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  الصورة البیانیة في الِمدحة النبویة
  عند

  حسَّان بن ثابت األنصاري



أستاذي الفاضل  الدكتور حسن كاتب ،  وأقف لھ : أحیي 
وقفة إجالل وتقدیر  ،  وأعترف مسبقا بأنني مھما بالغت في تحبیر 
كلماتي ودیباجة عباراتي ،  فإنني أجد نفسي مقصرا في  إیفائھ  
حقھ  على  كل  ما  قّدم  لي من  خدمات  ووجھ  لي  من  

  .وتصویباتإرشادات  وأسدى  لي من نصائح 
لقد أعدت  إلي   األمل  وأبعدت عني شبح :  أستاذي الكریم  

الیأس  وفتحت  لي صدرك الرحب  ،  وبذلت  جھدا ال ُیْنَكُر  في 
  .تقویم  العمل  الذي أشرفت علیھ 

  .فلكم منِّي أطیب المنى 
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أ 

  
  : مقدمة 

Π 
  الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

 

بوصفه سجال ، ديوان العرب  - بالرغم من تطور العصر –كان الشعر العريب القدمي وال يزال 
فإنه مل يتأثر ، وبسبب كونه أدبا خالدا وحيا على مر العصور ، تارخييا حوى آثارهم ومفاخرهم 

فال املعاصرة . نه بدعوى أنه تراث قدمي قد عفى عليه الزمن باحملاوالت املتكررة لصرف األنظار ع
  .وال احلداثة مست جبوهر كيانه وال احلداثانية قوضت مجال بالغته وسحر بيانه، حدت من تألقه 

ونسبة الكمال إليه ونعته ، ولئن كان من غري السائغ ادعاء العصمة هلذا الشعر من كل زلل 
ليق إضفاء هالة من القداسة عليه جتعله مببعدة عن كل نقد أو كما ال ي،بالنأي عن كل نقصان 

ويؤثر ، يعطي بقدر ما يأخذ ، فإنه يتعني االعتراف بكونه أدبا إنسانيا كبقية اآلداب ، فحص 
كما هو ،واإلضافة والتنقيح ، وهو دوما يف مسيس احلاجة إىل الدراسة والتطوير ، بقدر ما يتأثر 

وهذا هو شأن األدب احلي الذي يوحي بدالالت جديدة ، ، ديدة يف حاجة كذلك إىل قراءة ج
  . وتتكشف لك رؤى أخرى وأبعاد مضمرة ، كلما أعملت النظر فيه 

وتنوع أغراضه أرضية خصبة لبذور العصرنة ، ويبقى الشعر العريب القدمي بزخم مادته 
 يتمنع عن إمتاعك فمـن أي جانب أتيته وجدته طيعا ال، وجماال واسعا للحوار ، والتجديـد 

النص " وإفادتك ، وهو بذلك ، يف جمموعه ، مثـال صادق ملا يطلق عليه بعض النقاد نعت 
  " . املفتوح 

وجلب اهتمامي وأنا أطالع هذا الشعر باستمرار تعدد الدراسات حول ، ولقد أثار انتباهي 
إىل ، إىل صورة أدبية ،  من صورة شعرية إىل صورة فنية، يف هذا الشعر وتنوع مفاهيمها  الصورة

  ... إىل صورة بيانية ، صورة  بالغية 
يف حماوالم وعرب مؤلفام الكثرية واملتنوعة للتنظري ، كما لفت نظري دراسات النقاد احملدثني 

  .ملفهوم جديد لشعرنا العريب القدمي 
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حسان بن ثابت  الصورة البيانية يف املدحة النبوية عندوقد أملى علي ذلك أن يكون استقصاء 
شعبة ( وموضوعا للرسالة اليت أتقدم ا لنيل شهادة املاجستري يف اآلداب األنصاري موضوعا 

، وذلك دف استكناه الصورة الفنية ومكوناا عند علم من أعالم الشعر العريب ) األدب القدمي 
  .ويف لون من ألوان هذا الشعر له خصوصيته وتفرده، القدمي 

اليت هي مبثابة اخللية احلية لكيان األدب الصورة  للشعر العريب القدمي تتجه أساسا حنو إنَّ دراسيت
إذ بدوا ال يوجد شعر على ، فاحلديث عن الصورة هو حديث عن لباب الشعر . والفن

وليست الصورة بأنواعها سوى أداة فنية ومعرفية تأخذ بأيدينا وجتعلنا وجها لوجه ، اإلطـالق 
أن تقودنا إىل اكتشاف مواضع اجلمال الذي ) أي الصورة(فمن شأا ، تراثنا األديب أمام جواهر 

  .كما من شأا أن تعيد إنتاج الزاد املعريف الذي حيويه هذا األدب، حيفل به أدبنا العريب 
وإن مل يشريوا إليها ، لقد تفطن النقاد والبالغيون العرب القدماء إىل أمهية الصورة يف الشعر 

والحظوا تلك اإلثارة الالفتة ، فركزوا على دراستها عند فحول الشعراء ، املصطلح املعاصر  ذا
وقرنوا هذه اإلثارة بنوع متميز من اللذة أو املتعة الفنية اليت جتعل ، اليت حتدثها يف نفس املتلقي 

  .املبتدعة  املتلقي يستجيب عاطفيا لتلك املشاعر واألحاسيس اليت ضمنها الشاعر صورته الشعرية
فليس الشعر سوى ضرب من . كما الحظ النقاد تلك الصلة احلميمية اليت تربط الصورة بالشعر

وليس الشعر سوى تفكري بالصور على حد تعبري أحد النقاد ، " اجلاحظ " التصوير على حد تعبري 
  . الغربيني

إال أن حديثهم عن صحيح أن الصورة مل تكن معروفة لدى نقادنا القدماء باملفهوم املعاصر 
من تشبيه واستعارة وكناية وجماز فيه كثري : أو الصورة البيانية خصوصا ، الصورة البالغية عموما 

  .من التنبيه إىل اجلوانب الفنية اليت جتعلها أحيانا قرينة بالصورة الشعرية مبفهومها احلديث 
خيتلف عن استخدام ، ا إنَّ النص األديب يكتسب شعريته من استخدامه للغة استخداما فني

وخلود األدب إمنا يعود إىل اللغة اليت تعد األساس يف الشعر خاصة . اآلخرين من غري األدباء 
  .  واألدب عامة 

وينبغي علي أن أشري بعد ذلك إىل أن من دواعي اختياري ملوضوع الدراسة أيضا ابتغائي رسم 
وهي  -ز مجاليات هذا الفن يف صدر اإلسالم وإبرا، مالمح فن املدح النبوي عند حسان بن ثابت 

، سيظهر ناضجا ومستقال فيما بعد ، مرحلة متقدمة كانت باكورة لوالدة فن جديد  -يف اعتقادي
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ويكتب له التطور على . وبالتحديد يف العصر اململوكي ، ويف األدب املغريب يف العهد الزياين 
  .يف العصر احلديث " محد شوقي أ" مث " البوصريي : " أيدي شعراء أعالم أمثال 

" حسان بن ثابت : " لشعراء أفذاذ أمثال ) املدح النبوي(ويبقى فضل السبق ملؤسسي هذا الفن 
  " ...كعب بن مالك " و  " عبد اهللا بن رواحة " و 

  
دافع ثان يتمثل يف شدة إعجايب باملدحة النبوية عند حسان بن ، ويضاف إىل الدافع السابق 

، ودعوته ) ε(بل دفاعا وذودا عن الرسول ، ذي مل يتخذ هذا الفن وسيلة للتكسب ثابت ال
، استل لسانه على املشركني وراح يقض بأهاجيه الالذعة مضاجعهم ، حيث غدا شاعره اخلاص 

  . يتغىن بانتصارام ويشيد مبفاخرهم، وجيعل من شعره سجال تارخييا لوقائع املسلمني 
ضده رغبة جاحمة حتفزين إىل الدفاع عن شعر حسان اإلسالمي الذي ويقترن بذلك الدافع ويع

وسم بالليونة والضعف بعد ما دخل ـ حسب ما يرى بعض النقاد ـ باب اخلري من مدح 

  . -رضوان اهللا عليهم –ومراثي الصحابة ) ε(الرسول 
حال؟  وهل وجد الشعر خلدمة الشر والرذيلة فحسب ؟ وهل يكون أعذب الشعر أكذبه يف كل

ملاذا ال يكون أجود الشعر أصدقه ؟ هل الصدق آفة تعيق الشعر ؟ وهل فنية الشعر تتناقض مع 
  صدقه ؟ إىل أي مدى يكون الصدق عقبة كؤودا يف وجه تطور الشعر ؟

أسعى من خالهلا عن طريق دراسة الصورة البيانية ، إن دراسيت املتواضعة هي لبنة جديدة 
إىل تقصي مجاليات املدحـة النبويـة يف ) ة وكناية وتشبيه وجماز من استعار( مبختلف أوجهها 

وهي يف اعتقادي حماولة لدراسة حتليلية إحصائية وليست إسقاطا اعتباطيا ، شعرحسان ابن ثابت 
  .ألحكام  نقدية مسبقة وآراء نظرية جمردة 

ضوء على هذا وال بد يل ، بعد ذلك ، من تسجيل عدم وجود دراسة سابقة عنيت بتسليط ال
اجلانب يف شعر حسان بن ثابت بالذات ، على الرغم من تعدد الدراسات والبحوث اليت أُفردت 

أما البحوث اليت انصبت على الصورة الفنية يف جانبها النظري على . لشعر حسان بوجه عام 
ثالثة اخلصوص ، وركزت على املناحي البيانية من جهة أخرى ، فهي كثرية ، غري أنين أفدت من 

  :منها بصفة خاصة ، وهي 
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وقد ، " صبحي البستاين " للدكتور . األصول والفروع، الصورة الشعرية يف الكتابة األدبية  -1
وعد األوجه البيانية التقليدية مادة ، ركَّز فيه املؤلف على التقريب بني مفهوم الصورة والشعر

وذلك من خالل  األساليب ، األدبية كما ركز على أشكال الصورة يف الكتابة ، للبالغة احلديثة 
االحنراف ، و اليت توحي بدالالت ، الالمالءمة  ، االنزياح : التعبريية القائمة على العالقات التالية 

كما أا تبعد األلفاظ عن معانيها ، جديدة للنص الشعري وتشرك املتلقي يف العمل األديب 
حتررها من حدودها االصطالحية واملعجمية ألا تبعث  كما، احلقيقية وحتيلها على املعاين اازية 

  .فيها احلياة من جديد وتطلق سراح اخليال إىل أبعد احلدود 
وأمهلت عيون ، ركزت على نصوص أدبية حديثة ، وما يؤخذ على هذه الدراسة كوا انتقائية 

 .الشعر العريب القدمي 
تناولت هذه " . يم أمني الزرزموين إلبراه" ، " علي اجلارم " الصورة الفنية يف شعر  -2

باإلضافة إىل بناء اللغة الشعرية عنـد ، الدراسة معىن الصورة الفنية ومناهج دراستها قدميا وحديثا 
مث تعرضت عقب ، مث عناصر الصورة وخصائصها ووظائفها وعالقة اخليال ا " علي اجلارم " 

  . ذلك إىل دراسة املوسيقى اخلارجية والداخلية 
بل هي دراسة نظرية يف ، ا يعاب على هذه الدراسة أا مل تكن يف جمملها تطبيقية حبتة وم

فيها بعض اإلشارات إىل الدراسة البيانية بعيدا عن التحليل الدقيق جلماليات األسلوب ، معظمها 
  .البياين
سهب تعرض يف دراسته ملختلف األوجه البيانية و أ" . لغازي ميوت" ، علم أساليب البيان  -3

و بالرغم من حماولته ، يف شرح ألواا وأنواعها وبني قواعدها وخمتلف آراء البالغيني القدماء 
إلبراز مجاليات البيان العريب وذلك لتجنبه التقعيد والتبويب وحتليله لشواهد بالغية ونقدية من 

  .تراثنا األديب ، فإا مل ختل يف بعض جوانبها من النقول عن مصنفات القدماء 
  .غري أن هذه الدراسة أفادتين منهجيا من حيث الترتيب والتصنيف 

  :أما الصعوبات اليت واجهتين أثناء إعداد هذه الدراسة ، فهي عديدة ، منها ،على سبيل املثال 
صعوبة التمييز بني أغراض عديدة تتداخل يف ما بينها يف شعر حسان ، كما هو اجلال يف  - 

فكم من مقطوعة مجعتها يف ، دمي ، ونعين ا الفخر واملدح والرثاء قسم كبري من شعرنا العريب الق
  .وإمنا هي من الرثاء أو الفخر ، املدونة مث حذفتها فيما بعد ألا ليست من املدح 
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اليت كثريا ما خيتلط فيها الدرس األديب والفين ، صعوبة التعامل مع النصوص البالغية القدمية  - 
م تلك النصوص بكثرة التفريع والتقسيم أكثر ما تم جبوهر البالغة كما تتس، بالفلسفة واملنطق 

 وأدى إىل إعـراض كثري من الدارسني، األمر الذي أثر سلبا يف مجاليات البالغة العربية ، ولبها 
 .لتمنع نصوصها عن الفهم واستغالقها عن االستيعاب، عنها  

وامتزاجها بالنقد ، ات البالغية القدمية وجود هذه النصوص مبثوثة ومتناثرة يف بطون املصنف - 
وما من ريب يف أن غياب التبويب مؤد يف الغالب إىل إضاعة جهـد الدارس وشرود ، أحيانا 
 .ذهنه 
وعدم ، وعدم تقبلها هلا ، صعوبة تطبيق املناهج األسلوبية احلديثة لتمنع النصوص القدمية  - 

لدراسات املعاصرة ملا يف ذلك من تكليف النص ما انسجامها مع املفاهيم اجلديدة اليت دعت إليها ا
 .ال يطيق ، وإنطاق له مبا ال قبل له بالنطق به 

  
ولكون الصورة البيانية هي حمور رساليت ، فقد بدا يل طبيعيا أن تتوزع فصوهلا على ألوان البيان 

مقدمة ومدخل التشبيه واالستعارة والكناية وااز ، وتبعا لذلك قسمت حبثي إىل : املعروفة 
  .وأربعة فصول وخامتة 

-I  كما تناولت فيه تعربفا ، مفهوم الصورة عموما قدميا وحديثا املدخـل  وقد تناولت يف
  .بالشاعر وحياته وديوانه الذي حيوي املدونة املعتمدة يف هذا البحث 

-II    ها وخمتلف فقد أفردته  لدراسة حتليلية للصورة االستعارية  و أنواع الفصل األول أما
  .أغراضها وبالغتها يف املدحة النبوية عند حسان بن ثابت

-III إىل دراسة حتليلية للصورة الكنائية و أقسامها :  الفصل الثاين وقد توجهت عناية
  .وأغراضها وبالغتها يف املدحة النبوية عند حسان

-IV   ا وأنواعها بالدراسة التحليلية للصورة التشبيهي الفصل الثالثبينما اهتمة وأركا
  .وأغراضها وبالغتها يف املدحة النبوية عند حسان

-V  ازية وأقسامها لتكون مدار حبثالفصل الرابعواستبقيت الصورة ا .  
-VI ما انتهى إليه البحث بفصوله السابقة من نتائج  اخلــامتة واستخلصت يف  .  

-VII  البحث ، وهي كل ما ورد يف ديوان املدونة املعتمدة يف ملحق الرسالة وقد ضمنت
  .حسان مما له عالقة باملدح النبوي 
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-VIII بفهارس فنية خمتلفة  وقد حرصت أخريا على أن أذيل رساليت هذه.  
مث يتتبعها ، الذي يصف الظاهرة  املنهج الوصفي التحليليأما عن منهج الدراسة فإنين آثرت 

  .أحيانا ، عند االقتضاء  ملنهج اإلحصائيابالتحليل دون أن مينعين ذلك من اللجوء إىل 
وإين ألرجو ختاما أن تكون دراسيت هذه حلقة تضاف إىل سلسلة الدراسات البالغية اليت 

وإن أملي لوطيد يف تثرى تصويبات السادة األساتذة أعضاء اللجنة ، اهتمت بتراثنا العريب القدمي 
ختلف مباحثها ، وأن تسلط األضواء الكاشفة العلمية املوكول إليها أمر مناقشة هذه الرسالة مب

على ما يعتورها من جوانب قصور ال خيلو منها أي عمل بشري ، وما من ريب يف أن ذلك 
سيتيح يل فرصة مثينة لتصويبها وتدارك ما فيها من نقص ، رقيا ا إىل شكل أمثل قدر اإلمكان ، 

يت األفاضل أعضاء جلنة املناقشة مجيعا ، فإىل أساتذ. والكمال خلالق البشر ، وحده ، دون سواه 
دون استثناء ، أتوجه خبالص التحية ، املقرونة بعميق الشكر ، ووافر االمتنان كفاء اجتهادهم يف 

  . تتبع دقائق ما ورد يف جهد املقل الذي بني أيديهم  
و وواجب الشكر أخريا يفرض علي أخريا أن أنوه مبجهودات كل من قدم يل يد العون ول

وهللا األمر من قبل ومن بعد وهو ويل التوفيق . وهي صدقة ، كما هو معلوم ، بكلمة طيبة 
  .والعاصم من الزلل واهلادي إىل سواء السبيل 
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I-  مدخــل:  
  :الصورة عموما   مفھوم - 1

يسعى الشاعر فيه وراء ، لغته ال تعترف باحلدود و املنطق، عامل مجيل ميوج باحلركة واأللوان ، عامل الشعر 
) الشعر(إنه  «متوسال يف ذلك الكلمة و الرمز و اإليقاع و الصورة ، املطلق للتمسك به عرب جتربته الشعرية 

وهو بذلك ممارسة للرؤية يف ، ع الفين اخلفي الذي حيكم جتربتنا اإلنسانية الشاملة صياغة مجالية لإليقا
الذي قوامه العقل و املنطق  «وهو ليس كالنثر .  )1(»ابتغاء استحضار الغائب من خالل اللغة ، أعماقها 

لى اخليال أو فهو يعتمد ع «إال أن الشعر خبالف ذلك ، )2(»و يؤدي وظيفة إبالغية مباشرة ... والوضوح 
   )3( »الرؤية اليت حتيد بداللة اللغة احلقيقية عما وضعت هلا أصال لتشحنها مبعان جديدة وإحياءات غري مألوفة

غريبا عدو املنطق ، يأيت مفاجئا  «أن الشعر ) مقدمة للشعر العريب ( يف كتابه " أدونيس " و يذكر 
  .  )4(»األسطوري العجيب السحري  واحلكمة والعقل ندخل معه إىل حرم األسرار و يتحد ب

ولكنه يروم إىل ، ال ينقل لنا الدالالت و املعاين بصورة رتيبة كما هي يف الواقع ، و الشعر أو الشاعر 
ألن الفكر ال جيوز أن يدخل العامل الشعري  «. اكتشاف كنه األشياء بالشعور و احلدس ال بالعقل و الفكر 

ليس له أن ... شاعر و التصورات و الظالل ذائبا يف وهج احلس و االنفعال بامل اإال متقنعا غري سافر متلفع
  . )5( »يلج هذا العامل ساكنا باردا جمردا  

  .إنه يعرب بالصورة و اإلشارة و الرمز ، فالشاعر إذًا ليس كالعامل أو املفكر الذي يعرب بالكلمة العارية 
  : مفھوم الصورة  -1.1

ألن الفنون بطبيعتها تكره القيود ، ولعل هذا هو ، حتديدا دقيقا من الصعوبة مبكان إنَّ حتديد ماهية الصورة 
وتباينها بني النقاد ، بتعدد اجتاهام ومنطلقام الفكرية والفلسفية وبالتايل ) الصورة(السر يف تعدد مفاهيم 

  :أضحى للصورة مفهومان 
   مفهوم قدمي ال يتعدى حدود التشبيه و ااز و الكناية -
الصورة الذهنية و الصورة الرمزية باإلضافة إىل األسطورة ملا : مفهوم جديد يضيف إىل الصورة البالغية  -

 .هلا من عالقة بالتصوير 

                                                
  85ص . ت .اجلزائر د – ديوان املطبوعات اجلامعية –الغموض يف الشعر العريب : إبراهيم رماين  - )3) (2(  (1)
      58ص  1971بريوت  –دار العودة  –مقدمة للشعر العريب : أدونيس  -   (4)
  58ص  1983 5ط  - بريوت  –دار الشروق  –أصوله و مناهجه ، النقد األديب : سيد قطب   -  (5)
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  : مفھوم الصورة لغة  -2.1
وقد صوره ، واجلمع صور ، الصورة يف الشكل  «) ر. و.ص ( مادة ، لسان العرب البن منظور  جاء يف

  . التماثيل: والتصاوير ، فتصور يل ، يء تومهت صورته وتصورت الش، فتصور 
وعلى معىن حقيقة الشيء ، على ظاهرها ) لغتهم(الصورة ترد يف لسان العرب " :  ابن األثري" قال 
  .)1( »وصورة كذا وكذا أي صفته ، صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته : يقال، وعلى معىن صفته ، وهيئته 

ور الفكر بالصورة الطبيعية اليت سبق أن شاهدها وانفعل ا مث اختزا يف مر «و أما التصور فهو  -
   .)2( »خميلته مروره ا يتصفحها 

فالتصور إذا عقلي أما التصوير فهو شكلــي ، وأما التصوير فهو إبراز الصورة إىل اخلارج بشكل فين  -
وأما التصوير فأداته الفكر واللسان ، ر فقط و أداته الفك، إن التصور هو العالقة بني الصورة والتصوير  «

  .)3( »واللغة 
وتصوير ، فهو تصوير باللون  «ليس تصويرا شكليا بل هو تصوير شامل ، و التصوير يف القرآن الكرمي  -

وكثريا ما يشترك ، كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون يف التمثيل ، باحلركة وتصوير بالتخييل 
  .)4( »وموسيقى السياق يف إبراز صورة من الصور ، ونغم العبارات ، وجرس الكلمات ، الوصف واحلوار 

  :                                               مفھوم الصورة في االصطالح   -3.1
، اآلن إنَّ الدارس لألدب العريب القدمي ال يعثر على تعبري الصورة الشعرية يف التراث األديب باملفهوم املتداول 

ألن الدرس النقدي العريب كان حيصر  –كما أسلفت  –وإنَّ كان شعرنا القدمي ال خيلو من ضروب التصوير 
  .التصوير يف جماالت البالغة املختلفة كااز و التشبيه و االستعارة

                                                
   2/492 -ت .د  -. ر.و.مادة ص - بريوت -دار لسان العرب -لسان العرب : ابن منظور  -  (1) 
–اجلزائر  -املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية  –نظرية التصوير الفين عند سيد قطب : صالح عبد الفتاح اخلالدي  -  (2)

 74ص 1988
 1756ص  24/09/1934تاريخ – 64العدد  –السنة الثانية  –الد الثاين  –جملة الرسالة  -  (3) 
 33ص  –ه املرجع نفس: صالح عبد الفتاح اخلالدي  -  (4) 
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لعصر الذي يعىن جبماليات النص األديب قد دخل النقد العريب يف ا -كمصطلح نقدي-أما الصورة الشعرية 
  ومسايرة حلركة التأثري والتأثر اليت عرفتها اآلداب العاملية فاألدب ، احلديث تأثرا بالدراسات األدبية الغربية 

  
  
  

وهذا ليس عيبا بقدر ما هو سعي حنو ، أخذ بقدر ما أعطى ، العريب وهو يتطور يف حركية دائبة حنو الكمال 
  .املعاصرة وحمافظة على األصالة و التميز

ويالحـظ األستاذ ، ركزت أكثر التعريفات النقدية للصورة على وظيفتها وجمـال عملهـا يف األدب لقد 
، مفهوم الصورة الشعرية ليس من املفاهيم البسيطة السريعة التحديد  «أن " الدكتور أمحد علي دمهان " 

الفكر وااز واإلدراك كالتجربة والشعور و: وإمنا هناك عدد من العوامل اليت تدخل يف حتديد طبيعتها 
ال بد أن توقع الدارس يف ) الصورة(وألن دراستها ، فهي من القضايا النقدية الصعبة ... والتشابه والدقة 

  )1(»مزالق العناية بالشكل أو بدور اخليال أو بدور موسيقى الشعر كما هو يف املدارس األدبية 
وللوقوف على مفهوم . و تستعصي على الدارس مركبة و معقدة" أمحد علي دمهان " فالصورة عند  

بودي أن أتتبع تعريفاا عند القدماء مرورا باحملدثني الغربيني مث ، الصورة الشعرية وأهم عناصرها التركيبية 
لقد ظهر االهتمام بالصورة يف الدرس األديب عموما ، و الشعر خصوصا ، منذ حركة الترمجة . احملدثني العرب 

  .فكر العريب عن الفلسفة اليونانية ، ومدى االحتكاك احلادث بني احلضارتني الغربية والعربيةاليت عرفها ال
فقد رأينا أن االصطالح قدمي ، فإذا كان االهتمام بالصورة أصيال بالنظر إىل اإلبداع األديب وحتليله   « 

فهو ليس جديدا وال ، حينا آخر وإِنْ برؤى تتقارب حينا ، وتتباعد ، يتردد يف املصنفات النقدية ، كذلك 
خيفى أن التذوق اجلمايل منذ أن كان الشعر يف اتمعات القدمية كان مصدره الصورة اليت تساعد على 

  )2( اكتمال اخلصائص الفنية يف الفن و األعمال األدبية

                                                
دار طالس للدراسات و الترمجة و  –الصورة البالغية عند عبد القاهر اجلرجاين منهجا و تطبيقا : أمحد علي دمهان  -  (1)

  270 -269ص – 1986-1ط–دمشق  –النشر 
 -1996 -2ط –بريوت  –دار الفكر املعاصر  –الصورة الفنية يف األدب العريب  –مجاليات األسلوب : فايز الداية  -  (2)

  15ص 
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لقد كانت الصورة الشعرية وما تزال موضوعا خمصوصا : مفھوم الصورة عند القدماء  -4.1
والعجيب أن يكون هذا موضع إمجاع بني نقاد ينتمون إىل عصور و ، وهلا من احلظوة مبكان ، دح و الثناء بامل

ولكن أعظم األساليب   «: فيقول ، مييزها عن باقي األساليب بالتشريف " أرسطو " فهذا ، ثقافات متنوعة 
    .)3( »وهو آية املوهبة ...حقا هو أسلوب االستعارة

يربط الصورة بإحدى طرق احملاكاة الثالث ، ويعمق الصلة بني الشعر " أرسطو" إىل أن  ومما تقدم خنلص
فإن الشاعر يستعمل األلفاظ واملفردات ، فإذا كان الرسام وهو فنان يستعمل الريشة واأللوان ، والرسام 

