

يسعى كلُّ شخص يف الحياة إىل إثبات ذاته وتحقيق أهدافه، وما 
يعوقه عن ذلك إصابته بعجٍز أو عاهة، والعاهات متعددة نذكر منها 
البرص»، فالكفيف يعيش يف عامل خاص به، ولكنه قد  العمى «فقدان 
يصل إىل رصاع نفيس ما بني االستسالم للعاهة أو تحدي عاهته وإثبات 

ذاته.

جاهداً  يحاول  ولكنه  محدوداً»(١)،  عاملاً  عليه  يفرض  الكفيف  «عجز 
ولكنه  خياله  صنع  من  عامل  يف  والعيش  املحدود  عامله  من  الهروب 
يف  واالندماج  الضيق  عامله  من  «الخروج  يحاول  فهو  بالواقع،  مرتبط 
عامل املبرصين، وحتى يستطيع ذلك فهو محتاج إىل االستقالل والتحرر 
إىل  أخرى  مرة  تدفعه  التي  عجزه  بآثار  يصطدم  ينالهام  حينام  ولكنه 

عامله املحدود»(٢) . 

يفقد  من  كلُّ  يعيشها  التي  القاسية  الحياة  أحد،  بال  عن  يغيب  «وال 
برصه .. حياة مظلمة ومؤملة وموحشة، فالبرص هو نعمة وأعز ما ميتلكه 
لتأدية  الحواس  باقي  التي تعاون  الحاسة  اإلنسان من حواس، بل هو 

النھضة النامیة، مكتبة  الدولة  النفسیة في   ۱) د. صموئیل مغاریوس: مشكالت الصحة 
 المصریة، القاھرة، د.ت، ص ۹۷

 ۲) ماجدة السید عبید: المبصرون بأذانھم، ص ۱۸۳



عليها  التي نحصل  املعلومات  أن ٧٥٪ من  نعلم  أن  وظيفتها، ويكفي 
تصلنا عن طريق حاسة البرص ويعني ذلك أن من يفقد برصه يخرس 

أهم مصدر للمعلومات التي تلزمه ملسرية الحياة»(١)

ولقد متكن الشعراء العميان من تجاوز كل هذه الصعاب، وقدموا لنا 
مثاالً يحتذى به لكلِّ من أصابه ابتالء أو عاهة، فعليه أن يتبع نهجهم 

ويتجاوز حدود عاهته ويعتز بنفسه ويحاول جاهداً إثبات ذاته. 

ومل يكتِف الشعراء العميان بذلك، ولكنهم تفوقوا عىل املبرصين يف إبراز 
الصور الفنية بأشعارهم، عىل الرغم من أن «الصورة نتاج عملية ذهنية 
تركب وتفكك وتحذف وتضيف، وال ميكن أن تفرس بأبعادها املكانية 
والزمانية كام هو الحال يف الواقع، فمغزاها يف تجاوز الواقع، أو تجاوز 

اللغة الجاملية حدود املعجم»(٢)

الذي  املوقف  التي تالئم  الفنية  الصور  اقتناء  يلجأ إىل  الشاعر  أن  كام 
الفني  العمل  مضمون  «إن  مندور:  محمد  الدكتور  قال  بصدده،  هو 
وهدفه يوجه األديب نحو اختيار املبادئ الفنية األكرث مواتاه لرسم تلك 

الصورة»(٣).

القاھرة، للكتاب،  العامة  المصریة  الھیئة  والبصیرة،  البصر  عازر:  حلمي  طلعت   (۳ 
 ۱۹۹٤م، ص ٤٥

 ۱) الصورة الفنیة في الحدیث النبوي الشریف للدكتور أحمد زكریا یاسوف، دار المكتبي
 للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا، دمشق، الطبعة األولى سنة ۱٤۲۳ه / ۲۰۰۲ م ، ص

۹۹
۲) األدب وفنونھ للدكتور محمد مندور، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، سنة ۱۹۷۷، ص 

۱٤٤



منھج الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إىل بيان حياة الشعراء العميان، ومحاوالتهم إلثبات 
بالبيئة  ارتباطهم  ومدى  األخرى،  الحواس  عىل  واعتامدهم  ذواتهم، 
والثقافة والسلطة والرتاث .. وأيضاً سنتحدث عن دوافع تأصيل الصور 

الفنية يف أشعارهم، وخصائص الصورة الفنية وتحليلها.

التي سيطرت عىل  والرباهني  الدوافع  إدراك  البحث  فالهدف من هذا 
الشعراء املكفوفني وكونت صورهم الشعرية وجعلتهم يخرجون أشعاراً 
متألقة، ويف النهاية كل هذا يثبت روعة العميان وقدرتهم الفائقة عىل 



العطاء وإثبات ذواتهم وتحدي عاهتهم.

خطة الدراسة 

الباب األول:  تأصیل التصویر في شعر العمیان في 
العصر العباسي:

الفصل األول: دوافع التصویر في شعر 
العمیان:  

الفصل الثاني: مصادر الصورة عند 
الشعراء العمیان:  

الباب الثاني:  تحلیل الصورة الفنیة للشعراء العمیان:
الفصل األول: أنماط اللوحات الشعریة لدى 

المكفوفین:  
الفصل الثاني: الخصائص الفنیة للصورة 

الشعریة:  



الباب األول

 تأصیُل التصویر في شعر العمیان في العصر العباسي 

ُمرشفة  مناذج  تقديم  من  البرص،  لحاسة  فقدانهم  رغم  العميان  متكن 
وتصاوير بديعة يف أشعارهم، وأصبح التصوير متأصالً يف أشعارهم رغبًة 
منهم يف وصف الصورة بشكل دقيق، واعتمدوا عىل حواسهم األخرى 
واتصالهم بالبيئة املحيطة وثقافة املجتمع الذي يعيشون فيه، لتشكيل 
متعددة  التصوير  عىل  اعتامدهم  وراء  والدوافع  البديعة،  الصور  تلك 
منها محاوالت إلثبات ذواتهم أو اعتزازاً بأنفسهم أو الرتباطهم برتاثهم 

وثقافتهم .. وميكننا توضيح كل هذه األمور من خالل الفصول اآلتية: 

الفصل األول : دوافع التصویر في شعر العمیان.   

الفصل الثاني :  مصادر الصورة عند الشعراء العمیان.  



الفصل األول 
دوافُع التصویر في شعر العمیان

تتعدد الدوافع وراء استخدام العميان للتصوير يف شعرهم، رمبا ترجع 
تلك الدوافع إلثبات ذاتهم وتحدي عاهتهم، أو تكون دوافع لتعويض 
املفقودين الحواس واعتامدهم عىل حاسة اللمس والسمع والشم، أو 

تكون دوافعهم متعلقة بالبيئة وثقافتهم وتراث عرصهم.

وسوف نقسم هذا الفصل إىل املباحث اآلتية:

المبحث األول: دوافع إثبات الذات.

المبحث الثاني: دوافع تعویض المفقودین الحواس.

المبحث الثالث: دوافع متعلقة بالتراث.



۱٥

المبحث األول
دوافع إثبات الذات

نفسه  ليقنع  دامئاً  ذاته  وإثبات  التفرد  األعمى-  –أي  الكفيف  يحاول 
واآلخرين بأنه قوي اإلرادة وال فرق بينه وبني املبُرصين سوى الرؤية، 
وأكد الصفدي يف حديثه هذا األمر بقوله: «أخربين الشيخ شمس الدين 
محمد بن إبراهيم بن ساعد األنصاري املعروف بابن األكفاين، قال: كان 
بالديار املرصية رضير ... يُقرئ الطلبة كتاب أقليدس ويضع أشكاله لهم 

بالشمع، وهذا أغرب ما يكون»(١)  

وقدر شاهد الصفدي يشء آخر ال يقل غرابة عن ما سبق، حيث قال: 
«أما أنا فقد رأيت بالديار املرصية إنساناً يُعرف بعالء الدين بن قريان 
أعمى. وهو عالية يف الشطرنج يلعب ويتحدث وينشد الشعر، ويتوجه 
إىل بيت الخالء ويعود إىل اللعب وال يتغري عليه نقل يشء من القطع»(٢)  

الذات،  إثبات  األمر فقط، وإمنا واصلوا غامر  بهذا  العميان  يكتِف  ومل 
لهم  أن  أحد  يحسب  ال  إىل موضوعات  وتطرقوا  أشعارهم  وأبدعوا يف 

۱) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۸٤، ص ۸٥
۲) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۸٦



۱٦

إليها سبيل، وسنتناول اآلن تلك املوضوعات بالتفصيل من خالل املطالب 
اآلتية:

المطلب األول: تحدي العاھة.

المطلب الثاني: االعتزاز بالنفس.

المطلب الثالث: الحبُّ والغزل.

المطلب الرابع: االتصال بالخلفاء وذوي النفوذ.  



۱۷

المطلب األول
تحدي العاھة

عىل  بالغ  أثر  ولها  بها،  املبتلني  حياة  يف  مؤمل  واقع  العاهة  أنَّ  ال شك 
واجهوا  العميان  وخاصة  املعاهني  الشعراء  ولكن  ومواقفهم،  أفعالهم 

تلك العاهة وتحدثوا عنها من خالل أشعارهم.

قال بشار محاوالً التعبري عن مكانة شخص لديه وتشبيهه بنوٍر للعني ال 
يقدر عىل فراقه(١): 

احا ج ي  قل ت  ي  ع ر  وناحا**ن  َّ ّ ف ي  فارق م  ی
ويف موضع آخر شبه بشار عينه بشخص يوجه إليه حديثه، فقال: (٢)

: وقال إل  ي  ع ي  احا**أسل ال ع اس ل تعَّ 
وهكذا كانت «عالقة بشار مبحنته عالقة معايشة ومنارصة» (٣)

 ۱) بشار: الدیوان، ۳/۱۲٥
 ۲) بشار: الدیوان، ۲/ ۱۲٦

 ۳) د. محمد صادق الكاشف: طھ حسین بصیراً، ص ۳۱



۱۸

أما أيب العالء املعري، مل يخجل من استخدام لفظ العرجان والعميان يف 
شعره، ومل يجد غضاضة يف استخدام تلك األلفاظ، فقال وهو يتحدث 

عن الصدق الذي ال يظن وجوده يف محدثه (١):  

صادقًا  ه  قل ا  ان**ل   به لل  تغ  ل 

ز في  غ  ت ت  ان**ول  وع ج  ع م  خ  ت

القلب،  وذكاء  العقل  قوة  بامتالكه  عاهته  تحدى  فقد  العيناء  أبو  أما 
ونور السمع وفصاحة اللسان، فقال: (٢)

ا  ره ن ي  ع م  هللا  أخ  ر**إن  ا ن ه عي م اني وس ففي ل

ٍل ي وعقل غ ذ خ ر**قل ذ ه ال م ي صارم  وفي ف

ونجد أبا عيل البصري، متأثراً بأيب العيناء يف حديثه عن عاهته، فهو أيضاً 
يعرتف بفقد برصه ولكن ليس للعمى قيمة أمام قوة العقل، فقال: (٣)

ي جه ل الغالم  ي  ی یه ان  ادني في ال إذ أنا راك**ل  ق و

ره م بي في أم يء الق ُ**لق  ُ ثاق أ اء الع وال و ض

فعندما  املحبوبة،  لعشق  وسيلته  اإلبصار  جعل  أميل،  بن  املؤمل  أما 
يراها يحار النظر من شدة جاملها، فالشاعر يتجرأ عىل العني بالجامل 

۱) المعري: شرح الرومیات، ۳/ ۲۹٤
۲) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۲۸

۳) د. شوقي ضیف: العصر العباسي الثاني، ص ٤۱۸



۱۹

املبرص، فقال(١):

ٍة ع م غادٍة  في  ل  ُ**هل  ال ها  ح م  ها  ف ار 

لكن الوضع مختلف عند صالح بن عبد القدوس، فكان يجد فراق نور 
عينيه فراقاً للحياة، وأخذ يريث عينيه ويبيك عاهته، فقال: (٢)

ب ال الع  ها  أی اءك  ب**ع ت ب  ن إنها  ودمع 

وجهي اج  وس ي  ت**و  ا  ن ال لي   ان  و

خ ل ا  ف الم  ال ا  ن ال ن**علي  ا  ن ال في  الع  ش 

أيضاً أيب الشيص يبيك فقدان عينيه بقوله: (٣)

ِ ُهُ أدمع  ي  أ نف  ِ**ا  س في  ان  ال وواكف 

و وقائ  لي  دل ِن**على  ال وسائ  وجهي  ر  ون

تحدث،  مل  كأنها  ويتعايش  بعاهته،  يعرتف  مل  فكان  الرقي  ربيعة  أما 
ويتحدث يف شعره عن عينيه وعن اإلبصار، وأنه ال يود الرحيل عن منزل 

املحبوبة إال إذا رأى نور الصباح، قال(٤):

۱) كارین صادر: معجم األدباء ذوي العاھات، ص ۳٦۲
۲) كارین صادر: أعالم الجبابرة، معجم األدباء ذي العاھات، ص ۱٦۹

۳) العباسي: عبد الرحیم بن أحمد، معاھد التنصیص على شواھد التلخیص، ص ۹۳
٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص۱٦۲



۲۰

ُ د صاح  ا  ل اح**ثَّ  ال ان  ِإ ل  ق

ألفًا د  ا  صح   : ُ اح**قل ال وق  ذا  ل 

ا ون  ح  ال أر  احي**أو  اف ِح  ال لفي  َن 

اختالف  لنا  وتبني  وعاهتهم،  العميان  الشعراء  عن  تحدثنا  قد  وهكذا 
مستمتعٍ   وبني  النظر،  فقدان  عليها وعىل  باِك  بني  ما  نظرهم  وجهات 
بها ومل يلفت إليها وفخوٍر بقوة عقله وسالمة قلبه، ورمبا يرجع ذلك 
االختالف إىل أمرين: أحدهام تباين زمن العاهة من شاعر آلخر، والثاين 
عاهته.  قبل  البرصية  الذكريات  ببعض  محتفظاً  الشاعر  كان  رمبا  أن 
ولكن يف كال األمرين علينا تقديم الثناء للشعراء العميان الذين واجهوا 

عاهتهم وتحدوا وجودها.



۲۱

المطلب الثاني
االعتزاز بالنفس

وأبدعوا  وتغزلوا  فحبوا  ذواتهم،  إثبات  العميان  الشعراء  حاول  لقد 
عاهتهم  تحدي  بدافع  كان  ذلك  كل  النفوذ،  وذوي  الخلفاء  ومدحوا 
وإثبات لذواتهم وملوهبتهم الفنية، وكل شاعر منهم كان معتزاً بنفسه 

فخوراً مبا يقدمه.

كان بشار بن برد من هؤالء الشعراء الذين اعتزوا بأنفسهم، وقال عنه 
صاحب األغاين: «أخربين حبيب بن نرص املهبيل قال حدثنا عمر بن شبة 
قال: أخربين محمد بن صالح بن الحجاج قال: قلت لبشار: إين أنشدت 

فالناً قولك: 

ارًا على الق ب م اره**إذا أن ل ت ف م اس ت  وأ ال

فقال يل: ما كنت أظنه إال لرجل كبري، فقال يل بشار: أفال قلت له: هو 
والله ألكرب الجن واإلنس جميعاً»(١).

ويف موضع آخر نجد بشار يكشف اعتزازه بنفسه، يف قوله(٢):
۱) أبو الفرج األصفھاني: األغاني، ط دار الكتب المصریة، ۳/ ۱٥٤

۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۱٥



۲۲

اء**أنا م ق عل ال أنق العهـ األه ي  ف ت وال  ـ 

ونرى عيل بن جبلة  رافضاً الشكوى اعتزازاً بنفسه، فقال(١):

ال ح  م  ف  ف**سأع تع وال  تل 

ي أش ال  ف**وأس  تع ما  ف  وأع

أما أبو العيناء عندما علم أن جامعة من الكتاب يلومونه، أنشد شعره 
جاعالً من رضوا عنه هم الكرام، ومن يلومونه هم الكالب، فقال(٢): 

تي ع ام  ي  ع رض  الُبها**إذا  علّي  انًا  غ فالزال 

أما املؤمل يعتز بشعره وقدرته عىل الهجاء، فقال(٣):

ه ش أني  ود  ل  م  ُ**و  ه صاب وعلق ي  ان ش ون 

مًا ت الل  ش  ع  ف  ُ**ولل ه ح  أض له م ش

أما أبو العالء املعري، قال عنه د. عبد القادر زيدان: «يجوز لنا أن نقول 
إّن أبا العالء قد حقق ذاته عىل أرقى صورة من صور التحقق وأدومها 

عىل مر الزمان»(٤) 
۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۸٦

۲) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۱۸
۳) یاقوت الحموي: معجم األدباء، ٦/ ۲۷۳٥

المصریة الھیئة  المعري،  العالء  أبي  العصر في أدب  القادر زیدان: قضایا   ٤) د. عبد 
العامة للكتاب، ۱۹۸٦، ص ۳۲۰



۲۳

ومام يؤكد ما  قاله د. عبد القادر زيدان، قول أيب العالء رافضاً البكاء 
ورافضاً إظهار ضعفه(١):

اِك ن  أن   ح  ي**ق د فق ن إذا حان ال

أما صالح بن عبد القدوس يرى الرسور يف عزلته وابتعاده عن الناس، 
فقال(٢):

ي ب م  ول تي  ح ب ور**أِن  ال ا  ون لي  الِع  ف 

أني فل  مان  ال ي  أزور**وأدب وال  أزار  فال  ت  ه

أما ربيعة فإنه يعتز بسيطرته عىل عقول النساء وقلوبهن، فقال(٣):

اني  للغ ِز  وراح**أنا  لهٍ  وأخ 

لقد كان الشعراء العميان خري مثاالً يحتذى به لتحدي العاهة وتجاوزها، 
فقد متكنوا من إثبات ذواتهم وتحدوا عاهتهم، واعتزوا بأنفسهم ومبا 
لديهم من قدرات وإمكانات، وتفوقوا يف إبراز مكانتهم الشعرية دون 

االلتفات ألي عاهة بدينة.

۱) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۹۱
۲) الكتبي: فوات الوفیات، ۱/ ۳۹۱

۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۲



۲٥

المطلب الثالث
الحبُّ والغزُل

يتفق الرجال جميعاً املبرصين والعميان يف عواطفهم تجاه املرأة، فام 
ورغم  فؤاده،  متلك  األنوثة  متفجرة  امرأة  عن  ويبحث  إالَّ  رجل  من 
مواصلة املكفوفني قضية إثبات الذات وقدرتهم عىل استقطاب قلوب 
النساء، إال أن الحب ال يعرتف إال باملبرصين، فالنساء تُفضل املبرصين 

وخاصًة من اتصف بالوسامة.

قال أبو العيناء(١) : 

َْت َّ َتَ ي  َرَأْت َّا  ٍَة َل ِ ُ**َوَشا ْ ِج َلُه  َما  ٌل  َأْحَ ٌح  َق  ْ َوقاَل

ي  َفِإنَّ اْحِالًال  ِمِّي  ُتْ  ُم**َفِإْن  َف وال  ٌي  َع ال   ٌ أر  ٌ  أدی

َ على   : إنِّي ل ُأردَك أن أوّل ُ َااِقفقال الِع اِن  دِی

فاملرأة قد أحبته عىل السامع ولكنها مبجرد رأته استقبحته، فهي تبغي 

 ۱) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ٤۸



۲٦

رجالً وسيامً لديه سامت الرجولة الجسدية وال حاجة لها مبا لديه من 
األدب والشعر، فهي لن توليه عىل ديوان العراق بل ستجعله والياً عىل 

ديوان قلبها.

وهذا يؤكد لنا أن النساء مل تكن ترغب يف الحبيب الكفيف، ولكن أدب 
شعرائنا املكفوفني يف الحب والغزل ما هو إال إثبات لذواتهم ولآلخرين 
عواطفهم الجياشة وحسهم البديع، فنجد بشار يف هذه األبيات «مييض 
املنظر  قبيح  كان  إذ  املرأة،  ينّفر  فيه  كل يشء  وكان  الفاجر،  غزله  يف 
مجدور الوجه جاحظ العينني قد تغشاهام لحم أحمر، ولعل هذا القبح 
إىل  ويدفعه  الغريزة  عنده  يستثري  كان  الذي  هو  منه  النساء  ونفور 

اإلفراط من غزله املكشوف»(١) 

فقال: (٢)

أس ال  إني  الع  ة  ق وأع**ا  ها  أس أخ  ي  أك

ة ارات حاس ى عل م ال م**أخ و ي  م ی ان  غ سه  أو 

ة غاد ودع  إذ  ات  ق ال ال  تف**ل ف  ال وقل  فاك  ل  ق

اس رقًا غ م او**ا أ ال ال اف  أ شهادة  إال 

بشار شاعر محب ولهان يخىش أن يسمي حبيبته حتى ال يعرفها أحد، 
وجود  ولوال  الرجال،  من  عليها  ويغري  الحاسدين  من  عليها  ويخىش 

۱) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۲۰٥
 ۲) بشار: الدیوان، ٤/۱۲۳



۲۷

ريقاً  تنتج  والقبلة  تفديها،  والنفس  فاها  تقبيل  يتمنى  كان  الرقيبات 
عذباً تشهد به أطراف املساويك.

قال بطرس البستاين: «مل يعرف بشار معنى صحيحاً، وال اختلج فؤاده 
ملرأى الجامل، وهو ال يراه، وإمنا كان يف نفسه حس رقيق ضاعف العمى 

قوته، فإذا به شديد الولوع باللذة، يسعى إليها ويتطلبها بإلحاح»(١)

ونجد عيل بن جبلة قال يف جارية له(٢):

إنها ء  ال ت  وال  يء  ف**ت ه ع وتع ل ا ت ل  ت

ق لي ها ال ت ف ع عف**ف أی ما اس وم أی ما ج ص 

فالشاعر قد شغف بتلك الجارية التي تيسء إليه وتتمرد عليه وأصبح 
داللها شيئاً معروفاً لديه، ورغم هذا كله لها مكانة كبرية يف قلبه، وإذا 
استعطفها ال ترق له، وإذا جرب الصرب عىل عصيانها فإن صربه يضعف.

أما أبو العالء املعري «فقد وصف املرأة وصورها يف أقبح صورة، حيث 
جعلها متهالكة يف سبيل شهواتها، خداعة، خالبة، محتالة، كذابة، قليلة 

األمانة، كثرية الخيانة»(٣).

فإذا كانت هذه صور املرأة عنده، فاللحب معنى آخر «نحس يف أغانيه 
تحت  املنطوي  اليأس  وصدى  أعامقه  يف  الكامن  الحزن  نغمة  للحب، 
الرىض بالصدود والنشوة بأماين الخيال، متحدياً بذلك واقعه، وملتمساً 

۱) بطرس البستاني: أدباء العرب في األعصر العباسیة، ص ٥۱، ٥۲
۲)  شعر بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۷۸

 ۳) محمد سلیم الجندي: الجامع في أخبار أبي العالء المعري وأثاره، ۳/ ۱٦٤۷



۲۸

لظمئه من رساب الوهم رياً!» (١) .

بامرأة  الدنيا  يشبه  األبيات  هذه  يف  العالء  أيب  نجد  ذلك  عىل  ومثال 
مخادعة وخائنة، قد فرض عليه حبها رغامً عنه، ولن يستطيع التخلص 

منه إالَّ إذا سالت دماؤه، فقال(٢): 

ادعة م أم  م  ال   ا  ابي**دن ك م ل في وجهي وأق

ه ع ج  اب**أش ح ال ی ماء اإلن ش س ث ل

أما أبو الشيص فقد كان شاعراً مرهف الحس، فقال(٣):

م**وقف اله بي ح أن فل لي ق م وال  ه  ع أخ  م

ة ی ل اك  ه في  المة  ال م**أج  الل ي  ل فل ك  ل ا  ح

ه أح ت  ف ائي  أع ه  ه**أش ي م ي م ح ان ح إذ 

ًا عام ي  نف فأه  ي  م**وأه م  عل  ن  یه م  ما 

فالشاعر ال يعرف يف حبه إال هذه املحبوبة، وال يريد أن يعرف سواها، 
إال  يجد من محبوبته  ال  ذلك  الحب، ورغم  نفسه عىل هذا  يلوم  وال 
الصدود كأنها من أعدائه، ولشدة حبه لها أصبح يحب أعدائه، وصار 

والنشر، للتألیف  المصریة  المؤسسة  المعري،  العالء  أبو  الرحمن:  عبد  عائشة  د.   (۱ 
۱۹٦٥م، ص٥٤، ٥٥

۲) المعري: اللزومیات، ۱/۱۸٦
 ۳) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۲٥۷، ۲٥۸



۲۹

يحافظ عىل نفسه ويعتني بها ليضحي بنفسه من أجلها.

ومن الشعراء الذين بلغوا مبلغاً عظيامً يف الحب ربيعة الرقي، فجعلوه 
معبود النساء وأخذوا يتنافسون عليه ويقدمن إليه الدعوة لزيارتهن، 

قال(١): 

ًا : تعال إذا ما ش م فاح**قال رقي  ا  ح  وال 

عة في رح وفي سعة م ر اء فاغ**أق ل اء، وال في غ ق

مي ق على  في  واقعًا  رتها  ل**ف م  اب  جل تل  وق 

أح ه  عل  ل  ان  ما  ان  م**ف ال علل  وما  ح  ج وما 

له  أحداَ، وترتك  يعرفه  ال  إذا شاء حتى  لزيارتها مسترتاً  تدعوه  فاملرأة 
الحكم بعد زيارتها، فذهب إليها يف ليلة غري قمراء مستغالً الظالم، وكان 
خافضاً رأسه مسترتاً بجلبابني، وقىض معها ليلته ومل يعلم أحد ما جرى.

فقد اختلف الشعراء املكفوفني يف مواقفهم من الحب، ورغم أن حاسة 
البرص أحد أبواب القلب إال أن هؤالء الشعراء استطاعوا التغلب عىل 
هذا األمر، وتحدوا أنفسهم وتغزلوا إثباتاً للذات متعمدين عىل املبالغة، 
الشعر،  ذلك  وبخاصة  املكفوفني  الشعراء  معظم  املبالغة  «رافقت 
يثري  مام  واألشخاص  األشياء  حيال  ومشاعرهم  لواعجهم  يصور  الذي 

 ۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۷



۳۰

تنفي صدق مشاعرهم  املبالغة ال  بالحرمان»(١) ولكن  اإلحساس  فيهم 
وإحساسهم.

 ۱) ابن القطان الفارسي: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك، النظر في أحكام النظر
 بحاسة البصر، تعلیق د. فتحي أبو عیسى، دار الصحابة للتراث، ط۱، ۱۹۹٤م، ص۱٤



۳۱

المطلب الرابع
االتصاُل بالخلفاء وذوي النفوذ

ال شك أنَّ الشاعر ليك يبقى ذكره ويخلد شعره، البد من أن يكون معروفاً 
الشعراء  عىل  مقترصاً  األمر  هذا  يكن  ومل  النفوذ،  وذوي  الخلفاء  بني 
املبرصين فقط، وإمنا الشعراء العميان كان لهم نصيب من هذه املكانة، 
فكانوا يتقربون إىل امللوك والخلفاء واألمراء وينشدون أشعارهم وكان 

ذلك يعزز إثبات ذواتهم ويزيد من ثقتهم بأنفسهم.

للخليفة  األمر  هذا  ووصل  قوله،  وبفحش  بغزله  معروفاً  بشار  كان 
متباهياً  األبيات  هذه  بشار  فكتب  ليمنعه،  الخليفة  فتدخل  املهدي، 
بأنه قد ترك الجواري الحسان رغبًة يف رضا  بصلته باملهدي، وترصيحاً 

الخليفة، ولوال ذلك لكان قد فحش معهن، قال(١):

اني الغ الغِّ  ع  ني  اء**وأقع ال ع  س ل  نادی  وق 

را علّي  أراه  م  ة  فاء**وص ال ه  ام  ی ال  وعه 

۱) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۰٤



۳۲

ع وه  ات  اآلن ُت  اء**ه س ا  ه فق  ِ الع اِء  ك

ا ف ه  ال القائ  ال  اإلناء**ول وسع  ما   ّ له  ُ حل

عىل  للبقاء  سبباً  ويجعله  املأمون  املؤمنني  أمري  ميدح  العيناء  أبو  أما 
الحياة، فقال(١):

له  اس  ال دون  ت  رج ُ**لق  ت لها  ق  حق جاء  ولل

اب أ بها ُ**إن ل  لي أس ففي العال ل أخالق هي ال

أما أبو عيل البصري مدح الفضل حفيد الحسن بن سهل، فهو رجل ويف 
بالوعود وكلام أدى وعداً وعد ثانيًة، قال(٢):

ه   - ى  ن ما   – فع  ن ف**مل  ما  ا  م لح  ن  – ه  و

وا وع ما  إذا  اس  ال وع**ی  ل  الف أن  ما  وذا 

فقال يف مدح حميد  أشعاره،  الخلفاء يف  أما عيل بن جبلة كان ميدح 
الطويس وجعله نسب وصاحب عزة يعتز بها العرب(٣):

ل   ح  ال  ن**ل وال  ع  ح 

۱) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۱٥
۲) د. شوقي ضیف: العصر العباسي الثاني، ص ٤۱٦

۳) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۳۱



۳۳

ال ب  الع واح  ب**ا  الع ته  ع ت  ع

أما ربيعة الرقي قد مدح يف قصيدته العباس بن محمد بن عيل بن عبد 
الله بن العباس بن عبد املطلب، بقوله(١):

م اب  اس  لل ل  ق قالها**ل  ما  ل  م وأن  ال  قل 

لة خ ارم  ال م  أع  إن  خالها**ما  أو  ها  ع ت  وج إال 

ة بل في  وا  ای ت ك  ل ال هاللها**وذا  و  ها  اك ا  كان

لة معق ل  ت ل  ارم  ال عقالها**إن  اح  ب حلل  ى  ح

أما أبو الشيص استخدم شعره يف رثاء الرشيد، فقال(٢):

ـ  ال ق  ال في  مع**غ  ت للع  فقل  ـ 

ًا ش ق  ا  رأی لع**ما  ت ح  م  غ 

ويف النهاية..

يُعد محاولة جادة  النفوذ  بالخلفاء وذوي  العميان  الشعراء  اتصال  إن 
إلثبات ذواتهم، وتوسيع دائرة معارفهم، ولقد متكنوا من تحدي عاهتهم 
من خالل الحب، واالعتزاز بأنفسهم وأشعارهم وقدراتهم، فلقد قدموا 

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٥۷
۲) كارین صارم: معجم األدباء ذوي العاھات، ص ۳۰۳



۳٤

لنا مثاالً يحتذى به كل من اصابه ابتالء أو عاهة، فعليه أن يتبع نهجهم 
ويتجاوز حدود عاهته ويعتز بنفسه ويحاول جاهداً إثبات ذاته.



۳٥

المبحث الثاني
دوافع تعویض المفقودین الحواس

آالمه،  وحتى  واحساسه  بانفعاالته  امليلء  به  الخاص  عامله  منا  لكل 
االنفعاالت  من  شتى  ودروب  العواطف،  بوهج  ثري  عامل  «فالنفس 
واملعرفة»(١)، وإن كانت هذه العواطف مكتظة عن الشعراء بوجه عام 
فالوضع مختلف عند -الشعراء العميان-  فالكفيف يعيش يف عامل خاص 
به ولكنه قد يصل إىل رصاع نفيس ما بني االستسالم للعاهة أو تحدي 

عاهته وإثبات ذاته.

النفسية  االحتياجات  عليه  تُسيطر  بالكفيف،  الخاص  العامل  وهذا 
للمكفوف، ومنها(٢):

«يحتاج املعوق برصياً أن يشعر بقيمته الذاتية.١- 

يحتاج الحرية يف الخروج للمجتمع واختيار األصدقاء.- ٢

الحاجة إىل االنتامء وتكوين علقات مع اآلخرين.- ٣

منشأة إسماعیل،  حسن  محمود  شعر  في  الفني  التصویر  السعدني:  مصطفى  د.   (۱ 
 المعارف، ۱۹۸۷م، ص۳٥

۲) د. عبد الرحمن إبراھیم حسین: تربیة المكفوفین وتعلیمھم، عالم الكتب، د.ت، ص ٦



۳٦

يحتاج الثقة يف نفسه وأنه مستقل.- ٤

يحتاج إىل فهم نفسه والشعور بالرضا عنها.- ٥

إشباع امليول وتنمية املهارات.- ٦

اكتساب عادات ومهارات الحياة اليومية.- ٧

الشعور باألمن وعدم الخوف.- ٨

اكتساب القيم الجاملية وأساليب التعبري الفنية».- ٩

وتحتاج هذه االحتياجات النفسية إىل اإلشباع، مام يدفع الكفيف إىل 
إثبات ذاته، ويتولد لديه رصاع داخيل ما بني تحدي عاهته، أو االستسالم 
لها، «فالعالقة بني املحنة واملمتحن عالقة ثائرة أبداً، ما تفتأ تدفع به 
إىل تحطيم قيدها، وتحدي ضعفها، وتعويض نقصها، فإذا كان املمتحن 
بها من ذوي الشخصية القوية والهمة الغنية، والطموح الراشد، انطلق 
املمتحن بها وتحدى وعّوض، وزاحم ليلفت إليه األنظار وخالف ليثري 

حوله الغبار»(١).

فالتحدي الذي يدفع املمتحن إىل مخالفة اآلخرين ولفت األنظار، يدفع 
أيضاً الكفيف إىل كشف ما بداخله وهي «ملكات أخرى متيزه عن غريه 
من الشعراء»(٢)،  وهذه امللكات تتمثل يف: «أن يكتشف حواسه األخرى 

۱) ولید مشوح: الصورة الشعریة عند البردوني، اتحاد الكتاب العرب، ۱۹۹٦م،ص۲۹
 ۲) د. عدنان عبید العلي: شعر المكفوفین في العصر العباسي، دار أسامة للنشر والتوزیع،

 األردن، ۱۹۹۹م، ص ۱۳۱



۳۷

إىل أقىص درجة ممكنة»(١).

يُغني  الحواس  أن فقدان حاسة من  الحديث  النفس  ولقد رأى علامء 
بقية الحواس السليمة، فاألعمى قد ينقلب مبرصاً باالعتامد عىل حواسه 
األخرى، «مبرصاً بأذنيه ويديه ومنخريه بل بكيانه كله .. فريى ما ال يراه 

املبرصون»(٢).

إذاً كل تلك الدوافع تربهن اعتامد املكفوفني أو أصحاب العاهات بشكل 
عام عىل هذا السلوك املشرتك بينهم أال وهو «التعويض»، وهناك عدة 

مجاالت لسلوك التعويض، سنعرضها من خالل املطالب اآلتية: 

المطلب األول: السمع.

المطلب الثاني: اللمس.

المطلب الثالث: الشم.

المطلب الرابع: التذوق.  

۱) د. صموئیل مغاریوس: مشكالت الصحة النفسیة، ص ۹٦
كلیة دكتوراه،  رسالة  العمیان،  بین  مبصر  المعري  العالء  أبو  الدین:  شرف  خلیل   (۲ 

 التربیة، جامعة حلوان، ۲۰۰۲م، ص ٥۷



۳۹

المطلُب األول
التعویض بالسمع

اعتامداً  برصياً  املعاق  عليها  يعتمد  التي  الحواس  من  السمع  «حاسة 
رئيسياً يف تعويض جانب كبري من جوانب النقص يف الخربة الناتج عن 
فقدان أو قصور حاسة البرص، فاملعاق برصياً ال يعتمد عىل سمعه –

إنه عن طريق  بل  وتحديد مصادرها  األصوات  إىل  االستامع  فقط- يف 
يتم  التي  املعلومات  من  كثري  عىل  يحصل  أن  يستطيع  الحاسة  هذه 
الحصول عليها أصالً عن طريق حاسة البرص بالنسبة للفرد العادي، فهو 
يستطيع عن طريق السمع أن يحدد مصدر الصوت واتجاهه ودرجته 

وغريها»(١).

املشاعر  لتحريك  السمع  حاسة  عىل  خاصة  الكفيف  الشاعر  ويعتمد 
وأثارة الذهن، «والشاعر املكفوف مأخوذ بالصوت، مشغول بالسامع، 

مرهف األذن َحّمل إصغاءه مهام البرص»(٢).

 ۱) د. كمال سالم سیسالم: المعاقون بصریاً: خصائصھم ومناھجھم، ص ۱۱۷
 ۲) د. عدنان عبید العلي: شعر المكفوفین في العصر العباسي، ص ۳۸٤



٤۰

نرى بشار قد جعل ظنونه شخص يحادثه، وكان الشاعر مشغوالً بسامع 
صوت الظنون وحديثها له بأنه ال يفلت من العقاب رغم أنه قد متنى 

أن يجد خرياً بعده، فقال(١):

ني ي  ث ُت ان  ناِج**وق  غ  ِعقاِ  م  أنَّي 

شّا  ُ الق ون  أنِّي  راِج**على   ِّ ال ذاَك  ع  ِك  ل

ويف موضع آخر لبشار، نجده يستفرس عن رسالة وصلته تحمل معنى 
خالل  من  ليعرف  «حدثيني»؛  لها  فقال  السبب  يعرف  ال  وهو  الذم 

السمع غرض املتحدث، فقال(٢): 

جاءني اٍب  ع  ي  ث أذمُّ**ح  ُ وما  مِّ  ال  ِ م

واملعارف  بالحديث،  االهتامم  إىل  طبيعية  بصفة  مييل  «فالكفيف   
السمعية وبالجانب الداليل للصوت، ألن السمع عامد الكفيف يف صالته 

االجتامعية»(٣).

 ۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص۷۲ (لم یرد البیتان في الدیوان)
 ۲) بشار بن برد: الدیوان: شرح وتكمیل األستاذ: محمد الطاھر بن عاشور، تعلیق: محمد
 رفعت فتح هللا، محمد شوقي أمین، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، ۱۹٥۰م،

٦۳/٤ 
 ۳) د. عدنان عبید العلي: شعر المكفوفین في العصر العباسي، ص ۳۲



٤۱

ومام يروى أليب الشيص، حديثه مع محبوبته بقوله(١):

مٍع ب ت  وق  ِب**وقائلٍة  س ٍر  م ی  ال على 

حل وأن  اِء  ال في  ب  ِب**أت ن ت على ال ًا ما ج ق

وأمي أبي  اِك  ف لها  ِب**فقل  ِ في الغ ِّ ِء   ِ رج

يف  الحديث  وجعل  السامع،  عىل  حديثه  يف  الشيص  أبو  اعتمد  فلقد 
صورة حوار بينه وبني املحبوبة، واستخدم ألفاظاً توحي باعتامده عىل 

حاسة السمع منها (منحدر، سكوب، أتكذب).

أما أبو العالء كان يريث صديقه يف قصيدته، وقال(٢): 

قاد واع ي  مل في   ٍ م  ُ شاد**غ ن  ت وال  اِك،  ُح  ن

ـ ق إذا  عي  ال ت  ص ه  ل ناد**وش ِ في  ِت ال ـ 

ـ غ أم  امة  ال تل  اِد**أ  ال ها  غ ع  ف على  ـ 

۱) العباسي: معاھد التنصیص على شواھد التلخیص، ص ۹۳
 ۲) المعري: أبو العالء أحمد بن سلیمان: شروح سقط الزند، مصطفى السقا وآخرین،إشراف
 د. طھ حسین، القاھرة، دار الكتب والوثائق القومیة، مركز تحقیق التراث، ۲۰۰۲م، ط٤،

۹۷۱ /۳ 



٤۲

فالشاعر من شدة حزنه لفقدان صديقه، ال يجد متعة يف سامع صوت 
النعي أو صوت البشري فكالهام سواء لديه، وعندما يسمع صوت الحاممة 
يتشابه األمر ما بني غناء أو حزن، والشاعر قد ساوى بينهام الضطراب 
مشاعره، وقد استخدم (نوح باك) للتعبري عن الحزن، وقال (ترنم شادي) 
للتعبري عن الفرح وكالهام ال يُدرك إال بالسمع، واستخدم أيضاً (صوت 

النعي ، صوت البشري) ليُعرب عن وصفه معتمداً عىل سمعه.

أما أبو العيناء فقد اعتمد عىل السمع يف هجاءه ألسد بن جهور الكاتب، 
فقال(١):

حاجٍة في  ائٌل  ُم أتاه  اِب**فإذا  ج غ  له  اب  ال د  ل

ورثِه الم  ال  ِّ غ م  ع  اِب**وس واإلع  ِ الل ِه  وق

الفال ق  م  أم   ل  اِب**ث ًة  م تغل  ما  

فالشاعر يف هجاءه البن جهور اعتمد عىل السامع بقوله: (مسائل، رد 
بصواب)  تغلط  واإلعراب،  اللحن  ورثه،  الكالم  غث  سمعت  الجواب، 

وكانت هذه الكلامت تعبرياً عن جهالة ابن جهور.

ونالحظ يف هجاء أبو العيناء أنه هجاًء ممزوجاً باملزاح والسخرية، ولعل 

۱) دیوان أبي العیناء ونوادره: تحقیق أنطوان القوال، ص ۲۰



٤۳

ذلك يرجع إىل طبيعته الشخصية فقد «كان من أهل الفكاهة واألدب 
والنادرة»(١)، وأكد ذلك اإلمام الذهبي بقوله: «كان ذا ملح ونوادر»(٢). 

ونرى عيل بن جبلة، معتمداً عىل حاسة السمع يف صورته الغزلية التي 
بالرزانة وتكتم مشاعرها، وأن قلبه ال يقدر عىل  يصف فيها املحبوبة 
لومها، وإذا سمع اسمها عندما يدعوها أحد فإنه يصاب بالرجفة حتى 

كادت روحه تقع، فقال(٣): 

عي ها ج ها أو ع أدع**ل أن لي ص وما  أتى  ما  أعل  ل 

بها ام  والغ ها  ف م  الل ل  أح ع**ال  ق ما ت ًا ف ل هللا نف ما ح

ي ع فاس داٍع  ها  اس دعا  ي تقُع**إذا  ة م مه كادت له ش

ومل يكن املؤمل بن أميل بعيداً عن التعويض السمعي، فقال(٤):

 

رت دمي ا لي أنها ن دم**وق زع وال  ل  هللا  ومالي  

فقد استخدم لفظ (زعموا) للتعبري عىل أن السمع حلقة الوصل بينه 

۱) د. یحیي شامي: موسوعة شعراء العرب، ۲/ ٥۲٤
۲) اإلمام شمس الدین الذھبي: سیر أعالم النبالء، ۱۳/ ۳۰۹

۳) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۱٦
٤) أبو الفرج األصفھاني: األغاني، ط دار الكتب المصریة، ۲۲/ ۲٥۰



٤٤

وما حوله.

أما صالح بن عبد القدوس رغم اعتامده عىل السامع كغريه من املكفوفني، 
إال أنه كان يدعو إىل تقدير قيمة الكالم والحرص عىل الرد قبل القول 

حتى ال يكون عرضة للخطأ أو دليالً ملن أراد حجة، فقال(١):

ضة ع ل  ق أن  ر  ق قل  اص**إذا  ل ة  ح أو  ادرٍة  ل

المه الـ ل  ًأ ل  ق ه غ حازم**ون ام هي نف اب ف ـ

۱) یاقوت الحموي: معجم األدباء، ٤/ ۱٤٤٦



٤٥

المطلب الثاني
التعویُض باللمس

اللمس لدى الكفيف أكرث صالبة مام عليه عند املبرصين -  إن حاسة 
القوى ال ترجع إىل موهبة خاصة،  التعويض- ولكن «هذه  ملبدأ  طبقاً 

وإمنا تنشأ من براعة استخدمها وطول تدريبها»(١).

باستخدام  متثال  شكل  عىل  نحكم  أن  نستطيع  «رمبا  املبرصين  فنحن 
حاسة اللمس، ولكن بوسع الشخص الكفيف أن يالحظ أشياء عن ذلك 
التمثال ال ميكن للمبرص أن يالحظها، وعىل ذلك فعامل الشخص الكفيف 

يختلف عن عامل الشخص املبرص»(٢). 

كام أن الكفيف يعتمد عىل يديه اعتامداً كلياً يف حياته، فهي العضو الذي 
مشاعره،  تتحرك  طريقها  وعن  املحيط  العامل  مدركات  اكتشاف  ميكنه 
«تعد اليد للكفيف عضواً مستقالً، ومصدراً معرفياً يف الوقت نفسه»(٣).

 ۱) اشبل روس: رحلة في عالم النور، ترجمة: د. عبد الحمید یونس، مؤسسة فرانكلین،
نشر دار المعرفة، مصر، ۱۹٦۱م، ص ۸۲

 ۲) ولیام ن. ماك جین، رونالد ك. جونسون: علم النفس یعرفك بنفسك، ترجمة: د. عثمان
لبیب فراج، نھضة مصر، د.ت، ص ٤۳

 ۳) د. عدنان عبد العلي: شعر المكفوفین في العصر العباسي، ص ٥۲



٤٦

قال بشار بن برد يف هذا االتجاه(١):

ا حل ٍم  لق في  ضَّا**وحل   ٍ لع ُأرشح  فل 

يقصد الشاعر بقوله (حلبت كفي) أن يديه قد أفاضت بالعطاء، فعرب 
عن املعنى بصورة حسية ملسية.

أما أبو العالء املعري فقد قال(٢): 

مل أن  ا  م أك  اس  ا**ال عان ف ا ال ازرك ه إن ل ی

ه رم   ٍ سه م  ی  ّا**وما  نف ا  ف اٍت  م أصا  وق 

يؤكد املعري أن الناس كثريون وإذا طلبت من أحد املساعدة وخذلك 
منه،  خوف  فال  يصبك  ومل  به  رميت  إذا  السهم  وإن  بغريه،  فاستعن 
ونالحظ استخدام املعري لكلامت تدل عىل اللمس منها (ملتمس ، سهم 

رميت به).

أما أبو عيل البصري فقد استخدم حاسة اللمس يف الغزل، فقال(٣): 

اد ف ار  ف تي  ن ا**مل  ادِن  ل  ٍ ض  غ

ت وم ه  إل عًا  ه  را**ف ل  اله  ه   م

۱) بشار بن برد: الدیوان، ۱/ ۱۳۷
 ۲) المعري: اللزومیات، ۲/ ۳٦

  ۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۹۲



٤۷

تغزل أبو عيل البصري يف محبوبته وجعل نفسه أسرياً بني كفها، وكأنه 
رباط تعقده وتحرره كام تشاء، واستخدم شاعرنا ألفاظاً تدل عىل 

حاسة اللمس منها (ملكت، كف، ثنته، مدت، شد الرباط). 

وتغزل أيضاً ربيعة يف محبوبته، فقال(١): 

جل ب ز  غلة  اما**وت  الل ازع  ت ة  اش م

ي ح غ  لغ   ّ ال ّل  اما**و ا و الع فق أرد ال

تخيل ربيعة محبوبته راكبة بغلة مزينة رسيعة تكاد تشد اللجام 
من يد قائدها، ويؤكد أن كل الحب لغو وهراء وال قيمة له إال حبه 

ملحبوبته الذي زاده ضعفاً وأنحله.

ونالحظ استخدام الشاعر أللفاظ تحمل يف معناها الحاسة اللمسية 
منها (تحتك، تنازعك اللجاما، الشد والجذب، أردى الحشا، بري 

العظاما) 

باللمس يف مدح حميد الطويس،  التعويض  أما عيل بن جبلة استخدم 

  ۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦٤



٤۸

فقال(١):

خ ه  غ في   د  ب**وال س ل  ه  وه 

والجود،  العطاء  الطويس صفة  بن جبلة يف مدح حميد  استخدم عيل 
فجعل الجود يف كف غريه خشن ولكن يف يديه ليناً وسهالً، وكلامت (لني 

رسب، خشن، كفيه) جميعها صفات ملسية.

أما أبو العيناء فقد استخدم التعويض باللمس يف قصيدته ليشكو الوزير 
أحمد بن الخصيب للخليفة، فقال(٢):

رجله ا  عل لقة  م ل مقال**مادام  ه ق ال أو دام لل

انه بل ا  اض أع م  نال  ال**ق  م ور  ال ب  جله  ول

د جال ون ت ل ال عه م ر ال**ام األم ك  وز فع  ماال 

املتظلمني  مع  الخصيب  بن  أحمد  الوزير  معاملة  العيناء  أبو  شىك 
للخليفة، فهو يركلهم برجله ويهينهم بلسانه وينال من أعراضهم، فريجو 

الخليفة أن مينع الوزير ويحذره من ركل الناس. 

ونرى أبو العيناء قد استخدام ألفاظاً تدل عىل حاسة اللمس منها (ركل 
  ۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ٤۳

  ۲) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ٤۳



٤۹

الرجال، مطلقة رجله، لرجله بني الصدور مجال). 

أما املؤمل فقد تحدث مع الخليفة املهدي عن الخالفة العباسية، 
فقال(١):

ش غ  وأن  ف  ا**  خات م  أك ل  الع لها 

ل م لها  فأن  ها  ون ا**ف العال إله  بها  اك  ح

نرى املؤمل استخدم ألفاظاً تدل عىل حاسة اللمس منها (فتحت، 
محل) والبيتان صور ملسية عن الخالفة العباسية. 

نرى الشعراء قد اعتمدوا عىل الحواس األخرى تعويضاً لفقدانهم 
حاسة البرص، فقد استخدموا حاسة اللمس وجعلوا الكف يجود 

بالعطاء والكرم، والحب سهم يصيب العاشقني ... وغريها من الصور 
اللمسية.   

   ۱) أبو الفرج االصفھاني: األغاني، ط الھیئة المصریة للكتاب، ص ۲٤۸



٥۱

المطلب الثالث

التعویُض بالشّمِ

تعدُّ حاسة الّشم وسيلة هامة للمكفوفني للتعويض عن فقدان البرص، 
فعن طريقها يتمكن الشاعر الكفيف من اإلدراك ومعرفة كل ما تعجز 
ألن  املبرص،  من  الكفيف  عند  أقوى  الحاسة  وهذا  رؤيته،  عن  عيناه 
يهتم  فإنه  الكفيف  أما  فقط،  عيناه  عليه  وتقع  يرى  مبا  يهتم  املبرص 

بالتفاصيل الدقيقة ويرسح بخياله ويبدع يف رسم الصورة. 

قال بشار بن برد(١):

فاها أن  العارض  ود  عقار**ب عانقه  م  ال ع 

فبشار يصف أسنان محبوبته الجميلة، واهتم برائحته فاها العطرة، لذا 
نجده قال (عاتقه عقار) مام يدل عىل اعتامده عىل حاسة الشم.

   ۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۲۹



٥۲

أما املعري فقد استخدم التعويض بالشم يف قوله(١):

هفا ى  م ال  أ ل  ني  غ ب**إذا  ج ن  أو  ال  ش ن 

يؤكد املعري من خالل هذا البيت اعتامده عىل حاسة الشم، فبها يدرك 
نسيم الشامل ونسيم الجنوب ومييز بينهام وال يبايل منهام.

شدة جامله  من  الثياب  جعل  أنه  البصري،  عيل  أبو  شعر  لطيف  ومن 
يفوح منه (العطر) وهي صورة تقوم عىل حاسة الشم، فقال(٢):

ها ل ی والع  اب  ال ان**ون  والع الل  اف  ص

أما أبو الشيص، فقد اعتمد عىل حاسة الشم يف وصفه للخمر والزعفران، 
فقال(٣):

اغها أص ال  ا  غ ز  ان**ع عف ال ل  ال ّة  م

أن  كام  (املسك)،  تشبه  التي  رائحتها  من  الخمر  عن جامل  يعرب  فهو 
(الزعفران) دهاناً طيباً للجلد ذو رائحة عطرة.

أما ربيعة الرقي فقد اعتمد عىل حاسة الشم يف الغزل، فقال(٤): 

   ۱) المعري: شرح اللزومیات، ۱/ ۱۷۷
   ۲) البغدادي: تاریخ بغداد، ۱۹/ ۱٥۳

   ۳) إبراھیم النجار: شعراء عباسیون ملسیون، ۱/ ۲۱۲
   ٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦٥



٥۳

ها غ م الما**إذا اب ح ال ال ل  ارق  تأل 

ا ا ع ًدا  ب امة  ب اما**جل  م أو  ًا  م ه  عل كأن 

ا فاك  امة  ال د  ت اما**فل  ال أن   ول 

فالشاعر يصف ابتسامة محبوبته الخارجة من ثغرها ذو األسنان الالمعة 
التي تصدر بريقاً يحيل الظالم نوراً، وكأن ثغرها يحمل رائحة البشامة 
الذي  محبوبته  ثغر  الشاعر يف وصف  ويبالغ  املدام،  أو مسك  العذبة 

يضفي رائحته عىل أشجار البشاما. 

وقد شارك عيل بن جبلة يف هذا االتجاه واستخدمه يف مدح أيب دلف 
العجيل، فقال(١): 

أنامله ت  ه**مل  م ع  ء  ال الج  كان

ه ا م ع  هل  ه**م زه ع  وض  ال ام  كاب

ميدح شاعرنا أيب دلف لشدة كرمه وعطاءه فجعله كاملطر املنهمر من 
السامء، ومن مواهبه التي اكتشفها لديه ابتسامته الروض التي تكشف 
اعتمد  الصورة  بالتايل يف هذه  الطيبة، وهو  ألوانه ورائحته  الزهر  عن 

عىل حاسة الشم القوية.
   ۱) شعر بن جبلة: تحقیق: د. حسین عطوان، ص ٦۷



٥٤

فقد استخدم شعراؤنا التعويض الشمي يف وصف فم املحبوبة ورائحته 
يفوح مسكاً،  الذي  والخمر  مالبسها،  من  يهفو  الذي  واملسك  العطرة، 
وإن للكرم شذى كالروض ... فكل منهم قد استخدم التعويض الشمي 
الشم  بحاسة  واستعانوا  واتجاهه،  صورته  مع  تتناسب  التي  بالطريقة 

إلدراك ما حولهم تعويضاً عن فقدانهم البرصي.



٥٥

المطلب الرابع
التعویُض بالتذوق

تعنُي حاسة التذوق الكفيف عىل إدراك ما ال يدركه برصه، فتمكنه من 
التعرف عىل الطعام والرشاب، «أما حاسة التذوق –أيضاً- أكرث أهمية 
للكفيف من املبرص فيام ميكن تسميته: االتصال بعامل الواقع من مأكل 

ومرشب»(١).

نجد بشار بن برد يف أبياته يصور العطاء بالطعام اللذيذ، ويجعل للجواد 
لذة وللقاء لذة أخرى يستطعمهام، قال(٢):  

ال وال  جاء  لل ُع  اِء**ل  الع ع   ُّ یل ول  ِف 

ٍ سل اب  اد  ال ة  ل ا  للقاِء**إن وم  اء  ع في 

أما صالح بن عبد القدوس، قد برهن من خالل أبياته أن صلته بالواقع 
قامئة عىل املأكل واملرشب، فقد رصح بأن لديه رس ولكن ال ميلك البوح 
عنه، كأن لسانه معقود أو ثني أو أطاح به خبل، وإذا كشف هذا الرس 

   ۱) د. عدنان عبید العلي: شعر المكفوفین في العصر العباسي، ص ٥۲
   ۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۱۱



٥٦

سيكون طعامه القادم يف السجن، قال(١):

أني ف ه  سٍّ  ُل**ربَّ  خ اني  ل ي  ث أو  س  أخ

ي عل اس  لل  ُ ی أب أني  ي أكُل**ول  ل  لي في غ ح

أما أبو عيل البصري، فقد أخذ يحث الناس عىل االستمتاع بالحياة، ومن 
متع الحياة الطعام، فكلوا وارشبوا وال تحرموا أنفسكم وتدخروا لغد، 

فكم من مدخر ليوم ال يضمن أن يعيشه، قال(٢):

ا ع رق ال أنف ی**ف ام  الل أی  إلى  وا  ت وال 

فع اجات ما ان ا ال ا وادفع لغ لغ**ت م  ی في  ه  وال  

آكله ل  ما  خ  م ب  د**ل الع في  ل  م  ل ع  وم

أما أبو العالء املعري، يصور رؤيته للحياة وما يتعرض له من عرثات أنها 
سواسية سواء الحلو منها أو املر، فقد أصبح الشهد كالصاِب، واملعري يف 
هذه الصورة استخدم حاسة التذوق للتعبري عن حالوة ومرارة الحياة، 

قال(٣):

ًا أب ًة  ع زماني  ُل  ق أس اِب**ال  ّ ال هُ  أِت إذ ال ما شاء فل

ومن لطيف شعر عيل بن جبلة أنه استخدم التعويض بالتذوق يف مدح 
الطويس، فقال إن نهر دجلة يسقي جميع الناس عىل اختالفهم وكرثتهم، 

    ۱) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۳۹٤
 ۲) البغدادي: تاریخ بغداد، ص ۱٥۳

   ۳) المعري: اللزومیات، ۱ / ۱۸٦



٥۷

والطويس يطعم من ورد دجلة الناس، وقد خص الشاعر الطعام كصورة 
من صور إدراك الكرم من ناحية تذوقيّة، قال(١):  

ٍ غان وأب  قى  ت اس**دجلُة  ال م  قى  ت م  عُ 

أما عيل أبو الشيص فقد استخدم التعويض بالتذوق يف الغزل، فقد تغزل 
يف محبوبته ووصف عينيها بالخمر، فلذة نظرتها تختلط بلذة الشاربني 

للخمر، قال(٢):

ـ ال ب  ف  ِ**لها  ال مان  لل ـ 

العيناء بعيداً عن هذا االتجاه أيضاً، فقد كتب مقطوعة  أبو  ومل يكن 
التي قضاها  الفرتة  ليعرب عن  التذوق  فيها عىل حاسة  شعرية معتمداً 
الحياة فيه ورشب الخمر  عندما نزل دير باشهرا(٣)، فقد استطعم لذة 

وتالعب بالكأس، وفعل كل ما كان يهواه جهراً، قال(٤):

ورّوانا  را**وسقانا  الع ة  ا ال م 

ی ال في  ق  ال اب  ا**و ع ه  ا  ا ف

   ۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسن عطوان، ص ۷٤
  ۲) إبراھیم النجار: شعراء عباسیون منسیون، ۱/ ۲۱۲

   ۳) دیر باشھرا: دیر یقع على شاطئ دجلة بین سامراء وبغداد
    ٤) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۲٥



٥۸

ال ه  ا  را**وسق ال ه  ا  م وأخ

أس ال ة  ل ا**وأح  س ل  ق ول 

اه نه ما  ل  ا  ا**ونل جه ا،  ات ل م 

ونالحظ استخدام الشاعر ألفاظاً تدل عىل أنه يعتمد عىل حاسة التذوق 
تعويضاً لفقدان البرص، كقوله: (سقانا، سقينا، لذة، سكرا، لذاتنا).

أما ربيعة الرقي، فقد رصح أنه يهلك ماله من أجل اللذات، فهو يرشب 
الخمر ويداعب القيان ويتمتع مبلذات الحياة، قال(١):

اللـ في  ال  األم اِص**مهل  الق ّي  م ات  ـ

ه وسق ي  سق عقاص**ق  ذات  ة  ق

اللئيم يود أن يشتمه، ولكن الشتم فيه صاب  أما أيب املؤمل، يرى أن 
وعلقم، فاألفضل الكف عن شتم اللئيم احتقاراً لشأنه، ونالحظ استخدام 

املؤمل لفظي (صاب – علقم) اعتامداً عىل التعويض بالتذوق، قال(٢):

  ۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۱
   ۲) یاقوت الحموي: معجم األدباء، ٦/ ۲۷۳٥



٥۹

ه ش أني  ود   ٍ ل م  ُ**و  ه صاب وعلق ي  ان ش ون 

مًا ت الل  ش  ع  ف  ُ**ولل ح  ه  ش م  له  أض 

ويف النهاية.. 

نرى أن حاسة التذوق لها دور هام يف حياة الكفيف إلدراك الحياة حوله، 
فالشاعر الكفيف استطاع تحويل املعنويات إىل محسوسات ليتمكن من 
تذوقها، فنجد العطاء له طعم يذاق، ولعني املحبوبة لذة كلذة الخمر، 
وحتى الشتم له صاب وعلقم ... وكل هذه الصور ما هي إال محاوالت 

من الشعراء املكفوفني لتعويض فقدانهم حاسة البرص. 



٦۱

المبحث الثالث
دوافٌع متعلقة بالتراث

«تعترب الثقافة عنرصاً هاماً من عنارص الرتاث االجتامعي وتشمل الثقافة 
الفنون والعلوم  الفرد عن الجامعة من مظاهر  فيام تشمله ما يتلقاه 

واملعارف والفلسفة والعقائد وما إليها»(١). 

قال ابن سالم الجمحي: «الشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر 
األذن  تثقفه  ما  ومنها  العني  تثقفه  ما  منها  والصناعات  العلم  أصناف 
الله  عبد  د.  ويرى  اللسان»(٢)،   يثقفه  ما  ومنها  اليد،  تثقفه  ما  ومنها 
التطاوي أن: «تشرتك الحواس كلها يف صناعة الشعر فرتى العني ما يُرى 
ويغرد  والكلامت  الحروف  حبك  اليد  وتجيد  يُسمع  ما  األذن  وتسمع 

السمع بالسحر والبيان»(٣).

الشعر، ولكن األمر  ملا سبق فالحواس كلها تشرتك يف صناعة  واستناداً 
ذاته  وأثبت  يستسلم  مل  ولكنه  الكفيف،  للشاعر  بالنسبة  مختلف 

 ۱) د. مصطفى الخشاب، دراسة المجتمع، مكتبة األنجلو المصریة، ۱۹۷۷م،ص ۱۰۸
 ۲) ابن سالم الجمحي: أبو عبد هللا محمد بن سالم بن عبد هللا بن سالم،طبقات الشعراء،

  د.ت، د.م، ص٦
والنشر الثقافة  دار  الولید،  بن  مسلم  شعر  في  الفنیة  الصورة  التطاوي:  عبد هللا  د.   (۳ 

   والتوزیع، القاھرة، ۱۹۹۷م، ۱/ ۲۹



٦۲

«والكفيف  البرص،  حاسة  عن  تعويضاً  األخرى  الحواس  عىل  باعتامده 
لديه بصرية يعوض بها عن عجزه البرصي»(١).

ولقد متكن الشعراء من تقليد ومحاكاة الرتاث، والتقليد ال يعوق إبداع 
الشعراء بل هو رافد من روافد اإلبداع، فيقوم الشاعر بتمثيل الواقع ثم 
التعبري عنه من خالل ذاته، قال حميد سعيد: «إنني افرتض متثل املحيط 
خربة وثقافة ثم إنتاج نص إبداعي ميتلك خصوبته الذاتية والزمنية»(٢).

«وميكن أن نقول إن القصيدة تقدم لنا صوراً ترتبط بعامل األشياء واألفعال 
والقيم ارتباطاً ال شك فيه لكن هذه الصور ليست هي الواقع الحريف 

وإمنا هي الواقع معدالً بفعل املحاكاة»(٣).

فالشاعر يف موضوع التقليد واملحاكاة يتمثل يف قصيدته الرتاث الشعري، 
وتجاربه  الشخصية  خربته  عىل  معتمداً  الحكم،  أو  الديني  الرتاث  أو 

وثقافته، الرتاث «هو الذي يشكل املنابع األوىل لثقافة الشاعر»(٤).

 – الشاعر محاكياً  دام  ثالثة، وما  أرسطو يف  املحاكاة يحرصها  «وطرق 
يتخذ  أن  الصورة – فعليه رضورة  فنان يصوغ  الرسام وكل  شأنه شأن 
كام  أو  الواقع،  يف  كانت  كام  األشياء  ميثل  أن  ثالثة:  طرق  من  طريقاً 
يتحدث عنها الناس وتبدو عليه، أو كام يجب أن تكون»(٥).  وسنتناول 

  ۱) سعید حسني العزة: اإلعاقة البصریة، ص ٦٦
 ۲) حمید سعید: الكشف عن أسرار القصیدة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط۱۹۹٤،۲م،

  ص ٥
 ۳) د. جابر عصفور: مفھوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، الھیئة المصریة العامة

  للكتاب،القاھرة، ط٥، ۱۹۹٥، ص ۲٤۱
 ٤) كمال أحمد غنیم: عناصر اإلبداع الفني في شعر أحمد مطر، مكتبة مدبولي، ۱۹۹۸م،

  ص ۲۰۷
  ٥) د. محمد غنیمي ھالل: النقد األدبي الحدیث، نھضة مصر، القاھرة، ۱۹۹۷م، ص ٥٥



٦۳

موضوع تقليد ومحاكاة الرتاث من خالل املطالب اآلتية: 

المطلب األول: التراث الشعري.

المطلب الثاني: التراث الدیني.

المطلب الثالث: الحكم.



٦٥

المطلُب األول
التراُث الشعري

أول أبيات نتناولها لبشار بن برد، هذا الشاعر الذي «مل يكد يبلغ العارشة 
حتى أخذ ينبوع الشعر يسيل عىل لسانه»(١)، ومن أشهر أبياته:

ا رؤوس ق  ف قع  ال ار  م ه **كأن  اك تهاو  ل  ل ا  اف وأس

البيت  يقرُّ بنفسه أن فكرة هذا  قال د. مصطفى الشكعة: «إن بشاراً 
مل تصدر عنه من واقع أصالة شاعريته وإمنا هو قد حفظ بيت امرئ 

القيس»(٢):

ا ا و ا  ر ال  ب  قل الي**كأن  ف ال اب وال ها الع ل و

فقد اعتمد بشار عىل أسلوب امرئ القيس وشبه شيئني بشيئني.

ويف صورة أخرى لبشار بن برد، قال(٣):

    ۱) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۲۰۲
 ۲) د. مصطفى الشكعة: رحلة الشعر من األمویة إلى العباسیة، ص ٦۰۹

     ۳) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۱۳



٦٦

ا وف ا  عل یٍ  م  له  األكفاء**ك  على   ٍ ب اٍد  وأ

فتشبيه الكرم بالبيد البيضاء ليس بجديد عىل من سبقوه، فنجد يزيد 
بن معاوية قال(١):

قارورٍة في  اء  صف امٍة  اء**وم ب ی  له  ت زرقاء 

كام تداوله ابن الرومي يف قوله(٢):

له إلّي  ق  س یٍ  م  عه**ك  ت لها  جاد  اء  ح

أما أيب العيناء مل يكن بعيداً عن الرتاث، فقال(٣): 

ا ه ماء عل ان ل  ال هاب**ش ب ذنا  ت ي  ح ا  ع

ا ه حق م  ار  ع ال لغا  ی اب**ل  األح قة  وف اب  ال فق 

تداول نفس املعنى اإلمام عيل بن أيب طالب يف قوله(٤):

ا ه حق م  ار  ع ال لغ  ت اب**ل  األح قة  وف اب  ال فق 

 ۱) یزید بن معاویة: الدیوان، تحقیق د. واضح الصمد، دار صادر، بیروت، ط۱، ۱۹۹۸،
      ص ۱۷

 ۲) ابن الرومي: أبو الحسن علي بن العباس بن جریح، الدیوان، تحقیق د. حسن نصار،
      مطبعة دار الكتب، ۱۹۷۷م، ٤/ ۱٥٤۱

          ۳) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۲۱
 ٤) دیوان اإلمام علي: تحقیق د. محمد عبد المنعم الخفاجى، دار ابن زیدون، بیروت،

           د.ت، ص ٤۱



٦۷

وقد شارك يف هذا االتجاه أبو العالء املعري، بقوله(١):

راغ ال  أن  ائ  الع ابها**وم  م  وه  دف  أم  في 

واملعنى ذاته قد تداوله أيب إسحاق األلبريي يف قوله(٢):

دفٍ أم  ا  م في  احى**فأ  ب وأدفعها  ها  وأه

ويف موضع آخر ألبو عالء املعري، يؤكد أن اإلنسان من تراب، قال(٣):

اه س ي  ن ما  ب  ال اب  ي**أنا  وال ي  ال ع  قل 

قد تداول أيب العتاهية نفس املعنى يف قوله(٤):

ه ش  ال  خلق  اب  ت اب**م  لل صائ  أن  ا  وغ

بينام املعري «كان يتمتع بحافظة القطة يكاد ما يحيك عن حدتها يكون 
خياالً»(٥). 

قال املعري(٦):

       ۱) المعري: اللزومیات، ۱/ ۲۰۱
         ۲) أبو إسحاق األلبیري: الموسوعة الشعریة، المجمع الثقافي، أبو ظبي

         ۳) المعري: اللزومیات، ۳/ ۲۸۲
         ٤) أبو العتاھیة أشعاره وأخباره: تحقیق د. شكري فیصل، ص ٤۳

          ٥)  د. مصطفى الشكعة: األدب في موكب الحضارة اإلسالمیة، ص ٦٥٥
          ٦) المعري: اللزومیات، ۳/ ۲۸۷

۲۰۰۳CDم، 



٦۸

اًال م  ن  األرع ما  لع**إذا  أٍب  م  ء  لل ا  ف

نجد نفس املعنى تداوله الرشيف املرتىض يف قوله(١):

ن األرع م  أن  ع  فل**أم  ا  الق ب  اعًا  س

ومن املوروثات الشعرية املعروفة اتخاذ ساقية الخمر والحديث معها، 
فنجد أيب الشيص قال(٢): 

ال خلة  ع  ع**نهى  ال في  الح  اض  ب

وهذا املعنى مأخوذ من قول الرشيف الريض(٣):

ه أدر ع  ال ه  ع ل  ور واألجل**م  ق فه ال ة ح في غ

ولقد تناول رصيع الغواين ذات املعنى يف قوله(٤):

ة ال اح سا أس ع أم**أدی علي ال ي واسألي ال أل وال ت

كام أن استخدام القمر كصفة للجامل كان موروثاً شعرياً، قال املؤمل 
بن أميل(٥):

 ۱) الشریف المرتضى: الموسوعة الشعریة،
             ۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص۷۷

 ۳) دیوان الشریف الرضي: تحقیق د. إحسان عباس، دار صادر، بیروت، ۱۹۹٤م، ۲/
۱۷۹              

 ٤) شرح دیوان صریع الغواني: تحقیق د. سامي الدھان، ص ۱۰۳
 ٥) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۳۰۰

CD



٦۹

ه أن  إال  ه  ال ال**ه  الق  م  ابهة  م

وهذا املعنى مأخوذ من قول أيب متام(١):

ا ب إذا  ال  الق  أح  األوهام**ما  في  م  أ  أض رًا  ب

أما عيل بن جبلة، نجده متأثراً بالرتاث يف قوله(٢):

ل**ه األمل ال واألجل ال ه أو  امه ال ُّ على أ

وقد سبقه إىل هذا املعنى مسلم بن الوليد يف قوله(٣):

م ذ وهٍج ٍف على مهٍج في ی أمل**م إلى  عى  أجل  كأنه 

أما ربيعة الرقي تأثر بالرتاث يف قوله(٤):

ة بل في  وا  ای ت ك  ل ال هاللها**وذا  و  ها  اك ا  كان

ونفس املعنى مأخوذ من قول أبو العتاهية(٥):

ة بل في  ت  ای ت ك  ل ال هاللها**وذا  و  ها  اك ا  كان

 ۱) شرح دیوان أبي تمام: ضبط إیلیا حاوي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط۱، ۱۹۸۱م،
 ص ٥۲۳

          ۲) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۲۰
          ۳) مسلم بن الولید: الدیوان، تحقیق سامي الدھان، دار المعارف، مصر، ۱۹٥۸، ص۹

 ٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٥۷
  ٥) أبو العتاھیة أشعاره وأخباره: تحقیق د. شكري فیصل، ص ۲٤۰



۷۰

ويف موضع آخر لربيعة الرقي نجده متأثره بالرتاث يف قوله(١):

ي ل ق وأن  لي  ق م  ل**أت  ل  ا  ب ًال  ق  

وهذا املعنى مأخوذ من قول العباس بن األحنف(٢):

آدٍم ي  ب ال  غادر  ل**ق  ق أو   ٍ م ٍح  ج ب 

ونفس املعنى مأخوذ من قول امرئ القيس(٣):

قاتٍل غ  م  ال  اد  ب ل  اك وال زمل**ق ع ه  ٍ وال م

وتحدث أبو عيل البصري عن محبوبته فقال(٤):

ول ر  ه وال  ل  وص ا**ال  اٍض وتارًة ذا ان ذو ان

وهذا املعنى مأخوذ من قول رصيع الغواين(٥):

ة  خل وهي  ان  األش بها  ف  یها وال ه**ع ِّ ال وصل ل م ال

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦٦
   ۲) دیوان العباس بن األحنف: دار صادر، بیروت، ۱۹۷۸م، ص ۲٤۲

 ۳) دیوان (امرؤ القیس): تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، ط٤، دار المعارف، ۱۹۸٤م،
 ص ٤٦۷

           ٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۳۹۸
 ٥) شرح دیوان صریع الغواني: تحقیق د. سامي الدھان، دار المعارف، ط۳،۱۹۸٥،

            ص ۳۱٤



۷۱

وقد تناول الصاحب رشف الدين ذات املعنى يف قوله(١):

وم وال ه ُّ ال وصل ی مُّ**ه ال مّه  وال  حل  ه  حل وال 

أما قول صالح بن عبد القدوس(٢):

ه ضى  ی ال  ي  الغ ا**إن  ل على ما فات م ال م 

نجده مأخوذاً من قول أبو العتاهية(٣):

یٍ في  ن  ي  الغ ى**ول  الغ ل  ف  ال ى  غ ول 

            ۱)الصاحب شرف الدین: الموسوعة الشعریة
  ۲) الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ص ۳۰٥

 ۳) أبو العتاھیة أشعاره وأخباره: ص۷

CD



۷۳

المطلب الثاني
التراُث الدیني

ال شك أنَّ للدين مكانة عظيمة يف قلوب الجميع – ليس الشعراء فقط 
– فالدين ما زال يشكل الوجدان ويهدي النفوس ويهذب األخالق، وال 
يستطيع الفرد إخفاء الوازع الديني لديه حتى إذا كان مظهره ال يدلُّ 

عىل ذلك. 