  .ويصوغها يف قالب فين مؤثر يترك أثره يف املتلقي 
فال بد هلا من خيال خيرجها من ، هلا ما هلا من مفعول و تأثري ، ديب وحىت تكون الصورة حية يف النص األ

وعوامل ، وخيلق له دنيا جديدة ، فاخليال هو الذي حيلِّق بالقارئ يف اآلفاق الرحبة ، النمطية والتقرير واملباشرة 
  .ال مرئية خترجه من العزلة والتقوقع

الذي كان " أفالطون " واألمر نفسه عند ، لعلوي نوعا من اجلنون ا" سقراط " فاخليال الذي يرى فيه 
وهذه األرواح من املمكن أن تكون خيرة كما ميكن أن ، أن الشعراء مسكونون باألرواح «يعتقــد 

  .)1( » تكون أرواحا شريرة 
قد ف، له أثره يف الشعر العريب القدمي ، وله عالقة باألرواح واجلن ، وهذا االعتقاد بأن الشاعر مهووس 

الذي تسكنه اجلن حسب  )وادي عبقر(كما نسبوا إىل ، نِسب إىل الشعراء ايدين أن أرواحهم ممزوجة باجلن 
لقد أخذ العرب القدماء مفهوم الصورة . وكان وراء كل شاعر جميد جِن يسنده و يلهمه، اعتقادهم و زعمهم 

مادة (بني الصورة واهلُيويل " أرسطو " هم فصل وجر، وبالذات الفلسفة األرسطية ، مع الفلسفة اليونانية 
إىل الفصل بني اللفظ واملعىن يف تفسري القرآن الكرمي ، وسرعان ما انتقل هذا الفصل بني ) يصعب اإلمساك ا 

 )2(" علي البطل"اللفظ واملعىن إىل الشعر الذي يعد من الشواهد يف تفسري القرآن الكرمي على حد تعبري الدكتور

                                                
  128ص – 1967 –القاهرة  –دار الكتاب العريب  –ترمجة حممد شكري عياد  –فن الشعر : أرسطو  -  (3)
  141ص– 1959 -2ط –بريوت  –دار الثقافة  –فن الشعر : إحسان عباس  -  (1)
- دار األندلس –ا وتطورها دراسة يف أصوهل –الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري : علي البطل  -  (2)

      15ص – 1983-3ط –بريوت 



 مدخل             

 5

أن املعاين  «فريى "اجلاحظ "أما .)3( » األلفاظ أجساد و املعاين أرواح «يعلنها صراحة "  أبو هالل العسكريف" 
  ،وإمنا الشأن يف إقامة الوزن وختري اللفظ، والبدوي والقروي ، مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي والعريب 

وإمنا الشعر صياغة وضرب من ،  و يف صحة الطبع وجودة السبك، وكثرة املاء ، وسهولة املخرج 
  .)4( » التصوير

اهتم كثريا بالتفريعات ، و أمهل  ) مفتاح العلوم( يف كتابه " السكّاكي " أن " فايز الداية " ويرى الدكتور 
فكانت جهود السكّاكي رغم أمهيتها عبارة عن تقنني وتقعيد بعيدا عن ، األصول وكذا النصوص اإلبداعية 

وكل ، " السكاكي " وهذا ما يالحظه كثري من علماء البالغة الذين جاءوا من بعد . حهاجوهر البالغة ورو
وهذا مما أثر سلبا يف اإلنتاج األديب الذي مل جيد من يقومه ويبين  «دارس تعامل مع الكتب البالغية القدمية 

 1( »أَلَقَه(.   
عبد "وضع ، اعت فيه املفاهيم البالغية اجلوهرية وض، وضمن هذا اجلو الذي اختلطت فيه القيم النقدية 

القواعد األساسية يف البناء النقدي العريب من خالل فهمه لطبيعة الصورة ، اليت هي عنده " القاهر اجلرجاين
فنظرية النظم عنده ال تعين رصف األلفاظ بعضها جبانب بعض بقدر ما تعين توخي ، مرادفة للنظم أو الصياغة 

  .نحو  اليت ختلق التفاعل و النماء داخل السياقمعاين ال
فالصورة إذًا حسب نظرية النظم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالصياغة ، وليس غريبا أن يراوح النقد العريب مكانه  

يرى أن " فاجلاحظ"، ويهتم بالشكليات و التفريعات و التقنني و التقعيد ملختلف العلوم وخباصة البالغية منها 
وبالتايل صار ،قد فتح الباب واسعا أمام املنطق يف الشعر " قدامة بن جعفر"ب من التصوير بينما جند الشعر ضر

أي أا غاية وليست وسيلة لفهم ، مفهوم الصورة متأثرا ذه الثقافة النقدية حيث أصبحت مقصودة لذاا 
فهي ال تتعدى كوا ، ال كاملة  جزئية) القدماء(فكانت الصورة عندهم . الشعر و إبراز مجالياته للمتلقي

  .استعارة و تشبيها وكناية وغريها من علوم البالغة اليت تم بتنميق املعىن ليس إال
، إىل تصحيح املفاهيم املغلوطة ووضع األصول الصحيحة" عبد القاهر اجلرجاين"ويف ظل هذا املوروث بادر 
ن النقاد العرب القدماء ما تعمقه عبد القاهر اجلرجاين فلم يتعمق أحد م « ،لتغيري ما هو سائد عند سابقيه 

                                                
 1984-2ط–بريوت –دار الكتب العلمية –حتقيق مفيد قميحة –الكتابة و الشعر ، الصناعتني: أبو هالل العسكري  - (3)
   167ص–

-3/131 –ت .د –القاهرة –مكتبة اخلاجني  - حتقيق عبد السالم هارون–احليوان  –عمرو بن حبر : اجلاحظ  -  (4)
132  

  13ص–مجاليات األسلوب : فايز الداية  -  (1)
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يف فهم الصورة معتمدا يف كل ذلك أساسا على فكرته على عقد الصلة بني الشعر و الفنون النفعية و طرق 
  . )2( »النقش و التصوير

  : مفھوم الصورة عند الغربیین  -5.1
لفظة صورة  -وهو من املدرسة الرومانتيكية -) 1960 - 1889" (بيار ريفاردي"يعرف الشاعر الفرنسي 

IMAGE  اوهي ال ميكن أن تنبثق من املقارنة و إمنا تنبثق من اجلمع بني ، إبداع ذهين صرف  « : بأ
وال ميكن إحداث صورة املقارنة بني حقيقتني واقعيتني ، حقيقتني واقعيتني تتفاوتان يف البعد قلة وكثرة 

  .)1(  »نهما من عالقات سوى العقل بعيدتني مل يدرِك ما بي
و العقل وحده ، إبداع ذهين تعتمد أساسا على اخليال  وغريه من الرومانسيني" ريفاردي"فالصورة إذًا عند 

  .هو الذي يدرك عالقاا
يف اخليال أثر كبري يف بناء الصورة الشعرية ألنه يقوم بالدور األساس يف بنائها عن " كولريدج"وكان لنظرية 

  .يق اجلمع بني عناصرها املختلفةطر

تنفذ الصورة إىل مخيلَة املتلقي  « وترتبط الصورة باخليال ارتباطا وثيقا فبواسطة فاعلية اخليال ونشاطه 
وتفاعله ، وانفعاله  بِها ، ناقلة إحساس الشاعر جتاه األشياء ، فتنطبع فيها بشكل معني وهيئة خمصوصة 

  .)2( »معها 
ال تعترف إال )  الربناسية( جند أن ، ا على املدارس األدبية احلديثة ونظرا إىل الصورة وإذا ما عرجن

فهي ال ) الرمزية ( وأما ، بعيدا عن نطاق الذات الفردية ) بالبالستيكية ( بالصورة املرئية اسمة أو ما يسمى 
ىل أثرها يف أعماق النفس أو الالشعور تقف عند حدود الصورة كالربناسية ولكنها تطلب أن يتجاوزها الفنان إ

واملبصرات باملشمومات وهو ما ، و بالتايل ابتدعوا وسائلهم اخلاصة يف التعبري كتصوير املسموعات باملبصرات 
  .)بتراسل احلواس(يسمى 
فقد اهتمت بالصورة على أساس أا جوهر الشعر ولبه ، وجعلت منها فيضا يتلقَّاه )  السريالية( أما 

  .وبذلك تبدو الصورة خيالية وحاملة، شاعر نابعا من وجدانه ال
  )3(. نظرت إىل الصورة على أا عمل تركييب يقوم اخليال ببنائها ) الوجودية( إال أن 

                                                
 168ص -1973- بريوت–دار الثقافة ودار العودة  –النقد األديب احلديث : حممد غنيمي هالل  -  (2)
  237ص -1974–بريوت  -مكتبة لبنان–معجم مصطلحات األدب : جمدي وهبة  -  (1)
  77ص -1994عام  - 1عدد –جملة اآلداب –بالصورة الشعرية  اخليال الشعري و عالقته: األخضر عيكوس  -  (2)
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خنلص إىل النظرة املتكاملة ملفهوم الصورة الشعرية على حد  –اليت ذكرناها  –وانطالقا من هذه االجتاهات 
يقف العالَم احملسوس ، تشكيل لغوي يكَونها خيال الفنان من معطيات متعددة  «  :ـا أ" علي البطل"تعبري 

ألن أغلب الصور مستمدة من احلواس على جانب ما ال ميكن إغفاله من الصور النفسية ، يف مقدمتها 
   )4( »والعقلية 
  :مفھوم الصورة عند العرب المحدثین   -6.1

أنه أصبح يشمل كل األدوات التعبريية مما تعودنا  «يف العصر احلديث إىل حد  لقد توسع مفهوم الصورة
على دراسته ضمن علم البيان و البديع و املعاين و العروض و القافية و السرد و غريها من وسائل التعبري 

بارات ينظمها الشاعر الشكل الفين الذي تتخذه األلفاظ و الع «": عبد القادر القط"وهي عند ، )1( »الفني
مستخدمـا ، يف سياق بياين خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكامنـة يف القصيدة 

طاقات اللغـة و إمكاناا يف الداللة و التركيب و اإليقاع و احلقيقـة و اـاز و الترادف و التضـاد 
و األلفاظ و العبارات هي مادة الشاعر األوىل ... الفين  و املقابلة و التجانس و غريها من وسائل التعبري

  .)2( »اليت يصوغ منها ذلك الشكل الفين أو يرسم ا صوره الشعرية 
مل يعد مفهوم الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث ضيقًا أو قاصرا على اجلانب البالغي فقط بل اتسع  

لوجداين غري أن مصطلح الصورة الشعرية مل يستعمل ذا املعىن إال مفهومها ، و امتد إىل اجلانب الشعوري ا
  .يستعمل عادة للداللة على كل ما له صلة بالتعبري احلسي" مصطفى ناصف " فهو عند، حديثا 

إن لفظ االستعارة إذا  «و يقول يف موضع آخر . وتطلق أحيانا مرادفة لالستعمال االستعاري للكلمات 
على تعريف " أمحد علي دمهان" و يعقِّب األستاذ . )3( »يكون أَهدى من لفظ الصورةأُحِسن إدراكه قد 

مع أن كثريا من ، أنه قَصر الداللة على االستعمال اازي  « :للصورة قائال" مصطفى ناصف"الدكتور 

                                                                                                                                                                     
  )بتصرف(و ما بعدها  376ص –النقد األديب احلديث : حممد غنيمي هالل  -  (3)
  30ص–الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري : علي البطل  -  (4)
  10ص -1990 -1ط -بريوت-املركز الثقايف العريب -يالصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقد: الويل حممد  - (1)
 -1981 -2ط - دار النهضة العربية للطباعة والنشر -االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر: عبد القادر القط  -  (2)

  .391ص
  5-3ص  -1983 -3ط -بريوت - دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع–الصورة األدبية : مصطفى ناصف  -  (3)
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ة ، و تدل على ثَرة العاطف، خصبة اخليال ، وهي مع ذلك صور رائعة ، الصور ال نصيب للمجاز فيها 
  .)4( »قدرة األديب على اخللق أيضا

، وكل قصيدة من القصائد وحدة كاملة ، واسطة الشعر وجوهره  «": نعيم اليايف " وهي عند الدكتور 
تنتظم يف داخلها وحدات متعددة هي لَبِنات بنائها العام ، وكل لَبِنة من هذه اللبنات تشكِّل مع أخواا 

  .)5( »اليت هي العمل الفين نفسه  الصورة الكلية
  :مفھوم الصورة البیانیة في الدرس البالغي  -7.1

بودي أن أعرج على توضيح بعض املفاهيم األولية يف ، قبل أن أتناول الصورة البيانية بشيء من التوسع 
  .الفصاحة و البالغة ملا هلذين العلْمني من عالقة مع البيان

: وفَصح الرجل فصاحة فهو فصيح أي بليغ ،و فصح األعجمي فصاحة ، البيان  :فالفصاحة يف اللغة هي  §
  .و أفصح عن الشيء إفصاحا إذا بينه و كشفه، تكلم بالعربية وفُهِم عنه 

و الْممعن يف هذه املترادفات ، ال يكاد يميز بني البالغة و الفصاحة و البيان فهي علوم متداخلة فيما بينها 
  .ب التمييز بينهايصع

  .هي متام آلة البيان" اهلالل العسكري يبأ"و الفصاحة عند 
وصل :من بلَغَ الشيء بلُوغًا ، هي الوصول واالنتهاء  «: أما البالغة لغة فقد وردت يف لسـان العرب    §

و املبالغة يف ،منتهاه : شيء ومبلَغ ال،وبلَّغتها غريي ، إذا انتهيت إليها : بلَغت الغاية : وقوهلم ، وانتهى 
البليغ من : والبلَغُ والبِلْغُ ،الفصاحة : البالغة : وجاء يف لسان العرب . االنتهاء إىل غايته : الشيء 
  . )1( »يبلُغ بعبارة لسانه كُنه ما يف قلبه، حسن الكالم فصيحه : و رجل بليغ و بلْغ و بِلْغ ، الرجال 

، ة بني البالغة و الفصاحة جيزم أن كل كالم بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغا و املدرك للعالقة الوطيد
  . فالفصاحة إذًا جزء من البالغة

                                                
  270- 269ص  -الصورة البالغية عند عبد القاهر اجلرجاين: أمحد علي دمهان  - (4)
   -1982 -دمشق - منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي -مقدمة لدراسة الصورة الفنية: نعيم اليايف  -  (5)

  40-39ص 
 .غ.ل.مادة ب –لسان العرب : ابن منظور  -  (1)
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تأيت     ) هـ 255ت " (اجلاحظ"فهي عند ، وتنوعت عند النقاد القدماء ، وقد تعددت تعريفات البالغة
  . )2( »مبعىن اخلَطَابة وكثريا ما كان يستعملها مرادفة للبالغة  «

بلوغُ املتكلِّم يف تأدية املعاين حدا له اختصاص بتوفية خواص  «): هـ 626ت " (السكاكي"وهي عند 
أول من ذكر أقسام علم " فالسكاكي" )3( »و إيراد التشبيه و ااز و الكناية على وجهها ، التراكيب حقَّها 

  .البالغة صراحة
 دعهـ 739ت " (اخلطيب القزويين"وي ( ف البالغة يف كتابيه أبرزمن عر) :اإليضاح(و ) التلخيص          (

مطابقته ملقتضى احلال مع فصاحته وهو : فالبالغة يف الكالم ، البالغة صفة يف الكالم و املتكلِّم فقط  «:
وارتفاع شأن الكالم يف احلُسنِ ، ولكل كلمة مع صاحبها مقام ، فإنَّ مقامات الكالم متفاوتة ، خمتلف

  . )1( »و احنطاطه بعدمها فمقتضى احلال هو االعتبار املناسب ، لقبول مبطابقته لالعتبار املناسب وا
، فَعلم أنَّ كل بليغ فصيح و ال عكس ،)2( » و البالغة يف املتكلم ملَكَةٌ يقْتدر ا على تأليف كالم بليغ « 

  :وأنَّ البالغة مرجعها إىل أمرين 
  . يف تأدية املعىن املراداالحتراز من اخلطأ   -
  . متييز الفصيح  من غريه -

  : الفضل يف تقسيم البالغة إىل  ثالثة  فروع رئيسة وهي " للقزويين"و
  . وهو  علم  يحترز به عن اخلطأ: علم املعاين   - أ

  .ما حيترز به عن التعقيد املعنوي: علم البيان  -ب
  . الكالمعلم يعرف به وجوه حتسني: علم البديع  -ج

و البيان ، إذا ظهر و اتضح : يبِني ، بان الشيء : نقول ، فهو الظهور و الوضوح  «:  البيان لغةأما  §
و ، أَبيِناء : واجلمع ، اتضح فهو بين : و بان الشيء بيانا ، ما بين به الشيء من الداللة وغريها 

  .اإليضاح: التبيني

                                                
 .94-1/93 - 1988 -1ط -بريوت  –دار ومكتبة اهلالل  –حتقيق علي أبو ملحم ، والتبني البيان : اجلاحظ  - -  (2)
 .196ص - ت.د - بريوت -دار الكتب العلمية -مفتاح العلوم: السكاكي  -  (3)
   -بريوت - دار الكتاب اللبناين -عبد املنعم خفاجي: شرح وتعليق  -اإليضاح يف علوم البالغة: اخلطيب القزويين   - (1)

 .83-1/80ص  -1975-4ط
  83-1/80: املصدر نفسه  -    (2)
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و فالن أَبين من ، اإلفصاح : و البيان ، وكالم بين فصيح ، احة و اللَّسن الفص: ومن معاين البيان 
  .و رجل بين فصيح، أي أفصح منه و أوضح كالما : فالن 

  .)3(}علَّمه البيان ، خلَق االنسانَ  {وقال الزجاج يف تفسري قوله تعاىل 

: وقيل ، أي علَّمه القرآن الذي فيه بيان كل شيء : البيان  علَّمه) ε(النيب ، اإلنسان هنا : قيل و 

  .)4(»جعله مميزا عن مجيع  احليوان ببيانه و تميزِه  ، وعلَّمه البيان ) υ(اإلنسان آدم 
علْم يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح  «فهو : الصطالح ا يف أما البيان §

، لْم يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة بزيادة يف وضوح الداللة عليه أو هو ع، الداللة
  .)1( »وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن اخلطأ  يف  مطابقة الكالم  لتمام املُراد  

من تشبيه  واستعارة : عروفة أَعنِي  ا تلك األوجه البالغية  امل، والصورة  البيانية  اليت  أتناوهلا يف دراسيت  
وكناية وجماز و اليت ستكون حمور اهتمامي من خالل حتليل اخلطاب الشعري الذي أنتجه حسان بن ثابت 

ودراسة الصورة القدمية ختتلف عن ، فأحاول أن أبرز مجاليات البيان العريب يف تلك الفترة ، ) τ(األنصاري 
وال عجب ، الفنية القدمية بسيطة واضحة ال متيل إىل الغموض و التعقيد فالصورة، دراسة الصورة الفنية احلديثة 

  .يف ذلك ألن البيئة العربية كانت كذلك وحنن ال نطالب الشاعر بأكثر مما شاهد وصور 
وعلينا ، ومن خالل مبدعها وظروف حياته ، وينبغي أن ننظر إىل الصورة من خالل عصرها وحضارا 

ل النصوص الشعرية أكثر ما تطيق كذلك أالَّ نموال نطالبها بإبداع قيم شعرية ، و خباصة القدمية منها، ح
فالدراسة النقدية ال يكْتب هلا النجاح إالَّ إذا انطلقت من النص نفسه ، ونقدية عرِفَت بعد زمان إبداعها 

  .وحافظت على حمليته
  : المدحة النبویة عند حّسان بن ثابت األنصاري - 2

   :المدح لغة  -1.2

                                                
 .4-3: اآليتان ، الرمحن : سـورة  -  (3)
 ن.ي.مادة ب –لسان العرب : ابن منظور  -  (4)
 1/326 -اإليضاح يف علوم البالغة: اخلطيب القزويين  -  (1)
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مدحته مدحةً : يقال ،وهو حسن الثناء ،املدح نقيض اهلجاء  «: "البن منظور) "لسان العرب(جاء يف 
، والصحيح أن املَدح املصدر و املدحةُ االسم ، هذا قول بعضهم. مدحا ومدحةً ، ومدحه يمدحه،واحدة 

 حدوهو املَ، و اجلمع ميحادواَألم يحد.  
  :قال أبو ذئيب 

  اَألماديح  -يا لَيلَى-أَحيى أَباكُن  لَو كَانَ مدحةُ حي منشرا أَحدا    
ورجل مادح من قوم مدحٍ ومديح ،واملدائح مجع املديح من الشعر الذي مدح به كاملدحة واألمدوحة  

ميدح بكل ، مدحه وامتدحه وممتدح وممدح : مدح  « "  :للزخمشري) "الغةأساس الب(وجاء يف . )2(»وممدوح 
وعندي مدح حسن ومديح ،وهو يتمدح إىل الناس أي يطلب مدحهم . لسان والعرب تتمدح بالسخاء 

  .)1(»ومدائح ومدحة ومدح وممدحة وأمدوحة وأماديح 
  :المدح اصطالحا -2.2

و إظهار للتقدير العظيم الذي يكنه الشاعر ملن ،الكرميةووصف للشمائل ، هو تعداد جلميل املزايا  «  
  .)2(»توافرت فيهم تلك املزايا 

إن القصيدة العربية تناولت أغراضا  «:واملدح من األغراض الشعرية األساسة اليت تناولتها القصيدة العربية 
فيكون من املدح ، مث يتفرع من كل صنف منها فروع له، املدح واهلجاء واحلكمة واللهو : أربعة وهي 

ويكون من احلكمة األمثال ،ويكون من اهلجاء الذم والعتب ، املراثي واالفتخار والشكر واللطف يف املسألة
ويكون من اللهو و الطرد وصفة اخلمر واون وما أشبه ،والتزهيد واملواعظ وما شاكل ذلك من نوعه 

  . "قدامة بن جعفر"على حد تعبري  .)3(»ذلك وقاربه 
يقصر القول يف أغراض الشعر العريب القدمي على جنسني  "حممد غنيمي هالل"أنّ الناقد العريب احلديث  إال

  .املدح واهلجاء: من األجناس األدبية ومها 
  :فن المدح في الجاھلیة  -3.2

                                                
 .2/452ص   -ح.د.مادة م –لسان العرب : ابن منظور   (2)
 .324ص  -ت.د-بريوت -طبع دار املعرفة- حتقيق عبد الرحيم حممود، أساس البالغة): حممود بن عمر(الزخمشري   (1)
 .245ص  -1984-2ط  - بريوت - طبع دار العلم للماليني -املعجم األديب: جبور عبد النور   (2)
 .81ص  -1938 - طبعة القاهرة -نقد النثر: قدامة بن جعفر   (3)
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عجابا وكان الشاعر اجلاهلي ال يندفع إىل املدح تكسبا بل إ، لقد ظهر فن املدح يف أشعار اجلاهليني مبكرا 
وكان للشاعر اجلاهلي دور ،وهي قيم إنسانية خالدة ، كالعقل والشجاعة والعدل والعفة ،بالشمائل واألخالق 

مث نشرها يف اتمع وترسيخها يف ، و احلث عليها يف قبيلته أوال ، فعال يف إشاعة هذه األخالق والترويج هلا 
وكانت « ،ان الشعراء يصنعونه للفكاهة أو للمكافأة فنا راقيا ك -قبل احترافيته–وكان شعر املدح .النفوس

وإمنا يصنعه أحدهم فكاهة أو مكافأة عن يد ال يستطيع أداء حقها إال بالشكر ، العرب ال تتكسب بالشعر 
وخضع للنعمان بن املنذر ، وقَبِلَ الصلة على الشعر ، فمدح امللوك " النابغة الذبياين"حىت نشأ ، إعظاما هلا 

جعل " األعشى"فلما جاء ، " هرم بن سنان"يسريا مع " زهري بن أيب سلمى"وتكسب ... ته فسقطت مرتل
وأكثر العلماء ، وقصد به حىت ملك العجم فأثابه وأجزل عطيته ، الشعر متجرا يتجر به حنو البلدان 

  .)1( »يقولون أنه أول من سأل بشعره 
العقل و العفة والعدل : وهي ،ال يتجاوزوا وكانت قيم املدح مشتركة ينهل منها الشعراء املداحون ف

  .كان القاصد للمدح ا مصيبا ومبا سواها خمطئا، والشجاعة 
  : فن المدح في عھد النبوة  -4.2

وأحدثت القيم ، وخباصة يف شبه اجلزيرة العربية ، لقد جاء اإلسالم فأحدث تغيريا جذريا يف احلياة اإلنسانية 
فحل حمل التعصب للقبيلة االنضواء ، لتعاليم اليت دعا إليها إرباكا للمجتمع اجلاهلي وا، اجلديدة اليت جاء ا 

  :  أما من الناحية الفنية فقد انقسم الشعراء إىل فرقتني ،هذا من الناحية االجتماعية ،حتت لواء العقيدة اإلسالمية

  ) ε(فرقة تناصب اإلسالم العداء وجوا النيب  -

  . وتنافح عن رسالته) ε(سالم ومتدح النيب وفرقة أخرى تدافع عن اإل -
، وكان للقيم و الفضائل اجلديدة اليت جاء ا اإلسالم كاالعتزاز بنصرة الدين والدعوة إىل اعتناق مبادئه

  .أثر يف تطور فن املدح منذ القرن األول هجري ، وحماربة الشرك واملشركني 

وكعب بن مالك إىل التغين ذه ،د اهللا بن رواحة وعب،حسان بن ثابت ) : ε(فقد انربى شعراء الرسول 
  .وإىل التصدي للمشركني وهجائهم والرد عليهم ، والدعوة إليها ، الفضائل 

  .حيث الشعراء املسلمني على الرد على هجاء املشركني) ε(وكان الرسول 
                                                

 -1ط -صيدا -املكتبة العصرية - حتقيق عبد احلميد هنداوي - يف حماسن الشعر وآدابه ونقدهالعمدة : ابن رشيق  -   (1)
2001- 1/69. 
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عالمية تأثريا دور خطري ألنه من أكثر الوسائل اإل -ويف عهد النبوة بصفة خاصة-وللشعر يف كل زمن 
والنيل من ،وهجاء النيب وأصحابه ،األمر الذي ترك الشعراء املشركني يستغلونه يف حرم ضد اإلسالم ، آنذاك 

،    فكانت ردة الفعل اليت ال بد منها ضد هذه احلملة املسعورة اليت يقودها شعراء الكفر. أعراضهم وعقيدم
فكان أن ، قبل إسالمهما " أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب"و، " عبد اهللا بن الزبعرى"والشرك منهم 

وكان شاعرنا حسان ، حسان وعبد اهللا وكعب للتصدي واملقاومة : فريق الدفاع عن العقيدة ) ε(كَلَّف النيب 

حيثه على ) ε(وكان الرسول ، و تصب احلمم املهلكة على أعدائه، صحيفة سيارة حتمل لواء اإلسالم عاليا 
  .رواه البخاري عن أيب هريرة »وجِبرِيلُ معك  -أَو هاجِهِم  -أُهجهم   «: لك فيقول له ذ

والذي   «:  فيقول له حسان »اُهج قُريشا ، فَإِنه أَشد علَيها من رشقِ النبلِ  «ويقول له يف موضع آخر 
هنم كلَّنَألس قبِالْح ثَكعجِنيِ بالْع نةُ مرعلُّ الشسا تكَم ان يف موضع آخر. »موقال حس :»  ثَكعي  بالذو

ياَ حسانُ اُهج الْمشرِكني فَإِنَّ جِبريلَ معك أَوε(: » (فقال النيب  )1(» بِالْحق َألفْرِينهم بِلسانِي فَري اَألدميِ 
  . )2( »دسِ معكفَإِنَّ روح الْقُ

وأَنهم  ،أَلَم تر أَنهم في كُلِّ واد يهِيمونَ  ،والشعراُء يتبعهم الغاوونَ  {: وروي أنه ملا نزل قوله تعاىل 
ريا وانتصروا من بعد ما ظُلموا إِالَّ الذين آمنوا وعملُوا الصالحات وذَكَروا اَهللا كَث، يقُولُونَ ماَ الَ يفْعلُونَ 

كعب "و" عبد اهللا بن رواحة"و " حسان بن ثابت"جاء .  )3(  } وسيعلَم الذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ 

فتال النيب ، قد علم اهللا حني أنزل هذه اآلية أنا شعراء : قالوا  -وهم يبكون- ) ε(إىل رسول اهللا " ابن مالك

)ε :(»  وانتصروا «. قال أنتم ،  »وذكروا اهللا كثريا«. أنتم : قال ،  »إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات
 .رواه ابن أيب حامت وابن جرير من رواية ابن إسحاق)4(أنتم : قال ،  »من بعدما ظلموا

                                                
 .رواه مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها -  (1)
 .رواه اإلمام أمحد عن الرباء بن عازب -  (2)
 .227- 224من : اآليات ، الشعراء : سورة  -  (3)
 1406 -8ط -بريوت-دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع -  ابن كثريتفسري: امساعيل حيي بن كثري  -  (4)

 .5/219ص  -1986/هـ
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والشعراء  «، ه هلذه اآليات يف معرض تفسري) ظالل القرآن(يف تفسريه يف  - رمحه اهللا-"سيد قطب"ويعلق 
ومن ثَم يتبعهم الغاوون ، فهم يتبعون املزاج و اهلوى  « :بقوله . إىل آخر اآليات » ...يتبعهم الغاوون 

ألم عاشوها يف ، وهم يهيمون يف كل واد من وديان الشعور والتصور والقول ...اهلائمون مع اهلوى 
ومع هذا فاإلسالم ال حيارب الشعر والفن ...  حقيقة يف دنيا الناس تلك العوامل املوهومة وليس هلا واقع وال

منهج األهواء ، إمنا حيارب املنهج الذي سار عليه الشعر والفن  –كما يفهم من ظاهر األلفاظ -لذاته
وأما حني . ومنهج األحالم املوهومة اليت تشغل أصحاا عن حتقيقها، واالنفعاالت اليت ال ضابط   هلا

وتعمل يف الوقت ذاته على حتقيق ،الروح على منهج اإلسالم وتتضح بتأثراا اإلسالمية شعرا وفنا تستقر 
كما هو مشوها –وال تكتفي خبلق عوامل ومهية نعيش فيها وتدع احلياة ، هذه املشاعر النبيلة يف دنيا الواقع

  .)1( »متخلفا قبيحا 
تراه بعض الفتور خالل الفترة اإلسالمية ؛ ألنه فن يشيد أنَّ فن املديح قد اع، والذي ينبغي اإلشارة إليه 

  .كخفض اجلناح والتواضع:وأوصى خبالفها ، وهي أمور ى الدين اإلسالمي عنها ، مبظاهر األة والكربياء 

  .ويكره أن يمدح كما يمدحون، ال حيب أن يعظَّم كما تعظم امللوك ) ε(فالنيب 
وكان حلسان بن ثابت صيت ذائع وهو ميدح الرسول ، الب على تلك الفترةفكان شعر املدح النبوي هو الغ

  .ويذكر مناقبه وينافح عن عقيدته السمحة اليت ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك
سيظهر فيما بعد يف العصر ، فإن املديح النبوي كفن مستقل وغرض قائم بذاته له شعراؤه ومتلقوه 

  :يف قصيدتيه " بالبوصريي"املشهور " الدين سعيد شرف"اململوكي عند اإلمام 

و استعراض شيء ) ε(اليت يبلغ عدد أبياا أربعمئة ومثاين ومخسني بيتا يف مدح الرسول : اهلمزية  -  أ
  :من تاريخ الدعوة اإلسالمية إىل آخر اخللفاء الراشدين واليت مطلعها 

  ما طَاولَتها سماُء يا سماًء    كَيف ترقَى رقَيك اَألنبِياُء    
  :وهي ميمية يبلغ عدد أبياا مئة ومثانني بيتا واليت مطلعها : الربأة أو الربدة  - ب

                                                
 2623-5/2621ص  -11ط -م1985/هـ 1405-بريوت- دار الشرق - يف ظالل القرآن: سيد قطب   (1)
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  مزجت دمعا جرى من مقْلَة بِدمِ    أَمن  تذَكُّرِ جِريان بِذي سلَمٍ 

ويعد أول من جعل املدح ،)ε( وهي قصائد يف مدح الرسول) البديعيات(يف  ∗" صفي الدين احللِّي"وكذا 
املشهور بابن حجة " تقي الدين أبو بكر بن علي"ومنهم كذلك ، " البوصريي"النبوي فنا قائما بذاته بعد 

  ).خزانة األدب واية األرب(احلموي صاحب كتاب 
  :مطلعها ،وتقوم شهرته على بديعية له 

  )1(براعةٌ تستهِلُّ الدمع في العلَـمِ     لي في ابتداِء مدحكُم يا عرب ذي سلَمٍ
   » ...أمن تذكر جريان بذي سلم  «: يعارض ا الربدة للبوصريي 

وطوى كل بيت منها على وجه من ، " ناصر الدين البارزي"هذه البديعية استجابة لرغبة " ابن حجة"وقد نظم 

) ε(ان البوصريي قد نظم بردته يف مدح الرسول إذا ك «: أنه " عمر فروخ"ويرى الدكتور ،أوجه البديع 

يف علم " مقالة"ليتخذ منه موضوعا يؤلف حوله ) ε(فإن ابن حجة قد مدح الرسول ، وجدانا وتقوى
  .)2(»البديع شعرا 

  :قصيدتيه يف املدح النبوي "  أمحد شوقي"ويف العصر احلديث يبدع 
  :اليت مطلعها ) اهلمزية(  -

  )3(وفَم الزمان تبسم وسناُء     اَئنات ضياُءولد اهلُدى فَالك  
                                                

      : ومطلعها ) ε(صاحب البديعية الشهرية اليت تبلغ مئة ومخسة وأربعني بيتا يف مدح الرسول   ∗
            وأقر السالم على عرب بذي سلم    جئت سلعا عن جرية العلمإن   

  :مطلعها " احللة السريا يف مدح خري الورى"ابن جابر األندلسي الضرير صاحب ) ε(ومن الذين مدحوا الرسول 
  وانثر له املدح وانشر طيب الكلم    بطيبة أنزل وميم سيد األمم   

  :مطلعها ) ε(بديعية يف مدح الرسول ) ين علي بن احلسنيعز الد(ويف القرن التاسع هجري نظم املوصلي 
 .عبارة عن نداء مفرد العلم    براءة تستهل الدمع يف العلم  

 - 1987 -1ط -بريوت -دار ومكتبة اهلالل -شرح عصام شعيتو -خزانة األدب واية األرب: ابن حجة احلموي   (1)
1/8-9 

 .3/340ص  -1981 -3ط - بريوت - العلم للمالينيدار  -تاريخ األدب العريب: عمر فروخ . د  (2)
 1/34 -ت.د -بريوت -دار الكتاب العريب -الشوقيات: أمحد شوقي  (3)
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وله كذلك ، وهي تقع يف اثنني وثالثني ومئة بيتا، اليت مرت بنا) ε(على غرار مهزية البوصريي يف مدح النيب 
  :وهي قصيدة يف املدح النبوي تقع يف تسعني ومئة بيتا ومطلعها ) ج الربدة(

  يلَى القَاعِ بع لَمِرِميالعو انالب مِ       نرِ احلُرهي اَألشي فمد فْكلَّ س4(أَح(  
يف قصيدته ، حىت أنه نظم على الروي نفسه، ليس إالّ" للبوصريي"يف قصيدتيه مقلِّدا " شوقي"ونرى أن 

االتباعية اليت  ألن الشاعر من املدرسة الكالسيكية، وال عجب من ذلك، األوىل اهلمزية وكذا يف الثانية امليمية 
ترى يف كل جتديد خروجا عن طريقة ، وإعادة إحيائه وظيفة أدبية سامية ، ترى يف احملافظة على التراث 

  .القدماء يف شكل القصيدة ومضموا
  :الشاعر حّسان بن ثابت  - 3

وهي إحدى مدن احلجاز إىل الشمال من مكة ،ولد حسان بن ثابت ونشأ بيثرب : موطنھ -1.3

إليها مسيت مبدينة ) ε(وملا هاجر الرسول ، ويرى البعض اآلخر أن اليهود هم الذين أمسوها املدينة ، فوالطائ
 .)1()طيبة(ملا يف هذا اللفظ من تثريب أي فساد ودعـاها ) يثرب(وى الناس أن يدعوها ذا االسم .الرسول 

مث تفرقوا يف ، خراب سد مأرب أو بعد  أن قبائل األزد هاجرت من اليمن قُبيلَ: وتذْكُر األخبار كذلك 
ومن احملقق أن األوس و . فرتل بنو ثعلبة بن عمرو مزيقيا يثرب وهم قبائل األوس واخلزرج،مواطن شىت 

ويعلل بعض املؤرخني مساندة الغساسنة لألوس واخلزرج ،اخلزرج ملا نزلوا املدينة كان لليهود سلطان فيها 
  .ألسباب سياسية ودينية

وليس هناك أنباء موثوقة ،لقد اختلف املؤرخون يف حتديد مولد الشاعر حسان بن ثابت   : لده مو -2.3
، سنة ) 120(إال أن اإلمجاع حاصل يف املدة اليت عاشها وهي مئة وعشرون، ودقيقة حول وفاته كذلك

  .)2(نصفها يف اجلاهلية ونصفها يف اإلسالم 
وينسب ، اخلزرج األزدية وهي إحدى قبائل اليمن البارزة  ينتمي حسان إىل قبيلة: أصله و نسبه  -3.3

  .إىل بين مالك بن النجار، حسان بن ثابت من جهة أبيه

                                                
 .191ص : املرجع السابق نفسه  -  (4)
  13- 12ص  -1985-3ط -دار الفكر -حياته وشعره ،حسان بن ثابت : احسان النص . د - (1)

 4/135 -1981 – 5ط-بريوت -دار الثقافة - حتقيق وإشراف جلنة من العلماء -األغاين) : أبو فرج(األصفهاين  -  (2)
 195ص  -1986 - 2ط -بريوت -دار إحياء العلوم -الشعر والشعراء) : عبد اهللا بن مسلم(و ابن قتيبة 
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فهو حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار تيم  «
بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة  اهللا بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة العنقاء

الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن بن األزد بن الغوث بن نبت مالك بن زيد 
  .)3( »بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

من بين ساعدة بن كعب  فأمه هي الفُريعة بنت خالد بن خنيس، وكان حسان خزرجيا من جهة أمه أيضا «
  .)4( »بن اخلزرج 

  . )5(يكىن حسان بن ثابت بأيب الوليد و أيب عبد الرمحن وأيب حسام وأيب املضرب  :كنیتھ  -4.3
وأخو ، ثابت بن املنذر من سادة اخلزرج و أشرافها : فوالده ، كان حلسان نسب عريق: أسرتھ -5.3

ونزل عليه عثمان بن عفان   ،شهد العقبة األخرية من األنصار  حسان بن ثابت من أبيه هو أوس بن ثابت ممن

)τ ( حني هاجر وآخى الرسول)ε ( بن ثابت ،بينهما يوكان ممن شهد بدرا من األنصار ، وأخوه الثاين أُب
  .من املسلمني) بنو سليم(واُستشهِد يوم بئر معونة مع من غَدر م 

واملعروف أنه كانت له ، وقد أدركتا اإلسالم وأسلمتا، ا أختاه ألبيه وكلتامه،ومن أخواته كبشة ولبىن  «
 كما تزوج حسان بن ،و زوجة أخرى هي شعثَاء ، زوجة من األوس تدعى عمرة بنت الصامت بن خالد 

  .)1( »اليت وهبها له ) ε(ثابت يف اإلسالم بنسرين أخت مارِية القبطية سرِية الرسول 
  :مح من شخصیتھ مال -6.3

وكان  يخضب ، أنه كانت له ناصية يسدهلا  بني عينيه : من صفات حسان اخللْقية اليت ذكرها مؤرخو سريته 
  . ألكون كأين أسد والغ يف دم : وحني سأله ابنه عبد الرمحن مل يفعل هذا ؟ أجابه ، شاربه وعنفَقَته باحلناء 

وكانت هذه العاهة املستدمية من أسباب قعوده عن  «  ∗مقطوع األكحل  ومن عاهاته اجلسدية أنه كان
 على حد )2( »أجنب من حسان : حىت قيل . فجعلوا منه مثال يف اجلُنب وانعدام الشجاعة ، املدافعة بالسيف

  .تعبري  األستـاذ خليل شرف الدين
                                                

 4/138األغاين : األصفهاين  - (3)
  4/139: املرجع نفسه - (4)
    2/8 -1853 - بريوت- طبع دار الكتب العلمية  -ز الصحابةاالصابة يف متيي: ابن حجر العسقالين  - (5)
 10ص  -2ط -بريوت- دار الكتب العلمية  -شرح ديوان حسان بن ثابت: عبد علي مهنا  - (1)

 عرق وسط الذراع: األكحل   -  ∗
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ا على ذلك خبرب مروي عن صفية واستدلو، وقد وردت كثري من الروايات حول اتصاف حسان ذه الصفة 

  ) .ε(عمة الرسول 
حدثين حيي بن عباد بن عبد اهللا بن :قال ، هذه الرواية عن ابن اسحاق يف املغازي " ابن حجر " وقد أورد 

وكان حسان معنا : كانت صفية بنت عبد املطلب يف حصن حسان بن ثابت قالت  «: الزبري عن أبيه قال 
إن هذا اليهودي : فقالت له صفية ، فمر بنا رجل يهودي فجعل يطوف باحلصن ، اء والصبيان فيه مع النس

لقد عرفت ما ، يغفر اهللا لك يا ابنة عبد املطلب : فقال ، فانزِل إليه واقتلْه ، ال آمنه أَن يدل على عوراتنا 
ن احلصن حىت قتلت أخذت عمودا ونزلت م، فلما قال ذلك : قالت صفية ، أنا بصاحب هـذا 

  .)3( »ما يل بسلبه من حاجة : فقال ، يا حسان انزل فاسلبه : فقالت . اليهودي
وساقوا أدلة وبراهني كثرية ، وحاولوا تربير ، ومن احملدثني الذين أسهبوا يف الدفاع عن حسان بن ثابت 

وجنب حسان  «: الذي يقول " دينخليل شرف ال"صفة اجلنب يف الشاعر يف ضوء علم النفس احلديث األستاذ 
فريةً ال أساس هلا من الصحة ، من الظلم  أن يستمر حيث  اجلنب  صفة الزمة  من  -كما سنرى -كان 

  . )1( »… لوازم  حسان  يأخذها  املتأخر  عن املتقدم  على  أا  حقيقة  ال مراء فيها  وال اصطناع 
و  أن يكون  تلفيقا من الرواة ، وافتراء عليه  منهم ، ويوجز  األستاذ أهم أن ما روِي عنه ال يعد: كما يرى 

  :أسباب الشك يف صحة التهمة ويبينها كاآليت 
ليس بسبب اجلنب ألن اإلسالم ال جييز اجلنب ، قعود حسان عن املشاركة يف الغزوات وحروب املسلمني  - أ

ه يستثين العرج واملرضى يف الرجال ، وال يعترف به ، ولكنميان و الع.  

لَيس علَى االَعمى حرج والَ علَى االَعرجِ حرج والَ علَى الْمرِيضِ حرج ومن يطعِ  {:  )Υ(لقوله  
  .)2( }ليما اَهللا ورسولَه ندخلْه جنات تجرِي من تحتها االَنهار ومن يتولَّ نعذِّبه عذَابا اَ

كان حلسان خصوم ألداُء يف اجلاهلية و اإلسالم يهجونه ويهجوهم بأقذع الصفات لكنهم مل يعيروه قطُّ  -ب
 . جببنه وتقاعسه

                                                                                                                                                                     
 19ص - بريوت-دار ومكتبة اهلالل  -املوسوعة األدبية امليسرة: خليل شرف الدين  - (2)
  2/8  -اإلصابة يف متييز الصحابة: ر  ابن حج - (3)
  37ص -املوسوعة األدبية امليسرة : خليل شرف الدين  - (1)
  17:الفتح ، اآلية : سورة  – (2)
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وقتلها ذلك اليهودي ، وامتناع حسان عن ذلك جلبنه ، ) ε(عمة الرسول " صفية"كما يرى أن رواية  -ج
ا رواية ضعيفة ومقطوعة  الستها أيف كتابه " للسهيلي " ويورد  يف ذلك  تعليقا ، ند ومشكوك يف صح :

وقد تأكد يل ذلك بعد اطالعي على  )3( »أن احلديث  منقطع  اإلسناد  «الذي  يرى ) الروض األنف (
 . سلسلة األحاديث املروية يف هذا الشأن فلم أعثر على هذه الرواية إطالقا

: فعن عبد اهللا بن الزبريقال ، كان يأمتنه على نسائه يف غيابه ) ε(النيب  ويكفي حسان بن ثابت شرفا أنَّ
   )3( »حسان *إطم)  ε( ملا كان يوم اخلندق كنت أنا وعمر بن أيب سلمة يف اإلطم الذي فيه نساء  النيب«

أشري إىل وأَكْتفي مبا سقْت من شواهد على أن حسان بن ثابت بريء من هذه التهمة اليت الزمته ، و
جوانب مضيئة يف سريته أغفلها خصومه وتناسوها ، وأبرزوا هذه الصفة دون سواها ، عن قصد للنيل من 

شأنـه شأن ، ومهما قيل عن جنب حسان ، فإن للرجل صفات ومشائلَ بديلـة . شخصية هذا الشاعر الفذِّ
جوادا ، وفيا ، نبيل النفس ، طيب اُألرومة كان حسان كرمي العنصر وقد ) Υ(فالكمـال هللا ، كلِّ الرجال 

ويكفي حسان بن ثابت شرفا ، ما روى أبو داود عن ابن أيب الزناد عن أبيه عن هشام بن . سريع اخلاطر، 
كان يضع حلسان املنرب يف املسجد يقوم عليه  )ε(أن النيب   « ، - رضي اهللا عنها–عروة عن عائشـة 

وروى سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبد الرمحن وعروة بن .  )ε(« )1(يهجو الذين كانوا يهجون النيب
كان شاعر  األنصار  يف : فضل حسان بن ثابت  على الشعراء  بثالث  «: قال أبو عبيدة ، الزبري و آخرون 

  )2( »يف أيام النبوة ، وشاعر اليمن كلِّها يف اإلسالم  )ε(اجلاهلية ، وشاعر النيب
كانت  حياة  حسان  يف اجلاهلية  ال ختتلف  عن حياة  أقرانه ، لقد  : ي  الجاھلیة حّسان ف - 7.3

ال يتعرض أحدهم لسوء إال انربى مدافعا عنه بشعره ، يشيد مبناقبهم ، ويهجو ، كان شديد العصبية لقومه 
بيته هذه بادية يف أعداءهم ، وهذه العصبية تفسري لكثرة اهلجاء و الفخر يف شعره اجلاهلي ، وكانت عص

كما أن حسان بن ثابت كان يتصل بأقربائه الغساسنة، يف الشام وكان . الصراع القائم بني األوس و اخلزرج
                                                

  40 -38ص  -املرجع السابق نفسه -  (3)
  .احلصن: اإلطم  *

 .رواه اإلمام أمحد عن عبد اهللا بن الزبري – (3)
 1/8: ز الصحابة اإلصابة يف متيي: ابن حجر   -  (1)
 1/8: املرجع السابق نفسه   - (2)
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ودافع ، كما أنه اتصل بِبِالط احلرية ، وعليها أبو قابوس النعمان بن املنذر . ميدحهم وينال أُعطياتهم وجوائزهم
خباصة فيما ورد من مناقضات بينه ، منافحا عليها ، دا بأيامها ، وذاكرا ملناقبها حسان عن قبيلته اخلزرج مشي

  .وبني قيس بن اخلطيم شاعر األوس ، وخري مثال على ذلك قصائده يوم الربيع و يوم خطمه و يوم بعاث
سالم مل ميكث حسان طويال عند املناذرة فعاد إىل الغساسنة  و أدركه اإل:حّسان في اإلسالم   -8.3

كما أن تراجم ، و مل يذكر مؤرخو السرية النبوية تاريخ إسالمه، إليها) ε(وهو يف املدينة بعد هجرة الرسول
، غري أن املُتتبع ألحداث التاريخ  اإلسالمي ، )األوىل والثانية *العقبة :(الصحابة مل تشر إىل حضوره بيعيت 

اق األنصار لإلسالم ال يغيب عنه أن إسالم حسان كان مع إىل املدينة و اعتن )ε(وخباصة هجرة الرسول 
وكان مـن نتائج الدين . السابقني من اخلزرج الذين مسعوا من قومهم عقب عودم من بيعة العقبة األوىل

وآخى ، فآخى بني املهاجرين و األنصار ، الذي دخل ربوع املدينة أن أشاع القيم اإلنسانية اخلالدة ، اجلديد 
و حروب ، فجعلهم فصيال واحدا متآلفا بعد أن كانوا يف اجلاهلية يف خصومة متصلة ،وس و اخلزرج بني األ

وقد أغاظت هذه الوحدة اجلديدة بني هذين احليني من يثرب جريام اليهود الذي . دائمة ال ينطفئ أَوارها 
وذلك نتيجة  إحساس اليهود ، رقة ليفرقوا صفوفهم ويزرعوا بينهم بذور الفتنة والف، كانوا يكيدون هلم 

وجاء اإلسالم ليحل األمة حمـل . وانصهارهم حتت لواء الدين اجلديد، باخلطر احملدق جراء وحدة األنصار
، فيوسع أفق اإلنسان و يأخذ بيده ليتجاوز تطلعه ونظرته حميطه الضيق املتمثِّل يف عشريته وقبيلته ، القبيلة 

فأصبح األوس واخلزرج أنصارا للدعوة ، وينبذ الفرقة و التشرذم ، س التقوى ويدعوه إىل األخوة على أسا

واعتصموا بِحبلِ اِهللا مجيِعاً  {): Υ(استجابة لقوله ، وإخوانا فيما بينهم يتآزرون ويتناصرون ، اإلسالمية 
ـْ، والَ تفَرقُوا  داًء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته واذْكُروا نِعمة اهللاَِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَع

                                                
رهطا من اخلزرج وكان ذلك يف السنة ) ε(ومنها ترمى مجرة العقبة وفيها لقي الرسول، موضع بني مىن ومكة : العقبة    *

من  وملا كان العام املقبل وايف املوسم، دعوته على هؤالء النفر ) ε(وقد عرض الرسول . احلادية عشر من البعثة
 -بريوت -طبع دار اجليل  - السرية النبوية  - ابن هشام  -وهي العقبة األوىل . األنصار إثىي عشرة رجال فلقوه بالعقبة

  .72-56ص  -ت.د
مصعب بن عمري وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم ) ε(بعد أن انصرف األنصار إىل املدينة بعث الرسول : العقبة الثانية 

وفيها التقى إثنا عشر نقيبا تسعة من اخلزرج و ، وذلك بعد مرور سنة على البيعة األوىل، لديناإلسالم ويفقههم يف ا
 .ثالثة من األوس
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فقد انتدبه ، وكان ظهور اإلسالم وانتشاره يف املدينة بداية عهد جديد يف حياة شاعرنا.)1(}...إِخـــوانا

ويرد ،الصارم يذود عن اإلسالم بلسانه ، واختاره بأن يكون شاعره املبجل ، ليدافع عن دعوته ) ε(الرسول 
دون إخوانه اآلخرين  -واستحق ، وكان حسان جديرا باملَهمة اليت توالها .على املشركني أكاذيبهم وهجاءهم

فتصدى لشعراء ، ) ε(لقب شاعر الرسول  -كعب بن مالك و قيس بن اخلطيم و عبد اهللا بن رواحة: أمثال 

عبد اهللا بن الزبعرى و أيب سفيــان ابن : جائهم أمثال ) ε(املشركني الذين كانوا يقذَعون الرسول 
وقد استأذن حسان بن ثابت . احلارث بن عبد املطلب وضرار بن اخلطاب وعمرو بن العاص قبل إسالمهم

بعثَك  والَّذي... « :  بذلك فقال حسان) ε(يف هجاء املشركني والرد عليهم فأذن له الرسول ) ε(الرسول 

قميِ ، فقال رسول اهللا بِالْحاَألد يانِي فَرسبِل مهنَألفْرِي )ε: ( »  اابِهسشٍ بِأَنيقُر لَمكْرٍ أَعا بلْ فَإِنَّ أَبجعالَ ت
 لَقَد لَخص لي يا رسولَ اِهللا: فَأَتاه حسانُ ثُم رجع فَقَالَ  »، وأَنَّ لي فيهِم نسبا حتى يلخص لَك نسبِي 

كبسجِنيِ . نالْع نةُ مرعلُّ الشسا تكَم مهنم كلَّنَألس قبِالْح ثَكعي بالَّذ2( »و( .  