والشعراء املكفوفني كغريهم من املبرصين كأنَّ لهم موروثاً دينياً ظهر 
يف أشعارهم، فنجد بشار بن برد يظهر املوروث الديني لديه من خالل 

هذه األبيات رغم اختالف اآلراء حول عقيدته الدينية، قال(١):

ـ ال إلى  لى  ال ب  اء**ومقامي  ال جه  عل  ي  أ ـ 

نجده متأثراً بقوله تعاىل:

« َوإِْذ َجَعلَْنا الْبَيَْت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمًنا َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم إِبْرَاِهيَم 
(٢)« ُمَصىلٍّ

ومتأثراً أيضاً بقول رسول الله صل الله عليه وسلم: 

 ۱) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۰۸
  ۲) سورة البقرة: آیة ۱۲٥



«ما بني بيتي ومنربي روضة من رياض الجنة»(١)

ويف موضع آخر لبشار منتظراً انقضاء شهر رمضان وظهور هالل 
الفطر، قال(٢):

ي ج ل  أن ام  ال ه  ل الهالل**قل  ع  ل ا  قات م إن 

نجده متأثراً بقوله تعاىل:

« َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُنْزَِل ِفيِه الُْقرْآَُن ُهًدى لِلنَّاِس َوبَيَِّناٍت ِمَن الُْهَدى 
ْهَر فَلْيَُصْمُه»(٣) َوالُْفرْقَاِن فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ

وأيضاً قوله تعاىل:

(٤)« «يَْسأَلُونََك َعِن اْألَِهلَِّة قُْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َوالَْحجِّ

أما عيل بن جبلة نجده من خالل هذه األبيات يتحدث عن شهر 
الصوم وما فيه من نعم تجعلنا نحمد الله عىل البقاء، فهو شهر الربيع 

للقراء، وفراق للخمر والصهباء، وفيه تفرغاً للمصاحف وقراءة القرآن 
واالبتعاد عن الغناء، قال(٥): 

زا ف م  ال خل  م هللا  قاء**جعل  ال في  عة  وم  ٍ ل

اء  للق ع  ال شه  اء**فه  ه وال ماء  ال اق  وف

  ۱) صحیح مسلم: مطبعة عیسى البابي الحلبي، وشركاه، مصر، د.ت، ۱/ ٥۷۹
 ۲) بشار: الدیوان، ٤/ ۱٥٤

   ۳) سورة البقرة: آیة ۱۸٥
 ٤) سورة البقرة: آیة ۱۸۹

     ٥) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۳۰



۷٥

  ٍ ع زارة  ه  ع اءق   الغ احفًا  م ا  عاض واس

وقد استوحى األبيات من حديث رسول الله صل الله عليه وسلم: 

«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، قال الصيام يارب منعته 
طعامه ورشابه بالنهار فشفعني فيه، وقال القرآن يارب منعته النوم 

بالليل فشفعني فيه، فيشفعان له»(١)

ويف موضع آخر لعيل بن جبلة يف قوله(٢):

ٍة بل ل  في  ر  ب دلٍف  ا  ر**أ لة الق ها ل ر في شه ا ب ك

رمبا استلهم قوله تعاىل:

«إِنَّا أَنْزَلَْناُه ِيف لَيْلَِة الَْقْدِر (١) َوَما أَْدَراَك َما لَيْلَُة الَْقْدِر (٢) لَيْلَُة الَْقْدِر 
َخرْيٌ ِمْن أَلِْف َشْهٍر (٣) تََنزَُّل الَْمَالئَِكُة َوالرُّوُح ِفيَها ِبِإْذِن َربِِّهْم ِمْن كُلِّ 

أَْمٍر (٤) َسَالٌم ِهَي َحتَّى َمطْلَعِ الَْفْجِر (٥)» (٣)

وقد متسك أبو العالء املعري باملوروث الديني من خالل قوله(٤):

وادعة األرض  في  ما  ی**ال   وتع ه  في  ة  ال كل 

 ۱) المسند لإلمام أحمد بن حنبل: شرح أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، ۱۹۷۲م،
۱۱۸ /۱۰     

      ۲) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۳۰
    ۳) سورة القدر: اآلیات ۱- ٥

    ٤) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۸۸



۷٦

یه ي  ي   ال ؟**جاء  ی ه ع ب فهل أح ل 

نجده متأثراً بقوله تعاىل: 

«َوَما أَرَْسلَْناَك إِالَّ رَْحَمًة لِلَْعالَِمنَي»(١)

ومتأثراً أيضاً بقول رسول الله صل الله عليه وسلم: 

«إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق»(٢).

ويف موضع آخر للمعري قال(٣):

ي صاغ ال  اني**ال   وأح رزقي  ي  ع أ

فقد استوحى قوله تعاىل:

«الَِّذي َخلََقِني فَُهَو يَْهِديِن * َوالَِّذي ُهَو يُطِْعُمِني َويَْسِقنِي * َوإَِذا 
َمرِْضُت فَُهَو يَْشِفنِي»(٤)

أما صالح بن عبد القدوس فقد تحدث عن الفقر والغنى وأن كالهام 
رزق من الله يهبه ملن يشاء، واتضح املوروث الديني يف قوله(٥):

ى الغ اؤه  إخ ء  ال ع  ه**ول  اس ال  اٍل أدرك ال اح وال 

ه و اإلله  ه   ه**ول غال ذا  وال  اره  ذا  فال 

    ۱) سورة األنبیاء: آیة ۱۰۷
     ۲) صحیح مسلم: ۲/ ٤۲۰

     ۳) المعري: اللزومیات، ۳/ ۲۹٤
     ٤) سورة الشعارء: آیات ۷۸، ۷۹، ۸۰

   ٥) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۹۲



۷۷

استند صالح بن عبد القدوس يف البيتني السابقني عىل موروث ديني 
ضخم، منه قوله تعاىل: 

«َواللَُّه يَْقِبُض َويَبُْسُط َوإِلَيِْه تُرَْجُعوَن»(١)

وقوله تعاىل:

لُوا ِبرَادِّي  َل بَْعَضُكْم َعَىل بَْعٍض ِيف الرِّزِْق فاََم الَِّذيَن فُضِّ «َواللَُّه فَضَّ
ِرزِْقِهْم َعَىل َما َملََكْت أمَْيَانُُهْم فَُهْم ِفيِه َسَواٌء أَفَِبِنْعَمِة اللَِّه يَْجَحُدوَن»(٢)

أيضاً قوله تعاىل:

«إِنَّ َربََّك يَبُْسُط الرِّزَْق لَِمْن يََشاُء َويَْقِدُر إِنَُّه كَاَن ِبِعبَاِدِه َخِبريًا 
بَِصريًا»(٣)

ويف موضع آخر لصالح بن عبد القدوس، نجده قال(٤):

ة ج ات  ال ض  ع في  اره**و  ال فة  ف م ها  ول

نجده يف الشطر األول اقتبس قوله تعاىل:

َمَواُت َواْألَرُْض»(٥)  «َوَجنٍَّة َعرُْضَها السَّ

ويف الشطر الثاين اقتبس قول الرسول صل الله عليه وسلم:

«ُحفت الجنة باملكاره وُحفت النار بالشهوات»(٦).
   ۱) سورة البقرة: آیة ۲٤٥

    ۲) سورة النحل: آیة ۷۱
    ۳) سورة اإلسراء: آیة ۳۰

   ٤) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۳۹۷
   ٥) سورة آل عمران: آیة ۱۳۳

إحیاء دار  النیسابوري،مطبعة  الحجاج  بن  مسلم  الحسین  أبي  لإلمام  مسلم:   ٦) صحیح 
  الكتب العربیة، وقف على طبعھ محمد فؤاد عبد الباقي، د.ت، ٤/ ۲۱۷٤



۷۸

أما أبو العيناء تحدث عن فقدان البرص يف قوله(١): 

ا ره ن ي  ع م  هللا  أخ  ر**إن  ا ن ه عي م اني وس ففي ل

ٍل خ ذ  غ  وعقل  ي  ذ ر**قل  ه ال م ي صارم  وفي ف

ونجده متأثراً بقوله تعاىل:

«َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن اللَِّه»(٢)

أما أبو الشيص فقد قال(٣):

ه ل  ت ع  م وال ال**ق  القل  ل  وقل 

جاءوا ح  سف  ی ق  وب**ن  ٍم  ب ه  ا أل على 

فال شك أنه استخدم املوروث الديني من خالل قوله تعاىل:

«َوَجاُءوا َعَىل قَِميِصِه ِبَدٍم كَِذٍب قَاَل بَْل َسوَّلَْت لَُكْم أَنُْفُسُكْم أَْمرًا فََصْربٌ 
َجِميٌل َواللَُّه الُْمْستََعاُن َعَىل َما تَِصُفوَن»(٤)

أما أبو عيل البصري فقد كتب يف هذا االتجاه قوله(٥):

اء الع ش  هللا  ش**وأوزع   ٍ لع ال  فإن 

       ۱) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۲۸
        ۲) سورة النحل: آیة ٥۳

  ۳) العباسي: معاھد التنصیص على شواھد التلخیص، ص ۹۳
   ٤) سورة یوسف: آیة ۱۸

        ٥) د. شوقي ضیف: العصر العباسي الثاني، ص ٤۱۷



۷۹

وكأنه وضع أمام عينيه قول الله تعاىل:

«َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَِنئْ َشَكرْتُْم َألَِزيَدنَُّكْم»(١)

ويف هذا الصدد كتب املؤمل بن أميل(٢):

واٍل  خ  ا  ا  اع ب ا**هاك  ائع ل  ه  نا  ُج فق 

أهل اك  ل فأن  تفعل  ا**فإن  اس ف ا ب خ ال ل  فف

ا ب وارث خ خل ل  ا**وع سل ال خ  هللا  ي  ن

ه م وأن  أب  ا  أ ا**فإن  ق وارثه  اس  ال ه 

ح وذاك  اب  ال ه  ان  ا**أ ب م اب  لل ا  ول

فنجده استوحى األبيات من قوله تعاىل:

َا يُبَاِيُعوَن اللََّه يَُد اللَِّه فَْوَق أَيِْديِهْم فََمْن نََكَث  «إِنَّ الَِّذيَن يُبَاِيُعونََك إمِنَّ
َا يَْنُكُث َعَىل نَْفِسِه َوَمْن أَْوَىف مِبَا َعاَهَد َعلَيُْه اللََّه فََسيُؤْتِيِه أَْجرًا  فَِإمنَّ

َعِظياًم»(٣)

        ۱) سورة إبراھیم: آیة ۷
   ۲) أبو الفرج االصفھاني: األغاني، ط دار الكتب المصریة، ۲۲/ ۲٤۸

    ۳) سورة الفتح: آیة ۱۰



۸۱

المطلب الثالث
الحكُم

القوية  الدوافع  من  الرتاث  ومحاكاة  التقليد  دافع  أن  شعراؤنا  أثبت 
والثقافة  بالرتاث  الشاعر  يتأثر  أن  ولكن البد  الشعرية،  الصورة  لتوليد 
التي يكتسبها مام يجعله يصدر أحكاماً عىل املجتمع بني الحني واآلخر 

وفق خرباته وموروثه الثقايف. 

فالشاعر عندما يرسخ حكمة يف شعره، البد أن تكون وليدة ثقافة سابقة 
اكتسبها وأراد أن يعرب عنها بأسلوبه الخاص، «الشاعر مأخوذ بكل علم، 

مطلوب بكل مكرمة»(١)،ومن تلك الحكم:

قول بشار بن برد(٢):

قي ال اء  األ ت  ال فع  ی د**وال  وسع قي  ی ن  ان  وس

وقوله(٣):

ة ف وللع  اب،  أس اء شه**ولل  وم مات م ح ال

 ۱) ابن رشیق القیرواني: أبو علي الحسن، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، تحقیق
  محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، لبنان، ۱۹۳٤م، ۱/ ۱۹۷

 ۲) بشار: الدیوان، ۲/ ۱٦۲
۳) بشار: الدیوان، ۲/ ۱٦۲



۸۲

وقوله أيضاً(١):

ي ع ال  ع ال ان ج ة ال**إني ون  ال ع ص ل ال ما ع

مة م األوالد  وفي  ز  ال  ل**ال ال وال ق ی ذ ال وال

ومل يكن صالح بن عبد القدوس بعيداً عن هذا املوضوع، فقد كان 
«شاعر حكيم ومتكلم»(٢) فقال(٣):

أخالقه  ك  ی ال  خ  ه**وال رم ث  في  ار  ی ى  ح

أما أيب العالء املعري «تكشف لزوميات أيب العالء ورسالة الغفران عن 
كم متميز مام ثقفه وحصله من علوم للعرص وثقافته مام زاد ثقته 

بنفسه»(٤).

قال املعري زاهداً يف الدنيا ومرشفاً عىل املوت(٥):

ًا ال م  ي**إذا ع ع غ ال عات غ  ع   ٍ ل فأن 

قال أيضاً(٦):

  ۱) بشار: الدیوان، ۳/ ۱۲٥
 ۲) الكتبي: فوات الوفیات: تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، ۱/ ۳۹۱

 راجع أیضاً:
ابن خلكان: فوات الوفیات، میكروفیلم، مكتبة اإلسكندریة، ص ٤٦.

 د. مجاھد مصطفي بھجت: التیار اإلسالمي في شعر العصر العباسي األول، ص ۱۱۸
 ۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۹۰

 ٤) د. عبد هللا التطاوي: القصیدة العباسیة قضایا واتجاھات، مكتبة غریب، القاھرة، ط۲،
   د.ت، ص ۳٤٥

   ٥) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۷۲
  ٦) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۷۷



۸۳

ف واحٌ  اس في ال ن **فإن  ال أم  ًا  أك 

ولقد تأثر عيل بن جبلة بقول املعري وموقفه من املوت، فقال(١): 

د  ء م س ال امي**وعل أن ال ال سهام  م  ة  م ال ح 

ويؤكد رستة بن أيب األبيض األصبهاين أن نهاية اإلنسان املوت وهذا 
مصري كل البرش، قال(٢):

ح   ی ه**ال  الئ  ال كل 

أما أبو عيل البصري، كان يرى أن اإلنسان البد أن يعيش يومه ويستمتع 
به ألنه ال يدري إن كان سيعيش غداً، فقال(٣): 

آكله  ل  ما  خ  م ب  د**ل الع في  ل  ٍم  ل عٍ  وم

وقد شارك أبو العيناء يف هذا االتجاه، قال(٤):

ه  واع  أس  ال ُ**غ  جهه  ب ٍد  ف ل  ع 

ويف موضع آخر قال(٥): 

لي  ام  إك ع  ي  ُته عه**ال  م عادة  ی  ف

   ۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۷۹
  ۲) یاقوت الحموي: معجم األدباء، ۳/ ۱۳۰۷

 ۳) البغدادي: تاریخ بغداد، ۱۹/ ۱٥۳
  ٤) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۳۱
٥) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۳۲



۸٤

وقال أيضاً(١):

اقه  م أما  وف،  ع ال أر  ل**ول  ف وجهه  وأما  ل  ف

أما املؤمل بن أميل كتب حكمة للكف عن الشتم، فقال(٢):

مًا  ت الل  ش  ع  ف  ه ح **ولل أضّ له م ش

۱) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ٤٥
  ۲) یاقوت الحموي: معجم األدباء، ٦/ ۲۷۳٥



۸٥

الفصُل الثاني
مصادُر الصورة عند الشعراء العمیان

معقدة،  ذهنية  إجراءات  تتطلب  الفنية  الصورة  صياغة  أنَّ  شك  ال 
«فالصورة نتاج عملية ذهنية تركب وتفكك وتحذف وتضيف، وال ميكن 
أن تفرس بأبعادها املكانية والزمانية كام هو الحال يف الواقع، فمغزاها 

يف تجاوز الواقع، أو تجاوز اللغة الجاملية حدود املعجم»(١).  

الذي  الشاعر  وثقافة  لرتاث  االلتفات  إىل  تحثنا  الفنية  الصور  أن  كام 
تشكيلها  وإعادة  الواقع  من  الصور  تلك  انتزاع  يف  خياله  عىل  يعتمد 
حتى يصل للصياغة املراد توصيلها للمتلقي، «فعامل األفكار – كام يرى 
يحاول  واقعي  غري  عامل  بطبيعته  وهو   – إسامعيل  الدين  عز  الدكتور 
أن يصبح واقعياً مبعانقته لألشياء والربوز من خاللها... ومن هنا كانت 
الصورة دامئة غري واقعية، وإن كانت منتزعة من الواقع ألن الصورة الفنية 

تركيبية وجدانية»(٢).

۱ ) الصورة الفنیة في الحدیث النبوي الشریف للدكتور أحمد زكریا یاسوف، دار 
المكتبي للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا، دمشق، الطبعة األولى سنة ۱٤۲۳ه، 

۲۰۰۲م، ص ۹۹
۲) التفسیر النفسي لألدب للدكتور عز الدین إسماعیل، دار المعارف، القاھرة، الطبعة 

األولى سنة ۱۹٦۳م، ص ٦٥ – ٦٦



۸٦

الذي  املوقف  التي تالئم  الفنية  الصور  اقتناء  يلجأ إىل  الشاعر  أن  كام 
الفني  العمل  مضمون  «إن  مندور:  محمد  الدكتور  قال  بصدده،  هو 
وهدفه يوجه األديب نحو اختيار املبادئ الفنية األكرث مواتاه لرسم تلك 

الصورة»(١).

الفنان املبدع (الشاعر  التصوير يف شعر  انتهينا إىل دوافع  وإن كنا قد 
الكفيف)، فإننا سنحاول فيام ييل الوقوف عىل املصادر التي استمد منها 

الشاعر الكفيف تلك الصور الفنية، وذلك من خالل املباحث اآلتية:

المبحث األول: الطبیعة والبیئة.
المبحث الثاني: الصورة اللونیة والحركیة.

المبحث الثالث: مصادر من الحیاة االجتماعیة.

۱) األدب وفنونھ للدكتور محمد مندور، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، سنة ۱۹۷۷، 
ص ۱٤٤



۸۷

المبحُث األول
الطبیعةُ والبیئة

من  عليه  تنطوي  ما  بكلِّ  «الطبيعة  والبيئة:  الطبيعة  مبفهوم  نُعني 
أشياء وجزئيات وظواهر هي املصدر األسايس إلمداد الشاعر مبكونات 

الصورة»(١).

«الشعر ابن أبوين: التاريخ والبيئة»(٢)، ويتمثل التاريخ يف تراث الشاعر 
وثقافته ومحاكاته لعرصه وملن سبقوه، أما الطبيعة فقد اعتمد عليها 

الشعراء عامًة واملكفوفني خاصًة لصياغة صورهم الشعرية.

واعتامد الشعراء املكفوفني بوجه خاص عىل الطبيعة دفع د. عبد الله 
معظم  يستقي  أن  العالء  أيب  عند  الطريف  «ومن  قال:  ليك  التطاوي 

مالمح صوره ومصادرها من الطبيعة»(٣).

۱) كمال أحمد غنیم: عناصر اإلبداع الفني في شعر أحمد مطر، ص ۲۰۷
۲) أحمد شوقي: الشوقیات، القاھرة، المكتبة التجاریة، ۱۹۷۰م، ص ۲٥۰

۳) د. عبد هللا التطاوي: القصیدة العباسیة قضایا واتجاھات، ص ۳٥۰



۸۸

أنهم  العميان،  الشعراء  إزاء  النقاد  بعض  إليه  تنبه  الذي  النقد  ومن 
اعتمدوا عىل «الربط بني الشعر وبني الحياة الطبيعية أو حياة الحس 

عامًة»(١).

عند  الطبيعة  عنارص  نستعرض  سوف  القادمة  السطور  خالل  ومن 
والليل  والجامد  واألزهار  والنبات  واألرض  كالسامء  العميان  الشعراء 
والنهار والحيوانات والقصور وغريها .. وذلك من خالل املطالب اآلتية: 

المطلب األول: صور األحیاء. 

المطلب الثاني: صور النبات.

المطلب الثالث: صور الجماد.

المطلب الرابع: صور أخرى. 

٤) د. عبد هللا التطاوي: الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید، ۱/ ۲۳



۸۹

المطلُب األول
صوُر األحیاء

الفنية،  التأثري يف تشكيل الصورة  بالغ  فنياً حسياً  «تعد األحياء وسيطاً 
لكون هذه األحياء حجة فنية تعضد الفكرة، وبرهاناً جلياً يقنع ويجسم، 

ويستحرض معه الدالالت اللغوية»(١).

وقد اهتم الشعراء العميان بصور األحياء يف إنشاء صورهم الفنية لكونها 
بني  ما  لديهم  األحياء  مصادر  تنوعت  ولقد  والحياة،  بالحركة  متسمة 
الحيوانات بحركتها ومالمحها، والطيور برسعتها وخفتها، وميكننا تقسيم 

صور األحياء لدى الشعراء املكفوفني من خالل الفروع اآلتية: 

الفرع األول: الحیوانات. 

الفرع الثاني: الطیور.  

۱) الصورة الفنیة في الحدیث النبوي الشریف، ص ۳۱۲ 



۹۱

الفرع األول
الحیوانات 

املعري  فنجد  العميان،  الشعراء  عند  خاصة  مكانة  للحيوانات  كان 
يتحدث عن كرثة أصناف الحيوانات، فقال(١):

ويف وحدة اإلنسان أصناف لذٍة ** وكل صنوف الوحش يجمعها القفر

وتحدث بشار عن الحيوانات الربية كالخنزير والكلب، فقال(٢):

بذاء فيها  كلبة  وأمك   ** وحش  خنزير  غدا  إذا  أبوك 

وقد سحر جامل عني املحبوبة الشعراء العميان رغم أنهم مل يروها، ولكن 
والتفتوا  محبوبتهم،  عيني  بجامل  اإلحساس  لديهم  تولد  سمعوه  مام 
أدبية خزنوها  السابقني وتكونت لديهم موروثات وثقافات  إىل أشعار 
واستخدموا  ومؤثرة،  بديعة  شعرية  بصوٍر  لنا  وأخرجوها  ذاكرتهم  يف 

الحيوانات يف صياغة تلك الصور.

۱) المعري: اللزومیات، ۲/ ٥۳
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۲۱



۹۲

فمن لطيف شعر بشار بن برد أنه شبه عيني محبوبته حني تنظر بخجل 
واستحياء بعيني شادن مذعور، فقال(١):

مذعوراً شادناً  أبرص  حريان   ** شادٍن  بعيني  نظرت  وكأمنا 

ويف صورة أخرى شبه عيني املحبوبة بعيني الغزال التساعهام وجاملهام، 
فقال(٢):

مياد مقوم  عسيب  يف   ** غزال  بعيني  بدا  شمس  وجه 

وشبههام مرة أخرى بعيني البقر، فقال(٣):

جؤذرات أو  بقر   ** يف   بقر  وبعيني 

أما أبو عيل البصري فقد تحدث عن جامل عيون الغزالن، فقال(٤):

الغزالن أعني  بأمثال  **ظرن  وين  أقاع  عن  يتبّسمن 

وكام شبه الشعراء العميان عني املحبوبة بعني البقر يف اتساعهام وعني 
الريم،  يشبهون جامل جيدها بجيد  أيضاً  الغزال يف جاملهام، نجدهم 

۱) دیوان بشار بن برد ۲/ ٤۹
۲) الدیوان ۲/ ۱٥۲

۳) الدیوان ۱/ ٤۱۷  
٤) البغدادي: تاریخ بغداد، ۱۹/ ۱٥۳



۹۳

كقول بشار بن برد(١): 

سلهوب الريم  كجيد   ** الدر  يشبه  وجيد 

وشبه شاعرنا عنق املحبوبة بعنق الريم، يف قوله(٢):

النبات حر  يرتعي   ** ريم  جيد  وبجيد 

ويف صورة أخرى شبه جيد املحبوبة وعينها بجيد وعني الغزال، فقال(٣):

وجيداً عيناً  الغزال  أم  لك   ** استعارت  كاملهاة  بيضاء  كل 

ال شك أن طول عنق املحبوبة قد شغل بال الشعراء العميان، فطول 
العنق عالمة من عالمات الجامل عند املرأة، ومن الشعراء الذين كتبوا 

يف هذا األمر العكوك، فقال(٤):

املرد طالها  ما  إذا  تعطو   ** مغزلة  جيد  منها  والجيد 

ومن الصور البديعة األخرى التي التفت إليها الشعراء وصف جامل 
مشية املرأة، فقد شبه بشار متايل مشية محبوبته مبشية األيم، فقال(٥):

۱) الدیوان ۱/ ۱٥٦
۲) الدیوان ۱/ ٤۱۷
۳) الدیوان ۱/ ٥۳۱

٤) شعر علي بن جبلة ص ۱۱٦
٥) دیوان بشار ۱/ ۱۲۲



۹٤

كثيب يف  تأود  أيم   ** مشت  ملا  وكأنها 

ويف موضع آخر شبه طريقة مشية محبوبته بالحباب، فقال(١): 

والقضيب السموط  عليها  رود   ** مرشقة  كالحباب  وغادة 

أما روادف املحبوبة فقد شغلت بال الشعراء كبشار وشبهها بروادف 
الظباء، فقال(٢):

ووطفا حواً  تعرضت  ء   ** كالظبا  الروادف  رجح 

ويف موضع آخر شبهها بالظبي الصغري، فقال(٣):

الربيب كالرشا  حوراء   ** تعلقت  الهموم  إن 

أما أبو الشيص فقد تحدث يف صورته عن العقارب وهي تجلب البىل، 
فقال(٤):

دبيب القرون  عىل  لهن  بيضاً   ** عقارباً  عارضيه  يف  البىل  نرش 

۱) الدیوان ۱/ ۱۹٤
۲) الدیوان ۲/ ٤۳۳
۳) الدیوان ۱/ ۱۲۲

٤) ابن قتیبة الدینوري: الشعر والشعراء، ط بیروت، ص ٥۷۸



۹٥

أما أبو العيناء فقد شبه رجل بالبقر ألنه جاهل وال يعرف الطريق 
لجواب سديد، فقال(١):

بصواب مرة  تغلط  كنت  ما   ** الفال  بقر  من  هبك  أمك  ثكلتك 

وتحدث أيضاً الشعراء العميان عن فائدة الحيوانات فقد أضاف بشار 
أن الكالب تستخدم يف الحراسة ولن تكلفك يشء سوى أن تجلس يف 

الفناء، فقال(٢):

بالفنا ويقعي  اللص  يرعب   ** عنده  ما  عىل  الكلب  فخذ 

إن ظاهرة اتخاذ الكالب وسيلة للحراسة كان أمراً شائعاً، ويعد مظهر 
من مظاهر الرتف والغنى، فقال أبو العيناء كأنه يتربأ من مظاهر 

الغنى أنه ال ميلك الفرس وال الحرس(٣):

حرُس منزيل  باب  عىل  وال   ** فرس  يل  ليس  لله  الحمد 

ومن مظاهر الحياة أيضاً أنهم ميلكون ناقًة أو جمالً يستخدمونه يف 
الرحيل، قال أبو الشيص(٤):

جمل أو  ناقة  ال   ** إ  البني  غراب  وما 

۱) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۲۰
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۳۲

۳) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۳۱
٤) ابن قتیبة الدینوري: الشعر والشعراء، ط بیروت، ص ٥۷۸



۹٦

ويتحدث أبو عيل البصري عن فائدة الناقة حني تحمل الناس أفواجاً إىل 
الحج وزيارة بيت الله الحرام، فقال(١):

وزوارا حجاجاً  ـة   ** مكـ  نبتغي  خرجنا 

حاراً جميل  حادي  ة   ** الحرب  شارف  فلام 

۱) د. شوقي ضیف: العصر العباسي الثاني، ص ٤۱۸



۹۷

الفرع الثاني
الطیور

يالحظ أن معظم تشبيهات الشعراء العميان قريبة من بعضها، وهذا 
عىل  للتغلب  العميان  الشعراء  محاولة  عىل  دليل  إال  هو  ما  القرب 
وأبدعوا يف وصف  فحاولوا مسايرة عرصهم  ذواتهم،  وتحدي  عاهتهم 

األشياء كام يراها املبرصون بل بصورة أدق مام يرونه.

ومن هؤالء الشعراء بشار بن برد، فقد أبدع أكرث من غريه من الشعراء 
العميان ألنه كان أكرث مترداً وتحدياً ملا هو فيه، قال الدكتور مصطفى 
هدارة عن الصورة الشعرية عند بشار بن برد أنها: «قد بلغت حداً كبرياً 
لعنارص  صاحبها  واستقصاء  دقيقة  تفاصيل  عىل  الحتوائها  الروعة  من 
بريشة  عليها  يلح  أن  دون  الصورة  يرتك  ال  وهو  والتصوير،  التجسيم 
وأهونها،  األشياء  أدق  ينىس  لون يف موضعه وال  أصيل يضع كل  فنان 
ولعل بشاراً بهذا االستقصاء قد فتح املجال البن الرومي الذي يعد شاعر 

العروبة األول من ناحية التصوير الشعري»(١).   

۱) اتجاھات الشعر العربي في القرن الثاني الھجري للدكتور محمد مصطفى ھدارة، 
دار العلوم العربیة للطباعة والنشر، بیروت، الطبعة األولي، سنة ۱٤۰۸ه/ ۱۹۸۸م، 

ص ٥۷۲ 



۹۸

فمن لطيف شعر بشار بن برد، أنه شبه فؤاده الذي ال يسلو محبوبته 
بالطائر املستجاب، فقال(١):

املستجاب كالطائر  وفؤادي   ** جفاين  عمن  بالسلو  يل  كيف 

ويف موضع آخر شبه فؤاد محبوبته بالطائر الساميئ، قال(٢):

ويحيد يرعوي  الساميئ  جناح   ** فؤادها  كأن  خوف  عىل  فجاءت 

ويف صورة بديعة أخرى شبه فؤاده يف خوفه بحاممة مضطربة تخفق 
بجناحيها برسعة شديدة وهي طائرة، قال(٣):

كأن فؤادي يف خوايف حاممة ** من الشوق أو صنع النوافث يف العقد

يف  املتجمعة  بالنسوة  الدار  يف  الحامم  اجتامع  يشبه  آخر  موضع  ويف 
املآتم قادمات وعائدات، قال(٤):

وعود بواك  من  ثكىل  مآتم   ** وقعاً  الدار  يف  الورق  الحامم  كأنَّ 

ويف موضع آخر يصف ميش النساء باعتدال وهن ذاهبات إىل املساجد 
مبيش النعام، فقال(٥):

۱) دیوان بشار ۱/ ۳۱۲  
۲) دیوان بشار ۱/ ٥۱۲

۳) الدیوان ۲/ ۱۳۱   
٤) دیوان بشار ۲/ ۱۳۲

٥) الدیوان ۱/ ٥٦۹



۹۹

املساجد إىل  النساء  ميش   ** بجوها  النعام  مييش 

ومل يكن بشار بن برد وحده من اهتم بالطيور، فاملعري أيضاً تحدث يف 
هذا االتجاه وشبه النسور وهي طائرة يف السامء بالجراد الطائر املذعور، 

فقال(١):

خيفان طار  جراد  نظري  إال   ** مملكة  كانت  وإن  النسور  وما 

أما ربيعة الرقي وصف الحامم، يف قوله(٢): 

الجناح مقصوص  لك   ** حامماً  كنت  ليتني 

۱) المعري: اللزومیات، ۳/ ۲۷۹ 
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۲  



۱۰۱

المطلب الثاني
صوُر النبات 

مل يهمل الشعراء العميان صور النبات، بل شبهوا املحبوبة بكل ما هو 
واأللوان  العطرة  الروائح  ذات  واألشجار  واألزهار  النباتات  من  جميل 
املبهجة واملناظر الخالبة، رغم أنهم مل يروا هذه النباتات ولكنهم سمعوا 
عنها رمبا من حديث أصدقائهم معهم، فتحدوا عاهتهم وانتجوا صوراً 

فنية بديعة تصف للقارئ ما يدور مبخيالتهم وتبني مقصدهم. 

فمن جميل شعر بشار، أنه وصف الرياض وما فيها من أزهار صفراء 
من  غريه  حايك  رمبا  ولكن  قط،  األزهار  هذه  ير  مل  أنه  رغم  وخرضاء، 

الشعراء أو كان ذلك من موروثه الثقايف، فقال(١):

وخرضاء صفراء  بني  من   ** روضة  ألبستها  كأمنا 

الحديث  جامل  وصف  أراد  فهو  لعاهته،  بشار  تحدي  نالحظ  وهنا 
الصفراء  باألزهار  واأللفاظ  الكلامت  وشبه  بالرياض  فشبهه  وروعته 

والحمراء وهذه كلها مدركات شمية، فقال(٢): 

والحمراء الصفراء  زهته  ض   ** الرو  قطع  كأنه  وحديث 

۱) بشار الدیوان ۱/ ۱۱٥
۲) بشار الدیوان ۱/ ۱۱۹



۱۰۲

ويف صورة أخرى شبه حديث محبوبته العذب بقطع الروض ذات 
األلوان الزاهية، فقال(١):

والحمراء الصفراء  زهته  ض   ** الرو  قطع  كأنه  وحديث 

ويف صورة أخرى، شبه حديثها بالرياض مش شدة حسنه وجامله، 
فقال(٢):

حديد كالفرند  بصوت  أعني   ** لسانها  يف  ساحراً  لساناً  كأن 

كربود بعضه  بدواً  أن  عىل   ** حديثها  يف  فرقت  رياضاً  كأن 

ويف صورة مشابهة للصورة السابقة، شبه حديثها بثمر الجنان، فقال(٣):

الجنان مثر  حديثها  كأن   ** معد  من  املحاجر  ودعجاء 

وشبه حديث محبوبته «ُحبّي» بنور النبات، فقال(٤):

والعدات باألماين   ** سحرتني  ُحبّي  إن 

النبات تنوير  مثل   ** وحديث  بدالل 

۱) الدیوان ۱/ ٥۸ 
۲) الدیوان ۱/ ٥۱۰ 
۳) الدیوان ۲/ ٥۲۷
٤) الدیوان ۱/ ٤۰٥



۱۰۳

ويف صورة قريبة، شبه رائحة حديثها الذي يخرج من فيها برائحة 
بقطع الرياض املكسوة باألزهار العطرة، فقال(١):

زهراً كسني  الرياض  قطع   ** حديثها  رجع  وكأن 

سحراً فيه  ينفث  هاروت   ** لسانها  تحت  وكأن 

رواء،  جم  سقاه  بنبات  «عبدة»  محبوبته  قوام  شبه  آخر  موضع  ويف 
فقال(٢):

رواء جم  سقاه  كنبات   ** بنان  من  ويحة  يا  وبنان 

ويف صورة أخرى  شبه املحبوبة وهي متيش وتتاميل بأغصان الريحان 
املياد، فقال(٣): 

املياد الريحانة  غصن  مثل   ** الهويني  متيش  األعجاز  لثقال 

الكرم،  بشجرة  بشار  شببه  فقد  املسرتسل  األسود  محبوبته  شعر  أما 
فقال(٤):

انتهاء منه  حان  قد  سواداً  م   ** كالكر  الغدائر  واد  ولها 

۱) الدیوان ۲/ ۳۹٤ – ۳۹٥    
۲) الدیوان ۱/ ٥۸ 

۳) الدیوان ۱/ ٥۲۳
٤) الدیوان ۱/ ٥۸ 



۱۰٤

ويف صورة مشابهة للصورة السابقة، شبه شعرها الطويل بأغصان الكرم، 
فقال(١):

حور يف  العينني  يجعل  بواضح   ** تجعله  الكرم  كعريش  ووارد 

إذا  الذي  العود  أنه وصف  القدوس  عبد  بن  لطيف شعر صالح  ومن 
سقته يف غرسه وروي مبائه سيصبح مورقاً نرضاً بعدما كان يابساً وجافاً، 
منذ  النشء  تربية  بسبل  تشبيهها  أراد  الصورة  هذه  يف  الشاعر  ولعل 

الصغر فإذا تولينا أمرهم سيصبحون يف الكرب صالحني ونافعني، قال(٢):

غرسه يف  املاء  يسقي  كالعود   ** الصبا  يف  أدبته  من  وإن 

يبسه من  أبرصت  ما  بعد  من   ** نارضاً  مورقاً  تراه  حتى 

أما أبو الشيص فقد ربط الحدائق بالعشق والهوى، فالهوى املورق 
يشعره بجامل الحياة ونضارة العشق، واألغصان الخرضاء جعلها مثاراً 

للحب يطمح إليها كل عاشق، فقال(٣):

دان العود  أخرض  غصن  له   ** مورق  والهوى  عيشنا  فيا 

أما ربيعة الرقي فقد كان محباً لرائحة الريحان واألزهار العطرة، قال(٤):

والديم بالوبل  نضجت  روضة  أو   ** أرج  لها  ريحان  جنة  وأنت 

۱) الدیوان ۱/ ۳۲۹
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۹۰
۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷۸

٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۸



۱۰٥

المطلب الثالث
صوُر الجماد 

استعان الشعراء العميان يف العرص العبايس بالطبيعة الجامدة لصياغة 
صورهم الفنية، ولكنهم اختاروا منها ما يكون له داللة لالتساع كالسامء 
واألرض، والطول كالليل والنهار، والنور كالشمس والقمر والبدر .. وغريها 
من الدالئل، فاتخذوا من بيئتهم صوراً جامدة لتوضيح مقصدهم وإثارة 

ذهن القارئ.

وميكننا تقسيم الطبيعة الجامدة إىل الفروع اآلتية: 

الفرع األول: السماء واألرض. 
الفرع الثاني: اللیل والنھار.

الفرع الثالث: النجوم والكواكب.
الفرع الرابع: الشمس والقمر والبدر.

الفرع الخامس: الریاح والسحاب واألمطار.
الفرع السادس: البرق والرعد.

الفرع السابع: األنھار والبحار. 



۱۰٦



۱۰۷

 

الفرع األول
السماُء واألرض

مريضة  فيها  تهب  التي  الرياح  وجعل  باالتساع،  األرض  بشار  وصف 
وضعيفة ألنها تجوب األرض باتساعها حتى وهنت وضعفت، فقال(١): 

املتأمل الناظر  لطرف  حسوٍر   ** مريضة  فيها  الريح  تهب  وأرٍض 

وقد تنطبق السامء عىل األرض، كقول بشار(٢): 

السامء األرض  عىل  انطبقت  كام   ** فؤادي  عىل  حبهن  وأطبق 

خلق  عىل  الله  قدرة  بإحكام  أقسم  فقد  القدوس،  عبد  بن  صالح  أما 
السامء، وجعل األرض للعباد مهاداً، فقال(٣):

مهادا للعباد  صري  واألرض   ** بقدرة  السامء  سمك  من  فوحُق 

نَْجَعِل  أَلَْم   » تعاىل:  قوله  الكريم  القرآن  من  شاعرنا  اقتباس  ونالحظ 
اْألَرَْض ِمَهاًدا»(٤).

۱) بشار: الدیوان، ٤/ ۱٤۸ 
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۰٥ 

۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ۹۲ 
٤) سورة النبأ: آیة ٦  



۱۰۸

السامء،  لله جنة يف  القدوس أن  ويف موضع آخر يؤكد صالح بن عبد 
فقال(١):

باملكاره محفوفة  ولكنها   ** جنة  السموات  عرض  يف  ولله 

 

أما املعري فقد تحدث عن قدرة الله وعظمته يف خلق األرض للبرش ليك 
يعيشون فيها ويدفنون بها، فقال(٢): 

ومل تر بطن األرض يلقى لظهرها ** رجاالً كام يلقي إىل بطنها الظهر

ومل يخص املعري الرجال فقط دون النساء يف قوله (رجاالً) وإمنا يقصد 
البرش رجاالً ونساًء. 

أما أبو العيناء فقد أوضح أن األرض قد تنقلب عىل من فيها وتقيض عىل 
كل حي، فقال(٣):

ترصع؟ فوقها  حتى  أكل   ** تصنع  ما  األرض  هذي  ويح  يا 

أما عيل بن جبلة فقد تحدث عن انقسام البرش بني بادية وحرض، فقال(٤):

حرضة إىل  باديه  بني   ** عرٍب  من  األرض  يف  من  كل 
۱) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۳۹۷ 

۲) المعري: اللزومیات، ۲/ ٥۳
۳) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال: ص ۳۳   

٤) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ٦۸  



۱۰۹

ونالحظ تأثر الشاعر ببيئته يف هذه البيت، فقد كانت «الحياة يف عرص 
بني العباس جديدة من كل وجه»(١)، وهذا بعد االنفتاح اإلسالمي عىل 

الحضارة الفارسية وظهور طبقات من البدو والحرض.

ويف موضع آخر يؤكد عيل بن جبلة أن األرض تهلك كل يشء حتى لو 
كان جبالً قوياً فمصريه قرب بباطن األرض، قال(٢):

وكيف التقي مثوى من األرض ضيق ** عىل جبل كانت به األرض متنع

ومل يقصد عيل بن جبلة قوله (جبل) بالجبال ذاتها ولكنه يقصد اإلنسان 
ذا القوة والبطش فإن مصريه قرباً محدوداً يف النهاية.

أما أبو عيل البصري، فقد جعل نبات األرض جافاً وأصبح هشيامً تذروه 
الرياح، فقال(٣):

الهشيم رعى  نبتها  وصوح   ** اقشعرت  إذا  البالد  ولكن 

نْيَا  الدُّ الَْحيَاِة  َمثََل  لَُهْم  «َواْرضِْب  تعاىل:  قوله  الشاعر  اقتباس  ونالحظ 
اَمِء فَاْختَلََط ِبِه نَبَاُت اْألَرِْض فَأَْصبََح َهِشياًم تَْذُروُه  كَاَمٍء أَنْزَلَْناُه ِمَن السَّ

ٍء ُمْقتَِدًرا»(٤). يَاُح وَكَاَن اللَُّه َعَىل كُلِّ َيشْ الرِّ

۱) د. طھ حسین: حدیث األربعاء، دار المعارف، مصر، ط ۱۱، د.ت، ۲/ ۲۰  
۲) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۸۱ 

۳) د. شوقي ضیف: العصر العباسي الثاني، ص ٤۱۷
٤) سورة الكھف: آیة ٤٥   



۱۱۱

الفرع الثاني
اللیُل والنھار

اتخذ عيل بن جبلة الليل والنهار صوراً لوصف محبوبته، فوجهها امليضء 
كالصبح وشعرها األسود كالليل، قال(١):

مسود الليل  مثل  والشعر   ** منبلج  الصبح  مثل  فالوجه 

أما أبو الشيص فكان محباً لليل ألنه وقت الركوب للسفر إىل املحبوبة، 
وشبه أثواب الليل بالخرض ملا فيها من فائدة رؤية املحبوبة، قال(٢):

الخرض أثوابه  يف  ن   ** الركبـا  يركب  وليٍل 

أما ربيعة الرقي فإنه مستعد أن يتحمل الصعاب من أجل املحبوبة، فهو 
يتحمل أهوال الليل والنباح من أجلها، وكل ذك من شدة حبه لها، قال(٣): 

ونباح ليل  هول   ** إليها  تجشمت  قد 

۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۱۱٦
۲) د. شوقي ضیف: العصر العباسي الثاني، ص ٤۱۷  

۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۲ 



۱۱۲

ويتمنى ربيعة الرقي أن يطول الليل ليطيل بقائه مع محبوبته، قال(١):

الظالما يجلو  ال  الصبح  وليت   ** ليال  يكون  النهار  فياليت 

ويف صورة أخرى يرص ربيعة الرقي عىل عدم الرحيل عن محبوبته إال أن 
يرى النهار وإن كان يعرض نفسه الفتضاح أمره، قال(٢):

افتضاحي الصبح  لفي  ن   ** كـا  وإن  الصبح  أرى  أو 

أما أبو العيناء فقد علل سبب تعرض نفسه للمخاطر من أجل محبوبته، 
ألنها كبدراً يظهر يف الفلك ليالً يسيطر عىل قلبه، قال(٣): 

سلكا حيثام  القلب  يف  ذكرك   ** الفلكا  توسط  ليٍل  بدر  يا 

ولقد تأثر املعري بفقدانه لحاسة البرص، فنجده يشبه العمي بالظالم، 
واإلبصار بالنور، فهو يعيش يف ظالم مستمر رغم تعاقب الليل والنهار، 

قال(٤):

فارسان تتابع  كام  عيل   ** استمرا  قد  والنهار  ظالمي 

وبشار بن برد أيضاً قد جعل الليل مرادفاً للعمى، فنجده يستثقل حركة 
الليل التي ال تتزحزح ويسأل صاحبه عن سبب بطء ظهور النهار، فقال(٥): 

يتوضح ال  الصبح  ضوء  بال  وما   ** تزحزح  ال  الدجي  بال  ما  خلييل 

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦٤
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۲

۳) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۳۹
٤) المعري: اللزومیات، ۳/ ۲۸۸   

٥) بشار: الدیوان، ۲/ ۱۰٤



۱۱۳

الفرع الثالث
النجوُم والكواكُب

اتخذ الشعراء العميان النجوم والكواكب مصدر إلهام لصورهم الشعرية، 
فبشار قد جعل نجوم السامء هدفاً يسعى إليه، قال(١):

أمم بسعي  السامء  نجوم   ** املبتغي  الطالب  أيها  أال 

أما صالح بن عبد القدوس فقد اتخذ النجوم رفيقاً يشاركه أحزانه وآالمه 
طوال الليل، قال(٢):

أراقبه ثم  النجم،  أراعي  وبت   ** أخاطبه  فبت  هم  تأوبني 

أما املعري فقد كان يخفي أرساره عند الفراقد والكواكب، قال(٣):

بآرايب آلرايب  أرىض  لست  إذ   ** مخبأة  أرساري  الفراقد  عند 

أما ربيعة الرقي الشاعر الولهان يرى محبوبته يف منامه دامئاً، وإذا ظل 
۱) بشار: الدیوان، ٤/ ۱٦۰    

۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص  ۹۱
۳) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۸٦



۱۱٤

ساهراً يراها كنجٍم المعٍ يف السامء، قال(١):

أنت الضجيع – إذا ما منت – يف حلمي ** والنجم أنت إذا ما العني مل تنم

أما أبو عيل البصري رغم أنه يعلم أن نجوم الرثيا بعيدة وصعبة املنال، 
إال أن الوصول إىل محبوبته أكرث استحالة، قال(٢):

الرصاط يف  لقاؤه  أو  دونه   ** الرثيا  فلمس  رمته  فإذا 

بالنجوم  فقط  املحبوبة  تشبيه  عىل  العميان  الشعراء  يقترص  ومل 
والكواكب، فنجد ربيعة الرقي يستخدمهام يف املدح، كقوله(٣):

هاللها وكنت  كواكبها  كانوا   ** بلدٍة  يف  تسايروا  امللوك  وإذا 

أما املعري فقد وجد تقادم عمر الدهر أصاب النجوم بالشيب، قال(٤):

الغياهب هذي  شيب  الليايل  نجوم   ** كأمنا  حتى  الدهر  عمر  تقادم 

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص  ۱٦۷
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۳۹۸    

۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص  ۱٥۷
٤) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۷٥



۱۱٥

الفرع الرابع
الشمس والقمر والبدر 

إلهام لصورهم  النجوم والكواكب مصدر  العميان  الشعراء  اتخذ  مثلام 
الشعراء  خيال  يداعبا  أخذا  والبدر  والقمر  الشمس  فإن  الشعرية، 
فاتخذوهم مصدر إلهام مستمد من الطبيعة الجامدة لصياغة صورهم 

الفنية.

فمن لطيف شعر بشار بن برد أنه جعل محاسن محبوبته تفوق محاسن 
الشمس، ألن الشمس ال يستطيع الناظر مداومة نظرة إليها أما محبوبته 

تلفت األنظار من شدة جاملها، قال(١):

كأنها الشمس قد فاقت محاسنها ** محاسن الشمس إذ تبدو إلسفار

الشمس تدنو وال تصطاد ناظرها ** ولو بدت هي صادت كل األنظار

ويف صورة أخرى شبهها بشمس النهار، قال(٢):

جلبابه يف  إليك  النهار  شمس   ** دنت  أم  لعينك  بدا  الحبيب  أهو 

۱) بشار: الدیوان، ۱/ ۲٥٤
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۲٤۳



۱۱٦

ويشبه ظهورها وطلعتها بطلعة الشمس، قال(١):

حوراء جاءت من الفردوس مقبلة فالشمس طلعتها واملسك رياها

ويف صورة أخرى يشبه بشار محبوبته بالشمس، فقال(٢):

وجساد مذهب  يف  تدلت  ـس   ** الشمـ  بل هي  ال  السامء  بدر  هي 

وشبه وجه املحبوبة بوجه الشمس املرشق امليضء، قال(٣):

مياد مقوم  عسيب  يف   ** غزال  بعيني  بدا  شمس  وجه 

وشبه خد املحبوبة املرشق املورد بخد الشمس امليضء، قال(٤):

مزنات من  طالعت   ** شمس  خد  وبخد 

ويف موضع آخر شبه خد محبوبته املرشق بشمس الضحى، قال(٥):

تريك أسيل الخد أرشق لونه ** كشمس الضحى وافت مع الطلق أسعدا

۱) بشار: الدیوان، ۲/ ٥٥٦
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ٥۲۳
۳) بشار: الدیوان، ۲/ ۱٥۲
٤) بشار: الدیوان، ۱/ ٤۱۷

٥) بشار: الدیوان، ۲/ ۹۱



۱۱۷

رآها  التي  األشد»  بنت  بشار محبوبته «أسامء  ويف صورة جميلة شبه 
بيضاء مرتدية ثياب مسود بالشمس التي تظهر من خالل الغيوم، وشبه 

رسعة مشيتها برسعة ارتداد النفس، قال(١):

وحدي رأتني  إذ  تراءي  قامت   ** األشد  ابنة  ألسامء  واها 

مسود عىل  مبيض  سلطان   ** املتقد  الزبرج  بني  كالشمس 

املرتد كالنفس  انثنت  ثم   ** خد  عن  وجلت  بخد  ضنت 

كام شبه بشار محبوبته «عبدة» بالشمس يف بالجالء والضياء، وبالبدر 
إذا قنعت وارتدت رداًء يحجب بعض ضوئها، قال(٢):  

الرداء عليها  قنعت  إذا  ر   ** وكالبد  الجالء  يف  كالشمس  هي 

وشبهها يف موضع آخر بالشمس التي ترتدي قناع فتاة، قال(٣):

بلب لبي  فليس  يل  عرضت   ** فتاة  قناع  يف  الشمس  صورة 

وشبه محبوبته «سعدى» وهي مرتدية الوشاح بالشمس املضيئة، قال(٤):

مصورة فيها عىل العني فلتة ** وكالشمس متيش يف الوشاح ويف العقد

۱) بشار: الدیوان، ۱/ ٥٥۸
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۱۷
۳) بشار: الدیوان، ۲۲۸/۱
٤) بشار: الدیوان، ۲/ ٦۸



۱۱۸

ويف صورة جميلة يصف محبوبته بأنها خليفة الشمس عىل األرض، فإذا 
غابت الشمس فإن ضياء محبوبته يكفي الحي بأكمله، كأن الله خلقها 

من نور، قال(١): 

نور من  الخالق  صاغها  كأمنا   ** غيبتها  الحي  تكفي  الشمس  خليفة 

أما أبو عيل البصري فقد شبه محبوبته وهي ترعد خيفة بالشمس، قال(٢):

الشمس تعتدل  حني  تتأىب  كام   ** خيفة  ترعد  وهي  قليالً  تأبت 

أما ربيعة الرقي من شدة حبه ملحبوبته قد بالغ يف األمر وجعلها أجمل 
من الشمس، قال(٣):

تبذلينا يوم  منك  بأحسن   ** دجٍن  يوم  املضيئة  الشمس  فام 

أما أبو الشيص فقد رأي الشمس وقت الرشوق كأنها ترتدي ثوباً أصفر 
ليوحي بشدة أشعتها، قال(٤):  

الصفر أثوابها  يف  ـس   ** الشمـ  وعني  أغدو  لقد 

البدر  عن  يختلف  ورونقاً  جامالً  للشمس  إن  يرى  أميل  بن  واملؤمل   
۱) بشار: الدیوان، ۲/ ۳۰٥

۲) د. شوقي ضیف: العصر العباسي الثاني، ص ٤۱۸
۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۳     

٤) ابن قتیبة الدینوري: الشعر والشعراء، ط بیروت، ص ٥۷۹      



۱۱۹

والهالل، قال(١):

كالهالل أو  كالبدر  الشمس  وما   ** هاشٍم  بني  شمس  الشمس  إىل 

بالشمس وضيائها وجاملها وإرشاقها،  العميان  الشعراء  أنشغل  ومثلام 
القمر املنري الساطع واتخذوا منه صوراً شعرية، فقد  فإنهم نظروا إىل 
تغزل بشار يف محبوبته وجعلها كالقمر امليضء بل كالبدر إذا ما استوى 

القمر، قال(٢):  

غراء كالقمر املشهور حني بدت ** ال بل بدا مثلها حني استوى القمر

ويف صورة أخرى شبه بشار محبوبته «خشاب» بالقمر، يف قوله(٣):

أرج أنفاسها  من  والدار  للبيت   ** نكهت  إذا  طيب  من  حوراء  غراء 

دعج عينه  يف  بدا  الثنايا  عذب   ** روادفه  راب  قمر  كأنها 

الطبيعة،  صور  من  مصدرين  بني  الشاعر  ميزج  قد  األحيان  بعض  ويف 
كمزج بشار بن برد بني الشمس والقمر، يف قوله(٤): 

تنتقب مل  إذا  كالشمس  وهي   ** انتقبت  ما  إذا  الليل  قمر 

وجعله  املهدي  ملدح  كمصدر  القمر  اتخذ  فقد  أميل  بن  املؤمل  أما 
۱) أبو الفرج االصفھاني: األغاني، ط دار الكتب المصریة، ۲۲/ ۲٤۹      

۲) بشار: الدیوان، ۳/ ۱٥۹     
۳) بشار: الدیوان، ۱/ ٤٤۰
٤) بشار: الدیوان، ۱/ ۳۲۲



۱۲۰

كالقمر املنري، قال(١):

املنري القمر  من  مشابهة   ** فيه  أن  إال  املهدي  هو 

ويف صورة قريبة للسابقة اتخذ عيل بن جبلة القمر مصدر ملدح أيب 
دلف، فقال(٢):

فاردد جفونك حرسى عن أيب دلٍف ** وال مالمة أن تعىش عن القمر

كلام  ألنه  مثله،  يكون  أن  ويتمنى  القمر  يحقد عىل  فكان  املعري  أما 
اكتمل عمره وأصبح بدراً عاد وجدد شبابه ورجع هالالً، قال(٣):

الشهر فنى  كلام  هالالً  يعود   ** عمره  جدد  كالبدر  الفتى  فليت 

ومسايرة التخاذ القمر مصدر إلهام للشعراء، فإنهم استمدوا منه صورته 
وهو بدر مكتمل صوراً شعرية بديعة، فقد شبه بشار محبوبته بالبدر 

الذي يظهر وسط الظالم فيبدل حاله من ظالم لضياء، قال(٤):

مرتهج والظالم  بدا  بدر   ** رؤيتها  كأن  بخود  باتوا 

ويف صورة أخرى شبه بشار محبوبته «خشاب» بالبدر، فقال(٥):

سكراناً القلب  عميد  تغني  باتت   ** صورتها  البدر  كأن  دل  وذات 

۱) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۳۰۰     
۲) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ٥٦     

۳) المعري: اللزومیات، ۲/ ٥۳     
٤) بشار: الدیوان، ۱/ ٤۳٤
٥) بشار: الدیوان، ۲/ ٥۲٤



۱۲۱

وشبه وجه محبوبته «سعدى» بالبدر املتوج، قال(١):

متوج بدر  وجه   ** أرى  يك  البدر  أرقب 

وشبه محبوبته «طيبة» بالبدر، قال(٢): 

معصوب التاج  عليه   ** البدر  يشبه  ووجه 

وشبه محبوبته «سلمى» بالبدر، قال(٣):

مرضج الزعفران  يف  الحشا  هضيم   ** نوره  العني  ميأل  ببدر  فبت 

ولقد شبه بشار محبوبته بتشبيهني يف بيت شعري واحد، فقد شبهها 
بالريم ثم عاد وشبهها بالبدر، قال(٤)٠:

البدرا تشبه  بل  ال  يم   ** كالر  الضحى  ومكسال 

الظالم،  يخفيه  فال  يظهر  الذي  بالبدر  محبوبته  شبه  فقد  العكوك  أما 
قال(٥):

طلعاً بدراً  الليل  يخفي  كيف   ** حسنه  عليه  نم  زائراً 
۱) بشار: الدیوان، ۱/ ٤۳۷
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۱٥٥
۳) بشار: الدیوان، ۱/ ٤٤۳

٤) الدیوان ۲/ ۳۲۲      
٥) شعر علي بن جبلة ص ۷٦



۱۲۳

الفرع الخامس
الریاُح والسحاُب واألمطاُر

صورهم  لصناعة  رمزاً  وهبوبها  الرياح  من  العميان  الشعراء  اتخذ 
الشعرية، قال بشار(١):

الرياح هبوب  يهوى  مثيل  أين   ** جنوباً  هبت  للرياح  طرباً 

أما املعري، قال(٢):

جنوِب نسيم  أو  شامٍل  نسيم   ** هفا  متى  أبال  مل  غيبوين  إذا 

أما ربيعة الرقي فقد اتخذ الرياح وسيلة لحمل رسائله للمحبوبة، قال(٣):

ياِح والرِّ إليها  نِّ   ** الجـ  من  رُسال  يل  ليت 

صورته  لصناعة  رمزاً  السحابة  أثر  من  اتخذ  فقد  جبلة  بن  عيل  أما 
الشعرية، فالسحابة قد تغني قوماً وترسل إليهم غيثاً يرشبون ويزرعون 

۱) بشار: الدیوان، ۲/ ۱۳۸
۲) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۷۷ 

۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۱ 



۱۲٤

منه، وقد تفني قوماً وترسل إليهم السيول املدمرة لألرض والزرع، قال(١):

سحابة تُغني وأُخرى تُردي

ويف موضع آخر يرى عيل بن جبلة أن السحاب كلام كان داكناً وملتف 
كان املطر غزيراً، قال(٢):

وأربدا غلالً  فألبسه   ** نوؤه  تألفه  وغيٍث 

الزرع، فتتخذ  الرياض وتسقى  السحابة تغني  الشيص يرى أن  أبو  أما 
الرياض من الغيث وشاحاً تتزين به، قال(٣):

وغياض بغابٍة  يطوف  ليث   ** عهاده  الرياض  توشحت  غيٌث 

۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ٥۳ 
۲) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ٤۸ 

۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷٦  



۱۲٥

الفرع السادس
البرُق والرعُد 

كان الربق والرعد من الظواهر الطبيعية التي اتخذها الشعراء العميان 
مصدراً لصناعة صورهم الشعرية، فتأثروا بلون الربق وصوت الرعد، وقد 
شارك بشار بن برد يف هذا االتجاه مؤكداً أن املطر يصاحبه برق أو رعد 

ويشبه محبوبته (الخنساء) بوميض الربق، قال(١):

خريع الرداء  تحت  أومضت  كام   ** برقه  أومض  الح  ما  إذا  وغيٍث 

ويف صورة مشابهة للسابقة، يوضح بشار أن وجود الربق والرعد ليس 
لنزول املطر، فرمبا يكون هناك برق أو رعد دون مطر كالسامء  رشطاً 

املخيلة التي توحي للناظرين إليها أنها ستمطر وهي غري ذلك، قال(٢):

ستربق ولكن  رعٍد  عن  تكشف   ** مخيلة  سامء  حامٍد  مواعيد 

ويف صورة أخرى يشبه بشار ضحكة محبوبته بوميض الربق الذي يلمع 
وال يرعد، قال(٣):

۱) بشار: الدیوان، ٤/ ۱۰٤
۲) بشار: الدیوان، ٤/ ۱۱۸

۳) دیوان بشار ۱/ ٥۲۲



۱۲٦

ترعد ومل  املزن  صيفية   ** أومضت  كام  منها  ومضحكاً 

ويف صورة جميلة لعيل بن جبلة يشبه السحاب عند هبوط املطر بأنه 
يبيك لفراقه، والرعد عندما يصدر صوتاً كأنه يقهقه لهبوط املطر، قال(١): 

الرعد ويقهقه  عرصاتها   ** عىل  الغامم  يبيك  ما  طول  من 

أما أبو الشيص فكان يدعوا ملن يحبه بنزوله املطر، قال(٢):

هجوس والربوق  الرواعد  فيه   ** متخرف  البىل  دار  يا  فسقاك 

أما ربيعة الرقي فقد اتخذ من بريق الربق صورة ملدح بريق ابتسامة 
محبوبته، قال(٣):

الظالما يجلو  بارٍق  تألق   ** منها  الثغر  حسبت  ابتسمت  إذا 

ويف صورة أخرى يشبه ربيعة الرقي ثنايا محبوبته بالربق يف ملعانه، 
قال(٤):

النشاص يف  تألأل  ق   ** كالرب  الغر  والثنايا 

۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۱۱٥ 
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۸٤ 

۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦٥
٤) طبقات الشعراء ص ۱٦۰ 



۱۲۷

الفرع السابع
األنھاُر والبحاُر

كانت أغلب البيئة العربية صحراء، فلم تكن األنهار كثرية، وكان أشهرهم 
بن  عيل  قال  بجاملهم،  الشعراء  فتغنى  ببغداد  والفرات  دجلة  نهري 

جبلة(١):  

الناس من  تسقى  من  يطعم   ** غانٍم   وأبو  تسقى  دجلة 

أما أبو الشيص فقد تحدث عن البحر املتسع الذي يحار الناظرين يف 
تحديد نهايته، قال(٢): 

جرب وال  عر  غري  من  مبهنوءٍة   ** قطعته  فيه  الطرف  يحار  وبحر 

تنذر  التي  املتالطمة  البحر  أمواج  من  يحذرنا  فكان  الرقي  ربيعة  أما 
بالهالك، قال(٣):

متالطم له  موٍج  يف  تهالكت   ** خوضه  نفسك  كلفت  إن  البحر  هو 

۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۷٤ 
۲) إبراھیم النجار: شعراء عباسیون منسیون، ص ۲۰۲ 

۳) أبو الفرج االصفھاني: األغاني، ط دار الكتب المصریة، ۱٦ / ۲٥٤  



۱۲۸

أما عيل بن جبلة فكان يصف البحر بالكرم والجود، قال(١):

البحور تنشق  منه   ** بحر  يك  كفَّ وندى 

ويف صورة مشابهة للسابقة، قال عيل بن جبلة(٢):

البحور تساميه   ** يم  أنه  وكفاه 

أما أبو الشيص اتخذ من البحر صورة للمدح، فكان يجد األمان من غدر 
الزمان ونوائبه عند شاطئ بحر الجود والكرم، قال(٣):

الفياض بحرك  شطا  عقب  يا   ** وريبه  الزمان  من  األمان  إن 

۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ٦۳  
۲) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ٦۰

۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷٦ 



۱۲۹

المطلب الرابع 
صور أخرى 

استعان الشعراء العميان يف العرص العبايس ببعض الصور األخرى من 
بيئتهم والطبيعة املحيطة بهم، ومن هذه الصور السامء واألرض والدور 
والقصور واملاء واملسك والطيب وغريها من الصور التي تقرب مقصدهم 

إىل ذهن القارئ. 

ومن الصور التي استعان بها الشعراء من بيئتهم، تشبيه بشار بن برد 
محبوبته باملاء يف طيبه ولينه، قال(١):

لني ويف  طيب  يف  كاملاء   ** براقة  سوداء  وغادة 

أما رائحة املحبوبة فقد شبهه بشار بالعطر، قال(٢):

إطنابا  يغرقن  صاغها  من  سبحان   ** لها  قلن  الحي  نساء  رآها  إذا   

ثابا حركتها  إذا  العطر  من  نفساً   ** لؤلؤة  جلد  من  خلقت  كأمنا 

۱) الدیوان: ۲/ ٥۲۸
۲) الدیوان ۱/ ۱٦۰ – ۱٦۱



۱۳۰

ويف صورة أخرى يشبه بشار بن برد رائحة محبوبته باملسك وكأنها 
جاءت من الفردوس، قال(١):

أعالها واهتز  أسفلها  فارتج   ** محاسنها  يف  راحت  يوم  كأنها 

حوراء جاءت من الفردوس مقبلة ** فالشمس طلعتها واملسك رياها

ويف صورة مشابهة للسابقة شبه طيب رائحة محبوبته بالريحان 
واملسك، فقال(٢):

والليت الجيد  زهاه   ** الحسن  زاهر  بوجه 

مفتوت املسك  فيه  ن   ** والريحا  الروح  كأن 

ويف صورة أخرى شبه ريق محبوبته مباء العناقيد، قال(٣):

العناقيد ماء  ريقتها  كأن   ** جارية  علقت  فقد  عيني  تبك  إن 

ويف صورة مشابهة للسابقة، تغنى بشار بجامل ريق محبوبته وشبهه 
بالعسل والزنجبيل وشبه رائحته بالراح، قال(٤):

راح وريح  الزنجبيل  وطعم   ** جنيا  عسالً  بريقها  كأن 

۱) دیوان بشار ۲/ ٥٥٦
۲) الدیوان ۱/ ۳۸٦ – ۳۸۷

۳) الدیوان ۲/ ۱٤٤
٤) الدیوان ۱/ ٤۷۰



۱۳۱

ويف موضع آخر شبه طعم ريق محبوبته عندما وجده عىل السواك 
بطهم الشهد، قال(١):

بالراح الشهد  مثل  الطعم  مثلوجة   ** ريقتها  املسواك  عىل  أتتني  ملا 

أما ربيعة الرقي فقد شبه طيب محبوبته بطيب املسك، وبالغ يف قوله 
أن محبوبته زادت املسك بشامة، فقال(٢): 

مداما أو  مسكاً  عليه  كأن   ** عذاباً  برداً  ببشامة  جلت 

البشاما طيبت  أنت  ولكن   ** طيباً  فاك  البشامة  ترد  فلم 

ومن الصور البيئية التي لفتت انتباه الشعراء العميان الصحراء والصخور 
الصحراء  الرياح وهي تجوب  الشيص يصور منظر  أبو  والجبال، فنجد 

وتصطدم بالصخور يف قوله(٣):  

والقفر املهمه  يف  ـح   ** الريـ  بنات  وإعامل 

بالصخر الصخر  متون   ** يصافحن  شامليل 

أما عيل بن جبلة فقد اتخذ من الجبال صورة ملدح قوة ممدوحه، 
فقال(٤):

۱) الدیوان ۱/ ٤۸۸
۲) طبقات الشعراء ص ۱٦٥

۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷٦  
٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷۸



۱۳۲

ثغره يف  عدنان  آمنت   ** مناكبه  عزت  جبل 

ويف صورة مشابهة للسابقة بالغ عيل بن جبلة يف مدح املمدوح بأنه 
ذو عزمية تفوق الجبال، قال(١):

تنصدع الصم  الجبال  منها  تكاد   ** عزامئه  الزالت  الرأي  موفق 

أما أبو الشيص فكان يوضح عناء الناس يف البحث بكل أرض ورياض 
عن املمدوح، قال(٢):

عراض املتون  ملس  ومهامٍه   ** تنوفٍة  كل  رياض  إليك  قطعوا 

 ومن مكمالت الصورة البيئية عن الشعراء العميان، أنهم تفاخروا 
بالدور والقصور، فنجد بشار بن برد يتفاخر بعلو منزله، قال(٣):

سبق قد  فرعى  املسقاة  ولدي   ** الذري  يف  وبيتي  خراسان  من 

أما أبو الشيص فكان يتفاخر بالقصور الشهرية كالخورنق والسدير 
وببيت آخر مطموس ميارس فيه اللهو مع رفاقه، قال(٤):

مطموس منزل  فيها  للهو   ** محلة  والسدير  الخورنق  بني 

۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۷۸
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷٦

۳) بشار: الدیوان، ٤/ ۱۱٥
٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷٦



۱۳۳

ويف موضع آخر ألبو الشيص يشبه نفسه بالفتى الذي ال يرىض بالحياة 
الدنية وال بالعيش يف بيوت الحي ألن مكانتها ال تليق به، قال(١):

باملتولج الحي  بيوت  يف  وال   ** معيشٍة  بأدىن  بالرايض  ليس  فتى 

أما ربيعة الرقي فكان يتمنى أن يجمع داره بدار محبوبته، قال(٢):

التياما لهام  أرى  ال  ودارك   ** داري  إن  أزورك  أن  عديني 

أما املعري فلم يتغنى بجامل البيوت العامرة كالسابقني، ولكنه أوضح 
أن البيوت قد تكون مهدومة أو مقوضة أو مكسورة، قال(٣):

كرس له  قريٍض  من  وبيت  بكٍرس   ** ومقوض  يرى  فمهدوم  بيوت: 

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۸٦
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦٤

۳) المعري: اللزومیات، ۲/ ٥۳



۱۳٥

المبحث الثاني
الصورة اللونیة والحركیة

لوحته،  تشكيل  يستخدمها يف  التي  األدوات  بدقة  الفنان  يختار  مثلام 
فإن الشعراء العميان أيضاً يبحثون عن مظاهر الجامل لتشكيل صورهم 
من  مستمدان  مظهران  وهام  والحركة  اللون  إىل  فالتفتوا  الشعرية، 

الطبيعة والبيئة حولهم إلضفاء الجامل عىل تصويرهم البياين.

وقد أبدع الشعراء العميان يف هذا املجال واخرجوا لنا صوراً فنية بديعة 
معتمدين فيها عىل اإلدراك اللوين والحريك، وميكننا تقسيم املبحث إىل 

املطالب اآلتية:

    

المطلب األول: الصورة اللونیة.
المطلب الثاني: الصورة الحركیة.

المطلب الثالث: المزج بین الصور اللونیة والحركیة.



۱۳۷

المطلب األول
الصورةُ اللونیة

للرسام،  اللون وسيلة أساسية  اللوحة، ألن  األلوان أهم مكونات  «تعد 
وهي كذلك جزء ال غنى عنه يف الصورة البرصية، ألن حاسة البرص ترصد 
األشياء، فتحدد حجومها ومساحتها، وتحدد ألوانها املختلفة، كام تحدد 

الحركة وطبيعتها»(١).

«واللون يسهم يف تقدير شكل األشياء وحجومها واملسافات، فمعرفته 
نفسه  يف  حاسة  يعدها  بل  والذوق  الطبع  يف  وسالمة  التعبري  يف  دقة 

كالحواس الخمس»(٢).

والشعراء العميان أدركوا األلوان ومدلوالتها رغم فقدانهم لحاسة البرص، 
وذلك نتيجة احتكاكهم ومعايشتهم للمبرصين، فاستقرت هذه الصور 

واملفردات يف مخيالتهم ورسموا لنا صوراً فنية من أبدع ما يكون. 

۱) الصورة الفنیة في الحدیث النبوي الشریف، ص ٥۸۸
۲) اللون لمحمد یوسف ھمام، مطبعة االعتماد سنة ۱۳٤۸ه/ ۱۹۳۰م، ص ۱ وما 

بعدھا، وینظر: الرسم واللون: لمحیي الدین طالو، دار دمشق ومكتبة أطلس، دمشق، 
سنة ۱۹٦۱م، ص ۱٦۳ وما بعدھا



۱۳۸

«فالشاعر األعمى حني يريد بناء صورته يستحرض تلك املفردات والنعوت 
يف ذهنه، ثم يجيء دور الخيال العميق وطبيعته الفنية فيمكناه من 
تكوين هذه الصورة والتنسيق بني مفرداتها عىل نحو تبدو فيه روعة 
الخيال الشعري، ورهافة الحس األديب، وهذا بطبيعة الحال ال يتوفر لكل 
شاعر أعمى، ومن هنا يتفاوت الشعراء فيام بينهم يف إتيانهم بالصورة 

البرصية»(١).