و ،حسان دون سواه ليكون شاعره ولسانه) ε(وحق له أن يسأل عن سر اختيار الرسول ،وقد يسأل سائل 

مل يكن عفوا ) ε(ومن املُحقَّقِ أن اختيار الرسول ، و عبد اهللا بن رواحة كعب بن مالك : يف األنصار أمثال 

فقد استطاع حسان أن يبلغ من نفوس مشركي قريش ومن ،يف شاعره ) ε(ومل تخب فَراسة النيب ،و اعتباطا 
  .شعرائهم ما مل يبلغه سواه من شعراء املسلمني

يثري يف النفوس من سخائهم و حزازات مضطرا يف  وما، على كراهيته لشعر اهلجاء ) ε(وكان النيب 
  .ذلك إىل سلوك هذا السبيل

ومصاولَة أعدائه وأعداء ، وقَف شعره على املنافحة عنه ) ε(ومنذ أن أصبح حسان شاعر الرسول 
ك احلقبة فكان شعره يف تل،ومفاخرة شعراء الوفود و رثاء الشهداء ،وذكْرِ غزوات الرسول ووقائعه ،املسلمني 

وغلب منذ ذلك احلني الطابع اإلسالمي على جلِّ ، سجِال تارخييا جلميع األحداث اليت توالت على املسلمني 

                                                
103: اآلية ، آل عمران : سورة  -  (1)  
 رواه مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها -   (2)



 مدخل             

 22

ولَعلَّ هذه املكانة كانت  «، و قد نال حسان احلظوة و املكانة املرموقة واإلعجاب من املسلمني ، أغراضه 
  .)1( »سببا يف كثرة ما أُضيف إليه من الشعر

جاء يف . فهو شاعر مخضرم أي أدرك اجلاهلية واإلسالم ، ا أن شاعرنا قد عاش اجلاهلية واإلسالمومب
جاهلي قدمي : طبقات الشعراء أربع « :يف باب الشعر والشعراء " البن رشيق القريواين) "العمدة(كتاب 

  .)2( »و إسالمي ومحدث) وهو الذي أدرك اجلاهلية و اإلسالم(وخمضرم 
ماء خمضرم إذا تناهى يف الكثرة و السعة فمنه مسي الرجل : يقال " :أبو احلسن األخفش"ال ق «

  إذا كانت مقطوعة : أذن خمضرمة : ويقال ،كأنه استوىف األمرين ، الذي شهد اجلاهلية و اإلسالم خمضرما 
حباء غري  – شاعر حمضرم: فقد حكى " علي بن احلسني"أما . فكأنه انقطع عن اجلاهلية إىل اإلسالم

  .)3(»ألنه خلط اجلاهلية باإلسالم ،وهي اخللط ،مأخوذة من احلضرمة  -معجمة
: خمضرمو الدولتني : فيقال ،و اخلضرمة ال تكون بني اجلاهلية واإلسالم ولكنها تكون بني الفترتني مطلقا 

  ...األموية و العباسية إخل
لتاريخ (يف مقدمته " جرجي زيدان"نذكر ما ذكره  ولبيان مرتلة حسان بن ثابت األدبية عند مؤرخي األدب

) حسان بن ثابت(حيث صنف شاعرنا ،ويف معرض حديثه عن طبقات الشعراء يف اجلاهلية) آداب العربية
عبد اهللا بن رواحة ومالك بن العجالن وقيس بن اخلطيم و أحيحة بن اجلالح : ضمن أصحاب املُّذَهبات مع 

بعدما ذكر أصحاب املعلقات وأصحاب امهرات وأصحاب ، عمرو بن امرئ القيس وأيب قيس بن األسلت و
كما عده من شعراء الطبقة الثانية مع اخلنساء و احلطيئة و الشنفرى و تأبط شرا و النابغة اجلدعي .املُنتقيات

  )1(...وعبد اهللا بن رواحة وغريهم 
  :دیوان حّسان بن ثابت األنصاري  - 4

  :ان طبعات الدیو -1.4

                                                
 102ص  -حسان بن ثابت حياته وشعره : إحسان النص . د -  (1)
 1/102 -العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده :ابن رشيق  -  (2)
 1/102: املرجع السابق نفسه  -  (3)
و كذا  75-1/73ص  -1978 -2ط -بريوت -دار مكتبة احلياة-تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان  -  (1)

 .بتصرف - 1/148-150
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يف مقدمته " وليد عرفات"ذكرها الدكتور ،طُبع ديوان حسان بن ثابت األنصاري طبعات كثرية   
  :وهي إحدى عشرة طبعة ، لديوان حسان بن ثابت 

وهي مرتبة ، دون ذكْرِ اسم احملقق وال الشارح ، هـ  1281ظهرت الطبعة األوىل يف تونس سنة  -1
ا من األمهية مبكان ألا كانت تزعم بأا األصل الذي وهي من أقدم الطبعات وهل، حسب القافية 

  .أُخذت منه ثالث طبعات أخرى
 .كذلك بالزنكوغراف وهي نسخة من طبعة تونس،هـ  1281طبعة بومباي سنة  -2
 .طبعة الهور بالزنكوغراف أيضا -3
 .هـ 1321طبعة حممد شكري املكي اليت ظهرت يف القاهرة سنة  -4
يف سلسلة " هارتويغ هارشفلد"إحداها بأوروبا اليت أعدها ،ديوان ظهرت طبعتان لل 1910يف سنة  -5

مع قليل نقل عن ، وهي عبارة عن نسخة عما يف خمطوطيت لندن وباريس ، ليدن –جيب التذكارية 
وأخرى يف اهلند أعدت بالزنكوغراف ، " كامل ابن األثري"و ،" كامل املربد"و ،" ابن إسحاق"سرية 

وبالرغم من كوا واضحة اخلط إال أا ،القاضي عبد الكرمي بن القاضي  حتت إشراف) بومباي(يف 
 .خالية من الشروح

وفيها ، مـ 1913/هـ1331وظهرت يف القاهرة سنة ، طبعة حممد عناين الضابط باحلربية  -6
 .من السرية النبوية البن هشام الزيات وفيها بعض،رتبت القصائد حسب القافية 

يف القاهرة مطبعة السعادة سنة  -رمحه اهللا–) عبد الرمحن( طبعة الشيخ الربقوقي -7
وهي ، و متتاز هذه الطبعة بأا أصح الطبعات نصا و أوفاها شروحا، مـ1929/هـ1347

 .ومنها نقلت مدونة املدح النبوي عند حسان بن ثابت،الطبعة املعتمدة يف دراسيت 
للطباعة و النشر " دار بريوت"كطبعة ،ي كما أنين مل أمهل الطبعات األخرى اليت وقعت بني يد 

باستثناء شروح بسيطة ، وكذا تاريخ الطبعة ، مـ و اليت خلت من ذكر اسم احملقق 1983
  .مذكورة يف احلاشية

بريوت سنة " دار صادر"كما أنين اطلعت على نسخة الدكتور وليد عرفات يف جملدين طبع 
  .واستفدت من شروحات احملقق وتعليقاته،  1974

طبع دار ، لألستاذ عبد أعلي مهنا ، اطلعت كذلك على شرح وحتقيق ديوان حسان بن ثابت و
  .دون ذكر تاريخ الطبع، الطبعة الثانية ، لبنان ، بريوت، الكتب العلمية
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  .م 1959بريوت طبعة من الديوان سنة " دار صادر"كما أصدرت  -8
 .قصيدة خمتارة 13رسية حتوي وهي طبعة مد 1921،سنة ) باكستان(يف اهلند " دكَا"طبعة  -9

وفيها ، " كلكتا"وذلك يف ، ) اجلزء األول فقط(صدرت طبعة أجنب علي ، م1931ويف سنة  -10
 .)1(وردت القصائد على قافية األلف إىل احلاء 

  .)2(وهذه الطبعات مجيعها برواية ابن حبيب 
  :  أھم أغراضھ الشعریة  -2.4

 وفتح باب« فقد قال حسان يف املدح و الفخر و الرثاء ، تلقد تنوعت أغراض حسان الشعرية وتعدد   
  .كما قال يف اهلجاء و اخلمر و الغزل و احلكمة ، )3( »النقائض الشعرية ملن أتى بعده من الشعراء 

  :خنتار هذه األبيات ) ε(ومن مدحه للرسول : املدح  -أ
 ـَر ـَم ، أَغ ـْه للْنبـوة خات   *شهود  يلُوح وَ يشهـد من الله م  علَي

   همإِلَى  اس بِيالن ماس اِإللَه مضذِّنُ   وسِ املُؤي اخلَمإِذَا قَالَ ف :دهأَش  
  ـَّه ـِه ليجِل ـَه من اسم   فَذُو العرشِ محمود وَ هذَا محمد  وشق ل
  فَتأْسٍ وي ـْد ـْلِ   ـرةنبِي أَتانـا بع   واَألوثَـانُ تعبـد، من الرس
ـَا الَح الصقيلُ املُهنـد  فَأَمسى سراجا مستنِريا وَ هاديا     ∗)1(يلُوح كَم

من فنون الشعر الذي أسهب فيه اجلاهليون لعالقته حبيام اليت تكثر فيها املنازعات و :  اهلجاء -ب
وكان ، فكان حسان بن ثابت لسان قومه اخلزرج، وكان لكل قبيلة لسان ذائد يدافع عنها، اخلصومات القبلية 

فقد هجا حسان ، للعداء الدائم بني القبيلتني األوس و اخلزرج قبل اإلسالم أثر يف إذكاء شعر اهلجاء وتطوره
  :شعراء األوس ومنهم قيس بن اخلطيم الذي قال فيه 

                                                
28-26ص  - مقدمة ديوان حسان بن ثابت األنصاري: وليد عرفات   (1)  

كتاب املوشى واملنمق ، من مؤلفاته كتاب املبحر ، من الرواة الثقاة، لغوي نسابة عامل الشعر واألخبار: حممد بن حبيب   (2) 
  .يف أخبار قريش

  39ص  - 2ط -مصر-دار املعارف  -)نوابغ الفكر العريب(حسان بن ثابت : حممد إبراهيم مجعة  - (3)

 كرمي الفعال: و األغر  من الغرة وهي بياض يف الوجه: غر أ   *
 .135-134ص  -شرح ديوان حسان بن ثابت: عبد الرمحن الربقوقي  -  (1)

 السيف الالمع: الصقيل املهند   ∗
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  ف القَرِيض دعذَا و عفَرٍدي ن    فري الشحدمي وحدونَ محبري  
  مهلْفت دجلْمي لمقَو عدفُــوا    إِنْ تصوا إِذْ ودبالٍ تعلَ فأَه  
ـَةً   ـُوا ، تذلُّهم    بلِّغْ عني النبِيت قَافيــ   **إِنهم لَنا حلَفـــ
ـُ   ـِف    م بِاِهللا جهدا لَنقْتلَنكـــ   قَتالً عنِيفًا واخلَيلُ تنكَشـ
  ـُم ـَف    كُنتم عبِيدا لَنا نخولُكـ   )2(من جاَءنا و العبِيد تضطَع

  :فقال يف هجاء أيب سفيان ، كما هجا حسان قريشا وسادا 
  ـلِـن الَ عبد شمسٍ والَ نوفَ    لَست من املَعشرِ اَألكْرميـ  
  ـجِ فَاقْعد علَى احلَسبِ اَألرذَلِ    ولَيس أَبوك بِساقِ احلَجِيـ  
  وطٌ بِهِــمنم جِنيه نلَكـَلِ    و   )3(كَما نوطَت خلْقَةُ املحمــ

  :وهند بنت عتبة ، وقال أيضا يف هجاء أيب سفيان بن حرب 
  ***إَذَا أَشرت مع الكُفْرِلُؤم     أَشرت لَكَاعِ وكَانَ عادتها  
   دةً إِلَى أُحصقرم تجركْرِ    أَخلَى بنِقَةً ععمِ مي القَوف*  

  :إىل أن يقول 
  يا هند ويحك سبةَ الدهرِ    ونسيت فَاحشةً أَتيت بِها  
  ةرةً بِالَ تراغص تعجفَر    و بِه ترا ظَفمـرِمت1(الَ و(**  

  .والثاين قَبلي، أحدمها شخصي: ويتجه عند حسان اجتاهني : الفخـر  -جـ
وخباصة يف املوهبة ، ويربز فيه تفوقه على أقرانه ، ففيه يفتخر الشاعر بنفسه ويعتز ا : أما الشخصي 

  :ول فيق، ورمبا جنده يتحدى الشعراء ويفاخرهم بأن يأتوا مبثل ما أتى به ، الشعرية

                                                
 الرهط: النبيت  **
 .430ص : املرجع نفسه - (2)
 404-403ص : املرجع نفسه  - (3)

   لئيمة ودنيئ: لكاع و لكيعة  ***
 مسرعة: معنقة   *

 287-285ص : السابق نفسه  املرجع - (1)
 مل تنايل وتثأري لنفسك: بل ترة وال وتر ، ذليلة : صغرية **
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  إِني لَعمرك لَست بِالـهذْرِ    يعيِي سقَاطي من يوازِننِـي  
  بلْ الَ يوافق شعرهم شعرِي    الَ أَسرِق الشعراَء ما نطَقُوا  
  )2(ومقَالَةٌ كَمقَالعِ الصخــرِ     إِنْ أَبى لي ذَلكُم حسبِـي  

  :بل هناك من يعينه من قوى غري بشرية كاجلن والشيطان فيقول ، مه وحده وهذا الشعر ليس من إهلا
ـْرِ    وأَخي من اجلن البصريِ إِذَا      حاك الكَالَم بِأَحسنِ احلب

  :ويقول يف موضع آخر 
  انبصينِي الشب نم باحي صلا أَقُولُ  ورفَطَو ، وا هرطَو3(و(  
  :إال أن حسان بن ثابت يفتخر بشجاعته فيقول ،ن جبنه وضعفه ورغم ما قيل ع
  ***ويبلُغُ ما الَ يبلُغُ السيف مذْودي  لسانِي وسيفي صارِمان كالَهما  

  :كما أنه يفتخر جبوده وكرمه فنسمعه يقول 
  بِه  دريٍ أَجالٍ كَثذَا م إِنْ أَكو   وع رصتهإِنْ يودمحي دلَى اجلَهي عد****  
ـِدي    وإِني لَمعط ما وجدت وقَائلٌ     لموقد نارِي لَيلَةَ الريحِ أَوقــ
  ∗وأَهالً إِذَا ما جاَء من غَيرِ مرصــد     وإِني لَقَوالٌ لذي البثَّ مرحبا  
  ∗∗وأَضرِب بِيض العارِضِ املُتوقَِّـــد    جِيبه وإِني لَيدعونِي الندى  فَأُ  
  ِ)1(وإِني لَتراك لما لَم أُعـــــود    و إِني لَحلْو تعترِينِي مـرارةٌ  

ولقد غاىل حسان بن ثابت . وتغىن مبآثرها وأجمادها، فخر بنسبه وقبيلته ، كما فخر حسان بنفسه  -
وفخرت عليه  -وهم اخلزرج–حني عريته بأخواله ، جة أنه طلَّق زوجته عمرة األوسية بعصبيته إىل در

  :بقومها فقال جييبها 

                                                
 .1/53 -ديوان حسان بن ثابت: وليد عرفات  (2)
  1/520: املرجع نفسه  - (3)

 أقطع من سيفه) شعره(ومعناه أن لسانه .اللسان: واملذود، السيف القاطع: الصارم  ***
 اإلمالة واجلذبيهتصر من اهلصر وهو  ****

 من غري ميعاد: من غري مرد ، اهلم : البث   ∗
 الساطع: املتوقد ، مطر السحاب: وبيض العارض، أسبق: أضرب ، اجلود: الندى   ∗∗
 1/25: املرجع السابق نفسه  -  (1)
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ـُر  سأَلَت حسان من أَخوالُه؟   ***إِنما يسأَلُ بِالشيِء الغمـ
  أَسلَم اَألبطَالُ عورات  الدبر  قُلْت أَخوالي بنو كَعبٍ إَذَا

بر ـهترصأَب ي لَوالٍ لخ  رمِ اخلَصوي الينِ فطَ الكَفَّيبس****  
هـدالولَى وو لَيي أَبدج  ـبو كَعني بالوأَخو ورم2(*****ع(  

وهي ، ال يكادون يتجاوزوا ،وجيمع غرض الفخر يف الشعر العريب جمموعة من القيم يتغىن الشعراء ا 
ترنو إىل ، وهي عيون املآثر العربية اليت ينبغي أن تتوافر لكل قبيلة عربية ، اجلود وعراقة النسب الشجاعة و

وهي القاموس املشترك اليت ، وهذه املآثر هي حمور التفاخر والتباهي آنذاك . مكانة مرموقة يف اتمع العريب
  :ويف هذا املضمار يذكر حسان ،ينهل منها كل شاعر عريب 

  ي أُولَئأَلسي فَإِنْ تمقَو ك  ا أَلَمموي فيإَذَا الض امرك  
  مارِهسأَيورِ لالقُد ظَامع   نِمالس  ا املُِسنيهونَ فكُبي******  
ـِم  يواسونَ موالَهم في الغنــى     ويحمونَ جارهم إِذَا ظُلـ

  :ويقول يف موضع آخر 
   كرمـالَعني بِالَدأْتي رتا املُعـــم   مضهعِ املُتائبِالض هعنمنل*  
  )1(وما جارنا في النائبات بِمسلَّمِ    والَ ضيفُنا عند القرى بِمدفَّعٍ  

فجاراهم  ،مل يشذَّ حسان بن ثابت ومل خيرج عن أقرانه الشعراء اجلاهلني : النسیب و الَغَزل  - د
إذ كانت هذه املطالع طقسا ، وحاكاهم وخاصة يف املطالع الغزلية اليت يستهلون ا معظم قصائدهم الشعرية

                                                
 اجلاهل الذي مل حتنكه التجارب واملراد غري املعروف: الغمر  *** 

 جواد كرمي: سبط الكفني  ****
أبو ليلى هو النجار وامسه تيم اهللا وعمرو بن اخلزرج الذي ينحدر من بنو النجار وبنو كعب من اخلزرج ومنهم بنو   *****

 ساعدة  الذين تنتمي إليهم أم حسان و أخواله
 1/307 -املرجع نفسه   (2)

 العظيم السنام: والسنم ، الكبري ، املسن ، املراد ا اخلزرج : األيسار   ******
 املهضوم احلقوق: املتهضم  - الغريب املعترض للمعروف: املعتر   *

 1/62: املرجع  السابق نفسه  -  (1)
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من الطقوس ال ميكن ألي شاعرأن يتجاوزها حىت و إن كان الشاعر متشبعا بروحانية اإلسالم و تعاليمه ، فهذا 

  ...بانت سعاد   : ا قصيدته واليت مطلعه) ε(ينشد الرسول " كعب بن مالك " 
وإن تأثر بعد إسالمه واكتفى مبا ال ، مل يشذ عن القاعدة ، فكذلك حسان بن ثابت يف جاهليته وإسالمه 

فحسان بن ثابت شأنه شأن شعراء عصـره يستهلون باملقدمة الطَّلَلية أو ، وال تشبيب صريح ، فحش فيه 
  . مث خيلصون إىل األغراض األخرى ، الغزلية 
  :ل حسان بن ثابت يقو

ـَابِ     **متكَلِّم لمحاوِرٍ  بِجـــواب  هلْ رسم دارِسة املُقَامِ يبـ
  ـُم   ***بِيض الوجوه ثَواقب  اَألحسابِ  ولَقَد رأَيت بِها احلُلُولَ يزِينه
  ****ديثَة كَعــابِبيضاِء آنِسة احلَ  خرِيـدة  فَدعِ الديار وذكْر كُلَّ  
ـَاب  واشك اهلُموم إِلَى اِإللَه وما ترى     ِ*****من معشرٍ متأَلِّبِني  غضـ

  
ـْرابِ  أَموا بِغزوِهم الرسولَ وأَلَّبــوا     )1(*أَهلَ القُرى وبوادي اَألع

ويهجو     ، ) ε(حىت وهو ميدح الرسول ، سيب مل ينس حسان بن ثابت املطلع الطللي وكذا الغزل والن
  :يقول حسان ، **أبا سفيان

                                                
 .اخلراب: اليباب   **

 .منريوها: وثواقب األحساب، وهو شرف األصل: مجع حسب: و األحساب .الذين يرتلون باملكان: احللول   ***
هي احليية الطويلة السكوت اخلافضة : وقيل ، لبكر اليت مل متسس قطهي ا،جاء يف اللسان : اخلريدة من النساء   ****

كعبت اجلارية فهي كعاب : كعاب .  3/162ص  -د.ر.مادة خ–اللسان  –الصوت اخلفرة املستترة و اجلمع خرائد 
 د ثديها : وكاعب 

  .جتمعوا: تألب القوم   *****
 -68ص  -ووردت عند عبد الرمحن الربقوقي -1/80ص  - وردت يف ديوان حسان بن ثابت عند وليد عرفات  *

 ".ألبسوا"
 1/80ص  -ديوان حسان بن ثابت: وليد عرفات  -  (1)
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  ***إِلَى عذْراَء منزِلُها  خالَُء    عفَت ذَات اَألصابِعِ فَاجلواُء
   اسِ قَفْرحنِي احلَسب نم ارياُء    دمالسو ساموا الرفِّيهعت****  

  الُ بِهزالَ ي تكَانواُء    ا أَنِيـسشو معا نوجِهرالَلَ مخ*****  
  فطَيل نم نلكذَا وه عاُء    فَدشالع بقُنِي إِذَا ذَهرؤي******  
  )2(*******فَلَيس  لقَلْبِه منها  شفَاُء    لشعثَاَء التي قَد تيمتــه  

وقد حتدث عنها يف معرض ذكره الس اللهو ، خلمرة وجمالستها مل ينس ذكر ا،كما أنَّ حسانا يف جاهليته 
مجيدا يف وصفها ويف ذلك ، ولكنه حني أسلم برئ منها فمه ولسانه بعد أن كان مغرما بشرا . واملتعة

  :يقـول 
  يكُونُ مزاجها عسلٌ وماُء    كَأَنَّ سبِيئَةً من بيــت رأْسٍ  
  ابِهيلَى أَنعـَض ـَاُء    ا أَو طَعم غـ   من التفَّاحِ هصره اجلَن
  فَهن لطَيبِ الراحِ  الفداُء    إِذَا ما اَألشرِبات ذُكرنَ يوما  
  إِذَا ما كَانَ مغثٌ أَو لحاُء    نولِّيها املَالَمةَ إِنْ أَلَمنـــا  

ـًاونشربها فَتتركُنا ملُوك   )1(وأُسدا ما ينهنِهنا اللِّقَاُء    ـ
أو ، حمبوبته اليت تيمته بطعم مخر قد مزجت بعسل أو ماء ، ) شعثاء(يشبه الشاعر هنا طعم رضاب أو ريق 

، وهصره اجلناء أي أماله ، وبيت رأس موضع باألردن مشهور باخلمر ، فالسبيئة اخلمر ، بقطر تفاح غض 
                                                                                                                                                                     

كان شاعرا مطبوعا وكان يؤذي ، وأخوه من الرضاعة) ε(هو أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب ابن عم الرسول   **
 .  وحسن إسالمه، يف جاهليته ) ε(الرسول 

 درست: عفت  ، موضع كذلك يف دمشق: وعذراء ، موضعان بالشام : ابع واجلواء ذات األص  ***
: احلسحاس : قال ابن فارس . أوالد احلسحاس بن مالك بن عدي بن النجار، قوم من العرب : بنو احلسحاس   ****

 .املطر: والسماء ، الرياح اليت ترمس اآلثار فتسوي ا األرض : والروامس ، الرجل اجلواد 
 الغنم: والشاء ، اإلبل : النعم   *****

: يؤرقين . اخليال: والطيف . وما لقيت من جرائها، وهلم بنا إىل ذكر احلبيبة ، أي دع ذكر الرياح واملطر   ******
  .أول الظالم من الليل: والعشاء . يسهرين

 .استولت عليه: تيمته . شعثاء بنت سالم اليهودي  *******
 .85-84ص  -شرح ديوان حسان بن ثابت:قوقي عبد الرمحن الرب  (2)
 .60-59ص : املرجع السابق نفسه  -   (1)
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فهي املفضلة واملبجلة ، وهي اخلمر ، وإذا ذُكرت األشربة عدا الراح ، هو اجلىن وهو كل مثر يجتىن  واجلَناُء
، وجير علينا الشر والسباب ، كما أن شرب الراح يسبب لنا اللوم واخلصومة ، عند شاعرنا على سائر األشربة 

  .وأصلها النهي، والنهنهة هي الكَف ، وكذا القتال 
آخر ما قاله  » ...وهذا البيت ونشرا فتتركنا ملوكا  «: معلِّقا  -رمحه اهللا–عبد الرمحن الربقوقي  ويقول

أن حسان بن ثابت : ويورد رواية ملصعب الزبريي مفادها ، حسان بن ثابت من هذه القصيدة يف اجلاهلية 
يا أبا الوليد ما أخذنا هذا : قالوا ف، فنقم منهم ذلك وأنكره ، هجم يوما على فتية من قومه يشربون اخلمر 

فقال . ونشرا فتجعلنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء: وإنا لنهم بتركها فيثبطنا عن ذلك قولك ، إال منك 
  )2(»واهللا ما شربتها منذ أسلمت ، هذا شيء قلته يف اجلاهلية : حسان 

  :حّسان بن ثابت والرثاء  -ھـ 
وأنا بصدد  -وكثريا ما أُشكلَ علَيε ( ،(فقد رثى النيب ، ر رثاء مجِيد لقد كان حسان بن ثابت شاع

كما ، ) τ(ورثى كذلك شهداء بدر وخاصة محزة ، اختالط املدح بالرثاء  -تصنيف مدونته يف املدح النبوي

ويصف ما  ،وهو يبكيه ويتمىن لو يفتديه بأمه وأبيه ، ) ε(فقال يف رثاء الرسول ). τ(رثى عثمان بن عفان 
  .أصابه من أمل وحسرة وما أصاب الصحابة من األنصار واملهاجرين من ضيق واكتئاب

ـَا   ـَد  ما بالُ عينِك الَ تنام كَأَنمـ   ∗كُحلَت مآقيها بِكُحلِ اَألرم
  يا خير من وطئَ احلَصى الَ تبعد  جزعا علَى املَهدي أَصبح ثَاوِيا  
ـَد  وجهِي يقيك الترب لَهفي لَيتنِي     ∗∗غُيبت قَبلَك في بقيعِ  الغرق
  ـهفَاتو تهِدش ني مأُمي  بِأَبِي وـدتاملُه بِينِ النيمِ اِإلثَنوي يف*  
  لَم  أُولَــد  متلَددا يا لَيتنِي   فَظَلَلْـت بعد وفَاتــه متبلِّدا  

ـــمهنيب ةينبِاملَد كدعب يمأَأُق  دواَألس مس تحبنِي صتا لَي1(**ي(  
                                                

 .60ص  –املرجع نفسه   -  (2)
 . من يشتكي وجع عينيه: واألرمد ، جماري الدمع من العني : املآقي   ∗