كان اللون األبيض من أبرز األلوان التي استخدمها الشعراء العميان يف 
عن  األبيض يف حديثهم  اللون  استخدموا  فقد  الفنية،  تكوين صورهم 
بأنها  االتجاه ووصف محبوبته  برد يف هذ  بن  بشار  املحبوبة، وشارك 
الشوق  يحتمل  ال  وأصبح  فأصابته  الهوى  بسهم  عينها  ورمته  بيضاء، 

إليها، قال(٢):  

تهدي وال  تضل  راحت  وألوانها   ** عيونها  تروق  بيض  من  وبيضاء 

رماين الهوى من عينها فأصابني ** فأصبحت من شوق إليها عىل جهد

وأنها  الزهراء،  كالدرة  بيضاء  بأنها  محبوبته  وصف  أخرى  صورة  ويف 
تصطاد األعني وال يقدر عىل صيدها أحد، قال(٣):

ملصطاد ترجى  وال  عيناً  تصطاد   ** غرتها  الزهراء  كالدرة  بيضاء 

ويف صورة أخرى يصف محبوبته بأنها بيضاء وابتسامتها تشعره بالتفاؤل، 
۱) الصورة البصریة عند بشار ص ٦۷

۲) دیوان بشار ۲/ ٦۸  
۳) الدیوان ۲/ ٤٤  



۱۳۹

فقال(١):

تبتسم إذ  لك  وجهها  يف  ب   ** الشبا  ماء  يضحك  وبيضاء 

ويف موضع آخر يصف محبوبته بأنها بيضاء ناعمة ومل تكن طويلة وال 
قصرية، قال(٢):

تزد ومل  طول  عن  تجف  مل   ** ناعمة  بيضاء  علقتها 

ويصفها بأنها بيضاء وذات حياء وعفاف، قال(٣):

توصد مل  خلت  إذا  القناع  فضل   ** عفافة  الحياء  لبسها  بيضاء 

ونالحظ أن بشار تأثر يف البيت السابق بقوله تعاىل» َوِعْنَدُهْم قَاِرصَاُت 
سبحانه  الله  وصف  حيث  َمْكُنوٌن»(٤)،  بَيٌْض  كَأَنَُّهنَّ   (٤٨) ِعنٌي  الطَّرِْف 

وتعاىل النساء بالبيض املكنون، وذلك لعفتهم وحيائهم.

والشاعر العكوك أيضاً شارك يف هذا االتجاه وشبه بطن محبوبته املطوي 
بالثوب األبيض املطوي، قال(٥):

امللد يصونها  الرباط  بيض   ** طويت  كام  مطوي  والبطن 

۱) دیوان بشار ۲/ ٤۹۲  
۲) الدیوان ۲/ ۸۸  

۳) الدیوان ۲/ ۱۷۹   
٤) سورة الصافات: آیة ٤۸ – ٤۹    

٥) شعر علي بن جبلة ص ۱۱۷  



۱٤۰

الحسن،  بهاء  ولبست  بيضاء  بأنها  محبوبته  يصف  أخرى  صورة  ويف 
قال(١):

جلد لجلدها  فهو  الحسن  ء   ** بها  األديم  لبس  قد  بيضاء 

إن داللة اللون األبيض عىل ما جري يف العرف أن الشعراء يستخدمونه 
لوصف محبوبتهم، وإن كانت السمراء لها مكانة عظيمة، ولكن العرف 
املبهجة  باألشياء  األبيض  اللون  ربطوا  فقد  التفضيل،  هذا  عىل  جرى 

كاملحبوبة والنهار والشمس والفرح وغريها. 

توظيفها،  العميان  الشعراء  أحسن  التي  األلوان  من  األسود  «واللون 
اللون األسود ارتبط بالتشاؤم والحزن يف األذهان،  وعىل الرغم من أن 
املبهجة،  غري  أو  الحزينة  واملواقف  املناسبات  بعض  استخدم يف  لذلك 
فقد اعتاد الناس لبس السواد عند الحزن فربطوا السواد باملوت، وشاع 
الخوف من  الظالم وما يحمله من مجهول فربطوا  الخوف من  بينهم 
من  بكثري  الطبيعة  يف  مرتبطاً  األسود  اللون  أن  كام  بالسواد،  املجهول 
األشياء املقبضة املنفردة، فهو يرتبط بالغراب، والغراب مرتبط يف أذهان 
العامة بالفراق واملوت، وهو مرتبط بالليل، والليل مخيف موحش، وهو 
مرتبط بالزفت والهباب والرماد املتخلف من الحريق، وكلها أمور تثري 

االنقباض وتزيل البهجة»(٢).

۱) شعر علي بن جبلة ص ۱۱٦  
۲) اللغة واأللوان للدكتور أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاھرة، الطبعة الثانیة سنة 

۱۹۸۲، ص ۲۰۱    



۱٤۱

باللون  استعان  كالعكوك  الشعراء  بعض  فنجد  ذلك  من  الرغم  وعىل 
األسود ليصف جامل شعر محبوبته وبأنه أسود كالليل املسود، ويصف 

وجهها بأنه كالصبح املنبلج، قال(١):

مسود الليل  مثل  والشعر   ** منبلج  الصبح  مثل  فالوجه 

كأنها  براقة،  سوداء  غادة  بأنها  محبوبته  برد وصف  بن  بشار  أن  كام 
صيغت من عنرب مختلط باملسك، قال(٢):

لني  ويف  طيب  يف  كاملاء   ** براقة  سوداء  وغادة 

معجون باملسك  عنرب  من   ** نالها  ملن  صيغت  كأنها 

وقريب من هذا التشبيه وصف محبوبته بأن ذوائبها سود ألنها تطيبت 
أشعة  وجهها  عن  حجبت  خديها  عىل  تدلت  وكلام  والورس،  باملسك 

الشمس، قال(٣):

والورس باملسك  دمخت  قد   ** ذوائبها  سود  وخريدة 

بالشمس الشمس  عني  فسرتن   ** بها  الضحاء  رأد  يف  أقبلن 

املحبوبة  شعر  وصف  يف  األسود  اللون  استخدم  األعمى  «فالشاعر 

۱) شعر علي بن جبلة ص ۱۱٦    
۲) دیوان بشار ۲/ ٥۲۸    

۳) الدیوان ۲/ ٤۲۱ 



۱٤۲

وذوائبها وهو يتغزل بها، فهو استخدمه للداللة عىل الجامل، وهذا يؤكد 
ذاته، وال  إليه يف  ينظر  ال  اللون  أن  الباحثني من  بعض  إليه  ما ذهب 
يحكم عليه حكامً استقاللياً، وإمنا ينظر إليه يف عالقاته بغريه، ويحكم 
عليه ضمن سياقه، ولذلك بطلت تلك التفرقة القدمية بني أمناط جميلة 
وأخرى قبيحة، فالجامل والقبح قيمتان تنبعثان من دوره الذي يقوم به 

يف العمل، ومن وظيفته التي يحققها داخل النص»(١).

نجد  للغرية،  رمزاً  األصفر  اللون  أن  ومعروف  شائع  هو  ملا  وعكس 
الشعراء العميان استعانوا باللون األصفر ألنه يبعث الراحة والطأمنينة 
اللون األصفر إىل الصفة اإليجابية أكرث من ميله إىل  النفس، «مييل  يف 
الصفة السلبية، بسبب فتحاته، ومييل إىل صفة الدفء أكرث من ميله إىل 

صفة الربودة»(٢).

ومن الشعراء الذين استعانوا باللون األصفر يف شعرهم، نجد بشار بن 
برد وصف محبوبته بأنها صفراء آنسة ويزين نقابها عينها التي تطرد 

النوم من أعني الناظرين إليها، قال(٣):

سهادا للعيون  تروح  عني   ** نقابها  يزين  آنسة  صفراء 

۱) تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث للدكتور نعیم الیافي، اتحاد الكتاب 
العرب، دمشق، ص ۲۲۰     

۲) األلوان نظریاً وعلمیاً: إبراھیم الدملخي، مطبعة أوفست الكندي، حلب، الطبعة 
األولى، سنة ۲۰۰۰م، ص ۸۰     

۳) دیوان بشار ۱/ ٥۱٦



۱٤۳

الوحيش،  األصفر  كالبقر  بأنها صفراء  يشبه محبوبته  أخرى  ويف صورة 
قال(١):

السواد حسن  وما  أصبتهام   ** وراح  بقر  من  وصفراوين 

ويف موضع آخر يربط بشار بني محبوبته ورشب الخمر، فيصف محبوبته 
بأنها صفراء الرتائب كالزعفران، قال(٢): 

رود الرتائب  صفراء  صوت  عىل   ** رشبته  الزعفران  مثل  وأصفر 

أما العصفر فنجد الشعراء العميان استعانوا به يف أشعارهم ألن لونه 
يقرب إىل الحمرة، قال بشار بن برد(٣):

وعقوداً عصفراً  يحفل  كالبدر   ** مرشق  محاسن  عىل  القناع  تدىن 

ويف موضع آخر يصف العصفر الذي تتزين به محبوبته بالخمر، قال(٤):

وقود جمر  وكأنه   ** عصفراً  يحفل  وأغن 

يف  النساء  بها  تتزين  التي  الشائعة  األمور  من  كان  بالعصفر  فالتزين 
العرص العبايس، «أما أصباغها فكانت من العصفر الذي يقرب لونه من 
الحمرة، ويشبه الزعفران، وملا كانت املرأة تصبغ وجهها بالعصفر كانت 

۱) الدیوان ۲/ ۱۱۲   
۲) الدیوان ۱/ ٥۰۸   

۳) الدیوان ۲/ ٤۹  
٤) الدیوان ۲/ ٥٥۳   



۱٤٤

تخضب أطرافها بالحناء»(١).

ونالحظ استعانة الشعراء العميان يف وصفهم للمرأة بالخمر والعصفر، 
وذلك ألن الخمر مسكرة وتحقق لذتهم ومتعتهم، أما العصفر فهو من 
واملرأة  واملتعة،  اللذة  فتحقق  الطعام  إىل  تضاف  التي  املحببة  التوابل 

أيضاً تحقق للرجل لذته ومتعته.

فنجد  العميان،  الشعراء  من  الكثري  اهتامم  نال  فقد  املحبوبة  أما خد 
العكوك يشبهه بلون الورد، قال(٢):

الورد لونه  وخداً  شمم   ** يزينه  عرنيناً  وتريك 

الشهد رضابه  كأن  رتل   ** عىل  األراك  مسواك  وتجيل 

ويف صورة مشابهة للسابقة، شبه خالد الكاتب خدود املحبوبة بالورد، 
قال(٣):

بعض إىل  بعضهن  أضيفت  خدود   ** كأنه  بورٍد  حيايت  عيشت 

۱) اتجاھات الغزل في القرن الثاني الھجري للدكتور یوسف حسین بكار، ط دار 
المعارف بمصر، ص ۱۸٥    

۲) شعر علي بن جبلة ص ۱۱٦     
۳) الدیارات للشابشتي، تحقیق كوركیس عواد، دار الرائد العربي، بیروت، الطبعة 

الثالثة، سنة ۱٤۰٦ه/ ۱۹۸٦، ص ۱۷      



۱٤٥

وقد بالغ أيب متام يف األمر وشبه الورد بخد املحبوبة، فقال(١):

فعاله بياض  يف  وأبيض  خجالً   ** تلونت  الخدود  كتوريد  ورداً 

جامالً  يعطي  مام  املتباينة  األلوان  بني  العميان  الشعراء  يجمع  وقد 
خاصاً لصورهم الفنية، «فالحروف هي أصوات تجري من السمع مجرى 
األلوان من البرص، وال شك يف أن األلوان املتباينة إذا جمعت كانت يف 
النظر أحسن من األلوان املتقاربة، ولهذا كان البياض مع السواد أحسن 

منه مع الصفرة»(٢).

املسود،  كالليل  أسود  شعرها  بأنه  محبوبته  العكوك  الشاعر  يصف 
ووجهها كالصبح املنبلج، وهذان الضدان أبرزا محاسن محبوبته وهام 

بياض الوجه وسواد الشعر، قال(٣):

جلد لجلدها  فهو  الحسن  ء   ** بها  األديم  لبس  قد  بيضاء 

جعد فاحم  الغدائر  ضاىف   ** حرست  إذا  فوديها  ويزين 

مسود الليل  مثل  والشعر   ** منبلج  الصبح  مثل  فالوجه 

املضد حسنه  يظهر  والضد   ** حسنا  استجمعا  ملا  ضدان 

۱) دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي، تحقیق محمد عبده عزام، ط دار المعارف 
بمصر، الطبعة الخامسة سنة ۱۹۸۷م، ۲/ ٥٦     

۲) سر الفصاحة البن سنان الخفاجى، مطبعة محمد علي صبیح، القاھرة، الطبعة 
األولى، سنة ۱۹٥۳، ص ٥٤

۳) شعر علي بن جبلة ص ۱۱٦      



۱٤٦

ويف صورة أخرى قد ميزج الشاعر بني لونني متباينني، كمزج بشار بن برد 
اللون األصفر واللون األخرض، يف قوله(١):

بإغفاء العني  مكسورة   ** لنا  تراءت  حني  حسنها  يا 

وخرضاء صفراء  بني  ما   ** روضة  ألبستها  كأمنا 

ويف موضع آخر ميزج اللون األبيض واللون األصفر، كقوله(٢):

األغيد الصبي  غصن  يف  تهتز   ** صفرة  أرشبت  حسناً  بيضاء 

ويف صورة أخرى يصف محبوبته بأنها كالريم األغن املطوق بصفر الحشا 
بيض الرتائب، قال(٣):

ترائبه بيض  الحشا  صفر   ** ذهبا  مطوقا  أغن  ريم 

اإلحساس  يفقد  مل  لكنه  البرص،  لحاسة  فقدانه  رغم  األعمى  فالشاعر 
نتيجة  وذلك  يراها  كأنه  توظيفها  فأحسن  مدلوالتها،  باأللوان ومعرفة 
احتكاكه ومعايشته للمبرصين، فاختزن هذه الصور يف ذاكرته واخرجها 

لنا يف صورة فنية جميلة تفوق صور املبرصين. 

۱) دیوان بشار ۱/ ۷۲       
۲) الدیوان ۱/ ٥۲۰       

۳) الدیوان ۱/ ۱۷۰  



۱٤۷

المطلب الثاني
الصورةُ الحركیة

املخلوقات  سمة  وهي  الحي،  الوجود  مظاهر  من  مظهر  «الحركة 
والكائنات الحية، والطبيعة النامية والكواكب، واتصاف الوجود بالحركة 
يعني بث الروح فيه، فالحركة حياة والسكون موت، وهي رمز لوجود 
اإلنسان، لذلك يظل يظأم إليها ويرقبها يف األشياء املتحركة، صحيح أن 
األقدمني أبدعوا الفن السكوين (الرسم والنحت) وجاء العرص الحديث 
بالفن الحريك (السينام) إال أن الحركة مرصودة يف الفن القويل منذ أن 
الزمان، ولتعبريه عن األفكار  كان، وذلك التصافه قبل كل يشء بطابع 
املتحركة باللغة الحقيقية واملجازية، وذلك ألن املبدع ال يجمد الحركة 
والتامس  فيها،  الحيس  يف  املعنوي  بث  إىل  يسعى  بل  يتلقاها،  التي 
وتنبسط  قال،  مبا  العقل  يقتنع  إذ  بالفكرة،  بعدئذ  وربطها  اإليحاءات 

لديه القلوب»(١).

ولقد التفت البالغيون إىل جامل الحركة، قال عبد القاهر الجرجاين: :»إن 
مام يزاد به التشبيه دقة وسحراً أن يجيء يف الهيئات التي تقع عليها 
الحركات، والهيئة املقصودة يف التشبيه عىل وجهني، أحدهام أن تقرتن 

۱) الصورة الفنیة في الحدیث النبوي الشریف، ص ٦٤۱ – ٦٤۲



۱٤۸

بغريها من األوصاف كالشكل واللون ونحوهام، والثاين أن تجرد هيئة 
الحركة حتى ال يراد غريها»(١).

وقد استشهد عبد القاهر بقول الشاعر: 

والشمُس كاملرآة يف كف األشل

الفني يتضمن جانب  التنظيم  واللون إرشاقها، وهذا  «فالشمس شكل 
الشكل واللون والحركة، إذ تجسد يف هيئة املصاب بالشلل، ومثل هذه 

الصورة الحركية وإدراكها وتذوقها كثري يف تراثنا البالغي»(٢).

أما هيئة الحركة عند عبد القاهر الجرجاين «فهي مجردة من كل وصف 
يكون يف الجسم، فيقع فيها نوع من الرتكيب، بأن يكون للجسم حركات 
يف جهات مختلفة، نحو أن بعضها يتحرك إىل ميني، والبعض إىل شامل، 
التفاوت يف  وبعض إىل فوق، وبعض إىل قدام، ونحو ذلك، وكلام كان 
هيئة  يف  الرتكيب  كان  أشد،  إليها  الجسم  أبعاد  تتحرك  التي  الجهات 
املتحرك أكرث، فحركة الرحي والدوالب وحركة السهم ال تركيب فيها، ألن 

الجهة واحدة، ولكن يف حركة املصحف يف قوله: 

وانفتاحا مرة  فانطباق   ** قار  مصحف  الربق  وكأنَّ 

۱) أسرار البالغة: عبد القاھر الجرجاني، قراءة وتعلیق: محمود محمد شاكر، دار 
المدني بجدة، الطبعة األولى سنة ۱۹۹۱م، ص ۱۸۰

۲) عیار الشعر البن طباطبا، تحقیق الدكتور طھ الحاجري والدكتور محمد زغلول 
سالم، المكتبة التجاریة الكبرى، القاھرة سنة ۱۹٥٦، ص ۱۷ وما بعدھا، وینظر: 
مفتاح العلوم للسكاكي، المطبعة األدبیة بمصر، الطبعة األولى سنة ۱۳۱۷ه، ص 

۱٥۸ – ۱٥۹، وینظر: اإلیضاح في علوم البالغة للقزویني، تحقیق مجموعة من علماء 
األزھر، القاھرة، ۲/ ۱۹ وما بعدھا، وینظر: الصورة الفنیة في الحدیث النبوي الشریف 

ص ٦٤۳



۱٤۹

الحالة  يف  جهته  غري  جهة  إىل  يتحرك  الحالتني  إحدى  يف  ألنه  تركيب، 
األخرى»(١).  

صورهم  يف  بها  واستعانوا  الحركة  جامل  العميان  الشعراء  أدرك  وقد 
الشعرية، ومن هؤالء الشعراء بشار بن برد صور حركة الوشاح املضطرب، 

يف قوله(٢): 

خضيداً الوشاح  قلق  ومهفهفاً   ** فعمة  روادف  مجاسدها  وصفت 

وقد سبق بشار يف التشبيه السابق النابغة الذبياين، يف قوله(٣):

ونظامها سنوطها  عليه  نحر   ** سموطها  وشب  قلق  فوشاحها 

فالتناص بني بشار والنابغة أمر معتاد يف الشعر العريب، فأغلب النصوص 
قد تكون مقتبسة من نصوص سابقة أو معارصة لها.

محاسن  ويظهر  يسقط  عندما  نقابها  حركة  يصف  أخرى  صورة  ويف 
وجهها، يف قوله(٤):

وقلبه قرطاه  راح  إذ   ** فراقني  النقاب  سقط 

وقد سبقه النابغة الذبياين أيضاً يف التشبيه السابق، وذلك بقوله(٥):

۱) أسرار البالغة ص ۱۸۲، وینظر: تلخیص المفتاح للقزویني، بیروت، الطبعة 
األولى سنة ۱۳۰۲ه، ص ٥۷

۲) دیوان بشار ۲/ ٥۰
۳) دیوان النابغة الذبیاني، مطبعة دار الكتب المصریة سنة ۱۹۳۲م، ص ۱۹

٤) الدیوان ۱/ ۱۱۸
٥) دیوان النابغة الذبیاني ص ٤۰



۱٥۰

باليد واتقتنا  فتناولته   ** إسقاطه  ترد  ومل  النصيف  سقط 

ويف موضع آخر  يشبه بشار بن برد محبوبته وهي متيش تتهادى بني 
مشيتها  يف  وتتمرجح  تتاميل  فهي  باملاء،  املمتلئ  بالسحاب  أصدقائها 

كأنها قناة تهتز، قال(١):

تائبات ثالث  يف   ** تهادت  إذ  تيمتني 

القناة مهتز  مثل   ** مرجحن  بتهادي 

ويف صورة بديعية جميلة شبه بشار بن برد جيد محبوبته بجيد الريم 
وهو يرتعي النبات الحر، قال(٢):

النبات حر  يرتعي   ** ريم  جيد  وبجيد 

الهوينا  متيش  وهي  محبوبته  مشية  حركة  شبه  فقد  الرقي  ربيعة  أما 
مبشية الشارب الذي يتاميل أثناء مشيه من أثر الخمر، قال(٣):

الثلم الشارد  كميش  الهوينا  متيش   ** شواكلها  مهضوم  الردف  مرتجة 

ويف صورة مشابهة للسابقة، يشبه بشار بن برد حركة مشية محبوبته 
بالسكران الذي يتاميل من أثر الخمر، قال(٤):

۱) دیوان بشار ۱/ ٤۱۷
۲) دیوان بشار ۱/ ٤۱۷

۳) طبقات الشعراء ص ۱٦۸
٤) دیوان بشار ۱/ ۱۷۱



۱٥۱

مشاربه صفت  النزيف  ميش   ** نسوتها  بني  الهوينا  متيش 

ويف صورة أخرى يصف حركة مشيتها وهي متيش ببطء، بقوله(١):

متيش الهويني فيختال الصعيد بها ** ويحسب القوم قد سارت ومل ترس

لثقل  ذلك  يكون  فرمبا  مشيتها  بطء  علة  وجد  فقد  الرقي  ربيعة  أما 
أردافها، قال(٢): 

تحملينا  ال  ما  حملت  وقد   ** ثقاالً  أردافاً  أعطيت  لقد 

فتقعدينا القيام  ميانعك   ** عصاً  نخال  القيام  رمت  إذا 

وكان يروق للرجال يف هذا العرص النساء ذات األرداف الثقال لدرجة 
يصعب معها امليش، فنجد بشار بن برد قال(٣):

توأدا متيش  حني  الهوينا  ومتيش   ** غدت  إذا  كسول  راحت  إذا  ثقال 

ويف صورة أخرى مشابهة للسابقة، قال(٤):

خيزران من  عظامها  كأن   ** تثنت  ملشيتها  قامت  إذا 

والشاعر العكوك أيضاً قد شارك يف هذا االتجاه ووصف مشية محبوبته 

۱) الدیوان ۲/ ۳۳۱ 
۲) طبقات الشعراء ص ۱٦۳ 

۳) دیوان بشار ۲/ ۹۱ 
٤) دیوان بشار ۲/ ٥۲۷ 



۱٥۲

وأردافها الثقيلة، وأن التفاف قدميها أدى إىل تكامل قدها، قال(١): 

فرد وقعودها  ثقلة  من   ** نهضت  إذا  مثتني  فقيامها 

القد فتكامل  والتفتا   ** خرصتا  قدمين  عىل  ومشت 

ويف صورة بديعية أخرى يشبه بشار حركة مشية محبوبته بحركة مشية 
الحية وهي تتاميل وسط الرمال، قال(٢):

كثيب يف  تأود  أيم   ** مشت  ملا  وكأنها 

الحباب،  بأنها تسيل سيل  إذا مشت  ويف صورة أخرى يشبه محبوبته 
قال(٣):

الحباب سيل  مشت  إذا  تسيل   ** نبل  بكل  املتصيدات  من 

ويف صورة مشابهة للسابقة يشبه مشية محبوبته مبيش الحباب، قال(٤):

لحباب معارضاً  الحباب  ميش   ** جارتها  إىل  خرجت  إذا  متيش 

ويف صورة بديعة أخرى يشبه بشار حركة مشية محبوبته برسعة بحركة 
النفس املرتد، قال(٥): 

املرتد كالنفس  انثنت  ثم   ** خد  عن  وجلت  بخد  ضنت 
۱) شعر علي بن جبلة ص ۱۱۷ 

۲) دیوان بشار ۱/ ۱۲۲
۳) دیوان بشار ۱/ ۲۰٤
٤) دیوان بشار ۱/ ۱٦۹

٥) الدیوان ۱/ ٥٥۸ 



۱٥۳

المطلب الثالث
المزج بین الصورة اللونیة والحركیة 

رونقاً  والحركية إلضفاء  اللونية  الصورة  بني  العميان  الشعراء  قد ميزج 
عن  كثرياً  تفرتق  ال  األدب  يف  «فاللوحة  الفنية،  صورهم  عىل  وجامالً 
اللوحة يف الفنون األخرى، إذ هناك وجه تقارب بني التصوير يف الرسم 

والفنون األخرى والتصوير يف األدب»(١).

والصبغة  «فاالحتفال  فقال:  الجرجاين  القاهر  عبد  ذلك  أوضح  وقد 
تهز  التي  والتخيالت  وتروعهم،  السامعني  تروق  التي  التصويرات  يف 
إىل  الناظر  نفس  يف  يقع  مبا  شبيهاً  فعالً  وتفعل  وتحركهم،  املمدوحني 
والنقر،  النحت  أو  والنقش  بالتخطيط  الحذاق  يشكلها  التي  التصاوير 
من  النفس  وتدخل  وتؤنق،  وتروق  وتخلب،  تعجب  تلك  أن  فكام 
مشاهدتها حالة غريبة مل تكن قبل رؤيتها، ويغشاها درب من الفتنة 
ال ينكر مكانه، كذلك حكم الشعر فيام يصنعه من الصور ويشكله من 

۱) النقد األدبي: ولیام ویمزات، كلنیث بروكس، ترجمة الدكتور حسام الدین الخطیب 
ومحیي الدین صبحي، جامعة دمشق، الطبعة األولى سنة ۱۳۹٥ ه/ ۱۹۷٥م، ۲/ ۹۰، 

وینظر: الشعر بین الفنون الجمیلة للدكتور نعیم الیافي، دار الجلیل، دمشق، الطبعة 
األولى سنة ۱۹۸۳م، ص ۱٥ وما بعدھا، وینظر: في النقد الحدیث: د/ نصرت عبد 

الرحمن، مكتبة األقصى، عمان، الطبعة األولى سنة ۱۹۷۹م، ص۲۳، وینظر: الصورة 
الفنیة في الحدیث النبوي الشریف ص ٥٦۹



۱٥٤

البدع ويوقعه يف النفوس من املعاين التي يتوهم بها الجامد الصامت يف 
صورة الحي الناطق»(١).

ومن الشعراء الذين شاركوا يف هذا االتجاه، نجد بشار بن برد قد مزج 
بني الصورة اللونية والحركية، فشبه حركة عني محبوبته بأنها مكسورة 

الطرف ومزجها بالروضة ذات األلوان األصفر واألخرض، يف قوله(٢):  

بإغضاء الطرف  مكسورة   ** لنا  تراءت  يوم  حسنها  يا 

وخرضاء صفراء  بني  من   ** روضة  ألبستها  كأمنا 

ويف صورة بديعية أخرى ميزج بني اللون والحركة، قال(٣):

وعقوداً عصفراً  يحفل  كالبدر   ** مرشق  محاسن  عىل  القناع  تدىن 

مذعوراً شادن  أبرص  حريان   ** شادن  بعيني  نظرت  وكأمنا 

تأويداً لهم  متيش  أم  أتسيل   ** مشت  إذا  الناظرون  فيها  ويشك 

أملوداً لدنة  كالخيزرانة   ** فانثنت  الروادف  قصب  عىل  أرخت 

حضيداً الوشاح  قلق  ومهفهفاً   ** فعمة  روادف  مجاسدها  وصفت 

ليؤوداً مضجاً  جادب  وسنان   ** كأنه  زينهن  الرتائب  وعىل 

جيداً القالئد  من  ويالك  عجباً   ** أكربته  وجهها  لك  بدا  وإذا 

۱) أسرار البالغة ص ۳٤۲ – ۳٤۳
۲) دیوان بشار ۱/ ٥٥

۳) الدیوان ٤۹/۲ – ٥۰ 



۱٥٥

ً ومريدا زبرجداً  يزين  نحر   ** فإنه  العقود  مبضطرب  وكفى 

الذي  املرشق  وجهها  ووصف  والحركة  اللون  بني  مزج  قد  فالشاعر 
تدين القناع عىل محاسنه بالبدر والعصفر والعقود، ويف صورة مشابهة 

للسابقة قال أيب متام(١): 

الورد عىل  وباالً  كانت  وردت  إذا   ** بحمرة  العيون  خديها  تعصفر 

أحد  قال  العبايس،  العرص  يف  املحببة  األلوان  من  كان  األحمر  فاللون 
الباحثني: «ومن تتمة التجميل أن تخضب النساء باللون األحمر، فتبدو 

أكفهن حمراء وأناملهن حمراً»(٢).

وربيعة الرقي مزج أيضاً بني اللون والحركة، يف قوله(٣):

دينا للناس  تدع  مل  روادف   ** مرشفات  الروادف  منك  بدت 

الواصفينا وصف  فوق  جامالً   ** فاشكريه  ربك  أعطاك  وقد 

تبدلينا يوم  منك  بأحسن   ** دحن  يوم  املضيئة  الشمس  فام 

العيونا قيدت  أدبرت  وإن   ** حسناً  الناس  رعت  أقبلت  إذا 

تحميلنا ال  ما  حملت  وقد   ** ثقاالً  أردافاً  أعطيت  لقد 

۱) دیوان أبي تمام ۲/ ٦۱  
۲) الغزل في العصر الجاھلي للدكتور أحمد الحوافي، ط دار العلم للمالیین، بیروت 

سنة ۱۹٦۱م، ص ۱۸٥  
۳) طبقات الشعراء ص ۱٦۳ 



۱٥٦

فتقعدينا القيام  ميانعك   ** دعصاً  نخال  القيام  رمت  إذا 

فالشاعر تحدث عن جامل املحبوبة ويشبه لونها امليضء بالشمس يوم 
دجن، ويصف حركتها إذا أقبلت وأدبرت، ويصف ثقل أردافها وحركتها 

أثناء القيام والقعود.

ويف موضع آخر ميزج بني الصورتني اللونية والحركية والرائحة الجميلة، 
فقال(١):

مرتكم منك  كثيب  فوق  واملرط   ** مقومة  سمرا  صعدة  من  أعالك 

والديم بالوبل  نضحت  روضة  أو   ** أرج  لها  ريحان  جنة  وأنت 

ملتطم األذى  مزبد  زاخر  من   ** خرجت  درة  أو  نقا  يف  بيضة  أو 

كالصنم الخدين  واضحة  غراء   ** غانية  الركن  استالم  عند  القيت 

الثلم الشارب  الهوينا كميش  ** متيش  مهضوم شواكلها  الردف  مرتجة 

كالريحان  وأنها  املستقيم  وقوامها  السمراء  محبوبته  يصف  فالشاعر 
والروضة أو الدرة التي خرجت من بحر متالطم (صورة حركية رسيعة)، 
وأنها متيش الهوينا كميش الشارب السكران (صورة حركية بطيئة) ، فنجد 
والبطيئة  الرسيعة  الحركية  الصورة  بني  ما  صورته  يف  نوع  قد  الشاعر 

واللون والرائحة العطرة.

۱) طبقات الشعراء ص ۱٦۸ 



۱٥۷

المبحث الثالث
مصادر من الحیاة االجتماعیة

السياسية  املستويات  عىل  التغيري  وجوه  من  كثرياً  العرص  هذا  «شهد 
ملحوظ  بشكل  جميعها  انعكست  والفكرية  واالقتصادية  واالجتامعية 
عىل الطراز الحضاري لحياة املجتمع ويف نتاجه الفكري والروحي عىل 
اختيار  موقف  يف  مرة-  –ألول  العرص  ذلك  إنسان  أصبح  وقد  السواء 
املاضية،  العصور  مرياث  ممثالً يف  التاريخ  والواقع؛  التاريخ  بني  صعب 
والواقع ممثالً يف حياته الجديدة الصاخبة العريضة والغنية بشتى ألوان 

التجارب الحسية واملعنوية جميعاً»(١).

أخبارها،  وديوان  حكمتها،  وسفر  العرب،  علم  معدن  هو  «الشعر 
ومستودع أيامها، والسور املرضوب عىل مآثرها، والخندق املحجوز عىل 
مفاخرها، والشاهد العدل يوم النفار والحجة القاطعة عند الخصام»(٢).

من  متشابك  نسيج  عن  عبارة  مجتمع  أي  يف  االجتامعية  و«الحياة 

۱) د. عز الدین إسماعیل: في الشعر العباسي الرؤیة والفن، المكتبة األكادیمیة، ط۱، 
۱۹۹٤م، ص۳۰۱

۲) ابن قتیبة الدینوري: عیون األخبار، ص ۱۸٥



۱٥۸

جميع  بني  تقوم  املتداخلة  العالقات  وهذه  املتداخلة»(١)،  العالقات 
جميعاً  الناس  شأن  شأنهم  «واملكفوفون  واملجتمع،  األرسة  يف  األفراد 
نتاج وراثتهم وبيئتهم الفرديتني، وهم أفراد أوالً قبل أي يشء»(٢)، «وإذا 
كان الكفيف «يتعلم بعض األشياء عن طريق الحواس األخرى بطريقة 

تختلف عن الطريقة التي يعرفها بها الشخص املبرص»(٣).  

من  الناس  عليه  تواضع  ما  كل  تتضمن  االجتامعية  العالقات  «وتلك 
لياقة وشعائر  اتفاقية وعرف ومحرمات وسنن وتقاليد وآداب  عادات 
نزوات»(٤).  أو  وتقاليع  وبدع  وموضات  ومامرسات  ومراسم  وطقوس 

وميكننا تقسيم مصادر الحياة االجتامعية من خالل املطالب اآلتية: 

المطلب األول: الخلفاء والوزراء. 
المطلب الثاني: األصدقاء واألعداء والعوام.

المطلب الثالث: األم والمرأة المعشوقة.
المطلب الرابع: الحب والزواج واألسرة.

المطلب الخامس: الطعام والشراب والندمان وساقیة الخمر.
المطلب السادس: المالبس واألعیاد ووسائل الترفیھ.

المطلب السابع: التھنئة والتعازي.

۱) د. أحمد أبو زید: البناء االجتماعي، الدار القومیة للطباعة والنشر، ۱۹٦٥م، ۹/۱
۲) د. مني صبحي الحدیدي: مقدمة في اإلعاقة البصریة، ص ۸۰

۳) ولیام ن وآخرون: علم النفس یعرفك بنفسك، ترجمة د. عثمان لبیب فراج، ص ٤۳
٤) د. فوزیة دیاب: القیم والعادات االجتماعیة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، 

القاھرة، د.ت، ص ۱۱۰



۱٥۹

المطلب األول
الخلفاء والوزراء 

يف  وينزل  امللك  رسير  عىل  جالس  وهو  الخليفة  برد  بن  بشار  يصور 
موكب يتباهى به أمام الناس، يف قوله(١):

املوكب يف  املوكب  وغرة   ** املغتدي  يف  امللك  رسير  زين 

واجهة  ألنه  صورة  أحسن  يف  يكون  أن  البد  الخليفة  أن  بشار  ويؤكد 
مجتمعه ويقتدي الناس به، قال(٢):

املاء ماضغ  يا  فنم  مثيل  ولست   ** محاسنه  يف  مثيل  الخليفة  يغدو 

ويعد الخليفة مصدر األمان والقوة للناس، فيحتمون به وينتظرون منه 
فضله  من  املزيد  وينتظرون  بوعده  ويفي  فيعدهم  أفسد،  ما  إصالح 

دامئا، قال أبو عيل البصري(٣):

فسد ما  منا  نصلح  وبه   ** به   – نخىش  ما   – ندفع  ملك 

۱) بشار: الدیوان، ۱/ ۱٤۹
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۲۳

۳) د. شوقي ضیف: العصر العباسي الثاني، ص ٤۱٦



۱٦۰

وعد الفضل  أنجز  ما  وإذا   ** وعدوا  ما  إذا  الناس  ينجز 

ومن أشهر ملوك التاريخ كرسى ملك الفرس، فكان الشعراء يرضبون به 
املثل يف القوة واملجد، كقول عيل بن جبلة(١):

الدول وأفعاله  ن   ** الزما  عزمه  ملك 

املثل الضارب  يرضب   ** مبجده  كرسوي 

واملعري أخذ يعيب عىل بعض الخلفاء اتخاذهم ألقاباً ألنفسهم توحي 
بقوتهم وتعدد انتصاراتهم فالله العزة جميعاً، قال(٢):

والقهر املاملك  مواله  ولله   ** سفاهة  من  قاهراً  ملك  تلقب 

ومن األلقاب السائدة يف هذا العرص لقب «أمري املؤمنني»، وكان سائداً 
منذ عهد سيدنا عمر بن الخطاب، واتخذه خلفاء هذا العرص ومن بينهم 

األمني، فقال عنه ربيعة الرقي(٣):

األمينا سامك  ـه   ** اللـ  املرمنني  أمري  يا 

أما أبو العيناء فكتب شكواه للملك ضد أحد الوزراء، فامللوك يتخذون 
معاملتهم  قاسيني يف  الوزراء  بعض  ولكن  الحكم،  يعاونونهم يف  وزراء 

۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۸۹ 
۲) المعري: اللزومیات، ۲/ ٥۷ 

۳) أبو الفرج األصفھاني: األغاني، ط دار الكتب المصریة، ۱٦/ ۲٥٦ 



۱٦۱

للرعية ووصل األمر بهم إىل حد الرضب والركل، فقال(١):

ركال إنه  وزيرك  أشكل   ** محمد  عم  ابن  يا  للخليفة  قل 

محال نروم  ما  وقالوا:  منه   ** مخافة  املتظلمون  أحجم  قد 

مقال الجهول  للنزق  دام  أو   ** رجله  علينا  مطلقة  دام  ما 

مجال الصدور  بني  ولرجله   ** بلسانه  أعراضنا  من  نال  قد 

األموال وزيرك  فعند  ماالً   ** ترد  وإن  الرجال  ركل  من  امنعه 

ورمبا كانت مجموعة من امللوك يحبون الشعر وحاولوا كتابته، إال أن أبو 
عيل البصري مل يهتم إال بتجربة امرىء القيس، فقال(٢): 

تأودا الثقاف  متنيه  عض  إذا   ** فكلها  امللوك  بأشعار  سمعنا 

أوحدا الفتح  يشعر  مل  متى  نراه   ** إننا  القيس  المرىء  رأينا  ما  سوى 

۱) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۲۳
۲) د. شوقي ضیف: العصر العباسي الثاني، ص ٤۱٦ 



۱٦۳

المطلب الثاني
األصدقاء واألعداء والعوام

عنه  يستغنى  ال  كالغذاء  طبقة  طبقات:  ثالث  اإلخوان  املأمون:  «قال 
إليه  يحتاج  ال  كالداء  وطبقة  أحياناً  إال  إليه  يحتاج  ال  كالدواء  وطبقة 

أبداً»(١). 

ويجب عىل اإلنسان حسن اختيار صديقه، «روي عن أبو عمرو العويف 
قال: كان يقال أصحب من إن صحبته زادك، وإن خدمته صانك، وإن 
منك  رأى  وإن  عدها،  حسنة  منك  رأى  وإن  مانك،  خصاصة  أصابتك 
سقطة سرتها، ومن إن قلت صدق قولك، وإن أصبت سدد صوابك ومن 

ال يأتيك بالبوائق وال تختلف عليك منه الطرائق»(٢).

تسهم الصداقة يف تحقيق األهداف وتعيننا عىل الحياة، فالصديق يقف 
بجانب صديقه وقت الشدة وال ميكن االستغناء عن أصدقائنا، فالصديق 
ذكريات  يستعيدان  الكرب  يف  ويجلسون  يشء،  كل  يف  صديقه  رفيق 

۱) ابن قتیبة الدینوري: عیون األخبار، ص۳
۲) الوشاء: أبو الطیب محمد بن إسحاق بن یحیي (الموشي)، دار صادر، بیروت، 

۱۹۹۸م، ص۲۹  



۱٦٤

الطفولة والصبا، قال أبو الشيص(١):

أفيق لست  كنت  إن  الصبا  لعهد   ** نظرة  اليوم  انظرا  خلييل  فقلت: 

يعتز عيل بن جبلة باألصدقاء، ويصطحب الصاحب العزيز الحر، قال(٢):

املصطحب عزيز  حرا  وصاحبا   ** بها  أزهي  ملة  الشباب  كان 

أما املعري فريى أن للصديق أثر بالغ عىل صديقه، فهو يساعده ويقف 
بجانبه عند الحاجة، قال(٣):

سحبي الفتيان  أوشك  ولكن   ** باختياري  املنية  أرد  ومل 

ونالحظ يف استخدام املعري لفظ (سحبي) ليوحي بأثر العاهة عليه.

أما ربيعة الرقي يؤكد أن الصديق رفيق صديقه وال يباع ومن يتخىل عن 
صديقه فهو اآلثم، قال(٤):

لحا الله من باع الصديق بغريه ** فقالت: نعم حاشاك إن كنت تفعل

وقد تأثر ربيعة الرقي يف هذا البيت بقول ابن املقفع: «ابذل لصديقك 
دمك ومالك وملعرفتك رفدك ومحرضك وللعامة برشك وتحيتك ولعدوك 

۱) كارین صادر: أعالم الجبابرة معجم األدباء ذوي العاھات، ص ۱٦۸  
۲) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۹۳  

۳) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۹۱ 
٤) أبو الفرج األصفھاني: األغاني، ط دار الكتب المصریة، ۱٦/ ۲٦۰  



۱٦٥

عدلك، وضِن بدينك وعرضك عن كل أحد»(١).

ويؤكد صالح بن عبد القدوس أن اإلنسان يجب أن يتمسك بصداقة من 
يحبه وال يبايل مبن ال يبادله حباً، قال(٢): 

يباليني ال  حبيباً  أبايل  وال   ** صلتي  يبتغي  ال  من  وصل  ابتغي  ال 

الصديق  القدوس من مصاحبة  ويف صورة أخرى يحذر صالح بن عبد 
لذا  مرآة صديقه،  الصديق  عىل صاحبه وألن  أشد رضراً  األحمق، ألنه 

يجب مصاحبة الصديق العاقل الخري، قال(٣):

أحمق صديق  له  يكون  أن  من   ** له  خرياً  عاقالً  يعادي  وألن 

فارغب بنفسك ال تصادق أحمقاً ** إن الصديق عىل الصديق مصدق

ويف صورة مشابهة للسابقة يحذر عيل بن جبلة من مصاحبة الصديق 
األحمق ألنه ال يجلب لصديقه غري السوء، قال(٤): 

خليالً أسميك  إين   ** سوى  ذنب  يل  ليس 

وينصح املعري بهجر الصديق األحمق حتى ال يصيبك بحامقته وفساده، 
قال(٥):

۱) ابن قتیبة الدینوري: عیون األخبار، ص۱٥
۲) الكتبي: فوات الوفیات، ۱/ ۳۹۱  
۳) البغدادي: تاریخ بغداد، ۹/ ۳۰٥  

٤) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۹۳  
٥) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۸۹



۱٦٦

بتشبيب ملبدوء  الهجاء  إن   ** به  الفساد  خفت  إن  صديقك  فاهجر 

ميلك  من  فراق  من  والبكاء  للحزن  داعي  ال  أن  برد  بن  بشار  ويرى  
صفات تجعلك تنفر منه، قال(١):

ال أبايل صفح اللئيم وال تجـــــــ ** ــــــــري دموعي عىل الخؤون الصفاء

الصديق  التخلص من  العميان ترصيحهم بدعوة  الشعراء  ويؤخذ عىل 
األحمق، فلم يسعى أحدهم أو يفكر يف وسيلة إلصالح صديقه وإرشاده 
إىل الصواب، ورمبا كان ذلك نتيجة فقدانهم لحاسة البرص، «يؤثر كف 
البرص عىل قدرة الشخص عىل االستثارة والتفاعل الوجداين»(٢)، ويعلل د. 
كامل سامل سيسامل وجهة نظر الشعراء العميان بقوله: «اإلعاقة البرصية 
قد تفرض عىل الفرد نوعاً معيناً من القصور ... مام يؤثر عىل خصائصه 

االجتامعية واالنفعالية»(٣).

وبطبيعة الحياة قد تجد لك أعداء ال يتمنون لك الخري، ويحسدونك عىل 
نجاحك وحياتك، وأقىس ما يف األمر أن يكون هذا العدو من أصدقائك، 

قال عيل بن جبلة(٤):   

خليالً وأسميك   ** عدواً  وتسميني 

۱) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۱۲
۲) د. عبد الفتاح عثمان: الرعایة االجتماعیة والنفسیة للمعوقین، ص ٥۸   
۳) د. كمال سالم سیسالم: المعاقون بصریاً خصائصھم ومناھجھم، ص۷۰

٤) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۹۳ 



۱٦۷

ويعقد أبو الشيص مقارنة بني الصداقة والعداوة، فريى أن الصديق ميد 
يده بالخري والكرم لصديقه، أما العدو فيمدها للقضاء عليه، قال(١):  

قاض سم  األعداء  عىل  ويد   ** لوليه  بالندى  تدفق  فيد 

ويف نظر املعري أن الدنيا أشد رضراً وإساءة للمرء، فهو يتمنى تقدميها 
لعدوه وابعادها عن أصدقائه خوفاً عليهم، قال(٢):

إخوان دون  لعدٍو  أرادها   ** مصاحبها  دنياه  يعرف  كان  لو 

أما صالح بن عبد القدوس فريى أن أشد رضراً من األعداء هو اإلنسان 
من ذاته خاصة إذا كان أحمق وجاهل، قال(٣):

نفسه من  الجاهل  يبلغ  ما   ** جاهل  من  األعداء  تبلغ  ما 

«فإن الحياة كانت قدمياً، وما زالت إىل الساعة، وستظل إىل آخر الزمن، 
إن كان له آخر رصاعاً دامئاً وجهاداً متواصالً، وما نظن الحياة اإلنسانية 

خلت قط من بواعث السخط ودواعي التذمر»(٤).

والصبية  والشباب  والنساء  الرجال  فمنها  متنوعة  املجتمع  وعنارص 

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص۷٦  
۲) المعري: اللزومیات، ۳/ ۲۷٦  

۳) الكتبي: فوات الوفیات، ۱/ ۳۹۱  
٤) المازني: حصاد الھشیم، دار الشعب، القاھرة، ۱۹۲٤م، ص ۲۸۲  



۱٦۸

وكان  الناس،  عامة  من  وغريهم  والخلفاء  وامللوك  واألعداء  واألصدقاء 
للشعراء العميان وجهة نظر تجاه هؤالء العوام ومنها: «أخربين محمد 
بن عمران قال: حدثني العنزي قال: حدثنا محمد بن بدر العجيل قال: 
سمعت األصمعي يذكر أن بشاراً كان من أشد الناس تربماً بالناس وكان 
قال: الحمد لله الذي ذهب ببرصي فقيل له: ومل يا أبا معاذ؟ قال: لئال 

أرى من أبغض»(١).

أحدهام  صنفني  الناس  ويصنف  املجتمع،  بخل  يشكو  برد  بن  فبشار 
ولكنه  ماالً  ميلك  ال  ألنه  كريم  واآلخر  كثرياً،  ماالً  ميلك  أنه  رغم  بخيل 

سيتغري إذا ما ملكه، قال(٢):

تجد مل  ذين  غري  تبتغي  لو   ** ذا  زمانك  يف  اثنان  الناس 

يد ذات  بغري  جواد  وذا   ** جدة  وعنده  بخيل  هذا 

ويف صورة مشابهة للصورة السابقة، قال صالح بن عبد القدوس: (٣) 

يغرق وآخر  عطش  من  مات  قد   ** فعامل  عامالن  إال  الناس  ما 

ويحذرنا املعري من التعامل مع الناس بقرب شديد أو بعد أشد، حتى 
وإن قابلوك بالرتحاب، قال(٤):

وترحاب بتبجيٍل  لقوك  وإن   ** وأبعدهم  أدناهم  اإلنس  من  فاحذر 

۱) أبو الفرج األصفھاني: األغاني، ط الھیئة المصریة العامة للكتاب، ۳/ ۱٤۱  
۲) بشار: الدیوان، ۳/ ۱۱۱  

۳) البغدادي: تاریخ بغداد، ۹/ ۳۰٥  
٤) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۸٥  



۱٦۹

من  بها  تجد  أن  وميكن  بخري  الدنيا  أن  املعري  يؤكد  آخر  موضع  ويف 
يساعدك، قال(١):

فذا املستعان  هذا  يؤازرك  مل  إن   ** ملتمس  أنت  مام  أكرث  الناس 

أما صالح  بن عبد القدوس يشمئز من األحمق الذي أصبح من سادة 
املجتمع بفضل إخوانه وأقاربه، قال(٢):

وأقاربه إخوانه  يسوده   ** أموره  يف  له  مصنوعاً  وأحمق 

۱) المعري: اللزومیات، ۲/ ۳٦
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص۹۲  



۱۷۱

المطلُب الثالث
األم والمرأة المعشوقة

التفت الشعراء العميان إىل دور األم وجسدوا ذلك الدور العظيم خالل 
أشعارهم، وكان للمعري نزعة خاصة اتجاه األم خاصاً واملرأة عامًة، فهو 

ربط بني الدنيا واملرأة وجعلها مخادعة حتى وإن كانت أماً، قال(١):

وأقرايب وجهي  يف  لك  ميسٍم  كم   ** مخادعٍة  أم  من  كنت  ال  دنياي 

ويف صورة مشابهة للسابقة، يؤكد إساءة الدنيا األم إليه وأنها تستحق 
الوتر، قال(٢): 

وتر ناحيٍة  كل  من  عندنا  لها   ** مسيئة  إلينا  الدنيا  أمنا  غدت 

ورمبا كانت وجهة نظر املعري نتاج خربته يف الحياة، فربط بني الدنيا 
«يتربم  املحبسني  برهني  ولقب  متشامئاً  فكان  مخادعة،  وجعلها  واألم 
بالناس وغلب عليه التشاؤم»(٣)، «ورمبا ما تعرض له املعري من أمل حني 

۱) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۸٦ 
۲) المعري: اللزومیات، ۲/ ٥۸  

۳) د. یحیي شامي: موسوعة شعراء العرب، ۲/ ٥۲۰  



۱۷۲

سحب من قدمه وألقي خارج املجلس»(١).

 

ولكن الوضع يختلف متاماً عندما تجيء سرية املرأة املعشوقة، فبشار بن 
برد «كان أول بدء بشار أنه عشق جارية يقال لها فاطمة وكان قد كف 

وذهب برصه فسمعها تغني فهويها»(٢)، قال(٣):

فنسبح نستقل  طوراً  مراراً   ** الهوى  يف  نغرق  معشوقني  محبني 

وتنضح لنا  تنشق  رسابيلنا   ** الرىض  ويف  العقاب  يف  هوانا  كأن 

وربيعة الرقي يرى أن للمرأة شكل فاتن وجذاب فهي تتاميل ومتازح 
وتصطاد بعينها املحبني وثغرها كاألقاحي، قال(٤):

ومزاح وبغنج   ** وبدل  وبشكٍل 

كاألقاحي وثغٍر  ــن   ** صيوديـ  وبعينني 

ويف صورة أخرى يغرق ربيعة الرقي يف الحب كأنه صاحي وغري صاحي، 
قال(٥):

داِح حب  من  أبداً   ** صاحي  غري  إين  صاح 

۱) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۱۰۳  
۲) أبو الفرج األصفھاني: األغاني، ط دار الكتب المصریة، ۳/ ۱۷۱  

۳) بشار: الدیوان، ۲/ ۱۰٦  
٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ۱٦۱  

٥) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۱  



۱۷۳

ويف صورة أخرى يحب ربيعة الغواين ويعجب بهن، قال(١):

باقتناص مولعات   ** مغويات  والغواين 

التوايص ذاك  حبذا   ** بحبي  تواصني  قد 

ولكن حب الغواين والقيان مذموم دامئاً ومشكوك يف صدقه، «أعلم أنه 
مل يبتل أحد من أهل املروءات واألدب وأهل التظرف واألرب، وال امتحن 
رساة الفتيان ببلية هي أعظم من هوي القيان؛ ألن حبهن حب كذوب، 
وال  بثابت  ليس  امللل  إىل  منسوب  وهواهن  مشوب  عشق  وعشقهن 
متصل وإمنا هو لطمع وعرض وهن رسيعات الغرض يستدل عىل ذلك 
النشب  إال أهل  السيئة وأنهن لن يقصدن  الردية وأخالقهن  بأفعالهن 
ويصدفن عن ذوي الحسب وأن محبتهن ترض ما ظهرت عالمات اليسار 

واملال وتنتقل عند اإلفالس واإلقالل»(٢).

وقد وقع أبو الشيص يف الحب ومل يلتفت ملالمة الالمئني فهو يستلذها 
ألنها تذكره مبحبوبته، قال(٣):

اللوم فليلمني  لذكرك  حبا   ** لذيذة  هواك  يف  املالمة  أجد 

وتقلباتهم،  النساء  بحال  خبرياً  أنه  يبدو  الشيص  ألبو  آخر  موضع  ويف 

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۰  
۲) الوشاء: الموشي، الظرف والظرفاء، ص ۱۳٤  

۳) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۲٥۸



۱۷٤

فاملرأة تنفر من الرجل املشيب والهرم، قال(١):

اإلنفاض وحلة  املشيب  حيل   ** إليهام  النساء  تصبو  ال  شيئان 

۱) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۲٥۸



۱۷٥

المطلُب الرابع
الحب والزواج واألسرة

إن الحب ال يكلف الرجل إال مزيداً من الشوق والهيام، فالحب عالقة 
تربط بني الرجل واملرأة، وال ميكن للرجل أن يعيش دون امرأة تخفف 
الرجل  من  حاالً  أرفع  أيضاً  «املرأة  الجاحظ:  قال  الحياة،  متاعب  عنه 
تفدي  التي  وهي  وتطلب،  وتعشق  وتراد  تخطب  أنها  منها  أمور  يف 

وتحمي»(١).

من  عاطفة  ميثل  الحب  وأن  وجودها،  لها  حقيقة  اإلنساين  «والحب 
شأنها أن تحقق رضباً من رضوب التفاعل االجتامعي بني اإلنسان وأخيه 

اإلنسان»(٢).

ويرى ربيعة الرقي أن للحب سهاماً ترميها املحبوبة فتصيب العاشقني، 
قال(٣):

سهاماً له  إن  الحب  بسهم   ** قلبي   – رميت  حني   – أقصدت  لقد 
۱) الجاحظ: مجموعة رسائل الجاحظ، باول كرواس، محمد طھ الحاجري، القاھرة، 

لجنة التألیف والترجمة والنشر، ۱۹٤۳م، ص ۱٦٥  
۲) د. سید صبحي: اإلنسان والصحة النفسیة، ص ۱۱۹  

۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦٤  



۱۷٦

أما عيل بن جبلة فرناه ضعيف أمام املحبوبة فهي تزيد من داللها عليه 
وإساءتها إليه، وتدرك مدى حبه لها وأنه ال يستطيع عليها صرباً، قال(١):

وتعرف عندي  تبلوه  مبا  تدل   ** إنها  السوء  تستنكر  وال  تيسء 

فمن أين ما استعطفتها ال ترق يل ** ومن أين ما جربت صربي يضعف

أما بشار بن برد فإنه يرجو محبوبته أن تكف عن الجفاء فقد أصابه 
النحول وقول العدى، قال(٢):

الجفاء وطول  العدى  وقول   ** الحب  شفه  فتى  يف  الله  فاتقي 

ويف موضع آخر لبشار يسخط من تدخل الوشاة والالمئني واألعادي يف 
الحب، قال(٣):

األعادي مع  الناصحني  إليك   ** عصينا  وقد  الوشاة  بنا  أطهت 

ويف صورة جميلة لبشار يعرتف أنه مل يستطع العيش بدون حب، ألن يف 
غيابه يسود العداء، قال(٤):

األعداء بيويت  وحفت   ** الحب  ظعن  قد  أعيش،  أراين  ال 

۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۸٥   
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۰۸   
۳) بشار: الدیوان، ۳/ ۱۳۹  
٤) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۱۳  



۱۷۷

ويف صورة أخرى يرى بشار أن الحب متقلب دامئا ما بني الصد والهجر 
تارة وتبادل الهدايا تارة أخرى، قال(١):

الرياح نفس  يف  الحب  هدايا   ** حيايت  فلها  علقتها  نعم 

أما أيب عيل البصري يقرر أن الرجاء واليأس من لوازم الحب، قال(٢):

سخاطر أو  رًضا  ويف  حبيبي  عن   ** ويأٍس  رجاٍء  يف  الدهر  فأنا 

الهجر  أن  القدوس  عبد  بن  صالح  يؤكد  للسابقة  مشابهة  صورة  ويف 
والصد من طبيعة الحب والدهر، قال(٣): 

وتقلب ترصم  فيه  والدهر   ** زينب  وصلك  بعد  حبالك  رصمت 

ويؤكد أبو العيناء عىل تقلبات الحب وتغري قلوب النساء، فحامقة الحب 
وبؤس املعيشة من الدهر ال يدركهام إال من يعشق، قال(٤):

أحمق الحب  يف  وهو  إال  فيوجد   ** رأيه  يحمد  الناس  يف  كيس  وما 

وما من فتًى ماذاق بؤس معيشٍة ** من الدهر إال ذاقها حني يعشق

۱) بشار: الدیوان، ۲/ ۱۱٤   
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۳۹۸   

۳) یاقوت الحموي: معجم األدباء، ٤/ ۱٤٤٦   
٤) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۳۸   



۱۷۸

أما أبو الشيص يعلل تقلبات املحبوبة ما بني الصد واإلعراض لكون املرأة 
تنفر من الرجل املشيب والهرم، قال(١):

واإلعراض بالصد  فرمينه   ** رأسه  عن  قناعه  املشيب  حرس 

اإلنفاض ومحالف  شيبًة  ذو   ** إليهام  النساء  تصبو  ال  اثنان 

ويف صورة أخرى ألبو الشيص يعرتف أنه مسلوب اإلرادة وجميع مؤرشات 
قلبه توقفت بجوار محبوبته، قال(٢): 

متقدم وال  عنه  متأخر   ** يل  فليس  أنِت  حيث  يب  الهوى  وقف 

وبعد مرحلة الحب والعشق بني الرجل واملرأة ننتقل ملرحلة تكوين 
األرسة، والتي تبدأ بالزواج، فيشبه أبو الشيص وجه العروس يوم زفافها 

بالشمس يف ضيائها وصفائها، قال(٣):

تجلو الكؤوس – إذا جلت عن وجهها - ** شمساً غذاها الشمس فهي عروس

ومن زينة العروس يف هذا العرص أنها تضع خاالً عىل وجهها فيشبه 
عيل بن جبلة الفقاعات املوجودة يف كأس الخمر التي تتقارب وال 
تتصل ببعضها بهذا الخال الذي تضعه العروس يوم زفافها، قال(٤): 

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷٥
۲) ابن قتیبة: الشعر والشعراء، ص ٥۷۷   
۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۸٥    

٤) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۹۱    



۱۷۹

اتصاال تتصلن  ال  تقارب   ** للمزاج  منشاً  فوقها  ترى 

خاال منه  ناحيٍة  كل  عىل   ** خططت  إذا  العروس  كوجه 

ويف صورة أخرى لعيل بن جبلة يصف رائحة العروس بأنها عطرة ألنها 
تتطيب مبداك قد أعد لهذه الليلة، قال(١):

عروس مداك  عىل  جساد  ــف   ** الكــ  عىل  منها  الشعاع  وكأن 

ويشبه بشار بن برد زينة العروس بأنها كالنفساء والدر املندثر عىل 
مالبسها، قال:

والنفساء الدر،  عليها  عروس   ** راحتيهام  من  يأتيك  الذي  كأن 

وينصح صالح بن عبد القدوس املتزوج حديثاً بأن يروض عروسته عىل 
طبعه وعاداته، قال(٢): 

الهرم رياضة  العناء  ومن   ** هرمت  بعدما  عرسك  وتروض 

ويحذر املعري من الزوجة التي تنشز وتعيص زوجها، قال(٣):

املهر قبض  ما  بعد  من  نشزت  فقد   ** بجهله  الغبي  دنياه  تزوج 

والبيت السابق يؤكد عىل أن «العميان أكرث الناس نكاحاً»(٤).

۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۷٥
۲) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۳۹۹

۳) المعري: اللزومیات، ۲/ ٥۷ 
٤) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۲۲



۱۸۰

تكونت أرسة جديدة، «واألرسة  وإذا تزوج الرجل واملرأة وأنجبا أوالداً 
زوجها  عىل  للزوجة  أن  العيناء  أبو  ويؤكد  األمة»(١)،  وحدة  عادة  هي 

حقوق وعليها واجبات منذ يوم العرس، قال(٢):

والعرس املالك  ملكنيها   ** أمتي  وزوجتي  غالمي  ابني 

البنون  فخر  وجوب  عىل  ويؤكد  باألجداد،  جبلة  بن  عيل  ويفتخر 
بأجدادهم خاصة إذا كانوا من أصل عريق، قال(٣): 

الجد وأنجب  البنون  فزكا   ** هم  والبنون  كندة  والجد 

ويؤكد املعري أن األصل الضعيف ينتج عنه نسب مثله، فالفروع توابع 
لألصل، فإذا كان األب غادر فنجله كذلك، قال(٤):

غادر واألب  النجل  وفاء  وكيف   ** توابع  والفروع  غش  األصل  ويف 

ويؤكد بشار بن برد أن املوت مصري الجميع، فقد سبقنا إليه األجداد 
وسوف يلحق بهم األبناء، قال(٥):

اآلباء وسالف  بنونا  ت   ** ما  كام  ميوت  أن  الله  فقيض 

۱) أحمد أمین: قاموس العادات والتقالید، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، ط۱، 
۱۹٥۳م، ص ۳۸

۲) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۳۱ 
۳) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۱۱۹ 

٤) المعري: اللزومیات، ۲/ ٦۱ 
٥) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۱۲ 



۱۸۱

المطلب الخامس
الطعاُم والشراب والندمان وساقیة الخمر

ولذة  الجسد،  عن  مجردة  لها  لذة  لذتني:  للنفس  إن  أفالطون:  «قال 
مشاركة للجسد، فأما التي تنفرد بها النفس فهي العلم والحكمة، وأما 

التي تشارك فيها البدن فالطعام والرشاب وغري ذلك»(١).

وامللح،  العذب،  فأولها  مثانية:  الطعام  «أعداد  أن:  املسعودي  وقال 
والدسم، والحلو، والحامض، واملر، والقابض، والحريف، وقد تنازع الناس 
فيام ذكرنا، فمنهم من رأى أن أعدادها سبعة، ومنهم من ذهب إىل أنها 

ستة وأكرث من قال يف أعدادها هو ما ذكرنا آنفاً من أنها مثانية»(٢).

ويؤكد املعري أن منذ أن يخلق الله اإلنسان فيعرف طريقه إىل الطعام 
والسرت، قال(٣): 

بالجالبيب وسرتٍ  الطعام  إىل   ** مبعرفٍة  أجاءتنا  الحياة  هذي 

۱) التوحیدي: اإلمتاع والمؤانسة، صححھ أحمد أمین، لجنة التألیف والترجمة والنشر، 
۱۹۳۹م، ۲/ ۳٦   

۲) المسعودي: مروج الذھب ومعادن الجوھر، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، 
المكتبة المصریة، صیدا، بیروت، ۱۹۸۸م، ۲/ ۲۷   

۳) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۸۹   



۱۸۲

وكان أبو الشيص محباً ألكل اللحوم، قال(١):

أنقاض عىل  أنقاضاً  فأتوك   ** ولحومهم  لحومها  الوجيف  أكل 

ويبالغ يف األمر رسته بن أيب األبيض وقال أن هناك أشخاص ال تنشغل 
بيشء سوى الطعام، فقال(٢):

سبيل إليهم  إذن  مايل  قلت   ** عليهم  الخوان  أدخل  قد  قيل 

وبشار بن برد يذكر من يطعم الفقراء يف الشدة، قال(٣):

الفقراء مطعم  الخري  عقبة   ** سلم  كابن  ترى  أن  الله  حرم 

إطعام  عىل  الناس  جبلة  بن  عيل  يحث  للسابقة،  مشابهة  صورة  ويف 
الفقراء، قال(٤):

اللزب يف  وإطعامك   ** الحرب  يف  بإقدامك 

كالشهد  بأنه  املحبوبة  مع  لقاءه  موعد  وصف  فقد  الرقي  ربيعة  أما 
املصفى حالوة، وهذا دليل عىل اهتاممه بالطعام واعتامده عىل حاسة 

۱) العباسي: معاھد التنصیص، ٤/ ۹٤ 
۲) یاقوت الحموي: معجم األدباء، ۳/ ۱۳۰۷    

۳) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۱۱   
٤) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۳۹    



۱۸۳

التذوق تعويضاً عن فقدانه البرص، قال(١): 

الوعد صاب وحنظل إنجاز  ** ودون  املصفى حالوًة  الشهد  وموعدك 

ويصور أبو عيل البصري األشخاص الذين يدخرون من طعام اليوم للغد، 
فقال(٢):

العدد يف  ليس  ليوٍم  ومستعد   ** آكله  ماليس  مدخٍر  لرب 

ومن عادات الطعام عند بشار بن برد أنه يستخدم املسواك بعد االنتهاء 
من األكل، قال(٣):

بإصالح همت  وما  فيها  طعم  ما   ** لتعلمني  مبسواًك  يل  تسوكت 

ابنه  أوىص  اململكة  خدم  أحد  أن  العرص،  هذا  يف  الطعام  آداب  فمن 
قائالً: «إذا أكلت فضم شفتيك، وال تتلفنت مييناً وشامالً، وال تتخذن خالً 
لك قصياً، وال تلقمن بسكني أبداً وإذا كان يف يدك سكني وأردت التقاماً 
فضعها عىل مائدتك ثم التقم، وال تجلس فوق من هو أسن منك وارفع 

منزلة. وال تتخلل بعود آس»(٤).

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦٥    
۲) الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ۱۹/ ۱٥۳     

۳) بشار: الدیوان، ۲/ ۱۳٦    
٤) ابن قتیبة الدینوري، عیون األخبار، ص ۱۱۹     



۱۸٤

قال:  الله عليه وسلم  الله صىل  قال: سمعت رسول  «وعن أيب هريرة 
األكل يف السوق دناءة، وعن عبد الرحمن بن عراك قال: بلغني أنه من 

غسل يده قبل الطعام كان يف سعة من الرزق حتى ميوت»(١).

«كان يقال: إذا اجتمع للطعام أربع كمل: أن يكون حالالً وأن تكرث عليه 
األيدي وأن يفتتح باسم الله ويختم بحمد الله»(٢).

الطعام ووقت  أنهم يفصلون بني وقت  أيضاً  ومن عادات هذا العرص 
الطعام، وفيه يكون  الرشاب، «كانوا يفصلون وقت الرشاب عن وقت 
العلامء  من  ندماؤه،  خليفة  لكل  وكان  الندماء  نجد  ودامئاً  السمر، 
يعرفون  ومن  والفكاهات،  النوادر  يوردون  ومن  واألطباء،  واملنجمني 
تغمرهم  وكانت  سخطه،  وساعات  صفوه  ساعات  يف  يرضونه  كيف 
الصالت السنية عىل نحو ما يروى عن عيل بن يحيي املنجم وما قيل 
من أنه وصله من املتوكل وحده ثالمثائة ألف دينار، وكان ندمياً ممتازاً 

فهو شاعر وطبيب وأديب ومضحك وصاحب نوادر»(٣).

والخمر من املرشوبات السائدة لديهم، فعيل بن جبلة أىت بجميع خصال 
الخمر يف قصيدته، قال(٤): 

وطاس إبريق  العيش  ألذ   ** أناس  فللدنيا  الدنيا  دع 

۱) ابن قتیبة الدینوري، عیون األخبار، ص ۲۱٤    
۲) ابن قتیبة الدینوري، عیون األخبار، ص ۲۱٥  

۳) د. شوقي ضیف: العصر العباسي الثاني، ص ۷٦   
٤) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۷۲ 



۱۸٥

شامس لها  النفوس  يف  ولكن   ** لني  الرأس  يف  لها  وصافية 

كأس عليه  يحيط  ال  شعاعاً   ** منها  تدير  النديم  يد  كأن 

اقتباس منها  قابساً  فأمكن   ** أضاءت  مزجت  إذا  معتقة 

نعاس به  املدام  سوى  وليس   ** نعاساً  شاربها  بعني  تخال 

الخمر  وصف  جبلة  بن  عيل  أن  نالحظ  السابقة  األبيات  خالل  ومن 
بأنها تجعل الدنيا ألذ العيش، وذكر اإلبريق والطاس والكأس وهام من 
أدوات الخمر، وأوضح أن الخمر ترشب صافية أو ممزوجة، وأن أفضل 
أنواع الخمور التي تكون معتقة، وأن للخمر يف الرأس ليناً ويف النفوس 

ضياًء وللعني نعاساً.

بني  واألباريق  األقداح  فيها  تدار  التي  الخمر  مجالس  بشار  ويحب 
الندماء، قال(١):

والقدحا اإلبريق  به  وصلت   ** غوائله  رقدت  مجلٍس  يف 

أما أدوات الرشاب فكانوا يتخذونها من الفضة، كام قال ربيعة الرقي(٢):

رصاص أباريق  ال   ** لجنٍي  أباريق  يف 

۱) بشار: الدیوان، ۲/ ۱۰۳    
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۱    



۱۸٦

دبيب،  من  شاربها  عىل  تحدثه  وما  الخمر  أثر  عن  املعري  ويتحدث 
قال(١):

عقارب دبيب  من  رش  بجسمك   ** تخالها  عقاٍر  عن  منال  دبيب 

ويف صورة أخرى للمعري يبني أن للخمر أثر عىل العظام فتصيبها فتوراً 
وضعفاً، قال(٢):

فرت بها  فالعظام  دبت  هي  إذا   ** مدامة  وافقتها  سًن  مدامة 

يغفل  فرمبا  الخمر عىل عقل شاربها  أثر  املعري  يبني  آخر  ويف موضع 
ويأيت من األفعال مبا ال يتوقعه، قال(٣):

األقارب الدهر بني  الفتى من ثوبه وهو غافل ** وتوقع حرب  تعري 

ومن شدة حب عيل بن جبلة يف رشب الخمر يدعوا إىل معصية الالمئني، 
قال(٤):

الفتيان عدة  نعم  إنها   ** فيها  الم  من  واعِص  الخمر  فارشب 

ولعل هؤالء األشخاص يقبلون عىل رشب الخمر العتقادهم أنها تجعل 
۱) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۷۳

۲) المعري: اللزومیات، ۲/ ٥۱
۳) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۷٤ 

٤) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۱۱۲



۱۸۷

حياتهم ألذ وتنعش ذاتهم وتبدل أحزانهم بفرٍح وضحٍك ولهو، وقد قال 
بعض القصاصني: «يف النبيذ يشء من الجنة (الحمد لله الذي أذهب عنا 

الحزن) والنبيذ يذهب الحزن»(١).

أما النديم الذي يتخذه شارب الخمر رفيقاً يف مجالس الخمر ليشاركه 
لهوه ومجونه، قال عنه الجاحظ يف كتابه التاج: «وينبغي أن يكون نديم 
امللك معتدل الطبيعة األخالط سلم الجوارح واألخالق ال الصفراء تقلقه 
وتثاؤبه،  وبزقه  بوله  ويكرث  يقهره  والبلغم  الرطوبة  وال  حركته،  وتكرث 
ويطيل نومه وال السوداء تضجره، وتطيل فكره، وتكرث أمانيه، وتفسد 

مزاجه»(٢).

ويؤكد ذلك قول بشار بن برد، الذي يجد متعة لذة الخمر يف مرافقة 
النديم الذي يرسه بحديثه ونوادره، قال(٣):

نباح املدامة  مجاج  بأزهر   ** حديثه  وصلت  قد  صدٍق  وندمان 

الطلعة،  وحسن  الوجه  واضح  النديم  يكون  أن  الرقي  ربيعة  ويفضل 
قال(٤):

معايص الوجه  واضح   ** أريحي  ونديٍم 

۱) أبو حیان التوحیدي: اإلمتاع والمؤانسة، ۲/ ٥٥  
۲) الجاحط: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، التاج في أخالق الملوك، 

تحقیق أحمد زكي باشا، المطبعة األمیریة، القاھرة، ط۱، ۱۳۲۲ه، ۱۹۱٤م، ص ۷۱   
۳) بشار: الدیوان، ۲/ ۱۱۹   

٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۰



۱۸۸

متيت  فهي  الندماء  مع  مجلسه  يف  الخمر  أثر  جبلة  بن  عيل  ويبني 
االحتشام وترس الندمان، قال(١):

بالندمان الندمان  وترس   ** احتشاٍم  كل  متيت  عقاٍر  من 

ويتمني املعري أن الفرقدين يتنادمان حول كأس الخمر، قال(٢):

يتنادمان كاساتها  عىل   ** راح  سالف  للفرقدين  فهل 

أما ساقية الخمر وهي القيان فإنها تزيد مجالس الخمر حالوة عندما 
تطوف عليهم ويأخذون من يدها كؤوس الخمر، قال عيل بن جبلة(٣):

القيان أيدي  الكؤوس  ومطي   ** كروم  مباء  تجري  وكؤوس 

وينبغي أن تكون القينة جميلة وتجذب الناظرين، قال ربيعة(٤):

عقاص ذات  قينة   ** وسقته  سقتني  قد 

ويف صورة مشابهة للسابقة قال أبو الشيص عن القيان الجميالت(٥):

مخضوبتان الكأس  من  يداه   ** أحور  بها  علينا  يطوف 
۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۱۱۲

۲) المعري: اللزومیات، ۳/ ۲۸۹   
۳) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۱۱۲   

٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۰   
٥) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷۹  



۱۸۹

واملجون  واللهو  الخمر  رشب  أن  الشيص  أبو  يعرتف  آخر  موضع  ويف 
والتغزل بالنساء كل ذلك يف الصبا، ولكن إذا تقدم العمر وظهر املشيب 

يرجع اإلنسان لرشده، قال(١):

الشعر يف  الح  بياض   ** الخمر  خلة  عن  نهي 

ولعل اإلنسان يخىش املشيب ألنه ينبه بانقضاء مدة الصبا واللهو الغزل، 
قال عيل بن جبلة(٢): 

العذل من  وكفاه   ** نزل  إذ  الشيب  راعه 

والغزل اللهو  وانقىض   ** الصبا  مدة  وانقضت 

وكان الدير من أشهر أماكن رشب الخمر لديهم، قال أبو العيناء(٣):

ظهرا قسيسه  عىل   ** باشهرا  دير  نزلنا 

البدرا به  واخدمنا   ** الشمس  به  وسقينا 

الناس لرشب الخمر إال أنهم ميتنعون عن تناولها يف  ورغم شدة حب 
القرآن، قال عيل بن  الندمان ويلتزمون بقراءة  شهر رمضان ويفارقون 

جبلة(٤): 

والصهباء الندمان  وفراق   ** للقراء  الربيع  شهر  فهو 
۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص۷۷  

۲) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۸۹   
۳) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۲٥   

٤) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۳۰   



۱۹۱

المطلب السادس
المالبس واألعیاد ووسائل الترفیھ 

فقال:  العبايس  العرص  يف  النساء  أناقة  عن  ضيف  شوقي  د.  يتحدث 
«وكانت النساء حرائر وجواري يبالغن يف أناقتهن وزينتهن فكن يلبسن 
يتحلني  وكن  لون،  كل  من  النفيس  والويش  واالستربق  السندس  ثياب 
بالجواهر من كل صنف: من الذهب والفضة والزمرد والياقوت واللؤلؤ، 
وأقراطاً وخالخيل وكن يضعنها بصور  كن يتخذن منها تيجاناً وعقوداً 

مختلفة عىل عصائبهن ومراوحهن»(١). 

يؤكد املعري أننا عرفنا الثياب وسرت أنفسنا مع بداية الحياة، قال(٢):

بالجالبيب وسرتٍ  الطعام  إىل   ** مبعرفٍة  أجاءتنا  الحياة  هذي 

ويتحدث أبو الشيص عن أنواع الثياب ويذكر منها الجيب، فقال(٣): 
۱) د. شوقي ضیف: العصر العباسي الثاني، ص ۷۳

راجع أیضاً: د. حسن إبراھیم حسن: تاریخ اإلسالم السیاسي والدیني والثقافي 
واالجتماعي، دار الجیل، بیروت، ط۱٤، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ۱٤٤٦ه، 

۱۹۹٦م، ۲/ ۳٥۰ 

۲) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۸۹ 
۳) العباسي: معاھد التنصیص، ٤/ ۹۱  



۱۹۲

مزرور الدهر  منه  فالجيب   ** صدره  عىل  العني  يحاذر 

أما بشار بن برد يذكر جودة الثياب ويذكر منها الحرير، فقال(١):

الحالء يف  بنيتي  ر   ** الحو  وأخدمني  خزا  كساين  قد 

ويف صورة أخرى يذكر بشار أن الوشاح والعقد من مالبس الزينة عند 
النساء، قال(٢):

ووشاح لها  عقد  يف  حوراء   ** حاذرته  للذي  لك  فتعرضت 

ويف صورة أخرى يبني بشار أن بعضهم يتخذ مالبسه من اللؤلؤ والياقوت 
والعنرب الهندي، قال(٣):

الهند عنرب  من  أو  ت   ** والياقو  اللؤلؤ  من 

وقد يستخدمون املسك يف التطيب، قال أبو الشيص(٤):

يطب ومل  يتخذ  مل  لوالك   ** ومن  الزيك  املسك  عم  ابنة  يا 

نسب من  بذلك  فأكرم  ـح   ** الريـ  ويف  السواد  يف  املسك  ناسبك 

۱) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۱۳  
۲) بشار: الدیوان، ۲/ ۱۲۸  
۳) بشار: الدیوان، ۳/ ۱۲۷   

٤) العباسي: معاھد التنصیص، ٤/ ۹۳   



۱۹۳

ويذكر أبو عيل البصري أنهم يرتدون مالبس مزينة بجواهر باهظة الثمن، 
ويتطيبون بعطوٍر موضوعة يف صحاف من الفضة، قال(١):

األمثان بأوقع  منه   ** املبتاع  به  املغايل  الجوهر  ومن 

والعقيان اللجني  صحاب   ** يتلوها  والعطر  الثياب  ونفيس 

وألن مالبسهم غالية ومزينة يجب الحفاظ عليها من الغبار، قال صالح 
بن عبد القدوس(٢):  

مبذول وعرضه  الغبار  حذر   ** ثيابه  يصون  من  يعجبنك  ال 

أما مالبس الحروب واملعارك فإنهم يتخذونها من الصفيح والحديد، قال 
أبو الشيص(٣):

مذال الحديد  من  وقميٍص   ** صقيٍل  الصفيح  من  رداٍء  فر 

والثياب يف النهاية مهام كان غايل أو رخيص الثمن فإن مصريه البىل، قال 
أبو عيل البصري(٤):

رباطي فأنحلتني  رباطاً  ـم   ** السقـ  خلع  من  هواه  وكساين 

۱) البغدادي: تاریخ بغداد، ۱۹/ ۱٥۳   
۲)  الكتبي: فوات الوفیات، ۱/ ۳۹۱   

۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۸۰   
٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۳۹۹  



۱۹٤

للتجمع وارتداء مالبس مزينة، قال أبو  وقد يتخذون منطقة أو سواراً 
الشيص(١):

العضد يف  والدملوج  والحجل   ** معاً  والسوار  التنطق  لوال 

واألعياد من املناسبات املهمة التي ينتظرها الرجال والنساء عىل السواء 
يوم  «فالعيد  والرسور،  الفرحة  ويغمرهم  كله  املجتمع  يحتفل  ففيه 
عىل  الجديدة  الثياب  يوم  واإلخاء  والوفاء،  والضحك،  والبرش،  السالم، 
الزينة  يوم  اليوم.  اإلنساين جديد يف هذا  الوجه  بأن  لهم  إشعاراً  الكل 
التي ال يراد منها إال إظهار أثرها عىل النفس ليكون الناس جميعاً يف يوم 
حب يوم العيد؛ يوم تقديم الحلوى إىل كل فم لتحلو الكلامت فيه، يوم 
تعم فيه الناس ألفاظ الدعاء والتهنئة مرتفعة بقوة إلهية فوق منازعات 

الحياة»(٢). 

قال عيل بن جبلة عن العيد(٣):

عيد يف  منك  يوٍم  كل  يف  والناس   ** منتظر  األيام  من  يوم  للعيد 

ونالحظ أن عيل بن جبلة يف املرصاع األول يشري أن للعيد موعد منتظر، 
رغم كرثة األعياد لديهم نظراً النفتاح الحضارة العباسية عىل الحضارة 
الفارسية واحتفالهم باألعياد اإلسالمية والفارسية، قال د. شوقي ضيف: 

۱) ابن قتیبة الدینوري: الشعر والشعراء، ۲/ ۸٤٤  
۲) مصطفى صادق الرافعي: وحي القلم، صححھ محمد سعید العریان، مطبعة 

االستقامة، القاھرة، ۱۳۷۰ه، ۱۹٥۱م، ۱/ ۳۰
۳) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ٤۹   



۱۹٥

مدن  من  وبغداد  سامراء  أهل  فيها  يخرج  سنوية  أيام  هناك  «وكانت 
العراق للهو والقصف واملجون وهي أيام األعياد، أعياد اإلسالم وأعياد 
الفرس وأعياد النصارى، وكانت تشبه كرنفاالت ضخمة يلهو الناس فيها 
وأصحاب  والحكائني  القصاص  عىل  ويتفرجون  مباح،  وغري  مباحاً  لهواً 
املساخر الهزليني، أما أعياد اإلسالم فهي أعياد رأس السنة الهجرية وعيد 
الفطر وعيد األضحى وأما أعياد الفرس فمن أهمها النريوز يف أول الربيع 

وهو أول السنة الفارسية»(١).

أما املرصاع الثاين يشري إىل كرم املمدوح الذي يحتفل الناس بالعيد يف كل 
يوم لكرثة كرمه وعطائه.

ويف صورة أخرى قال عيل بن جبلة عن العيد(٢):

باملواهب عيدهم  حميد  وكان   ** بنسكهم  عيد  العيد  ألهل  فكان 

وعيدا النسك هام عيدي اإلسالم أي عيد الفطر وعيد األضحى، ويوجد 
عيد املهرجان وهو عيد فاريس كان يحتفل به املسلمون يف هذا العرص، 
قال الجاحظ: «ومن أخالق امللوك القعود للعامة يوماً يف املهرجان ويوماً 
يف النريوز وال يحجب عنه أحد يف هذين اليومني من صغري وال كبري وال 
ليتأهب  بأيام  بالنداء قبل قعوده  يأمر  امللك  جاهل وال رشيف، وكان 
مظلمته  يف  الحجة  اآلخر  ويهيئ  القصة  الرجل  فيهييء  لذلك،  الناس 

ويصالح اآلخر صاحبه إذا علم أن خصمه يتظلم منه إىل امللك»(٣).

۱) د. شوقي ضیف: العصر العباسي الثاني، ص ۹٥   
۲) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ٤۱  

۳) الجاحظ: التاج في أخالق الملوك، ص ۱٥۹



۱۹٦

باختالف  للملك  هداياهم  ويقدمون  الهدايا  الناس  يتبادل  العيد  ويف 
أقدارهم يف صبيحة عيد املهرجان، قال أبو عيل البصري(١):

املهرجان صبيحة  يف   ** أقدارهم  عىل  بالهدايا  الناس  بكر 

قال ابن قتيبة الدينوري عن قيمة الهدايا: «قال: حدثنا يزيد بن عمرو 
بن كثري  العالء  ابن عتبة عن  قال: حدثنا  بن عمران  قال حدثنا عمري 
عن مكحول قال: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: تصافحوا فإن 
املصافحة تذهب غل الصدور وتهادوا فإن الهدية تذهب بالسخيمة»(٢).

وهناك بعض النساء مل تخرج من بيوتهن إال يف العيدين الفطر واألضحى، 
قال بشار(٣):

األضاحي غداة  أو  الفطر  خال  ما   ** يوماً  للشمس  تبد  مل  سرتٍ  بنت 

وبعد حديثنا عن املالبس والزينة واألعياد واالحتفاالت يف العرص 
العبايس ننتقل يف الحديث عن وسائل الرتفيه، فكانت أكرث وسائل 

الرتفيه مامرسًة هام الصيد واملوسيقى.

فهواية الصيد هواية ممتعة ميارسها البعض إلثبات شجاعتهم عند 
اصطياد الوحوش، قال عيل بن جبلة(٤):

۱) البغدادي: تاریخ بغداد، ۱۹/ ۱٥۳ 
۲) ابن قتیبة الدینوري: عیون األخبار، كتاب اإلخوان، ص ۳٤

۳) بشار: الدیوان، ۲/ ۱۳۹    
٤) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۷۷     



۱۹۷

رتوع وهي  الوحش  غرار  تصاد   ** وإمنا  فويت  التطواف  عيل  وخافت 

ويشبه ربيعة الرقي اصطياد الظبي ويقصد به املحبوبة بأنه أعرس من 
صيد الضواري، قال(١): 

ومالص شامٍس  ذي   ** ظبٍي  صيد  يف  طمعاً 

والقالص الضواري  ــد   ** صيـــ  من  أعرس  صيده 

ويف صورة مشابهة للسابقة يشبه بشار محبوبته بالريم الذي اصطاده، 
قال(٢):

أصاد أردت  ما  لوال  كنت  وما   ** اصطياده  أردت  ريم  صادين  لقد 

أما املوسيقى يحبها الناس ألنها تبث السعادة وتعزي القلوب عام 
يصيبها، قال بشار بن برد(٣):

عزاء من  وما  قلبي  وتعزي   ** عنها  باملعازف  فسليت 

ويرى عيل بن جبلة أن املوسيقى تساعد اإلنسان عىل تحمل نوائب 
الدهر خاصة إذا كان يعزفها القيان، قال(٤):

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٥۹     
۲) بشار: الدیوان، ۳/ ۱۳٦    
۳) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۰۹    

٤) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۱۱۲     



۱۹۸

والعيدان القيان  سامع  ـــر   ** الدهـــ  نوب  عىل  الفتى  عون  نعم 

ويف صورة مشابهة للسابقة يتخذ أبو الشيص العزف وقرع الدفوف 
بأيدي القيان مصدراً للهو، قال(١):  

القيان وعزف  الدفوف  بقرع   ** جانبيه  يف  اللهو  بك  قرصت 

ويؤكد املعري أن عزف العود أرق من عزف السيوف يف الحروب، 
قال(٢):

ومرضاب؟ عوٍد  يف  لكفك  فهل   ** زمانهام  أودي  قد  والرمح  السيف 

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ۱/ ۱۸۷     
۲) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۸۷     



۱۹۹

المطلب السابع
التھنئة والتعازي

بتقديم  واألحزان،  األفراح  يف  االجتامعية  العادات  من  املجاملة  تعد 
برقيات أو ورود أو رسائل تهنئة أو هدايا يف األفراح واملناسبات السعيدة، 

أو رسائل مواساة يف التعازي واألحزان.

فمن مواقف التهنئة يف هذا العرص نجد أبو عيل البصري يهنيء رجل ألنه 
رزق غالماً، ويدعو له بطول العمر حتى يرى الغالم وسط إخوته ويشكر 

الله بهم عىل نعمته، قال(١): 

ذكر ما  فأبهجني  غالماً   ** رزقت  قد  بأن  البشري  أتاين 

الكرب منه  الخطو  قارب  قد  ه   ** ترا  حتى  الله  فعمرك 

زمر وبينهم  وإخوته   ** بنيه  من  حوله  ترى  وحتى 

شكر لعبٍد  املزيد  فإن   ** العطاء  شكر  الله  وأوزعك 

ابنك  عن  عزاك  أحسن  ما  ابنها:  مات  إلعرابية  قيل  «قد  التعازي  ويف 

۱) د. شوقي ضیف: العصر العباسي الثاني، ص ٤۱۷ 



۲۰۰

قالت: إنَّ مصيبته أمنتني عن املصائب بعده»(١).

ويف موقف آخر «قد قيل صالح املري لرجل يعزيه: إن مل تكن مصيبتك 
أحدثت يف نفسك موعظة فمصيبتك بنفسك أعظم»(٢).

ويؤكد بشار بن برد عىل وجوب العزاء، فقال(٣):

يزيد من  حبها  يف  عذيري  ـــس   ** النفـــ  منية  عن  العزاء  أطيق  ال 

ويف صورة أخرى يقر بشار حقيقة مؤكدة وهي أن املوت مصري الجميع، 
فقد سبقنا إليه األجداد وسوف يلحق بهم األبناء، قال(٤):

اآلباء وسالف  بنونا  ت   ** ما  كام  ميوت  أن  الله  فقيض 

الحزن واأليس  بعدم  بن جبلة  ينصح عيل  للسابقة  ويف صورة مشابهة 
الشديد يف العزاء، ألن املوت مكتوب عىل كل حي، قال(٥):

مفجع إال  األيام  صاحب  وما   ** تجزع  الدهر  عىل  أم  تبيك  أللدهر 

ومقنع للبيب  معز  عزاء   ** األيس  يف  كان  األيس  عنك  سهلت  ولو 

ووقع رائحات  املنايا  سهام   ** إنها  غريك  عزيت  مبا  تعز 
۱) الجاحظ: البیان والتبیان، المطبعة العلمیة، ۱۳۱۱ه، ۱/ ۱۰٤ 

۲) ابن قتیبة الدینوري: عیون األخبار، ص ٥۳  
۳) بشار: الدیوان، ۳/ ۱٤۳ 
٤) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۱۲ 

٥) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۸۱  



۲۰۱

أما أبو الشيص فكان يريث الرشيد ويبيك لفراقه، فقال(١):

تدمع للعني  فقل   ** الشمس  باملرشق  غربت 

تطلع حيث  من  غربت   ** شمساً  قط  رأينا  ما 

ويف صورة بديعة ألبو الشيص نجده جمع بني التهنئة والتعازي فقد قدم 
واجب العزاء لوفاة اإلمام وهنأ ابنه األمني لتوليته الحكم، فالعني تبيك 

لفراق اإلمام والسن ضاحكة لتولية األمني، قال(٢): 

أنس ويف  وحشة  يف  فنحن   ** والنحس  بالسعد  جوار  جرت 

عرس ويف  مأتم  يف  فنحن   ** ضاحكة  والسن  تبيك  العني 

باألمس اإلمام  وفاة  ــنا   ** وتبكيــ  األمني  القائم  يضحكنا 

الرمس يف  بطؤس  وبدر  ــد   ** الخلــ  يف  ببغداد  أضحى  بدر  بدران 

ويصور صالح بن عبد القدوس صورة أخرى تجمع بني التهنئة والتعازي، 
فرمبا يسري موكب عروس ويتالقى مع جنازة يف الطريق، فقال(٣):

يطلق العرايئ  تبع  من  ألفيت   ** تالقيا  والعروس  الجنازة  وإذا 

يرتقرق نوائٍح  دمع  ورأيت   ** باكيا  الجنازة  تبع  من  ورأيت 

۱) ابن قتیبة الدینوري: الشعر والشعراء، ط بیروت، ص ٥۸۱  
۲) ابن قتیبة: الشعر والشعراء، ط بیروت، ص ٥۷۷  

۳) البغدادي: تاریخ بغداد، ۹/ ۳۰٥  



۲۰۳

الباب الثاني

تحلیُل الصورة الفنیة للشعراء العمیان

إن الصور الفنية الجميلة تنبع من مخيالت الشاعر وعواطفه، ويضع بها 
خالصة تجاربه وخرباته يف الحياة، «فليس هناك عمل فني إال وله (ماِض) 
الشخص  بهذا  مرت  قدمية  تجربة  هو  املايض  وهذا  صاحبه،  نفس  يف 
فرتكت آثاراً عميقة يف نفسه وهذه اآلثار قد تختفي من السطح ولكن 

هذا ال يعني أنها انتهت»(١).

وال يعترب الشعر وسيلة لتسجيل خربات الشاعر وتجاربه فحسب، وإمنا 
«الشعر كالحلم الهادئ قد يشكل جديداً ولكنه الجديد الذي يصاغ من 
من  الحقيقة  عن  انحرافاً  ميثل  وال  ناحية،  من  إدراكها  سبق  معطيات 
ناحية أخرى، وأنه حلم متعقل تنعكس فيه الحقائق املعقولة يف الداخل 
عىل الخيال فيصوغها معطيات من الحس كام لو كانت معاين النفس 

تنطبع يف الخيال انطباع الصورة يف املرآة»(٢).

فيمثل الشعر خالصة التجارب التي عاشها الشاعر وحفظها يف مخيالته 

۱) د. مصطفي سویف: العبقریة في الفن، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ۱۹۷۳م، ص ۷٦ 
۲) د. جابر عصفور: قراءة في التراث النقدي، ص ۳۰۸، ۳۰۹ 



۲۰٤

ثم صاغها بأسلوبه، فأحسن التعبري والتصوير، «الشاعر يفكر بالصور، 
والتعبري بالصورة هو لغة الشاعر التلقائية التي ال يتعلمها وال يحتاج إىل 

االعتذار عنها»(١). فالصورة الشعرية مجرد وسيلة لتبني غرض الشاعر، 

التجربة  فام   ... الصورة  هي  الشعرية  التجربة  لنقل  الفنية  «الوسيلة 
الشعرية إال صورة كبرية»(٢). 

«وخالصة األمر فالصورة هي إعادة تشكيل للواقع وال ترتبط به إال بقدر 
ما يصبح مكتسباً خصائصها الذاتية، بحيث يصبح للصورة واقعها الخاص، 

فتصري األشياء جديدة ألنها عنارص يف مناخ جديد، وبنية جديدة»(٣).

الشعر، ومام الشك  الفنية يف  الصورة  تناولت  التي  الدراسات  تعددت 
تركب وتفكك وتحذف وتضيف،  نتاج عملية ذهنية  «الصورة  إن  فيه 
وال ميكن أن تفرس بأبعادها املكانية والزمانية كام هو الحال يف الواقع، 

فمغزاها يف تجاوز الواقع، أو تجاوز اللغة الجاملية حدود املعجم»(٤). 

«والتعبري بالصورة خاصية شعرية، ولكنها ليست خاصة بالشعر، فقد 
يؤثرانها  النبوي  والحديث  القرآن  وجدنا  ذلك  وقبل  النرث،  يستخدمها 

۱) د. محمد حسن عبد هللا: الصورة والبناء الشعري، ص ٤۳ 
۲) النقد األدبي الحدیث، د. محمد غنیمي ھالل، نھضة مصر- القاھرة، ط۹، ۲۰۱۰م، 

ص٤۱۳ 
۳) د. مصطفى السعدني: التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل، ص ۸٦ 

٤) الصورة الفنیة في الحدیث النبوي الشریف للدكتور أحمد زكریا یاسوف، دار 
المكتبي للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا، دمشق، الطبعة األولى سنة ۱٤۲۳ه، 

۲۰۰۲م، ص ۹۹



۲۰٥

كثرياً، واعتمد عليها املثل كام فضلتها الحكمة»(١). 

ينبع من عاطفة وتجارب  الكثري حيث  ال يدركه  خاصاً  وللشعر جامالً 
وخربات الشاعر وخياله املهيمن عيل شعره، «إن للشعر جامالً ال تراه 

كل العيون»(٢).

ويعتمد الشاعر يف تصويره عىل صياغة الصور الحسية املحملة بالعاطفة، 
«صورة حسية يف كلامت استعارية إىل درجة ما، يف سياقها نغمة خفيضة 
من العاطفة اإلنسانية، ولكنها أيضاً شحنت –منطلقة إىل القارئ- عاطفة 

شعرية خالصة أو انفعاالً»(٣).

«فنوعية  الخيال،  عىل  معتمٌد  وهو  لوحته  الشاعر  لنا  يرسم  أن  والبد 
وشاعر،  شاعر  بني  التفاضل  معايري  أهم  من  وقدرته  وفاعليته  الخيال 
فيقاس إبداعه الشعري بخياله املبتكر، فثمة عالقة بني اإلبداع والخيال، 
إذ الخيال هو الذي يحدد قيمة اإلبداع ومستواه، فنقيس إبداع الشاعر 
بقدرته الخيالية، وكأن الخيال هو موطن اإلبداع الشعري، يستقي من 
الواقع مادته ثم يتجاوز هذا الواقع، معيداً تشكيله من خالل إحساس 

الشاعر به لتقديم رؤية للواقع أو الحياة»(٤).

۱) الصورة والبناء الشعري، د. محمد حسن عبد هللا، دار المعارف- القاھرة، د. ت، 
ص۱٦

۲) د. محمد غنیمي ھالل: األدب المقارن، مكتبة األنجلو المصریة، ۱۹٦۲م، ص ۲۰ 
۳) الصورة والبناء الشعري، ص۳۲ 

٤) الصورة الفنیة في شعر علي بن الجھم، د. عبد السالم أحمد الرافب، دار القلم 
العربي، ودار الرفاعي للنشر- حلب، ط۱، ۲۰۰۹م، ص۲۱



۲۰٦

وإن   - واقعية  غري  الفنية  الصور  أن  إسامعيل  الدين  عز  الدكتور  يرى 
قال:  املبدع،  الشاعر  خيال  صنع  من  فهي  الواقع-  من  منتزعة  كانت 
أن يصبح واقعياً  األفكار وهو بطبيعته عامل غري واقعي يحاول  «فعامل 
دامئاً  الصورة  كانت  هنا  ومن   ... خاللها  من  والربوز  لألشياء  مبعانقته 
الفنية تركيبية  الصورة  الواقع ألن  غري واقعية، وإن كانت منتزعة من 

وجدانية»(١). 

ويلجأ الشاعر إىل اختيار مبادئ فنية لصياغة الصورة التي تالئم املوقف 
املراد التعبري عنه، قال الدكتور محمد مندور: «إن مضمون العمل الفني 
وهدفه يوجه األديب نحو اختيار املبادئ الفنية األكرث مواتاه لرسم تلك 

الصورة»(٢).  

وميكننا تحليل الصورة الفنية للشعراء العميان من خالل الفصول اآلتية: 

الفصل األول : أنماط اللوحات الشعریة لدى المكفوفین.   
الفصل الثاني :  الخصائص الفنیة للصورة الشعریة.  

۱) التفسیر النفسي لألدب للدكتور عز الدین إسماعیل، دار المعارف، القاھرة، الطبعة 
األولى سنة ۱۹٦۳م، ص ٦٥ – ٦٦ 

۲) األدب وفنونھ للدكتور محمد مندور، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، سنة ۱۹۷۷، 
ص ۱٤٤ 



۲۰۷

الفصل األول
أنماط اللوحات الشعریة لدى المكفوفین

يتضمن أي عمل أديب مضمون خاص به، «إن أي نتاج أديب له مادة هي 
املضمون أو املحتوى، وصورة هي التي تربز ذلك املضمون»(١).

متكًئ  األديب  عمله  مضمون  يربز  الفنية  الصور  خالل  من  فالشاعر 
بأرسها،  الحياة  هي  األدب  «ومادة  عاشها،  التي  وتجاربه  خرباته  عىل 
مبشاهدها، وتجاربها، ومبا فيها من نجاح أو فشل، ورقي أو انحطاط، 
أو  الخرية  بطبيعته  الفسيح،  الكون  ذلك  هي  مادته  وأتراح،  وأفراح 
الرشيرة، الحانية أو القاسية، املضيئة أو املظلمة املتجهمة، فام يتخلل 
أو  يصحبها  ما  وكل  وأحاسيس،  مشاعر  من  وغريها  املظاهر  هذه  كل 

يرتتب عليها من معاٍن وأفكار – هو مادة لألدب»(٢).

فلكل نتاج أديب مضمون وصورة من إبداع الشاعر، «إن الصورة الفنية 
هي الجوهر والثابت والدائم يف الشعر، واالهتامم بها يظل قامئاً ما دام 

۱) د. صالح الدین عبد التواب: الصورة األدبیة في القرآن الكریم، الشركة المصریة 
العالمیة للنشر ط۲، ۱۹۹٥م، ص۸ 

۲) د. صالح الدین عبد التواب: الصورة األدبیة في القرآن الكریم، الشركة المصریة 
العالمیة للنشر ط۲، ۱۹۹٥م، ص۹



۲۰۸

هناك شعراء، ومن شأن الشعراء اإلبداع، ومن ثم يتناول إنتاجهم نقاد 
يحاولون تحليل ما أبدعوه والحكم عليه»(١).

والشك إن الصورة الفنية تختلف بني شاعر وآخر وبني مبرص وكفيف، 
«ليست الصورة شيئاً جديداً، فإن الشعر قائم عىل الصورة منذ أن وجد 

حتى اليوم، ولكن استخدام الصورة يختلف بني شاعر وآخر»(٢). 

البد  كان  كفيف،  وآخر  مبرص  شاعر  بني  تختلف  الفنية  الصورة  وألن 
من دراسة أمناط اللوحات الشعرية لدى املكفوفني من خالل املباحث 

اآلتية:

المبحث األول: التشخیص والصورة العقلیة.
المبحث الثاني: الصور الحسیة (البصریة – السمعیة – 

اللمسیة – الشمیة – الذوقیة).

المبحث الثالث: الصور الكلیة والجزئیة.

۱) خالد محمد الزواوي: الصورة الفنیة عند النابغة الذبیاني، الشركة المصریة العالمیة 
للنشر ط۱، ۱۹۹۲م، ص۱

۲) د. إحسان عباس: فن الشعر، دار الشروق، عمان، بیروت، ط٥، ۱۹۹۲م، ص 
 ۱۹۳



۲۰۹

المبحث األول
التشخیص والصورة العقلیة

تعد الصورة التشخيصية والصورة العقلية من أمناط اللوحات الشعرية 
لدى املكفوفني، و»الصورة التشخيصية من الصور التي تحتاج إىل خيال 
كبري  وانزياح  خيالية  قفزة  املشخصة  الصورة  يف  تتبد  إذ  عقيل،  وجهد 
ففي  اللغة،  يف  عالقات جديدة  إلنشاء  عميق  تفكري  إىل  املبدع  يحوج 
هذه الصورة يتم التالحم بني الجامد يف سكونه، أو املجرد يف غيابه، وبني 
الحيس أو العاطفي اإلنساين، ويف هذا املنهج علو باألشياء إىل املستوى 
الحركة  إىل  أقرب  لتكون  البرشية  واألفعال  املشاعر  متنح  إذ  اإلنساين، 
الحيوان، وهذا  الغريزية كام عند  الحركة االندفاعية  الواعية، ال  العليا 
وإكسابه  الغامض  إظهار  يف  مرة  مرتني،  الحرفية  اللغة  تجاوز  يتطلب 
القدامى  البالغيني  عند  يدعي  ما  هو  التجسيم  وهذا  املرئية،  الصفة 
الروح  باإلخراج، ومرة يف تحريك هذا املجسم حركة خاصة تبث فيها 

اإلنسانية»(١).

يف  وابدعوا  عاتهم  املكفوفني  الشعراء  تحدى  فقد  العقلية  الصورة  أما 
رسم لوحاتهم الشعرية، فام ال يرونه بأبصارهم رأوه بعقولهم، وميكننا 

1) الصورة الفنیة في الحدیث النبوي الشریف ص 455



۲۱۰

دراسة هذا املوضوع من خالل املطالب اآلتية: 

المطلب األول: التشخیص. 

المطلب الثاني: الصورة العقلیة.



۲۱۱

المطلب األول
التشخیُص

البد من إدراك مفهوم التشخيص قبل دراسة الصورة التشخيصية لدى 
املكفوفني، فقد ورد مفهوم التشخيص يف معاجم اللغة مراراً كثرية، ففي 
لسان العرب: «شخص برص فالن فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعل ال 

يطرف، وشخوص البرص ارتفاع األجفان إىل فوق»(١). 

ويف تاريخ العروس: «الشخص سواء اإلنسان أو غريه، تراه من بعد، وذكر 
الخطايب وغريه أنه ال يسمى شخصاً إال جسم مؤلف له شخوص وارتفاع، 
وشخص شخوصاً ارتفع، ويقال شخص برصه فهو شاخص إذا فتح عينيه 

وجعل ال يطرف»(٢).

أما يف املعجم الوسيط: «الشخص كل جسم له ارتفاع وظهور، وغلب يف 
اإلنسان»(٣).

۱) لسان العرب البن منظور، دار صادر، بیروت، مادة (ش خ ص): ۷/ ٤٦  
۲) تاریخ العروس من جواھر القاموس لمحمد مرتضى الزبیدي، طبع الكویت سنة 

۱۹٦۷م،، ٦/۱۸ وما بعدھا 
۳) المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، مادة 

(شخص): ۱/ ٤۷۸  



۲۱۲

الحياة من  أو املجرد من  الجامد  إبراز  ويف املعجم األديب: «التشخيص 
خالل الصورة، بشكل كائن حي، فيتميز بالشعور والحركة والحياة»(١).

فصل  إىل  األشجار  حنت  نقول:  كأن  للمجرد  متنح  اإلنسانية  «فالصفة 
الشوق، ألن  أو أرسه  الشوق،  أغواه  نقول:  كأن  للمجرد  الربيع، ومتنح 
فعل األرس خاص باإلنسان، وهكذا يتضح أن التشخيص مينح املشاعر، 
غرائز  الحيوان  أحاسيس  نعد  ألننا  عادة،  باإلنسان  الخاصة  واألفعال 

دفعية ال اختيار فيها، فتخرج من تعريف فن التشخيص»(٢).

وقد تحدث الشيخ عبد القاهر الجرجاين عن التشخيص فقال: «فإنك 
لرتى بها الجامد حياً ناطقاً، واألعجم فصيحاً، واألجسام الخرص مبينة، 

واملعاين الحية بادية جلية»(٣).

التشخيص  «إن عملية   : قول  أن  التشخيص ميكننا  مفهوم  وبعد طرح 
وليدة إحساس عميق، وطاقة كربى عىل التصور، وهي تنشئ الكثري من 
التآلف مع األشياء، إذ تصعد إىل مرتبة اإلنسان سيد الكون، وهي عملية 
فنية ال يقصد بها الحقيقة يف الفن، ألن هذا يغدو وهامً وإسفافاً، بل 
واملجردات،  الجامدات  عىل  البرشي  الطابع  تسبغ  محضة  تجربة  تعد 
لتعطيها فاعلية مل تكن تعهد لهام، وحركة قوية عاقلة راقية ليست يف 

۱) المعجم األدبي لجبور عبد النور، دار العلم للمالیین، بیروت، سنة ۱۹۷۹م، ص ٦۷  
۲) الصورة الفنیة في الحدیث النبوي الشریف، ص ٤٥۷

۳) أسرار البالغة ص٤۳، وینظر: دالئل اإلعجاز: عبد القاھر الجرجاني: تعلیق محمد 
رشید رضا، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الثانیة، سنة ۱۹۸۷م، ص ٦۲-٦۳  



۲۱۳

األصل من مستلزماتها»(١).

شعرية  لوحات  رسم  يف  املكفوفني  الشعراء  أبدع  العبايس  العرص  ويف 
مرتكزة عىل فن التشخيص، رغم تفضيلهم لفن التشبيه ليتحدوا عاهتهم 
ويحاكوا املبرصين يف هذا املجال الذي يعتمد عىل اإلبصار، إال أنهم مل 

يهملوا فن التشخيص ومل تخل صورهم الفنية منه.

ومن الصورة الفنية املرتكزة عىل فن التشخيص، قول بشار بن برد(٢):

العباد عىل  أنت  كيف  تسائل   ** التداين  يف  لفقدك  وغامطة 

بافتقادي التيقظ  وحاربت   ** نومي  حاربت  بفقدها  فقلت 

رقادي وهبت  عينها  ملقلة   ** عيني  كأن  أنام  وال  تنام 

القتاد شوك  لها  وهبت  مبا   ** لعيني  وجنت  عينها  فنامت 

فالشاعر يف األبيات السابقة يتحدث عن أثر فقدانه للمحبوبة فإذا ُسئل 
استعان  نومي) فقد  بأنه (حاربت  بعادها؟ كان جوابه  كيف حاله يف 
الشاعر بالتشخيص وجعل النوم شخصاً يحاربه الفتقاده للمحبوبة، ويف 
التيقظ  التيقظ) فأيضاً قد جعل  صورة مشابهة للسابقة قال (حاربت 

شخصاً يحاربه.

۱) الصورة الفنیة في الحدیث النبوي الشریف، ص ٤٦۸ 
۲) دیوان بشار ۲/۸٤ - ۸٥ 



۲۱٤

ويف البيت الثالث عقد الشاعر مقابلة بني حاله وحال املحبوبة، فهو ال 
يقدر عىل فراقها وأصابه األرق وظل متيقظاً، أما املحبوبة كانت ال تبايل 

وتنام كأن فقده ال يؤثر فيها.

ونالحظ قوله (تنام وال أنام) بينهام طباق سلبي ليؤكد أن املحبوبة تنعم 
بالنوم أما الشاعر فال ينام كأن عينه وهبت النوم لعني املحبوبة.

 

شوك  عىل  ينام  مبن  قلقه  الشاعر  قد شخص  القتاد)  (شوك  لفظ  ويف 
القتاد، وهذه الصورة مقتبسة من قصدية االعتذارية لنابغة الذبياين.

وقد لجأ الشاعر إىل استخدام الطباق واملقابلة ليبني أثر فقدان املحبوبة 
عليه، ولجأ للتشخيص ليبني أن املفارقة يشء محسوس يستحق املحاربة 
واملقاومة، وكانت صورة التشخيص يف حقيقة األمر أقرب للواقع حيث 

أن العالقة بني شخصني وهام الشاعر ومحبوبته.

ويف صورة أخرى لبشار، قال(١):

إذا شئت هاج الشوق واقتاده الهوى ** إليك من الريح الجنوب هبوب

هوى صاحبي ريح الشامل إذا جرت ** وأهوى لقلبي أن تهب جنوب

طيب «عبيدة»  من  وفيها  تناهي   ** تنتهي  حني  أنها  إال  ذاك  وما 
۱) الدیوان ۱/ ۱۲٦- ۱۲۷ 



۲۱٥

فجعل  إليك)  الهوى  (اقتاده  قوله  يف  بالتشخيص  بشار  استعان  فقد 
الهوى إنساناً يأرس املحبوب ويقتاده، واتخذ الشاعر لفظ (اقتاد) ليؤكد 

أن املحب مسلوب اإلرادة أمام الشوق والهوى.

طرفني،  بني  هيئة رصاع  بالتشخيص عىل  املحب  الشاعر  استعانة  وإن 
الشعراء  بعض  دفع  ما  وهذا  املحبوبة،  لصالح  الرصاع  ينتهي  ما  عادة 
لإلصابة بالجنون مثل مجنون ليىل، أو ارتبط به اسم بعض الشعراء مثل 

كثري عزه وغريهم. 

ويف موضع آخر لبشار، قال(١):

تبتسم إذ  لك  وجهها  يف  ب   ** الشبا  ماء  يضحك  وبيضاء 

ماء  ليجعل  الشاعر  به  استعان  وقد  اإلنسان،  صفات  من  الضحك  إن 
الشباب إنسان يضحك عندما تبتسم املحبوبة. 

أما ربيعة الرقي فقد ارتكز عىل التشخيص يف قوله(٢):

تزوده عنه  فأنت  عراك  شوق   ** عيده  حبيبك  من  قلبك  اعتاد 

فيقوده الهوى  ذا  يغلب  والشوق   ** فقاده  الفؤاد  غلب  قد  والشوق 
۱) دیوان بشار ۲/ ٤۹۲   

۲) األغاني ۱٦/ ۲٦۳  



۲۱٦

فقد عقد الشاعر رصاع بينه وبني الشوق، فشخصه وجعله إنساناً يهاجم 
الشاعر يف قوله (شوق عراك)، ويف قوله (الشوق قد غلب الفؤاد) قد 
صور الشوق بإنسان منترصاً عىل الفؤاد، وقوله (الشوق يغلب ذا الهوى 
فيقوده) يؤكد أن املحب مسلوب اإلرادة أمام الشوق فيغلب وينقاد 

إليه.

وقد اعتمد العكوك يف صوره الفنية عىل التشخيص، يف قوله(١):

الرعد ويقهقه  عرصاتها   ** عىل  الغامم  يبيك  ما  طول  من 

وهام  يقهقه،  إنسان  والرعد  يبيك،  إنسان  الغامم  الشاعر  جعل  فقد 
صفتان من صفات اإلنسان.

والخرميي من الشعراء الذين جعلوا الشوق والهوى أشخاصاً تأمر وتطاع، 
فلكل نفس هوى يؤامرها، قال(٢):

يؤامرها هوى  نفس  لكل   ** بطراً  وال  قلتها  طمعاً  ال 

أما أبو الشيص فقد استعان بالتشخيص، يف قوله(٣):

متقدم وال  عنه  متأخر   ** يل  فليس  أنِت  حيث  يب  الهوى  وقف 

۱) شعر علي بن جبلة ص ۱۱٥   
۲) الشعر والشعراء ص ٥۸۰   

۳) األغاني ۱٦/ ۲٦۳  



۲۱۷

اللوم فليلمني  لذكرك  حباً   ** لذيذة  هواك  يف  املالمة  أجد 

يكرم ممن  عليك  يهون  من  ما   ** جاهداً  نفيس  فأهنت  وأهنتني 

منهم حظي  منك  حظي  كان  إذ   ** أحبهم  فرصت  أعدايئ  أشبهت 

فأهنت  (وأهنتني  قوله  يف  يهينه  إنسان  وجعله  الهوى  شخص  فقد 
اللوم)،  (فليلمني  يلومه يف قوله  إنساناً  اللوم وجعله  نفيس)، وشخص 

فاإلهانة واللوم من صفات اإلنسان.

ويف صورة أخرى أليب الشيص، قال(١): 

رحمه رجاءه  عليك  عطفت   ** همم  له  فتى  كتاب  هذا 

قدمه حالق  من  به  وهوت   ** عزميته  يدي  الزمان  غل 

عدمه أكفائه  عن  وطواه   ** قرابته  ذوو  وتواكلته 

قلمه بىك  يعرفه  كان  لو   ** قلم  بّرسه  إليك  أفىض 

وشخص  خياله  عىل  الشاعر  فيها  اعتمد  التشخيصية  الصورة  هذه 
الجامدات وأسند إليها صفات من البرش، فقد شخص الكتاب وجعل له 
همم يف قوله (كتاب فتى له همم)، والبيت الثاين شخص الزمان وجعله 

عدواً، كام أنه شخص القلم وجعله إنسان يبيك يف قوله (بىك قلمه).

۱) الشعر والشعراء البن قتیبة ص ٥۷۲   



۲۱۸

ومن خالل عرضنا لبعض صور التشخيص لدى املكفوفني ميكننا القول 
أن هؤالء الشعراء لجأوا إىل التشخيص كوسيلة لتجسيد املعاين واملشاعر 
الصورة  حافظت  «فقد  املتلقي،  إىل  وتوصيله  بداخلهم  عام  والتعبري 
التآلف بني املبدع واملوضوع  التوصيل، وأبرزت  التشخيصية عىل سمة 
من غري خلط، أي ليس مثة اعتقاد بأن الكائنات املشخصة آدمية، كام 
تخلو هذه الصورة من أي إسقاط نفيس من املبدع عىل الكائنات، إن 
املعجمي،  األصل  عن  االنزياح  مالمح  فيها  تتضح  فنية  قدرة  إال  هي 
املشاعر  إضفاء  بواسطة  املشاعر  من  التصوير  يقرب  أن  بقصد  وذلك 
والصفات اآلدمية عىل الجامدات واملجردات» وهذه الصورة التشخيصية 
اعتمد فيها الشاعر عىل خياله وشخص الجامدات وأسند إليها صفات 
الشاعر عىل خياله  اعتمد فيها  التشخيصية  الصورة  البرش» وهذه  من 

وشخص الجامدات وأسند إليها صفات من البرش»(١).

 

 
۱) الصورة الفنیة في الحدیث النبوي الشریف، ص ٤۹٥ 



۲۱۹

المطلب الثاني
الصورةُ العقلیة

وليدة  هي  وإمنا  املبارش،  اإلحساس  وليدة  ليست  العقلية  «الصورة 
شاعرية مركبة من خيال وفكر، إنها صادرة عن العقل والتفكري»(١).

يري د. شاكر عبد الحميد أن: «الصور العقلية هي مصادر لإللهام»(٢).  

يؤكد د. كيالين حسن سند عىل أن «الفنان ال يستمد صوره، وأخيلته من 
الفراغ، وإمنا يستمدها من مالحظاته، ومشاهداته، وقراءاته، وغري ذلك 

مام يثري فكره ووجدانه»(٣).

«قدم ساسني سيمون عساف العنارص التي تقوم عليها الصورة العقلية 
ومنها: 

۱) ساسین سیمون عساف: الصورة الشعریة ونماذجھا في إبداع أبي نواس، المؤسسة 
الجامعیة للدراسات والنشر ط۱، ۱۹۸۲ بیروت، ص ۳۸      

2) د. شاكر عبد الحمید: األسس النفسیة لإلبداع، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
۱۹۹۲، ص ۱۸٥   

۳) د. كیالني حسن سند: قضایا ودراسات في النقد، ص ۱۲      



۲۲۰

١- الوحدة التي تقوم عىل االلتحام والتناسب.

الصورة  يف  وانسجامها  والخطوط  األلوان  تالؤم  األجزاء:  توافق   -٢
الشعرية.

٣- التوازن: يعادل الشاعر بني جزيئ الصورة فال يشحن جانبا منها ويرتك 
الجانب اآلخر.

٤- الجمع بني األضداد»(١). 

ولقد تحدى الشعراء املكفوفني غريهم من املبرصين ورفضوا االستسالم 
للعاهة وابدعوا يف رسم لوحاتهم الشعرية، فام ال يرونه بأبصارهم رأوه 

بعقولهم. 

وقد بالغ بعضهم يف األمر بقولهم أن فقدان حاسة البرص يقوي إبصار 
العقل، وتعددت املواقف واملصادر التي تؤكد ذلك، ومنها اآليت: 

فقد واجه بشار بن برد موقف حيث «جاء رجل إىل بشار يسأله عن 
منزل رجل بعينه فوصفه له وجعل يفهمه وهو ال يفهم، فام كان منه 

إال أن أخذ بيده وقاده إىل منزل الرجل وهو قال(٢):

تهديه العميان  كانت  من  ضل  قد   ** لكم  أبا  ال  بصرياً  يقود  أعمى 
۱) ساسین سیمون عساف: الصورة الشعریة ونماذجھا في إبداع أبي نواس، المؤسسة 

الجامعیة للدراسات والنشر ط۱، ۱۹۸۲ بیروت، ص ۳۸              
۲) بشار: الدیوان، ٤/ ۲۲۸  



۲۲۱

وملا أوصل بشار الرجل إىل املنزل قال له: «هذا هو منزله يا أعمى»(١)، 
وهذا يؤكد قولنا بأن اإلبصار يف رأي بشار يُعني الفهم واإلدراك والذكاء 

وهام من سامت العقل.

ويف موضع آخر لبشار حني ُسئل عن سبب نجاحه وتفوقه يف قوله(٢):

كواكبه تهاوت  ليل  وأسيافنا   ** رؤوسنا  فوق  النقع  مثار  كأن 

فرد بشار قائالً: «إن عدم النظر يقوي ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل 
أنشدهم  ثم  قريحته  وتذكوا  حسه  فيتوفر  األشياء،  من  إليه  ينظر  مبا 

قوله(٣):

عميت جنيناً والذكاء من العمى ** فجئت عجيب الظن للعلم موئال

حصال الناس  ضيع  ما  إذا  بقلٍب   ** رافداً  للعلم  العني  ضياء  وغاض 

أسهال الشعر  أحسن  ما  إذا  بقوٍل   ** بينه  الءمت  األرض  كنور  وشعٍر 

فكان يرى بشار أن ذكاء عقله نتيجة العمي، وحني ُسئل بشار: «بم فقت 
أهل عمرك، يف حسن معاين الشعر وتهذيب ألفاظه، فقال: ألين مل أقبل 
كل ما تورده عيل قريحتي، ويناجيني به طبعي، ويبعثه فكري، ونظرت 

۱) أبو الفرج االصفھاني: األغاني، ط دار الكتب المصریة، ۳/ ۱٦۷، ۱٦۸، راجع 
أیضاً: األصفھاني: األغاني: ط مطبعة التقدم، القاھرة، ۳/ ٥۹ 

۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۳۱۸  
۳) األصفھاني: األغاني، ط مطبعة التقدم، ۳/ ۲۳  



۲۲۲

إىل مغارس الفطن ومعادن الحقائق، ولطائف التشبيهات، فرست إليها 
بفهد جيد، وغريزة قوية»(١)، فمن خالل رد بشار نالحظ أنه اعتمد عىل 
قريحته إلدراك معاين وحقائق األمور ومدها بالفكر والفهم الجيد وهام 

من سامت العقل.

وقد ارتكز بشار عىل الصورة العقلية يف شعره، فكان يطلب من الناس 
اإلقالل من العتاب وعيل الشخص أن يتجاوز أخطاء اآلخرين أو ينفرد 
غرضه،  ليؤكد  منفي  باستفهام  أبياته  واختتم  وحيداً،  ويعيش  بنفسه 

قال(٢): 

تعاتبه ال  الذي  تلق  مل  لك  أخا   ** معاتباً  األمور  كل  يف  كنت  إذا 

ومجانبه مرة  ذنٍب  مقارف   ** فإنه  أخاك  صل  أو  واحداً  فعش 

إذا أنت مل ترشب مراراً عىل القذي ** ظمئت. وأي الناس تصفو ومجانبه

ويف صورة أخرى ارتكز عىل العقل يف صورة غزلية، فقد تغزل يف محبوبته 
بصورة ال يدركها إال عقل محب فالداء والدواء ال ميكن أن وصفهام أحد 

له، قال(٣):

الحوراء عينها  طرف  واحذرا   ** العالء  أم  صاحبي  حييا 

الدواء قبل  والداء  مللم،   ** وداء  دواًء  طرفها  يف  إن 

۱) الحصري القیرواني: زھر اآلداب وثمر األلباب، ص ۱۰۰  
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۳۰۹
۳) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۰۷



۲۲۳

ويف صورة غزلية مشابهة للسابقة، قال بشار(١):

أحياناً العني  قبل  تعشق  واألذن   ** عاشقة  الحي  لبعض  أذين  قوم  يا 

والبيت السابق يؤكد تحدي بشار لعاهته واعتامده عىل حواسة األخرى 
كالسمع واإلبصار بالعقل وغريها من الحواس إلدراك الواقع من حوله.

أما ابن املعتز كان يروي يف طبقاته موقف للمهدي حيث: «اطلع يوماً 
به فضمت فخديها  عىل بعض جواريه وهي عريانة تغتسل فأحست 
وسرتت متاعها بكفيها، فلم يشماله، حتى انثنت فسرتته بعكن بطنها، 

فخرج املهدي ضاحكاً، وبشار يف الدار فقال: أجز هذا البيت.

                        أبرصت عيني لحيني

فقال بشار عىل البديهة: 

شيني وافق  منظراً   **      

الراحتني بطن  تحت   ** رأتني  إذ  سرتته 

العكنتني(٢) طي  بني   ** توارت  حتى  فانثنت 

فقال املهدي: والله ما أنت إال ساحر، ولوال أنك أعمي لرضبت عنقك، 
ولقد حكيت األمر عىل وجهه حتى كأنك رأيته، ولكني أعلم أن ذلك من 

۱) بشار: الدیوان، ٤/ ۱۹٤  
۲) بشار: الدیوان، ٤/ ۲۰٦  



۲۲٤

فرط ذكائك وجودة فطنتك»(١).

واملوقف السابق يؤكد أن بشار اعتمد عىل ذكائه وفهمه وكون صورة 
عقلية رسيعة جعلته يبس البيت الذي بادر به املهدي واكمل األبيات 
التالية، مام دفع املهدي يف النهاية بأن قال له: «والله ما أنت إال ساحر».

ويف موضع آخر من حياة بشار، تحدث عن الدين، فقال(٢):

الفجار معرش  يا  فتنبهوا   ** آدم  أبيكم  من  خري  إبليس 

النار سمو  تسمو  ال  واألرض   ** طينة  وآدم  ناٍر  من  إبليس 

فقد اعتمد بشار عىل الصورة العقلية ليقنع الناس بأن إبليس خري من 
آدم وبرر حديثه بقوله «األرض ال تسمو سمو النار».

ويبدو أن «عقل بشار وشدة ذكائه قد جذبه إىل التفكري يف الدين فنجده 
تارة مييل إىل الجربية وتارة يتحدث عن البعث والحساب»(٣).

وتارة أخرى نجده «قد وقف عىل حافة اإللحاد إن مل يكن قد وقع يف 
وهاده»(٤).

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص۲۳، ۲٤   
۲) بشار: الدیوان، ٤/ ۷۸   

۳) بطرس البستاني: أدباء العرب في األعصر العباسیة، ص ۲٥   
٤) د. مجاھد مصطفي بھجت: التیار اإلسالمي في شعر العصر العباسي األول، ص 



۲۲٥

فحديث بشار عن الدين دفع كارل بروكلامن بأن يقر أنه كان: «فاتر 
العقيدة تجاه اإلسالم»(١). 

ودفع د. يوسف خليف بأن يصف حياة بشار بقوله: «عىل هذا النحو 
عاش بشار حياة متمرة مضطربة تجنح إىل الجوانب املتطرفة»(٢). 

فاختالط بشار بالعرب والعجم واإلسالم والكفر ولد لديه اضطراب يف 
العقيدة، وال ميكننا أن ندافع عنه إال بحجة كان يحتج بها لنفسه حني 

قال لوالده: «ليس عىل األعمى حرج»(٣).

أما أبو العالء املعري قد ارتكز عىل الصور العقلية يف عدة مواضع ذُكرت 
يف تراثه العاليئ –خاصة لزومياته- ومنها أنه افتخر برجاحة عقله وقوة 

سلطانه، حني قال(٤): 

والعقل أنفس ما حبيت وإن يضع ** يوماً يضع، فغوى الرشاب وما حلب

ويف صورة أخرى يرى أن العقل مرآة اللبيب، قال(٥):
۱۱٦. راجع أیضا: الحصري القیرواني: زھر اآلداب وثمر األلباب، ۱/ ٤۲٤   

۱) كارل برولكمان: تاریخ األدب العربي، ۲/ ۱٥  
۲) د. یوسف خلیف: في الشعر العباسي، ص ۲۲   

۳) د. طھ الحاجري: بشار بن برد، دار المعارف، ط٥، ۱۹۸۰م، ص۱۷   
٤) أحمد أمین: فیض الخاطر، نشر مكتبة النھضة المصریة، مطبعة لجنة التألیف 

والترجمة والنشر ط۲، ۱۹٤٥م، ٦/ ۱۰۷   
٥) أحمد أمین: فیض الخاطر، نشر مكتبة النھضة المصریة، مطبعة لجنة التألیف 



۲۲٦

ويكذب يصدق  اإلخوان  مرائيه   ** يكن  اللبيب ومن  مرآة  اللب  أرى 

ويف صورة مشابهة للسابقة يؤكد أهمية العقل وأنه ال يقبل من الحديث 
إال ما يقتنع به، قال(١):

ونكر عرف  إليه  فيضوى  ـل،   ** بالعقـ  يوزن  املسموع  والحديث 

ويؤكد معني البيت السابق ذاته، بقوله(٢):

العقل به  أتوك  ما  يؤيد  مل  إذا   ** ضلة  يخربوك  ما  تقبلن  فال 

ويف موضع آخر أجرى أبو العالء حديثاً مع عقله، فقال(٣): 

وأولها مني  آخرها  بأن   ** يخربين  والحق  أسفارهم،  يتلون 

تأولها أو  إفكاً  األحاديث  صاغ   ** سفٍه  أخو  فليبتعد  ياعقل،  صدقت 

ومن اهتاممات أبو العالء أنه «قد اطلع عىل الفلسفة اليونانية وصداها 
يف الفلسفة اإلسالمية»(٤)، وذلك ألن «الثقافة اليونانية تعتمد عىل النظر 

والترجمة والنشر ط۲، ۱۹٤٥م، ٦/ ۱۰۸  
۱) المعري: اللزومیات، ۱/ ٤۷۷  
۲) المعري: اللزومیات، ۲/ ۲٥۹  
۳) المعري: اللزومیات، ۲/ ۲۹۳  

٤) أحمد أمین: فیض الخاطر، ص ۱۰۸  



۲۲۷

العقيل»(١).

ويؤكد أبو العالء عىل اهتاممه بالعقل، فقال(٢):

فهاته يقني  ذا  كنت  فإن  ـيل:   ** وتعلـ  ضالل  يف  نحن  إمنا 

وإن رجاحة عقل أبو العالء قد أوصلته لحقيقة أدركها بعقله ومل يدركها 
ببرصه وهي حقيقة الله سبحانه وحكمته، فقال(٣):

القهار حكمة  إال  بالفكر   ** يتبينوا  مل  عامٍء  يف  واإلنس 

واهتامم أبو العالء بالعقل جعله يستخدمه كمقياس لكل أمور حياته، 
«وعندما عرض األمور الدينية عىل العقل انتقد بعضها فأخطأ وعارضه 

الشعراء املتدينون»(٤).

الناس نسبه  العالء «فريق من  أبو  الباحثني حول عقيدة  وقد أختلف 
إىل اإللحاد والزيغ والزندقة رصاحة ... وفريق آخر من الناس نسبه إىل 

اإلميان ودافع عنه بل ألف يف ذلك كتاباً أو أكرث»(٥).

۱) إبراھیم عبد المجید اللبان: الفلسفة والمجتمع اإلسالمي، مكتبة النھضة المصریة، 
القاھرة، ۱۹٥۰م، ص ۷۱   

۲) المعري: اللزومیات، ۱/ ۲٤۲  
۳) المعري: اللزومیات، ۱/ ٥۷٦   

٤) أحمد أمین: فیض الخاطر، ص ۱۱۳  
٥) د. مصطفى الشكعة: األدب في موكب الحضارة اإلسالمیة، ص ٦٦۱   



۲۲۸

بعد؛  املعري  قراءة  نحسن  مل  «نحن  العالييل:  الله  عبد  الشيخ  ويري 
فضالً عن إحسان درسه، وأنا ال أقوله تواضعاً أو تعريضاً بل حقيقة كل 

الحقيقة»(١).

وعلينا أن نتفق بأن «الشكوك يف الدين مرحلة رضورية تظهر يف كل 
حضارة إنسانية عند انتقالها من حالة فكرية إىل أخرى أو عندما تلتقي 

ثقافتها بثقافات أجنبية مختلفة»(٢).

أما صالح بن عبد القدوس فكان «حكيامً أديباً فاضالً شاعراً مجيداً»(٣)، 
وكان يعتمد عىل العقل والتفكري للتغلب عىل مصائب الدهر، قال(٤):

عجائبه تقيض  ما  لدهر  عجبت   ** إنني  التفكر،  طول  وأسهرين 

ويف صورة أخرى يؤكد أنه يرى بعقله ما ال يراه ببرصه، فقال(٥):

استشري فيطرق إذا  استوت أحالمهم ** من يستشار  إذا  الرجال  ومن 

فينطق قال  ما  ويعرف  فريى   ** قلبه  واٍد  بكل  يجيل  حتى 

الصديق  من  خري  العاقل  الصديق  أن  القدوس  عبد  بن  صالح  ويرى 

۱) الشیخ عبد هللا العالیلي: المعري ذلك المجھول، دار الجدید، ط۳، ۱۹۹٥، ص ٤۹   
۲) د. محمد مصطفي ھدارة: اتجاھات الشعر العربي في القرن الثاني الھجري، ص 

   ۲٤٤
۳) یاقوت الحموي: معجم األدباء، ٤/ ۱٤٤٥. راجع أیضا: د. مجاھد مصطفي بھجت، 

التیار اإلسالمي في شعر العصر العباسي األول، ص۱۱۸
٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص۹۱   

٥) الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ۹/ ۳۰٥   



۲۲۹

األحمق الذي يتحدث دون تفكري، قال(١):

أحمق صديق  له  يكون  أن  من   ** له  خري  عاقالً  يعادي  وألن 

الصديق مصدق الصديق عىل  إن   ** أحمقاً  أن تصادق  بنفسك  فاربأ 

املنطق العقول  ذوي  عقول  يبدي   ** فإمنا  نطقت  إذا  الكالم  وزن 

فكان صالح بن عبد القدوس «يعظ الناس يف البرصة ويقص عليهم وله 
كالم حسن يف الحكمة»(٢)، فقال(٣):

مهادا للعباد  صري  واألرض   ** بقدرٍة  السامء  سمك  من  فوحق 

عنادا أردت  أو  قويل  صدقت   ** لهالك  الذنوب  عىل  املرص  إن 

من  نفسه  أشد رضر عىل  الجاهل  اإلنسان  أن  يرى  أخرى  ويف حكمة 
عدوه، فقال(٤):

نفسه من  الجاهل  يبلغ  ما   ** جاهٍل  من  األعداء  تبلغ  ما 

ومن حكمه املعروفة، قوله(٥):

۱) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۳۹۸   
۲) فوات الوفیات: ۱/ ۳۹۱. راجع أیضاً: ابن خلكان: فوات الوفیات، میكروفیلم، مكتبة 

اإلسكندریة، ص٤٦
۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص۹۲   

٤) الكتبي: فوات الوفیات، ۱/ ۳۹۱   
٥) یاقوت الحموي: معجم األدباء، ٤/ ۱٤٤٦   



۲۳۰

األجرب الصحيح  يعدي  كام  تعدي   ** فإنها  الديّن  معارشة  واحذر 

العقرب فهو  عنك  توارى  وإذا   ** واثق  بك  أنه  يحلف  يلقاك 

ومن حكمه أيضاً، قوله(١): 

ويعطب باللسان  يسلم  فاملرء   ** لفظه  من  واحرتس  لسانك  واحفظ 

ومن حكمه أيضاً، قوله(٢):

تستطيع ما  إىل  وجاوزه   ** فدعه  شيئاً  تستطع  مل  إذا 

وكان يتحدث عن فقدانه لحاسة البرص مرتكزا عىل اإلقناع العقيل، يف 
قوله(٣):

تنوب نوب  إنها  ودمعك   ** السكوب  العني  أيتها  عزاءك 

إليه  سبقه  مبا  القدوس  عبد  بن  صالح  «حظي  فقد  ديانته  عن  وأما 
بشار واملعري من االتهام بالزندقة»(٤)، وكان الزهد مدافعاً عن اتهامات 

۱) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۳۹۸   
۲) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۳۹۹   

۳) كارین صادر: أعالم الجبابرة معجم األدباء ذوي العاھات، ص ۱٦۹  
٤) عائشة عبد الرحمن: رسالة الغفران للمعري، ص٤۳٦.

 راجع أیضاً:  
د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۳۸٥   -



۲۳۱

الزندقة فقد كان «صالح بن عبد القدوس قد أكرث النظم يف الزهد ويف 
الوعظ ويف الحكم واألمثال»(١).

أما ربيعة الرقي فكان يرى أن العقل وسيلة ملعرفة الحقيقة من الكذب، 
ويعيننا عىل اتخاذ القرارات الصائبة، قال(٢):

معقل برئ  إال  منهام  وما   ** عليهام  بغياً  الواشون  كذب  لقد 

فلو كنت ذا عقٍل ألجمعت رصمكم ** برأيي ولكني امرؤ لست أعقل

وقد ذكر عبد الله بن املعتز ربيعة الرقي يف حديثه فقال: «كان ربيعة 
أشعر غزالً من أيب نواس»(٣)، ففطنة وذكاء ربيعة الرقي جعلته يفهم ما 
بني سطور الكالم ويرتجم رسالة محبوبته التي ضمنت سحراً وارسلتها 

مع رسول، قال(٤):  

منكتم إتيان  فأتت  وصيفًة   ** متهم  غري  رسوالً  سعاد  دست 

بالقلم خط  سحر  الصحيفة  ويف   ** بخامته  بقرطاٍس  الرسول  جاء 

ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۹۰   -
الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ۹/ ۳۰٤   -

د. مجاھد مصطفي بھجت: التیار اإلسالمي في شعر العصر العباسي األول،   -
ص۱۱۹ 

كارل بروكلمان: تاریخ األدب العربي، ۲/ ۱۷     -

۱) د. علي إبراھیم أبو زید: زھد المجان في العصر العباسي، ص ۱٦۳   
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦٥   

۳) أبو الفرج االصفھاني: األغاني، ط دار الكتب المصریة، ۱٦/ ۲٥٥   
٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦٦



۲۳۲

الفهم عىل  يخفي  وما  الجهول  عىل   ** تغيبه  ظلت  هوى  فتون  فيه 

وقد فهمت الذي أخفت فقلت لها ** بوحي بال ونعم من بني الكلم

الحب  إقناع محبوبته مبوافقته عىل  ربيعة  يحاول  ملا سبق  واستكامالً 
والهوى، ويطلب منها أن توافق بقولها نعم وإن مل تستطع فتقول عىس، 

وهو منتظر أي جواب منها يشعره باألمل، فقال(١):

نعم إيل  ليست عىس، وعىس صرب   ** نافعة  قلت  إن  إنها  نعم،  قويل: 

كرثة  ومن  املربزين»(٢)،  الشعراء  فحول  «أحد  فكان  جبلة  بن  أما عيل 
وسعيدا  مبتسام  يظهر  أن  ويحاول  النوم،  عنه  مينع  واألحزان  الهموم 
ويكتم حزنه رغم أن شوق أرصاف األسنة يف الحشا ملكت عليه، قال(٣): 

الجمر عىل  الراحتني  كقبض  أقام   ** دونه  النوم  مينع  هم  رب  أال 

بسطت له وجهي ألكبت حاسداً ** وأبديت عن ناٍب ضحوٍك وعن ثغر

وشوٍق كأطراف األسنة يف الحشا ** ملكت عليه طاعة الدمع أن يجري

ويف صورة أخرى يقنع عيل بن جبلة نفسه بانتظار الفرج، فقال(٤): 

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۷   
۲) ابن خلكان: وفیات األعیان، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، ۳/ ۳٥   

۳) شعر علي بن جبلة: جمع وتحقیق د. حسین عطوان، ص ٥٥    
٤) شعر علي بن جبلة: جمع وتحقیق د. حسین عطوان، ص ۷۱    



۲۳۳

بعىس أنفسا  نعلل   ** عىس  يكون  فرج  عىس 

النفسا يقبض  هامً  ــت   ** القيـ  وإن  تقنط  فال 

أيسا إذا  فرٍج  من  ء   ** املر  يكون  ما  فأقرب 

الُْعْرسِ  َمَع  «فَِإنَّ  تعاىل:  بقوله  السابقة  األبيات  يف  شاعرنا  تأثر  وقد 
يُْرسًا»(١).  

ويف صورة عقلية أخرى يرى عيل بن جبلة أن اإلنسان عليه أن يعزي 
نفسه مبا يعزي غريه من نوائب وسهام املنايا، قال(٢):

ووقع رائحات  املنايا  سهام   ** إنها  غريك  عزيت  مبا  تعز 

ويرسد عيل بن جبلة خربته يف الحياة، فقال(٣): 

إفهامي ويف  عقيل  يف  زادته   ** قويت  من  طوت  ما  الليايل  وأرى 

الرامي سهام  من  الرمية  حيث   ** الردي  سنن  من  املرء  أن  وعلمت 

لسانه  يف  بنوٍر  برصه  فقدان  عن  عوضه  الله  أن  يرى  العيناء  أبو  أما 
وسمعه، وذكاًء يف قلبه وعقله، قال(٤):

۱) سورة الشرح: آیة ٥     
۲) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۸۱      

۳) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۱۰٤
٤) دیوان أبي العیناء ونوادره: جمع وتحقیق أنطوان القوال، ص ۲۸      



۲۳٤

نور منهام  وسمعي  لساين  ففي   ** نورهام  عيني  من  الله  يأخذ  إن 

مشهور كالسيف  صارم  فمي  ويف   ** خطل  ذي  غري  وعقل  ذيك  قلب 

عن  بعيدة  كانت  فإن  مبحبوبته،  ذاكرته  يف  محتفظ  العيناء  أبو  وظل 
ناظره مل تكن بعيده عن قلبه وعقله، قال(١):

سلكا حيثام  القلب  يف  ذكرك   ** الفلكا  توسط  ليٍل  بدر  يا 

مشرتكا عليك  عقيل  تركت   ** فقد  نأيت  ناظري  عن  تلك  إن 

واعتمد أبو العيناء عىل اإلقناع العقيل يف حديثه للأممون كوسيلة لقضاء 
حاجته، قال(٢):

تجب كلها  حقوق  وللرجاء   ** كلهم  الناس  دون  رجوتك  لقد 

إن مل يكن يل أسباب أعيش بها ** ففي العال لك أخالق هي السبب

الغني والفقري،  العيناء مقارنة بني  ويف صورة عقلية تحليلية يعقد أيب 
فاملجتمع يجعل الغني الكاذب صادقاً، والفقري الصادق كاذباً، وهذا أكرب 

دليل عىل سيادة املال وسطوته فقد انقلبت كل املوازين، قال(٣):

محاال نطقت  وما  صدقت  قالوا:   ** كاذباً  تكلم  إذا  الغني  إن 

ضالال وقلت  هذا،  يا  وكذبت،   ** تصب  مل  قالوا:  أصاب  الفقري  وإذا 
۱) دیوان أبي العیناء ونوادره: جمع وتحقیق أنطوان القوال، ص ۳۹      
۲) دیوان أبي العیناء ونوادره: جمع وتحقیق أنطوان القوال، ص ۳۹      
۳) دیوان أبي العیناء ونوادره: جمع وتحقیق أنطوان القوال، ص ٤۰     



۲۳٥

وجالال مهابًة  الرجال  تكسو   ** كلها  املواطن  يف  الدراهم  إن 

قتاال أراد  ملن  السالح  وهي   ** فصاحًة  أراد  ملن  اللسان  فهي 

بأنه رغم فقدانه لحاسة  البصري يؤكد حديث من سبقوه  أبو عيل  أما 
أمورهم  قومه يف  يقود  أنه  إال  السري،  به يف  يقتاد  البرص وحاجته ملن 

ببصريته وعقله ورأيه الثاقب، قال(١):

راكب أنا  إذ  السري  يف  يب  ويقتاد   ** لوجهتي  الغالم  يهديني  كان  لنئ 

فقد يستيضء القوم يب يف أمورهم ** ويخبو ضياء العني والرأي ثاقب

يعتمد أبو عيل البصري عىل عقله يف جميع شؤونه، قال(٢):

طويل وباٍع  رحٍب  بذرٍع  ــه   ** أدركــ  العز  من  شامخاً  أرم  إن 

جميل بصريٍ  تلقيته  وه   ** مكــر  األمر  من  نابني  وإذا 

الرحيل بغري  فعاتبته  مــاً   ** يــو  بلٍد  يف  املقام  ذممت  ما 

ويف صورة أخرى يؤكد أبو عيل البصري أن اإلنسان إذا ذهب عقله ومات 
فهمه، فاملوت كفيل به، قال(٣):

۱) البغدادي: تاریخ بغداد، ص ۱٥۲       
۲) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۲۲٦       
۳) الصفدي: نكت الھیمان في نكت العمیان، ص ۲۲٦       



۲۳٦

العقول به  تستيضء  وكانت   ** عيل  أيب  عقل  مصباح  خبا 

كفيل بالباقي  املوت  فإن   ** منه  الفهم  مات  اإلنسان  إذا 

أما أبو الشيص فقد اعتمد عىل رجاحة عقله واتخذه نرباساً للتفريق بني 
الرثاء واملدح وجمعهام يف أبياته، فقد رثا الرشيد ومدح محمدا األمني، 

قال(١):

أنس ويف  وحشة  يف  فنحن   ** والنحس  بالسعد  جواٍر  جرت 

عرس ويف  مأتٍم  يف  فنحن   ** ضاحكة  والسن  تبيك  العني 

باألمس اإلمام  وفاة  ــكينا   ** ويبــ  األمني  القائم  يضحكنا 

الرمس يف  بطؤس  وبدر  خلد   ** الــ  يف  ببغداد  هذا  بدر  بدران: 

وقال أبو الشيص أيضاً يف رثاء الرشيد(٢): 

تدمع للعني  فقل  ـــس   ** الشمـــ  املرشق  يف  غربت 

تطلع حيث  من  غربت   ** شمســــا  قـــــط  رأينا  ما 

أما املؤمل بن أميل اعتمد عىل الجمع بني األضداد وقدم لنا أبرع الصور 

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷٥       
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۸۰       



۲۳۷

العقلية، يف قوله(١):

املنري القمر  من  مشابهة   ** فيه  أن  إال  املهدي  هو 

البصري عىل  مشكالن  أنارا   ** ما  إذا  فهام  وذا  ذا  تشابه 

نور ضياء  النهار  يف  وهذا   ** ليٍل  رساج  الظالم  يف  فهذا 

والرسير باملنابر  ذا  عىل   ** هذا  الرحمن  فضل  ولكن 

الوزير وال  باألمري  ذا  وما   ** أمري  فذا  العزيز  وبامللك 

الشهور نقصان  عند  منري   ** وهذا  ذا  ينقص  الشهر  وبعض 

ويف صورة أخرى يعتمد املؤمل بن أميل عىل الصورة العقلية يف املدح، 
قال(٢):

الهرب منكم  إليكم  ولكن  جرتم   ** إذا  نفر  منكم  غريكم  إىل  لسنا 

أما رستة بن أيب األبيض فقد اعتمد عىل الصورة العقلية إلثبات حقيقة 
مؤكدة وهي املوت، فإنه طريق جميع الخالئق، قال(٣):

نبيه كل  ومات   ** نبيٍل  كل  مات  قد 

وفقيه وفاضٍل   ** أديٍب  كل  ومات 

۱) الصفدي: نكت الھیمان في نكت العمیان، ص ۳۰۰        
۲) المرزباني: معجم األدباء، ٦/ ۲۷۳٥        
۳) المرزباني: معجم األدباء، ۳/ ۱۳۰۷        



۲۳۸

فيه الخالئق  كل   ** طريق  يوحشنك  ال 

املكفوفني قد تحدوا غريهم من  الشعراء  أن  إىل  .. نخلص  تقدم  ومام 
املبرصين ورفضوا االستسالم للعاهة وابدعوا يف رسم لوحاتهم الشعرية، 
فام ال يرونه بأبصارهم رأوه بعقولهم، وقد بالغ بعضهم يف األمر بقولهم 
أن فقدان حاسة البرص يقوي إبصار العقل ورأى نفسه يف مكانة تفوق 
املبرصين إبداعاً، وإذا كان «مفهوم اإلبداع يشري إىل العمليات العقلية 
التي تؤدي إىل الحلول واألفكار والتصورات واألشكال الفنية والنظريات، 
أو املنتجات التي تكون فريدة وجيدة»(١) فام قدموه يوجب علينا أن 

نقر بأنهم حقاً مبدعون. 