 .وهو مدفن موتاهم، هو بقيع املدينة: الغرقد   ∗∗
 .فداء له: بأيب وأمي أي   *

 . سقيت صبحا سم احلية: أي صبحت   **
 153ص  -شرح ديوان حسان بن ثابت: عبد الرمحن الربقوقي  -  (1)
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وكان ، وأخ حسان بن ثابت ) τ(قد آخى بني عثمان بن عفان ) ε(لقد سبق وأن ذكرت أن رسول اهللا 
  :يستفز املشاعر ليطالب بدمه وأخذ ثأره قائال واندفع ، فلما مسع مبقتله اشتد به احلزن ، حلسان معه صحبة 

لَــه اجزفًا الَ مرص تاملَو هرس نا        مانثْمارِ عي دةً فدأْسم أْتفَلْي***  
ـَت   ****فَوق املَخاطمِ بيض زانَ أَبدانا         مستحقبِي حلْقِ املَاذي قَد سفَعـ

  *****ما كَانَ شأْنُ علي وابنِ عفَّانا         لَيت شعرِي ولَيت الطَّير تخبِرنِيبلْ يا 
بِــه ودجانُ السونطَ عموا بِأَشحـا         ضآنقُرا وبِيحسلَ تاللَّي قَطِّعي******  
ـِمِ   )2( أَكْبر يا ثَارات  عثْمانـااُهللا        لَتسمعن وشيكًا في ديارِهـــ

وله نظرات ومواقف من ، كما حتدث حسان يف شعره عن احلكم واملواعظ : الحكم والمـواعظ  - و
  :ومن حكَمه نذكر قوله ، كما أن لتجربته أثرا يف شعره ، الكون و احلياة 

ـريكَث  ماِء هخالَُّء الرِالَ    أَخي البف نلَكيلُوقَل  مِء  ه  
  فَما لَك عند نائبة  خليـلُ     فَالَ يغررك خلَّةُ من تؤاخي
ـِي   ولَكن لَيس يفْعلُ ما  يقُولُ    وكُلُّ أَخٍ يقُولُ أَنا  وف

  
  

يــندو بسح لٍّ لَهى خوولُ    سالفَع وقُولُ ها يمل 1(فَذَاك(  
  :يف موضع آخر ويقول 

  واقْعد كَأَنك غَافلٌ الَ تسمعِ    أَعرِض عنِ العوراِء أَنْ أَُسمعتها 
  فَلَرب حافرِ حفْرة هو يصرع    ودعِ السؤالَ عنِ اُألمورِ وبحثَها  
  ـملَهعفامِ ورةَ الكالَسجم مالْزو    تعبإِذَا اتو عبتت ننْ مرص2(فَأَب(  

                                                
 .مكان تكثر فيه األسود: مأسدة   ***

 . أثرت: وسفهت أي . السالح: حلق املاذي   ****
 .هذا البيت مدسوس على حسان وليس له كما يشري إىل ذلك الربقوقي  *****

 .قراءة: رآنا ق. أبيض: أمشط   ******
 .469- 468ص : املرجع نفسه  -  (2)
 .396ص : املرجع السابق نفسه  -  (1)
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و ليست دراسيت متوجهة إىل استقصاء ، ومتعددها ، وخالصة القول فإن شعر حسان متنوع األغراض 

    . فاقتصرت على اإلشارة إىل ما ال بد منه فحسب ، أغراضه 
  

                                                                                                                                                                     
 .316-315ص  -املرجع نفسه  -  (2)
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I -  االستعــارة:  
  :ماھیة االستعارة  -1

  :مفھوم االستعارة لغة  -1.1
و لعالقتـها  ، بِعدها الوجه البالغي األهم ، االستعارة : األوجه البيانية  منإنَّ أول ما نتوقف عنده  

  : وسنعرِض قبل كل شيء حلدها اللغوي، الوطيدة بالصور الشعرية 
هـم  : فإن قول العـرب فيهـا   ، و االستعارة ، واإلعارة ، ية و أما العار «:  "األزهري "قال 

و بني ، كأم أرادوا تفرقة ما بني ما يتردد من ذات نفسه ، و يتعوروا بالواو ، يتعاورون العواري 
أُعـريه   ، أعرته الشيء : تقول . وهو اسم من اإلعارة، و العارية منسوبة إىل العارة : قال. ما يردد 

: ومنه قوهلم ، فأعاره إياه ، و استعاره ثوبا ... استعرت منه عارية فأعارنيها : و يقال، و عارة إعارة 
  " : بشر بن أيب حازم " قال ، كري مستعار 

  ما        كتمن الربوكري مستعارإذَا  كأن حفيف منخره
مبادرة الرجتاع صاحبــه  أنه استعري فأسرع العمل به : قوالن ، أحدمها ) مستعار ( قيل يف قوله 

، و تعاورناه مبعىن واحــد   هورناتاستعرنا الشيء و اع: يقال ، إياه ؛ و الثاين أن جتعله من التعاور 
  .)1(  »أي متداول : مستعار مبعىن متعاور : وقيل 
ن خالل ما سقته يف التعريف اللغوي أشري إىل العالقـة اليت ينبغي أن تتـوافر بيــن املعيــر    lو
املشاركة   «: و يوضح ابن األثري هذه العالقة يف قوله . هذا ال يقع إال بني طرفني متعارفني  ،تعري واملس

كاملعرفة بني الشخصني يف نقـل  ، من أحدمها إىل اآلخر  -يف االستعارة  -بني اللفظني يف نقل املعىن 
     .)2( »املستعار من أحدمها إىل اآلخر  ءالشي

  :طالحا مفھوم االستعارة اص -2.1
فقد تنوع مـن  ، مل يكن واضح احلدود على مر العصور ، أُلفت بادئ ذي بدء أن مفهوم االستعارة 

ا استعراض كل التعريفات البالغية لالستعارة عرب ًو ال يهمين إذ، و من عصر إىل عصر ، ناقد إىل آخر 
للوصول إىل إبـراز دورهــا   وآليتهـا، و حتديد بنيتها ، بقدر ما يهمين حماولة استخالص ، العصور 

                                                
  .2/927 -لسان العرب : ابن منظور  -     (1)
مطبعة مصطفى البايب  -حتقيق حميي الدين عبد احلميد- املثل السائر،يف أدب الكاتب و الشاعر:ابن األثري   -   (2)

  .1/360 -1939 - مصر -احلليب و أوالده
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ومن جهة أخرى بيان حدود متايزها عن األوجه البيانية الباقية املؤلِّفة ، هذا من جهة ، يف التصوير الفين 
  .للصورة الفنية

فـإنين أورد هـذا   ، متشعبة و معقَّدة عند بعض البالغـيني  ، وملَّا كانت تعريفات االستعارة كثرية 
  . اللة شاملة حلد االستعارة عند كل من تعرض لتعريفها تقريباالتعريف ملا أملس فيه من د

لعالقـة  ، أي اُستعمل يف غري ما وضـع لـه   ،  االستعارة ضرب من ااز اللغوي عالقته املشابهة -
" املتـنيب  " كقول  ،و مـع قرينة مانعة مـن إرادة املعنـي احلقيقـي الذي وضع اللفظ له ، املشاة 

  :دوحه و عانقه وقد قابله مم

  قَامت تعانِقُه اُألسدًبلي من مشى البحر نحوه       و الَ رجالـفَلَم أَر قَ
للممدوح يف معـان  ) مشاة(ملا حتمل من ، املستعملة استعماال جمازيا) البحر ( إنَّ االستعارة يف لفظة 

والقرينة املانعة من إرادة املعىن احلقيقي هي نسبة ، ... الكرمكالقوة و االتساع و اجلود الدائم و : كثرية 
 .إىل البحر ) املشي ( 

  : تطور مفھوم االستعارة  -3.1
فمفهوم االستعارة عرف تطورا يف الداللة ، إنين ال أزعم أن التعريف الذي سقته سابقا شامل وجامع    

فإن كنا جند عنـد نقادنـا   ، احملدثني و عند الغربيني عرب العصور املختلفة ، و خباصة عند النقَّاد العرب 
فإننا جند أن احملدثني وسعوا ، على عالقة املشاة بني طرفيها  -يف تعريف االستعارة -القدماء تركيزهم 
من مرادف للصور  –عندهم  -فقد تنوعت داللتها ، و أضافوا إليها عالقات جديدة ، إطار هذه العالقة 

إىل التعبري كـل تقـارب بـني    ، ل على كل تعبري من خالل الصور إىل مرادف للمجاز الشعرية اليت تد
  .إىل عملية النقل من داللة إىل أخرى ، حقيقتني يوجد بينها تشابه 

  : آراء النُّقَّاد في االستعارة -4.1
 لست حباجة إىل رصد حياة فن االستعارة عند اللغويني و املفسـرين و األدبـاء و البالغـيني مـن    

غري أنين ال أقلِّـل  ، و فنا مستقال من أقسام علم البيان ، التعريفات املتفرقة إىل أن صارت بناء متماسكا 
فهم من لـه الفضـل يف تأصـيلها    ، وال استهني جبهود السابقني يف شأا ، من قيمة ما قيل بصددها 

السـتخالص  ، هد جهيد و إن كان يف حاجة إىل ج، وتأسيسها  وال غىن لكل دارس عن آرائهم فيها 
مل تكن مبوبة و منظَّمة بل كانت متناثرة على صـفحات  ) االستعارة ( ألا ، زبدا و توضيح معاملها 

ممؤلَّفا  .  
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جانب من جوانب دراسيت يف شعر حسـان  هي التي  -وملزيد من توضيح ملفهوم الصورة االستعارية 

قـدميا   –الضروري استعراض اآلراء النقدية املختلفـة   رأيت أنه من -) ε(ابن ثابت يف مدح الرسول 
  . يف مفهوم االستعارة –وحديثا 

  : ) ه 255املتوىف عام (  "الجاحظ"االستعارة عند  -1.4.1 

االسـتعارة تسـمية     «: فعرفها بقوله )  البيان و التبيني( يف كتابه  ةعن االستعار" اجلاحظ"حتدث 
  .)1( »مه الشيء باسم غريه إذا قام مقا

نقـل  : فهي عنـده  ، لالستعارة جيده ال يبعد ا عن التعريف اللغوي " اجلاحظ"و من يتأمل تعريف 
مل " اجلـاحظ   "و اجلدير بالذكر أن ، لفظ من معىن عرف به يف أصل اللغة إىل معىن آخر مل يعرف به 

و مل يبني عالقة االستعارة بأصـلها  ، و مل يوضح الغرض من هذا النقل ، يقيد هذا النقل بقيد أو شرط 
مل خيص االستعارة بعلم البيان أو البديع ألن التخصيص العلمي مل " ظاجلاح"كما أن . الذي هو التشبيه 

  .يكن قد وجد يف عصره 

   ): ه 276املتوىف عام ( "ابن قتيبة"االستعارة عند  - 2.4.1

عندما تعرض ملا أُشـكل علـى   ، ) ويل مشكل القرآن تأ( عن االستعارة يف كتابه  "ابن قتيبة"حتدث 
و خباصة األلفاظ اليت اُستعملت يف غري ما وضعت له يف أصــل  ، املفسرين من آيات القرآن و ألفاظه 

بسبب مـن  ، فتضعها مكان الكلمة إذا كان املُسمى ا ، فالعرب تستعري الكلمة   «: فقال ، اللغة 
معاويـة " قال ، فيقولون للمطر مساء ؛ ألنه من السماء يرتل ، مشاكل أو ، أو جماور هلا ، األخرى 

  :معوذ احلكماء " ابن جعفر بن كالب 
  إِذَا نزلَ السماُء بِأَرضِ قَومٍ          رعيناه و إِنْ كَانوا غضابا

عبر بكلمة السـماء  وقد ، سرنا و رعينا نباا ، يريد إذا نزل املطر بأرض قوم فأخصبت بالدهم 
يفهم االستعارة بأا كلمة توضع " ابن قتيبة"و املالحظ أنَّ .)2( »عن املطر فأجتاز ا وضعها األصلي 

و البيـت الـذي   ، ) املشاكلة ( أو) ااورة ( أو ) عالقة السببية(هي إما ،مكان األخرى لعالقة بينهما 
  . رةيف االستعا)  السببية ( أورده يوضح عالقة 

                                                
  153-1/152 -البيان و التبيني: اجلاحظ -  (1)
  7ص -1994-2ط–دار اهلداية للطباعة و النشر و التوزيع  -االستعارة نشأا و تطورها : مد السيد شيخون حم -  (2)
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  : )ه285املتوىف عام ( "المبرَّد" االستعارة عند  - 3.4.1

من غري أن يقيد هذا النقل أو ،  )1( » نقل اللفظ من معىن إىل معىن «: االستعارة بأا " املربد "عرف   
  " :الراعي"ويظهر هذا واضحا من تعليقه على قول ، يشترط له شروطا 

ىتلَةً حا لَيهمعا ناجِيححِ شبوعِ الصي فُرا فعاعٍ دا      دهونخت   
و العرب تسـتعري  ، و أصله للبغل ، وشحاج إمنا هو استعارة يف شدة الصوت  «" : املربد"يقول  

و إمنا أراد أنَّ ، مل يقصد عدها من البيان ، يف ذكره لالستعارة " املربد"و  .)2(  »بعض األلفاظ للبعض 
و نسمى هـذا االسـتعمال   ، و اُستعملت يف معىن آخر ، اظا أو عبارات اجتازت موضعها األصلي ألف

  .استعارة
"  املربد"إىل " اجلاحظ"و نستطيع أن جنمل هذه املالحظات حول االستعارة يف هذه احلقبة من الزمن من  

  :فيما يلي 
أا نقل للفظ من معناه األصلي إىل اكتفى يف تعريفها " فاجلاحظ " ، التطور اللفظي يف التعريف  -

  .األصلي و املنقول إليه: و مل يشر إىل العالقة بني املعنيين ، معىن آخر مل يعرف به 
زاد على تعريف اجلاحظ لالستعارة ، ذكر العالقة بني املعنـيني باإلشـارة إىل   " ابن قتيبة " إن َّ -

  .عالقيت السببية أو املشاة
قبة الزمنية كانوا يقصدون من وراء هذا النقل إيضاح الفكرة دون التعرض البالغيون يف هذه احل -

وكـأنَّ معيـار   . و ما لذلك من أثر فين يف التعبري، أو البعد باللفظ عن حقيقته ، إىل اإلغراق يف اخليال 
  .اجلمال عندهم هو التوضيح ال غري

ألا ال متنع دخـول غري االسـتعارة   إنَّ تعريف االستعارة يف هذه احلقبة يعتوِره قصور واضح ؛ -
  .كالتشبيه حمذوف األداة و ااز الذي يبين على غري املشاة، فيها 

  : )ه 296املتوىف ( "ابن المعتز"االستعارة عند  - 4.4.1

                                                
  7ص  -املرجع السابق نفسه   -  (1)
  9ص   -املرجع نفسه  -  (2)
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، عرف ـا  قد استعارة الكلمة لشيء مل يعرف ا من شيء  «: االستعارة بأا " ابن املعتز"عرف  
لـب  : فلو كان قال، قول القائل الفكرة مخ العمل :و مثل ، جناح الذُّل :و مثل ، الكتاب  أم: مثل

   .)1(  »العمل مل يكن بديعا 
فتعـرض إىل االستعـارة  ، قـد حتدث عـن االستعارة حتت اسم البديع " ابن املعتز"و املالحظ أنَّ 

و املذهب الكالمي ؛ رغم أن االسـتعارة  ، تقدمها  ورد أَعجاز الكالم على ما، واملطابقة ، و التجنيس 
إذ ال مينع دخـول  ، غري مانع ، أيضا " ابن املعتز" و تعريف . يف عرف البالغيني تدرج ضمن علم البيان

  .كاألعالم املنقولة و ااز بأنواعه : غري االستعارة فيها 

  :   )ه 337املتوىف عام (، " قدامة بن جعفر" االستعارة عند  - 5.4.1

و مل يورد هلا بابا ، حديثا مباشرا ) نقد الشعر(عن االستعارة يف كتابه " قدامة بن جعفر" مل يتحدث 
) املعاضلة ( و إمنا حتدث عنها يف إثناء كالمه عن ، خاصا أو عنوانا مفصال كغريها من األلوان البالغية 

فقد عـرف االسـتعارة   ) نقد النثر ( الثاين  أما يف كتابه. )2(  »مداخلة الشيء يف الشيء  «اليت هي 
  .)3(  »على التوسع و ااز ، هي استعارة بعض األلفاظ يف موضع بعض  « :بقوله 

غري أنه مييـز يف هـذه   ، ضرب من املعاضلة " قدامة بن جعفر " وتبين لنا مما سبق أن االستعارة عند 
و البعـد  ، هي اليت مل يفرط فيها املتكلم بإام الفكرة : نده فاملقبول ع، املعاضلة بني الفاحش و املقبول 

، و يورد لذلك شاهدين للتمثيل ملا ذهب إليـه  ، و غري املقبول ما كانت عكس ذلك ، ا عن الوضوح
  ":امرئ القيس"فمثال املقبول قول 

 ا وازجأَع فدأَر و        لْبِهطَّى بِصما تلَم لَه اَء بِكَلْكَلِفَقُلْت4(ن(  

  أن هذا الليل يف تطاوله كالذي يتمطى بصلبه ؛ ألن له صلبا و هذا خمرج لفظه إذا تؤمل : فكأنه أراد     
  " :أَوس " و مثال غري املقبول قول   

                                                
 - 3ط-بريوت - دار املسرية-تعليق و تقدمي اغناطيوس كراتشوفسكي -كتاب البديع : عبد اللـه بن املعتز -   (1)

  .2ص -1982
  .14ص-االستعارة نشأا و تطورها: حممد السيد شيخون  -   (2)
  .15ص : املرجع نفسه  -  (3)
  .48ص-ت .د -بريوت -طبع دار صادر - ديوان امرئ القيس  -  (4)
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  *عارٍ نواشرها          نضحت بِاملَاِء تولَبا جدعا   و ذَات هدمٍ

  .كما يسميه ، و هذا من باب فاحش االستعارة ، لبا و هو ولد احلمار فسمى الصيب تو  

  :  )ه 384املتوىف عام ( "الرُّمَّاني"االستعارة عند  - 6.4.1

االستعارة تعليق العبـارة   « :بقوله  )النكت يف إعجاز القرآن  ( االستعارة يف كتابه" الرماين"عرف 
و ذا فهو حيذو حذو سابقيه يف . )1( »ة على جهة النقل لإلبانة على غري ما و ضعت له يف أصل اللغ

و هـو  ، غري أنه فرق بني االستعارة و التشبيه ؛ بأنَََّ التشبيه بأداة التشبيه يف الكالم ، تعريف االستعارة 
عبارة له يف و ليس كذلك يف االستعارة ألن خمرج االستعارة خمرج ما ال، على أصله مل يغير يف االستعمال 

  .أصل اللغة 
         : )ه 395املتوىف عام (" أبي ھالل العسكري"االستعارة عند  - 7.4.1

وهو يقصد ) بديع ( حتت كلمة ) الصناعتني ( عن االستعارة يف كتابه " أبو هالل العسكري"حتدث  
نقل العبارة عـن موضـع   االستعارة  «:فعرفها بقوله، ) الطريف و اجلديد من الكالم ( ذه الكلمة 

وفضل اإلبانة عنه ، أن يكـون شرح املعىن ) إما ( و ذلك ، استعماهلا يف أصل اللغة إىل غريه لغرض 
حيسن املعرض الذي يربز ) أو ( ، اإلشـادة إليه بالقليل من اللفظ ) أو ( تأكيده و املبالغة فيه ) أو ( 
  )2(.»يبة و هذه األوصاف موجودة  يف االستعارة املص. فيه

ألنه أبـرز  ، جند أنه كان أوضح و أبني ، لالستعارة بتعاريف سابقيه " العسكري"وإذا قارنا تعريف 
، و تقريبه من ذهن السامع  شرح املعىن: و هذه األغراض هي، األغراض اليت من أجلها جاز هذا النقل 

و تقـدمي  ، جنس املشبه به أو نوعه  و كذا املبالغة يف إدخال املشبه يف، و توضيحه يف نفسه و تأكيده 
، ) اإلجياز(واإلشارة إىل املعىن الكثري باللفظ القليل ، املعىن صورة غري معهودة تتشوق النفس إىل معرفتها 

  .وتزيني العبارة و إبرازها يف حلّة قشيبة تعشقها النفس و تنجذب إليها احلواس

                                                
  . ولد احلمار: التولب . عصب الذراع من وخارج: النواشر . الكساء الذي ضوعفت رقاعه: اهلدم بكسر اهلاء  -  *

 -حتقيق حممود خلف اهللا أمحد و حممد زغلول سالم -النكت يف إعجاز القرآن) : علي بن عيسى(الرماين   -  (1)
  . 18ص  -1968 -القاهرة -دار املعارف

  .295الصناعتني ص : أبو هالل العسكري  -   (2)
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    .)1( ]سنفْرغُ لَكُم أَيها الـثَّقَالَن [:(Υ)قوله  يف القرآن املوضوعومن األمثلة اليت ساقها يف هذا 
، واالستعارة هنا أبلغ من احلقيقة ، فاستعري الفراغ للقصد ، سنقصد )  سنفرغ(وحقيقة الكالم يف قوله 

وهـو  ، و لكن يف الفراغ يف املعىن اازي معىن ليس يف القصـد  ، ألنَّ القصد ال يكون إال مع الفراغ 
  .و من أجل هذا كانت االستعارة يف اآلية أبلغ من حقيقتها ، د و الوعيد التهدي

  " :امرئ القيس"قول ، ومن الشواهد الشعرية اليت أوردها 
  *وقَـد أَغْتدي و الطَّير في وكُناتها      بِمنجـرِد قَيـد اَألوابِـد هيكَلِ 

و االستعارة يف البيت أبلغ مـن احلقيقـة ألن   ، ب و اإلفالتمانع من الذها) قيد األوابد ( وحقيقة 
و كذلك فإن القيد من أعلى مراتـب املنـع عـن    ، اإلنسان يشاهد ما يف القيد من املنع فال يشك فيه 

  .التصرف

    : )ه 463املتوىف سنة ( "ابن رشیق"االستعارة عند  - 8.4.1

، أفضل الـمجاز  االستعارة « :ل، فيقو) دة العم(: تعريف االستعارة يف كتابه " ابن رشيق"يذكر 
ـ ، و هي من حماسن الكـالم  ، وليس يف حلى الشعر أعجب منها ، و أول أبواب البديع   تإذا وقع

  .)2( »موقعها ونزلت موضعها 
  :يف تعريف االستعارة يسجل ما يلي " رشيق" و املتأمل ملا أورد ابن

حىت ال يؤدي ، و املستعار له ، البعد بني املستعار منه و ، أنه يوجب عدم اإلغراق يف االستعارة  -
  .ذلك إىل إجياد تنافر بينها 

و بذلك يتوسط بـني مـوقفني يف   . أال تقرب االستعارة كثريا حىت ال تكاد تتميز عن احلقيقة  -
 :االستعارة 
  .موقف من يرى يف الغلو يف االستعارة و البعد ا مجاال و بالغة  §
  .تعارة القريبة أبلغ من البعيدة حىت ال توصف بالتعميةموقف من يرى االس §

                                                
  .31: اآلية ، الرمحن : سورة  -  (1)

 الفخم :  اهليكل. الفرس صغري الشعر: و املنجرد . الطري يف رؤوس اجلبال املواضع اليت تأوي إليها: الوكنات   -  *
  .الوحش: الواحد آبدة : و األوابد . املشرفو

  .1/235- العمدة : ابن رشيق  -  (2)
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  : )ه 471املتوىف عام ( "عبد القاهر الجرجاني"االستعارة عند  - 9.4.1

و اعلم أن االستعارة يف اجلملة أن تكون لفظ األصل يف  «: بقوله " عبد القاهر اجلرجاين "يعرفها 
مث يستعمل الشـاعر أو غـري   ، تص به حني  وضعتدل الشواهد على أنه اخ، الوضع اللغوي معروفا

  .)1( »و ينقله إليه نقال غري الزم فيكون هناك كالعارية ، الشاعر يف غري ذلك األصل
  .)2( »ادعاء معىن االسم للشيء ال نقل االسم من الشيء  « و هي كذلك 
  : مفيدة و غري مفيدة : و هي عنده قسمان  
حيث تراهم قد وضعوا للعضو الواحد أسامي ، قليل االتساع ،  الباع وهو نوع قصري: غري املفيدة  -

وفَاحما  ( " :العجاج:  "ومثَّل هلا بأمثلة منها قول ، كثرية حبسب أجناس احليوان بقصد التوسع يف اللغة 
. ل للحيوانالذي هو يف األص) املرسن ( هي يف لفظ  "عبد القاهر"فاالستعارة عند  ).و مرسنا مسرجا 

  .فاستعاره الشاعر حملبوبته
أنّ الشاعر إذا استعمل شيئا يف غري اجلنس الذي وضع لـه فقـد   "  : عبد القاهر اجلرجاين"و يعقِّب 
  . و جاز به موضعه ، و نقله عن أصله ، استعاره منه 

 دية " عبد القاهر"و يعهذا النوع من االستعارة مبتذلة و عام.  
و الروعة الفنية ، واجلمال ، فهي جامعة لصفات احلسن ، فهو النوع الذي يعتد به : دة و أما املفي -

، ألنها تربز البيان يف صورة مستجدة ، وهي تعمل على بيان الفكرة و توضيحها  «. ومبناها التشبيه
وضع معىن و هلا يف كـل م، حىت ترى ا اللفظة املفردة قد تكررت يف مواضع ، تزيده قدرا و نبال 

و هي تعطي الكثري من املعاين بالقليل من اللفظ حىت خترج من الصدفة الواحدة عـدة مـن   ، مفرد 
  .)3( »وتجين من الغصن الواحد أنواع الثمر ، الدرر
عن فائدة االستعارة اليت تتلخص عنـده يف إبـراز   " عبد القاهر"و انطالقا من هذا النص يكشف لنا  

و تز له ، و متيل إليه القلوب ، و إظهار الصورة يف مظهر حسن تعشقه النفوس ، الفكرة واضحة جلية 
                                                

-بريوت - دار املعرفة-حتقيق السيد حممد رشيد رضا  -أسرار البالغة يف علم البيان : عبد القاهر اجلرجاين -  (1)
  22ص -ت.د

دار  -حممد عبده و حممد رشيد رضا و حممد حممود الشنقيطي: حتقيق  -دالئل اإلعجاز: عبد القاهر اجلرجاين -  (2)
  .333ص – 1981- 2ط -بريوت– املعرفة للطباعة و النشر

  33ص - أسرار البالغة : عبد القاهر اجلرجاين -   (3)
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واألجسـام  ، ى ا اجلماد حيا ناطقا و األعجم فصيحارفإنك لت « .و تتغذى به األمساع، العواطف 
خبايـا  اليت هي مـن   -إن شئت أَرتك املعاين اللطيفة ... واملعاين اخلفية بادية جلية ، اخلُرس مبينة 