۱) د. شاكر عبد الحمید: األسس النفسیة لإلبداع الفني، ص ۳۸         



۲۳۹

المبحث الثاني
الصور الحسیة 

(البصریة – السمعیة – اللمسیة – الشمیة – الذوقیة)

«إننا نستطيع  ما حوله   اإلنسان  بأنواعها وسيلة إلدراك  الحواس  تعد 
الحقيقة  تلك  أن نظل عىل علم مبا يدور حولنا،  –باستخدام حواسنا- 

نأخذها قضية مسلامً بها»(١).

عليها  ويتعرف  املحسوسات  يدرك  وحسب-  الشاعر  وليس  «اإلنسان- 
قبل املجردات»(٢).

والشاعر األعمى «يشارك البصري يف بعض اإلدراكات فيكون يف قرب ما 
من مساواته. ألن كل منهام حي متحرك حساس مدرك، وإن كان األعمى 

أنقص إدراكاً من البصري»(٣). 

۱) ولیام ن. ماك بین. رونالد ك. جونسون: علم النفس یعرفك بنفسك. ترجمة د. عثمان 
لبیب فراج، ص ٥   

۲) د. محمد حسن عبد هللا: الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، ۱۹۸۱م، ص٤۳   
۳) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص۲۸   



۲٤۰

وهذا ال يعني أن األعمى يدرك املحسوسات إدراكاً كامالً كالبصري، فقد 
صدق قول الله تعاىل: « َوَما يَْستَِوي اْألَْعَمى َوالْبَِصرُي»(١).

فالتقديم  الحيس،  الجامل  تذوق  الشعراء من  «مل مينع  البرص  وفقدان 
الحيس نتاج الحواس وامللكات كلها، وهذا ما نهجه الشعراء العميان»(٢).

حواس  طريق  عن  الجامل  مبتع  يظفروا  أن  يستطيعون  «فاملكفوفون 
الشم والسمع واللمس»(٣).

كام أن «الصورة ال تقترص عىل الداللة البرصية، وإن الحاسة املنفردة، 
بقية  مع  تلتقي  ما  رسعان  طليعة  مركز  أو  راصدة  آلة  سوى  ليست 

الحواس يف عملية اإلدراك والتلقي»(٤). 

كام إن «االنفعال الذي يثريه فينا الفنان يكون قوياً حني ال يكتفي بصور 
اإلحساسات  أعمق  فينا  يوقظ  أن  يحاول  بل  باردة،  وسمعية  برصية 
الجسمية من جهة، وارفع العواطف األخالقية وأسمى املعاين الفكرية 

من جهة أخرى»(٥). 
۱) سورة فاطر: آیة ۱۹    

۲) أثر كف البصر على الصورة عند المعري للدكتورة رسمیة السقطي، بغداد، سنة 
۱۹٦٦م، ص ۳۹ 

۳) حیاة المكفوفین تألیف ھنري، ترجمة جمال بدران، طبعة النھضة العربیة، القاھرة، 
سنة ۱۹٦۱م، ص ٥٤     

٤) مقدمة لدراسة الصورة الفنیة للدكتور ذمیم الیافي، وزارة الثقافة، دمشق، الطبعة 
األولى سنة ۱۹۸۲م، ص۳۱     

٥) مسائل فلسفة الفن المعاصر: جان ماري جویو، ترجمة سامي الدروبي، دار الیقظة 



۲٤۱

فقط،  برصية  ليست  «املخيلة  أن  ويليك  ورينيه  وارين  أوسنت  يري 
وتصنيفات العلامء يف علم النفس وعلم الجامل متعددة، فليس هناك 
فقط صور ذوقية وشمية، بل توجد أيضا صور حرارية، وصور ضغطية 

من أصل جاميل مليس»(١).

«املعطيات  أن  يري  أنه  إذ  الرأي،  يف  هورتيك  لويس  يخالفهم  بينام 
فقد  فني،  إبداع  مادة  تشكل  التي  هي  وحدها  والسمعية  البرصية 
نشأت الفنون التشكيلية واملوسيقية استناداً إىل حاستي البرص والسمع، 
ترتبط  أن  ثابتة ميكن  تراكيب  والذوق  الشم  أحاسيس  يؤلف  ال  بينام 
أما  العضوية،  الصلة بوظائفنا  بها فكرة من األفكار، فهي تبقي وثيقة 
األحاسيس القادرة عىل االنفصال عن حياتنا الجسمية فتبقي عىل حالها 
حينام تندرج يف مواضيع خيالية، وتخضع للصيانة اللفظية، بيد أن اللغة 
والفراغ، ففي حيز  البرص  عامل  الشكل،  عامل  إال يف  األشياء  تبلغ لب  ال 
االمتداد يندمج الواقع الفراغي باملفهوم الذي يعرفه، ويحصل مطابقة 

بني الشكل والكلمة»(٢).

النموذج  هو  للصورة  شيوعاً  األكرث  النموذج  «إن  الباحثني  أحد  ويرى 
البرصي، وكثري من الصور التي قد تبدو غري حسية ال يزال لها يف الواقع 
رمبا  الصورة  أن  الواضح  ومن  بها،  ملتصقة  ضعيفة  برصية  ارتباطات 
تستمد من الحواس األخرى وتحتكم إليها أكرث مام تستمد وتحتكم إىل 

العربیة، دمشق، الطبعة الثانیة، سنة ۱۹٦٥م، ص۳۱     
۱) نظریة األدب: أوستن وارین ورینیھ ویلیك، ترجمة محیي الدین صبحي، المؤسسة 

الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، الطبعة األولى، سنة ۱۹۸۰م، ص ۱۹٤    
۲) الفن واألدب لویس ھورتیك، ترجمة الدكتور بدر الدین قاسم الرفاعي، وزارة 

الثقافة، دمشق، الطبعة األولى، سنة ۱۹٦٥م، ص۱۹     



۲٤۲

حاسة البرص»(١).

إىل  النقاد  بعض  حفز  ما  هو  الصورة  يف  الحسية  بروز  «ولعل رضورة 
تقسيم عنارص هذا الحس التصويري إىل حس برصي وسمعي وشمي 
املطالب  خالل  من  املوضوع  هذا  دراسة  وميكننا  ومليس»(٢).  وذوقي 

اآلتية: 

المطلب األول: الصورة البصریة.
المطلب الثاني: الصورة السمعیة.
المطلب الثالث: الصورة اللمسیة.
المطلب الرابع: الصورة الشمیة.

المطلب الخامس: الصورة الذوقیة.

۱) اللغة الفنیة: دي لویس، تعریب وتقدیم الدكتور محمد حسن عبد هللا، دار المعارف 
لمصر، الطبعة األولى، سنة ۱۹۸٥م، ص ٤٦     

۲) د. عبد هللا التطاوي: الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید، ص ۲٦    



۲٤۳

المطلب األول
الصورةُ البصریة

«البرص أدق الحواس حساسية وتأثراً بالواقع املحيط، فعن طريق العني 
يكون االحتكاك مبارشاً مبوضوع التجربة، بل إن هذه أسبق الحواس إىل 

إدراك هذا الواقع»(١).

فالشك أن لإلبصار أهمية يف تكوين الصورة «فالنظر الصحيح إذا تم عىل 
سداده ومل تعقبه آفة تنايف العلم حصل العلم باملنظور فيه»(٢). 

دعنا  وإدراكها،  الصورة  تكوين  يف  البرص  حاسة  ألهمية  عرضنا  وبعد 
الشعراء  عند  البرصية  الحسية  الصور  تلك  إذن  تكون  كيف  نتساءل 

العميان؟

۱) د. وحید صبحي كبابھ: الصورة الفنیة في شعر الطائیین بین االنفعال والحس، نشر 
اتحاد الكتاب العرب، ۱۹۹۹م، ص ۹۱   

۲) الجویني: كتاب اإلرشاد إلمام الحرمین الجویني، تحقیق د. محمد یوسف موسي، أ. 
علي عبد المنعم عبد الحمید، مكتبة الخانجي، ۱۳٦۹ه، ۱۹٥۰م، ص٦   



۲٤٤

الرد عىل السؤال السابق من خالل عرضنا لنامذج من الشعراء  ميكننا 
الشاعر  هذا  برد،  بن  بشار  يأيت  الشعراء  هؤالء  رأس  وعىل  العميان، 
ووصف  املظلم،  بالليل  املحاربني  حول  املنترش  والغبار  الحرب  وصف 

سيوف املحاربني بالكواكب التي تلمع يف ظالم الليل، قال(١):  

كواكبه تهاوت  ليل  وأسيافنا   ** رؤوسنا  فوق  النقع  مثار  كأن 

«تلك صورة برصية قدمها بشار واستحسنها كثري من النقاد»(٢).

أما أبو عالء املعري أىت بصورة برصية بديعة، فقال(٣):

بفان ليس  والظالم  فنيت،   ** األماين  بيض  فإن   ... علالين 

تذكران ما  بعض  من  فاجعالين   ** أناٍس  وداد  تناسيتام  إن 

الطيلسان أسود  كان  وإن  ـن   ** الحسـ  يف  الصبح  كأنه  ليٍل  رب 

الحريان وقفة  النجم  وقف   ** ملا  اللهو  إىل  فيه  ركضنا  قد 

يف األبيات السابقة يتذكر أبو العالء ذكرياته السعيدة التي تشبه 
الصبح يف الحسن وإن كانت تحمل بعض السواد ويناجي أصدقائه 

طالباً منهم األمان والدفء، وقدم لنا الشاعر صورة مكتملة حيث مزج 
۱) بشار: الدیوان، ۱/ ۳۱۸    

۲) ابن قتیبة: الشعر والشعراء، دار إحیاء العلوم، ص ٥۱٥. 
راجع أیضاً:

ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص۲٦  -
د. أحالم الزعیم: قراءات في األدب العباسي، ص ۱۷۰- ۲٦۷        -

۳) أبو العالء المعري: شروح سقط الزند، ۱/ ٤۲٥     



۲٤٥

بني األبيض واألسود ووصف حركة النجم وصوت مناجاته ألصدقائه، 
ولعلنا نجد تأثره بعاهته يف قوله «والظالم ليس بفان».

أما املؤمل بن أميل استخدم الصورة الحسية البرصية يف مدح املهدي، 
حيث قال(١):

املنري القمر  صورة  مشابه   ** فيه  أن  إال  املهدي  هو 

البصري عىل  مشكالن  أنارا   ** ما  إذا  فهام  وذا  ذا  تشابه 

نور ضياء  النهار  يف  وهذا   ** ليٍل  رساج  الظالم  يف  فهذا 

أما صالح بن عبد القدوس فقدم لنا صورة حسية برصية وصف فيها 
العود الذي إذا سقته يف غرسه وروي مبائه سيصبح مورقاً نرضاً بعدما 
بسبل  تشبيهها  أراد  الصورة  هذه  يف  الشاعر  ولعل  وجافاً،  يابساً  كان 
تربية النشء منذ الصغر فإذا تولينا أمرهم سيصبحون يف الكرب صالحني 

ونافعني، قال(٢):

غرسه يف  املاء  يسقي  كالعود   ** الصبا  يف  أدبته  من  وإن 

يبسه من  أبرصت  ما  بعد  من   ** نارضاً  مورقاً  تراه  حتى 

رمسه ثرى  يف  يواري  حتى   ** أخالقه  يرتك  ال  والشيخ 

۱) یاقوت الحموي: معجم األدباء، ٦/ ۲۷۳٤ 
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۹۰      



۲٤٦

ولعلنا نربر استخدامه ألفاظاً مثل (تراه، أبرصت) أنه تحدي عاهته أو 
سن  يف  «أرض  ألنه  البرص،  لحاسة  فقدانه  قبل  األبيات  هذه  قيل  أنه 

متقدمة وله يف ذلك أبيات»(١).

أما ربيعة الرقي استخدم الصور الحسية البرصية يف التغزل مبحبوبته، 
فقد صور عني محبوبته بالصياد، ونظراتها بالسهام، وثغرها باألقاحي ، 

قال(٢):

جراح غري  من  لك   ** قتيل  والله  أنا 

الرماح سمر  وال  ال   ** قتلتني  بسيٍف  ال 

بالسالح ال  بالهوى   ** قتول  للناس  أنت 

ومزاح وبغنٍج   ** وبدٍل  وبشكٍل 

كاألقاحي وثغٍر  ـن   ** صيوديـ  وبعينني 

أما عيل بن جبلة قدم لنا صورة برصية رائعة حيث وصف البدر بزائر 
الليل الذي يأيت مكتتامً حذراً مرتقباً غفلة الناس، وبزوال الليل يختفي 

ذلك البدر، قال(٣): 

جزعا وٍش  كل  من  حذراً   ** مكتتامً  زارين  من  بأيب 

۱) كارین صادر، نصیر الجواھري: أعالم الجبابرة، معجم األدباء ذوي العاھات، ص 
      ۱٦۹

۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۱      
۳) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۱۸       



۲٤۷

طلعا بدراً  الليل  يخفي  كيف   ** حسنه  عليه  نم  زائراً 

هجعا حتى  السامر  ورعي   ** أمكنت  حتى  الغفلة  رصد 

ودعا حتى  سلم  ما  ثم   ** زورته  يف  األهوال  ركب 

الذي منا  بالزرع  الدنيا وصور من فوقها  تأمل حال  العيناء قد  أبو  أما 
ونضج فتم حصاده وانتهي شأنه من الدنيا، قال(١):

ترصع؟ فوقها  حي  أكل   ** تصنع  ما  األرض  هذي  ويح  يا 

تزرع ما  تحصد  أشدهم   ** أتوا  ما  إذا  حتى  تزرعهم 

أما أبو عيل البصري يف صورة بديعة يشبه نفسه بالدهر يف رجاء ويأس 
من محبوبته، فرغم أنه يعلم أن نجوم الرثيا بعيدة وصعبة املنال، إال أن 

الوصول إىل محبوبته أكرث استحالة، قال(٢):

سخاط أو  رضا  ويف  حبيبي  من   ** ويأٍس  رجاٍء  يف  الدهر  فأنا 

الرصاط يف  لقاؤه  أو  دونه   ** الرثيا  فلمس  رمته  فإذا 

رباطي فأنحلتني  رباطاً   ** السقم  خلع  من  هواه  وكساين 

أما أبو الشيص فقد استخدم الصورة البرصية يف تشيبه الغالم بالبدر يف 

۱) دیوان أبي العیناء ونوادره: تحقیق أنطوان القوال، ص ۳۳       
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۳۹۸        



۲٤۸

ضيائه، قال(١):

مذرور املسك  منه  الفرق  يف   ** الدجي  يجلو  كالبدر  وشادٍن 

مزرور الدهر  منه  فالجيب   ** صدره  عىل  العني  يحاذر 

وقد حيك عبد الله بن املعتز عن أبو الشيص فقال: «أبا خالد العامري 
قال له من أخربك أنه كان يف الدنيا أشعر من أيب الشيص فكذبه، والله 
لكان الشعر أهون عليه من رشب املاء عىل العطشان، وكان من أوصف 

الناس للرشاب وأمدحهم للملوك، وكان رسيع الهاجس جداً»(٢).

كام أن د. شوقي ضيف يؤكد براعة أبو الشيص يف الشعر حيث قال: 
الصور  ورائع  املعاين  دقائق  من  إىل  نافذاً  الشعر  نسيج  يحسن  «كان 

واألخيلة»(٣).

۱) العباسي: معاھد التنصیص، ٤/ ۹۱         
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ٤٦٤        

۳) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۳٤۸         



۲٤۹

المطلب الثاني
الصورة السمعیة

ال تقل أهمية الصورة السمعية عن الصورة البرصية، فالكفيف يعتمد 
عىل حاسة السمع يف الرتكيز واالنتباه ملا حوله، فإصابة هؤالء الشعراء 
بالعمى «دفعتهم دفعاً إىل أن يتسلح البصري بتدريب حواسه األخرى، 
ومنها السمع واللمس، والشم، مام يعوضه عن فقدان البرص ويفوقه 

عىل أكرث املبرصين»(١). 

حيث  من  البرصية  «تيل  التي  الحسية  الصور  من  السمعية  والصورة 
القيمة الجاملية، وهام معاً يفضالن الحواس األخرى من حيث القيمة 

العقلية والثقافية»(٢).

ومن خالل السمع قد متكن الشعراء العميان من ربط األسباب 
باملقدمات والنتائج وادركوا أمور ال تدركها إال العني البارصة، وال شك 

أن هذا يرجع إىل شدة ذكائهم رغم عاهتهم. 

۱) ولید مشوح: الصورة الشعریة عند البردوني، ص ۲۷   
۲) د. یوسف مراد: مبادئ علم النفس العام، دار المعارف، القاھرة، ط۷، ۱۹۷۸، ص ٦۸   



۲٥۰

«وكان  السمعية،  للصور  استخداما  األدباء  أبرز  من  حسني  طه  ويعد 
التي عوض بها فقد  السمع عند طه حسني من أهم املصادر الحسية 
النور، وأصداء  الحجر، وزهزهة  الظلمة وأعامق  لون  بها  البرص، ورأى 

الخطر»(١). 

ومن املواقف الطريفة الواردة بشأن الصور السمعية، «ما ورد عن بشار 
الضحك،  أنه كان مبجلس فيه نساء وكانت إحداهن تكرث  بن برد من 
فالتفت بشار إىل جاره وقال له: أرأيت فالنة هذه؟ ألست تراها حسنة 
األسنان؟ فقال له جاره: وكيف عرفت هذا؟ قال إمنا تكرث من الضحك 

دون صويحباتها لتبدي جامل ثناياها»(٢).

إىل  دفعه  «الذي  بأن  لبشار  السابق  املوقف  عىل  النويهي  د.  ويعلق 
السمع،  ذلك هو عامه، ولذلك كان يرتجم ما يراه اآلخرون إىل حاسة 
إىل  الحاستني  هاتني  ويرتجم  البرص،  حاسة  إىل  السمع  حاسة  ويرتجم 
حاسة اللمس، ويضيف إليهم جميعاً حاسة الشم، فعل ذلك إذا وصف 

جامل الشعر، وجامل الغناء، وجامل جسم املرأة، وجامل حديثها»(٣).

ولقد ُسئل بشار بن برد عن سبب نجاحه وتفوقه يف قوله(٤):

كواكبه تهاوت  ليل  وأسيافنا   ** رؤوسنا  فوق  النقع  مثار  كأن 

۱)  د. محمد صادق الكاشف: طھ حسین بصیراً، ص ۱۰۲   
۲) مراجعات في األدب والفنون، ص ۱۲۱       

۳) قضایا في النقد والشعر للدكتور یوسف حسین بكار، طبعة دار األندلس، بیروت، 
ط۱، ۱۹۸٤م، ص ۱۱۳- ۱۱٤

٤) بشار: الدیوان، ۱/ ۳۱۸  



فرد بشار قائالً: «إن عدم النظر يقوي ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل 
أنشدهم  ثم  قريحته  وتذكوا  حسه  فيتوفر  األشياء،  من  إليه  ينظر  مبا 

قوله(١):

عميت جنيناً والذكاء من العمى ** فجئت عجيب الظن للعلم موئال

ويرى بشار أن األذن وسيلة لسامع العشق وإيصاله للقلب، قال(٢):

أعشق للمليحة  وقلبي  رخيامً   ** سمعته  كالماً  أذين  عشقت  لقد 

محلق بدر  الخمر  سقاه  كرمياً   ** البكا  عىل  يلوموا  مل  عاينوها  ولو 

معلق قرط  غيبت  وإن  بأذين   ** حديثه  كان  من  تناىس  وكيف 

يعلق أحد الباحثني عن أبيات بشار السابقة، فقال: «ومبتابعتنا لشعر 
بشار يف نطاق الغزل نجد أن حديث املرأة وصوتها ينوبان عنده عن 
مالحة الوجه ورشاقة القوام، والحديث طريقه السمع واألذن، ومالمح 
إذا  بشاراً  فإن  ثم  ومن  والبرص،  العني  القوام طريقهام  ورشاقة  الوجه 
وصف جسم املرأة وقوامها ضاع شعره يف حلبة من طرق هذا املوضوع 
من الشعراء املبرصين، وبخاصة عمر بن أيب ربيعة ومن سار عىل نهجه، 
يبدع  فإنه  نطاق وصف حديثها  يف  املرأة  يف  غزله  بشار  قال  إذا  وأما 
من  خري  بشار  يكون  ال  قد  األسامع،  ويستوف  النظر  ويلفت  ويجيد 
وصف حديث املرأة ولكنه عىل كل حال خري من كثريين ممن طرقوا 

۱) األصفھاني: األغاني، ط مطبعة التقدم، ۳/ ۲۳  
۲) دیوان بشار ۲/ ٤٥٥       



۲٥۲

إىل  يعمد  رضره  بسبب  فبشار  املجيدين،  الشعراء  من  املوضوع  هذا 
الغزل املوحي به عن طريق األذن ال العني، وهو لذلك يكرث من وصف 
حديث املرأة ويجيد صورته أكرث من إجادته الغزل الذي يكون وحيه 
النظر والرؤية، وهو يأيت يف هذا النطاق بصور تأخذ يف كثري من األحيان 

مبجامع اإلعجاب واإلطراب»(١).

ويف صورة غزلية أخرى لبشار، نجده متعلقاً بصوت محبوبته، قال(٢):

أحيانا العني  قبل  تعشق  واألذن   ** عاشقة  الحي  لبعض  أذين  قوم  يا 

قالوا مبن ال ترى تهذي فقلت لهم ** األذن كالعني تويف القلب ما كانا

وإن األذن تعشق قبل العني حقيقة مؤكدة، فيمكن لشاب أن يتعلق 
بفتاة عن طريق الوصف قبل رؤيتها، وهذا األمر مل يقترص عىل 

العميان وحدهم، فالعباس بن األحنف شاعر مبرص، قال(٣): 

تصف ومل  تقل  مل  ياليتها   ** واصفة  قول  الحب  يب  أوقع 

ويف صورة أخرى يؤكد بشار أن القلب يعشق قبل العني، فقال(٤):

قلبي مخالفة  فيها  قلوبهم   ** معرش  عبدة  حب  يف  يزهدين 

۱) رحلة الشعر من األمویة إلى العباسیة للدكتور مصطفى الشكعة، الدار المصریة 
اللبنانیة، القاھرة، ط٤، ۱۹۹٦م، ص ٥۹۹ 

۲) بشار: الدیوان، ٤/ ۲۰٦   
۳) دیوان العباس بن األحنف: تحقیق د. عاتكة الخزرجي، دار الكتب المصریة، 

القاھرة، ۱۹٥٤م، ص۲۱۳  
٤) دیوان بشار ۱/ ۳٥۳  



۲٥۳

فقلت دعوا قلبي مبا اختار وارتىض ** فبالقلب ال بالعني يبرص ذو اللب

وما تبرص العينان يف موضع الهوى ** وال تسمع األذنان إال من القلب

ويف صورة أخرى يستمتع بشار بحديث محبوبته، فقال(١):

زهرا كسني  الرياض  قطع   ** حديثها  رجع  وكأن 

سحرا فيه  ينفث  هاروت   ** لسانها  تحت  وكأن 

وعطراً ذهباً  ثيابها  ـــه   ** عليــ  جمعت  ما  وتخال 

يعلق أحد الباحثني عن أبيات بشار السابقة، فقال أنها: «صورة جميلة 
الرياض،  بقطع  وأدائه شبيه  نسقه  الذي هو يف  الحديث  لذلك  رائعة 
ولكن مجرد الروض ال يكفي بشار ليشبه به حديث محبوبته التي أنس 
فيها الجامل فيجعل املشبه به أكرث وأكرث وهو الرياض، ويجعلها رياضاً 
مزهرة، ومثت فرق يف مراتب الجامل بني رياض مجردة ورياض مزهرة، 
كل تلك األناقة الشعرية التعبريية صادرة من وحي الصوت الذي أخذ 
سبيله إىل قلب بشار عن طريق األذن وليس العني الفاقدة القدرة عىل 

اإلبصار»(٢). 

ويف صورة أخرى لبشار معتمداً عىل السمع، قال(٣):
۱) دیوان بشار ۲/ ۳۹٤-۳۹٥ 

۲) رحلة الشعر من األمویة إلى العباسیة، ص ٦۰۰  
۳) دیوان بشار ۲/ ٥۱۰  



۲٥٤

وقوام واضح  بوجه  تروق   ** حديثها  الربيع  كنوار  وبكر 

يعلق أحد الباحثني عن أبيات بشار السابقة، فقال: «الصورة التي رسمها 
للحديث وهو مسموع طبعاً، رائقة لطيفة، والصورة التي قدمها للوجه 
والقوام واملفروض أنها مرئية، ساذجة ضحلة، وهكذا نجد آفة العمى 
تقليد  حاول  فإذا  واإلبداع،  األصالة  من  بسامت  أمدته  قد  بشار  عند 

املبرصين قرص إبداعه ويبست ذراعه»(١).

أما املعري فقد وصف جامل صوت املرأة اللعوب التي تتخذه وسيلة 
إلغواء الرجال، قال(٢): 

مكلامت القلوب  وكلمن   ** قائالت  املسامع  وشنفن 

أما صالح بن عبد القدوس كتب أبياته عندما دخل السجن، وكان 
يائساً وال يشعر بلذة الحياة التي أصبحت كاملوت، قال(٣):

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ** فلسنا من األحياء فيها وال املوىت

الدنيا من  هذا  جاء  وقلنا  عجبنا   ** لحاجٍة  يوما  السجان  دخل  إذا 

الرؤيا عن  الحديث  أصبحنا  نحن  إذا   ** حديثنا  فجل  بالرؤيا  ونفرح 

أما ربيعة الرقي فقد شخص الحاممة وأوصاها بأن تبلغ سالمه 
ملحبوبته التي هجرته، وتسألها عن سبب ذلك الهجران وتعاتبها عىل 

۱) رحلة الشعر من األمویة إلى العباسیة، ص٦۰۱   
۲) المعري: اللزومیات،  ۱/ ۲۷٦

۳) امالي المرتضى: تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، ص ۱٤٥   



۲٥٥

ذلك، قال(١):

كالما له  أطيق  ال  حبيبا   ** سالما  عني  بلغي  حاممة 

عالما ياسكنى  وفيم  عالم   ** علينا  غضبت  للتي  وقويل 

ويف صورة أخرى لربيعة الرقي كان محباً لحديث محبوبته، قال(٢):

ملاما إال  نلتقي  أن  وما   ** قريب  وتحب  حديثها  أحب 

أما عيل بن جبل فقد اتخذ الصورة السمعية (القيان - املوسيقى) 
وسيلة لتحمل نوائب الدهر، قال(٣):

والعيدان القيان  سامع  ــر   ** الدهــ  نوب  عىل  الفتى  عون  نعم 

لسانه  يف  بنوٍر  برصه  فقدان  عن  عوضه  الله  أن  يرى  العيناء  أبو  أما 
وسمعه، وذكاء يف قلبه وعقله، قال(٤):

نور منهام  وسمعي  لساين  ففي   ** نورهام  عيني  من  الله  يأخذ  إن 

مشهور كالسيف  صارم  فمي  ويف   ** خطل  ذي  غري  وعقل  ذيك  قلب 

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۳   
۲) طبقات الشعراء ص ۱٦٤  

۳) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۲۰   
٤) دیوان أبي العیناء ونوادره: جمع وتحقیق أنطوان القوال، ص ۱۱      



۲٥٦

أما أبو عيل البصري فقد استبدل برصه بالسمع يف تحصيل العلم، فجعل 
سمعه محربًة وقلبه دفرتاً، قال(١):

الكتب يف  يخلد  ما  إال  العلم  من   ** مالها  العلم  طالبة  غدت  ما  إذا 

قلبي ودفرتها  سمعي  ومحربيت   ** عليهم  وجٍد  بتشمريٍ  غدوت 

أما أبو الشيص يف أوقات اللهو يفضل قرع الدفوف وعزف القيان 
وهام ال يدركان إال بالسمع، قال(٢):

العنان خليع  وليٍل  جموٍح   ** ليلٍة  فكم  السالم  عليك 

القيان وعزف  الدفوف  بقرع   ** جانبيه  يف  اللهو  بك  قرصت 

أما رسته بن أيب األبيض قدم صورة بديعة عندما وصف حاله وهو 
ينادي اإلخوة ويصيح فيهم شهرا ليكون بينه وبينهم سالم، ولكنهم مل 

يستجيبوا له وقيل له أنهم قد انضموا للخوان، قال(٣):

كليل عنهم  الزمان  قديم  من   ** لساين  الذين  اإلخوة  أيها 

الدليل يصيح  كام  شهراً  صحت   ** ما  إذا  حتى  للسالم  جنتكم 

۱) عبد هللا عبد الرحیم السوداني: رثاء غیر اإلنسان في الشعر العباسي، المجمع الثقافي 
أبو ظبي، ط۱، ۱۹۹۹م، ص ۱۳٦ 

راجع أیضاً:
د. یحیي شامي: موسوعة شعراء العرب، ۲/ ٥۲۱          -

۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷۸       
۳) یاقوت الحموي: معجم األدباء، ۳/ ۱۳۰۷       



۲٥۷

سبيل إليهم  إذن  يل  ما  قلت   ** عليهم  الخوان  أدخل  قد  قيل 

أما املؤمل بن أميل فكان يرى أن شدة جامل الحديث تجعله يسيطر 
عىل وحش الفالة، قال(١):

مطواعاً لكم  عبداً  وتركتني   ** أوجاعاً  يل  هيجت  قد  أبهار 

رساعا لجنن  به  الفالة  وحش   ** كلمت  لو  الذي  الحسن  لحديثك 

۱) كارین صادر: معجم األدباء ذوي العاھات، ص ۳٦۲، ۳٦۳  
راجع أیضاً: 

المرزباني: معجم الشعراء تھذیب المستشرقین أ.د سالم الكرنكوي، نشر مكتبة   -
القدس، مصر، د.ت، ص ۲۹۸        



۲٥۹

المطلب الثالث
الصورة اللمسیة

من  األشياء  وشكل  حجم  لتقدير  اللمس  حاسة  عىل  العميان  يعتمد 
حولهم، وعلينا مالحظة أن «اللمس والذوق والشم عبارة عن اتصاالت 

وليست هي اإلدراك»(١).

أنني مقرتب منها،  أعلم  أقرتب من شجرة،  العميان: «عندما  أحد  قال 
أمامي  أن  مطلقاً  أشك  ال  أنني  ذلك  أعلم،  كيف  أدري  لست  ولكني 
وبأناميل  فأجتنبها،  سبييل  تعرتض  التي  بالحواجز  أحس  إنني  شجرة، 

أتبني حجم الشجرة وشكلها»(٢).

ومن الشعراء العميان الذين استعانوا بالصور اللمسية، نجد بشار بن 
برد فقد ُوصف له جامل محبوبته أمامة، فطلب منها أن يلمسه، فقال(٣): 

فاملسينا نراك  ال  وإنا   ** بحسن  لنا  وصفت  قد  أمامة 

۱) الجویني: كتاب اإلرشاد تحقیق د. محمد یوسف موسى، ص ۱۸٥، ۱۸٦    
۲) مجلة المقتطف: عدد نوفمبر، ۱۹۳٦م، ص ۳۹۸    

۳) دیوان بشار ۲/ ٥۳۳   



۲٦۰

وكان بشار شغوفاً عىل ملس يد محبوبته وكفها الناعم، قال(١):

فتنات من  كن  بنان  وعض   ** بيمينها  مأخذي  إال  كان  وما 

الهفوات مجنونة  كبد  عىل   ** للقائنا  خضبت  كف  وموضع 

ودامئاً  أجسادهن،  يتحسس  كان  ألنه  بشار  من  تنفر  الفتيات  وكانت 
يطلنب منه التحدث بدالً من ملسهن بكفه، فيعلق بشار عن هذا املوقف 

بقوله(٢):

يدكا واكفني  تكلم   ** بها  خلوت  وقد  تقول 

ويصف بشار جامل قوام محبوبته، بقوله(٣):

ياللعجب عجب  وبدل   ** خرعب  بقوام  تيمتني 

ويصف بشار خد محبوبته وكفها الناعم، فقال(٤):

سبحوا بها  لقوم  أشارت   ** إذا  وكف  أسيل  وخد 

۱) الدیوان ۱/ ٤۱۰
۲) الدیوان ۲/ ٤٥۹ 
۳) الدیوان ۱/ ۳۰۸
٤) الدیوان ۱/ ٤٦٦



۲٦۱

ويف صورة مشابهة للسابقة، يصف بشار جامل خد محبوبته، فقال(١):

الشيفراين خد  مثل   ** أسيل  خد  ولها 

ويشبه بشار الفتيات بأنهم كالحور نواعم أوجهاً وجلوداً، قال(٢):

وجلوداً أوجهاً  نواعم  حور   ** محرق  بنات  من  أوانس  ودمي 

ويحقد بشار عىل كل يشء ميس محبوبته، فقال(٣):

بحسود حبها  لوال  كنت  وما   ** ميسها  يشء  كل  عليها  حسدت 

بشار  وجعله  بالعني  يكون  «الحسد   : أن  الشكعة  مصطفى  د.  قال 
باللمس»(٤).

وعلق أحد الباحثني عىل البيت السابق بقوله: «فقد غلبت عىل بشار 
طبيعة تعبري الرجل الرضير حني استعمل اللمس بدل الرؤية، فقد جرت 
ولكن  اللمس،  أو  للحس  وليس  العني  لرؤية  الحسد  يكون  أن  العادة 
النظر عند  اللمس عنده مقام  الذي يقوم  املكفوف  هي طبيعة بشار 

۱) الدیوان ۲/ ٥٤۰
۲) الدیوان ۲/ ٥۱   
۳) الدیوان ۱/ ٥۰۸

٤) د. مصطفى الشكعة: رحلة الشعر من األمویة إلى العباسیة، ص ٦۰٤     



۲٦۲

املبرصين»(١).

ويف صورة أخرى لبشار يستخدم حاسة اللمس لهتك حجاب الشمس، 
فقال(٢):

دما متطر  أو  الشمس  حجاب  هتكنا   ** مرضبة  غضبًة  غضبنا  ما  إذا 

وسلام علينا  صىل  منٍرب  ذوى   ** قبيلٍة  من  سيداً  أعرنا  ما  إذا 

أما أبو الشيص فقد اعتمد عىل حاسة اللمس عند حديثه عن محبوبته، 
فقال(٣): 

ينقضب اللني  من  أعاليه  ومالت   ** إزاره  يف  ما  ارتج  ما  إذا  يكاد 

ميلء  فتجده  به  وتفتش  قلبه  تلمس  املحبوبة  يد  الشيص  أبو  وجعل 
بدموع العاشقني، قال(٤):

وبالنحيب بالعويل  لرسك   ** قلبي  فتشت  لو  والله  أما 

القلوب ألسنة  الغيب  بظهر   ** تالقوا  إذا  العاشقني  دموع 

۱) رحلة الشعر من األمویة إلى العباسیة ص٦۰٤ – ٦۰٥    
۲) الدیوان ٤/ ۱٦۳

۳) طبقات الشعراء ص ۸۱    
٤) العباسي: معاھد التنصیص وشواھد التلخیص، ٤/ ۹۳     



۲٦۳

أما املعري فقد عرب عن العناق بصورة ملسية، يف قوله(١):

وفارك قاٍل  بني  وداٍع  وأي   ** تشبثا  الوداع  عند  أعانقها 

أما ربيعة الرقي يصف ملمس راحتي ممدوحه، فقال(٢):

هاللها وكنت  كواكبها  كانوا   ** بلدٍة  يف  تسايروا  امللوك  وإذا 

عقالها براحتيك  حللت  حتى   ** معقولًة  تزل  مل  املكارم  إن 

أما عيل بن جبلة جعل ملمس الراحتني جالباً للكرم، فقال(٣):

بالعطاء الناس  بخل  ما   ** راحتيه  الناس  ملس  لو 

ويف صورة حزينة تلمس أبو العيناء الصبا يف يديه فلم يجد إال الصبابة 
واألسف، قال(٤):

واألسف الصبابة  إال   ** الصبا  من  يدي  يف  ما 

وقف وال  أمل  وال   ** أقام  فام  الشباب  جاء 

فانرصف الزيارة  مل   ** كزائٍر  الشباب  كان 

۱) المعري: اللزومیات، ۲/ ۳۷۰     
۲) المرزباني: معجم األدباء، ۳/ ۱۳۰۳     

۳) شعر علي بن جبلة: جمع وتحقیق د. حسین عطوان، ص ۲۹    
٤) دیوان أبي العیناء: جمع وتحقیق أنطوان القوال، ص ۳٥     



۲٦٤

أما أبو عيل البصري فكان يعتمد عىل ملس يد الغالم أثناء السري، فقال(١):

راكب أنا  إذ  السري  يف  ويقتادين   ** لوجهتي  الغالم  يهديني  كان  لنئ 

أما املؤمل فقد وصف فقدانه للبرص، بقوله(٢):

برص له  يخلق  مل  املؤمل  ليت   ** النظر  الحرية  يوم  املؤمل  شف 

۱) د. شوقي ضیف: العصر العباسي الثاني، ص ٤۱۸     
۲) أبو الفرج االصفھاني: األغاني، ط دار الكتب المصریة، ۲۲/ ۲٥۰     



۲٦٥

المطلب الرابع
الصورة الشمیة

فيحكم   ... األنف  وسيلتها  الخمس  الحواس  من  واحدة  حاسة  «الشم 
عىل كل نوع من أنواع الشموم مشرتكاً مع الحواس األخرى التي هي 

مبجموعها وسائل لإلدراك من جملة الوسائل»(١).

الرئة،  «الشم حصيلة واحدة من الحواس الخمس، وسيلتها األنف إىل 
فالجهاز العصبي يقوم بعملية التقرير، فيحكم عىل كل نوع من أنواع 
املشموم، ثم إن الروائح مثل األلوان، منها حارة أو لطيفة معتدلة، ومنها 

رطبة، أو مثرية، أو ثقيلة»(٢).

ومن الشعراء الذين استعانوا بحاسة الشم يف أشعارهم نجد بشار بن 

۱) كارین صادر: معجم األدباء ذوي العاھات، ص ۳٦۲- ۳٦۳ 
راجع أیضا: 

المرزباني: معجم الشعراء تھذیب المستشرقین أ.د سالم الكرنكوي، نشر مكتبة   -
القدس، مصر، د.ت، ص ۲۹۸      

۲) مبادئ علم النفس العام للدكتور یوسف مراد، دار المعارف بمصر، الطبعة السابعة، 
۱۹٦٥، ص ٦٤      



۲٦٦

برد فقد اعتمد عىل حاسة الشم يف مدح عمرو بن العالء، قال(١):

نم ثم  عمراً  لها  فنبه   ** العداة  حروب  نبهتك  إذا 

شم قبل  ريحانة  ألمدح   ** أكن  مل  زعموا  الذي  ولوال 

ويف صورة أخرى لبشار يجعل للزيارة رائحة، فقال(٢):

الديك بيضة  تجعليها  وال  عودي   ** واحدة  الدهر  يف  مرة  زرتنا  قد 

فيك من  الفردوس  برائحة  حسبي   ** منازلنا  يف  حيل  الله  رحمة  يا 

ويشبه بشار رائحة محبوبته بالطيب، فقال(٣):

فائح الدهر  طيبها  لكن  الدهر  من   ** برهة  الطيب  مسها  ما  وزائرة 

ويف صورة أخرى يتذكر محبوبته مبجرد شم رائحة الريحان، قال(٤):

ريحها املسك  وافق  تطيب  مل  إذا   ** التي  رائحة  الريحان  يذكرين 

ويف صورة مشابهة للسابقة، شبه بشار محبوبته برائحة الريحان، قال(٥):

وطيب ريحان  ريح   ** شوقي  هيج  فلقد 
۱) بشار: الدیوان، ٤/ ۱٥۹     
۲) بشار: الدیوان، ٤/ ۱۲٤    

۳) بشار: الدیوان، ۱/ ٥۰۳      
٤) بشار: الدیوان، ۱/ ٤۹۳      
٥) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۷٥      



۲٦۷

ويف موضع آخر لبشار شبه قوام محبوبته اللني بالريحان، قال(١):

مناد الريحان  من  غصن  لني  يف   ** روادفها  فارتجت  لرتكب  قامت 

والريحان  بالروح  محبوبته  رائحة  بشار  شبه  أخرى،  بديعة  ويف صورة 
واملسك املفتوت، قال(٢):

والليت الجيد  زهاه   ** الحسن  زاهر  بوجه 

مفتوت املسك  فيه  ن   ** والريحا  الروح  كأن 

يشم  ليظل  نفسه  أنه حرمه عىل  إال  للريحان  بشار  ورغم شدة حب 
ريحانة واحدة أال وهي محبوبته، قال(٣):

البلد ريحانة  يا  أشمك  حتى   ** ونارضة  بستان  ريحان  أرحمت 

وشبه بشار رائحة محبوبته كأن عىل نحرها فأرة من املسك مذبوحة، 
قال(٤):

تذبح جيبها  يف  املسك  من   ** فأرة  نحرها  عىل  كأن 

۱) بشار: الدیوان، ۲/ ٤۳
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۳۸٦ – ۳۸۷      

۳) بشار: الدیوان، ۲/ ۲۰۷      
٤) بشار: الدیوان، ۱/ ٤٦٥      



۲٦۸

وشبه بشار محبوبته باملسك املخلوط بالعنرب، قال(١):

بالعنرب يخلط  ــذي   ** الــ  املسك  نفس  يا  أال 

األعرس ميعادك  عىل   ** شخص  من  الله  شفاك 

ويشبه بشار رائحة محبوبته باملسك ووجهها بالشمس كأنها حوراء من 
الفردوس، قال(٢):

حوراء جاءت من الفردوس مقبلة ** فالشمس طلعتها واملسك رياها

من  تفوح  التي  املسك  رائحة  شبه  أنه  لبشار  الطريفة  الصور  ومن 
محبوبته أنها غلبت ريح البصل، قال(٣):

البصل ريح  عىل  املسك  غلب   ** بصالً  منها  أدنيت  وإذا 

ويف صورة غري مألوفة شبه بشار رائحة فم محبوبته باملسك املخلوط 
بالخمر، قال(٤):

راح كأس  يف  فت  املسك  نفحة   ** عنه  املخرب  يحيك  وبثغر 

وقد بالغ بشار يف األمر حتى جعل ريق محبوبته يهب املسواك الطيب، 

۱) بشار: الدیوان، ۲/ ۳۸۳      
۲) بشار: الدیوان، ۲/ ٥٥٦      
۳) بشار: الدیوان، ۲/ ٤٦٥      
٤) بشار: الدیوان، ۱/ ٤۹۱      



۲٦۹

قال(١):

ثنيتيك بطيب  له  فطاب   ** ريقاً  املسواك  عىل  له  وهبت 

ويتخذ بشار أطراف املساويك أكرب دليل عىل أن محبوبته أطيب الناس 
ريقاً، قال(٢):

املساويك أطراف  شهادة  إال   ** مخترب  غري  ريقاً  الناس  أطيب  يا 

ويف صورة أخرى يعرتف بشار أن رائحة محبوبته ال تفارق أنفه، قال(٣):

غابا ما  األنف  يلقي  املسك  وشاهد   ** به  اعتربت  منها  منظر  لنا  بدا 

ومن شدة حب بشار ملحبوبته ولرائحتها العطرة يطرد النوم من عينيه 
حتى وإن كان يريد السلو، قال(٤):

ثيابه وطيب  أرقى  بخياله   ** أزل  ومل  السلو  به  أروم  إين 

أما أبو العالء املعري استخدم حاسة الشم يف رثاء والدته، قال(٥):

۱) بشار: الدیوان، ۲/ ٤٦۱      
۲) بشار: الدیوان، ۲/ ٤٦۰      
۳) بشار: الدیوان، ۱/ ۱٦۰      

٤) بشار: الدیوان، ۱/ ۲٤۲
٥) المعري: شروح سقط الزند، التبریزي والبطلیوسي والخوارزمي – تحقیق مصطفي 

السقا، إشراف د. طھ حسین، الدار القومیة للطباعة والنشر، ۱۹٦٤، ط دار الكتب 
المصریة، ۱۹۷٤، ص ۱٤۲۰      



۲۷۰

السالم أرج  روحها  يبلغ   ** رسول  أما  املنون  ركب  فيا 

الختام مفضوض  املسك  مبثل   ** منه  الكافور  يصحب  ذكياً 

الرائحة  ذو  محبوبته  منزل  إىل  يقوده  الشوق  فإن  الرقي  ربيعة  أما 
العطرة، فقال(١):

تذوده عنه  فأنت  عراك  شوق   ** عيده  حبيبك  من  قلبك  اعتاد 

فيقوده الهوى  ذا  يغلب  والشوق   ** فقاده  الفؤاد  غلب  قد  والشوق 

وبروده خزوزه  عليه  عطر   ** كنيسٍة  غزال  مراٍر  دار  يف 

ويف صورة أخرى لربيعة الرقي قد جعل فم املحبوبة يزد املسواك طيباً 
كأن عليه مسكاً أو مداماً، قال(٢):

مداماً أو  مسكاً  عليه  كأن   ** عذاباً  برداً  ببشامة  جلت 

البشاما طيبت  أنت  ولكن   ** طيباً  فاك  البشامة  تزد  فلم 

أما عيل بن جبلة يصف رائحة الخمر، فقال(٣):

بليوس قداتها  توارى  ما   ** حتى  الدهر  أرقها  وشموٍل 

الكؤوس خدود  يف  صفراء  وهي   ** الندامى  خدود  يف  اللون  وردة 

عروس مداك  عىل  جساد  ــف   ** الكــ  عىل  منها  الشعاع  وكأن 

۱) أبو الفرج االصفھاني: األغاني، ط دار الكتب المصریة، ۱٦/ ۲٦۳      
۲) طبقات الشعراء ص ۱٦٥      

۳) شعر علي بن جبلة: جمع وتحقیق د. حسین عطوان، ص ۷٥      



۲۷۱

أما أبو عيل البصري فقد شبه ابتسامة محبوبته بزهور األقاحي، قال(١):

الغزالن أعني  بأمثال  ــظرن   ** وينــ  أقاٍح  عن  يبتسمن 

أما أبو الشيص شبه محبوبته باملسك، قال(٢):

لعب يف  وأنت  نفيس  تتلف   ** الذهب  سمية  يا  تنصفي  مل 

يطب ومل  يتخذ  مل  لوالك   ** ومن  الزيك  املسك  عم  ابنة  يا 

نسب من  بذلك  فأكرم  ـتح   ** الريــ  ويف  السواد  يف  املسك  ناسبك 

۱) الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ۱۹/ ۱٥۳      
۲) العباسي: معاھد التنصیص وشواھد التلخیص، ٤/ ۹۳      



۲۷۳

المطلب الخامس
الصورة الذوقیة

«الصورة الشعرية هي تجربة معاشة عىل أرض الواقع، وحني نعرث عىل 
صورة فإننا نعرث من خاللها عىل تجربة معاشة حقاً، وبعبارة أخرى البد 

للشاعر أن يكون قد رأى أو أدرك –حساً- ما استطاع أن يتخيله»(١).

وكانت لحاسة التذوق أثر بالغ عىل الشعراء العميان، ومنهم بشار بن 
برد فقد شبه الهوى بالطعام والرشاب، يف قوله(٢):

ركائبه أوٍب  كل  يف  توجهه   ** الهوى  من  أخوك  ذواقا  كان  إذا 

مذاهبه كثريٍ  رحاٍل  مطية   ** تكن  وال  الفراق  وجه  له  فخل 

ويصف بشار ريق محبوبته بالشهد ومباء الفرات، قال(٣):

اللثات عذب  بارد   ** شتيت  طعم  وبذي 

۱) د. عبد هللا التطاوي: الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید، ۱/ ۲٦      
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۳۰۷       

۳) بشار: الدیوان، ۱/ ٤۱۸    



۲۷٤

الفرات باملاء  شيب  ــد   ** شهــ  ذوب  من  طعمه 

ويف صورة أخرى يصف بشار ريق محبوبته بالعسل والزنجبيل والخمر، 
قال(١): 

راح وريح  الزنجبيل  وطعم   ** جنيا  عسالً  بريقها  كأن 

ويشبه بشار ريق محبوبته مبرشوٍب يشفي أمراض الكبد، قال(٢):

كبدي عىل  غلة  به  أشفي   ** بريقتها  مرشباً  يل  ليت  يا 

ويف صورة أخرى يشبه ريق محبوبته بالخمر، فقال(٣):

جار مذهب  يف  فضة  حسنها  يا   ** صافية  صهباء  ريقتها  كأن 

ويف حب «عبدة» يرجوها بشار بأن تهديه رشبة من ريقها، قال(٤):

أهديت يل الطيب يف ريحان ساحرة ** يا «عبد» ريقك أشهى يل من الطيب

ملكروب روحاً  مهدية  كنت  إن   ** بها  نعيش  منه  رشبة  لنا  أهدي 

۱) بشار: الدیوان، ۱/ ٤۷۰      
۲) بشار: الدیوان، ۲/ ۱۲۸ 

۳) بشار: الدیوان، ۲/ ۲٥٥       
٤) بشار: الدیوان، ۱/ ۱٤٥       



۲۷٥

أما عن محبوبته «أم مالك» يتمنى بشار أن يذق ولو رشبة من ريقها 
ليربأ من السقم، قال(١):

لربيت ريقها  يوماً  ذقت  ولو   ** مالك  أم  من  يزداد  سقمي  أرى 

ورضيت الهوى  مات  فعلت  ولو   ** رضابها  من  رشبة  سقتنا  إن  فام 

أن ريقها دواء ألي داء يصيبه،  أما عن محبوبته «سعدى» يرى بشار 
قال(٢):

دواء داء  لكل  فاسقينيه   ** الشفاء  الدجيل  يابن  سعدى  ريق 

ويف صورة أخرى يتمنى بشار أن يروي ظأمه برشبة من فم محبوبته، 
قال(٣):

رويت بفيها  أسقي  ولو  شوقاً   ** وجهها  إىل  ظآمن  أصبحت 

ويرى بشار أن ريق محبوبته مينحه الرضا والرسور، قال(٤):

واملرسح العيش  لك  وطاب   ** متت  مل  ذقته  إذا  وثغر 

فاها  مس  قد  مسواكاً  اهدته  فقد  محبوبته،  مبسواك  بشار  ويحتفظ 

۱) بشار: الدیوان، ۱/ ٤۰٦- ٤۰۷       
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ٥۳ 

۳) بشار: الدیوان، ۱/ ٤۰۱
٤) بشار: الدیوان، ۱/ ٤٦٦       



۲۷٦

وريقها فأصبح مثل الشهد راح، قال(١):

بإصالح همت  وما  فيها  طعم  ما   ** لتعلمني  مبسواك  يل  تسوكت 

بالراح الشهد  مثل  الطعم  مثلوجة   ** ريقتها  املسواك  عىل  اتتني  ملا 

يا صاح املسواك  ذا  ياليتني كنت   ** له  قلت  ثم  فاها  ما مس  قبلت 

ويف موضع آخر لبشار ينفر من ود محبوبته املر، فقال(٢):

رويت منا  كنت  إن  وروينا   ** طعامً  املر  ودك  من  شبعنا  قد 

وإن اإلحساس باملرارة ال يفارق بشار، فقال يف محبوبته «صفراء»(٣):

موصب ولييل  مر  به  فيومي   ** مسني  صفراء  حب  إال  وماذاك 

ويف صورة مشابهة للسابقة، يشعر بشار مبرارة الهوى، فقال(٤):

فجنبا جنباً  الهوى  يقلبك   ** مر  عليك  واملساء  ومتيس 

الدنيا  حالوة  إلدراك  وسيلة  التذوق  جعل  فقد  املعري  العالء  أبو  أما 
ومعاصيها، قال(٥):

۱) بشار: الدیوان، ۱/ ٤۸۸       
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۳٦۹       

۳) بشار: الدیوان، ۱/ ۲۹۹
٤) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۱۳       

٥) المعري: اللزومیات، ۱/ ۲٤٥        



۲۷۷

جرعاتها وتغصها  فتلذه   ** بقائها  ورد  املهجات  نستعذب 

عىل  معتمدا  اللئيم  مصاحبة  من  يحذرنا  القدوس  عبد  بن  صالح  أما 
الصورة الذوقية، قال(١): 

األجرب الصحيح  يعدي  كام  يعدي   ** فإنه  اللئيم  مصاحبة  احذر 

العقرب فهو  عنك  توارى  وإذا   ** واثق  بك  أنه  يحلف  يلقاك 

الثعلب يروغ  كام  منك  ويروغ   ** حالوًة  اللسان  طرف  من  يعطيك 

أما ربيعة الرقي يشمئز مبن يرصفون أموالهم عىل رشاب الخمر، فقال(٢):

القصاص مخيش  ــذات   ** اللــ  يف  األموال  مهلك 

عقاص ذات  فينه   ** وسقته  سقتني  قد 

رصاص أباريق  ال   ** لجنٍي  أبارق  يف 

ويف صورة مشابهة للسابقة، يستعني عيل بن جبلة يف الصورة الذوقية 
برشاب الخمر، فقال(٣):

وطاس إبريق  العيش  ألذ   ** أناس  فللدنيا  الدنيا  دع 

شامس لها  النفوس  يف  ولكن   ** لني  الرأس  يف  لها  وصافية 

۱) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۳۹۸        
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۰

۳) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۷۲        



۲۷۸

كاس عليه  يحيك  ال  شعاعاً   ** منها  تدير  النديم  يد  كأن 

أما أبو العيناء فقد جعل لبؤس املعيشة مذاق، قال(١):

وما من فتًى ما ذاق بؤس معيشٍة ** من الدهر إال ذاقها حني يعشق

العيناء وصف املعروف بأن مذاقه حلو ووجهه  ويف صورة أخرى ألبو 
جميل، قال(٢):

فجميل وجهه  وأما  فحلو   ** مذاقه  أما  كاملعروف،  أر  ومل 

أما أبو الشيص فإنه يتلذذ بطعم املالمة، قال(٣):

السلطان من  ال  صدودك  أخىش   ** وإمنا  فيك  بالسلطان  هددت 

يلحاين الذي  مني  الرشا  أخذ   ** درى  فلو  املالم  يف  اللذاذة  أجد 

۱) دیوان أبي العیناء ونوادره: تحقیق انطوان القوال، ص ۳۸        
۲) دیوان أبي العیناء ونوادره: تحقیق انطوان القوال ص ٤٥       

۳) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۲٥۸ 
راجع أیضا: 

ابن قتیبة: الشعر والشعراء، ط دار المعارف، ۲/ ۸٤۳           -



۲۷۹

المبحث الثالث
الصور الكلیة والجزئیة

«العمل األديب – بعامة– يتوقف عىل الدقة يف الصياغة»(١)، وتتمثل هذه 
الدقة يف صياغة الصور وتوظيفها، وقال د. عيل شلق: «يجب أن تكون 

الصورة وافية حية تحس وتشعر كام يحس ويشعر األحياء»(٢).

والحالة  الذهني  املعنى  عن  يعرب  «التصوير  أن  قطب  سيد  د.  يرى 
النفسية»(٣).

العسري  يكون من  «فقد  وبيئتهم،  الشعراء  بحياة  الفنية  الصور  وتتأثر 
وجود صورة فنية خالصة املوضوعية، ألن ما ينتجه املبدع من الصور 

متأثر برؤيته وموقفه مبارشة»(٤).

۱) د. محمد غنیمي ھالل: النقد األدبي الحدیث، ص ۳۸٦
۲) د. علي شلق: ابن الرومي في الصورة والوجود، المؤسسة الجامعیة للدراسات 

والنشر والتوزیع، ط۱، ۱۹۸۲م، ص ۱۸۸
۳) سید قطب: التصویر الفني في القرآن، دار المعارف، ط۱۰، ۱۹۸٦م، ص ۳٤

٤) د. عبد اإللھ الصائغ: الصورة الفنیة معیاراً نقدیاً، ط۱، دار الشئون الثقافیة العامة 
(آفاق عربیة)، العراق، ط۱، ۱۹۸۷م، ص ۱۸٥



۲۸۰

ويرى د. كيالين حسن أن «الفنان ال يستمد صوره وأخيلته من الفراغ، 
وإمنا يستمدها من مالحظاته، ومشاهداته، وقراءاته، وغري ذلك مام يثري 

فكره ووجدانه»(١).

تصويرية  قدرات  لديهم  أن  البد  الدراسة-  املكفوفني –محل  وشعرائنا 
خاصة مختلفة عن املبرصين، «فالكفيف يعيش تحت تأثري عاهته ال 
يستطيع نسيانها والتآلف معها – عىل اإلطالق – وإن حصل تآلف نسبي 
فإن عمره قصري ال يلبث أن يزول، ليظهر اإلحساس الحقيقي، وإن ظهر 

تجاوز العاهة»(٢). 

بكف  الشخصية  تأثر  مدى  «يتوقف  أن  عثامن  الفتاح  عبد  د.  ويرى 
البرص عىل درجة اإلبصار والسن عند حدوث العمى»(٣).

وتؤكد د. مليس محمد منصور عىل أن «املصابني بعد سن الخامسة أعىل 
التصور  أعىل يف  الخامسة  قبل سن  املصابني  بينام  البرصي،  التصور  يف 

الحايس للحواس األخرى»(٤).

ويعقب د. صموئيل مغاريوس عن سبب اختيار هذه السن لتصنيف 
املكفوفني كلياً وجزئياً بقوله أن: «أما اختيار سن الخامسة لهذا التقسيم 
أو كلياً- قبل سن  فإنه يقوم عىل افرتاض أن من يفقد إبصاره –جزئياً 

۱) د. كیالني حسن سند: قضایا ودراسات في النقد، ص ۱۲
۲) د. عدنان عبید العلي: شعر المكفوفین في العصر العباسي، ص۹٤، ۹٥

۳) د. عبد الفتاح عثمان: الرعایة االجتماعیة والنفسیة للمعوقین، ص٦۰
٤) د. لمیس محمد منصور: أحالم الیقظة عند العمیان والمبصرین، جامعة حلوان، كلیة 

التربیة، ۲۰۰۲م، رسالة دكتوراه، ص ۱۹۲



۲۸۱

الخامسة ال ميكنه االحتفاظ يف كربه بالصورة البرصية السابقة عىل فقده 
اإلبصار»(١).

وطبقاً للدراسات واملصادر التي تناولناها تبني لنا اآليت: 

١-  من ولد عىل العمي من الشعراء: بشار بن برد، عيل بن جبلة، أبو 
العالء املعري (قد كف برصه يف الرابعة ولكنه يعد أعمى بالوالدة لعدم 

احتفاظه مبخزون برصي يف هذا السن).

٢- من عمي بعد سن الخامسة (ظل محتفظاً مبخزونه البرصي): صالح 
بن عبد القدوس، أبو الشيص، املؤمل بن أميل، أبو العيناء.

أبو عيل  الرقي،  نتمكن من تحديد زمن عمي كالً من: ربيعة  ٣- ومل 
البصري، رستة بن أيب األبيض.

وميكننا دراسة هذا املوضوع من خالل املطالب اآلتية: 

المطلب األول: الصورة الكلیة. 

المطلب الثاني: الصورة الجزئیة.

۱) د. صموئیل مغاریوس: مشكالت الصحة النفسیة في الدولة النامیة، ص ۹٦      



۲۸۳

المطلب األول
الصورة الكلیة

«إمنا سمي الشاعر شاعراً، ألنه يشعر مبا ال يشعر به غريه»(١)، فنجده 
متأثراً ببيئته وخرباته وثقافته ويرسد كل هذا عىل هيئة صور فنية من 

إبداعه. 

وتعقب د. مليس محمد منصور عىل املكفوفني كلياً (والدياً) بقولها: «إن 
الطفل األعمى والدياً يخرب العامل من حوله بطريقته الخاصة»(٢).

فإذا كان الشاعر مكفوف البرص كلياً أي منذ والدته أعمى فكيف يعرب 
عن هذه الصور؟ 

هذا ما سنحاول الرد عليه من خالل الفروع اآلتية:

الفرع األول: البعد النفسي وتأثیره في الصورة الكلیة.
۱) ابن رشیق القیرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ۱/ ۱۱٦     

۲) د. لمیس محمد منصور: أحالم الیقظة عند العمیان والمبصرین، جامعة حلوان، كلیة 
التربیة، ۲۰۰۲م، رسالة دكتوراه، ص ٤۲



۲۸٤

الفرع الثاني: عناصر الصورة الكلیة. 

الفرع الثالث: التجربة الشعریة في الصورة الكلیة.

الفرع الرابع: الموسیقى في الصورة الكلیة.



۲۸٥

الفرع األول
البعد النفسي وتأثیره في الصورة الكلیة

يرى د. محمد مصطفي هدارة أن «الشعر الذايت املعرب عن نفس صاحبه 
مشاعر  من  بوحي  الهجري  الثاين  القرن  بدايات  يف  بوادره  ظهرت  قد 

وأحاسيس الشاعر الذي عرب عن مأساة العمي والفقر وغريهام»(١).

و«العمى املبكر قد يطبع صاحبه بسامت ضعف الثقة بالنفس وعدم 
الشعور باألمن والتبعية ومن ثم إىل العزلة واالنطواء»(٢).

ويوضح د. سعيد حسن العزة سامت العمي بقوله أن «شعور الكفيف 
بالخوف والقلق املستمرين وعدم اإلحساس باألمن»(٣).

ومن األبعاد النفسية للصورة الكلية: 

۱) د. محمد مصطفي ھدارة: اتجاھات الشعر العربي في القرن الثاني الھجري، ص ۱۸٦       
۲) د. عبد الفتاح عثمان: الرعایة االجتماعیة والنفسیة للمعوقین، ص٥۹      

۳) سعید حسن العزة: اإلعاقة البصریة، ص۷٦، ۷۷ 
راجع أیضا:

د. محمد سید فھمي، د. السید رمضان: الفئات الخاصة من منظور الخدمة   -
االجتماعیة، نشر المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، ۱۹۹۹م، ص ۱۷٥ – ۱۸۷       



۲۸٦

 

 

  :القلق
ترى د. سامية عباس القطان أن «مستوى القلق –مثالً- عند املكفوفني 

من الجنسني أعىل منه عند املبرصين»(١).

ويرى د. طلعت حلمي عازر أن «أهم أثر لكف البرص عىل الفرد، قلة 
الصرب وهي صورة من صور زعزعته النفسية واالنفعالية فهو ال يطيق 
انتظاراً .. هذا إىل جانب إحساسه بوجود عدائية كامنة أو محتبسة»(٢).

القلق، ومن  من  نصيباً  نالوا  الذين  الشعراء  برد من هؤالء  بن  وبشار 
الطبيعي أن القلق ال يعرف صاحبه النوم، فعندما نام صديقه الناصح 

الشفيق شعر بشار بالبالء ، قال(٣): 

داء وبالقلب  قذي  بعيني  م،   ** النو  أعرف  وال  صحبي  عني  نام 

البالء هذا  البغيض،  بيتي  جار   ** وأمىس  الشفيق  الناصح  ذهب 

۱) سامیة عباس القطان: دراسة مقارنة لمستوى القلق عند المراھقات الكفیفات 
والمبصرات، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، ۱۹۷٤م، ص ۳٥۲

۲) طلعت حلمي عازر: البصر والبصیرة، ص ٤۸  
۳) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۱۳ 

 الھجاءالغضبالموتالتشاؤمالقلق
الساخر



۲۸۷

وهذا يرجع لقلق بشار، فإذا كان صابراً عىل جريانه لرمبا وجد فيهم من 
يأنس وحدته ويعوضه غياب صديقه.

ويف صورة أخرى لبشار يربر جفاء وطول بعد محبوبته عنه بقوله « قلق 
الروح» وهذا يعني أنه شخص قلق، قال(١):

أرواحي وسكني  وصليني   ** عني  صفحك  طول  الروح  أقلق 

وال يصرب بشار عىل تقلبات الدهر، فقال(٢):

خراب! من  العامر  أقرب  ما   ** انقالب  ذو  والدهر  فانقلبت 

ويف صورة مشابهة للسابقة يجعل بشار لتقلبات الدهر مذاقاً مراً، قال(٣):

حلواء بعد  مراً  وذقت   ** هامتي  عىل  الدهر  لعب  قد 

وكان بشار ساخطاً عىل الحياة وجاعالً النحس فيها مصريه، قال(٤):

وسعود يتقى  نحس  وسيان   ** بالرقي  األطباء  املوت  يدفع  وال 

القلق  «ولكن  فقال:  للقلق  درجات  هناك  أن  الدباغ  فخري  د.  يرى 
أجل  من  للسعي  والبدنية،  الذهنية  اإلنسان  طاقات  يستفز  البسيط 

۱) بشار: الدیوان، ۲/ ۱٤۰
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۱٤۱
۳) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۲۹ 
٤) بشار: الدیوان، ۲/ ۱٦۲



۲۸۸

محركاً  –أيضاً-  القلق  بعد  ولذلك  إنجازه،  يجب  ما  إلنجاز  أو  الكامل 
لطاقات حضارية هائلة»(١).

ويؤكد معنى د. فخري الدباغ السابق، قول املعري زاهداً دنياه(٢):

أثوابها من  الجسم  وعر  سقم،   ** لباسها  فإن  الدنيا  تلبس  ال 

أكوابها من  الرشب  ال  إكابها   ** متوقع  رشها  من  خائف  أنا 

يعلق د. إبراهيم عىل أبو الخشب عىل األبيات السابقة بأن «أبو العالء 
والطباع،  والغرائز  واملوت  الحياة  عن  يتحدث  فيلسوف  عامل  املعري 
حديث املجرب الواعي وله يف ذلك كله آراء تناقلها أهل الحجا والعقل، 

والرأي والفكر والرتبية والتهذيب»(٣). 

ويف صورة أخرى للمعري نجده قلقاً من الناس جميعاً، قال(٤):

وترحاب بتبجيل  لقوك  وإن   ** وأبعدهم  أدناهم  الناس  من  فاحذر 

ويرصح املعري مبذهبه يف الحياة أال وهو اعتزال الناس، فقال(٥):

ويل مذهب يف هجري اإلنس نافع ** إذا القوم خاضوا يف اختيار املذاهب

۱) د. فخري الدباغ: أصول الطب النفساني، دار الطلیعة، بیروت، ط۳، ۱۹۸۳م، ص ۹٦  
۲) المعري: اللزومیات، ۱/ ۲۰۰  

۳) د. إبراھیم علي أبو الخشب: تاریخ األدب العربي في العصر العباسي الثاني، ص ۸۷  
٤) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۸٥  
٥) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۷۱  



۲۸۹

«من  بقوله:  السابقة  املعري  أبيات  التطاوي عىل  الله  عبد  د.  ويعلق 
منطق العزلة عاش أبو العالء يف حذر دائم من الناس، فكان يسء الظن 
الشعر  مبلكة  الوثيقة  صالته  إال  حياته  متاعب  عليه  يخفف  ومل  بهم، 

والكتابة»(١).

أما عيل بن جبلة فكان للقلق أثر بالغ عليه وصل إىل حد الخوف وعدم 
الثقة باآلخرين إال ممدوحه، قال(٢):

يستجري بسواه   ** جاراً  الله  أعز  ما 

فالقلق يدفع صاحبه إىل الخوف «يتأثر طفلك (األعمى) بالخوف أكرث 
مام لو كان برصه سليامً ألن مخيلته التي ال تتمكن من أن تتبني سوى 
مشوشة  مخيلة  ألبته  يشء  رؤية  من  تتمكن  ال  أو  املطموسة،  الصور 

ومليئة باألشياء املجهولة»(٣).

  :التشاؤم
بشار بن برد من الشعراء املتشامئني، وكان مؤمناً بالنحس، قال(٤):

تربد ريحها  نسمت  إذا   ** حامدية  نحٍس  وليلٍة 

۱) د. عبد هللا التطاوي: القصیدة العباسیة قضایا واتجاھات، ص ۳٤٥  
۲) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ٦۱  

۳) أدث م. ستیرن، إلزا كاستندیك: الطفل العاجز، ترجمة فوزیة محمد بدران، مراجعة 
أحمد زكي صالح، دار الفكر العربي، القاھرة، ۱۹۹۷م، ص ۷۹  

٤) بشار: الدیوان، ۳/ ۱۲۲ 



۲۹۰

ويف صورة أخرى يربر بشار تشاؤمه لفساد الحياة حوله، فقال(١):

فساد إىل  الصالح  وأرى   ** بشاشة  النساء  وعىل 

ولكنه  والتشاؤم،  االكتئاب  حاالت  الكفيف  الشاعر  عند  «تشبع  فلقد 
يعلل تشاؤمه –يف الغالب- بفساد الحياة من حوله»(٢).

وكان بشار متشائم حتى يف حبه، قال(٣):

شاهدا لها  بالدموع  كفى   ** حبها  عن  القلب  تسأل  فال 

كائدا قبلكم  يل  كان  وما   ** أجلكم  من  يل  كائٍد  وكم 

ويف صورة مشابهة للسابقة تبني تشاؤم بشار يف حبه، قال(٤):

العشاق مصارع  وأخىش  ــك  عينيــ**  سحر  اشتهي  والله  أنا 

أما املعري كان متشائم وال يجد راحة يف الحياة، قال(٥):

وتعذيب هم  يف  الربية  كل   ** وادعة  األرض  يف  ما  لله  الحمد 

۱) بشار: الدیوان، ۳/ ۱۲۰
۲) د. عدنان عبید العلي: شعر المكفوفین في العصر العباسي، ص ۱۳۹  

۳) بشار: الدیوان، ۳/ ۱٥۰  
٤) بشار: الدیوان، ٤/ ۱۱۷ 

٥) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۸۸  



۲۹۱

«والواقع أن التفاؤل ميثل –من الناحية النفسية – الحالة السوية التي 
يجب أن تتشح بها الشخصية – أي شخصية – وأن التشاؤم ال يعدو أن 

يكون التواء وخروجاً عن نطاق الصحة النفسية»(١).

ويف صورة أخرى للمعري كان ال يسمع إال الوشايات، قال(٢):

وتخبيب وشايات  من  تخله  مل   ** أذن  له  كانت  إذا  حي  وكل 

أما عيل بن جبلة فكان متشائم يف مدحه أليب دلف، قال(٣):

ومحترضه مغزاه  بني   ** دلف  أبو  الدنيا  إمنا 

أثره عىل  الدنيا  ولت   ** دلٍف  أبو  وىل  فإذا 

ويف صورة أخرى مدحية تشاؤمية البن جبلة، قال(٤):

الرأس يف  العني  وأنت  رأس   ** الهدى  وإمام  جسم  والناس 

  :الموت
الغريب يف األمر «إن ما يلفت النظر يف شعر املكفوفني أنهم يربطون 

۱) یوسف میخائیل أسعد: التفاؤل والتشاؤم، دار نضھة مصر للطبع والنشر، الفجالة، 
القاھرة، د.ت، ص ۱۱۸  

۲) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۹۰  
۳) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ٦۸  
٤) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۷٤  



۲۹۲

بني عاهتهم واملوت»(١).

فبشار بن برد كان يردد املوت يف أشعاره وال يهابه، قال(٢):

الخلطاء من  سوريت  رس  أنت   ** إليه  فروحي  قومي  سليمي  يا 

لفناء مصريه  يشٍء  كل   ** وقويل:  مني  السالم  بلغيه 

ويف صورة أخرى لبشار كان ال يخىش املوت، قال(٣):

دليل للحامم  نفٍس  كل  عىل   ** خائف  غري  أو  للموت  خائفاً  فعش 

ويؤكد بشار أن املوت مصري كل يشء هني، فقال(٤):

الوعاد إنجاز  واملوت   ** هني  يشء  املوت 

ويربط بشار املوت بحبه ملحبوبته أم عمرو، فقال(٥):

افتضاحا افتضحت  حتى  ل   ** يغتا  حبك  مازال  عمرٍو  أم 

رصاحا موتاً  هواك  من  ميتاً   ** محباً  شخصاً  ترحمني  ال  كيف 

۱) د. عدنان عبید العلي: شعر المكفوفین في العصر العباسي، ص ۱۳٤  
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۰۹ 
۳) بشار: الدیوان، ٤/ ۱٥۱ 
٤) بشار: الدیوان، ۳/ ۱۱۹
٥) بشار: الدیوان، ۳/ ۱۲۳ 



۲۹۳

الجميع،  مصري  وأنه  محتمة  حقيقة  املوت  أن  يؤكد  فكان  املعري  أما 
قال(١):

طبيب نقيض  أم  طبيباً  أكنت   ** واحد  الحنف  يف  الناس  طريق  فإن 

ويف صورة أخرى يدعو املعري إىل الزهد والتفكري يف املوت، قال(٢):

سحب أعقاٍب  يف  منه  بسحًب   ** الربايا  ينتظم  املوت  وجدت 

صحبى آثار  تابع  فإين   ** هواناً  بدنيانا  فأوصيكم 

ويرى املعري أن القرب خري من القرص، فقال(٣):

به  أذى  الذي  القرص  من  خري   ** بلحده  وأسرتيح  أريح  جدت 

ويف صورة مختلفة ملا سبق، كان عيل بن جبلة يخىش املوت، قال(٤):

الكتف  بارز  إليها  أميش  فكيف   ** فأكرهها  غريي  عىل  املنايا  أرى 

  :الغضب
والتي  برصياً  للمعاقني  واالنفعالية  االجتامعية  الخصائص  «أهم  إن 

۱) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۷۷ 
۲) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۹۱  
۳) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۹٥  

٤) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۸٤  



۲۹٤

مفهوم  املجال هي  هذا  يف  والدراسات  البحوث  بعض  عليها  أجمعت 
التوافق  االنبساط،  االنطواء،  الخضوع،  العصايب،  السلوك  الذات، 

االجتامعي، العدوانية، الغضب، التوافق االنفعايل»(١).

الغضب  شديد  كان  برد  بن  وبشار  املكفوفني،  سامت  من  فالغضب 
ويحذر الناس من غضبه، قال(٢):

أعبايئ املقور  الرضع  يحمل  ال   ** مشاغبتي  تطلب  وال  رضاي  أطلب 

ويف صورة أخرى لبشار توحي بغضبه الشديد، قوله(٣):

بدهياء دبوا  وقد  العقاب  عىل   ** صربوا  فام  مبكوايت  قوماً  كويت 

أما املعري نتيجة غضبه قد وجد نفسه متشتتا يف دنياه بني الخري والرش، 
قال(٤): 

قسامن الدهر  مثل  الدهر  يف  والناس   ** وضح  بعده  وليل  ورش  خري 

أما عيل بن جبلة كان كتوما وال يبوح بغضبه، قال(٥):

۱) د. كمال سالم سیسالم: المعاقون بصریاً –خصائصھم ومناھجھم، ص۷۰  
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۲۲ 
۳) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۲٤ 

٤) المعري: اللزومیات، ۳/ ۲۷۹  
٥) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۸٦  



۲۹٥

تعرف ما  وأعرف   ** أشتيك  ال  وأسكت 

  :الھجاء الساخر
إن «املشاعر شأنها شأن الجسد تتأثر باإلعاقة .. ويتم التعبري عن اإلحباط 

والغضب لدى املعوقني أحياناً عرب السخرية والتهكم»(١).

ولعل الهجاء الساخر كان «نوعاً من الترسية عام يكابده من آثار آفة 
العمى، فصارت النكتة تجري عىل لسانه والسخرية تصدر منه باسمة 

مرة ومريرة مرة أخرى»(٢).

فبشار ميدح الخليفة ويهجو يعقوب بن داود، قال(٣):

داود بن  يعقوب  اصطناعك  لوال   ** ملك  من  مهدي  يا  درك  لله 

والعود املزمار  إىل  يأوي  والليل   ** وقرقرة  فنخامت  النهار  أما 

يرى د. مصطفي الشكعة أن «بشار –رغم حدة مزاجه وشعوره الدائم 
بالنقص نتيجة لعامه- كان يعمد إىل االنعطاف بآفته إىل ميدان الفكاهة 
يعامل  إنساناً  أن  يف  والشك  املبرصين؛  معاملة  يعامله  مبن  والسخرية 
مكفوفاً معاملة املبرصين لفي غفلة وجدير السخرية حري االزدراء ولو 

۱) د. جمال الخطیب – د. منى الحدیدي – د. عبد العزیز السرطاوي: إرشاد أسر 
األطفال ذوي الحاجات الخاصة – قراءات حدیثة، مكتبة الفالح، دار حنین، ط۲، 

۲۰۰۲م، ص ٤٦  
۲) د. مصطفي الشكعة: رحلة الشعر من األمویة إلى العباسیة، ص ٥۹۲  

۳) بشار: الدیوان، ۳/ ۱۰٤ 



۲۹٦

كان رفيع القدر مرموق املكانة»(١).

وكان بشار قاسياً ورصيحاً يف هجائه، قال(٢):

غد من  غاد  حاجة   ** محمد  أبا  عجل 

يوجد مل  غدا  إذ  ب   ** الرسا  مثل  تكن  وال 

اليد يف  داء  واملطل   ** الفتى  كرم  من  فالجود 

ويف صورة أخرى هجائية ساخرة لبشار، قال(٣):

معقود بالبخل  أبدا  وقلبه   ** ممدود  العباس  عىل  اليسار  ظل 

أن: «أجود ما يف  بقوله  السابق  البيت  القريواين عىل  ابن رشيق  يعلق 
الهجاء أن يسلب اإلنسان الفضائل وما تركب من بعضها مع بعض فأما 

ما كان يف الخلقة الجسمية من املعايب فالهجاء به دون ما تقدم»(٤).

ولقد تجاوز املعري األمر وكان يهجو دنياه، فقال(٥):

دعيني أو  بذلك  وجازيني   ** فاسمعيني  دفٍر  أم  ذممتك 

۱) د. مصطفي الشكعة: رحلة الشعر، الدار المصریة اللبنانیة، ط٤، ۱۹۹۷م، ص ٥۹۰  
۲) بشار: الدیوان، ۳/ ۱۰۳  
۳) بشار: الدیوان، ۳/ ۱۲۷ 

٤) ابن رشیق القیرواني: العمدة، ص ۱۷٤  
٥) المعري: اللزومیات، ۳/ ۲۸۷ 



۲۹۷

لتخدعيني الثوي  يف  فأقرب   ** يوماً  إليك  الحبيب  كنت  فام 

يف  جبلة  بن  عيل  يستخدمه  كان  لذا  املذمومة  الصفات  من  والبخل 
الهجاء، قال(١):

أجر عليه  يراد  قد  وإذنك   ** نزر  ونداك  ضيق  حجابك 

نقر لديك  الثواب  وطالب   ** حر  إليك  يقوم  أن  وذل 

ويف صورة أخرى لعيل بن جبلة يهجي الهيثم بن عدي، وقال(٢):

إىل أحد تنمى  إذا هجوت وما   ** فأفضحه  الخبيئة من أهجو  ابن  يا 

۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ٥۷  
۲) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ٥۰  



۲۹۹

    

الفرع الثاني
عناصر الصورة الكلیة

بالتصوير،  يستعني  أن  عليه  وخرباته  أفكاره  يعرض  ليك  الشاعر  إن 
لون  «التصوير  أن:  بقوله  التصوير  درويش  حسن  العريب  د.  ويصنف 

وشكل ومعنى وحركة»(١). 

وطبقاً ملا سبق سنقسم عنارص الصورة الكلية إىل: 

  :الصوت
كان للصوت مكانة خاصة عند بشار، قال(٢):

كراب من  الحي  بدار  وما   ** جواب  من  أسمع  هل  ناديت 

۱) د. العربي حسن درویش: الشعراء المحدثون في العصر العباسي، ص ۲٥۲   
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۳۹ 

الحركةاللونالصوت



۳۰۰

ونالحظ استخدامه لفظي (ناديت، أسمع) ليوحي بتواصله مع اآلخرين 
وأنه يعتمد عىل الصوت.

ومن الصور املعتمدة عىل الصوت، قول بشار( ١):

جناحي فطار  اسمها  ودعوت   ** فؤادي  فرق  الهوى  ذكرت  قد 

ويستمد بشار من الصوت صوراً للحب، فقال(٢):

حديد كالفرند  بصوٍت  أعني   ** لسانها  يف  ساحراً  لساناً  كأن 

أما املعري اتخذ من الصوت رمزاً للتعبري عن زهده دنياه، قال(٣):

اللذا حديثك  إيل  تلقى   ** ال  مالك  بالصمت  واعظي  يا 

واستعان املعري بالصوت يف موضع آخر للتخلص من الخصومة، قال(٤): 

لجنبه الحادثات  أضجعته  وإن   ** خصومه  قلت  اإلنسان  سكت  إذا 

ويف صورة أخرى استعان املعري بالصوت يف التعبري عن املوت والقرب، 
۱) بشار: الدیوان، ۲/ ۱۳۸ 
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۷۹ 

۳) المعري: اللزومیات، ۲/ ۳۸  
٤) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۷۹  



۳۰۱

قال(١):

وكليب حوله  ضباٍع  هرير   ** ضمني  القرب  إذا  سمعي  عىل  وهان 

أما عيل بن جبلة فقد شبه صوت الضحك بالكرم، قال(٢):

بالرتائب القنا  بالندى ** عىل عبسة تشجى  املال  له ضحكة تستغرق 

ويف صورة أخرى لعيل بن جبلة استخدم الصوت كمصدر للهجاء، قال(٣):

أخرب الخري  من  خلو  وباطنه   ** صوته  يذهب  كالطبل  دلٍف  أبو 

أكذب مديحك  يف  فإين  سواي   ** كلهم  الناس  أكذب  يا  دلٍف  أبا 

  :اللون
توظيفه  أحسنوا  فقد  العميان،  الشعراء  عند  خاصة  مكانة  للون  كان 
يف أشعارهم، ومن هؤالء الشعراء نجد بشار بن برد متحدثاً عن سواد 

الليل، يف قوله(٤):

نفاد العاشقني  لليل  وليس   ** نفاده  ترجو  الليل  تراعي  تبيت 

سواد إليه  موصول  انجاب  إذا   ** سواده  كأن  داٍج  يف  تقلب 

۱) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۷٦ 
۲) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ٤۱  
۳) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ٤٦  

٤) بشار: الدیوان، ۳/ ۱۳٥



۳۰۲

وبالسواد  يومه،  عن  للتعبري  بالبياض  يستعني  لبشار  أخرى  ويف صورة 
للتعبري عن ليله، قال(١):

العود الهموم  غرض  بتها  قد   ** وليلة  سحبت  قد  يوم  وبياض 

باملوعد وفا  قد  فكل  عندي،   ** تواعدا  والظالم  همي  وكأن 

ويف صورة مشابهة للسابقة قال املعري(٢):

تعتزى النهار  إىل  كواكب   ** سوى  ليل  نهارها  بلدٍة  يف 

يعلق د. فوزي عيىس عىل البيت السابق بقوله: «تشري القراءة إىل أن 
اللون األبيض بدالالته املختلفة ال يحرض إال وهو واقع تحت تأثري اللون 
األسود؛ فتلك البلدة التي هي مرسح األحداث (نهارها ليل) والكواكب 

تبدو كرسب حامم واقع يف شباك الظالم محاوالً الفكاك من أرسه»(٣).

ويرى عيل بن جبلة أن اللون األسود كلام ازداد لونه سوادا زاد إرشاقه، 
قال(٤):

سبب البيض  لهزى  دجاه  كان   ** به  أزرين  أسود  يف  أرشقن 

۱) بشار: الدیوان، ۳/ ۱۱٦ 
۲) المعري: شروح الزند، ص ۹۸  

۳) د. فوزي عیسى: النص الشعري وآلیات القراءة، دار المعرفة الجامعیة، ۲۰۰٦م، 
ص ۱٦۳  

٤) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۳۲  



۳۰۳

ويف صورة أخرى لعيل بن جبلة عقد مقارنة بني اللونني األبيض واألسود، 
فقال(١):

كواكب عن  أسفرت  ليٍل  ساموات   ** تحته  والبيض  النقع  سمو  كأن 

  :الحركة
– فيه  ما  أصعب  الحركة  تكون  «قد  درويش  حسن  العريب  د.  قال 

التصوير- ألن متثيلها يتوقف عىل ملكة الناظر، وال يتوقف عىل ما يراه 
بعينه ويدركه بظاهر حسه».

اتخذ بشار من الحركة مصدراً للتعبري عن شكواه، فلقد أوصاه الخليفة 
بعدم مغازلة الغواين، قال(٢):

النداء سمع  لو  ناديت  وقد   ** الغواين  الغر  عن  وأقعدين 

الوفاء به  ينام  ال  وعهد   ** ربا  عىل  أراه  من  وصية 

سواء فقدهام  العني  كامء   ** عندي  وهن  اآلنسات  هجرت 

ويف صورة أخرى لبشار يذم الشخص األناين، قال(٣):

العطا يف  عبد  األخذ  يف  ملك   ** ناسمتهم  إذا  القوم  ومن 

۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ٤۱
۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۰٤
۳) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۰٤



۳۰٤

أما املعري جعل نعش املوت كالسفينة، قال(١):

املرتاكب الردى  موج  يف  بغرقاه   ** رامياً  كالسفينة  إال  النعش  وما 

ويف صورة أخرى للمعري جعل للخمر دبيبا، قال(٢):

عقارب دبيب  من  رش  بجسمك   ** تخالها  عقاٍر  عن  مناٍل  دبيب 

ويف صورة جميلة للمعري نجد يعرتف باإلسالم، قال(٣):

بها؟ وأىت  صاغها  ربك  وقضاء   ** منكر  ينكر  اإلسالم  أفملة 

أما عيل بن جبلة استعان بالصورة الحركية يف املدح، فقد شبه ممدوحاً 
بالغيث واملوت والجامع، قال(٤):

الحرب يف  املوت  وأنت   ** السلم  يف  الغيث  فأنت 

والقرب البعد  بني  ق   ** الفار  الجامع  وأنت 

والنكب العرث  بعد  س   ** النا  تاليف  الله  بك 

والحجب األغامء  إىل   ** والبيض  البيض  ورد 

اللزب يف  وإطعامك   ** الحرب  يف  بإقدامك 

شغب من  أشغبت  وكم   ** خوٍف  من  آمنت  فكم 
۱) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۷۰ 
۲) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۷۳
۳) المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۹۹

٤) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۳۹ 



۳۰٥

الفرع الثالث
التجربة الشعریة في الصورة الكلیة 

الشعر «فنٌّ من الفنون الجميلة، مثله مثل التصوير واملوسيقى والنحت. 
وهو يف أغلب أحواله يخاطب العاطفة، ويستثري املشاعر والوجدان وهو 
جميل يف تخري ألفاظه، جميل يف تركب كلامته، جميل يف توايل مقاطعه، 
وانسجامها بحيث ترتدد، يتكرر بعضها فتسمعه اآلذان موسيقي ونغامً 

منتظامً. فالشعر صورة جميلة من صور الكالم»(١).

يف  املستخدمة  الفنية  الوسائل  «أحد  عىل  صوره  يف  الشعر  ويعتمد 
املتباينة، والجزئيات  العنارص  القصيدة، وهو يتكون من مجموعة من 

املختلفة التي تتآزر لتخرج يف النهاية قدرة تعبريية عن موقف ما»(٢).

يرى د. صالح الدين عبد التواب أن «النقد الحديث أرجع الصورة األدبية 
إىل أصلني هامني هام الخيال والعبارة املوسيقية»(٣)، ثم أضاف عنرصاً 

۱) د. إبراھیم أنیس: موسیقى الشعر، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، د.ت، ص۱     
۲) عباس بیومي عجالن: عناصر اإلبداع الفني في شعر األعشى، دار المعارف، 

۱۹۸۱م، ص ۲٤۷
۳) د. صالح الدین عبد التواب: الصورة األدبیة في القرآن الكریم، ص ۲۳



۳۰٦

جديداً فقال: «هناك عنرص مهم إىل جانب الخيال والعبارات املوسيقية 
وهو عنرص النظم وهو الترصف يف الرتاكيب ترصفاً حاذقاً ماهراً»(١).

ويؤكد محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي عىل أنه « ينبغي للشاعر أن 
يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته ويقف عىل حسن تجاورها أو قبحه، 

فيالئم بينها لتنتظم له معانيها ويتصل كالمه فيها»(٢).

ثم  وحفظها  اكتسبها  التي  الخربة  ومتثل  شعرية  تجربة  شاعر  ولكل 
األبيات من  بتحليل  الشعرية  التجربة  بأسلوبه، وميكننا معرفة  صاغها 
حيث العاطفة واألفكار واأللفاظ واألسلوب والصور التعبريية، وسنتناول 

هذه األمور بالتفصيل.

وبداية سنعرض قصيدة بشار يف الغزل، قال(٣):

ودي حملته  من  ـه   ** واللـ  حبذا  يا  أال 

بالعهد يوف  مل  وإن   ** فيه  من  الوعد  أحب 

بالخلد لك  وأين   ** الخلد  قربه  حبيب 

الجهد عىل  زاد  وقد   ** جهداً  الهوى  يف  كأين 

۱) د. صالح الدین عبد التواب: الصورة األدبیة في القرآن الكریم، ص ۲۳
۲) المرزباني: أبو عبید هللا محمد بن عمران: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، 

ص ۲۳۷     
۳) بشار: الدیوان، ۳/ ۱۲٦      



۳۰۷

بد من  منه  ومايل   ** بدا  له  مني  ترى 

مدي له  يب  ما  عىل   ** منه  ينصفني  فمن 

الهند عنرب  من  أو  ت   ** والياقو  اللؤلؤ  من 

عندي أشباهه  من  ـك   ** املسـ  فإن  املسك  أو 

والورد األسفاط  مع   ** ليالً  به  بتنا  فلو 

وجد عىل  نصبح  ومل   ** النفس  حاجة  قضينا 

تحليل التجربة الشعرية للقصيدة السابقة:

١ - العاطفة واألفكار: 

تسيطر عىل بشار يف األبيات عاطفة الحب والشوق.

قال د. كيالين حسن سند « إن األدب ال ميكن أن يكون أدباً خالداً إال 
بامتزاجه بعاطفة الكاتب؛ فالعاطفة هي املصفاة التي متر من خاللها 

تجارب الشاعر وتتلون بألوانها قوة وضعفاً»(١).

٢ - األلفاظ: 

استخدم بشار ألفاظاً توحي بالحب مثل (ودي، أحب، حبيب، الهوى). 

وارتباطه  املعنى،  وروحه  «اللفظ جسم،  أن:  القريواين  رشيق  ابن  قال 
فإذا سلم  بقوته،  بالجسم: يضعف بضعفه، ويقوى  الروح  كارتباط  به 

۱) د. كیالني حسن سند: قضایا ودراسات في النقد، ص ۹



۳۰۸

املعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر وهجنة عليه»(١).

٣ - األسلوب: 

قال د. عبد العظيم إبراهيم محمد املطعي أن «لألسلوب بصاحبه صلة 
وثيقة العري كصلة الولد بأبيه، ويبدو أن هذه يف األسلوب األديب الفني 

أمس رحام منها باألسلوب العلمي»(٢).

وقد تنوع أسلوب بشار ما بني األسلوب اإلنشايئ يف قوله (فمن ينصفني 
منه) ليوحي بعدم تحمله دالل محبوبته، والخربي يف قوله (أحب الوعد 

من فيه) لتوكيد وتقرير عدم وفاء محبوبته بالعهد 

٤ - الصور التعبريية: 

الصورة – عندما  الجويني «ينبغي أن تكون  الصاوي  قال د. مصطفي 
يتوسل بها الشاعر- جزءاً من كل أكرب، فال تشكل وحدها كالً متكامالً 
، وبدالً من أن تكون شكالً متكامالً بذاته ينبغي أن تتكامل مع باقي 

العنارص األخرى يف القصيدة مثل الوزن والقافية»(٣).

كام « ينبغي أن تعرف أن أجود الوصف ما يستوعب أكرث من معاين 

۱) ابن رشیق القیرواني: العمدة في محاسن الشعر وأدابھ ونقده، ص ۱۲٤ 
۲) د. عبد العظیم إبراھیم محمد المطعي: علم األسلوب في الدراسات األدبیة والنقدیة، 

مكتبة وھبة، القاھرة، ط۱، ۲۰۰۱م، ص ۳٤  
۳) د. مصطفى الصاوي الجویني: البیان في الصورة، ص ۱۹۰  



۳۰۹

املوصوف حتى كأنه يصور املوصوف لك فرتاه نصب عينك»(١).

وبشار يف قصيدته نراه متأثراً بعاهته ومعتمداً عىل حاستي السمع يف 
قوله (سامع الوعد)، والشم يف قوله (رائحة املسك). 

ويف قصيدة للمعري متشائم بأحداثها، قال(٢):

سرت يل  فاملنية  خرياً  ألق  ومل   ** حجة  خمسني  جاوزت  قد  كنت  إذا 

الهرت يب  يحل  أن  إال  الدهر  من   ** كثرية  والخطوب  أتوقي  وما 

عرت ووالده  قيل  ما  رويدك   ** ورهطه  عرت  بن  قبل  عن  أحاديث 

وتر ناحية  كل  من  عندنا  لها   ** مسيئة  إلينا  الدنيا  أمنا  غدت 

الفرت أو  الذراع  إال  الردى  وبني   ** بعضهم  بني  ما  املوج  كركب  ونحن 

تحليل التجربة الشعرية للقصيدة السابقة:

١ - العاطفة واألفكار: 

يؤكد د. مدحت الجيار عىل أن «الشعر يعتمد عىل املشاعر التي تثري 
خياله الفني املبدع، ومن ثم تجعل الصورة الشعرية جوهراً ال هدفاً»(٣).

۱) محمود أبو ریة: المختار من كتاب الصناعیتین في الكتابة والشعر ألبي ھالل 
العسكري، مراجعة عباس حسان خضر، نشر وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، مطبعة 

دار الكتاب العربي، مصر، ۱۹٥۹م، ص ٥٦  
۲) المعري: اللزومیات، ۲/ ٥۸   

۳) د. مدحت الجیار: الصورة الشعریة عند أبي القاسم الشابي، دار المعارف، ط۲، 
۱۹۹٥م، ص ۱۳٥    



۳۱۰

وتسيطر عىل الشاعر عاطفة الحزن والتشاؤم وزهد الدنيا ألنه قد تجاوز 
الخمسني.

٢ - األلفاظ: 

يؤكد د. عبد الله التطاوي عىل أن: «ترتبط لغة الشاعر بعمق التجربة 
التي يعيشها»(١).

وقد استخدم املعري ألفاظاً تعرب عن عاطفته، ففي قوله (جاوزت) يوحي 
بأنه قد جاوز أقىص حدوده، وقوله (املنية) يوحي بأنه ال يهاب املوت، 
وقوله (ما أتوقى) يوحي بعدم اهتاممه بالخطوب، وقوله (الخطوب) 
جمعاً للكرثة وتوحي بالتهويل، وغريها من األلفاظ الدالة عىل تشامئه 

وزهده دنياه.

٣ - األسلوب: 

تنوعت ما بني اإلنشائية كقوله (ما قيل ووالده عرت) للتعجب، والخربية 
قرص  أساليب  وأخرى  للتقرير،  مسيئة)  إلينا  الدنيا  أمنا  (غدت  كقوله 
كقوله (وما أتوقي والخطوب كثرية ** من الدهر إال أن يحل يب الهرت) 
للتوكيد بالنفي ما واالستثناء إال، والتقديم والتأخري كقوله (غدت أمنا 

الدنيا إلينا مسيئة).

۱) د. عبد هللا التطاوي: الصورة الفنیة في شعر مسلم بن ولید، ۱/ ۲۳    
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٤ - الصور التعبريية: 

الدنيا مسيئة)  بالسرت، وقوله (أمنا  املنية  يف قوله (املنية يل سرت) شبه 
بفقدان  توحي  كناية  الثالث  والبيت  مجاز،  (املوج)  وقوله  استعارة، 

العقل.

وتوجد مقطوعة لعيل بن جبلة متفائالً فيها، قال(١):

بعىس أنفساً  نعلل   ** عىس  يكون  الله  فرج  عىس 

النفسا يقبض  هامً  ــت   ** القيــ  وإن  تقنط  فال 

أيسا إذا  فرٍج  من  ء   ** املر  يكون  ما  فأقرب 

تحليل التجربة الشعرية للمقطوعة السابقة:

١ - العاطفة واألفكار: 

تسيطر عىل الشاعر عاطفة التفاؤل واألمل بأن لكل ضيق فرجاً.

٢ - األلفاظ: 

كانت األلفاظ موافقة لعاطفة الشاعر، وجاءت تدعو للتفاؤل كقوله (ال 
تقنط، عىس، فرج، نعلل) 

۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۷۱     



۳۱۲

٣ - األسلوب: 

التشاؤم،  وعدم  للتفاؤل  ليدعو  تقنط)  (فال  قوله  يف  إنشايئ  بني  تنوع 
واستبدالها  الحزن  حالة  لتربير  بعىس)  أنفسا  (نعلل  قوله  يف  والخربي 

بالتفاؤل واألمل.

٤ - الصور التعبريية: 

تكررت االستعارة التشخيصية يف أكرث من موضع كقوله (نعلل أنفسا، 
القيت هام، يقبض النفسا). 



۳۱۳

الفرع الرابع
الموسیقى في الصورة الكلیة

«مام الشك فيه أن الشعر نوع من الكالم ولكنه ميتاز يف جرسه الذي 
يؤدي به، وموسيقاه التي يتضمنها، وتأثريه الذي يحدثه، وخياله الذي 
 ... يحمله  الذي  ومعناه  إليه،  يسمو  الذي  وأفقه  الكون،  يف  به  يحلق 

ولهذا كان تقدير الناس له وألهله»(١).

وميكننا تصنيف املوسيقى إىل: 

۳ - الموسیقى الداخلیة: 

۱) د. إبراھیم علي أبو الخشب: تاریخ األدب العربي في العصر العباسي الثاني، ص ۷۲      

ة اخل قى ال س ال

اس عال قال زنح ال ةال القا

ة ارج قى ال س ال
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  :الجناس
شاع استخدام الجناس عند شعرائنا املكفوفني ومنهم بشار، قال(١):

وناحا فنحن  فارقتني  يوم   ** جناحا  قلبي  تركت  عيني  نور 

ونالحظ الجناس يف قوله (جناحاً – ناحاً) يعطي نغمة موسيقية للبيت.

بأنه  القريواين  ويراه  بديعا»(٢)،  «األصوب  هو  بشار  أن  الجاحظ  ويرى 
«أبو املحدثني»(٣).

ويف صورة أخرى لبشار، قال(٤):

الدماء يوم  الدماء  ويسقي  ــل   ** بالفضــ  املنابر  يفرغ  ملك 

نالحظ اتيانه بلفظ ملعنيني مختلفني، فالدماء األوىل هي السائل، والثانية 
هي القتال.

أما املعري، قال(٥):

۱)بشار: الدیوان، ۲/ ۱۲٥  
۲)الجاحط: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، البیان والتبیان، ۱/ ۳۰   
۳)الحصري القیرواني: أبو إسحاق الحصري: زھر اآلداب وثمر األلباب، ۲/ ۱۱۹.

راجع أیضاً: 
ابن رشیق القیرواني: العمدة، ۱/ ۱۳۱   - 

٤)بشار: الدیوان، ۱/ ۱۱۲  
٥)المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۸٦   
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بآرايب ألرايب  أرىض  لست  إذ   ** مخبأة  أرساري  الفراقد  عند 

فآرايب األوىل حاجاته والثانية أعضائه.

ويف صورة أخرى للمعري، قال(١):

وأصاب سقٍم  من  بقراط  يخل  مل   ** له  دواء  ال  قديم  الحياة  داء 

فلفظ (داء – دواء) بينهام جناس.

أما عيل بن جبلة، قال(٢):

والحجب األغامد  إىل   ** والبيض  البيض  ورد 

الجناس يف قوله البيض والبيض.

ويف صورة أخرى لعيل بن جبلة، قال(٣):

حائل شكلة  لقاء  دون  حال  إن   ** شكلٍة  تعهد  ليقنعني  إين 

فشكلة األوىل تعني الوردة والثانية اسم محبوبته.

۱)المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۸۱   
۲)شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۳۹   
۳)شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۹۷  
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  :التصریع
قال بشار(١):

األعداء يل  قال  ما  واتريك   ** الشفاء  أنت  عبد  يا  علليني 

ويف صورة أخرى لبشار، قال(٢):

خراب! من  العامر  أقرب  ما   ** انقالب  ذو  والدهر  فانقلبت 

أما املعري، قال(٣):

تعذيبها يف  قبل  من  فتنطست   ** جهالها  بها  لعبت  أمٍة  كم 

ويف صورة أخرى للمعري، قال(٤):

غيابها عىل  يبكوا  ال  عقالء   ** شهادها  يكن  إن  دار  دنياك 

أما عيل بن جبلة، قال(٥):

أجر عليه  يراد  قد  وإذنك   ** نزر  ونداك  ضيق  حجابك 
۱)بشار: الدیوان، ۱/ ۱۱٥    
۲)بشار: الدیوان، ۱/ ۱٤۱    

۳)المعري: اللزومیات، ۱/ ۱۹٦    
٤)المعري: اللزومیات، ۱/ ۲۰۱   

٥)شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ٥۷   
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ويف صورة أخرى لعيل بن جبلة، قال(١):

وطاس إبريق  العيش  ألذ   ** أناس  فللدنيا  الدنيا  دع 

  :حسن التقسیم
يكون حسن التقسيم إما يف شطر من البيت أو البيت بأكمله.

قال بشار(٢):

وأعنيك أسميها  بأخرى  أكني   ** أسميك  ال  إين  العني  قرة  يا 

البيت إىل أربعة أجزاء وهم (يا قرة العني – إين ال  فالشاعر قد قسم 
أسميك – أكني بأخرى – أسميها وأعنيك).

أما املعري، قال(٣):

فرت بها  فالعظام  دبت  هي  إذا   ** مدامة  وافقتها  سن  مدامة 

أما عيل بن جبلة قال(٤):

۱)شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۷۲  
۲)بشار: الدیوان، ٤/ ۱۲۳    

۳)المعري: اللزومیات، ۲/ ٥۱     
٤)شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۳۹، ٤۰     
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شغب من  أشغبت  وكم   ** خوف  من  أمنت  فكم 

خطب من  أميت  وكم   ** خطٍب  من  أصلحت  وكم 

الشعراء، ولقد  التكرار عن  السابقة نالحظ ظاهرة  ومن خالل األبيات 
برر د. سعيد حسني العزة هذه الظاهرة بقوله: «من مشاكل التكيف 

الخاصة باملعاقني برصياً استعامل نوتة معينة طوال الحديث»(١).

ويرى د. مدحت الجيار أن «التكرار أحد األدوات الجاملية التي تساعد 
الشاعر عىل تشكيل موقفه وتصويره»(٢).

ورمبا تكون ظاهرة التكرار بسبب «تعويل الكفيف عىل األذن، واالعتامد 
عليها وتدريبها بوصفها بديال مهام للعني اهتم املكفوفني باملوسيقى»(٣).

۱ - الموسیقى الخارجیة: 

  :الوزن
يري ابن رشيق القريواين أن «الوزن أعظم أركان حد الشعر، وأوالها به 

۱)سعید حسني العزة: اإلعاقة البصریة، ص ۷۷     
۲)د. مدحت الجیار: الصورة الشعریة عند أبي القاسم الشابي، ص ٤۷     

۳)اشبل روس: رحلة في عالم النور، ص ۲۳     



۳۱۹

خصوصية، وهو مشتمل عىل القافية وجالب لها رضورة، إال أن تختلف 
القوايف فيكون ذلك عيباً يف التقفية ال يف الوزن، وقد ال يكون عيباً نحو 

املخمسات وما شاكلها»(١).

ويرى قدامة بن جعفر أن أهم صفات الوزن: :أن يكون سهل العروض»(٢).

 ٦٤٣ تناولته  ما  مجموع  رصدنا  برد  بن  بشار  لشعر  استقرائنا  وبعد 
قصيدة ومجموع ٧٥٢٦ بيتاً وردت فيها األوزان، وسنعرضها يف الجدول 

اآليت:

ائالم اتالق األب
ل١ ١٧٣١٧٩٤ال
ی٢ ١٢ال
٩٨١٠٤٦ال٣
اف٤ ٥٢٥٧٥ال
امل٥ ٩٤١٠٨٠ال
ج٦ ٢١٢٩٨اله
ج٧ ١٥٤٤٠ال

۱)ابن رشیق القیرواني: العمدة، ۱/ ۱۳٤   
۲)أبو الفرج قدامة بن جعفر: نقد الشعر، مطبعة الجوائب، األستانة العلیا، ۱۳۰۲ه، ط۱، 

طبع برخصة نظارة المعارف، ص ۱۹   
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مل٨ ٣٢٣٣٨ال
ع٩ ٤٠٤٦٥ال
ح١٠ ٣٠٣٧٣ال
٦٦٨٧٥ال١١
٢٣ال١٢
قارب١٣ ١٩٢٣٧ال

وزناً،  ثالثة عرش  استخدم  بشاراً  أن  يتبني  السابق  الجدول  ومن خالل 
وكان أكرث األوزان استخداماً (الطويل) وأقلها استخداماً (املديد)، وابتعد 

عن استخدام ثالثة أوزان (املضارع، املقتضب، املتدارك).

وبعد استقرائنا لشعر أبو العالء املعري رصدنا مجموع ما تناولته ١٧٠٢ 
قصيدة ومجموع ١٣٥٩٥ بيتاً وردت فيها األوزان، وسنعرضها يف الجدول 

اآليت:

ائالم اتالق األب
ل١ ٤٠٨٣٤٣٢ال
ی٢ ٢٢٠ال
٤٣٨٢٨٠٥ال٣
اف٤ ٢٢٩٢٢٤٨ال
امل٥ ٢٤٢٢٠٨٧ال
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ج٦ ٧٥٦اله
ج٧ ١٤٨٥ال
مل٨ ١٠٧٨ال
ع٩ ١٠٦٧٩٦ال
ح١٠ ٤٩٣٢٩ال
٨٤٨٧٢ال١١
٣٣٣ال١٢
قارب١٣ ١١٠٧٥٤ال

ومن خالل الجدول السابق يتبني أن املعري استخدم ثالثة عرش وزناً، 
وكان أكرث األوزان استخداماً (الطويل) وأقلها استخداماً (املديد)، وابتعد 

عن استخدام ثالثة أوزان (املضارع، املقتضب، املتدارك).

وبعد استقرائنا لشعر عيل بن جبلة رصدنا مجموع ما تناولته ٦٥ قصيدة 
ومجموع ٥٥٤ بيتاً وردت فيها األوزان، وسنعرضها يف الجدول اآليت:

ائالم اتالق األب
ل١ ١٦٩٢ال
ی٢ ١٥٣ال
١٤٦٣ال٣
اف٤ ٦١٨ال
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امل٥ ٧٧٩ال
ج٦ ١٢٤اله
ج٧ ٣٥٠ال
مل٨ ٤٨٢ال
ع٩ ٢٦ال
ح١٠ ٢٦ال
٤٤٩ال١١
قارب١٢ ٥٣٢ال

ومن خالل الجدول السابق يتبني أن عيل بن جبلة استخدم اثني عرش 
(الرسيع  (الطويل) وأقلها استخداماً  وزناً، وكان أكرث األوزان استخداماً 
املقتضب،  (املضارع،  أوزان  أربعة  استخدام  عن  وابتعد  املنرسح)،   -

املتدارك، املجتث).

ونالحظ من خالل ما سبق أن: 

تنوع بحور الشعور تدل عىل ثقافة وإبداع الشاعر.- 

الشعراء الثالثة (بشار و املعري وابن جبلة) يتفقون يف تناولهم - 
لألوزان.

استخدموا جميعاً البحر الطويل بكرثة.- 



۳۲۳

ذات -  األوزان  واستخدموا  بأغراض،  لديهم  األوزان  تقييد  عدم 
الجرس املوسيقي املميز.

  :القافیة
تعريف  أنسب  «لعل  بقوله:  القافية  مفهوم  عييس  فوزي  د.  يوضح 
للقافية –يف نظرنا- هو تعريف الخليل بن أحمد، فالقافية عنده هي 
الحروف التي تبدأ مبتحرك قبل أول ساكنني يف آخر البيت الشعري»(١).

ومل يقدر البعض قيمة القافية «ومن عيوب هذا الجنس أن يؤيت بالقافية 
ألن تكون نظرية ألخواتها يف السجع ال ألن لها فائدة يف معنى البيت»(٢).

واستخدام بشار للقافية جاء يف قوله(٣):

وناحا فحن  فارقتني  يوم   ** جناحا  قلبي  تركت  عيني  نور 

ويف صورة أخرى لبشار، قال(٤):

۱) د. فوزي عیسي: العروض العربي ومحاوالت التطور والتجدید فیھ، دار المعرفة 
الجامعیة، اإلسكندریة، ۱۹۹۰م، ص ۸۹ 

۲) أبو الفرج قدامھ بن جعفر: نقد الشعر، ص ۸۸   
۳) بشار: الدیوان، ۲/ ۱۲٥
٤) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۲۹
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قضاء ريقهن  األفاعي  حملت   ** كأنها  لساين  عن  القوايف  تزل 

أما عيل بن جبلة يتبني أثر القافية لديه يف قوله(١):

بعىس أنفساً  نعلل   ** عىس  يكون  فرج  عىس 

النفسا يقبض  هامً  ــت   ** القيــ  وإن  تقنط  فال 

أيسا إذا  فرٍج  من  ء   ** املر  يكون  ما  فأقرب 

۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۷۱ 
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المطلب الثاني
الصورة الجزئیة

من  جزءاً  الشاعر  فن  تجعل  التي  الطبيعة  تلك  الفنية هي  «الطبيعة 
حياته، أياً كانت هذه الحياة من الكرب أو الصغر ومن الرثوة أو الفاقة، 
الشاعر  حياة  تكون  أن  الطبيعة  هذه  ومتام  الشذوذ.  أو  األلفة  ومن 
وفنه شيئاً واحداً ال ينفصل فيه اإلنسان الحي من اإلنسان الناظم وأن 
يكون موضوع حياته هو موضوع شعره وموضوع شعره هو موضوع 

حياته»(١).

ويعقب د. عدنان عبيد العيل عىل الشعراء املكفوفني –محل الدراسة-  
إذ  –الحقاً-  البرص  فقد  الذي  عن  يختلف  أعمى  «املولود  إن  بقوله 
يعيش الثاين عىل ذاكرته عن تلك األشياء أيام كان مبرصاً، واملولود أعمى 
مستعني بالرضورة مبخيلته يف تكوين صورة عن الضوء واللون والهيئة 

يخلقها من عنده ويتبنى واقعاً خاصاً عن األشياء»(٢).

۱) العقاد: عباس محمود: ابن الرومي حیاتھ من شعره، دار الكتاب العربي، بیروت، 
ط۷، ۱۹٦۸م، ص۷

۲) د. عدنان عبید العلي: شعر المكفوفین في العصر العباسي، ص ۳۲



۳۲٦

وميكننا معرفة تفاصيل أكرث عن صور املكفوف جزئياً من خالل الفروع 
اآلتية:

الفرع األول: البعد النفسي وتأثیره في الصورة الجزئیة.

الفرع الثاني: عناصر الصورة الجزئیة. 

الفرع الثالث: التجربة الشعریة في الصورة الجزئیة.

الفرع الرابع: الموسیقى في الصورة الجزئیة.
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الفرع األول
البعد النفسي وتأثیره في الصورة الجزئیة

يؤكد د. غسان يعقوب أن للبعد النفيس تأثري بالغ عىل الصورة، فقال: 
«بإمكان الحالة النفسية واالجتامعية إلقاء ظاللها عىل الصورة املنثالة 

يف الخيال»(١).

ويرى د. إحسان عباس أن «الصورة تعبري عن نفسية الشاعر وهي تشبه 
تعني عىل كشف  قد  مجتمعة  والصور  األحالم،  يف  ترتاءى  التي  الصور 

معنى أعمق من املعنى الظاهري للقصيدة»(٢). 

ومن األبعاد النفسية للصورة الجزئية: 

۱) د. غسان یعقوب: معرفة الذات واآلخر، طبعة دار النھار، بیروت، ۱۹۷۸م، ص ۲۱      
۲) د. إحسان عباس: فن الشعر، ص ۲۰۰      

اؤمالقل تال اءالغال اله
اخ ال



۳۲۸

  :القلق
«العمى املفاجئ يصيب صاحبه باالنقباض ويف بعض األحيان قد يتحول 

إىل سلوك عدواين»(١).

الخامسة (ظلوا محتفظني  الذين كف برصهم بعد سن  الشعراء  ومن 
مبخزونهم البرصي)، نجد أبا الشيص يشكو محبوبته، قال(٢):

أكرم ممن  عليك  يهون  من  ما   ** جاهدا  نفيس  فأهنت  وأهنتني 

منهم حظي  منك  حظي  كان  إذ   ** أحبهم  فرصت  أعدايئ  أشبهت 

ويف صورة أخرة ألبو الشيص يشبه فراقه ملحبوبته بالصدع، فقال(٣): 

اليامين الرداء  صدع  وبينك   ** بيننا  ما  الشيب  صدع  لقد 

للدهر  تشبيه  يف  ذلك  وأتضح  الهاجس»(٤)،  «رسيع  الشيص  أبو  وكان 
بوحش له نابني ومخلبان، قال(٥):

الحالتان بئست  أال  عديم.   ** شيبة  أخو  وقالت:  فصدت 

واملخلبان ناباه  الدهر  من   ** عضه  من  كذلك  فقلت: 

۱) د. عبد الفتاح عثمان: الرعایة االجتماعیة والنفسیة للمعوقین، ص ٥۹       
۲) ابن قتیبة: الشعر والشعراء، ط بیروت، ص ٥۷۷      

۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷۸       
٤) كارین صادر: معجم األدباء ذوي العاھات، ص ۳۰۳       

٥) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷۹       



۳۲۹

أما صالح بن عبد القدوس يصف همه وقلقه من الدهر، وقال(١):

أراقبه ثم  النجم،  أرعى  وبت   ** أخاطبه  فبت  هم  تأوبني 

ومخالبه يربينني  فأنيابه   ** أرضين  دهٍر  ريب  من  رابني  ملا 

عجائبه تقىض  ما  لدهٍر  عجبت   ** إنني  التفكر،  طول  وأسهرين 

ويف صورة أخرى لصالح بن عبد القدوس قلقاً من تقلبات الدهر وضياع 
عمره وصباه بعيدا عن محبوبته زينب، قال(٢):

وتقلب ترصم  فيه  والدهر   ** زينب  وصلك  بعد  حبالك  رصمت 

خلب وبرق  ببلقعٍة  آل   ** فإنه  الغانيات  ذكر  وكذاك 

األطيب منه  مر  فعمرك  واجهد   ** زمانه  عداك  فلقد  الصبا  فدع 

القدوس، يعرب عن خوفه وقلقه من  ويف صورة أخرى لصالح بن عبد 
البوح بالرس، قال(٣):

خبل لساين  ثني  أو  أخرس   ** فكأين  كتمته  رس  رب 

أكل حبيس  غري  يف  يل  يكن  مل   ** علمي  للناس  أبديت  أين  ولو 

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۹۱      
۲) یاقوت الحموي: معجم األدباء، ٤/ ۱٤٤٦       

۳) الشریف المرتضى: أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القالئد، ص ۱٤٥       



۳۳۰

أما أبو العيناء، فكان قلقاً من ضياع بهجة دنياه، قال(١):

خلق جديدها  فكل   ** الدنيا  بهجة  تولت 

أثق مبن  أدري  فام   ** كلهم  الناس  وخان 

  :التشاؤم
دفع التشاؤم أبو الشيص إىل قوله(٢):

أنس ويف  وحشٍة  يف  فنحن   ** والنحس  بالسعد  جواٍر  جرت 

ويف صورة أخرى استخدم أبو الشيص ألفاظاً توحي بالتشاؤم، قال(٣):

التداين بعيد  بني  البان  ويف   ** اغرتاب  الغراب  نعبات  ويف 

ويف صورة أخرى جمع أبو الشيص بني الشباب والغربان ليوحي بتشاؤمه، 
قال(٤):

طائران مفرقي  عن  غرابان   ** الشباب  أطار  ملا  وراجعت 

ويف موضع آخر يتشاءم أبو الشيص من الدهر ويصفه بالنحس، قال(٥):

لنحوس بأهله  الزمان  إن   ** فتصدعوا  بأهلها  الزمان  نحس 
۱) دیوان أبي العنیاء: تحقیق انطوان القوال، ص ۳۷       

۲) ابن قتیبة: الشعر والشعراء، ط بیروت،  ص ٥۷۷
۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷۸        
٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷۹        
٥) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۸٦        



۳۳۱

أما صالح بن عبد القدوس يحذرنا بنربة تشاؤمية بأن نفكر عند القول 
حتى ال نتعرض لحجة أو لخصام، قال(١):

ملخاصم حجة  أو  لباردٍة   ** عرضة  قولك  أن  قدر  قلت  إن 

لصالح بن عبد القدوس، يريث نفسه بعد كف  ويف صورة أكرث تشاؤماً 
البرص ويجمع بني الدنيا واملوت، قال(٢):

نصيب الدنيا  يف  العني  رضير   ** لشيٍخ  فام  السالم  الدنيا  عىل 

طبيب لها  اإلله  غري  وما   ** عيني  شفاء  الطبيب  مينيني 

قريب بعٍض  من  البعض  فإن   ** بعضاً  فابك  بعضك  مات  ما  إذا 

التشاؤم  نزعة  البصري، يف  أبو عيل  مع  القدوس  عبد  بن  ويتفق صالح 
وإلقاء اللوم عىل الزمان، قال(٣):

متزق والخطوب  يرقع  ويظل   ** يفرق  والزمان  يجمع  املرء 

يتشاءم من حال دنياه،  السابقني،  الشعراء  العيناء مثل غريه من  وأبو 
بقوله(٤):

الطرق دونها  سدت  ت   ** الخريا  معامل  رأيت 

۱) یاقوت الحموي: معجم األدباء، ٤/ ۱٤٤٦ 
۲) كارین صادر: معجم األدباء ذوي العاھات، ص ۱٦۹         

۳) الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ۹/ ۳۰٥        
٤) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۳۷



۳۳۲

  :الموت
للموت تأثري بالغ عىل الشعراء املكفوفني –كلياً وجزئياً- فقد تناول أبو 

الشيص املوت يف قوله(١):

ونصال قناً  من  صفني  بني   ** اختياٍل  بعد  املنون  ختلته 

مذال الحديد  من  وقميٍص   ** صقيٍل  الصفيح  من  رداٍء  يف 

ويف رثاء الرشيد قال أبو الشيص(٢):

تدمع للعني  فقل  ــس   ** الشمــ  الرشق  يف  غريب 

تطلع حيث  من  غربت   ** شمساً  قط  رأينا  ما 

وشبه أبو الشيص االستجداء باملوت يف قوله(٣):

إسحاق ابن  يا  مني  وبعدك  قريب   ** عىل  العاملني  رب  لله  الحمد 

وأوراق دنانريٍ  رب  أصبحت   ** وقد  عيل  تجدي  متى  شعري  ليت  يا 

تجدي عيل إذا ما قيل من راق ** والتفت الساق عند املوت بالساق

ويؤكد صالح بن عبد القدوس أن املوت نهاية البرش، قال(٤):

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۸۰         
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۸۰         
۳) العباسي: معاھد التنصیص، ٤/ ۹۲          

٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۹۰   



۳۳۳

رمسه ثرى  يف  يواري  حتى   ** أخالقه  يرتك  ال  والشيخ 

املوت  أن  القدوس  عبد  بن  صالح  يؤكد  للسابقة،  مشابهة  صورة  ويف 
نهاية العباد، وكل عبداً سيحاسب عىل ذنوبه، قال(١):

مهادا للعباد  صري  واألرض   ** بقدرٍة  السامء  سمك  من  فوحق 

عنادا أردت  أو  قويل  صدقت   ** لهالك  الذنوب  عىل  املرص  إن 

ويشبه صالح بن عبد القدوس حاله باملوىت، فقال(٢):

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ** فلسنا من األحياء فيها وال املوىت

ويشبه صالح بن عبد القدوس من عاش كئيباً يف دنياه بامليت، قال(٣):

الرجاء قليل  باله  كاسفاً   ** كئيباً  يعيش  من  امليت  إمنا 

أما أبو العيناء فنجده متعجباً من حال الدنيا ويصفها بأنها تحصد املوىت 
كحصدهم للزرع، قال(٤):

ترصع؟  فوقها  حي  أكل   ** تصنع  ما  األرض  هذه  ياويح 

تزرع ما  تحصد  أشدهم   ** أتوا  ما  إذا  حتى  تزرعهم 

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۹۲         
۲) الشریف المرتضي: أمالي المرتضي، ط دار إحیاء الكتب، ص ۱٤٥          

۳) یاقوت الحموي: معجم األدباء، ٤/ ۱٤٤٦          
٤) دیوان أبي العیناء ونوادره: تحقیق انطوان القوال، ص ۳۳          



۳۳٤

  :الغضب
الغضب من سامت املكفوفني، ونجد أبو الشيص غاضباً يف قوله(١):

براض الزمان  عن  املقل  ليس   ** إعرايض  وال  صدي  تنكري  ال 

ويشارك أبو الشيص غصبه مبن حوله، قال(٢):

قلمه بىك  يعرفه  كان  لو   ** قلم  برسه  إليك  أفيض 

ويف صورة غاضبة لصالح بن عبد القدوس، يرصح بأنه ال يبايل مبن ال 
يباليه، قال(٣):

بيني لها  كفي  إذ كرهت  لقلت   ** منادمتي  كفي  لو كرهت  يا صاح 

يباليني ال  حبيباً  أبايل  وال   ** صلتي  يبتغي  ال  من  وصل  أبتغي  ال 

ويف صورة أخرى لصالح بن عبد القدوس قد يصله الغضب إىل مرحلة 
الالمباالة، قال(٤):

األمري نزل  أم  الجند  أقام   ** حياً  دمت  ما  بقائٍل  ولست 

۱) الكتبي: فوات الوفیات، ۲/ ٤٤۹          
۲) ابن قتیبة الدینوري: الشعر والشعراء، ط دار المعارف، ۲/ ۸٤٤          

۳) الكتبي: فوات الوفیات، ۱/ ۳۹۱          
٤) الكتبي: فوات الوفیات، ۱/ ۳۹۱



۳۳٥

أما أبو العيناء كان حكيامً أثناء غضبه، قال(١):

جسم له  ما  أحول  قبيح  وقالت:   ** تنكرت  رأتني  ملا  وشاطرٍة 

فدم وال  عيّي  ال  أريب  أديب   ** فإنني  اخوالال  مني  تنكري  فإن 

ومن املواقف الدالة عىل حكمة أبو العيناء أثناء غضبه أنه: «كان قد 
أنها  العيناء: هذه عرضت عيل  فقال أليب  املتوكل  عرضت جارية عىل 
شاعرة، فقل شيئاً لتجيز، فقال أبو العيناء: أحمد الله كثرياً فقالت: حني 

أنشأك رضيراً، فقال: يا أمري املؤمنني قد أحسنت يف إساءتها»(٢).

أما أبو الشيص فكان يواجه غضبه بالصرب، قال(٣):

والصرب بالله  لها   ** أهوا  عىل  توكلت 

  :الھجاء الساخر
كان الشعراء العميان يعربون عن الغضب واإلحباط بالسخرية والهجاء، 

قال أبو الشيص(٤):

كؤوس املدام  أفعى  من  نهشته   ** وقد  أرقبه  بت  كأس  ورصيع 

مطسوس كأنه  فهو  رجاله   ** وتخاذلت  لسانه  الزجاج  عقل 
۱) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ٤۸          
۲) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۲۷          

۳) ابن قتیبة: الشعر والشعراء، ط دار المعارف، ۲/ ۸٤٦          
٤) إبراھیم النجار: شعراء عباسیون منسیون، ۱/ ۲۰۷



۳۳٦

الفاعوس كأسه  يف  الردي  مج   ** كأمنا  فراح  به  العقار  سطت 

وكتب أبو الشيص هذه الصورة لوايل جارية يحبها وموالها كان يرضبها 
إلجبارها عىل الرسقة، قال(١):

حزا جلدتها  يف  حز  قد   ** كفه  عىل  والسوط  قال 

الخبزا فارسقي  أيضاً  وأنت   ** مشدودة  السلم  عىل  وهي 

ويقدم صالح بن عبد القدوس صورة للهجاء الساخر يف قوله(٢):

يرزق من  منهم  يرزق  الجد   ** وإمنا  املعاش  طلب  يف  والناس 

يتصدق ترى  من  أكرث  ألفيت   ** عقولهم  حسب  الناس  يرزقون  لو 

ويف صورة هجائية ساخرة أيضا لصالح بن عبد القدوس، قال(٣):

مبذول وعرضه  الغبار  حذر   ** ثيابه  يصون  من  يعجبنك  ال 

مغسول وعرضه  الثياب  دنس   ** فرأيته  الفتى  افتقر  ولرمبا 

أما أبو العيناء سخر من األحمق الذي يدعي العلم، بقوله(٤):
۱) إبراھیم النجار: شعراء عباسیون منسیون، ۱/ ۲۱٦           

۲) الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ۹/ ۳۰۹           
۳) الكتبي: فوات الوفیات، ۱/ ۳۹۲           

٤) دیوان أبي العیناء ونوادره: تحقیق انطوان القوال، ص ۲۰           



۳۳۷

جواب بغري  له  الجواب  رد   ** حاجٍة  يف  مسائل  أتاه  فإذا 

واإلعراب باللحن  وقبيحه   ** ورثه  الكالم  غث  عن  وسمعت 

بصواب مرة  تغلط  كنت  ما   ** الفال  بقر  من  هبك  أمك  ثكلتك 

ويف صورة أخرى ألبو العيناء يسخر مبن ال عقل لهم، فقال(١):

وال خري يف حسن الجسوم وطولها ** إذا مل يزن طوال الجسوم عقول

الهجاء  إىل  الساخر  الهجاء  فيه  يتخطى  العيناء  ألبو  آخر  موضع  ويف 
الفاحش، بقوله(٢):

كالبها عىل  غضباناً  فالزال   ** عشرييت  كرام  عني  رضيت  إذا 

۱) دیوان أبي العیناء ونوادره: تحقیق انطوان القوال، ص ۲٥           
۲) دیوان أبي العیناء ونوادره: تحقیق انطوان القوال، ص ۱۸           



۳۳۹

الفرع الثاني
عناصر الصورة الجزئیة

يرى د. صالح الدين عبد التواب أن: «الصورة األدبية هي تلك الظالل 
واأللوان التي تخلعها الصياغة عىل األفكار واملشاعر وهي الطريق الذي 
فيه  مؤثرا  أدبيا  عرضا  وأغراضه  أفكاره  لعرض  األديب  الشاعر  يسلكه 

طرافة ومتعة وإثارة»(١).

وطبقاً ملا سبق سنقسم عنارص الصورة الجزئية إىل: 

  :الصوت
يجعل أبو الشيص للمالمة صوتا، يف قوله(٢):

اللوم فليلمني  لذكرك  حبا   ** لذيذة  هواك  يف  املالمة  أجد 

۱) د. صالح الدین عبد التواب: الصورة األدبیة في القرآن الكریم، ص ۱۰   
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷٤  

ت نال ةالل ال



۳٤۰

ويف صورة أخرى ألبو الشيص يجعل للضحك والبكاء أصواتاً، قال(١):

عرس ويف  مأتم  يف  فنحن   ** ضاحكة  والسن  تبيك  العني 

باألمس اإلمام  وفاة  ــكينا   ** وتبــ  األمني  القائم  يضحكنا 

وعرب أبو الشيص عن اللهو وقرع الدفوف، بقوله(٢):

القيان وعزف  الدفوف  يقرع   ** جانبيه  يف  اللهو  بك  قرصت 

أما صالح بن عبد القدوس جمع بني صوت الجنازة وموكب العروس، 
بقوله(٣):

يطلق العرايئ  تبع  من  ألغيت   ** تالقيا  والعروس  الجنازة  وإذا 

يرتقرق نوائح  دمع  ورأيت   ** باكياً  الجنازة  تبع  من  ورأيت 

قبل  الكالم  تدبر  إىل  يدعو  القدوس  عبد  بن  لصالح  أخرى  ويف صورة 
نطقه، فقال(٤):

املنطق العقول  ذوي  عقول  يبدي   ** فإمنا  نطقت  إذا  الكالم  وزن 

استشري فيطرق إذا  استوت أحالمهم ** من يستشار  إذا  الرجال  ومن 

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷٥ 
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷۸

۳) الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ۹/ ۳۰٥   
٤) الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ۹/ ۳۰٥  



۳٤۱

فينطق قال  ما  ويعرف  فريى   ** قلبه  واٍد  بكل  يجيل  حتى 

واستخدم أبو العيناء ألفاظاً توحي باعتامده عىل الصوت، قال(١):

جواب بغري  له  الجواب  رد   ** حاجٍة  يف  مسائل  أتاه  فإذا 

واإلعراب باللحن  وقبيحه   ** ورثه  الكالم  غث  من  وسمعت 

أما املؤمل بن أميل فكان يلتفت لصوت الضحك، قال(٢):

مال كل  ضحكه  يف  ويتلف   ** السؤال  يدوم  أن  ويضحكه 

  :اللون
شبه أبو الشيص لون الخمر بالزعفران، بقوله(٣): 

بالزعفران الجلد  مضخمة   ** أصداغها  املسك  غدا  عجوز 

مخضوبتان الكأس  من  يداه   ** أحور  بها  علينا  يطوف 

ويف صورة قريبة للسابقة، يصف أو الشيص الخمر والنساء ذوات اللون 
األحمر،  بقوله(٤):

۱) دیوان أبي العنیاء: تحقیق انطوان القوال، ص ۲۰   
۲) أبو الفرج األصفھاني: األغاني، ط الھیئة المصریة العامة للكتاب، ۲۲/ ۲٤۹   

۳) ابن قتیبة: الشعر والشعراء: ط بیروت، ص ٥۸۰   
٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص۷۳  



۳٤۲

ال تبك ليىل وال تطرب إىل هند ** وارشب عىل الورد من حمراء كالورد

والخد العني  أجدته حمرتها يف   ** انحدرت من كف شاربها  إذا  كأساً 

القد مشوقة  لؤلؤٍة  كف  من   ** لؤلؤة  والخمر  قوتة  يا  فالكأس 

ويوضح أبو الشيص أثر الزمان عىل اإلنسان، واستبدال السواد ببياض 
املشيب، يف قوله(١):

ببياض قرونه  سواد  ورمى   ** عضاض  ندوب  به  الزمان  أبقى 

أما صالح بن عبد القدوس شبه تربية النشء بالزرع األخرض، بقوله(٢):

غرسه يف  املاء  يسقي  كالعود   ** الصبا  يف  أدبته  من  وإن 

يبسه من  أبرصت  بعدما  من   ** نارضاً  مورقاً  تراه  حتى 

أما املؤمل بن أميل اتخذ اللون مصدراً ملدح املهدي، قال(٣):

املنري القمر  من  مشابهة   ** فيه  أن  إال  املهدي  هو 

البصري عىل  مشكالن  أنارا   ** ما  إذا  فهام  وذا  ذا  تشابه 

نور ضياء  النهار  يف  وهذا   ** ليٍل  رساج  الظالم  يف  فهذا 

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷٥  
۲) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۳۹٦   
۳) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۳۰۰   



۳٤۳

أما أبو العيناء جمع بني الشمس والبدر ولون الخمر، يف قوله(١):

عرشا به  فرابطنا   ** الدير  يف  الوقت  وطاب 

البدرا به  وأخدمنا   ** الشمس  به  وسقينا 

  :الحركة
اعتمد أبو الشيص عىل الصورة الحركية يف عشقه ملحبوبته، قال(٢):

متقدم وال  عنه  متأخر   ** يل  فليس  أنت  حيث  يب  الهوى  وقف 

ويف صورة أخرى ألبو الشيص يصف الخمر والكواعب، بقوله(٣):

إغامض أميا  الكواعب  عنه   ** وأغمضت  النديم  كأس  به  نفرت 

ويف صورة أخرى ألبو الشيص وصف األفراس بالجوامح، يف قوله(٤):

الرواض عىل  أعنتها  تأىب   ** جوامح  الشباب  أفراس  أيام 

۱) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۲٥   
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷٤  
۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷٥ 
٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷٥  



۳٤٤

أما صالح بن عبد القدوس كان يراقب حركة النجم، فقال(١):

أراقبه ثم  النجم،  أراعي  وبت   ** أخاطبه  فبت  هم  تأوبني 

ويف صورة أخرى لصالح بن عبد القدوس يؤكد أن الرزق بيد الله، قال(٢):

كاسبه املال  أدرك  باحتياٍل  وال   ** الغنى  إخطاؤه  املرء  بعجز  وليس 

يغالبه ذا  وال  يجاريه  ذا  فال   ** وبسطه  اإلله  يقبض  ولكنه 

أما املؤمل بن أميل تأثر بفقدان برصه، يف قوله(٣):

برص له  يخلق  مل  املؤمل  ليت   ** النظر  الحرية  يوم  املؤمل  شف 

ويف صورة أخرى للمؤمل بن أميل، قال(٤):

والوعور السهولة  من  إليك   ** توافوا  وقد  امللوك  فت  لنئ 

حسري أو  كاٍب  بني  ما  غدوا   ** حتى  أبوك  امللوك  سبق  لقد 

أما أبو العيناء فقد اتخذ من الحركة مصدرا لذم الزمان، قال(٥):

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص۹۱ 
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۹۲  

۳) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۲۹۹   
٤) یاقوت الحموي: معجم األدباء، ٦/ ۲۷۳٤   

٥) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۱۹   



۳٤٥

واآلداب الظرف  رسوم  ومحا   ** بعجاب  أىت  لقد  الزمان  تعس 

الكتاب إىل  رددتهم  فيهم   ** يدي  انبسطت  لو  بكتاٍب  وايف 

ويف صورة أخرى ألبو العيناء يصور فرتة الشباب، بقوله(١):

وقف وال  أمل  وال   ** أقام  فام  الشباب  جاء 

۱) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۳٥   



۳٤۷

الفرع الثالث
التجربة الشعریة في الصورة الجزئیة

يرى د. صالح حسن اليظي أن «الخيال هو الذي يهب الفنان القدرة 
عىل توحيد عنارص تجربته الفنية من فكر وشعور وعاطفة وموسيقى 
ولغة يف كل فني واحد، ثم تحويل ذلك إىل صور فنية متآلفة موحية 

تنصهر يف صورة كلية واحدة»(١).

أن  «يجب  قوله:  يف  التصوير  عنارص  جميع  قطب  سيد  د.  ويرصد 
نتوسع يف معنى التصوير، حتى ندرك آفاق التصوير الفني يف القرآن، 
فهو تصوير باللون وتصوير بالحركة، وتصوير باإليقاع وكثرياً ما يشرتك 
الوصف، والحوار، وجرس الكلامت، ونغم العبارات، وموسيقي السياق، 
يف إبراز صورة من الصور، تتمالها العني واألذن والحس والخيال والفكر 

والوجدان»(٢).

فالتجربة الشعرية تربز عاطفة الشاعر وأفكاره وأسلوبه، وبداية سنعرض 

۱) د. صالح حسن الیظي: شاعریة أبي العالء المعري بین الفكر والفن، دار المعرفة 
الجامعیة، ۱۹۹۳م، ص ٤۲۰ 

۲) سید قطب: التصویر الفني في القرآن، دار المعارف، ط۱۰، ۱۹۸٦م، ص ۳٥     



۳٤۸

قصيدة أبو الشيص، قال(١):

سكوب منحدٍر  الخدين  عىل   ** بدمعٍ  تبرصت  وقد  وقائلٍة 

الذنوب عىل  جرست  ما  قدمياَ   ** خلو  وأنت  البكاء  يف  أتكذب 

الكئيب بالقلب  ليس  وقلبك   ** فيه  تجول  والدموع  قميصك 

كذوب بدٍم  ألبابه  عىل   ** جاءوا  حني  يوسف  قميص  نظري 

الغيوب يف  ظنك  بسوء  رجمت   ** وأمي  أيب  فداك  لها  فقلت 

وبالنحيب بالعويل  لرسك   ** قلبي  فتشت  لو  والله  أما 

القلوب ألسنة  الغيب  بظهر   ** تالقوا  إذا  العاشقني  دموع 

تحليل التجربة الشعرية للقصيدة السابقة:

١- العاطفة واألفكار: 

تسيطر عىل أبو الشيص عاطفة العشق املمزوج بالحزن والبكاء لعدم 
مباالة املحبوبة.

٢ - استخدم أبو الشيص ألفاظاً توحي بالحزن كقوله (دمع، منحدر، 
أخرى  الكئيب، قميص يوسف، دم كذوب). وألفاظاً  القلب  سكوب، 
ألسنة  العاشقني،  وأمي،  أيب  (فداك  كقوله  والعشق  بالحب  توحي 

القلوب). 
۱) العباسي: معاھد التنصیص وشواھد التلخیص، ٤/ ۹۳       



۳٤۹

٣ - األسلوب: 

قد تنوع أسلوب أبو الشيص ما بني األسلوب اإلنشايئ يف قوله (أتكذب 
الخدين – دموع  بدمع عىل  (قد برصت  قوله  والخربي يف  البكاء)،  يف 
قوله  يف  معنى  اإلنشايئ  لفظاً  الخربي  واألسلوب  تالقوا)،  إذا  العاشقني 

(فداك أيب وأمي) وتنوع هذه األساليب إلثارة الذهن ولفت االنتباه.

٤ - الصور التعبريية: 

استعان الشاعر باالستعارة املكنية يف قوله (الدموع تجول فيه – فتشت 
(منحدر  وقوله  املعنى،  وتوضيح  للتشيخص  العاشقني)  دموع   – قلبي 
سكوب) كناية عن شدة حزنه، والتضاد يف قوله (رسك – العويل) ليربز 

املعنى ويوضحه.

القدوس يحثنا فيها عىل حسن  ونتناول قصيدة أخرى لصالح بن عبد 
اختيار األصدقاء، قال(١):

األجرب الصحيح  يعدي  كام  يعدي   ** فإنه  اللئيم  مصاحبة  احذر   

العقرب فهو  عنك  توارى  وإذا   ** واثق  بك  أنه  يحلف  يلقاك 

الثعلب يروغ  كام  منك  ويروغ   ** حالوًة  اللسان  طرف  من  يعطيك 

ينسب املقارن  إىل  القرين  إن   ** تفاخرا  واصطفيه  قرينك  واخرت 

ويعطب باللسان  يسلم  فاملرء   ** لفظه  من  واحرتس  لسانك  واحفظ 
۱) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۳۹۸        



۳٥۰

يشعب ال  كرسها  الزجاجة  إن   ** به  تنطق  وال  فاكتمه  والرس 

تحليل التجربة الشعرية للقصيدة السابقة:

١ - العاطفة واألفكار: 

تسيطر عىل صالح بن عبد القدوس عاطفة الفخر واالعتزاز بالصديق 
الحسن.

٢ - األلفاظ: 

استخدم صالح بن عبد القدوس ألفاظاً تعرب عن معناه كقوله للتحذير 
من مصاحبة  الصديق السوء (احذر، اللئيم، األجرب، الثعلب، يروغ). 
وألفاظاً أخرى تحثنا عىل انتقاء األصدقاء كقوله (اخرت قرينك، اصطفيه، 

تفاخرا). 

٣ - األسلوب: 

اإلنشايئ يف  األسلوب  بني  ما  القدوس  عبد  بن  أسلوب صالح  تنوع  قد 
قوله (احذر مصاحبة اللئيم – اخرت قرينك – اصطفيه تفاخرا – احفظ 
لسانك) للنصح واإلرشاد، واألسلوب الخربي يف قوله (يلقاك يحلف أنه 
بك واثق – يعطيك من طرف اللسان حالوة – يروغ كام يروغ الثعلب 

– املرء يسلم باللسان ويعطب) للتوكيد والتقرير.



۳٥۱

٤ - الصور التعبريية: 

استعان الشاعر بالتشبيهات كقوله (يعدي كام يعدي الصحيح األجرب 
استعارة ترصيحية توحي  املعنى، وقوله (حالوة)  لتوضيح  العقرب)   –

بالكالم الزائف ومن التنفري من مصاحبة صديق السوء.

الحب عليه،  أثر  يبني  املحاريب  أميل  للمؤمل بن  أيضا قصيدة  ونتناول 
قال فيها(١):

دم وال  لحم  الله  بحمد  ومايل   ** دمي  نذرت  أنها  يل  زعموا  وقد 

مسلم صحيح  أين  زعموا  وإن   ** دماً  يل  يبق  ومل  لحمي  حبها  بري 

فلم أر مثل الحب صح سقيمه ** وال مثل من ال يعرف الحب يسقم

وأعظم جلد  القتل  يبايل  وليس   ** أعظم  فوق  بالياً  جلداً  ستقتل 

تحليل التجربة الشعرية للقصيدة السابقة:

١ - العاطفة واألفكار: 

الذي يجعل  الحب  التعجب من  أميل عاطفة  تسيطر عىل املؤمل بن 
السقيم به صحيح، ويبني مدى تهالكه يف الحب.

٢ - األلفاظ: 

استخدم املؤمل بن أميل ألفاظاً تعرب عن معناه كقوله (زعموا – برى ) 
۱) أبو الفرج األصفھاني: األغاني، ط الھیئة المصریة العامة للكتاب، ۲۲/ ۲٥۰         



۳٥۲

لتوحي مبعاناته يف الحب.

٣ - األسلوب: 

استخدم املؤمل بن أميل األسلوب الخربي للتوكيد والتقرير مثل قوله 
(برى حبها لحمي – مل يبق يل دما – ستقتل جلداً باليا).

٤ - الصور التعبريية: 

استعان الشاعر باالستعارة املكنية يف قوله (برى حبها جسدي – ستقتل 
جلداً بالياً) للتشخيص وتوضيح املعنى، وقوله (نذرت دمي) كناية عن 

قسوة املحبوبة عليه.

أما أبو العيناء تحدث عن املال والنفوذ والسلطة يف قصيدته، قال (١):

فقاال الكالم  أنواع  شفتاه   ** تعلمت  درهمني  ميلك  كان  من 

مختاال الورى  بني  ورأيته   ** له  فاستمعوا  الفصحاء  وتقدم 

حاال الربية  رش  لرأيته   ** كيسه  يف  التي  دراهمه  لوال 

حاال نطقت  وما  صدقت  قالوا:   ** كاذبا  تكلم  إذا  الغني  إن 

ضالال وقلت  هذا،  يا  وكذبت،   ** تصب  مل  قالوا:  أصاب  الفقري  وإذا 

وجالال مهابة  الرجال  تكسو   ** كلها  املواطن  يف  الدراهم  إن 
۱) دیوان أبو العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ٤۰، ٤۱          



۳٥۳

قتاال أراد  ملن  السالح  وهي   ** فصاحًة  أراد  ملن  اللسان  فهي 

تحليل التجربة الشعرية للقصيدة السابقة:

١ - العاطفة واألفكار: 

تسيطر عىل أبو العيناء فكرة النفاق املجتمعي وسطوة املال والنفوذ.

٢ - األلفاظ: 

 – درهمني  (ميلك  كقوله  معناه  عن  تعرب  ألفاظاً  العيناء  أبو  استخدم 
والفصاحة  املال  ذلك  من  ونفوره  بسخريته  لتوحي  شفتاه)  تعلمت 
الزائفة، وبني (تصديق الغني – تكذيب الفقري) مقارنة بني حال الغني 

والفقري لتوضيح املعنى.

٣ - األسلوب: 

(إن  قوله  مثل  والتقرير  للتوكيد  الخربي  األسلوب  العيناء  أبو  استخدم 
الغني إذا تكلم كاذبا قالوا: صدقت – إن الدراهم يف املواطن كلها تكسو 
الرجال مهابة وجالال – فهي اللسان ملن أراد فصاحة – هي السالح ملن 

أراد قتاال).



۳٥٤

٤ - الصور التعبريية: 

استعان الشاعر باالستعارة املكنية يف قوله (الدراهم تكسو – تكسو 
ميلك  كان  (من  وقوله  املعنى،  وتوضيح  للتشخيص  مهابة)  الرجال 
درهمني) كناية عن سلطة املال، وقوله (هي اللسان) تشبيه بليغ 

لتوضيح املعنى.