و إن شئت لطَّفَت األوصاف اجلسمانية حـىت تعـود   ، كأا قد جسمت حىت رأا العيون  -العقل
  .)1( »روحانية ال تناهلا إال الظنون 

وإن مل يشر إىل التسمية لكنـه  ، استعارة تصرحيية و استعارة مكنية: مث قسم االستعارة املفيدة قسمني
االسم عن مسماه األصلي إىل شيء آخر ثابت معلوم فتجريه عليه  أن تنقل «: أشار إىل األوىل بقوله 

و أنت تعـين رجـال   ، ) رأيت أسدا : ( و ذلك كقولك ، متناوال له تناول الصفة مثال للموصوف 
وما ، هدى و بيانا و حجة : وتعين ) و أبديت نورا (، و أنت تعين امرأة ) ورنت يل ظبية( ، شجاعا 

فإنه يقـال  ، متناوال شيئا معلوما ميكن أن ينص عليه ، هذا كله كما تراه فاالسم يف ، شاكل ذلك 
فجعل امسا له على سبيل االستعارة واملبالغة ، و نقل عن مسماه األصلي ، عين باالسم وكنى به عنه 

  .)2( »يف الشبيه 
يه شيء يشـار  و يوضع موضعا ال يبني ف، أن يؤخذ االسم عن حقيقته  «: وأشار إىل الثانية بقوله 

، و جعل خليفة المسه األصلي و نائبا منابه ، و الذي اُستعري له ، هذا هو املراد باالسم : فيقال ، إليه 
  " :لبيد"و مثاله قول 

 اةَ رِيحٍ قَـدغَـد اگوهامـالِ زِممالش ـدبِي تحبإِذْ أَص     ةـرقو فَتش*  
، وميكن أن جتري اليد عليـه  ، معلوم أنه ليس هناك مشار إليه و ، و ذلك أنه جعل للشمال يدا

سللت سيفا على العدو (و ، ) انربى يل أسد يزأر: ( كإجراء األسد و السيف على الرجل يف قولك 
   )3(  ») ال يفلّ

و يفصل بني القسمني إذا رجعت يف القسم األول إىل التشبيه الـذي   « :بقوله مث فرق بني النوعني
أي رأيـت رجـال   ) رأيت أسدا ( و جدته يأتيك عفوا ؛ كقولك ، املغزى من كل استعارة تفيد  هو

، وإن رمته يف القسم الثاين ال يواتيك تلك املواتاة ، أو شبيها باألسد ، ورأيت مثل األسد ، كاألسد 
                                                

  .33املرجع السابق نفسه ص   -   (1)
  .34ص،   املرجع نفسه -   (2)

  باردة: ليلة قَرة ، وذات قُر  وقرة  : يقال -  *
  .34ص ، املرجع نفسه  -   (3)
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د أن خترِق إليه و إمنا يتراءى التشبيه بع) إذا أصبح شيء مثل اليد للشمال : ( ألن يقول  إذ ال وجه
  .)1( » سترا و تعمل تأمال و فكرا

وهو الرابطة بني املستعار منه واملسـتعار  ، يف االستعارة أن يكون وجه الشبه  " عبد القاهر "واشترط 
  .أوضح يف املستعار منه، له 

مـر  و استعارة حمسوس حملسوس للشـبه يف أ ، إىل استعارة حمسوس ملعقول : كما أنه قسم االستعارة 
أـا علـى   ، إنّ ما جيب أن تعلم أن يف معىن التقسيم هلا  « :فقال. واستعارة معقول ملعقول، معقول 
  :أصول 

  .أن يؤخذ الشبه من األشياء املشاهدة و املدركة باحلواس على اجلملة للمعاين املعقولة: أحدمها -
  .     لشبه مع ذلك عقليأن يؤخذ الشبه من األشياء احملسوسة ملثلها إال أن ا: ثانيها  -
  .)2( »أن يؤخذ الشبه من املعقول للمعقول : ثالثها -

) باستعارة النور للبيان و احلجـة ( فمثّل للضرب األول ، مث أتبع هذا التقسيم بالتمثيل لكل ضرب 

 مو للضرب الثالث بتشبيه الوجود بالعد،  » إياكم و خضراء الدمن  «:  )ε(و للضرب الثاين بقوله 
  .العدم بالوجود و

مث ، ملا فيها من بعث للخيال و حتريك الذهن و إلطاف الروية ، مث فضل االستعارة العقلية على غريها 
مستشهدا باألمثلة مستخرجا ملواطن اجلمال فيها بأسـلوب  ، بين مواضع حسن االستعارة أو مىت تكون 

ألن التمثيل تشبيه يف احلقيقة واالستعارة ، لتمثيل كما أنه عقد فصال للفرق بني االستعارة و ا، أديب رائع 
  .مع زيادة فائدة جديدة هي املبالغة و اإلجياز ، مبنية عليه 

إالَّ " اجلرجاين بن عبد العزيز"كما فرق بني االستعارة و التشبيه البليغ أي احملذوف األداة و إن سبقه 
  .ح يف الفكرة و التوضي، أضاف الكثري من األمثلة " عبد القاهر"أنّ 

، قد أبرزها يف صورة مجيلة وواضـحة  ، يف دراسته لالستعارة " عبد القاهر " أن : وخالصة القول 
يف عهده مما يدل على ذكائه و تعمقه )  االستعارة ( كما أنه يعود له الفضل يف التقسيمات اليت عرفتها 

البالغية عامة قد خطت خطوات واسـعة  واأللوان ، و مما ال شك فيه أن االستعارة خاصة . يف التحليل

                                                
  .36 -35ص ، املرجع السابق نفسه   -  (1)
  50ص،  املرجع نفسه -  (2)
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أنه مل جيمع االستعارة يف باب واحد حىت يسهل  -كبقية سابقيه  -وما يؤخذ عليه . يف التجدد و التطور
  .تناوهلا

   : )ه 626املتوىف عام ( "السَّكَّاكي"االستعارة عند  -10.4.1

لسابع اهلجري تطورا ملحوظا عند خنبة أن االستعارة عرفت يف بداية القرن ا: ال بد أن أشري يف البداية 
" ابن أيب اإلصبع "و" ابن األثري"و، " السكَّاكي : " منهم ، واملنطق و الفلسفة ، من أعالم النقد والبالغة 

و هذا ليس مـن بـاب   ، يف االستعارة " السكَّاكي"غري أنين أجد نفسي مضطرا إىل االقتصار على رأي 
  .و االستهانة ا ، بل من باب اإلجياز و االختصار إمهال آراء العلماء اآلخرين

مـدعيا  ، و تريد به الطرف اآلخر ، أن تذكر أحد طريف التشبيه  «" : السكَّاكي " وحدها عند  
يف : كما تقول ، داال على ذلك بإثبات للمشبه ما خيص املشبه به ، دخول املشبه يف جنس املشبه به 

مدعيا أنه من جنس األسود لتثبت للرجل الشجاع ما ، الرجل الشجاع احلمام أسد و أنت تريد به 
إنَّ املنية : (أو كما تقول ، مع سد طريق التشبيه بإفراده بالذكر ، وهو اسم جنسه ، خيص املشبه به 

فثبت ، وأنت تريد السبع بادعاء السبعية و إنكار أن يكون شيئا غري السبع ) أنشبت أظفارها بفالن 
  .)1(  » ما خيص املشبه به و هو األظفارهلا 

ـ جند أنـه يتناو ، لالستعارة " السكَّاكي"وبالنظر إىل ما تقدم من تعريف  التصـرحيية       : ا بنوعيهـا  هل
إن املنيـة انشـبت   ( و هي اليت مثّل هلا بقوله ، و املكنية ، ) يف احلمام أسد ( وهي اليت مثَّل هلا بقوله 

، هو أن يكون الطرف املذكور من طريف التشبيه : بقوله )  التصرحيية(عرف األوىل  ف، ) أظفارها بفالن 
  .هو أن يكون الطرف املذكور هو املشبه: بقوله ) املكنية ( وعرف الثانية . هو املشبه به

جند البالغـيني وخاصـة املتـأخرين منـهم     ، و يف جمال تقسيم االستعارة و ذكر أنواعها املتعددة 
، و باعتبار اجلامع ، فهو يقسمها باعتبار الطرفني ، يقسمون االستعارة باعتبارات خمتلفة ، " اكيكالسكَّ"

وإذ أُورد هـذه  . وباعتبار أمر خارج عن ذلـك كلـه  ، و باعتبار اللفظ ، و باعتبار الطرفني و اجلامع 
 سعيهم إىل جعل البالغة فإين ال أريد أن أطمس جهدا بذله العلماء األوائل يف. التفصيالت و التعريفات 
االنسياق وراء هذا االشتغـال بالتقسيم  -من جهة أخرى  -إال أنين ال أريد . علما له فصول و أبواب

مث تأيت التقسيمـات ، فبالغة الكالم هو بيت القصيد ، والتبويب دون النظر يف مجال الكالم و حماسنه 

                                                
  .  156ص -ت .د-بريوت -دار الكتب العلمية  -مفتاح العلوم: السكَّاكي -  (1)
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الذي نظـر إىل هـذه   " عبد القاهر اجلرجاين " ة اإلمام و تلك هي نظر. و التعريفات يف املرتبة الثانية 
وأنَّ مجاهلا و روعتها إمنا تكون ، املسائل بوصفها سبال ووسائل يستعان ا على تصوير املعاين و إبرازها 

  .  حبسن متثيلها ملا يراد منها متثيله ، و إبرازها يف أحسن معرض ليحدث يف النفس التأثري املطلوب 
غلبة األسـلوب  ، يف دراسته لالستعارة خاصة و األلوان البالغية عامة  "السكَّاكي"على  و ما يالحظ

كما يتوجه ومييل يف كثري من أحكامـه إىل التكلف والتعقيـد والتبويـب ، املنطقي الكالمي يف تأليفه 
كمـا أنـه   ، لتعقيد واملنطق البالغة لكثرة ا مما جعل الكثري من النقَّاد حيملونه مسؤولية إفساد، والتفريع 

  .يكثر من اإلحالة على قواعد العلوم األخرى 
الـيت    وقد حاولت قدر املستطاع ، يف اقتفاء أثر قصة االستعارة ، تفادي ذكر التقسيمات الكـثرية 

كما أنين اقتصرت على بعض التعريفات دون األخـرى رغـم   ، ذكرها بالغيونا القدماء و أفاضوا فيها 
أنَّ من جاء بعـده مل   -يف اعتقادي  -ألن ، " السكَّاكي " و قد توقفت عند ، ا لإلسهاب أمهيتها جتنب

واعتربت أن الدراسات اليت جاءت من بعده هي حماوالت للشرح و التبسـيط  ، يكن إالَّ شارحا وحملال 
  .ليس إالَّ 

 :االستعارة عند المحدثین  - 5.1
االستعارة من الشوائب اليت الزمتها ، وكانت السـبب يف  لقد حاول علماء البالغة احملدثون ختليص 

فركَّزوا علـى إبـراز   . ككثرة التفريع و التقسيم مما أدى إىل غموضها و تعقيدها: طمس معامل مجاهلا 
وجوهر ، قمة الفن البياين  « )احملدثني ( فأصبحت عندهم ، فائدا وتوضيح بالغتها وحسن تصويرها 

و أولـوا  ، نصر األصيل يف اإلعجاز ، والوسيلة األوىل اليت يحلِّق ا الشعراء و الع، الصورة الرائعة 
فباالسـتعارة ينقلـب   ، وال أمجل و أحلى ، الذوق الرفيع إىل مساوات من اإلبداع ما بعدها أروع 

، و باالستعارة تتكلم اجلمادات ، وتبصره العني و يشمه األنف ، املعقول حمسوسا تكاد تلمسه اليد 
  ".بكري شيخ أمني " على حد تعبري الدكتور  )1(»وتسري فيها آالء احلياة ، تنفس األحجار و ت

وإلدراك االستعارة و قيمتها اجلمالية يف العمل األديب ، البد من تذوق لغوي و معايشة للمجـاالت  
العادي لسلسلة  وحىت يتحقق عنصر املفاجأة و املباغتة الذي يكسر األلفة ، و التتابع، الداللية ورموزها 

                                                
 - 2ط -بريوت  -يني دار العلم للمال - ة العربية يف ثوا اجلديد ، علم البيانالبالغ: بكري شيخ أمني  -  (1)

  111ص -  1984
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فاعـل مـع   تويتولد إحساس غريب ، أو جدة توقظ النفس ، وحترك أعماقها لت، الدالالت يف السياق 
  . و ينبغي إدراك إضاءة الكلمة املستعارة و إشعاع داللتها. و املوقف ةالشعوري جربةالت طبيعية

تلمح  «": فايز الداية"نها عند ولتحليل االستعارة وفهمها ينبغي تناوهلا من والوجهة الداللية ذلك أل
فيقع تصادم أو احتكاك بني املؤدى القدمي هلـذه اللفظـة ، قي داللة لفظة ضمن سياق غريب عنها 

ضماد « وهي عنده أيضا  .)1(»و املوقف اجلديد الذي استدعاها -أي ما كانت عليه قبل انتقاهلا  -
  : مهاوتتشكل حسبه من حمورين هامني . )2(» بني سياقني 

  .األفق النفسي و حيوية التجربة الشعورية  - أ
 .احلركة اللغوية الداللية بتفاعل السياق و تركيب اجلملة  -ب

احملسـن  ...  «":  ميشيل شريمي " واالستعارة عند احملدثني هي غادة البيان العريب وهي عند األستاذ 
  . )3(» أو كل شيء فيها تقريبا  ،أو جوهرها ، أو قلبها ، أو نواة البالغة ، اللفظي األول 

و تكتسي االستعارة أمهية كربى عند علماء البالغة الغربيني . هذا عند بعض البالغني احملدثني العرب 
  .  )4(»الركن الرئيسي يف تكوين الشعر ويف خلق الصور« فهي أهم وجه بالغي و 

" وهـي عنـد    )5(»رة شـاملة  ألنه بِجوهره استعا، يوجد شعر ال «" :  جريو " و بدوا يقول 
وجه بالغي تنتقل به داللة اللفظة احلقيقة إىل داللة أخرى ال تتناسب مع األوىل إالَّ من «  "دومارسيه 

  )6(»خالل تشبيه مضمر يف الفكر
انقسم البالغيون احملدثون يف دراستهم لالسـتعارة إىل  ، من هذا االزدواج يف بنية االستعارة  وانطالقا 

  : يني قسمني رئيس
  .قسم ركَّز على املشاة فنظر إىل االستعارة على أا تشبيه حذف أحد طرفيه -

                                                
و دار الفكر   تبريو -دار الفكر املعاصر -مجاليات األسلوب ، الصورة الفنية يف األدب العريب : فايز الداية -   (1)

  119ص -1996 – 2ط -دمشق 
  394،395ص  1985 -دمشق   - دار الفكر -ة ، النظرية و التطبيق علم الداللة العربي: فايز الداية -  (2)
 2ط -  تبريو -جلامعية للدراسات و النشر  ةدليل الدراسات األسلوبية ، املؤسس: جوزيف ميشال شرمي  - (3)

  71ص  1987
 -ر اللبناين بريوت دار الفك، الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية األصول و الفروع : صبحي البستاين نقال عن  -  (4)
  69 -  68ص  - 1986 -  1ط

  69 -  68ص  –املرجع السابق نفسه  – (6)  (5)
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  .و قسم آخر ركَّز على عملية االنتقال يف املعىن   -
و نكاد نقـع علـى   ، وجند هلذا التقسيم احلديث عند علماء البالغة لالستعارة مرجعية عند القدماء 

وأول أبـواب  ، االستعارة أفضل ااز   :)لعمدةا(كتابه  حيث يقول يف " بن رشيقا"التقسيم نفسه عند 
وهي من حماسن الكالم إذا وقعت موقعها و نزلت موضعها ، وليس يف حلى الشعر أعجب منها ، البديع 

  ": لبيد " فمنهم من يستعري للشيء ما ليس منه إليه كقول : والناس خمتلفون فيها 

رق و تعزو اةَ رِيحٍ قَدغَد اوهامالِ زِممالش دبِي تبحإِذْ أَص       ة  
  " :ذو الرمة " ومنهم من خيرجها خمرج التشبيه ، كما يقول 

رالْفَج هالََءتي ما فالثُّرِي اقس ى     ووالن و ودى الْعى ذَوتح بِه ت1(.أَقَام(  

وهـي يف  ، تنب لنا أن االستعارة جزء من عملية ااز ومن خالل حديثنا السالف عن احلقيقة و ااز 
هي عالقة  والعالقة اليت تربط بينهما، إىل داللة ثانية ، جوهرها تقوم على عملية االنتقال من داللة أوىل 

و قد ورد يف معظم الكتب البالغية القدمية حني تعرضها حلدود االستعارة وبيان تعريفها أنَّ ،  ) مشاة (
  .ل يف الداللة و املشاة مها الركنان األساسيان لالستعارة االنتقا
و ال شك أن هذا االزدواج يف بنية االستعارة هو الذي جعل النقَّاد ينقسـمون يف  نظـرم    «  

  .كما رأينا سابقا  )2(  » إليها قسمني
كَّز على عملية النقـل يف  و منهم من ر "ابن األثري"نذكر   "املشاة" فمن البالغيني الذين ركَّزوا على

وقد ذكرت بالتفصيل ،  " الرماين "و  "أىب هالل العسكري" و  "ابن املعتز": و من هؤالء نذكر ، املعىن 
  .عن االستعارة يف اجلانب النظري من دراسيت  و نقلت آراءهم يف حديث يل

، يف الصورة االستعارية   ،وهو يتصدى للبحث ، و أمام الزخم املعريف و الكمي الذي جيده الدارس 
كيف يدرس االستعارة عمليا يف الشعر العـريب ؟  : فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح يف أول وهلة 

املتداولة يف عصرهم ؟ أم من منطلق نظرة احملـدثني   تمصطلحاو بامل، هل يتناوهلا من منطلق القدماء  
  إليها ؟

                                                
  1/235 –العمدة  –ابن رشيق  -  (1)
  69ص  –الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية  –صبحي البستاين  -  (2)
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دراسيت التطبيقية للصورة االستعارية بل لكـل الصـور    رأيت أن أركِّز يف. وأمام هذه اإلشكاالت 
و إنين ال أزغم أنين ،  -على طريقة احملدثني  - "حسان بن ثابت"البيانية األخرى يف املدحة النبوية عند 

غري أن غاييت من دراسيت هذه أن أسـهم  ، الوحيد الذي بادر إىل هذا النوع من الدرس البالغي احلديث 
وتقف بالقـارئ  ، قراءة جديدة توحي باكتشاف كنوز هذا األدب اخلالد ، لتراثنا القدمي  يف قراءة ثانية

  .و إبداع شعرائه و أدبائه ، على بيان مجاليات أسلوبه 

فأعرض ، ) ε(يف دراسيت ملدح حسان بن ثابت للرسول  ) ةالكالسيكي ( كما أنين ال أمهل الطريقة
وأبرز األسباب الداعيـة  ، تعارية اليت يستعملها الشاعر يف مدحه و بطريقة إحصائية ألنواع الصورة االس

بالشاعر إىل استعماله هلذا النوع من الصور دون غريها ، إذن فأنا أمزج بني الطريقتني حىت أكون متعمقا 
وحىت أخلص إىل مواطن اجلمال ، يف فهم شعر حسان بن ثابت و أسلوبه الذي انتهجه يف مدحته النبوية 

  . لتقصري إن وجدت ، إىل أن أقف على اجلديد الذي أضافه حسان بن ثابت يف هذا الغرض وا
وحىت أمهد للطريقة اليت أريد تناوهلا يف دراسيت للصورة البيانية االستعارية يف املدحة النبويـة عنـد   

الطريق  حسان بن ثابت ، فإنين أعرض ببعض املصطلحات و أشرحها حىت أضع غريي من الدارسني يف
  .لفهم موضوع الدراسة -يف اعتقادي  -الصحيح 

وإنَّ أول ما أتوقف عنده يف دراسيت للصورة البيانية يف شعر املدح النبوي عند حسان بن ثابت هـو   
بل الركن األساس يف تكوين الشعر و يف خلق الصـور ، لكوا أهم وجه بالغي ، الصورة االستعارية 

ومـن  "  جريو "استعارية شاملة كما يقول ، ألنه جبوهره ، اين ال يوجد شعر و من دون هذا الوجه البي
ـ  ةاالستعارية بصفة خاصة و الصور ةاملصطلحات احلديثة اليت هلا عالقة بدراسة الصور ة ـالشعرية بصف

وسيتضح ذلك أكثر حـني  "  االنزياح "،  " االحنراف" ،  " الالمالءمة : "جند العالقات التالية ، عامة 
تناول األشكال النحوية للصورة االستعارية عند حسان بن ثابت و من أمثلة ذلك يف شعر املدح النبوي أ

ودعوته ) ε(عند حسان بن ثابت نسوق البيت الذي يورده الشاعر للرد على الكافر املكذب للرسول 
  :فيقول

 ـهانفَأَر ي قَلْبِهـَاُء ف   )1(خر هذه اَألحقَــابِ في الْكُفْرِ آ     علق الشق
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وهو التعاسة و كل شيء ضد السـعادة ماديـا إذ   ،  وهو شيء معنوي) الشقاء ( فقد جعل الشاعر 
و ترك يف الكالم "  العلقة "فحذف املشبه به وهو ، و تغطيه بالكفر ، اليت تعلق بالقلب "  بالعلقة "شبهه 

ـ  على سبيل االستعارة ) علق ( قرينة تدل عليه  ـ ـاملكنية أو االستعارة بالكناية كمـا يق اء ـول القدم
ميكن مالحظة ذلك من خـالل هـذا الشـاهد    ، أي نقل املعىن "  النقل" و "  املشاة "وتركيزا على 

وذلك من خالل املشاة بني املعنـيني أو  "  العلقة "إىل معىن آخر "  الشقاء "حيث نقل معىن ، املذكور 
 .التمكن و االلتصاق مث االستحواذو هي عالقة ، املدلولني 

  و ميكننا ختريج هذه وفق الشكل الآليت 
  .)2(مدلول                 )1(دال                   مدلول                 
  .شقاء                   تعاسة                      علقة                

الذي هو شـيء  " الشقاء"  :ور االستعارية بني أمرين متناقضنيفالشاعر هنا مجع يف تعبريه طريقة الص
 .نـاملوجودة بني األمري"  املشاة "ة متحركة من خالل عالقة اليت هي حي"  العلقة "معنوي جمرد وبني 

وانتقل الشاعر من املدلول ، تعلقان بقلب هذا الكافر "  العلقة "و "  الشقاء "فكل من ،  " قالتعلّ "وهي 
  .إىل مدلول ثان جمازي يقصده ويريده ، ألول احلقيقي الذي ال يريده ا

قـد  ، االفتخار بنفسه  وشعره  ىوال ينس) ε(ميدح الرسول  -كشعراء عصره -وحسان بن ثابت 
وامتزاج االفتخار باملدح من مسات القصيدة اجلاهلية وكذا قصيدة املدح يف صدر ، يصل إىل حد املبالغة 

كالفخر واملدح مثال ، حيث يبدو الفصل بني األغراض وخاصة املتقاربة منها ، رة بسابقتها اإلسالم املتأث
  يقول حسان بن ثابت . وجيد الدارس من العناء مبكان استقاللية غرض عن آخر ، مستحيال 

  )1(لسانِي صارِم الَ عيب فيــه    و بحرِي الَ تكَدره الدالَُء 
كما شبه شعره بـالبحر  ، الذي يقطع ألسنة األعداء ، شاعر لسانه بالسيف الصارم القاطع لقد شبه ال

، كما ال ينال من شعره نقد ناقد ، الذي ال تكدره الدالء  ،النقي ، والغزير املاء ، البعيد الغور ، الصايف 
لكن يتوصل إىل ذلك بعد  يرومه الشاعر بسهولة والذي و القارئ ال يصل إىل املعىن ، و ال طعن معاند 
و معانـاة  . أو االشتياق إليه، له  ومن املركوز يف الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب،  تبني وإمعان فكر

اإلمام  "و ألطف كما يقول  فكان موقعه من النفس أجلّ، و بامليزة أوىل ، نيله أحلى  نكا،  احلنني حنوه
  " . عبد القاهر اجلرجاين

                                                
  66 :، الديوان  32: البيت  -  (1)



 صورة االستعارية في المدحة النبوية عند حسان بن ثابتالفصل األول                               ال

 48

هو يف حقيقته عـدول  ااز الذي ولكن توسل يف سبيل ذلك ، اعر مل يعرب تعبريا معياريا الش و مبا أنَّ
استعمال األلفاظ يف داللتها وذلك مدعاة لسأم النفس وضـجرها  لرتابة عن احلقيقة و انزياح عنها جتنبا 

  .ونفرا
حيـث   ) شعره( د أثرا للمشبه أننا ال جن إالَّ، )  البحر(  ـب) شعره ( يف هذا البيت يشبه ،  فالشاعر

يف جوهرها  وذلك على سبيل االستعارة التصرحيية اليت هي ) البحر( ح باملشبه به و صر،  حذفه الشاعر
تشبيه بليغ حذف املشبه و صح باملشبه به ر.  