۳٥٥

الفرع الرابع
الموسیقى في الصورة الجزئیة

ميكننا تصنيف املوسيقى يف الصورة الجزئية إىل: 

۱ - الموسیقى الداخلیة: 

  :الجناس

شاع استخدام الجناس عند شعرائنا املكفوفني ومنهم أبو الشيص، قال(١):

التداين بعيد  بني  البان  ويف   ** اغرتاب  الغراب  نعبات  ويف 
۱) ابن قتیبة: الشعر والشعراء، ط بیروت، ص ٥۷۹   

ة ارج قى ال س ال

ة القا زن ال ق ح ال ع ال اس ال

ة اخل قى ال س ال



۳٥٦

وأيضاً قول أبو الشيص(١):

بالخمر للندمان  ــر   ** الخمــ  يشوب  طرف  لها 

أما صالح بن عبد القدوس استخدم الجناس يف قوله(٢):

قربنا ومل ندفن فنحن مبعزٍل ** من الناس ال نخىش فنغىش وال نغىش

واملؤمل بن أميل من الشعراء الذين التفتوا إىل الجناس، قال(٣):

البصري عىل  مشكالن  أنارا   ** ما  إذا  فهام  وذا  ذا  تشابه 

ونالحظ الجناس عند أبو العيناء يف قوله(٤):

الكتاب إىل  رددتهم  فيهم   ** يدي  انبسطت  لو  بكتاب  وايف 

وأيضاً قول أبو العيناء(٥):

عتاب إىل  عياٍب  بني  ما   ** جردت  الجريدة  إذا  يعرفون  ال 

۱) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۳٤۷  
۲) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۳۹٦   
۳) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۳۰۰  

٤) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۹   
٥) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۱۹   



۳٥۷

  :التصریع
كان للترصيع مكانة خاصة عند أيب الشيص، فقد استخدمه يف معظم 

قصائده، كقوله(١):

أنس ويف  وحشٍة  يف  فنحن   ** والنحس  بالسعد  جواٍر  جرت 

وقوله(٢):

والكبد األحشاء  ولطيفة   ** العقد  موضع  للطويلة  قل 

وأيضاً قوله(٣):

الشعر يف  الح  بياض   ** الخمر  خلة  عن  نهي 

أما صالح بن عبد القدوس استخدم الترصيع يف قوله(٤):

تنوب نوب  إنها  ودمعك   ** السكوب  العني  أيتها  عزاءك 

وقوله(٥): 

جدل معضل  لعمري  حقاً  فأنت   ** رجل  يا  الله  هداك  الهذيل  أبا 
۱) ابن قتیبة: الشعر والشعراء، ط بیروت، ص ٥۷۷  
۲) ابن قتیبة: الشعر والشعراء، ط بیروت، ص ٥۷۷  
۳) ابن قتیبة: الشعر والشعراء، ط بیروت، ص ٥۷۸  

٤) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۳۹٥    
٥) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۳۹٥   



۳٥۸

أما املؤمل بن أميل استخدمه يف قوله (١):

برص له  يخلق  مل  املؤمل  ليت   ** النظر  الحرية  يوم  املؤمل  شف 

وأيضاً قوله(٢):

حلمت بكم يف نومي فغضبتم ** وال ذنب يل إن كنت يف النوم أحلم

أما أبو العيناء ظهر الترصيع يف قوله(٣):

واآلداب الظرف  رسوم  ومحا   ** بعجاب  أىت  لقد  الزمان  تعس 

وأيضا قوله(٤):

ظهرا قسيسه  عىل   ** باشهرا  دير  نزلنا 

  :حسن التقسیم
ظهر حسن التقسيم عند أبو الشيص، يف قوله(٥):

تهمالن  ال  بعينني  يبيك   ** الصياح  شديد  الجناح،  أحم 

۱) كارین صادر: أعالم الجبابرة، معجم األدباء ذوي العاھات، ص ۳٦۲    
۲) أبو الفرج األصفھاني: األغاني، ط الھیئة المصریة العامة للكتاب، ۲۲/ ۲٥۰    

۳) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۱۹    
٤) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۲٥    

٥) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷۸  



۳٥۹

وقوله(١):

لطيف الحىش، عبل الشوى، مدمج القرى ** مريض جفون العني يف 
طيه قبب 

أما صالح بن عبد القدوس قال(٢):

متزق  والخطوب  يرقع،  ويظل   ** يفرق  والزمان  يجمع  املرء 

ويظهر حسن التقسيم عند املؤمل بن أميل يف قوله(٣):

نور  ضياء  النهار  يف  وهذا   ** ليٍل  رساج  الظالم  يف  فهذا 

وعند أيب العيناء قوله(٤):

وقف  وال  أمل  وال   ** أقام  فام  الشباب  جاء 

وقوله(٥):

خلق  وال  دين،  وال   ** أدب  وال  حسب،  فال 

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۸۲ 
۲) الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ط دار الكتب العلمیة، ۹/ ۳۰٥   

۳) أبو الفرج األصفھاني: األغاني، ط الھیئة المصریة العامة للكتاب، ۲۲/ ۲٤٦ 
٤) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۳٥ 
٥) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۳۷



۳٦۰

ومن املالحظ أن ظاهرة املحسنات البديعية قليلة عند صالح بن عبد 

القدوس، ويعلل د. شوقي ضيف هذه الظاهرة بقوله: «عىل هذه 

الشاكلة تجري أشعاره يف صورة تقريرية خالية من العاطفة وقلام 

شفعت بخيال أو تصوير، ولعل ذلك ما جعل شعره يسقط من أيدي 

األجيال التالية إال قليالً»(١). 

ويؤكد حديث د. شوقي ضيف قول الجاحظ: «لكن القصيدة إذا 

كانت لها أمثاالً مل ترس ومل تجر مجرى النوادر، متى مل يخرج السامع 

من يشء إىل يشء مل يكن لذلك عنده موقع»(٢).

۲ - الموسیقى الخارجیة: 

  :الوزن

بعد استقرائنا لشعر أبو الشيص رصدنا مجموع ما تناوله من األوزان، 
وسنعرضها يف الجدول اآليت:

۱) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۳۹۸
۲) الجاحظ: البیان والتبیین، ۱/ ۲۰٦ 



۳٦۱

ائالم اتالق األب
ل١ ١٦٧٨ال
١٢٣٠ال٢
اف٣ ٥١٤ال
امل٤ ٦١٦٥ال
ج٥ ٣٢٣اله
ج٦ ١٢ال
مل٧ ٢٤ال
ع٨ ٦١٥ال
ح٩ ٥١٨ال
٧٢١ال١٠
١٣ال١١
قارب١٢ ٤٥١ال

ومن خالل الجدول السابق يتبني أن أبو الشيص استخدم اثنا عرش وزناً، 

وكان أكرث األوزان استخداماً (الكامل) وأقلها استخداماً (الرجز)، وابتعد 

عن استخدام أربعة أوزان (املضارع، املقتضب، املديد، املتدارك).

بعد استقرائنا لشعر صالح بن عبد القدوس رصدنا مجموع ما تناوله 

من األوزان، وسنعرضها يف الجدول اآليت:



۳٦۲

ائالم اتالق األب
ل١ ٢٠٦٩ال
ی٢ ٢٤ال
١٣٤٦ال٣
اف٤ ٩٢٤ال
امل٥ ١٥١١٩ال
ج٦ ١١ال
مل٧ ٥١٢ال
ع٨ ١١٣١ال
٦١٧ال٩
قارب١٠ ٤١٥ال

ومن خالل الجدول السابق يتبني أن صالح بن عبد القدوس استخدم 
استخداماً  وأقلها  (الكامل)  استخداماً  األوزان  أكرث  وكان  أوزان،  عرشة 
(الرجز)، وابتعد عن استخدام ستة أوزان (املضارع، املقتضب، املتدارك، 

الهزج، املنرسح، املجتث).  

وبعد استقرائنا لشعر أيب العيناء رصدنا مجموع ما تناوله من األوزان، 
وسنعرضها يف الجدول اآليت:



۳٦۳

ائالم اتالق األب
ل١ ١٤٢٨ال
٢٤ال٢
اف٣ ٣٨ال
امل٤ ٧٣٠ال
ج٥ ١١٣اله
ج٦ ١٢ال
مل٧ ١١ال
ع٨ ٢٤ال
ح٩ ٢١٠ال
١٣ال١٠
قارب١١ ١٢ال

عرش  أحد  استخدم  العيناء  أبا  أن  يتبني  السابق  الجدول  خالل  ومن 
وزناً ، وكان أكرث األوزان استخداماً (الطويل) وأقلها استخداماً (الرمل)، 
وابتعد عن استخدام خمسة أوزان (املديد، املقتضب، املضارع، املتدارك، 

املجتث).  

من  تناوله  ما  مجموع  رصدنا  أميل  بن  املؤمل  لشعر  استقرائنا  وبعد 
األوزان، وسنعرضها يف الجدول اآليت:



۳٦٤

ائالم اتالق األب
ل١ ٤٢٦ال
٢١٩ال٢
اف٣ ٦٣٩ال
امل٤ ٥١٢ال
ع٥ ١٢ال
ح٦ ٢٢١ال
١٢ال٧
قارب٨ ١٤ال

ومن خالل الجدول السابق يتبني أن املؤمل بن أميل استخدم أحد مثانية 
أوزان ، وكان أكرث األوزان استخداماً (الوافر) وأقلها استخداماً (الرسيع)، 
وابتعد عن استخدام مثانية أوزان (املضارع، املقتضب، املتدارك، املديد، 

الهزج، الرجز، املجتث، املتقارب).  

  :القافیة
للقصيدة  املناسبة  القافية  استخدام  إىل  املكفوفني  الشعراء  التفت 

ومعانيها، ليتصف شعرهم يف النهاية بأنه «السهل املمتنع»(١). 

قد استخدمها أبو الشيص يف قوله(٢):

ھالل  ألبي  والشعر  الكتابة  في  الصناعتین  كتاب  من  المختار  ریة:  أبو  محمود   (۱
العسكري، ص ۳٦    

۲) العباسي: معاھد التنصیص، ٤/ ۹۳   



۳٦٥

سكوب منحدٍر  الخدين  عىل   ** بدمعٍ  تبرصت  وقد  وقائلٍة 

وظهرت القافية عند صالح بن عبد القدوس يف قوله(١):

األجرب الصحيح  يعدي  كام  يعدي   ** فإنه  اللئيم  مصاحبة  احذر 

أما املؤمل بن أميل استخدمها يف قوله(٢):

دم وال  لحم  الله  بحمد  ومايل   ** دمي  نذرت  أنها  يل  زعموا  وقد 

والقافية عند أبو العيناء يف قوله(٣):  

فقاال الكالم  أنواع  شفتاه   ** تعلمت  درهمني  ميلك  كان  من 

ويف النهاية ..

(لديهم  جزئياً  واملكفوفني  (والدياً)  كلياً  املكفوفني  لشعر  دراستنا  بعد 
مخزون برصي) توصلنا إىل املالحظات اآلتية: 

  اعتمد الشعراء املكفوفني كلياً عىل عنرص املوسيقى بشكل أكرب
من املكفوفني جزئياً. 

  ،استعان الشعراء املكفوفني كلياً بتكرارات لفظية تناسب عاتهم

۱) د. شوقي ضیف: العصر العباسي األول، ص ۳۹۸    
۲) أبو الفرج األصفاني: األغاني، ط الھیئة المصریة العامة للكتاب، ۲۲/ ۲٥۰    

۳) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ٤۰، ٤۱    



۳٦٦

ومل تظهر هذه التكرارات عند املكفوفني جزئياً.

  مقارنة كلياً،  املكفوفني  أشعار  يف  واضح  أثر  للعاهة  كان 
باملكفوفني جزئياً.

  كانت االضطرابات االنفعالية لدى املكفوفني كلياً تظهر بشكل
ملحوظ أكرث من املكفوفني جزئياً.



۳٦۷

الفصل الثاني
الخصائُص الفنیة للصورة الشعریة

إن «الشعر كالحلم الهادئ قد يشكل جديداً ولكنه الجديد الذي يصاغ 
من معطيات سبق إدراكها من ناحية، وال ميثل انحرافاً عن الحقيقة من 
ناحية أخرى، وأنه حلم متعقل تنعكس فيه الحقائق املعقولة يف الداخل 
عىل الخيال فيصوغها معطيات من الحس كام لو كانت معاين النفس 

تنطبع يف الخيال انطباع الصورة يف املرآة»(١). 

فالشعر ميثل مزيج من خربات الشاعر وخياله لتكوين الصورة، «الشاعر 
يفكر بالصور، والتعبري بالصورة هو لغة الشاعر التلقائية التي ال يتعلمها 

وال يحتاج إىل االعتذار عنها»(٢).

«وخالصة األمر فالصورة هي إعادة تشكيل للواقع وال ترتبط به إال بقدر 
ما يصبح مكتسباً خصائصها الذاتية، بحيث يصبح للصورة واقعها الخاص، 

فتصري األشياء جديدة ألنها عنارص يف مناخ جديد، وبنية جديدة»(٣).

۱) د. مصطفي سویف: العبقریة في الفن، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ۱۹۷۳م، ص ۷٦ 
۲) د. محمد حسن عبد هللا: الصورة والبناء الشعري، ص ٤۳ 

۳) د. مصطفى السعدني: التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل، ص ۸٦ 



۳٦۸

الشعرية عىل خصائص  الصور  تكوين  يف  يعتمدون  الشعراء  أن  والبد 
وسامت خاصة وإن كانت - متفاوتة عند البعض – وميكننا معرفة هذه 

الخصائص الفنية من خالل املباحث اآلتية: 

المبحث األول: التشكیل.
المبحث الثاني: األسلوب.

المبحث الثالث: اإلیقاع الموسیقي الشعري.



۳٦۹

المبحث األول
التشكیل

يرى د. عاطف جودة نرص أن الصورة «تأيت تعبرياً عن الخيال املبدع»(١).

ويعتمد الشعراء عىل خيالهم يف تشكيل الصور الشعرية، واالعتامد عىل 
الخيال مل يكن أمر حديث فقد «اعرتف العرب قدميا بوجود قوة الخيال 

وقرنوها منذ الجاهلية بالشيطان، وتصوروها نوعاً من اإللهام»(٢).

«ويقسم د. كيالين حسن سند الخيال إىل أنواع منه االبتكاري والتأليفي 
والكناية  واالستعارة  التشبيه  عىل  يعتمد  مجمله  يف  كان  وإن  والبياين 

واملجاز»(٣).

وسوف نستعرض عنارص التشكيل .. من خالل املطالب اآلتية: 

للكتاب،  العامة  الھیئة المصریة  ۱) د. عاطف جودة نصر: الخیال مفھوماتھ ووظائفھ، 
۱۹۸٤، ص ۲٦۱    

۲) د. عبد هللا التطاوي: الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید، ص ۱۸ 
۳) د. كیالني حسن سند: قضایا ودراسات في النقد، ص ۱۲، ۱۳ 



۳۷۰

المطلب األول: التشبیھ. 

المطلب الثاني: االستعارة.

المطلب الثالث: الكنایة.

المطلب الرابع: المجاز. 



۳۷۱

المطلب األول
التشبیھ

قال د. مصطفي الصاوي إن «التشبيه من األساليب األدبية ليس يف اللغة 
العربية فحسب وإمنا يف سائر اللغات ولقد عني به العرب وجعلوه أحد 

مقاييس الرباعة األدبية»(١).

وقال د. محمد غنيمي هالل أن» «كل شاعر أصيل يستمد جذور خياله 
من الالشعور الجامعي والغريزي أو الفردي ويتسامى به»(٢).

ولقد استخدم بشار بن برد التشبيه يف أشعاره وكان «يشبه األشياء مبا ال 
يقدر عليه البرصاء»(٣)، ومنها قوله(٤):

قصار  عنها  جفونها  كأن   ** حتى  التغميض  عن  عيني  جفت 

۱) د. مصطفي الصاوي الجویني: البیان في الصورة،، دار المعرفة الجامعیة، ۱۹۹۳، ص۲۰  
لبنان، ۱۹۷۳،  العودة، بیروت،  الحدیث، دار  العربي  النقد  ۲) د. محمد غنیمي ھالل: 

ص ۲۷۲        
۳) جمال الدین بن نباتھ المصري: سرح العیون في شرح رسالة بن زیدون، تحقیق محمد 

أبو الفضل إبراھیم، نشر المكتبة المصریة، صیدا، بیروت، ۱۹۸٦، ص ۲۹۹   
٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۲۹  



۳۷۲

ويف صورة أخرى لبشار، قال(١):

وحديث كأنه قطع الرو ** ض زهته الصفراء والحمراء

ومن الصور الجميلة يف تشبيه املرأة، قال بشار:

وقوام(٢) واضٍح  بوجٍه  تروق    ** حديثها  الرياض  كنوار  وبكٍر 

النشوان(٣) كلذة  حديٍث  يف   ** عليها  الجامل  صب  فتاٍة  من 

«والواقع إن فّن بشار الحقيقي الذي استحق من أجله أن يكون رأس 
الصورة  يف  أو  املعنوية  الشعرية  يكمن يف صنعته  البديع  يف  املحدثني 
الشعرية التي عليها املعول األول يف ناحية الشكل يف الشعر والحقيقة 
الروعة  من  كبرياً  حداً  بلغت  قد  بشار  عن  الشعرية  الصورة  إن  أيضاً 
التجسيم  لعنارص  صاحبها  واستقصاء  دقيقة  تفاصيل  عىل  الحتوائها 
فنان أصيل  بريشة  يلح عليها  أن  الصورة دون  والتصوير وهو ال يرتك 

يضع كل لون يف موضعه وال ينىس أدق األشياء وأهونها(٤)».

أما أبو العيناء، قال(٥):

نور منهام  وسمعي  لساين  ففي   ** نورهام  عيني  من  الله  يأخذ  إن 

كالسيف مشهور فمي صارم  ** ويف  قلب ذيك، وعقل غري ذي خطٍل 

۱) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۱۹  
۲) بشار: الدیوان، ٤/ ۱۸۳   
۳) بشار: الدیوان، ٤/ ۲۱۳   

دار  الھجري،  الثاني  القرن  في  العربي  الشعر  اتجاھات  ھدارة:  د. محمد مصطفي   (٤
العلوم العربیة، ط۱، ۱۹۸۸م، ص ٦۰۷  

٥) دیوان أبي العیناء: جمع وتحقیق انطوان القوال، ص ۲۸     



۳۷۳

ويف صورة تشبيهية أخرى قال(١):

وقف وال  أمل  وال   ** أقام  فام  الشباب  جاء 

فانرصف الزيارة  مل   ** كزائٍر  الشباب  كان 

ويف صورة تشبيهية غزلية قال(٢):

الخلس النظر  الهوى  نريان  فأرضم   ** اختالسًة  الرحيل  يوم  بنا  أملت 

الشمس تعتدل  حني  تتأىب  كام   ** خيفة  ترعد  وهي  قليالً  تأبت 

ويف صورة تشبيهية أليب عىل البصري، قال(٣):

الغزالن أعني  بأمثال  ظرن   ** وين  أقاٍح  عن  يبتسمن 

أما أبو العالء املعري استخدم التشبيه التمثييل يف قوله(٤):

باأللحان للمسمعات   ** العاشق  طرب  ألفاظه  أطربتنا 

لحياة  رضوري  «الخيال  أن  يؤكد  املعري  العالء  ألبو  أخرى  صورة  ويف 

۱) دیوان أبي العیناء: جمع وتحقیق انطوان القوال، ص ۳٥     
۲) د. شوقي ضیف: العصر العباسي الثاني، ٤۱۸     

۳) البغدادي: تاریخ بغداد، ۱۹/ ۱٥۳     
٤) المعري: شروط سقط الزند، ص ۷٥٤   



۳۷٤

اإلنسان»(١)، وقال(٢):

الجسد خرب  ما  إذا  تقيم  وما   ** تسكنه  الربع  مثل  للروح  والجسم 

أما صالح بن عبد القدوس، قال(٣):

غرسه يف  املاء  يسقي  كالعود   ** الصبا  يف  أدبته  من  وإن 

يف صورة تشبيهية أخرى يريث فيها عينيه، وقال(٤):

تنوب نوب  إنها  ودمعك   ** السكوب  العني  أيها  عزاءك 

تطيب الدنيا  بك  يل  وكانت   ** وجهي  ورساج  كرميتي  وكنت 

أما عيل بن جبلة رسم صورة تشبيهية بديعة، بقوله(٥):

اتصاالً يتصلن  ال  تقارب   ** للمزاج  منشاً  فوقها  ترى 

خاال من  ناحية  كل  عىل   ** خططت  الذي  العروس  كوجه 

ومن تشبيهاته األخرى قوله(٦):

والتوزیع،  للنشر  القومیة  الشركة  العرب،  عند  الشعري  الخیال  الشابي:  القاسم  أبو   (۱
تونس، ۱۹٦۱، ص ۱۸    

۲) المعري: اللزومیات، ۱/ ۳۲۳    
۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۹۱   

٤) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۷۱      
٥)  شعر علي بن جبلة: جمع وتحقیق حسین عطوان، ص ۱۷    

٦) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۲٤    



۳۷٥

كاس عليه  تحيط  ال  شعاعاً   ** منها  تدير  النديم  يد  كأن 

ولقد متكن عيل بن جبلة يف الصورتني السابقتني من «الربط بني الصور 
بني  الربط  عىل  قدرته  يف  تكمن  األديب  أو  الشاعر  وبراعة  املختلفة 
الصور املتباينة وإيجاد الصلة بني ماال يظن وجود الصلة بينه .. وينقل 
املشاعر التي يريد التعبري عنها من مجرد معان هامئة يف نفسه إىل أشياء 

محسوسة مدركة»(١). 

أما املؤمل بن أميل يف مدح املهدي، قال(٢): 

املنري القمر  من  مشابهة   ** فيه  أن  إال  املهدي  هو 

البصري عىل  مشكالن  أنارا   ** ما  إذا  فهام  وذا  ذا  تشابه 

نور ضياء  النهار  يف  وهذا   ** ليل  رساج  الظالم  يف  فهذا 

أما ربيعة الرقي، قال(٣):

هاللها وكنت  كواكبها  كانوا   ** بلدٍة  يف  تسايروا  امللوك  وإذا 

۱) د. محمد زغلول سالم: النقد العربي الحدیث، أصولھ، قضایاه، مناھجھ، دار المعرفة 
الجامعیة، ص ۱۱    

۲) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۳۰۰      
۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٥۷       



۳۷٦

ويف صورة تشبيهية غزلية، قال(١):

ساجدينا جاملك  من  لخروا   ** يوما  رأوك  امللوك  أن  فلو 

املؤمنينا أمري  إذن  لكنت   ** أمراً  ملكن  النساء  أن  ولو 

أما أبو الشيص قال(٢):

أشبهت أعدايئ بدايئ فرصت أحبهم ** إذ كان حظي منك حظي منهم

ويف صورة أخرى ألبو الشيص يشبه الخمر بقوله(٣):

الشذر من  طوقاً  لها   ** املاء  نسج  عجوز 

يجري حافاتها  يف  ــر   ** األحمــ  الذهب  كأن 

أما رستة بن أيب األبيض األصبهاين، قال(٤):

الدليل يصيح  كام  شهراً  صحت   ** ما  إذا  حتى  للسالم  جئتكم 

سبيل إليهم  إذن  مايل  قلت   ** عليهم  الخوان  أدخل  قد  قيل 

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۳     
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷٤     

۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷۷  
٤) یاقوت الحموي: معجم األدباء، إرشاد األریب إلى معرفة األدیب، ۳/ ۱۳۰۷      



۳۷۷

المطلب الثاني
االستعارة

محمد  د.  ويؤكد  الشعرية،  الصورة  تكوين  يف  بارزة  أهمية  لالستعارة 
استخدمها  فقد  الشعر»(١)،  يف  اإلبداع  لب  هي  «االستعارة  أن  مندور 

الشعراء املكفوفني وغريهم من املبرصين يف تكوين صورهم.

ويصنف د. مصطفى الصاوي الجويني االستعارة إىل «ترصيحية (رصح 
فيها باملشبه به)، ومكنية (حذف منها املشبه به)» (٢).

وسنتناول صنفني االستعارة يف صور الشعراء املكفوفني كام ييل: 

  :االستعارة التصریحیة
قال بشار بن برد(٣):

۱) د. محمد مندور: النقد المنھجي عند العرب، مطبعة نھضة مصر، ۱۹٤۸، ص ٤۷ 
۲) د. مصطفي الصاوي الجویني: البیان في الصورة،، دار المعرفة الجامعیة، ۱۹۹۳، 

ص۲۰  
۳) بشار: الدیوان، ٤/ ۱۲۹  



۳۷۸

حزين نداه  يرجى  أن  مخافة   ** إنه  قزعة  ابن  بخل  تبخل  فال 

أما املعري، قال(١):

بالحسن الشمس  له  قامت  لها  ** محيا  ونهارها  فرعها  كعاب دحاها 

أما عيل بن جبلة، استخدم االستعارة الترصيحية يف رثاء حميد الطويس، 
قال(٢):

املشيع الكمي  وحاميها  مريع   ** الــ  وغيثها  املنيع  الدنيا  جبل  هوى 

أما أبو العيناء، قال(٣):

البدرا به  واخدمنا   ** الشمس  به  وسقينا 

ويف صورة غزلية ألبو عيل البصري، قال(٤):

قباط لشادٍن  كف  غرض   ** فؤادي  فصار  نظريت  ملكت 

أما أبو الشيص، قال(٥):

۱) المعري: شروح سقط الزند، ۲/ ۹۰۷   
۲) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۱٤    

۳) دیوان أبي العیناء: انطوان القوال، ص ۲٥   
٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۳۹۸   
٥) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷٥   



۳۷۹

واإلعراض بالصد  فرمينه   ** رأسه  عن  قناعه  املشيب  حرس 

أما املؤمل بن أميل، قال(١):

سقر بعدها  عذبتهم  ال  والله   ** عذابهم  الدنيا  يف  املحبني  يكفي 

أما صالح بن عبد القدوس، قال(٢):

الدنيا فارقوا  وقد  الدنيا  يف  مقيمني   ** محلٍة  ألهل  يبيك  أحد  أال 

والبلوى التضايق  غري  يعرفوا  ومل   ** دراهم  غري  يعرفوا  مل  كأنهم 

أما ربيعة الرقي، قال(٣):

اقتصايص الخرمي  ب   ** بأبوا  طال  ولقد 

ومالص شامِس  ذي   ** ظبٍي  رصيد  يف  طمعاً 

ونالحظ من خالل األبيات السابقة أن الشعراء اعتمدوا يف استعاراتهم 
يستهدف  ال  نشاط خالق  الشعري  «والخيال  الخيال،  عىل  الترصيحية 
ومعطياته،  الواقع  لعامل  نقالً  أو  نسخاً،  من صور  يشكله  ما  يكون  أن 
أو انعكاساً حرفياً ألنسقة متعارف عليها، أو نوعاً من أنواع الفرار، أو 
إىل  املتلقي  يدفع  أن  يستهدف  ما  بقدر  لالنفعاالت،  الساذج  التطهري 

۱) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۲۹۹   
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۹۲   

۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٥۹   



۳۸۰

إعادة التأمل يف واقعه»(١).

  :االستعارة المكنیة
قال بشار بن برد(٢):

األهواء من  تشتهي  مبا   ** الله  عذبها  بالحب  عذبتني 

أما أبو العالء املعري، قال(٣):

الطعن عىل  قادرات  املنايا  رماح   ** تزل  ومل  الليايل  فيه  حكمت  أيب 

أما عيل بن جبلة، قال(٤):

الجمر عىل  الراحتني  كقبض  أقام   ** دونه  النوم  مينع  هم  رب  أال 

أما أبو العيناء، قال(٥):

أدري فكنت  أبغضوك،  فقالوا   ** رموين  ملا  الردي  سقيتهم 

۱) د. جابر عصفور: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبالغي عند العرب، المركز 
الثقافي العربي، ط۳، ۱۹۹۲، ص ۲٤   

۲) بشار: الدیوان، ۱/ ۱۲۹   
3) المعري: شروح سقط الزند، ۲/ ۹۰۷   

٤) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ٥٥   
٥) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۲۹   



۳۸۱

أما أبو عيل البصري، قال(١):

باغتباط ترحة  فتبدلت   ** فؤادي  سلنب  الهوى  رائدات 

أما أبو الشيص قال(٢):

اللوم فليلمني  لذكرك  حبا   ** لذيذًة  هواك  يف  املالمة  أجد 

أما املؤمل بن أميل، قال(٣):

برص له  يخلق  مل  املؤمل  ليت   ** النظر  الحرية  يوم  املؤمل  شف 

أما صالح بن عبد القدوس، قال(٤):

أراقبه ثم  النجم،  أراعي  وبت   ** أخاطبه  فبت  هم  تأوبني 

أما ربيعة الرقي، قال(٥):

عقالها براحتيك  حللت  حتى   ** معقولة  تزل  مل  املكارم  إن 

۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۳۹۸  
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷٤   

۳) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۲۹۹   
٤)ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۹۱   

٥) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٥۷   



۳۸۳

المطلب الثالث
الكنایة

قال د. مصطفى الصاوي الجويني: «سبيل التعبري بالكناية أن ننظر إىل 
املعنى الذي نقصد أداءه فال نعرب عنه باللفظ الدال عليه لغة بل نقصد 

إىل الزم هذا املعنى فنعرب به ونفهم ما نريد»(١).

والكناية إحدى عنارص التشكيل التي التفت إليها الكثري من الشعراء، 
ومنهم بشار بن برد قال يف هجائه آل سليامن (٢):

بالعفاريت شدا  كالبابليني   ** ودرهمهم  سليامن  آل  دينار 

وماروت بهاروٍت  سمعت  كام   ** لقاؤهام  يرجى  وال  يوجدان  ال 

ويف صورة أخرى، قال(٣):

إذا أنت مل ترشب مراراً عىل القذي ** ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه؟

 ۱) د. مصطفى الصاوي الجویني: البیان فن الصورة، ص ٥۳  
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص۲۲  

۳) بشار: الدیوان، ۱/ ۱٦۱  



۳۸٤

أما املعري قال(١):

أمامي سارت  أن  عيل  يعزُّ   ** أم  األجداث  إىل  وأمتني 

أما عيل بن جبلة، قال يف مدح حميد الطويس(٢):

الباس حلبة  يف  وسيفه   ** أمواله  للمعروف  أعد 

أما أبو العيناء، قال(٣):

جواب بغري  له  الجواب  رد   ** حاجة  يف  مسائل  أتاه  فإذا 

أما أبو عيل البصري، قال(٤):

انبساط ذو  وتارة  انقباض  ذو   ** ولكن  هجور  وال  وصول  ال 

أما أبو الشيص، قال(٥):

إغامض أميا  الكواعب  عنه   ** وأغمضت  النديم  كأس  به  نفرت 

۱) المعري: شروح سقط الزند، ٤/ ۱٤۱۷   
۲) شرح علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص ۱۳ 

۳) دیوان أبي العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۲۰   
٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص۳۹۸ 

٥) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص۷٥



۳۸٥

أما املؤمل بن املهدي، قال(١):

الشهور نقصان  عن  منري   ** وهذا  ذا  ينقص  الشهر  وبعض 

أما ربيعة الرقي، قال(٢):

جريت كام  الكرام  يف  لتجري   ** املحىل  السيف  مدحة  مدحتك 

واعتديت فيها  عليك  كذبت   ** ضياعاً  ذهبت  مدحًة  فهبها 

أما صالح بن عبد القدوس، قال(٣):

رمسه ثرى  يف  يواري  حتى   ** أخالقه  يرتك  ال  والشيخ 

أما املؤمل بن أميل، قال(٤):

نبيه كل  ومات   ** نبيل  كل  مات  قد 

وفقيه وفاضٍل   ** أديٍب  كل  ومات 

فيه الخالئق  كل   ** طريًق  يوحشنك  ال 

۱) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۳۰۰   
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص۱٥۸  

۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص۹۰
٤) یاقوت الحموي: معجم األدباء، ۳/ ۱۳۰۷   



۳۸٦

ونالحظ من خالل الصور السابقة أن «دور الشاعر ال يقترص عىل نقل 
صورة ما رأى أو ما سمع ولكنه يتفاعل مع هذا أو ذاك، ثم يعمد إىل 

خياله فريبط بني الحقائق املفككة يف الحياة»(١).

۱) د. عبد هللا التطاوي: الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید، ص ۲٤   



۳۸۷

المطلب الرابع
المجاز

الصور  «استخدام  أنه:  املجاز  عن  الجويني  الصاوي  مصطفى  د.  قال 
لتمثل األفكار املجردة»(١).

اسم  –أعني  به  «قد خصوا  أنه:  املجاز  عن  القريواين  رشيق  ابن  وقال 
املجاز- باباً بعينه؛ وذلك أن يسمى باسم ما قاربه أو كان منه بسبب»(٢).

وتتضح صورة املجاز يف قوله بشار(٣):

نم ثم  عمراً  لها  فنبه   ** العداة  حروب  نبهتك  إذا 

أما املعري، قال(٤):

أمويل القوايف كم أراك انقيادها ** لك الفصحاء العرب كالعجم اللكن

۱) د. مصطفى الصاوي الجویني: البیان فن الصورة، ص۱۱۹  
۲) ابن رشیق القیرواني: العمدة، ۱/ ۲٦٦   
۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۲٥   

٤) المعري: شروح سقط الزند، ۲/ ۹۰۷    



۳۸۸

أما عيل بن جبلة، قال(١):

بالعطاء الناس  بخل  ما   ** راحتيه  الناس  ملس  لو 

أما أبو العيناء، قال(٢):

نور منهام  وسمعي  لساين  ففي   ** نورهام  عيني  من  الله  يأخذ  إن 

أما أبو عيل البصري، قال(٣):

قباط لشادٍن  كف  غرض   ** فؤادي  فصار  نظريت  ملكت 

أما أبو الشيص، قال(٤):

األغراض من  غرضاً  لجفونها   ** وجهه  محاسن  جعلت  ولرمبا 

أما املؤمل بن أميل، قال يف مدح املهدي(٥):

نور ضياء  النهار  يف  وهذا   ** ليٍل  رساج  الظالم  يف  فهذا 

والرسير باملنابر  ذا  عىل   ** هذا  الرحمن  فضل  ولكن 

۱) شعر علي بن جبلة: تحقیق د. حسین عطوان، ص۲۱    
۲) دیوان أبو العیناء: تحقیق انطوان القوال، ص ۲۸    

۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۳۹۸ 
٤) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۷٥   

٥) الصفدي: نكت الھمیان في نكت العمیان، ص ۳۰۰    



۳۸۹

أما رستة بن أيب األبيض، قال(١):

كليل عنهم  الزمان  قديم  من   ** لساين  الذين  اإلخوة  أيها 

أما صالح بن عبد القدوس، قال(٢):

كاسبه املال  أدرك  باحتياٍل  وال   ** الغنى  إخطاؤه  املرء  بعجز  وليس 

يغالبه ذا  وال  يجاريه  ذا  فال   ** وبسطه  اإلله  قبض  ولكنه 

أما ربيعة الرقي، قال(٣):

بالسالح ال  بالهوى   ** قتول  للناس  أنت 

ومزاح وبغنِج   ** وبدٍل  وبشكٍل 

كاألقاحي وثغٍر  ــن   ** صيوديــ  وبعينني 

ويف النهاية .. 

التشبيه  بني  ما  الشعرية  الصورة  تشكيل  لعنارص  عرضنا  خالل  من 
الشعراء املكفوفني، تبني أن «للخيال  واالستعارة والكناية واملجاز لدى 

شأن كبري يف األعامل العقلية ويف الحياة العملية»(٤). 

۱) یاقوت الحموي: معجم األدباء، ۳/ ۱۳۰۷    
۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۹۲

۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء، ص ۱٦۱   
٤) د. محمد عبد المنعم خفاجى: األدب العربي وتاریخھ في العصرین األموي والعباسي، 

دار الجیل – بیروت – ۱۹۹۰م، ص ۱۲٤    



۳۹۰

يرى أوسنت دارين ورينيه ويليك أن «مخيلة الشاعر تكشف نفسه»(١).

األشياء يف عالقات  الخيال: «هو وضع  التطاوي عن  الله  د. عبد  وقال 
جديدة وهو سمة بارزة من سامت األسلوب األديب ألنه يصور العاطفة، 

أو ينقلها إىل السامع أو القارئ»(٢).

المجلس  صبحي،  الدین  محي  ترجمة  األدب،  نظریة  ویلیك:  رینیھ  دارین،  أوستن   (۱
األعلى لرعایة الفنون واألداب، القاھرة، ص ۲۷۱    

۲) د. عبد هللا التطاوي: الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید، ص ۱۸    



۳۹۱

المبحث الثاني
األسلوب

«اتسم شعر العرص العبايس األول بعدة ظواهر أسلوبية ولغوية، لعل 
أبرزها ما حدث من تطور كبري وتجديد ظاهر يف لغة الشعر، ومام ال شك 
فيه أن للغة الشعر يف كل عرص داللة عىل حياته العقلية واالجتامعية، 
وما دام القرن الثاين قد تطور يف هاتني الناحيتني فال بد أن تكون لغة 
شعره قد تطورت هي أيضاً، عىل األقل لحدوث تفاعل بينها وبني نفوس 
إننا ال   ... الذين تطورت عقليتهم وثقافتهم وأسلوب حياتهم  الشعراء 
نقول أن اللغة العربية القدمية قد استبدلت يف القرن الثاين بلغة أخرى، 
ولكننا نقول إنها تطورت وتغريت يف طرائق تعبريها ويف تراكيب جملها، 

ويف مادتها اللغوية نفسها»(١).

يعلق يوهان فك عىل التطور الذي طرأ عىل اللغة بقوله: «إن الذي دعا 
إليه هو االنتقال من حياة البداوة إىل حضارة املدن، وتغلغل غري العرب 
يف مناطق األدب، ولهذا تراجع يف ذلك العهد الطابع الوحيش للعربية 
القدمية برثوتها الفياضة يف األلفاظ والقوالب أمام أسلوب منمق مهذب، 
اللغة  وهذه  لألفهام،  بال  ذات  صعوبات  وسهولته  استواؤه  يسبب  ال 
قبل  األدب من  واستعملت يف  احتذيت  ما  الواضحة رسعان  املنسكبة 

۱) اتجاھات الشعر العربي في القرن الثاني الھجري ص ٥۸۳- ٥۸٤    



۳۹۲

لغة  بني  وال  وجنس،  أصل  بني  متييز  دون  اإلسالمي  العامل  يف  املثقفني 
أصلية ولهجة وطنية خاصة»(١). 

الغزيل  الشعر  يف  حدثت  التي  التغيريات  عن  جعفر  ابن  قدامة  وقال 
كمثاٍل أن «وملا كنا املذهب يف الغزل إمنا هو الرقة واللطافة والشكل 
والدماثة، كان مام يحتاج فيه أن تكون األلفاظ لطيفة مستعذبة، مقبولة 
غري مستكرهة، فإذا كانت جاسية كان ذلك عيباً .. وكان أحق املواضع 

التي يكون فيها عيباً للغزل ملنافرته تلك األحوال وتباعده عنها»(٢). 

اللغوية، من  التغري الذي طرأ عىل األساليب والرتاكيب  وميكننا دراسة 
خالل املطالب اآلتية: 

  .المطلب األول: األلفاظ السھلة والتعبیرات المتداولة

   .المطلب الثاني: اإلحیاء والتكرار واإلیجاز

  .المطلب الثالث: التالعب بعالقات األلفاظ

  .المطلب الرابع: التناقض
۱) العربیة (دراسة في اللغة واللھجات واألسالیب) لیوھان فك، ترجمة عبد الحلیم النجار، 

مطبعة دار الكتاب العربي، ۱۹٥۱م، ص ٥۸     
۲) نقد الشعر لقدامة بن جعفر تحقیق كمال مصطفى – مطبعة أنصار السنة المحمدیة 

بالقاھرة، الطبعة األولى ۱۹٤۹م، ص ۱۹۳.
راجع أیضا:

تحقیق -  الجرجاني،  العزیز  عبد  بن  علي  للقاضي  المتنبي وخصومھ  بین  الوساطة 
محمد أبو الفضل إبراھیم وعلي محمد البجاوي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة 

الثانیة، ص ۱۸     



۳۹۳

  .المطلب الخامس: االقتباس

  .المطلب السادس: المبالغة

  .المطلب السابع: األسالیب اإلنشائیة

 المطلب الثامن: ظواھر أسلوبیة أخرى



۳۹٥

المطلب األول
األلفاظ السھلة والتعبیرات المتداولة

بانفعاالته  الشاعر  يستخدمها  التي  واألساليب  األلفاظ  دالالت  ترتبط 
ولكن  الصورة،  معامل  إبراز  يف  هام  دور  للشاعر  يكون  ولذا  وخياالته، 
وأسلوبه  لغته  حيث  من  اآلخر  عن  شعري  غرض  كل  يختلف  بالطبع 

وألفاظه وغريها.

قال الصويل يف رسالته إىل مزاحم بن فاتك: «أعلم أعزك الله أن ألفاظ 
املحدثني منذ عهد بشار إىل وقتنا هذا كاملنتقلة إىل معاِن أبدع وألفاظ 

أقرب وكالم أرق»(١).

التعقيد،  عن  البعيدة  السهلة  اللغة  يفضلون  املكفوفني  الشعراء  وكان 
كقول بشار بن برد عن محبوبته (٢): 

متاب من  لهند  ما   ** حيايت  هند  أرهقت 

بعذاب أو  شاغل   ** بسقم  الله  نالة 

۱) أخبار أبي تمام ألبي بكر محمد بن یحیى الصولي، تحقیق محمود عساكر وزمیلیھ، 
مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، ۱۹۳۷م، ص ۱٦  

۲) دیوان بشار ۱/ ۲۳۳ – ۲۳٤ 



۳۹٦

فالخالب ورقاها   ** مبناها  حلبتني 

مصاب القلب  هائم   ** لشخص  تأوي  ال  كيف 

وانتحاب شكاة  ذي   ** هند  حب  يف  دنف 

باب كل  من  قلبه   ** لهند  الحب  دخل 

حبايب تربا  حني   ** ونبالً  قوساً  يل  ليت 

صياب مبحدات   ** منها  القلب  فأصيب 

للحباب أشتهيها   ** إين  الحب  سهام  من 

السهلة،  األلفاظ  تؤخوا  الذين  املكفوفني  الشعراء  من  أيضا  والعكوك 
كقوله عن محبوبته (١):

كليالً الطرف  مائل   ** عني  مالك  بأيب 

قليالً وتحفيك   ** نزراً  برك  وأرى 

خليالً واسميك   ** عدواً  وتسميني 

بديالً تبدلت  أم   ** سلواً  أتعلمت 

قتيال فيك  الرجا  ىن  ــ   ** أغــ  فام  الله  أحمد 

خليال اسميك  أين   ** سوى  ذنب  يل  ليس 

ذليالً وتناديني   ** عزيزاً  وأناديك 

۱) شعر علي بن جبلة: ص ۹۳  



۳۹۷

ووصوالً رصوماً  ك   ** وحاليــ  أهواك  أنا 

يحوال لن  وبعهد   ** يفنى  ليس  بود  ثق 

ونجد سهولة األلفاظ عند ربيعة الرقى يف قصيدته عن محبوبته ليىل، 
قال(١):

أعلل قلبي  منك  بيأس  فهال   ** واملنى  بالوعد  منك  نفيس  أعلل 

وموعدك الشهد املصطفى حالوة ** ودون نجاز الوعد صاب وحنظل

أميل نحوك  والطرف  العدا  حذار   ** رقبة  غريك  العني  طرف  وأمنح 

ملبطل بسوء  ليىل  يف  ربيعة   ** رمى  امراً  إن  الناس:  قال  لكيام 

معقل برئ  إال  منهام  وما   ** عليهام  بغياً  الواشون  كذب  لقد 

فلو كنت ذا عقل ألجمعت رصمكم ** برأيي ولكني امرؤ لست أعقل

وكيف بصرب القلب –ال كيف– عنكم ** وباب فؤادي دون رصمك مقفل

محلل ليىل  أم  يا  لكم  وقتيل   ** قتلكم  يحرم  أين-  من  –ال  أين  ومن 

معول عليك  إال  يل  ليس  وأن   ** طالبكم  يف  يل  صرب  ال  أن  أغرك 

يف  املتداولة  التعبريات  استخدام  إىل  مييلون  املكفوفني  الشعراء  وكان 
حياتهم اليومية، كقول بشار بن برد(٢):

۱) طبقات الشعراء ص ۱٦٥ 
۲) دیوان بشار ۱/ ۳۸٤ 



۳۹۸

فنحيت والرأس  العينني   ** عىل  كنت  لقد 

ويف صورة أخرى لبشار، قال(١):

ذنب غري  عىل  فارقتني  يوم   ** بسكب  عيني  أصبت  عيني  نور 

لصحبي وقلت  يل  قلت  وما  ــد   ** والعهــ  املواثيق  تذكري  مل  كيف 

العباس بن األحنف، قوله عن محبوبته  املتداولة عند  التعبريات  ومن 
فوز(٢):

عباس عني  فقرت   ** فوز  قدمت  قد  أال 

والرأس العينني  عىل   ** البرشى  برشين  ملن 

وقول محمد بن أيب عيينة ملحبوبته(٣):

يرفا أن  قلبك  وأىب   ** عيني  نور  يا  قلبي  رق 

وأبقى متويت  أن  أرىض  لست   ** فإين  مويت  الله  فأراك 

۱) دیوان بشار ۱/۲۳٦ - ۲۳۷ 
۲) دیوان العباس ص ۱۸۹  

۳) األغاني لألصفھاني، ط الھیئة المصریة العامة للكتاب، ۱۹۹۲م، ۲۰/ ۸٦  



۳۹۹

المطلب الثاني
اإلیحاُء والتكراُر واإلیجاُز 

معنى اإليحاء أن تكون للكلمة: «إثارتها يف النفس معاٍن كثرية أحاطت 
للمعاين، يف نفس  بها مع مرور الزمن، حتى صار النطق بالكلمة مثرياً 

سامعها، وإن مل تذكر قواميس اللغة هذه املعاين»(١). 

خاصة،  قيمة  األلفاظ  معاين  اكتساب  هو  باإليحاء  فاملقصود  إذن 
كاستخدام كلمة (عواء) للداللة عىل تفاهة األمر يف قول أحد الشعراء 

:(٢)

تعلمت حتى من كالب عواءها ** لعمري لقد أرسفت يف طلب العلم

الصالة، يف  ترك  للداللة عىل  (طامث)  لفظ  استخدم  برد  بن  بشار  أما 
قوله(٣):

طامث إنه  يصيل،  ال  من   ** طائل  عىل  يؤديك  وكيف 

۱) أسس النقد األدبي ص ٤۲۰ 
۲) شعراء عباسیون ۲/ ۲۸٤  

۳) دیوان بشار ۲/ ٤۸  



٤۰۰

خاصة   – األحيان  بعض  يف  األلفاظ  تكرار  إىل  يلجأون  الشعراء  وكان 
لإللحاح عىل يشء  أو  لتوكيد يشء ممدوح  والهجاء – وذلك  الغزل  يف 
مذموم، وال شك أن «للتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها»(١).

قال د. محمد عناين: «التكرار وسيلة من وسائل الصنعة اللفظية»(٢). كام 
أنه «يعد أصالً من األصول املعتمدة يف إثراء املفردات اللغوية، وخلق 

أفعال جديدة تعرب عن املعاين املختلفة»(٣).

ومن التكرار قول بشار بن برد(٤): 

محاسنها  فاقت  قد  الشمس  كأنها 
إلسفار تبدو  إذ  الشمس  محاسن   **

ناظرها  تصطاد  وال  تدنو  الشمس 
نظار كل  صادت  هي  بدت  ولو   **

وقوله ملحبوبته عبدة(٥):

فتعزبت عن «عبــ ** ــيدة» والحب غالبي

بالحرائب ابتعته   ** حبها  بيع  لو  تلك 

النوائب األمور  يف   ** طائعاً  استطعت  ولو 
۱) العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده البن رشیق القیرواني، تحقیق وتعلیق محمد 

محیي الدین عبد الحمید، دار الجلیل، بیروت، ۱۹۸۱، ۲/ ۷۳  
۲) المصطلحات األدبیة الحدیثة للدكتور محمد عناني، لونجمان، ط۲، ۱۹۹۷م، ص ۹۱ 
مكتبة  الرحمن،  عبد  إبراھیم  للدكتور  والموضوعیة  الفنیة  قضایاه  الجاھلي  الشعر   (۳

الشباب، ط۲، ۱۹۸٥م، ص ۳۹۰  
٤) دیوان بشار ۲/ ۲٥٤  
٥) دیوان بشار ۱/ ۱۱۰ 



٤۰۱

الرتائب لباس  ع   ** والدمو  قلت  ولقد 

لو بدا اليأس من «عبــ ** يدة» قد قام ناديب

مواصب عذاب  من   ** أطلقي  بالله  «عبد» 

وتكرار اسم املحبوبة يف البيت السابق الشك أنه من املواضع التي يحسن 
فيها، قال ابن رشيق القريواين عن التكرار : «أنه أداة من األدوات التي 
يستخدمها الشاعر لتعينه يف إضاءة التجربة وإثرائها وتقدميها للقارئ 
التفاعل مع  فيه هاجس  يحرك  أن  الوسائل  بكل  الشاعر  يحاول  الذي 

تجربته»(١). 

وكان ربيعة الرقي من هؤالء الشعراء الذين مييلون إىل التكرار، فقد كرر 
اسم محبوبته «داح» أكرث من مرة، يف قوله(٢):

داح حب  من  أبداً   ** صاحي  غري  إين  صاح 

املستباح فؤادي  ** يف  داح  حب  قدحاً  صار 

جناح ذو  قلبي  إن   ** إليها  القلب  جنح 

والحى لوام  كل   ** داح  حب  يف  وعىص 

داح حبك  من  آح   ** نرص  حب  داح  داح 

ويف صورة أخرى لربيعة الرقي يصف محبوبته، بقوله(٣):
مؤتة  مجلة  ربایعة،  للدكتور موسى  أسلوبیة):  (دراسة  الجاھلي  الشعر  في  التكرار   (۱

للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، األردن، مجـ ٥، ع ۱، سنة ۱۹۹۰م، ص ۱٥۹  
۲) طبقات الشعراء ص ۱٦۱  
۳) طبقات الشعراء ص ۱٦۳  



٤۰۲

إذا اقبلت رعت الناس حسناً ** وإن أدبرت قيدت العيونا

لقد أعطيت أردافاً ثقاالً ** وقد حملت ماال تحملينا

إذا رمت القيام نخال دعصاً ** ميانعك القيام فتقعدينا

إذا صليت ثم سجدت قلنا ** أال يا ليتها سجدت سنينا

أما اإليجاز فهو «التعبري عن املراد بكالم قصري ناقص عن األلفاظ التي 
يؤدي بها عادة يف متعارف الناس، مع وفائه بالداللة عىل املقصود»(١).

ولقد سئل ابن املقفع عن البالغة فقال: «اإليجاز هو البالغة»(٢).

«وإذا كان التفصيل والتحليل وإطالة الوصف، هي التي تدفع الشاعر 
إىل التقصيد والتطويل ورمبا الفضول الكالمي الذي ال طائل وراءه فكثرياً 
أبعد  القصري،  والبناء  القليل  باللفظ  املركز  املضغوط  املعنى  يكون  ما 

إيالماً وأرسع حفظاً وانتشاراً وأعلق يف الذهن»(٣).

ومثاالً عىل اإليجاز قال أيب يعقوب الخرميي ساخراً من نسب عيل بن 
الهيثم الكاتب(٤): 

الذهب إىل  فخارها  ينقل   ** مباركة  قرية  «أقفورياً» 

۱) البالغة العربیة ۲/ ۲٦   
۲) العمدة ۱/ ۲۰۱    

۳) اتجاھات الھجاء ص ۳۲    
٤) دیوان الخریمي ص ۱٦    



٤۰۳

المطلب الثالث
التالعب بعالقات األلفاظ 

وجه  من  أكرث  تحمل  وألفاظ  وأساليب  بتعبريات  العربية  لغتنا  تزخر 
يف الفهم كالتورية والكناية والسخرية.. وغريها. وميكننا االطالع عليهم 

بشكل أدق من خالل الفروع اآلتية:

الفرع األول: التصحیف والتحریف والتوریة.

الفرع الثاني: الكنایة والتعریض والتوجیھ.

الفرع الثالث: الرد بالمثل والسخریة بما یشبھ المدح. 



٤۰٥

الفرع األول
التصحیف والتحریف والتوریة 

الكلمة أو موضع  يقصد بالتصحيف والتحريف أن يتم تبديل حروف 
بها  يستعينوا  الشعراء  ولعل  معناها  عن  لتنحرف  والحركات  النقط 

إلضفاء روحاً من السخرية واملرح، كقول أيب الزهر نائت الرضير(١):

قوارعه من  عندي  هو  وأقرع   ** نائبة  الدهر  ذا  يف  هو  ونائب 

فلفظ (نائب) معانا مصيبة من مصائب الدهر، والتحريف كان بتحويلها 
إىل لفظة (نائبة) لتعطي معنى آخر.

ويف صورة أخرى قال سبط بن التعاويذي(٢):

نائب ال  نائم  الحقيقة  يف  هو   ** نائباً  تصنف  كنت  إن  تدعن  ال 

ويف صورة أخرى استخدم الشاعر التحريف من خالل الحروف، كقوله(٣):

۱) خریدة القصیر – قسم شعراء مصر ۲/ ۱۲۱     
۲) دیوان سبط بن التعاویذي ص ٤۸     

۳) دیوان سبط بن التعاویذي ص ۳٥٥     



٤۰٦

عجل عىل  منك  يعولوا   ** أن  غرو  فال  العجل  عبد  قد 

والتحريف هو أن الرجل اسمه (العجيل) وقد حذف الشاعر حرف الياء 
لتصبح (عجل). 

ابن  تويل  من  السخرية  يف  بالتصحيف  اليامن  أيب  بن  اليامن  واستعان 
عيىس وابن موىس يف أمور الدولة، قال(١):

جيم بغري  الخراج  وديوان   ** ضاد  بفتح  الضياع  فديوان 

إذ وىل ابن عيىس وابن موىس ** فام أمر األنام مبستقيم

له معنيان، عىل سبيل  التورية فيقصد بها «أن يذكر املتكلم لفظاً  أما 
الحقيقة واملجاز، أحدهام ظاهر قريب يتبادر إىل الذهن وهو غري املراد، 

واآلخر بعيد فيه خفاء وهو املعنى املراد»(٢).

ابن  الدين  رشف  من  سخريته  يف  بالتورية  اإلسعردي  النور  استعان 
الشريجي، بقوله(٣):

قد صفعنا يف ذا املحل الرشيف ** وهو إن كنت ترتيض ترشيفي

فارث للعبيد من مصيف صفاع ** يا ربيع الندى وإال خرى يف

يعقب الصفدي عىل البيت السابق، بقوله: «ما أحسن ما أىت بهذا املنادى 

۱) معجم األدباء ٦/ ۲۸٤٥، الوافي بالوفیات ۲۹/ ۲۷  
۲) البالغة العربیة ۲/ ۳۷۳     

۳) نكت الھیمان ص ۲٥٥، الوافي بالوفیات ۱/ ۱٥٤     



٤۰۷

هنا لريشح التورية بني الربيع والخريف وقوله: وإال خري يف من أحسن 
ما يكون من اإلشارة بقرينة إمساكه ذقن الصافع له وقد ظرف غاية»(١).

ويف صورة أخرى يوجهها للكحال، قال(٢):

عجب لذا الكحال كيف أضلني ** ولكم أضل مبيله ومبينه

۱) الوافي بالوفیات ۱/ ۱٥٥     
۲) نكت الھیمان ص ۸۰، الوافي بالوفیات ۱/ ۱٥٥     



٤۰۹

الفرع الثاني
الكنایة والتعریض والتوجیھ

التخاطب  اصطالح  يف  له  وضع  فيام  املستعمل  «اللفظ  هي  الكناية 
للداللة به عىل معنى آخر الزم له، أو مصاحب له، أو يشار به عادة 

إليه، ملا بينهام من املالبسة بوجه من الوجوه»(١).

ومن صور الكناية قال منصور الفقيه عن جامعة بخالء(٢):

الحرم حاممات  فمن  ل   ** السليــ  بيني  رغيف  أما 

يشم وال  يذاق  وال  س   ** ميــ  وال  يحس  إن  ما 

وقال أبو العيناء عن وزير املتوكل(٣):

قد نال من أعراضنا بلسانه ** ولرجله بني الصدور مجال

۱)البالغة العربیة: تألیف عبد الرحمن المیداني، دار القلم – دمشق، ط۱، ۱۹۹٦م، ۲/ ۱۳٥
۲) منصور الفقیھ ص ۱۳٤      

۳) دیوان أبي العنیاء ص ٤۳      



٤۱۰

وقال ابن التعاويذي(١):

ـلح أن يسمع الحديث عليها جبة طال عمرها فغدت تصــ **ـ 

أما التعريض فهو «طريقة من الكالم أخفى من الكناية فال يشرتط يف 
التعريض لزوم ذهني، وال مصاحبة، وال مالبسة ما بني الكالم وما يراد 
الداللة به عليه، إمنا قد تكفي فيه قرائن الحال، وما يفهم ذهناً بها من 
توجيه الكالم»(٢)، ويختلف التعريض عن التورية يف أن له معنى واحداً، 

أما التورية لها معنيان قريب وبعيد.

حميد  بن  سعيد  تويل  عن  البصري  عيل  أبو  قول  يف  التعريض  ويتضح 
منصباً، قال(٣):

رأس من يدعي البالغة مني ** ومن الناس كلهم يف حرامه

وأخونا ولست أعني سعيد بــ ** ــن حميد تؤرخ الكتب باسمه

أما ربيعة الرقي قال ليزيد بن سليم(٤):

يزيد سليم سامل املال، والفتى ** أخو األزد لألموال غري مسامل

۱) دیوان سبط بن التعاویذي ص ٤۸۹      
۲) شعراء عباسیون ۲/ ۲۹۱     
۳) شعراء عباسیون ۲/ ۲۹۱      

٤) شعر ربیعة الرقي ص ۱۲۷      



٤۱۱

الفرع الثالث
الرد بالمثل والسخریة بما یشبھ المدح

يعد الرد باملثل «لون آخر من ألوان الفكاهة، مبعث الضحك فيه أن 
املتكلم األول قصد إىل التندر أو االستهزاء بالسامع، فإذا بالسامع يبغته 
برد أشد تندراً، وأكرث استهزاء، وادعى إىل الضحك. وهو يف رده حارض 
املجانس  الرد  واختيار  النظري  مراعاة  ماهر يف  الخاطر،  البديهة، رسيع 
مثرية  املجانس  الرد  يف  البارعة  املفاجئة  وهذه  سمعه.  الذي  للكالم 

للضحك»(١).

ومن املواقف الواردة يف هذا األمر، أن ابن مكرم قد كتب ألبو العيناء 
فقال: «لست أعرف طريقاً للمعروف أحزن وال أوعر من طريقه إليك، 
عنانك!  ملك  قد  وجهل  بذيء،  ولسان  دينء،  حسب  إىل  ينضاف  ألنه 

فكتب إليه أبو العيناء يف أسفل رقعته: 

وأنت رعاك الله فينا فإمنا ** مدحت بفضٍل ضعفه فيك يوجد»(٢)

البصري  أيب  مع  «الناس  مرة:  له  قيل  قد  العيناء،  ألبو  آخر  موقف  ويف 

۱) الفكاھة في األدب ص ۱۳٦       
۲) دیوان أبي العیناء ص ۲۳       



٤۱۲

عليك، وهم إليه أميل! فقال: 

سقيتهم الردى ملا رموين ** فقالوا أبغضوك، فقلت: أدري

كبعض بني قريش يف عيل ** وال ذنب سوى أحد وبدر»(١)

ردوده  خالل  من  ميتاز  العيناء  أبو  أن  السابقني  املوقفني  يف  ونالحظ 
برسعة البديهة والذكاء.

أما أسلوب السخرية مبا يشبه املدح فإن القارئ يتوهم أن الشاعر ميدح 
الشخص ولكنه إذا أمعن النظر يف املعنى اتضح له مناط السخرية، ومن 

أمثلة ذلك قول منصور الفقيه لرجل بخيل(٢):

الديم بصوب  ضنت  املزن  إذا   ** جوده  من  نرص  أيب 

والقارئ للبيت السابق يظنه مدحاً، ولكنه عندما يقرأ القصيدة كاملة 
يجد مناطها السخرية.

قال سليامن بن مسلم الرضير(٣):  

تبارك الله ما أسخى بني مطر ** هم كام قيل يف بعض األقاويل

بيض املطابخ ال تشكو والئدهم ** غسل القدور وال غسل املناديل

۱) دیوان أبي العیناء ص ۲۹      
۲) منصور الفقیھ ص ۱۳۲      
۳) معجم األدباء ۳/ ۱٤۰۳      



٤۱۳

أصحاب  من  للنيل  وسيلة  األسلوب  هذا  املكفوفني  الشعراء  ويتخذ 
جهاز  توىل  رجل  من  البصري  عيل  أبو  سخرية  ومنها  والنفوذ،  السيادة 

املخابرات عند الخليفة، بقوله(١):

رشيفة نفس  إنها   ** سعيد  نفس  بأيب 

الخليفة غامز  صار   ** حتى  يحتال  يزل  مل 

۱) شعراء عباسیون ۲/ ۲۷۲       



٤۱٥

المطلب الرابع
التناقض

يثري التناقض بني األلفاظ رغبتنا يف الضحك ملا فيه من عنرص املفاجأة، 
فإن «أكرث األمور تجري يف الحياة عىل نظام رتيب مألوف ال غرابة فيها 
وال شذوذ وال تناقض، فال تثري ضحكاً. ذلك أن اليشء املألوف ال يضحك، 
فالزي الذي درجنا عىل رؤيته ال يضحكنا، ألنه يبدو جزءاً من البسه، فال 
يفصله الخيال عنه، لكن الزي يضحكنا إذا كان غريباً. أما اليشء املغاير 
للمعهود املألوف فقد يثري اشمئزازاً، وقد يثري رحمة وإشفاقاً، وقد يثري 
يبوء  الناس  من  مرأى  عىل  الطريق  يف  حاجته  يقيض  فالذي  ضحكنا. 

بسخطهم ولومهم، ألنهم ينفرون منه ويشمئزون من فعله»(١).

ومن أمثلة التناقض قال أبو عيل البصري عن أبو العيناء:

أتانا أبو العيناء بابن مزور ** سنحكم فيه عادالً غري جائر

نهنئه يف اسبوعه ومالكه ** فإن مات عزينا سعيد بن يارس

أما أبو العيناء فقال(٢):

۱) الفكاھة في األدب ص ٤۲        
۲) دیوان سقط الزند ص ۱٦۱       



٤۱٦

إذا وصف الطايئ بالبخل مادر ** وغري قسا بالفهاهة باقل

 ** خفية  أنت  للشمس:  السها  وقال 
حائل لونك  صبح  يا  الدجى:  وقال 

وطاولت األرض السامء سفاهة ** وفاخرت الشهب الحىص والجنادل

فيا موت زر، إن الحياة ذميمة ** ويا نفس جدي، إن دهرك هازل

أما ربيعة الرقي، قال(١):

لشتان ما بني اليزيدين يف الندى ** يزيد سليم واألغر ابن حاتم

فهم الفتى األزدي إتالف ماله ** وهم الفتى القييس جمع الدراهم

ويف صورة أخرى لربيعة الرقي، قال(٢):

تجود كام  يجود  ال  سميك   ** قومي  يزيد  إن  األزد،  يزيد 

تجود كام  يجود  ال  ولكن   ** والتسمي  الوالدة  يف  شبيهك 

ويأيت منصور الفقيه باملفارقة بني األشياء املتناقضة، بقوله(٣):

تضيق به الدنيا فينهض هارباً ** إذا نحن قلنا خرينا الباذل السمح

۱) شعر ربیعة الرقي ص ۱۲٥        
۲) شعر ربیعة الرقي ص ۹۰        

۳) منصور الفقیھ ص ۹۰        



٤۱۷

 ** لهم:  أقل  الشقي؟  هذا  من  قيل  فإن 
«الفتح» هو  الحديث–  كتامن  رشط  -عىل 

يف  يتحدث  الشاعر  ألن  للقارئ،  منتظرة  غري  مفاجأة  مبثابة  فاملفارقة 
غري  محتومة  بنتيجة  يفاجأ  ولكنه  النهاية  القارئ  فيتوقع  معني  سياق 

متوقعة.

وقال أبو العيناء يف إطار املفارقة(١):

فأذنا املؤمنني،  أمري  مبدح   ** قصيدة  قال  أن  عيل  أراد 

فقلت له: ال تعجلن بإقامة ** فلست عىل طهر، فقال، وال أنا

واستعان أبو عيل البصري باملفارقة يف حديثه عن املطر، قال(٢):

يبابا خراباً  منزيل  تركت   ** عذابا  عيل  صريت  رحمة 

مل تدع يل بها وال لعيايل ** سقف بيت يكف عنا السحابا

لبنا وجندال وترابا ناس   ** الــ  أمطرت  ما  أمطرتنا خالف 

أما سبط بن التعاويذي، فقال(٣):

۱) دیوان أبي العیناء ص ٥۰        
۲) شعراء عباسیون ۲/ ۲۳۰ 

۳)  دیوان سبط بن التعاویذي ص ۲۳٦        



٤۱۸

جائزة قضاء  يف  أراها  ما   ** معجبة  قصة  من  لها  يا 

ما أرى الراؤون مثيل شاعراً ** أخذ املمدوح منه الجائزة

ورمبا استعان الشعراء يف التناقض بإبراز املعنى وضده، كقول أبو عيل 
البصري(١):

غناؤك عندي مييت الطرب ** ورضبك بالعود يكيي الكرب

وقال أبو عيل البصري عن الوزير أيب جعفر(٢):

أبو جعفر كالناس يرىض ويغضب ** ويبعد يف كل األمور ويقرب

۱) شعراء عباسیون ۲/ ۲۲۷
۲) شعراء عباسیون ۲/ ۲۲٥       



٤۱۹

المطلب الخامس
االقتباس

يُعدُّ االقتباس من الظواهر الالفتة للنظر عند الشعراء املكفوفني، ولقد 
تعددت مواضع االقتباس، ومنها: 

۱ - االقتباس من القرآن الكریم: 
قال بشار بن برد عن محبوبته «عبدة»(١):

الواقعة تقع  حتى  يهواك   ** عاشق  يف  الله  خايف  عبد  يا 

فالشاعر متأثر بقوله تعايل: « إَِذا َوقََعِت الَْواِقَعُة * لَيَْس لَِوقَْعِتَها كَاِذبٌَة»(٢)

وقول بشار(٣):

يدي قدمت  مبا  إال  وهجرانها   ** غادة  وصل  من  القيت  كان  وما 

۱) دیوان بشار ۲/ ٤۳۱       
۲) الواقعة:آیة ۲-۱        

۳) دیوان بشار ۱/ ٥٤۷       



٤۲۰

َمْت أَيِْديُكْم»(١) فالشاعر متأثر بقوله تعايل: « َذلَِك مِبَا قَدَّ

وقول بشار(٢):

كان فؤادي يف خوايف حاممة ** من الشوق أو صنع النوافث يف العقد

اثَاِت ِيف الُْعَقِد»(٣) فالشاعر متأثر بقوله تعايل: « َوِمْن َرشِّ النَّفَّ

أما املؤمل بن أميل، قال(٤):

النذر بغريه  أتتنا  وقد   ** مببتدع  جئتنا  لقد  قالت: 

تزر وزرها  غري  وازرة   ** فال  الكتاب  يف  الله  بني  قد 

فالشاعر متأثر بقوله تعايل: « َوَال تَِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر أُْخَرى»(٥)

أما ربيعة الرقي، قال(٦):

النسم طيب  حبيب  نسيم  إال   ** له  دواء  ال  عياء  داء  الحبُّ 

باللمم الرحمن  يعذبنا  ولن   ** ملام  عده  قد  ملن  حرام  هذا 

۱) آل عمران: آیة ۱۸۲       
۲) دیوان بشار ۲/ ۱۳۱       

۳) الفلق: آیة ٤        
٤) نھایة األرب في فنون األدب ۲/ ۲٦۷        

٥) فاطر آیة ۱۸، اإلسراء آیة ۱٥          
٦) طبقات الشعراء ص ۱٦۷        



٤۲۱

فالشاعر متأثر بقوله تعايل: « الَِّذيَن يَْجتَِنبُوَن كَبَائَِر اْإلِثِْم َوالَْفَواِحَش إِالَّ 
اللََّمَم إِنَّ َربََّك َواِسُع الَْمْغِفرَِة»(١)

القرآن  من  المستوحاة  القصص  من  االقتباس   -  ۲
الكریم: 

قال سبط بن التعاويذي(٢):

هزل ويف  وجد  يف  أفاض   ** إذ  الناس  أجهل  يا  له  قولوا 

عجل عىل  منك  يعولوا   ** أن  غرو  فال  العجل  عبد  قد 

الفعل إىل  تخرج  مل  ـأقوة   ** الـ  يف  بعد  بها  متت  والية 

فالشاعر تأثر بقصة العجل الذي أضل به السامري قومه(٣).

۳ - االقتباس من الحدیث الشریف: 
قال سبط بن التعاويذي يف رجل بخيل(٤):

القالصا الهجان  نحث  إليه   ** ظله  قالص  صاحب  لنا 

خامصا ورحنا  بطانا  غدونا   ** بابه  إىل  غدونا  ما  إذا 

۱) النجم آیة ۳۲        
()دیوان سبط بن التعاویذي ص ۳٥٥          2

()سورة طھ اآلیة ۸۸         3
()دیوان سبط بن التعاویذي: ص ۲٤۷         4



٤۲۲

القصاصا منه  نأخذ  وبالذم   ** داره  يف  نهلك  فبالجوع 

فالشاعر متأثر بحديث الرسول صىل الله عليه وسلم بأنه الطري تكون 
خامصاً وتعود بطاناً بينام الشاعر يذهب بطاناً ويعود خامصاً.

٤ - االقتباس من الشعر العربي القدیم: 
قال بشار بن برد(١):

الرمد من  تكحل  مل  بالروض   ** خرق  جؤذر  عيني  وتريك 

فالشاعر متأثر بقول الفرزدق:

جؤذر عيني  مبثل  إليك  نظرت   ** بغادر  إليك  نظرت  التي  إن 

ويف صورة أخرى لبشار، قال(٢):

سلهوب الريم  كجيد   ** الدر  يشبه  وجيد 

فالشاعر متأثر بقول امرؤ القيس(٣):

مبعطل وال  نصته  هي  إذ   ** بفاحش  ليس  الرئم  كجيد  وجيد 
۱) دیوان بشار ۲/ ۸۸        

۲) دیوان بشار ۱/ ۱٥٦       
سنة  المعارف  دار  طبعة  إبراھیم،  الفضل  أبو  محمد  تحقیق  القیس،  امرئ  دیوان   (۳



٤۲۳

أما ربيعة الرقي، قال(١):

ركاما دعصاً  مرطها  ويكسو   ** بان  بقضيب  وشاحها  ينوط 

فالشاعر متأثر بقول النابغة الذبياين(٢):

ونظامها سموطها  عليه  سخر   ** سموطها  وشب  قلق  فوشاحها 

۱۹٦٤م، ص ۱٦        
۱) طبقات الشعراء ص ۱٦٥        

۲) دیوان النابغة الذبیاني ص ۱۹ 



٤۲٥

المطلب السادس
المبالغة

كبرية،  كانت  لو  كام  الصغرية  األشياء  «عن  نتحدث  أن  باملبالغة  نعني 
فهذه هي املبالغة عىل وجه العموم، واملبالغة مضحكة إذا شطت، وال 
سيام إذا كانت ذات منهج، فهي عندئذ، يف الواقع، وسيلة من وسائل 
النقل. وهي تضحك كثرياً حتى لقد عرف بعضهم املضحك باملبالغة»(١).

ومن املبالغة قول سبط بن التعاويذي(٢):

مره عمره  يف  محتفالً   ** بخله  عىل  جاد  وباخل 

الشفره دمه  من  رويت  ما   ** يابساً  حمالً  إلينا  أهدى 

عذره بني  من  مشوقاً  صبا   ** تأملته  حني  فخلته 

وقال بشار يف وصف رجل بخيل(٣):

الھیئة  الدایم،  عبد  هللا  وعبد  الدروبي  سامي  ترجمة:  برجسون،  ھنري  الضحك،   (۱
المصریة العامة للكتاب- مصر، ط۲، ۱۹۹۷م، ص ۸٤        

۲) دیوان سبط بن التعاویذي ص ۲۱۷        
۳) دیوان بشار ٤/ ۲۳٤       



٤۲٦

جنون واعرتاه  سؤل  مخافة   ** فؤاده  طار  املسكني  سلم  إذا 

ويف صورة أخرى لبشار، قال(١):

نقاب يف  أو  سافراً   ** جميعاً  الناس  أملح 

وقال ربيعة الرقي(٢):

الواصفينا وصف  فوق  جامالً   ** فاشكريه  ربك  أعطاك  وقد 

تبذلينا يوم  منك  بأحسن   ** دجن  يوم  املضيئة  الشمس  فام 

العيونا قيدت  أدبرت  وإن   ** حسناً  الناس  رعت  أقبلت  إذا 

ساجدينا جاملك  من  لخروا   ** يوماً  رأوك  امللوك  أن  فلو 

املؤمنينا أمري  إذا  لكنت   ** أمراً  ملكن  النساء  أن  ولو 

وقال املؤمل بن أميل(٣):

بدا إذ  البدر  تشبه   ** حبتي  مثل  رأى  من 

غدا أردافها  خل   ** تد  ثم  اليوم  تدخل 

۱) دیوان بشار ۱/ ۲۳٥       
۲) طبقات الشعراء ص ۱٦۳       

األولى،  الطبعة  األستانة،  بك  محمود  مطبعة  العسكري،  ھالل  ألبي  الصناعتین   (۳
۱۳۱۹ه، ص ۲۸٥       



٤۲۷

إن املبالغة «ظاهرة اختلف النقاد حولها، فمنهم من أيدها يف الشعر، 
ومنهم من اعتربها دليل ضعف لدى الشاعر، فاملؤيدون يذهبون إىل أن 
أجود الشعر أكذبه، فقدامة بن جعفر يرى أن الغلو أجود املذهبني»(١).

يرى أرسطو أن «املغاالة مقبولة ما دام الشاعر يستطيع أن يربزها يف 
معرض األشياء التي ميكن تصورها أو ميكن فهمها»(٢).

ويرى ابن رشيق القريواين: «أن املبالغة يف صناعة الشعر كاالسرتاحة من 
الشاعر إذا أعياه إيراد املعنى حسن بالغ، فيشغل األسامع مبا هو محال، 
ويهول مع ذلك السامعني، وإمنا يقصدها من ليس مبتمكن من محاسن 

الكالم»(٣).

۱) نقد الشعر ص ٥٦        
۲) بالغة أرسطو بین العرب والیونان للدكتور إبراھیم سالمة، مطبعة مخیمر، القاھرة، 

الطبعة الثانیة، ۱۹٥۲، ص ۱٥۸ 
راجع أیضا:

اتجاھات الغزل في القرن الثاني الھجري ص ٤۲٦       - 
۳) العمدة البن رشیق ۲/ ٥۱       



٤۲۹

المطلب السابع
األسالیُب اإلنشائیة

للقارئ،  وإبرازه  املعنى  لتوضيح  اإلنشائية  باألساليب  الشعراء  يستعني 
وتختلف هذه األساليب ووظيفتها كاآليت:

۱ - أسلوب االستفھام:
األغراض  من  فهو  إيضاحاً،  األساليب  أبرز  من  االستفهام  أسلوب  يعد 
سواء  وحالته  الشاعر  عاطفة  وتبني  التأثري  قوة  تحدث  التي  البالغية 

بالتعجب أو التحقري أو غري ذلك.

ويف ذلك قال سبط بن التعاويذي(١): 

كتائبه أوفت  قد  والربد  ترشين   ** يف  رآين  ملا  يل  قال  وقائل 

فر رحبة الجامع الفيحاء أجمع أكــ ** ــنايف وأطلب شيئاً مات صاحبه

وكاتبه موالنا  شاعر  وأنت   ** بها  الشتاء  تلقى  جبة  أتشرتي 

ويف صورة أخرى لسبط بن التعاويذي، قال(٢):
۱) دیوان سبط بن التعاویذي ص ٦۰         
۲) دیوان سبط بن التعاویذي ص ۲۱٥      



٤۳۰

املعاذر عليك  ضاقت  أما  وعذر   ** بعلٍة  تلتقيني  يوم  كل  أيف 

أما تستحي من فرد ما أنت ماطل ** فتقيض وال من طول ما أنا صابر

آخر عندك  للمطل  وال  لديك   ** منتهى  املشومة  للمواعيد  أما 

زاجر نفسك  تلقاء  من  لك  أما   ** لعلٍة  التقايض  أخرت  وهبني 

وقال أبو عيل البصري يف هذا اإلطار(١):

الربيد أعامل  وليت  فكيف   ** تخفى  عنك  بيتك  أخبار  أرى 

۲ - أسلوب األمر:
«يخرج أسلوب األمر عن داللته األصلية إىل معاِن أخرى كثرية يحتملها 
املعاين:  هذه  ومن  الحال.  وقرائن  السياق  من  وتستنبط  األمر،  لفظ 

الدعاء، االلتامس، اإلرشاد ... وغريها كثري»(٢).

قال أبو العيناء عن وزير الخليفة(٣):

ركال إنه  وزيرك  أشكل   ** محمد  عم  ابن  يا  للخليفة  قل 

۱) شعراء عباسیون ۲/ ۳۰۳          
۲) البالغة العربیة ص ٤۳          

۳) دیوان أبي العیناء ص ٤۳           



٤۳۱

وقال سبط بن التعاويذي(١):

خلصوين من كف حجامكم هذا فقد عز من يديه الخالص 

قصاص للجروح  الجروح  من   ** برأيس  جناه  مبا  وخذوه 

۳ - أسلوب النھي:
يقصد بالنهي أنه «طلب الكف عن يشء سواء مادياً أو معنوياً»(٢).

ومن أمثلة ذلك قال أبو يعقول الخرميي يف عيل بن الهيثم(٣):

طاقا بلحييك  «تغلب»  عىل  ــرب   ** تصــ  وال  يسكنان  لحييك  خل 

أشداقا كلهم  للناس  أن   ** واعلم  تكلمت  إذا  تشادق  ال 

٤ - أسلوب النداء:
يعمد الشعراء املكفوفني إىل استخدام أسلوب النداء يف الهجاء الساخر 

لذكر اسم خصومهم والنيل منهم.

ومن ذلك قول سبط بن التعاويذي(٤):
۱) دیوان سبط بن التعاویذي: ص ۲٤۷          

۲) البالغة العربیة ۱/ ۲۲۸          
۳) دیوان الخریمي ص٤۸          

٤) البالغة سبط بن التعاویذي ص ٤۸۰           



٤۳۲

أبا الجود ما ناديك بالجود معمور ** وال بيد اإلحسان راجيك مغمور

وقال أبو يعقوب الخرميي لعيل بن الهيثم(١):

نفاقا علينا  الدنيا  مألت  قد   ** سامقا  يا  هيثم  بن  عيل  يا 

ويف صورة أخرى للخرميي، قال(٢):

حقا األراقم  من  عندي  أنت   ** جونقا  يا  هيثم  بن  عيل  يا 

ورمبا يستخدم الشاعر لقب العائلة أو اسم الشهرة، كقول عيل بن جبلة 
يف محمد بن عبد امللك الزيات(٣):

والسوق األرطال  عن  لتشغلن   ** مرموق  غري  عرج  الزيت  بائع  يا 

۱) دیوان الخریمي ص ٤۸          
۲) دیوان الخریمي ص ٤۸          

۳) شعر علي بن جبلة ص ۸۸           



٤۳۳

المطلب الثامن
ظواھر أسلوبیة أخرى

إن «األدب يف صميمه كله إنشاء، ال يخرب عن يشء، وإمنا يصنع داللته 
ابتداء من تصورات جديدة ال يشرتط لها مطابقة منوذج خارجي عنها»(١).

ومن األساليب التي استعان بها الشعراء لتعطي دالالت للمعنى املراد:

۱ - أسلوب المراسلة:
بأسلوب يغلب عليه  للطرف اآلخر  الشاعر يكتب رسالة  أن  به  يقصد 
السهولة املفرطة وبلغة تكاد تقرتب من اللغة الشعبية املتداولة، ولعل 

رسالة بشار بن برد ملحبوبته «عبدة» خري مثال، قال فيها(٢):

القلب قسية  إىل   ** بالحب  املشهور  من 

حبي يا  وجهك  عىل   ** العرش  ذي  الله  سالم 

قلبي ومنى  عيني  ة   ** قر  يا  بعد  فأما 
۱) أشكال التخییل من فئات األدب والنقد للدكتور صالح فضل، الشركة المصریة العالمیة 

للنشر، لونجمان، الطبعة األولى، ۱۹۹٦، ص ۱۱٤          
۲) دیوان بشار ۱/ ۱٥۷ – ۱٥۸          



٤۳٤

والجنب الجنب  بني  ــكن   ** تســ  التي  نفيس  ويا 

الكتب يف  منك  جفاء   ** عبد  يا  انكرت  لقد 

ذنب من  أحدثت  ما   ** والله  وال  ذنب  أعن 

الغرب وال  أنثى  من  ق   ** الرش  يف  ما  والله  وال 

ولعب جّد  عىل   ** أهواها  اليوم  سواك 

ولقد كتب العباس بن األحنف رسالة ملحبوبته، قال فيها(١):

من الدنف الذي مييس حزيناً ** وبني ضلوعه قلب مصاب

إىل الخود التي سلبت فؤادي ** فأميس ما يسوغ له رشاب

وانتحاب بكاء  إذا هجعوا   ** عيني  ونوم  الهاجعون  ينام 

فلو نطق الكتاب فدتك نفيس ** بىك قلقاً لريحمني الكتاب

۲ - األسلوب القصصي:
رحباً  متنفساً  يصطنعونه،  الذي  القصيص  «األسلوب  إىل  الشعراء  لجأ 
وأفكار  معان  من  عنه،  الحديث  يريدون  عام  للكشف  أوسع  وطريقاً 

يجرونها عىل ألسنتهم، أو ألسنة من يريدون التشهري بهم»(٢). 

۱) دیوان العباس ص ۳۹          
۲) اتجاھات الھجاء ص ۳٤۷         



٤۳٥

ومن مناذج األسلوب القصيص، قصيدة أبو عيل البصري التي يحيك فيها 
عن زيارته لرجل مل يحسن ضيافته، قال(١):

جئته زائراً فأنزلني الخا ** ن أقايس األذى وبغض الرفيق

رشيب اآلجن الكريه وأكيل ** من طعام يعد يل يف السوق

ـقوب من وحشة وننت وضيق ومبيت ماذا به يا أبا يعــ **ـ 

فغربنا بذاك عرشين يوماً ** يف صبوح من األذى وغبوق

ثم أعطى عطية تشبه الحر ** مان مل يعطيها بوجه طليق

فحسبت الذي أصبت فكان الشطر مام أنفقته يف طريقي

ويأخذ النقاد عىل القصيدة السابقة ألبو عيل البصري غياب عنرص الحوار 
فقد اعتمد عىل الرسد وهذا من فنون النرث وليس الشعر.

فاألسلوب القصيص يحتاج إىل: «قدرة عىل إدارة الكالم، وإقامة الحوار 
ورسد متالزم منسجم مع األحداث، وال نقول: إن الشاعر العريب ال يقدر 
يف  أبداً  مياالً  كان  ولكنه  جيدة،  قصصية  مناذج  قدم  فقد  ذلك،  عىل 
تعبريه إىل الصيغة الحرة املبارشة التي ال تتقيد بحد أو قيد كاألسلوب 

القصيص»(٢).

۱) شعراء عباسیون ۲/ ۲۷۷         
۲) اتجاھات الھجاء ص ۳٥٥          



٤۳٦

واملؤمل بن أميل يحيك قصته بأسلوب حواري، بقوله(١): 

البيوت والحجر فقمت أسعى إىل محجبة ** تيضء منها 

الخفر مينعنك  وال  جودي   ** تحفزها:  بدا  ملا  فقلت 

قالت: توقر ودع مقالك ذا ** أنت امرؤ بالقبيح مشتهر

والله ال نلت ما تحاول أو ** ينبت يف بطن راحتي شعر

مؤمتر عىل  أمري  وال   ** فتخربين  قيم  يل  أنت  ال 

قلت: ولكن ضيف أتاك به ** تحت الظالم القضاء والقدر

العمر تطاول  قد  يارسي  أو   ** إنالته  األجر يف  فاحتسبي 

قالت: فقد جئت تبتغي عمالً ** تكاد منه السامء تنفطر

والفكر الهموم  وغشيتها   ** حرجت  رأبتها  ملا  فقلت 

الذكر يعاقب  ولكن  أنثى   ** أبداً  الصبا  الله يف  عاقب  ال 

النذر بغريه  أتتنا  وقد   ** مببتدع  جئتنا  لقد  قالت: 

تزر وزرها  غري  وزارة   ** فال  الكتاب  يف  الله  بني  قد 

السور لذاتنا  تحرمنا  ال   ** بها  لهجت  سورة  دعي  قلت: 

سقر متسه  ال  وأىب  ال   ** محاسنه  متت  وجه  وجهك 

المصریة،  الكتب  النویري، مطبعة دار  الدین  فنون األدب لشھاب  نھایة األرب في   (۱
۱۹۲٥م، ۲/ ۲٦٦- ۲٦۷           



٤۳۷

يكسب  أسلوب  وهو  قصيدته،  يف  الحوار  أسلوب  «استخدم  فالشاعر 
أن  من  الرغم  عىل  وذلك  بالنشاط،  متوج  ويجعلها  حيوية،  القصيدة 
الحوار ليس عنرصاً أساسياً يف القصة، ولكنه إذا دخلها أثار االنفعال بها، 
ودل عىل اندماج مؤلفها بها، وتصوره ألحداثها، وتخيله لألشخاص الذين 
قاموا بها وكأنهم يتحاورون أمام سمعه وبرصه تحاوراً يربزه الشاعر يف 

إطار حي نابض»(١).

۱) األصول الفنیة للشعر الجاھلي د. سعید إسماعیل شلبي، نشر مكتبة غریب، الطبعة 
الثانیة، ص ۱۷۰، وینظر: ھمزیة بشار ص ٤٤۰          



٤۳۹

المبحث الثالث
اإلیقاع الموسیقي الشعري

«املوسيقى يف الصورة األدبية عنرص كبري أسايس فيها، وركن أصيل تعتمد 
عليه بحيث إن تجردت منها الصورة فقدت قيمتها .. فاإليقاع يكتمل 

الشكل الفني لها بحيث تعد من عيون األدب التي تجذب عشاقه»(١).

وميكننا دراسة اإليقاع املوسيقي الشعري من خالل املطالب اآلتية: 

 .المطلب األول: الموسیقى الداخلیة

 .(الموسیقى الخارجیة) المطلب الثاني: موسیقى اإلطار

۱) البناء الفني للصورة األدبیة عند ابن الرومي د. على صبح، مطبعة األمانة، القاھرة، 
الطبعة األولى، ۱۹۷٦م، ص ۲۹۲ 



٤٤۱

المطلب األول
الموسیقى الداخلیة

يتجىل  داخلية  موسيقى  بدون  شعر  يوجد  «ال  ضيف:  شوقي  د.  قال 
فيها جوهره، وجوه الزاخر بالنغم، موسيقى تؤثر يف أعصاب السامعني 
ومشاعرهم بقواها الخفية التي تشبه قوى السحر، قوى تنرش يف نفوسهم 
موجات من االنفعال، يحسون بتناغمهم معها وكأمنا تعيد فيهم نسقاً 

قد اضطرب واختل نظامه»(١).

 

وميكننا تقسيم املوسيقى الداخلية إىل الفروع اآلتية: 

الفرع األول: التصریع والتقسیم.

الفرع الثاني: الجناس والمقابلة.

الفرع الثالث: التقابل.

الفرع الرابع: رد العجز عن الصدر. 

۱) فصول في الشعر ونقده د. شوقي ضیف، طبع دار المعارف، القاھرة، الطبعة الثالثة، 
۱۹۸۸م، ص۲۸ 



٤٤۳

الفرع األول
التصریع والتقسیم

إن الترصيع هو «اتفاق يف القافية بني الشطر األول والشطر الثاين يف 
البيت الشعري الواحد، أي جعل العروض مقفاة تقفية الرضب»(١). 

قال ابن رشيق أن الترصيع «دليل عىل قوة الطبع وكرثة املادة، إال أنه 
إذا كرث يف القصيدة دل عىل التكلف، إال من املتقدمني»(٢).

النفس  من  وموقعاً  طالوة  القصائد  مستهل  يف  «للترصيع  أن  كام 
الستداللها به عىل قافية القصيدة»(٣).

ومن ذلك قول بشار بن برد(٤):

الحوراء عينها  طرف  واحذرا   ** العالء  أم  صاحبي  حييا 
السادسة،  القاھرة، الطبعة  المعارف،  العام (األصوات) د. كما بشر، دار  اللغة  ۱) علم 

۱۹۸۰، ص ۱۸٤  
۲) العمدة البن رشیق ۱/ ۱۷٥ 

۳) منھاج البلغاء وسراج األدباء لحازم القرطاجي، تحقیق محمد الحبیب بن الخواجة، دار 
الكتب الشرقیة، تونس، ۱۹٦٦، ص ۲۸۳ 

٤) دیوان بشار ۱/ ٤٦ 



٤٤٤

الدواء قبل  والداء  مللم   ** وداء  دواء  عينها  يف  إن 

ويف صورة أخرى لبشار(١):

يذكرين الريحان رائحة التي ** إذا مل تطيب وافق املسك ريحها

 ** حبها  يدن  إن  النفس  هم  عبيدة 
روحها النفس  فارق  عنها  تنأ  وإن 

فال هي من شوق إليها تريحني ** وال أنا من طول الرجاء أريحها

أما أبو الشيص، قال(٢):

منسكب  فالدمع  للشوق  عينه  مرت 
مغرتب والحي  الحي  ديار  طلول   **

كسا الدهر برديها البىل ولرمبا ** لبسنا جديديها وأعالمنا قشب

والعكوك قال يف مدح الطويس(٣):

تنصف فام  وجرت   ** تسعف  فام  أبيت 

تحلف ما  وتنكت   ** بالهوى  يل  وتحلف 

۱) الدیوان ۱/ ٤۹۳  
۲) طبقات الشعراء ص ۸۰  

۳) شعر علي بن جبلة ص ۸٦  



٤٤٥

أما ربيعة الرقي، قال(١):

كالما له  أطيق  ال  حبيباً   ** سالما  عني  بلغي  حاممة 

عالما سكنى  يا  وفيم  عالم   ** علينا  غضبت  للتي  وقويل 

أما التقسيم يقصد به «تجزئة الوزن إىل موقف، أو موضع يسكت فيه 
اللسان، أو يسرتيح أثناء اإللقاء»(٢).  

كقول بشار بن برد(٣):

عجبت فطمة من نعتي لها ** هل يجيد النعت مكفوف البرص

وقمر وكثيب  غصن  بني   ** قسمت  وثالث  عرش  بنت 

الدرر بني  من  التاجر  مازها   ** مكنونة  بحرية  درة 

وقول العكوك(٤):

متجلبب ثوب العفاف وقد ** غفل الرقيب وأمكن الورد

ومجانب فعل القبيح وقد ** وصل الحبيب وساعد السعد
۱) طبقات الشعراء ص ۱٦۳ 

الطبعة  لبنان،  بیروت،  الطیب،  هللا  عبد  د.  وصناعتھا  العرب  أشعار  إلى  المرشد   (۲
الثانیة، ۱۹۷۰م، ۲/ ۱۹٦

راجع أیضا:
القاھرة، ص -  الخانجي،  مكتبة  التبریزي،  للخطیب  والقوافي  العروض  في  الكافي 

  ۱۸۳
۳) دیوان بشار ۲/ ٤۰٦ 

٤) شعر علي بن جبلة: ص ۱۱۸ 



٤٤۷

الفرع الثاني
الجناس والمقابلة

اختالف  مع  أكرثها  أو  الحروف  كل  يف  كلمتني  «اتفاق  هو  الجناس 
املعنى»(١). 

وقال د. منري سلطان «مصطلح الجناس يف رأيي مقطعان صوتيان متفقان 
يف اإليقاع مختلفان يف املدلول، واتفاق اإليقاع يعني أن عدد الحروف 
التام، أما الجناس  ونوعها وهيئتها وترتيبها متامثل، وهذا هو الجناس 
الناقص فهو مقطعان صوتيان مختلفان يف اإليقاع مختلفان يف املدلول، 
أو  أو هيئتها  نوعها  أو  الحروف  يف عدد  اختالفاً  يعني:  التامثل  وعدم 
وال  العجفاء،  بأغصانها  املصطلحات  شجرة  من  أنفسنا  ونريح  ترتيبها، 

يبقى لدينا إال جناسان: تام وناقص»(٢).

فمن الجناس التام قول بشار(٣):

تبكري البني  فإن  روحي   ** طري  غد  يف  إنا  طري  يا 

۱) المعجم الوسیط، مادة (ج ن س)  
۲) البدیع في شعر شوقي د. منیر سلطان، منشأة المعارف، الطبعة الثالثة، ۱۹۹۲م، ص ۱۰۹  

۳) دیوان بشار ۲/ ۲۸۰  



٤٤۸

وقول ربيعة الرقي(١):

داح حبِّ  من  أبداً   ** صاحي  غري  إين  صاح 

ومن الجناس الناقص قول بشار(٢):

غيداء غادة  الجيد  صعلة   ** الثنايا  برود  فعمة  فخمة 

وقول ربيعة الرقي(٣):

الحبُّ داء عياء ال دواء له ** إالَّ نسيم حبيب طيب النسم

أما املقابلة عبارة عن مزيج من الطباق، فالشاعر ال يجمع بني ضدين 
فقط وإمنا يجمع بني أكرث من ذلك، كقول العكوك(٤):

لو أن يل صربها أو عندها جزعي ** لكنت أعلم ما آيت وما أدع

ويف صورة أخرى قال(٥):

رحل شباب  وأنس   ** نزل  مشيب  جالل 

الدول اختالف  كذاك   ** صاحباً  صاحب  طوى 

يزل مل  كأن  وشيب   ** يكن  مل  كأن  شباب 

۱) طبقات الشعراء ص ۱٦۱  
۲) دیوان بشار ۱/ ٥۷  

۳) طبقات الشعراء ص ۱٦۷  
٤) شعر علي بن جبلة ص ۷۸   
٥) شعر علي بن جبلة ص ۹۰  



٤٤۹

الفرع الثالث
التقابُل

مبا  ثم  متوافقة  معان  أو  متوافقني،  مبعنيني  يؤىت  «أن  بالتقابل  يقصد 
يقابلها أو يقابلها عىل الرتتيب»(١). 

ومن أنواع التقابل: 

۱ - طباق اإلیجاب: 
ويعني الجمع بني النقيضني بشكل مبارش، كقول بشار(٢):

ومن بكيه يف امللتقى ثم ضحكة ** وكلتاهام أحىل من املاء بالشهد

أما العكوك، قال(٣):

تجافت عيون البيض عنه ورمبا ** مددن إليه الوصل وهو حبيب

وقال أبو الشيص(٤):
۱) الدیوان ۲/ ۸٤ – ۸٥   

۲) دیوان بشار ۲/ ٦۷  
۳) شعر علي بن جبلة ص ٤٤  

٤) طبقات الشعراء ص ۷٤  



٤٥۰

وقف الهوى يب حيث أنت فليس يل ** متأخر عنه وال متقدم

وقال ربيعة الرقي(١):

العيونا قيدت  أدبرت  وإن   ** حسناً  الناس  رعت  أقبلت  إذا 

فتقعدينا القيام  ميانعك   ** دعصاً  نخال  القيام  رمت  إذا 

۲ - طباق السلب:
وهو الجمع بني لفظني أحدهام مثبت واآلخر منفي، كقول بشار(٢):

يقلب فال  عنكم  ليقلبه   ** جالدة  من  قلبه  يدين  فبات 

وقول ربيعة الرقي(٣):

تقول قيناتها والردف يقعدها ** من خلفها: قد أتيت الركن فاستلمي

فاستلمت ثم قامت ساعة فدعت ** فقمت أدعو ولوال تلك مل أقم

۱) طبقات الشعراء ص ۱٦۳  
۲) دیوان بشار ۱/ ۲٥۲  

۳) طبقات الشعراء ص ۱٦۸  



٤٥۱

الفرع الرابع
رد العجز عن الصدر

أطلق عليه ابن رشيق لفظ «التصدير» وقال عنه: «هو أن يرد إعجاز 
قوايف  استخراج  ويسهل  بعض،  عىل  بعض  فيدل  صدوره،  عىل  الكالم 
الشعر إذا كان كذلك تقتضيها الصنعة، ويكسب البيت الذي يكون يف 

أبهة، ويكسوه رونقاً وديباجه، ويزيده مائية وطالوة»(١).

وهو «كالم منثور أو منظوم يالقي آخره أوله بوجه من الوجوه»(٢).

ومنها قول بشار(٣):

ريحانة القلب لو كانت تساعدين ** إذن رضيت بها من كل ريحان

وقوله أيضا(٤): 

۱) العمدة البن رشیق ۳/۲    
۲) معیار النظار في علوم األشعار للزنجاني، تحقیق د. محمد علي رزق الخفاجى، دار 

المعارف، القاھرة، ۱۹۹۱م، ۲/ ۸۸   
۳) الدیوان ۲/ ٥٤٥   
٤) الدیوان ۱/ ۳۱۲ 



٤٥۲

يوم قامت مختالة يف حقاب ** ليتني كنت بعض تلك الحقاب

وقول العكوك(١):

دعد بليتي  لطول  إال   ** خلقت  وما  دعد  عىل  لهفي 

وقول ربيعة الرقي(٢):

قالت: فؤادك بني البيض مقتسم ** ما حاجتي يف فؤاد منك مقتسم

وقول أبو الشيص(٣):

ومن كان يف الحي باألمس منك ** قريب املكان بعيد املكان

الحسان املونقات  بأيامك   ** رجعة  من  عيش  يا  لك  فهل 

۱) شعر علي بن جبلة ص ۱۱٦   
۲) شعر علي بن جبلة ص ۱۱٦   

۳) طبقات الشعراء ص ۷۸   



٤٥۳

المطلب الثاني
موسیقى اإلطار 

(الموسیقى الخارجیة)

ميكننا دراسة املوسيقى الخارجية من خالل الفروع اآلتية: 

الفرع األول: الوزن.
الفرع الثاني: القافیة.



٤٥٥

الفرع األول
الوزن

إن الوزن «أعظم أركان الشعر وأوالها به خصوصية»(١)، كام أن «النغم 
العرويض هو الذي يحدد شعرية الكالم ويجريه عىل اآلذان سهالً رقيقاً 

وعذباً ومؤثراً، يهز النفوس ويحرك املشاعر ويطرب القلوب»(٢).

قال د. شوقي ضيف: «لقد كانت هناك عالقة واضحة يف العرص العبايس 
بني الغناء وأوزان الشعر، ولعل أهم ما يالحظ بصدد ذلك أن الشعراء 
شعر  التقليدي،  بالشعر  وخصصوها  املعقدة  الطويلة  األوزان  نحوا 
املديح ونحوه، وكانت هذه األوزان توجد يف العرص اإلسالمي مع الغناء، 
أما يف هذا العرص فإنها تكاد تختفي، إال أن تجزأ أو يدخلها فنون من 

التحريفات والزحافات»(٣).

وسنذكر اآلن مناذج لبعض البحور املستخدمة عند الشعراء املكفوفني: 

 

۱) العمدة البن رشیق ص ۷۸   
۲) عیار الشعر البن طباطبا العلوي ص ۱٥    

المعارف بمصر، ص  العربي د. شوقي ضیف، طبع دار  الشعر  الفن ومذاھبھ في   (۳
   ۷۲ -۷۱



٤٥٦

قول  الهزج»  «بحر  عىل  اعتامداً  الشعراء  صاغها  التي  القصائد  فمن 
بشار(١):

القلب قاسية  إىل   ** بالحب  املشور  من 

حبي يا  وجهك  عىل   ** العرش  ذي  الله  سالم 

كقول  الخفيف»،  «بحر  الشعراء  بها  استعان  التي  الخفيفة  واألوزان 
بشار(٢):

امللم للخيال  النوم  حبذا   ** األحم  البنان  ذات  طرقتنا 

وحديث منى إليها فلم تر ** قب بياناً وباطل القول ينمى

أما يف «بحر املتقارب، قال أبو الشيص(٣):

أشاقك والليل ملقى الجران ** غراب ينوح عىل غصن بان

تهمالن ال  بعينني  يبيك   ** الصياح  شديد  الجناح  أحم 

أما «بحر الوافر» قال بشار(٤):

عدمتك عاجالً يا قلب قلباً ** أتجعل من هويت عليك ربا

۱) الدیوان ۱/ ۱٥۷
۲) الدیوان ۲/ ٥۱٥   

۳) طبقات الشعراء ص۷۸   
٤) الدیوان ۱/ ۱۱۲   



٤٥۷

عذبا تسقيك  وال  متلكها   ** رأي  وبأي  مشورة  بأي 

كربا كربتك  وقد  حبي  إىل   ** يوم  كل  يف  صبابة  تحن 

أما يف «مجزوء الكامل» قال بشار(١):

تعيب بعربتها  بكرت   ** الهوى  مرض  ومريضة 

املريب سكت  وقد  صويت،   ** جوابها  عند  ورفعت 

الربيب كالرشا  حوراء   ** تعلقت  الهموم  إن 

وجدير بالذكر إن «البحر الطويل» كان من أكرث البحور استخداماً عن 
الشعراء، وقال د. محمد مصطفى هدارة: «أن محاولة تثبيت لون واحد 
لوزن من األوزان جهد ضائع، ألن الوزن وحده ال ميكن أن يضفي عىل 
الشعر لوناً معيناً ولكن جميع عنارص الشكل تتحدد يف إعطاء القصيدة 
لونها سواء أكان هذا اللون صارخاً تشيع فيه الفتنة ويتأجج بالشهوة، 

أم كان هادئاً يتسم بالجدة والرزانة»(٢).

۱) الدیوان ۱/ ۱۲۲
۲) اتجاھات الشعر العربي في القرن الثاني الھجري ص ٥۳۹ - ٥٤۰   
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الفرع الثاني
القافیة

إن القافية «من لوازم الشعر العريب، وجزء من موسيقاه»(١).

حتى  شعراً  يسمى  وال  بالشعر،  االختصاص  يف  الوزن  «رشيكة  وهي   
يكون له وزن وقافية»(٢).

قال د. حسني نصار عن القافية: «فقد ينتهي املعنى الذي أراده الشاعر 
قبل أن يصل إىل القافية، فيضطر إىل أن يأيت بزيادة تتمم الوزن وتجلب 
القافية، فيحسن اإلتيان بهذه الزيادة التي تضيف إىل املعنى األول ما 

يؤكده أو يوضحه أو يزينه»(٣).

ومن ذلك قال بشار(٤):

متيش الهوينا بني نسوتها ** ميش النزيف صفت مشاربه
۱) أصول النقد األدبي ص ۲۳٦    
۲) العمدة البن رشیق ۱/ ۱۱٥    

۳) القافیة في العروض واألدب د. حسین نصار، دار المعارف بمصر، ۱۹۷۱م، ص ۱۳٦    
٤) الدیوان ۱/ ۱۷۱    
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وقال أبو الشيص(١):

دروس آيهن  معامل  إال   ** أنيس  فيك  ليس  مالك  دار  يا 

ومن عيوب القافية «التضمني» وهو «أن تتعلق القافية أو لفظة مام 
قبلها مبا بعدها»(٢).

وقال د. عبد الله الطيب املجذوب عن التضمني أنه: «كثرياً ما يحسن 
موقعه إذا كان البحر قصرياً، أو كان الشعر قصصياً أخذاً بعضه برقاب 

بعض، أو خطابياً حاميا»(٣).

تدلنا عىل  للتضمني «حقيقة هامة ممتعة، ألنها  أن  النويهي  د.  ويرى 
أن القدامى أنفسهم متلملوا أحياناً من وحدة البيت القاسية وخرجوا 

عنها»(٤).

ومن أمثلة التضمني قول بشار(٥):

وسألت النساء: أبرصن ما ** أبرصت من حسنها فقال النساء

دون وجه البغيض وحشة هول ** وعىل وجه من تحب البهاء

۱) طبقات الشعراء ص ۸۳
۲) العمدة البن رشیق ۱/ ۱۷۱    

۳) المرشد إلى فھم أشعار العرب ۱/ ۳۸    
٤) قضیة الشعر الجدید د. محمد النویھي، الطبعة العالمیة، القاھرة، ۱۹٦٤م، ص ۱۹۳- ۱۹٤     

٥) دیوان بشار ۱/ ٥۹    
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السبيل، غري أن  له  الناقد ومتهد  التضمني فيه «مواد تخدم  والشك أن 
قدسية القافية، وفكرة استقالل البيت بنفسه عند القدماء، حالت دون 
أن يوسع النقاد من دائرة عنايتهم به، أو يخرجوا يف الغالب من نطاق 
فيها  توفر  ملا  األقل-  –عىل  املقطوعة  أو  القصيدة  إىل  والبيتني  البيت 
التضمني، ولو فعلوا شيئاً من هذا لعرفوا أن التضمني عامل من عوامل 
تحطيم وحدة البيت واستقالله اللذين كان ينظر إليهام بعني الجاللة 

واالحرتام، وأدركوا عىل األقل متلمل الشعراء منهام»(١).

() اتجاھات الغزل في القرن الثاني الھجري ص ۳۸۳      1
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الخاتمة
لقد حاولت هذه الدراسة أن تقدم الصورة الشعرية يف العرص العبايس 

األول والثاين لدى فئة معينة من الشعراء هم الشعراء املكفوفني، 
وكانت من أهم نقاط ونتائج البحث ما ييل: 

إن الشعراء املكفوفني يعتزون بأنفسهم ومل يعرفوا للمستحيل - 
سبيالً.

إن للشعراء املكفوفني دوافع خاصة لرسم صورهم الفنية - 
ومنها إثبات الذات والحب والغزل.    

مل يكتِف الشعراء املكفوفني عىل تحدي عاهتهم فحسب؛ - 
إمنا اعتمدوا عىل حواسهم األخرى كالسمع واللمس والشم 

والتذوق كتعويٍض عن فقدانهم حاسة البرص.

كان يرى بعض الشعراء املكفوفني أن كف البرص ميزة تفرقهم - 
عن غريهم و تعد مصدراً لذكائهم وفطنتهم.

تأثر الشعراء املكفوفني مبن حولهم كاألصدقاء وكانوا يخزنون - 
كل ما يدركونه من معاِن ودالالت ويصوغونها بعد ذلك 

بأسلوبهم الخاص.

اتخذ الشعراء املكفوفني من الطبيعة والبيئة والنبات واألشجار - 
والحيوانات واأللوان وغريها .. مصادر لرسم صورهم الفنية.

مل يكتِف الشعراء املكفوفني بتحدي غريهم من املبرصين؛ - 
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ولكنهم تفوقوا عليهم.

وال نغفل دور الحب والشوق عند الشعراء املكفوفني، فقد - 
كانوا كغريهم من الرجال تجذبهم النساء من صوتها أو 

ملمسها أو إذا وصفها أحد.

كام أن الشعراء املكفوفني كانوا يعتمدون عىل حاستي الشم - 
والذوق إلدراك الطعام والرشاب والروائح.

وكان للشعراء املكفوفني أصدقاء ال يفارقونهم ويتخذون منهم - 
ندماء لساقية الخمر.

أما الصور الفنية فكان الشعراء املكفوفني يعتمدون عىل - 
تجاربهم وخرباتهم وثقافتهم لتكوين تلك الصور وصياغتها.

ولقد تنوعت أساليب الصور الفنية عند الشعراء املكفوفني ما - 
بني الكناية واالستعارة واملبالغة واالقتباس وغريها.

ومل نغفل تأثر الشعراء املكفوفني برتاثهم وثقافتهم والقرآن - 
الكريم وحديث السابقني.. وغريها من املصادر التي خزنوا 
منها نقاط يف أذهانهم وأعادوا ترتيبها وأخرجوها لنا بصور 

فنية من أبدع ما يكون.
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بن الخواجة، دار الكتب الشرقیة، تونس، ٦٦۹۱م .

والثقافي •  والدیني  السیاسي  اإلسالم  تاریخ    ، حسن  إبراھیم  حسن 
النھضة المصریة،  الجیل، بیروت، ط٤۱، مكتبة  واالجتماعي، دار 

القاھرة، ٦۹۹۱م .

حسین نصار ، القافیة في العروض واألدب ، دار المعارف بمصر، • 
۱۷۹۱م.

حصاد الھشیم، المازني ، دار الشعب، القاھرة، ٤۲۹۱م .   • 

العامة •  المصریة  الھیئة  القصیدة،  أسرار  عن  الكشف   ، سعید  حمید 
للكتاب، ط۲، ٤۹۹۱م . 

الشركة •  الذبیاني،  النابغة  الفنیة عند  الزواوي ، الصورة  خالد محمد 
المصریة العالمیة للنشر ط۱، ۲۹۹۱م .

خریدة القصیر – قسم شعراء مصر • 

الخطیب البغدادي ،  تاریخ بغداد ، تحقیق : بشار عواد معروف ، دار • 
الغرب اإلسالمي ، ۱۰۰۲م .  

الخطیب التبریزي ، الكافي في العروض والقوافي ، تحقیق الحساني • 
حسن عبدهللا ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، ٤۹۹۱م .

خلیل شرف الدین ، أبو العالء المعري مبصر بین العمیان، رسالة • 
دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة حلوان، ۲۰۰۲م .



دي لویس، تعریب وتقدیم الدكتور محمد حسن عبد هللا، اللغة الفنیة • 
دار المعارف لمصر، الطبعة األولى ، ٥۸۹۱م . 

العربي، •  الرائد  دار  عواد،  كوركیس  تحقیق  للشابشتي،  الدیارات 
بیروت، الطبعة الثالثة، ٦۸۹۱م .

ذمیم الیافي ، مقدمة لدراسة الصورة الفنیة ، وزارة الثقافة، دمشق، • 
الطبعة األولى ، ۲۸۹۱م .

د. محمد علي •  تحقیق   ، األشعار  النظار في علوم  ، معیار  زنجاني 
رزق الخفاجي، دار المعارف، القاھرة، ۱۹۹۱م .

أبي •  إبداع  الشعریة ونماذجھا في  ساسین سیمون عساف ، الصورة 
نواس، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ط۱، بیروت ، ۲۸۹۱.

سامیة عباس القطان ، دراسة مقارنة لمستوى القلق عند المراھقات • 
الكفیفات والمبصرات، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة، جامعة عین 

شمس، ٤۷۹۱م .

 •

سعید إسماعیل شلبي ، األصول الفنیة للشعر الجاھلي ، نشر مكتبة • 
غریب، الطبعة الثانیة ، ۲۸۹۱م .      

 • ، عمان   ، العلمیة  الدار   ، البصریة  اإلعاقة    ، العزة  حسني  سعید 
الطبعة األولي ، ۰۰۰۲م .

سید صبحي ، اإلنسان وصحتھ النفسیة ، قسم علم النفس ، ۳۰۰۲م .• 

سید قطب: التصویر الفني في القرآن، دار المعارف، ط۰۱، ٦۸۹۱م • 
.

شاكر عبد الحمید ، األسس النفسیة لإلبداع، الھیئة المصریة العامة • 
للكتاب، ۲۹۹۱م .

شرح علي بن جبلة ، تحقیق حسین عطوان ، دار المعارف ، الطبعة • 
الثالثة ، ۳۱۲ه .



الفضل •  أبو  محمد  تحقیق   ، المرتضي  أمالي   ، المرتضى  الشریف 
إبراھیم ، دار النشر عیسي البابي الحلبي ، ٤٥۹۱ .

شمس الدین الذھبي ، سیر أعالم النبالء ، مؤسسة الرسالة ، ٤۷۳۱ .• 

النویري ، نھایة األرب في فنون األدب ، مطبعة دار •  الدین  شھاب 
الكتب المصریة، ٥۲۹۱م .

دار •   ، السادسة  الطبعة   ، األول  العباسي  العصر   ، ضیف  شوقي 
المعارف ، ٦٦۹۱م .           

شوقي ضیف ، العصر العباسي الثاني، الطبعة الثانیة عشرة ، دار • 
المعارف ، ۳۷۹۱م 

شوقي ضیف ، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ، طبع دار المعارف • 
بمصر، ۹٦۹۱م .

شوقي ضیف ، فصول في الشعر ونقده ، طبع دار المعارف، القاھرة، • 
الطبعة الثالثة، ۸۸۹۱م .

صالح حسن الیظي ، شاعریة أبي العالء المعري بین الفكر والفن، • 
دار المعرفة الجامعیة، ۳۹۹۱م .  

الصفدي ، نكت الھیمان في تكت العمیان ، تعلیق مصطفي عبدالقادر • 
عطا ، دار الكتب العلمیة – بیروت – لبنان ، ۷۰۰۲ .     

صالح الدین خلیل بن أیبك الصفدي ، الوافي بالوفیات ، دار إحیاء • 
التراث العربي ، ۱۳۹۱م.

صالح الدین عبد التواب ، الصورة األدبیة في القرآن الكریم، الشركة • 
المصریة العالمیة للنشر ط۲، ٥۹۹۱م .

الشركة •   ، والنقد  األدب  فئات  من  التخییل  أشكال   ، فضل  صالح 
المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، الطبعة األولى، ٦۹۹۱م .

  الصورة البصریة عند بشار .• 



العامة •  المصریة  الھیئة  والبصیرة،  البصر   ، عازر  حلمي  طلعت 
للكتاب، القاھرة، ٤۹۹۱م .

طھ الحاجري ، بشار بن برد، دار المعارف، ط٥، ۰۸۹۱م .• 

طھ حسین ، حدیث األربعاء، دار المعارف، مصر، ط ۱۱، ۲۲۹۱م • 
   .

المصریة •  الھیئة  ووظائفھ،  مفھوماتھ  الخیال   ، نصر  جودة  عاطف 
العامة للكتاب، ٤۸۹۱م . 

عائشة عبد الرحمن ،  رسالة الغفران للمعري، المؤسسة المصریة • 
للتألیف والنشر، ٥٦۹۱م .

عباس بیومي عجالن ، عناصر اإلبداع الفني في شعر األعشى، دار • 
المعارف، ۱۸۹۱م .

الكتاب •  دار  من شعره،  حیاتھ  الرومي  ابن   ، العقاد  محمود  عباس   
العربي، بیروت، ط۷، ۸٦۹۱م .

عباس محمود العقاد ، مراجعات في األدب والفنون ، ٥۲۹۱م . • 

الشئون •  دار  نقدیاً، ط۱،  معیاراً  الفنیة  الصورة   ، الصائغ  اإللھ  عبد 
الثقافیة العامة (آفاق عربیة)، العراق، ط۱، ۷۸۹۱م .

عبد الرحمن إبراھیم حسین ، تربیة المكفوفین وتعلیمھم، عالم الكتب ، • 

القلم ، دمشق، ط۱، •  العربیة ، دار  البالغة  المیداني ،  الرحمن  عبد 
٦۹۹۱م .

شواھد •  شرح  التنصیص  معاھد   ، العباسي  أحمد  بن  الرحیم  عبد 
التلخیص ، تحقیق محي الدین عبد الحمید ، المطبعة البھیة ، مصر 

، ٦۱۳۱ه .

الجھم،   •  بن  علي  في شعر  الفنیة  الصورة  الرافي،  أحمد  السالم  عبد 
دار القلم العربي، ودار الرفاعي للنشر- حلب، ط۱، ۹۰۰۲م .



الدراسات •  في  األسلوب  علم   ، المطعي  محمد  إبراھیم  العظیم  عبد 
األدبیة والنقدیة، مكتبة وھبة، القاھرة، ط۱، ۱۰۰۲م .

عبد الفتاح عثمان ، الرعایة االجتماعیة والنفسیة للمعوقین ، القاھرة • 
، مكتبة األنجلو المصریة ، ۱۸۹۱م .      

عبد القادر زیدان ، قضایا العصر في أدب أبي العالء المعري، الھیئة • 
المصریة العامة للكتاب، ٦۸۹۱ م .

عبد القاھر الجرجاني ، أسرار البالغة ، قراءة وتعلیق: محمود محمد • 
شاكر، دار المدني بجدة، الطبعة األولى ، ۱۹۹۱م .

عبد القاھر الجرجاني دالئل اإلعجاز ، تعلیق محمد رشید رضا، دار • 
المعرفة، بیروت، الطبعة الثانیة، ، ۷۸۹۱م . 

عبد هللا التطاوي ، الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید، دار الثقافة • 
والنشر والتوزیع، القاھرة، ۷۹۹۱م .

بیروت، •   ، العرب وصناعتھا  أشعار  إلى  المرشد   ، الطیب  عبد هللا 
لبنان، الطبعة الثانیة، ۰۷۹۱م .

عبد هللا العالیلي ، المعري ذلك المجھول، دار الجدید، ط۳، ٥۹۹۱ .• 

عبد هللا عبد الرحیم السوداني ، رثاء غیر اإلنسان في الشعر العباسي، • 
المجمع الثقافي أبو ظبي، ط۱، ۹۹۹۱م .

الخریمي « دراسة •  یعقوب  أبي  ، شعر  إسماعیل  عبدالغني ، حسن 
موضوعیة « ، مجلة الدراسات العربیة ، كلیة دار العلوم ، جامعة 

المنیا ، ۱۱۰۲م .  

عدنان عبید العلي ، شعر المكفوفین في العصر العباسي، دار أسامة • 
للنشر والتوزیع، األردن، ۹۹۹۱م .

العربي حسن درویش ، الشعراء المحدثون في العصر العباسي ، كلیة • 
التربیة ، جامعة عین شمس ، ۹۸۹۱م .      

عز الدین إسماعیل ، التفسیر النفسي لألدب ، دار المعارف، القاھرة، • 



الطبعة األولى ، ۳٦۹۱م . 

المكتبة •  والفن،  الرؤیة  العباسي  الشعر  في   ، إسماعیل  الدین  عز 
األكادیمیة، ط۱، ٤۹۹۱م .

على صبح البناء ، الفني للصورة األدبیة عند ابن الرومي ، مطبعة • 
األمانة، القاھرة، الطبعة األولى، ٦۷۹۱م . 

وخصومھ •  المتنبي  بین  الوساطة   ، الجرجاني  العزیز  عبد  بن  علي 
مطبعة  البجاوي،  محمد  وعلي  إبراھیم  الفضل  أبو  محمد  تحقیق   ،

مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانیة، 

الجامعیة •  المؤسسة  الرومي في الصورة والوجود،  ابن  علي شلق ، 
للدراسات والنشر والتوزیع، ط۱، ۲۸۹۱م .

بیروت، •  النھار،  دار  طبعة  واآلخر،  الذات  معرفة   ، یعقوب  غسان 
۸۷۹۱م .

فخري الدباغ ، أصول الطب النفساني، دار الطلیعة، بیروت، ط۳، • 
۳۸۹۱م .

الفكاھة في األدب • 

فوزي عیسى ، النص الشعري وآلیات القراءة، دار المعرفة الجامعیة، • 
٦۰۰۲م .

فوزي عیسي ، العروض العربي ومحاوالت التطور والتجدید فیھ، • 
دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، ۰۹۹۱م .

العربي •  الكتاب  دار    ، االجتماعیة  والعادات  القیم   ، دیاب  فوزیة 
للطباعة والنشر، القاھرة ، ٦٦۹۱م .

القزویني ، تلخیص المفتاح ، بیروت، الطبعة األولى ، ۲۰۳۱ه .• 

كارل بروكلمان ، تاریخ األدب العربي ، تحقیق عبد الحلیم النجار ، • 
رمضان عبد التواب ، دار المعارف ،  ۸۹۸۱م . 



كارین صادر، نصیر الجواھري ، أعالم الجبابرة، معجم األدباء ذوي • 
العاھات ، ٦۹۹۱م .

الكتبي: فوات الوفیات: تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، • 

كمال أحمد غنیم ، عناصر اإلبداع الفني في شعر أحمد مطر، مكتبة • 
مدبولي، ۸۹۹۱م .

القاھرة، •  المعارف،  العام (األصوات) ، دار  اللغة  كمال بشر ، علم 
الطبعة السادسة، ۰۸۹۱م .

كمال سالم سیسالم ،  المعاقون بصریاً « خصائصھم ومناھجھم « ، • 
الدار المصریة اللبنانیة للنشر والتوزیع ، ۷۹۹۱م  .

كمال مصطفى ، نقد الشعر لقدامة بن جعفر ، مطبعة أنصار السنة • 
المحمدیة بالقاھرة، الطبعة األولى ، ۹٤۹۱م .

كیالني حسن سند ، قضایا ودراسات في النقد ،• 

لمیس محمد منصور، أحالم الیقظة عند العمیان والمبصرین، جامعة • 
حلوان، كلیة التربیة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، ۲۰۰۲م . 

لیوھان فك العربیة ، دراسة في اللغة واللھجات واألسالیب ، ترجمة • 
عبد الحلیم النجار، مطبعة دار الكتاب العربي ، ۱٥۹۱م .

ماجدة السید عبید ، المبصرون بأذانھم ، دار الفجر للنشر والتوزیع • 
، ٥۰۹۱م .

مجاھد مصطفي بھجت ، التیار اإلسالمي في شعر العصر العباسي • 
 ، الدینیة  والشؤون  األوقاف  وزارة   ، العراقیة  الجمھوریة   ، األول 

۲۸۹۱م .

مجلة المقتطف ، عدد نوفمبر، ٦۳۹۱م .• 

 • ، القاھرة  العالمیة،  الطبعة   ، الجدید  الشعر  قضیة   ، النویھي  محمد 
٤٦۹۱م .



 • ، المعارف  دار  الشعري،  والبناء  الصورة  هللا:  عبد  حسن  محمد 
۱۸۹۱م .

 • - المعارف  دار   ، الشعري  والبناء  الصورة  عبد هللا،   محمد حسن 
القاھرة ، مكتبة الدراسات األدبیة ، ٥۱۰۲م .

قضایاه- •   – أصولھ   » الحدیث  العربي  النقد   ، سالم  زغلول  محمد 
مناھجھ» ، دار المعرفة الجامعیة ، ۱۸۹۱م .

محمد سلیم الجندي ، الجامع في أخبار أبي العالء المعري وأثاره ، • 
دار صادر ببیروت ، ۲۹۹۱م .

محمد سید فھمي ، السید رمضان ، الفئات الخاصة من منظور الخدمة • 
االجتماعیة، نشر المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة ، ۹۹۹۱م .

محمد صادق الكاشف ، طھ حسین بصیراً ، مكتبة الخانجي ، ۷۸۹۱م • 
.

محمد طھ الحاجري  ، مجموعة رسائل الجاحظ ، باول كرواس، ، • 
القاھرة، لجنة التألیف والترجمة والنشر ، ۳٤۹۱م .

العصرین •  في  وتاریخھ  العربي  األدب   ، خفاجي  المنعم  عبد  محمد 
األموي والعباسي، دار الجیل ، بیروت ، ۰۹۹۱م .

محمد عناني، المصطلحات األدبیة الحدیثة  لونجمان، ط۲ ، ۷۹۹۱م • 
.

 • ، المصریة  األنجلو  مكتبة  المقارن،  األدب   ، ھالل  غنیمي  محمد 
۲٦۹۱م .

محمد غنیمي ھالل ، النقد األدبي الحدیث ، نھضة مصر- القاھرة، • 
ط۹ ، ۰۱۰۲م .

محمد مرتضى الزبیدي ، تاریخ العروس من جواھر القاموس ، طبع • 
الكویت ، ۷٦۹۱م 

الثاني •  القرن  في  العربي  الشعر  اتجاھات   ، ھدارة  مصطفى  محمد 



الھجري ، دار العلوم العربیة للطباعة والنشر، بیروت، الطبعة األولي 
، ۸۸۹۱م .

القاھرة ، •  محمد مندور ، األدب وفنونھ ، مكتبة النھضة المصریة، 
.۷۷۹۱

مصر، •  نھضة  مطبعة   ، العرب  عند  المنھجي  النقد   ، مندور  محمد 
۸٤۹۱م .

محمد یوسف ھمام، اللون ، مطبعة االعتماد ، ۰۳۹۱م .• 

محمود أبو ریة ، المختار من كتاب الصناعیتین في الكتابة والشعر • 
وزارة  نشر  خضر،  حسان  عباس  مراجعة  العسكري،  ھالل  ألبي 
الثقافة واإلرشاد القومي، مطبعة دار الكتاب العربي، مصر، ۹٥۹۱م 

  .

محیي الدین طالو ، الرسم واللون ، دار دمشق ومكتبة أطلس، دمشق، • 
۱٦۹۱م .

مدحت الجیار: الصورة الشعریة عند أبي القاسم الشابي، دار المعارف، • 
ط۲، ٥۹۹۱م .

المرزباني: معجم الشعراء تھذیب المستشرقین أ.د سالم الكرنكوي، • 
نشر مكتبة القدس، مصر، 

المسعودي ، مروج الذھب ومعادن الجوھر، تحقیق محمد محي الدین • 
عبد الحمید، المكتبة المصریة، صیدا، بیروت، ۸۸۹۱م .

المسند لإلمام أحمد بن حنبل: شرح أحمد محمد شاكر، دار المعارف، • 
مصر، ۲۷۹۱م .

 • ، المصریة  األنجلو  مكتبة  المجتمع،  دراسة  الخشاب،  مصطفى 
۷۷۹۱م .

مصطفى السعدني ، التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل، • 
منشأة المعارف ، ۷۸۹۱م



الدار •   ، اإلسالمیة  الحضارة  موكب  في  األدب   ، الشكعة  مصطفى 
المصریة اللبنانیة للطباعة والنشر والتوزیع ، ۳۹۹۱ .

الدار •   ، العباسیة  إلى  األمویة  من  الشعر  رحلة   ، الشكعة  مصطفى 
المصریة اللبنانیة، القاھرة، ط٤، ٦۹۹۱م .

الدار •   ، العباسیة  إلى  األمویة  من  الشعر  رحلة   ، الشكعة  مصطفى 
المصریة اللبنانیة، ط٤، ۷۹۹۱م .

مصطفى صادق الرافعي ، وحي القلم ، صححھ محمد سعید العریان • 
، مطبعة االستقامة ، القاھرة، ۱٥۹۱م .     

المعرفة •  دار   ، الصورة  في  البیان   ، الجویني  الصاوي  مصطفي 
الجامعیة، ۳۹۹۱م .

مصطفي سویف ، العبقریة في الفن، الھیئة المصریة العامة للكتاب، • 
ط۱ ، ۳۷۹۱م . 

المعري ، اللزومیات ، تحقیق منیر المدني – زینب القوصي – وفاء • 
األعصر – سیدة حامد ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ۲۹۹۱م .

المعري ، رسمیة السقطي أثر كف البصر على الصورة ، بغداد ، • 
٦٦۹۱م .

المعري ، شروح سقط الزند، التبریزي والبطلیوسي والخوارزمي ، • 
تحقیق مصطفي السقا، إشراف د. طھ حسین، الدار القومیة للطباعة 

والنشر، ٤٦۹۱، ط دار الكتب المصریة، ٤۷۹۱م .

النامیة، •  الدولة  في  النفسیة  الصحة  مشكالت   ، مغاریوس صموئیل 
مكتبة النھضة المصریة، القاھرة ، ٤۷۹۱م .

العلوم للسكاكي، المطبعة األدبیة بمصر، الطبعة األولى سنة •  مفتاح 
۷۱۳۱ه ، 

منصور الفقیھ • 

مني صبحي الحدیدي ، مقدمة في اإلعاقة البصریة ، مطبعة دار الفكر • 



، ط۱ ، ۹۰۰۲ 

منیر سلطان ، البدیع في شعر شوقي ، منشأة المعارف، الطبعة الثالثة • 
، ۲۹۹۱م .

موسى ربایعة ، التكرار في الشعر الجاھلي (دراسة أسلوبیة) ، مجلة • 
 ،  ۱ ع   ،٥ مجـ  األردن،  مؤتة،  جامعة  والدراسات،  للبحوث  مؤتة 

۰۹۹۱م .

نصرت عبد الرحمن، في النقد الحدیث  مكتبة األقصى، عمان، الطبعة • 
األولى ، ۹۷۹۱م .

نعیم الیافي ، الشعر بین الفنون الجمیلة ، دار الجلیل، دمشق، الطبعة • 
األولى ، ۳۸۹۱م. 

نعیم الیافي ، تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث ، اتحاد • 
الكتاب العرب، دمشق ، ۸۰۰۲ .

عبد •  هللا  وعبد  الدروبي  سامي  ترجمة:  الضحك،  برجسون،  ھنري 
الدایم، الھیئة المصریة العامة للكتاب- مصر، ط۲، ۷۹۹۱م .

ھنري، حیاة المكفوفین تألیف طبعة النھضة العربیة ، ترجمة جمال • 
بدرا، القاھرة ، ۱٦۹۱م.

وحید صبحي كبابھ ، الصورة الفنیة في شعر الطائیین بین االنفعال • 
والحس، نشر اتحاد الكتاب العرب، ۹۹۹۱م .

ولیام ن. ماك بین، رونالد ك. جونسون ، علم النفس یعرفك بنفسك ، • 
ترجمة: د. عثمان لبیب فراج ، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع 

، ۰۹۹۱م .

ولیام ویمزات، كلنیث بروكس، النقد األدبي ، ترجمة الدكتور حسام • 
الدین الخطیب ومحیي الدین صبحي، جامعة دمشق، الطبعة األولى 

، ٥۷۹۱م .

ولید مشوح ، الصورة الشعریة عند البردوني، اتحاد الكتاب العرب • 
، ٦۹۹۱م .



یاقوت الحموي ، معجم األدباء إرشاد األریب إلي معرفة األدیب ، • 
تحقیق إحسان عباس ، دار الغرب اإلسالمي ، ۳۹۹۱ .   

یحیي شامي ، موسوعة شعراء العرب ، دار الفكر العربي ببیروت • 
، ط۱ ، ٦۹۹۱م . 

للدكتور ، طبعة دار •  النقد والشعر  بكار ، قضایا في  یوسف حسین 
األندلس، بیروت، ط۱، ٤۸۹۱م .

 • ، القاھرة  الثقافة  دار  العباسي،  الشعر  في  تاریخ   ، خلیف  یوسف 
۱۸۹۱م .

یوسف مراد ، مبادئ علم النفس العام ، دار المعارف بمصر، الطبعة • 
السابعة، ٥٦۹۱م 

للطبع •  نھضة مصر  دار  والتشاؤم،  التفاؤل   ، أسعد  میخائیل  یوسف 
والنشر ، القاھرة ، ٤۸۹۱م . 

الدواوین الشعریة • 

ابن الرومي ، أبو الحسن علي بن العباس بن جریح ، الدیوان ، تحقیق • 
د. حسن نصار، مطبعة دار الكتب، ۷۷۹۱م .

أبو العالء المعري ، دیوان سقط الزند ، المطبعة الھندیة ، مصر ، • 
۱۰۹۱م .

اْمُرُؤ القَْیس ، دیوان امرؤ القیس ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، • 
ط٤، دار المعارف، ٤۸۹۱م .

إیلیا حاوي ، شرح دیوان أبي تمام ، دار الكتاب اللبناني، بیروت، • 
ط۱، ۱۸۹۱م .

الطاھر •  محمد  األستاذ:  وتكمیل  شرح   ، الدیوان   ، برد  بن  بشار   
بن عاشور، تعلیق: محمد رفعت فتح هللا، محمد شوقي أمین، لجنة 

التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، ۰٥۹۱م . 

بن األحنف ، دیوان العباس ، تحقیق عاتكة الخزرجي ، مطبعة دار • 



الكتب المصریة ، القاھرة ، الطبعة األولي ، ٤٥۹۱م .  

صادر •  دار   ، القوال  انطوان  تحقیق   ، ونوادره  العیناء  أبي  دیوان 
ببیروت ، ٤۹۹۱ . 

دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي، تحقیق محمد عبده عزام، • 
ط دار المعارف بمصر، الطبعة الخامسة  ، ۷۸۹۱م .

دیوان اإلمام علي ،  تحقیق د. محمد عبد المنعم الخفاجي ، دار ابن • 
زیدون ، بیروت ، ٥۸۹۱م .   

صادر، •  دار  عباس،  إحسان  د.  تحقیق   ، الرضي  الشریف  دیوان 
بیروت، ٤۹۹۱م .

دیوان العباس بن األحنف ، تحقیق د. عاتكة الخزرجي، دار الكتب • 
المصریة، القاھرة، ٤٥۹۱م .

دیوان النابغة الذبیاني، مطبعة دار الكتب المصریة ، ۲۳۹۱م .• 

دار •  طبعة  إبراھیم،  الفضل  أبو  محمد  تحقیق  القیس،  امرئ  دیوان 
المعارف ، ٤٦۹۱م .

سامي الدھان ، شرح دیوان صریع الغواني ، دار المعارف، ط ۳، • 
. ٥۸۹۱

المقتطف •  التعاویذي ، مطبعة  التعاویذي ، دیوان سبط بن  ابن  سبط 
بمصر ، ۳۰۹۱م .

المعارف، •  دار  الدھان،  سامي  تحقیق   ، الدیوان   ، الولید  بن  مسلم 
مصر، ۸٥۹۱م .

دار صادر، •  الصمد،  واضح  د.  تحقیق  الدیوان،   ، معاویة  بن  یزید 
بیروت، ط۱، ۸۹۹۱م .



السیرة العلمیة

االسم الثاليث : أ.م.د زينب عبد الكريم حمزة الخفاجي

الكلية/القسم : كلية اآلداب / قسم اللغة العربية

الوظيفة الحالية : تدريسية

الشهادات الحاصل عليها : الدكتوره

التخصص العام : اللغة العربية

التخصص الدقيق : اآلدب العبايس

الخربات اللغوية : لغة عربية ولغة إنكليزية بدرجة متوسطة

اللقب العلمي / الجهة املانحة : مدرس / الجامعة املستنرصية

سنوات الخدمة الجامعية : ١٢

 إضافة إىل عميل السابق يف مجال الصحافة واالعالم لألعوام (٢٠٠٣ -
 ٢٠٠٥) ، ولدي العديد من املقاالت والدراسات النقدية والبحوث املنشورة

 يف أغلب الصحف الرسمية

 عنوان أطروحة الدكتوراه : ( الخطاب العربية وخصائصه يف فكر الجاحظ)

رقم الهاتف : ٠٧٧١٥٣٠٧٠٦٨

 zaynabalkafage@gmail.com:  الربيد اإللكرتوين 



 البحوث العلمية املنشورة:

السنة الناشر مكان النشر عنوان البحث ت

۲۰۱۷  جامعة
بابل

مجلة كلیة التربیة
االساسیة

وصف الطبیعة في الشعر العباسي
كشاجم انموذجا ۱

۲۰۱۷  جامعة
بابل

مجلة كلیة التربیة
االساسیة

 صورة الماء والتوظیف في
القصیدة
العباسیة

۲

۲۰۱۷  جامعة
بابل

مجلة كلیة التربیة
االساسیة

 رؤیة البخیل عند الحاجظ (دراسة
تحلیلة ۳

۲۰۱۷  جامعة
بابل

مجلة كلیة التربیة
االساسیة

 دیوان ابن نباتة المصري الفاروقي
۷٦۸ - ۲۸٦ ) ٤

۲۰۱۷  جامعة
بابل

مجلة كلیة التربیة
االساسیة

اللغة الشعریة عند المتصوفة شعر
 فضولي البغدادي (٦۲۲ھـ

ً أنموذجا
٥

 املؤمترات والندوات ( ورقة بحث / محارضة):

السنة مكان انعقادھا اسم المؤتمر والندوة ت

۲۰۱۳ جامعة المستنصریة  مؤتمر كلیة االداب الجامعة
المستنصریة ۱

۲۰۱۷ جامعة المستنصریة مؤتمر الطف ۲

أعامل قيد اإلنجاز _ الكتب املؤلفة واملرتجمة والبحوث العلمية : 

سنوات النشر  العمل قید
اإلنجاز

 عنواان الكتب المؤلفة والمترجمة والبحوث
العلمیة ت

۲۰۱۷-۲۰۱۳ منشور  داللة المكان في شعر الشریف الرضي
(دراسة تحلیلة بطبعتین ۱

۲۰۱۷ منشور الخطاب العربیة وخصائصھ عند الجاحظ ۲
۲۰۱۷ منشور نصوص إبداعیة شعریة (ھمسات امرأة ۳

(

ھـ)

(

(



الخربات التدريسية :

المرحلة السنة اسم المادة التدریسیة ت
مرحلة ثانیة ۲۰۱۸-۲۰۰٦ االدب االسالمي ۱
مرحلة ثالثة ۲۰۱۳ االدب العباسي ۲
مرحلة رابعة ۲۰۱٤ منھج البحث االدبي ۳

المرحلة الرابعة ۲۰۱۸-۲۰۰٦ االشراف على العدید من بحوث التخرج ٤

- ۲۰۱۸-۲۰۰٦  التصریح اللغوي للعدید من رسائل
الماجستیر واطاریح الدكتوره ٥

- ۲۰۱۸-۲۰۰۸  التقییم العلمي للعدید من البحوث المقدمة
إلى المجمالت المحكمة للنشر ٦

الدورات التدريبية :

السنة المكان  اسم المؤسسة التي أجرت
التدریب اسم التدریب ت

۲۰۱٦  جامعة عین
شمس مركز تحكیم / كلیة الحقوق  الدورة العامة في تحكم

التجاري الدولي ۱

۲۰۱٦ جامعة
القاھرة

 مركز تنمیة الموارد
الطبیعیة

والبشریة في معھد البحوث
والدراسات األفریقیة

دورة تدریبة في مجال
حقوق االنسان ۲

۲۰۰٤ الجامعة
المستنصریة مركز طرائق التدریس

دورة طرائق التدریس
/ لكلیة االداب /

الجامعة المستنصریة

۲۰۰۳ جامعة بغداد مركز تحقیق المخطوطات
والتراث العربي

دورة تحقیق
المخطوطات
والنصوص

۳

۲۰۱٦ القاھرة

مؤسسة التحكیم التجاري
 الدولي والمحلي لدول

الشرق
االوسط

الدورة المعمقة ألعداد
المحكم )التحكیم في
المنازعات البترول

والطاقة )ت

٤





الفھرس

٥ المقدمة 

منھج الدراسة                                                               ۷

الدراسة                                                ۹ خطة 

الباب األول:  تأصیُل التصویر في شعر العمیان في العصر العباسي  ۱۱ 

الفصل األول : دوافُع التصویر في شعر العمیان                         ۱۳

المبحث األول : دوافع إثبات الذات                                 ۱٥

المطلب األول : تحدي العاھة                                                  ۱۷  

المطلب الثاني : االعتزاز بالنفس                                                    ۲۱

المطلب الثالث : الحبُّ والغزُل                                             ۲٥

المطلب الرابع : االتصاُل بالخلفاء وذوي النفوذ                                         ۳۱

المبحث الثاني : دوافع تعویض المفقودین الحواس                         ۳٥    

المطلب األول : التعویض بالسمع                                       ۳۹

المطلب الثاني : التعویض باللمس                                                                 ٤٥



المطلب الثالث :  التعویض بالشم                                                                      ٥۱ 

المطلب الرابع : التعویض بالتذوق                                                        ٥٥

المبحث الثالث :   الدوافع المتعلقة بالتراث                                                                               ٦۱

المطلب األول : التراث الشعري                                             ٦٥

المطلب الثاني : التراث الدیني                                                      ۷۳

المطلب الثالث : الحكم                                                                     ۸۱

الفصل الثاني : مصادر الصورة عند الشعراء العمیان              ۸٥

المبحث األول : الطبیعة والبیئة                                                     ۸۷

المطلب األول : صور األحیاء                                                ۸۹

الفرع األول  : الحیوانات                                                                       ۹۱

الفرع الثاني : الطیور                                                  ۹۷

المطلب الثاني : صور النبات                                           ۱۰۱

المطلب الثالث : صور الجماد                                              ۱۰٥

الفرع األو ل : السماء واألرض                                                                           ۱۰۷

الفرع الثاني : اللیل والنھار                                                            ۱۱۱



الفرع الثالث : النجوم والكواكب                                          ۱۱۳

الفرع الرابع : الشمس والقمر والبدر                                      ۱۱٥

الفرع الخامس : الریاح والسحب واألمطار                           ۱۲۳

الفرع السادس : البرق والرعد                                         ۱۲٥

الفرع السابع : األنھار والبحار                                     ۱۲۷

المطلب الرابع : صور أخرى                                                        ۱۲۹

المبحث الثاني : الصورة اللونیة والحركیة                                                        ۱۳٥

المطلب األول : الصورة الللونیة                                                                   ۱۳۷

المطلب الثاني : الصورة الحركیة                                                                    ۱٤۷

المطلب الثالث : المزج بین الصورة اللونیة والحركیة                  ۱٥۳

المبحث الثالث : مصادر من الحیاة األجتماعیة                                         ۱٥۷           

المطلب األول : الخلفاء والوزراء                                     ۱٥۹

المطلب الثاني : األصدقاء واألعداء العوام                                        ۱٦۳

المطلب الثالث : األم والمرأة المعشوقة                                         ۱۷۱

المطلب الرابع : الحب والزواج واألسرة                                     ۱۷٥



المطلب الخامس : الطعام والشراب والندمان وساقیة الخمر           ۱۸۱

المطلب السادس : المالبس واألعیاد ووسائل الترفیھ                     ۱۹۱

المطلب السابع : التھنئة والتعازي                                  ۱۹۹

الباب الثاني : تحلیل الصورة الفنیة للشعراء العمیان                    ۲۰۳

الفصل األول : أنماط اللوحات الشعریة لدى المكفوفین              ۲۰۷

المبحث األول : التشخیص والصورة العقلیة                                   ۲۰۹

المطلب األول : التشخیص                                            ۲۱۱

المطلب الثاني : الصورة العقلیة                                         ۲۱۹

المبحث الثاني : الصورة الحسیة                                                               ۲۳۹

المطلب األول : الصورة البصریة                                                    ۲٤۳

المطلب الثاني  : الصورة السمعیة                                                              ۲٤۹

المطلب الثالث : الصورة اللمسیة                                                             ۲٥۹

المطلب الرابع :   الصورة الشمیة                                                                        ۲٦٥

المطلب الخامس : الصورة الذوقیة                                                              ۲۷۳ 

المبحث الثالث : الصور الكلیة والجزئیة                                  ۲۷۹



المطلب األول : الصورة الكلیة                                                               ۲۸۳

الفرع األول : البعد النفسي وتأثیره في الصورة الكلیة                     ۲۸٥

الفرع الثاني : عناصر الصورة الكلیة                                        ۲۹۹

الفرع الثالث : التجربة الشعریة في الصورة الكلیة                   ۳۰٥         

الفرع الرابع : الموسیقى في الصورة الكلیة                          ۳۱۳

المطلب الثاني : الصورة الجزئیة                                              ۳۲٥ 

الفرع األول : البعد النفسي وتأثیره في الصورة الجزئیة        ۳۲۷

الفرع الثاني : عناصر الصورة الجزئیة                      ۳۳۹

الفرع الثالث : التجربة الشعریة في الصورة الجزئیة                   ۳٤۷

الفرع الرابع : الموسیقى في الصورة الجزئیة            ۳٥٥

الفصل الثاني : الخصائص الفنیة للصورة الشعریة                                          ۳٦۷

المبحث األول : التشكیل                                                                         ۳٦۹

المطلب األول : التشبیھ                                                  ۳۷۱

المطلب الثاني : االستعارة                                                ۳۷۷ 

المطلب الثالث : الكنایة                                    ۳۸۳



المطلب الرابع : المجاز                                                  ۳۸۷

المبحث الثاني : األسلوب                                                      ۳۹۱

المطلب األول  : األلفاظ السھلة والتعبیرات المتداولة                ۳۹٥

المطلب الثاني : اإلیحاء والتكرار واإلیجاز                                       ۳۹۹

المطلب الثالث : التالعب بعالقات األلفاظ                          ٤۰۳

الفرع األول : التصحیف والتحریف والتوریة               ٤۰٥

الكنایة والتعریض والتوجیھ           ٤۰۹  : الثاني  الفرع 

الفرع الثالث : الرد بالمثل والسخریة بما یشبھ المدح        ٤۱۱

المطلب الرابع : التناقض                                       ٤۱٥

المطلب الخامس : االقتباس                                     ٤۱۹

المطلب السادس : المبالغة                                           ٤۲٥

المطلب السابع   : األسالیب اإلنشائیة                                                                     ٤۲۹

المطلب الثامن  : ظواھر أسلوبیة أخرى                                                         ٤۳۳

المبحث الثالث  : اإلیقاع الموسیقي الشعري                                                 ٤۳۹

المطلب األول : الموسیقى الداخلیة                                        ٤٤۱

الفرع األول : التصریع والتقسیم                                      ٤٤۳

الفرع الثاني : الجناس والمقابلة                                           ٤٤۷



الفرع الثالث  : التقابل                                                                ٤٤۹ 

الفرع الرابع : رد العجز عن الصدر                                    ٤٥۱

المطلب الثاني : موسیقة اإلطار ( الموسیقى الخارجیة)                 ٤٥۳ 

الفرع األول : الوزن                                        ٤٥٥

الفرع الثاني : القافیة                                                ٤٥۹

٤٦٤ الخاتمة                            

٤٦٥ المراجع       

السیرة العلمیة                                                          ٤۸۳

٤۸۷ الفھرس                          