  . االستعارية على عملية املشاة و عملية النقل يف الداللة ةو تقوم هذه الصور
واملشبه بـه  املصـرح بـه    " شعرى"ة املشاة فهي تكمن يف املقاربة بني املشبه احملذوف أما عالق -أ

وهـو الـرابط بـني    ، الصـفاء  ،  السعة، الغزارة ، بعد الغور : نظرا للتماثل املوجود بينهما " حبري"
  .ن األول و الثاينـاملدلولي
ـ أو ،  و أما عملية النقل أي نقل املعىن من موضع إىل آخر -ب أو مـا  ،  ة إىل أخـرى ـمن دالل
فإن الشاعر حني يستعمل لفظة حبري ال يقصـد  ، ) معىن املعىن  (ـ ب" عبد القاهر اجلرجاين " ه ـيسمي

 :املعىن هنا ال يستقيم باملعادلة املعجمية ألنَّ،  ا املعىن املعجمي االصطالحي وهو املعىن احلقيقي القريب
فمـا عالقـة   . بني املدلولني) المالءمة (فهناك   ، فهم مراد الشاعر و جيد القارئ عناء يف. مدلول/دال

) 1(يكون بانتقال الداللة من مـدلول  ، الشعر بالبحر ؟ و إزالة هذا الغموض و اللبس من حيث املعىن 
  : و ذلك وفق الشكل اآليت، ) 2(إىل مدلول 

 
  ).2(لولمد)                      1(دال                     مدلول
  .السعة               شعري ، العمق ، حبري                 الصفاء 

يف فاالسـتعارة هـي   ، االستعارية وشقيقتها الصورة التشـبيهية   ةوللعالقة املتينة الكائنة بني الصور
وضيح وانطالقا من هذا املفهوم ميكن ت، بنا عند القدماء  جوهرها تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه كما مر

  : هذه االستعارة التصرحيية على الشكل األيت 
 وجه الشبه املشبه به األداة املشبه

 بعد الغور ، الصفاء ، السعة حبري الكاف شعري
 حمذوف مصرح به حمذوف حمذوف
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  ]وجه الشبه + أداة التشبيه + مشبه [  -تشبيه = فاالستعارة التصرحيية 
اعر أورد فيه أكثر من صورويف البيت الشعري الذي بني أيدينا نوهو ما أمسيـه   ، بيانيةة لحظ أن الش

ـ   ) لسان صارم : ( التشبيهية يف  ةحيث جند الصور، بتكثيف االستعمال البياين  د وهـو تشـبيه مؤكَّ
، ة الـيت أجريناهـا   ـاالستعارية التصرحيي ةوالصور. حلذف أداة التشبيه وذكر وجه الشبه، ل ـمفص

وهـذا التكثيـف يف   . كناية عن موصـوف  وهي) حبري ال تكدره الدالء  : (هوكذلك الكناية يف قول
  .استعمال الصور البيانية عالمة مميزة عند فحول الشعراء مبختلف طبقام

  .الصورة االستعاریة في الِمدحة النبویة عند حسَّان بن ثابت – 2
شاعرنا ال يغفل عن استعمال هذا  نَّفإ،  وتصويرهاملعىن االستعارية من دور يف إبراز  ةونظرا ملا للصور

منها ،  فقد أحصيت ما جمموعه تسع عشرة صورة استعارية، ) ε(الوجه البالغي أثناء مدحه للرسول 
  .أربع عشرة صورة مكنية و مخس صور استعارية تصرحيية 

   :االستعارية المكنية في المدحة النبوية عند حسان بن ثابت ةالصور -1.2

  )ε( بن ثابت يف معرض مدحه للرسوليقول حسان 
ياتـدعصةَ مناألع ارِينلُ الظِّ     با األسهافلَى أَكْت1( اُءـَمع(  

وهـي  ، حيث شبه الشاعر األسل وهي الرماح السمر ) األسل الظماء : ( فاالستعارة املكنية يف قوله
وأبقى على شـيء مـن   ) النفوس ( شبه به فحذف امل، ل بنفوس متعطشة إىل الدماء يعلى أكتاف اخل

وهـو جـامع الظمـأ    ، ه ـسبيل االستعارة املكنية ، لعالقة بني املشبه واملشبه ب على) ظمأى(لوازمه 
  . والرماح من الدماء ،النفوس من املاء ،  فكل من الرماح والنفوس ظمأى تنتظر االرتواء،  والتعطش

  " :ارث بن عبد املطلب سفيان بن احل" ويقول يف بيت آخر يهجو فيه 
  )2( وعبد الدارِ سادتها اإلِْمـاُء     بِأَنَّ سيوفَنا تركَتك عـبدا

فقد شخص الشاعر السيوف ) ا ًبأن سيوفنا تركتك عبد(فالصورة االستعارية املكنية يف قول الشاعر 
ألن الترك ليس من صفة السيوف فهـي أشـياء    .وجعل هلا عن طريق التعبري اازي إرادة الفعل والترك

، ولكن الشاعر استطاع أن يقارب بني املعاين اليت تبدو للقارئ متناقضة ، حمسوسة بالفعل والترك مادية 
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ألن الشاعر مل يعرب بالطريقة التقريرية املباشـرة ولكنـه أراد   ، وهناك المالءمة بني السيوف وفعل الترك 
وتنتقل إىل املعـىن الـذي يريـده    ،  )احلقيقية ( فاأللفاظ ترتاح عن داللتها القريبة وبالتايل، معىن املعىن 

وألن التشخيص من وظائف الصورة االستعارية الـذي  . الشاعر من خالل استعماله للتصوير االستعاري
  .قدرة الشاعر على ختيل احلياة فيما ال حياة فيه : يعين فيما يعنيه 

  :مطلعها  اليت )ε(يف مطلع قصيدة مدح ا الرسول  ويقول حسان بن ثابت
  )1(متكَلِّم لمحـاوِرٍ بِجــوابِ         هلْ رسم دارِسة الْمقَامِ يبــابِ

ففي مقدمة طللية يصف ، ) متكلم حملاور جبواب : ( والشاهد عندنا قوله على سبيل االستعارة املكنية
الرسوم الدارسة وآثار الديار املتبقية اليت أمست خرابا يبابا بعد أن كانت  - على ج القدماء -الشاعر 

فالشاعر خبياله الواسع استطاع أن يبعث احلياة من جديد يف الديار اخلربـة  ، ملتقى لألحباب و اخلالن 
وحماورته  هطاقفالرسم الدارس اخلرب متكن الشاعر من استن، ألنه يتمثلها أمامه تتكلم و حتاور ،  ويسأهلا

ولكنه أعرض عن التصريح به وأبقى على قرينة دالة عليه وهي صفة ، و ذلك حني شبهه بإنسان متكلم 
  .فالشاعر عدل يف تعبريه عن املعىن احلقيقي إىل املعىن اازي ، التكلم و احملاورة 

  :)ε(ويقول حسان بن ثابت يف معرض الرد على الكافر املكذب لدعوة الرسول 
ابِــهيونَ ثلْكُفْرِ درٍ لعشتسابِ     مـِر اَألثْـو   )2(والْكُفْر لَيس بِطَاه

فيصـف  ) ε(املشككني يف صدق دعوة حممـد  ، وحسان بن ثابت يتصدى للمشركني من قريش 
و الشعار يف اللغة ، ما ويل شعر جسد اإلنسان دون ما سواه مـن  ، املكذب منهم كالذي يلبس شعارا 

و يقارب بني معىن اللباس والكفـر حـىت   ، فالشاعر جيعل الكفر لباسا يلبسه املشكك املرتاب ، الثياب 
فالشاعر مل ، أي أن الكفر صفة مالزمة للمكذب كلزوم اللباس جلسد اإلنسان ، يكاد جيعلهما ملتحمني 
  .سبيل االستعارة املكنية على ) مستشعر(وإمنا  أبقى على ما يدل عليه لفظ ، يذكر املشبه به صراحة 

 ) الكفر ليس بطاهر األثواب: ( و يف البيت نفسه يوظف الشاعر الصورة االستعارية املكنية يف قوله 
و أبقى على قرينـة  ) اإلنسان(فحذف املشبه به ، حيث شبه الكفر بإنسان يلبس ثيابا جنسه غري طاهرة 

االستعارية لتجسيد الشيء املعنـوي وهـو الكفـر    فالشاعر هنا وظف الصورة ، ) طاهر األثواب(تدل 
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ة ـالنجاس( : و أما عالقة املشاة اليت أوجدها الشاعر بني املدلولني هي . فيظهره شيئا ملموسا حمسوسا
  ).الكفر و اإلنسان(ني ياليت جتمع بني املعن)  و الدرن و الدنس

ان ب، نه واضحة ولتكون صورة الكافر املكذب بين ثابت إبرازها قائال يتابع حس :  
ـهانفَأَر ي قَلْبِهـَاُء ف   )1( في الْكُفْرِ آخر هذه اَألحقَــابِ     علق الشق

و أما الصورة االستعارية املكنيـة  ، لتها فقد سبق و أن أجريت هذه الصورة االستعارية املكنية و حلَّ
حيـث يسـتعني   ، ف من التصوير فحسان يكثِّ، ) نه فأرا: ( األخرى يف البيت نفسه هي قول الشاعر 
وإمنا الزيـادة يف  ، و الغرض من ذلك ليس التكلف و الصنعة ، بأكثر من صورة استعارية يف بيت واحد 

. املشكك مستوفاة عند القارئ من خالل ما ذكره الشاعر، املكذب ، فصورة الكافر ، التوضيح والبيان 
، الزمة لصاحبها و قرينـة بـه   ،  هو صفة جنسة دنسة الذي )الكفر ( ىن فحسان استطاع أن يشرح مع

ين مـا غطـى   ان أو الرو الر)  أرانه( املبالغة يف التصوير حني يقول   ويصل حسان إىل حد، وعالقة به 
شـيء  بالذي يغطي قلب الكـافر  ) الشقاء ( فيشبه . على القلب وركبه من القسوة للذنب بعد الذنب

قي ألفاظه املعبرة عـن  توالشاعر خيتار وين .)أرانه ( وإمنا ذكر شيئا من لوازمه و هو ، مل يذكره يغطي 
ن أنه صفة تعتري قلوب يفها الشاعر ليبهي لفظة قرآنية وظَّ"  الرين أو الران "فلفظه ، املعاين تعبريا متينا 

  .الكافرين دون سواهم 
بدليل اقتباسـه هلـذا املعـىن مـن قولـه      ،  ن الكرمي و تعاليمهمتأثرا بأسلوب القرآ" حسان"ويبدو

(Υ):] َالَّك لْب انَر كَ م ماَهِوبِلُى قُلَعواْان ِسكْيرة حلـديث أيب  ـبالسنة النبوية الطاهو   )2(.] ونَب

، إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء يف قلبـه   « : أنه قال، ) ε(عن النيب  )ψ(رة ـهري

 واْانكَ م ماَهِوبِلُى قُلَع انَر لْب الَّكَ [:(Υ)فذلك قول اهللا  » وإن زادت، قلبه  تاب منها صقلفإن 

ِسكْي3(  ] ونَب(.  
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وتآزرهم فيما بينهم ملناصـرة   ) بدر( ويقول حسان بن ثابت و هو يصف جيش املسلمني يف غزوة 

  : و الدفاع عن دينه ) ε(الرسول 
 دمحم ـامأَموهرآز وبِ    قَـــدري لَفْحِ الْحاِء فدلَى اَألع1(ع(  

نارا فحذف  "احلروب "إذ جعل ) يف لفح احلروب ( ستعارية يف قوله ف حسان الصورة االحيث وظَّ
و الشـاعر  . على سبيل االستعارة املكنية" لفح "و أبقى على قرينة تدل عليه وهي لفظة " نار "املشبه به 
ه عن احلقيقة إىل ااز و متكن من إزالـة الالمالءمـة يف   أن يرتاح بالصورة االستعارية يف تعبري هنا متكن

فال يريـد  ، فينقل املعىن لدى ذهن السامع من معىن قريب إىل معىن بعيد " النار "و " احلروب"املعىن بني 
  .و إمنا يريد لفحها ووهجها يف احلروب، فة واملعىن املعياري النار املعر

، بل هو مدح عـام  ) ε(و املدح عند حسان بن ثابت ليس مدحا فرديا خيص به شخص الرسول 
و سأرجئ ، وهذا من خصائص قصيدة املدح يف صدر اإلسالم ، ميتزج فيه بالفخر حينا و باهلجاء أحيانا 

  .احلديث عن هذه اخلصائص إىل حني احلديث عنها يف موضعها اخلاص 
ـ   وما فام من، ) ش لقري( يف معرض توبيخه  و ـ ، ان ـخري وفخار وسـؤدد ال يباري رج ـإذ خ

  .رانيهم و هاجر إىل املدينة بعد أن ناصبته قريش العداءهمن بني ظ) ε(الرسول 
كُــمنى اُهللا عوا زم يا لَقُصفَي      ددـؤسى واربارٍ الَ يفَخ نم 2(بِه(  

إذ اسـتطاع أن  ) من فخار ال يبارى و سؤدد ( ية قول الشاعر والشاهد يف الصورة االستعارية املكن
يوسأغرض حني احلديث ،  فجعله حيا يتحرك يبارى يف امليدان،  معنوي ءو هو شي)  الفخار( ص شخ

  .االستعارية يف املدحة النبوية عند حسان هلذا املوضوع ةعن أغراض الصور
فالشـيء  ، املشبه به وترك قرينة تدل عليه يبـارى   فقد حذف،  فالفخار كالفارس يصارع ويبارى 

  .املعنوي جمسد يف احملسوس 

                                                
  72: ، الديوان  57: البيت  -  (1)
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و ) ψ(ديق ـمبعية أيب بكر الص -) ε(و يف معرض حديث حسان بن ثابت عن هجرة الرسول 
" و" ن فهرية ـعامر ب" ، وكان بصحبتهما  ا من عند القائلة اونزو هلم )1( "أم معبد  "ا خبيمة مرورمه

  )2( "أم معبد "مع شاة ) ε(كان من معجزة الرسول او م ." بن الريقط عبد اهللا
  :يقول حسان بن ثابت 

  )3(فَإِنكُم إِنْ تسأَلُوا الشاةَ تشهـد     سلُوا أُختكُم عن شاتها وإِنائهـا
از فقد عبان بن ثابت عن هذا احلدث العظيم عن طريق ادث واقعـي بطريقـة   عرب عن ح، ر حس

اليت )  الشاة (وهذا من وظائف الصورة االستعارية فجعل ، جمازية أخرج فيها املعىن يف صورة مستجدة 
وترك ) اإلنسان  (بل يشهد كذلك فحذف املشبه به ، وأخرس إنسانا يسأل فيجيب ، هي حيوان أبكم 

املعىن عند القارئ ألول وهلة مسـتغلقا   قد يبدو.  على سبيل االستعارة املكنية)  تشهد( قرينة تدل عليه 
يف هذا التعبري غري كافيـة  ، مدلول ، فالداللة املعجمية دال ، ألن الشاعر أحالنا  إىل املعىن ، عن الفهم 

بس الذي يعترى التعـبري  إزالة الغموض و اللّ من و البد، للوصول إىل املعىن البعيد الذي يقصده الشاعر 
ازي عن طريق التعبري ا .  

و العفـة  ، بأم أعفة ، و هو واحد منهم ، يصف حسان الصحابة ، و يف معرض االفتخار و املدح 
فهم من طبعهم ال يفعلـون مـا   ، و هي صفة إجيابية خلدهم ا القرآن الكرمي ، تعىن الكف عن احلرام 

  :فيقول . يدنسهم و ال يطمعون حىت ميلكهم هذا الطمع 

 ترفَّةٌ ذُكأَعـمهفَّتيِ عحي الْوعُ         فالطَّم ميهدرالَ ي ونَ وعطْب4(الَ ي(  
عن طريق االستعارة املكنيـة حيـث   ، كاملوت يؤدى بصاحبه إىل اهلالك ) الطمع  (إذ جعل الشاعر 

وت ـم  من الردى وهو املـه وهو يرديهـوأبقى على شيء من لوازم)  وهو املوت( حذف املشبه به 

                                                
  .وكانت نازلة حبناء يف طريق املدينة ، هي عاتكة بنت خالد  ابن منقذ بن ربيعة حمابية: أم معبد  -  (1)
إىل  ومن معه حني هاجروا) ε(مشهورة ومروية بتواتر وإسناد، وخالصتها أن الرسول " أم معبد"معجزة شاة  -   (2)

 ، ، ودعا ربه ضرعها) ε(، فأخربم أن شاا ال تدر لبنا، فمسح النيب  املدينة نزلوا خبيمة أم معبد وطلبوا منها شرابا
            142، 138ص للتوسع أكثر طالع شرح ديوان حسان بن ثابت للربقوقي ،.إذا بلبنها يتدفق لريتوي منه اجلميع

  143: ، الديوان  93: البيت  -  (3)
  305: ، الديوان  112: البيت  -  (4)
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كالعفة والبعد  -رضوان اهللا عليهم  -إذ يبني الشاعر صفات الصحابة ، والغرض بياين حمض ، و اهلالك 
  . ولكن الشاعر توسل يف سبيل ذلك ااز عن طريق الصور االستعارية، عن الطمع 

والنصر م ـسن بالء املسلمني يف هذا اليوم العظيوهو يتذكر ح) بدر ( وقال حسان بن ثابت يف يوم 

، وهو يف غمرة التذكر ، ونشوة االنتصار ، فالشـاعر يستحضـر   (Υ)املؤزر الذي نالوه بعون اهللا 
  :املاضي وكأنه ماثل أمامه فيقول 

 ـعامدي الْمنلَّ مهان ى وشالْح اتنب     تافَتهى فَتضم  ا  قَدرصع  تذَكَّر1(ت (  
ـِع صبابةُ وجد ذَكَّ   )2(رتنِي أَحبــــةً      وقَتلَى مضوا فيهِم نفَيع ورافــ
، يصـب   والصبابة هي مصدر صـب  ،) صبابـة و جد ذكرتين أحبـة ( والشاهد البياين يف قوله 

ـ . هاأي كلف بِ ، وهي صبة به ، ، فهو صب ا اهليام و الكلف:  ومعناها ة ـهذا املعىن املعجمي للفظ
بل يريد معىن آخر بعيـد  اعر ال يريد هذا املعىن القريب من اللفظ الذي أورده يف هذه القصيدةوالش ،  ،

، فهي كاملثري للتذكر حيث يدامهـه   وهي شيء معنوي شيئا ماديا حمسوسا) الصبابة ( حبيث جعل من 
) ذكرتين ( و الفعل ،  وإمنا حذف هذا الشيء املثري للتذكر ،  وأبقى على شيء من لـوازمه وه النسيان

فالشاعر يف خضم نشوة االنتصار ليس بإمكانه أن ينسى إخوانـه  . على سبيل الصورة االستعارية املكنية
فاملدح هنا امتزج بالرثاء و هي خاصية من . ، ومن هؤالء نفيع  ورافع الشهداء الذين سقطوا يف احلرب

  .خصائص املدح اإلسالمي
ويصف شجاعة الصحابة وإقباهلم علـى احلـرب رغبـة يف     بدر، وميضي حسان يف حديثه عن يوم

  :)τ("  خبيب بن عدي بن مالك" االستشهاد وهم يتمثلون قول الصحايب 

ولَسأُ تبالي حقْأُ نيلُت مسلمي أَا       في نانَكَ بٍج ي اِهللاف مصري        ع  
لى املوت كما حيرص الكفار على احليـاة ، ألـم   ،  حيرصون ع - رضوان اهللا عليهم -فالصحابة 

 ينالـذ  نبِسحت الَو [ :(Υ)يعتقدون أن احلياة احلقيقية هناك يف الفردوس و اجلنان مصداقا لقوله 

                                                
  309: ، الديوان  123و  122: البيتان  – (2)  (1) 
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ـ ،  وغايتهم األوىل مـن احلـرب   )3( ]ونقُزري مهِِبر دنع اٌءيحأَ لْا باتومأَ اِهللا يلِِبِي سوا فلُتقُ وز ـالف
  :فيقول و الشهادة ، أبإحدى احلسنني ، النصر 

ــعاماللَّو وفيالسا واينالَلُ الْمظ     ــمقَهفَوولِ وسلررٍ لدب موا يفَو1( و(  
فالشاعر هنا يصور )  وفوقهم ظالل املنايا " : (  حسان"و الشاهد يف الصورة االستعارية املكنية قول 

ليـربز  ) ظـالل  ( ، فحذف املشبه به ، وترك ما يدل عليه وهو لفظ  يا كالشجر الوارف الظاللااملن لنا
، فاملوت  ، صورة الشجرة اليت هلا ظالل وارفة يستظل ا عابر السبيل يف صورة مجيلة) املنايا  (الشاعر 

تصوير صار ذا نفع وفائدة معنوي أضحى عند الشاعر شيئا حمسوسا ملموسا ، فاملوت ذا الشيء وهو 
  .   و ليس كما هو املتعارف عليه أنه ردى و هالك 

 :وهجاء املشركني  يقول حسان) ε(ابة الرسول حويف معرض الفخر بقومه مث بص
 هِـــماعياةُ بِأَشوالْغ فَطَار  مــــرتخونَ أَنْ يظُني ه2( إِلَي(  

ن يو يقصد بالغواة كفار قـريش الـذ  ) فطار الغواة : ( ول الشاعرو الشاهد يف الصورة االستعارية ق
وصحابته ، وهم يعتقدون يف قرارة أنفسهم إمكانية النيـل منـه   ) ε(طاروا مع أشياعهم إىل الرسول 

استعارة الطريان لغـري  ( وهو ما يسميه علماء البالغة ،  فاستعار للغواة أجنحة  .واستعمال دينه و دعوته
لشاعر يشبه الغواة  بالطيور تطري إىل مبتغاها مستعملة يف ذلك أجنحتها لقطـع املسـافة   فا. )ذي جناح 

وذلك على سبيل االستعارة املكنية حني ، وصحابته  )ε( كذلك الغواة يسرعون إىل لقاء النيب، بسرعة 
  ) .طار(عليه تدل و أبقى على قرينة ) الطيور(حذف املشبه به 

لتصریحیة في الِمدحة النبویة عند حسَّان ب ن ثاب ت   الصورة االستعاریة ا - 2.2
  :  وهو يصف شعره يف معرض االفتخار بنفسه  يقول حسان

  )3(لسانِي صارِم الَ عيب فيــه    و بحرِي الَ تكَدره الدالَُء 

                                                
  169: آل عمران ، اآلية : سورة  -  (3)
  310: ، الديوان  125: البيت  -  (1)
  431: ، الديوان  147: البيت  -  (2)
  66: ، الديوان  32: البيت  -  (3)
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علـى سـبيل   )  حبري( و صرح باملشبه به ) الشعر ( بالبحر فحذف املشبه " شعره"لقد سبه الشاعر 
املثال االستعارة التصرحيية و قد سبق و أن أجريت هذه االستعارة و حللتها يف ضوء املفهـوم احلـديث   

  .للبالغة

وتعرض هلجاء املشركني  )ε(وقال حسان يصف جيش املسلمني يوم بدر ، وبعد أن مدح الرسول 
، حببل اهللا املتني ،  باحملجة البيضاء ، م راح الشاعر يفتخر بشريعة اإلسال، يف احلرب    هزميتهموذكر ، 

و يقـول  . بالعروة الوثقى اليت أمر اهللا باالعتصام ا دون غريها من دعاوى اجلاهلية كالعصبية و القبلية
  : حسان

  )1(مستحكَمٍ من حبالِ اِهللا ممـدود   مستعصمني بِحبلٍ غَيرِ منجــذمٍ

) الشـريعة  (إال أنه حذف املشبه ، حمكم غري منقطع ، ر الشريعة اإلسالمية حببل متني لقد شبه الشاع
فقد انتظر الشاعر ألفاظه من بيئته البدويـة  ، على سبيل االستعارة التصرحيية ) حببل (وصرح باملشبه به 

تعصام داللة قويـة  و يف االس، الدين اإلسالمي و قوة شريعته  متانةفاختار احلبل دون سواه للداللة على 
أننا معاشر املسلمني متحدون ومنضوون حتت لواء : فكأن الشاعر يريد أن يقول، على االحتاد والتماسك 

 :(Υ) وهـو يشري إىل قولـــه ، وغرينا ال لواء هلم سوى العصبة والقبيلـة ، العقيدة املتماسك 
] واعتصوا بِمحاِهللا لِب جميعالَ ا و فَتوقُركُذْاا ووا نِرعماِهللا ت لَعكُيكُ ذْإِ منتأَ معـ  اًءد ـ  فلَّأَفَ بين 
 مكُلَ اُهللا نيبي كلذَكَ، ا هنم مكُذَقَنأَفَ ارِالن نم ةرفْا حفَى شلَع متنكُا وانوخإِ هتمعنِبِ متحبصأَفَ مكُوبِلُقُ
آياتلَ هكُلَّعم تهتوذلك مـدعاة للتـدبر   ، وحذف املشبه من الكالم مقصود عند شاعرنا   )2( ] ونَد

وبالتاىل يتطلب منه بـذل  ) درجة الصفر للكتابة ( فالقارئ يتعامل مع نص ليس يف مستوى ، والتفكر 
ري بـل يعـدل   باشرة والتقريرية يف التعباملل أسلوب فحسان ال يتوس، جمهود إضايف إلدراك مراد الشاعر 

ويأخذ بالقارئ بعيدا حنو العمق ولكنـه ال يصـل إىل حـد    ، للغة ليكسر منطيتها و معياريتها اويرتاح ب
  .التعمية و الغموض
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وهـي أبيـات    " أم معبـد  " مع شاة )ε(وملا مسع حسان بن ثابت اهلاتف يذكر معجزة الرسول 
   )3(منسوبة إىل اهلاتف الذي يسمعون صوته و ال يدركون صاحبه 

  )4(فَإِنكُم إِنْ تسأَلُوا الشاةَ تشهـد      سلُوا أُختكُم عن شاتها وإِنائهـا
بِــدزم اةةُ الشررِيحٍ ضبِص لَه    ـــتلَّبحلٍ فَتائح اةا بِشاهع1( د(  

  ) 2(في مصدرٍ ثُم مــورِد  فَغادرها رهنا لَديها لحالـــبٍ    يرددها
  " اهلاتف " فقال حسان جياوب 

  )3(لَقَد خاب قَوم غَاب عنهم نبيهم    وقُدس من يسرِي إِلَيهِم ويغتدي 
دــدجورٍ ممٍ بِنلَى قَولَّ عحو   ـمقُولُهع لَّتمٍ فَضقَو نلَ عحر4(  ت(  

، و يف معرض ) و حل على قوم بنور جمدد : (والشاهد الصورة االستعارية التصرحيية يف قول الشاعر 

و افتخاره بقومه األنصار الذين تطهـروا و ، عنهم ) ε(هجائه لقريش اليت خاب سعيها جرة النيب 

الذين ، فادحة لقريش  و بقدر ما كانت اهلجرة خسارة. إليهم )ε(تقدست أرواحهم جرة الرسول 

بل ، و منحة ربانية  فقد كانت مبثابة البشرى لألنصار، على ضالهلم و غوايتهم  )ε(تركهم النيب 
  .كانت نورا جمددا على حد تعبري الشاعر 

شريعة ( فعمد إىل حذف املشبه ، ) النور ( مبثابة ) شريعة اإلسالم ( فقد جعل حسان جعل 
و اجلامع بني املدلولني اإلشعاع و التوهج ، و ذلك لغاية بيانية ) النور ( به به و صرح باملش) اإلسـالم 

فجاء نور اإلسالم و أضاء هلا مسريا و خلَّصها ، فقد كانت اجلزيرة العربية تتخبط يف دياجري اجلاهلية 
اإلسالمية لتغري وجاءت الشريعة ، من و ثنيتها ، وأخرجها من ظلمات اجلاهلية إىل نور اإلسالم الساطع 
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فاهللا ، يف القرآن ثالثا و أربعني مرة ) النور ( و قد وردت لفظة  . من عقيدة قريش الوثنية إىل التوحيد 

)Υ(]  ِضاالَر و اتومالس وراُهللا ن....[. )5(   

خيرج الناس من الظلمات  و هو )6( ]قَد جاَءكُم من اِهللا نور وكتاب مبِني...   [و اإلسالم نور من اهللا 

 و هنِذْإِبِ ى النورِلَإِ اتملُالظُّ نم مهجرِخي و،  مِالَالس لَبس هانوضرِ عبات نِماُهللا  هي بِدهي [إىل النور 

يهيهِدلَإِ مى صراط مستاء به الرسول واملفلحون من الناس هم من اتبعوا هذا النور الذي ج )1( ] .يمٍق

)ε ( و آمنوا به و نصروه]  ... فَالذين آموا بِنه و عزروه و نصروه و عباتوا النور ي أُالذلَزِن معه 

نبيا ورسوال فهو على  )ε(ومن رضي باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد  )2( ].ونَحلفْمالْ مه كئلَوأُ

  . )3(]... هبر نم ورٍى نلَفَهو ع مِالَالسل هردص اُهللا حرش نمفَأَ [نور من اهللا 
و ال ختلو املدحة النبوية عند شعراء املدح النبوي من وصف الشريعة اإلسالمية بالنور ، أو وصف  

  ) :بدر(يف يوم " كعب بن مالك " يقول ، بأنه هو النور ، وجاء بالنور ) ε(الرسول 

  ينف هعبتي ثُم ابهولُ شسبِ      ا الرهلَى الشلٌ عفَض يئٌ لَهضر مون  
  " :عبد اهللا بن رواحة"و يف ذلك يقول  

رِهـيا بِغينف لْهدعن لَم اهنا     أَطَعيادلِ هاللَّي ـةي ظُلْما فا لَنابهش  
  )بانت سعاد (شهورة يف بردته امل" كعب بن زهري "و يقول 

اُء بِـهضتسي ورولَ لَنسلُــولُ     إِنَّ الرساِهللا م وفيس نم دنهم  

                                                
  35: لنور ، اآليةا: سورة  – (5) 

  15: املائدة ، اآلية:سورة  –  (6)
  16: املائدة ، اآلية:سورة  –  (1)
  157: األعراف ، اآلية:سورة  –  (2)
  22: الزمر ، اآلية : سورة  -  (3)
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) مأوسهم وخزرجه(على األنصار) ε(ويضيف حسان بن ثابت يف معرض ذكر أفضال الرسول 
  :قائال 

  )4(لَّت علَيهِم بِأَسعد رِكَاب هدى ح      لَقَد نزلَت منه علَى أَهلِ يثْـرِبٍ
وهي جنوم يهتدى ا يف ظلمات ) كركاب هدى (، الذي حذفه وهو املشبه ) الوحي(لقد جعل الشاعر 

فكأنَّ القرآن الكرمي . وهو املشبه به الذي صرح به الشاعر على سبيل االستعارة التصرحيية، الليل البهيم 

فحلول ، ونقيضه النحس ، اليمن : وأصل السعد ، وم السعد مبثابة جن) ε(الذي أُنزل على حممد 

  .بالقرآن على األنصار مبثابة السعد واليمن والربكات) ε(الرسول 
  .فقد حلَّق الشاعر خبياله ، وأخذ معه القارئ إىل النجوم العلى لينتزع منها صورة رائعة لتعبريه

  :يقول ) ε(ويف مدح حسان بن ثابت للنيب  
  ما أَتانا رسولُ الْمليــــــك بِالنورِ والْحق بعد الظَّلَـم فَلَ

ــــهصعن لَمو ها إِلَيكَنر   مــرضِ الْحأَر نا ماناةَ أَتغَد  
يكلولَ الْمسر قْتدا صقُلْن و     ـــــما أَقينفا ونإِلَي لُم1(ه(  

فحذف املشبه ) النور( بـ ) الوحي ( حيث شبه ) أتانا رسول املليك بالنور ( وله والشاهد يف ق
و قد أسهبت يف شرح الصورة االستعارية السابقة مبا ، وصرح باملشبه به على سبيل االستعارة التصرحيية 

  .فيه الكافية
فإن ، وية عند حسان بن ثابت وبعد حتليل الصورة االستعارية بنوعيها املكنية والتصرحيية يف املدحة النب

ما الدافع وراء استعمال حسان و توظيفه للصورة االستعارية املكنية على حساب : السؤال الذي يطرح 
  .الصورة االستعارية التصرحيية ؟ 

إنَّ املستقرئ لشعر املدحة النبوية عند حسان يـجد أنه وظف الصورة االستعارية املكنية أربع عشرة 
  .يف حني مل يوظف الصورة االستعارية التصرحيية سوى مخس مرات، مرة 

من أمجل الصور ، واملنطلق ) االستعارة املكنية( أنَّ القدماء جيعلون هذا القسم من االستعارة : واجلواب 
اعتبار اجلامع بني : ( هو" عبد القاهر اجلرجاين "واألساس يف التقسيم عند ، يف ذلك هو وجه الشبه 

                                                
  144: ، الديوان  100: البيت  -  (4)
  431: ، الديوان  142إىل  140: األبيات -  (1)
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كاستعارة النور للبيان و احلجة ، أن يكون الشبه مأخوذا من الصور العقلية «و حدها  )طرفيها 

ي الذ وروا النعبات وΥ(:]  ... ( النافية للريب كما يف قوله، الكاشفة عن احلق و املزيلة للشك 

وال على هيئة ، وهذا شبه لست حتصل منه على جنس و ال طبيعة و غريزة ...)2( ] ... هعم لَزِنأُ
  . )3(»وإمنا هي صورة عقلية ، وصورة تدخل يف اخللقة 

  :و هذا ما جنده عند حسان بن ثابت يف قوله  
ياتـدعصةَ مناألع ارِينلُ الظِّ     با األسهافلَى أَكْتاُء ـَمع  

الشتياق إىل الدماء ا: فما هو اجلامع بني الرماح والنفوس الظمأى ؟ واجلواب هو يف وجه الشبه
  .فالشوق شيء معنوي وصفة عقلية ، والتعطش إليها 

  وكذلك يف قوله 
 دـدجورٍ ممٍ بِنلَى قَولَّ عحو    مقُولُهع لَّتمٍ فَضقَو نلَ عحر1(ت( 

  :وكذا يف قوله 
  )2(ا اإلِْمـاُء وعبد الدارِ سادته     بِأَنَّ سيوفَنا تركَتك عـــبدا

واجلامع بني املشبه به ، فالسيوف هنا أشياء مادية حمسوسة ، جعلها حسان متلك إرادة الفعل و الترك 
وهي صفة عقلية كما أن يف االستعارة املكنية ، ) اإلذالل و االحتقار ( احملذوف ، والشبه املذكور هو 

اليت يتراءى فيها التشبيه بعد تأمل وإعمال ) التخييلية االستعارة(وهي من قبيل ، إخفاء للمشبه به و ستره 
وال خيفى على الدارس ما يف الرمز واإلشارة من متعة ومجال ، وفيها يحذف املشبه به ويرمز إليه ، فكر 

  .مما يدفعه إىل البحث والتقصي والوصول إىل املعىن بعد بذل جهد 
  :بویة عند حسَّان بن ثابت أغراض الصورة االستعاریة في الِمدحة الن. 3

يقف على األغراض اليت وظف الشاعر ، إنَّ املتمعن يف دراسة املدحة النبوية عند حسان بن ثابت 
  :وهي احملاور اليت تدور حوهلا املدحة النبوية و أهم هذه األغراض ، التصوير البياين االستعاري لتحقيقها 

                                                
  157: ية األعراف ،  اآل: سورة  -  (2)
  49أسرار البالغة ، ص : عبد القاهر اجلرجاين  -  (3)
  144: ، الديوان  97: البيت  -  (1)
  60: ، الديوان  12: البيت  -  (2)
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تصويرها بأا العروة الوثقى اليت ينبغي على املسلمني إبراز مكانة الشريعة اإلسالمية ، و. 1
 .االستعصام ا و االنضواء حتت لوائها

  :وذلك من خالل قول حسان
وددمالِ اِهللا مبح نكَمٍ محتسمٍ      مـذجنرِ ملٍ غَيببِح نيمصعتس3( م(  

 :حسان،وذلك من خالل قول ) Υ( ووصفها بأا نور من اهللا
الظَّلَــم دعب قالْحورِ وبِالن يــــــكلولُ الْمسا رانا أَت4( فَلَم(  

جاء ذا النور ، ليخرج قريشا بل البشرية مجعاء ، من ظلمات اجلاهلية وضالالا ، )ε(وأنَّ رسول اهللا 

كانوا يف ظالم دامس ، ظالم على األنصار مبثابة حلول النور عليهم بعد أن ) ε(وأن حلول الرسول 
  :الشرك و الوثنية ، وذلك من خالل قول حسان

 دـــدجورٍ ممٍ بِنلَى قَولَّ عحو   ـمقُولُهع لَّتمٍ فَضقَو نلَ عحر1(ت(  
من عند ربه هو مبثابة البشرى والسعد والربكة اليت حلَّت علـى  )ε(وأنَّ الوحي الذي جاء به حممد 

  :عليهم ، وهجرته إليهم ، يقول حسان) ε(صار قوم الشاعر حبلول الرسول األن
   )2( رِكَاب هدى حلَّت علَيهِم بِأَسعد      لَقَد نزلَت منه علَى أَهلِ يثْـرِبٍ

واالفتخار ببسالتهم ، واستماتتهم يف احلروب ضد  –رضوان اهللا عليهم  –مدح الصحابة . 2

 : والذود عن دينه ، وذلك من خالل قول الشاعر )ε(ني بغية نصرة الرسول املشرك

وهرآز قَـــد دمحم ـاموبِ     أَمري لَفْحِ الْحاِء فدلَى اَألع3(ع(  
  :وقوله

ياتـــدعصةَ مناألع ارِينلُ الظِّ    با األسهافلَى أَكْتـع4(اُء ـم(  
                                                

  136: ، الديوان  78: البيت  -  (3)
  431: ، الديوان  140: البيت  -  (4)
  143: ، الديوان  97: البيت  -  (1)
  144: ان ، الديو 100: البيت  -  (2)
  72: ، الديوان  57:  البيت  -  (3)
  60: ، الديوان  12: البيت  -  (4)
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عفة ، ومن شيمهم البعد عن الطمع ، والوفاء يوم اللقاء ؛ لقاء األعداء والصرب على وأنَّ الصحابة أ
  :حتمل الشدائد ، و يف ذلك يقول حسان

ـمهفَّتيِ عحي الْوف ترفَّةٌ ذُكعُ       أَعالطَّم ميهدرالَ ي ونَ وعطْب5(الَ ي(  
فَو ولِ وسلررٍ لدب موا يفَووعاماللَّو وفيالسا واينالَلُ الْمظ   ـم6( قَه(  

ودينه  )ε(وحسان ال ينسى متجيد الشهداء وختليد مآثرهم ، هؤالء الذين قدموا أنفسهم فداًء حملمد 
فحسان يتذكرهم ، وخيُـص بالذكـر . وجادوا بكل غال ونفيس ، واجلود بالنفس أمسى غايات اجلود

  :فيقول ) فعا نفيعا و را( 
عافرو عفَين يهِما فوضلَى مقَت ــــةً    وبنِي أَحتذَكَّر دجةُ وابب1( ص(  

  .وحده بل يفتخر بصحابته )ε(ويف هذه الصورة االستعارية ، جند الشاعر ال ميدح الرسول 
اجا جيعل التمييز بينهما من وما نلحظه يف مدحة حسان النبوية ، هو امتزاج املدح بالفخر امتز

الصعوبة مبكان ، وهو فخر متميز ، ليس فيه غلو وال تعصب ، وهو فخر باجلماعة واألمة ، فخر جيسد 
  .املعاين اجلديدة اليت دعا إليها الدين اجلديد

 فاملدح يف القصيدة اجلديدة اليت ظهرت يف صدر اإلسالم قرين الفخر ، والشاعر اإلسالمي ال ميدح
رغبة يف التكسب أو صونا للقبيلة ، أو اعترافا باجلميل ، بل ميدح متجيدا للدين اإلسالمي وتبشريا 

  .بتعاليمه

، وميدح رسالته اليت أُمر بنشرها  )ε(وحسان حني ميدح الصحابة ، فهو ميدح من خالهلم الرسول 

عبقريا حىت يقصد باملدح  ، وليس زعيما أو ليس ممدوحا كبقية املمدوحني )ε(فالرسول . وتبليغها
وإمنا كلَّف ، السراج املنري الذي مل يطلب من أحد أن ميدحه ، البشري النذير ، بل هو نيب اهلدى ، وحده 

  .حسانا ومن معه من الشعراء ، بالرد على هجاء املشركني وأكاذيبهم
  .بهم وأراجيفهم الترهيب من الكفر والتنفري منه ، والتعريض باملشركني والرد على أكاذي. 3

                                                
  305: ، الديوان  112: البيت  -  (5)
  310: ، الديوان  125: البيت  -  (6)
  309: ، الديوان  123: البيت  -  (1)
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  "أيب سفيان بن احلارث بن عبد املطلب " وذلك من خالل قول حسان بن ثابت يف هجاء 
  )2(وعبد الدارِ سادتها اإلِْمـاُء     بِأَنَّ سيوفَنا تركَتك عـبدا

شخصية كما كان فهو ال يهجو بالصفات اخللقية وال بالعيوب ال، فحسان يرد على اهلجاء باهلجاء 
وهذه ميزة قصيدة املدح يف ، وإمنا يلجأ إىل هجاء قريش بأيامها ومواقعها ، يفعله الشعراء اجلاهليون 

على " أيب سفيان"فحسان يركّز يف رده على هجاء . حيث تمزج كذلك باهلجاء، العصر اإلسالمي 
  .وكيف تولّى منهزما ، هوانه وسوء مرتلته يوم احلرب 

ركها و كفرها كما أن حسر قريشا بشو ذلك من خالل قوله ،انا يعي:  
  )1(مستشعرٍ للكُفْرِ دونَ ثيابِه       و الكُفْر لَيس بِطَاهرِ اَألثْوابِ 

يالزمه ، و الكافر شقي تعيس . والبسه جنس كذلك ، فالكفر عند حسان لباس جنس غري طاهر 
  . يهلكهالشقاء و يغطّي الران قلبه حىت

  :فيقول 
 هانفَأَر ِقَاُء بِقَلْبِهالش قلقَابِ    عاَألح هذه ري الكُفْرِ آخ2(ف(  

، و حماولة القضاء عليه ،و الكفار عند حسان كالغواة يف إقباهلم على استئصال شأفة الدين اإلسالمي 
  :حيث يقول 

إِلَي     هِــماعياةُ بِأَشوالغ فَطَار مـَر   )3(ه يظُنونَ أَنْ يخت

  .فاستعار حسان للغواة أجنحة و كأم طيور جارحة يف انقضاضها على فريستها 
، ويف اعتقادي أن حسان بن ثابت قد وفق يف تصويره للمعاين اليت أرادها من خالل املدحة النبوية 

من عفة ووفاء و بعد عـن : ن ا فحني مدح الصحابة أفاض يف ذكر الصفات احلميدة اليت يتصفو
وحني ذكر إقدامهم على احلرب  أجاد يف تصوير ذلك من ذكر األلفاظ املعربة عن املعاين اليت ، الطمع 

على أكتافهم األسـل ، ظالل املنايا ، لفح احلروب : وانتقاها من املعجم الداليل للحرب ، قصدها 
فشرح اللفظة تشرحيا و بني سوءها ، كفر و التنفري منه و قد أبدع حسان يف الترهيب من ال. الظماء 

                                                
  63: ، الديوان  23: البيت  -  (2)
  .69ص : الديوان ،  47: البيت  -  (1)
  .69ص : الديوان ،  48: البيت  -  (2)
  .431ص : الديوان ،  152: البيت  -  (3)
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وال خيفى ما يف ، وأنه نور من اهللا تعاىل ، كما أنه جعل من اإلسالم حبال من حبال اهللا املتينة ، ودرا 
عن قصيد ليصف ا دين اهللا الذي ) النور ( وقد استعار حسان لفظة ، النور من إشعاع وملعان وتوقّد 

 .ا للبشرية من الظلمات و اجلاهليةجاء خالص
  :في المدحة النبوية عند حسان بن ثابت  األشكال النحوية للصورة االستعارية -4

ويف ضوء تعامل ، بعد أن حتدثنا عن أنواع الصورة االستعارية وخمتلف أغراضها يف شعر املدحة النبوية 
يتجه بتعبريه حنو ، فالشاعر وهو يبدع . التعاملالشاعر مع اللغة والعالقات اليت يبتكرها من خالل هذا 

فال يكتفي ، و يعدل ا عن احلقيقة ، عليه أن يرتاح بلغته ، وحىت حيقق هذا اهلدف ، اجلمال والفنية 
فال بد أن يتوسل ال عقالنية اللغة يف بعض ، ) درجة الصفر(بالكتابة املعيارية أو ما يسمى بالكتابة عند 

فيغدو فيها الغموض مسة مجالية . ع ا حنو الغموض ليكسر طابع النمطية والتقريريةكما يدف، األحيان 
  .بشرط أال يتحول إىل اإللغاز والتعمية

كما يصنعه الرسام بواسطة ، يصنع اجلمال بالكلمات ، يدفع اللغة يف اجتاه مجايل  «: فالشاعر قد 
اعر أال حييد عن القواعد النحوية اليت ينبين عليها وعلى الش. كما يقول أحد النقاد الغربيني )1( »األلوان 
ويف ضوء العالقات اجلديدة اليت تسعى إىل حتقيقها البالغـة احلديثـة كاالحنراف والالمالءمة . الكالم

ميكن للصورة االستعارية أن تتخـذ عدة أشكال حنويـة يف املدحة النبوية عند حسان ، واالنزيـاح 
نسبة إىل (واالستعارة االمسية ) نسبة إىل الفعل ( ه األشكال باالستعارة الفعلية وتتلخص هذ، ابن ثابت 

  .واالستعارة بالصفة) االسم 
  :االستعارة الفعلية -1.4

وبني الفعل ، تكون االستعارة بالفعل حني نلمح المالءمة داللية بني الفعل والفاعل من جهة  
ل أو االحنراف الواقع بني الفعل والفاعل أو بني الفعل يؤدي االضطراب احلاص. واملفعول من جهة ثانية

وال يزول هذا االضطراب إال من خالل تشبيه أو مشاة ، واملفعول به إىل اضطراب يف فهم النص 
  .تزيل هذا االحنراف ) عقلية/عملية(

  :وهي نوعان 
  :يقول حسان بن ثابت  :استعارة فعلية مع الفاعل-أ     

                                                
  82ص -الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية: نقال عن صبحي البستاين  -  (1)
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  )2(بِقَلْبِه فَأَرانه         في الكُفْرِ آخر هذه اَألحقَاب  علق الشقَاُء

و لكنه أُسند يف هذا البيت إىل الشقاء الذي هو ، يتطلب يف اللغة فاعال حيا متحركا ) علق ( فالفعل 
 إال من  خلقت احنرافا ال ميكن إزالته، و عالقة الالمالءمة هذه بني الفعل و الفاعل ، معىن جمرد الحي

  :خالل املشاة التالية 
 
  علقة        )  ج(     الشقاء                       ) أ( 

  )أ،د(مثل                                                             =                     
  تتمكن، تعلق ،تلتصق )د(ضد السعادة               ، يعين التعاسة)ب(

ليؤلف ) ج د(من العالقة املعيارية ) د(والعنصر ) أب(من العالقة املعيارية ) أ(شاعر العنصر لقد أخذ ال
  .قائمة على عالقة احنرافية ) أد(جمموعة جديدة 

أي إذا كان ، و تبقى االستعارة فعلية بقطع النظر عن ورود الفاعل مؤخرا عن الفعل أو مقدما عليه 
و الذي يف )   أران (فالفعل ،) فأرانه: (ن بن ثابت يف البيت نفسه و كذلك قول حسا. فاعال أم مبتدأ 

، ) الشقاء (الذي يعود على ) هو(ولكنه أُسند يف هذه اجلملة إىل الضمري املستتر، اللغة يتطلب فاعال حيا 
 خلقت احنرافا   ) هو(والضمري املستتر ) أران( وعالقة الالمالءمة بني الفعل ، وهو معىن جمرد ال حي 

 :واضطرابا يف فهم النص ال ميكن إزالته إالّ من خالل املشاة التالية 
  الرََّّّّّّّّّّّّان        )  ج(     )                       الشقاء(هو ) أ(

  )أ،د(مثل                                                         =                     
  يغطي على القلب) د(عادة               ضد الس، يعين التعاسة)ب(

) ج د(من العالقة املعيارية ) د(و العنصر ) أب(من العالقة املعيارية ، ) أ(لقد أخذ الشاعر العنصر 
  .قائمة على عالقة احنرافية) أد(ليؤلف جمموعة جديدة 

  :استعارة فعلية مع املفعول به -ب
  :يقول حسان بن ثابت    

كُمتلُوا أُخس دهشاةَ تأَلُوا الشسإِنْ ت كُما        فَإِنهائإِنا وهاتش ن1(ع(   

                                                
  .69ص :الديوان ،  48: البيت  -  (2)
  .143ص : الديوان ،  93: البيت  -  (1)



 صورة االستعارية في المدحة النبوية عند حسان بن ثابتالفصل األول                               ال

 66

ألن الشاة ال تسأل ، هي عالقة المالءمة ) الشاة ( باملفعول به ) تسألوا ( إنَّ العالقة اليت تربط فعل 
  : من خالل املشاة التالية وال ميكن إزالة هذا االحنراف إال، وإمنا الذي يسأل  هو اإلنسان ، يف احلقيقة 

 
  اإلنسان       )  ج(          الشاة                       ) أ(

  )أ،د(مثل                                                   =                               
  يشهـد) د(أخرس                         ، حيوان أبكم ) ب(  

  ) .ج د(، ) أب(أُخذ كل عنصر منها من جمموعة معيارية ) أد(جمموعة جديدة  نالحظ هنا والدة
  :االستعارة االسمية  -2.4

  :وتكون االستعارة امسا يف أشكال حنوية متعددة نتوقف عند أهم ما ورد يف املدحة النبوية  
فاعل قد تؤدي أيضا إىل إنَّ العالقة االحنرافية بني الفعل وال :الفاعل يف اجلملة الفعلية / االسم  -أ

. يدور هذه املرة حول الفاعل ) مضمر(وذلك عندما تتم إزالة االحنراف بواسطة تشبيه ، استعارة امسية 
  . والذي يدلّنا على ذلك هو السياق العام ، وتكون االستعارة تصرحيية بينما هي مكنية يف لفظ الفعل 

  " :أيب سفيان بن احلارث"بن ثابت يف هجاء ومن أمثلة ذلك يف املدحة النبوية قول حسان 
  )1(ا        وعبـد الـدارِ سادتهـا اِإلماُء ًبِـأَنَّ سيوفَنا تركَـتك عبـد

هي عالقة ) والعائد على السيوف " هي"الضمري املستتر ( والفاعل ) ترك (إنَّ العالقة بني الفعل 
اليت يعود عليها ( والسيوف ) املسند إليه ( د هو الشبه بني  اإلنسان والذي أجاز هذا اإلسنا، احنرافية 

وليست يف الفعل ) السيوف(والسياق العام هو الذي دلنا على أن االستعارة ) الضمري املستتر هي 
  :ألن التشبيه املضمر هو كالتايل ) تركت(

  )مشبه به (ك الناس ) = حمذوف( )السيوف(مشبه   
                 

  . تركت   
وذلك على سبيل االستعارة  .بعد حذف املشبه به حذفا تاما، إىل املشبه به ) تركت (لقد أسند الفعل 

  .املكنية

ركاب (لألنصار بـ )  ε(وكذلك قول حسان بن ثابت يف تشبيه الوحي الذي جاء به الرسول 
  .ةو هي كالنجوم اليت حلّت على األنصار بالسعد واليمن والربك، ) اهلدى 

                                                
  .63ص : الديوان ،  23: البيت  -  (1)
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 دعبِأَس هِملَيع لَّتى حده ثْرِبٍ       رِكَابلِ يلَى أَهع هنم لَتزن 2(لَقَد(  
، ألن النجوم يف احلقيقة ال ترتل ، عالقة احنرافية ) ركاب هدى(والفاعل ) نزل(العالقة بني الفعل 

والسياق  )النجوم(، ركاب هدى املسند إليه و"آيات القرآن"والذي أجاز هذا اإلسناد هو الشبه بني 
  ):نزلت(وليست يف الفعل ) ركاب هدى(العام هو الذي دلنا على أن االستعارة يف االسم 

  مشبه به ) ركاب هدى (ك   النجوم ) = آيات الوحي(مشبه حمذوف 

     .نزلت                 

 ك على سبيل االستعارة التصرحييةوذل. إىل املشبه به بعد حذف املشبه حذفا تاما) نزلت ( لقد أسند فعل 
  :وما يقال عن هذه األمثلة يقال كذلك عن الصور االستعارية الواردة يف الشواهد التالية 

 عافرو عفَين يهِموا فضلَى مقَتـةً         وبنِي أَحتذَكَّر دجـةُ وابب1(ص(   

، هي عالقة ) الصبابة(الذي يعود على ) هي(املستتر والفاعل الضمري ) ذكّر(فالعالقة بني الفعل   
. وليس يف الفعل ذكّر) الفاعل(احنرافية ، والسياق هو الذي دلّ على أن االستعارة يف الضمري املستتر هي 

يسند الفعل ذكّر إىل املشبه به ، بعد حذف ، وبعد إجراء عملية املشاة اليت تقوم عليها االستعارة أصال 
 .ا تامااملشبه حذف

  :وكذلك يف قول الشاعر يف مدح الصحابة وذكر صفام احلميدة 

 عالطَّم ميهدرالَ ي ونَ وعطْبالَ ي           مهفَّتيِ عحي الوف ترفَّةٌ ذُك2(أَع(   
به القائم والذي أجاز هذا اإلسناد هو الش، عالقة احنرافية ) الطمع(والفاعل ) يردي(فالعالقة بني الفعل

وليست يف ) الطمع(والسياق العام هو الذي دلنا على أن االستعارة يف . والطمع) املسند إليه( بني الردى 
وبعد إجراء املشاة بني طريف االستعارة اليت هي يف األصل تشبيه نالحظ أن الفعل يردي . الفعل يردي

  .يف األشكال السابقة كما رأينا،أسند إىل املشبه بعد حذف املشبه به حذفا تاما 
  :كذلك يف قول حسان بن ثابت

                                                
  .144: الديوان ،  100: ت البي -  (2)
  .309ص : الديوان ،  123: البيت  -  (1)
  .305ص : الديوان ،  112: البيت  -  (2)



 صورة االستعارية في المدحة النبوية عند حسان بن ثابتالفصل األول                               ال

 68

 مـرتـخونَ أَنْ يظُـني هإِلَي         هِمـاعياةُ بِأَشـوالغ 3(فَطَـار(  
وإمنا ، هي عالقة احنرافية ، ألنَّ الغواة بشر ال يطريون ) الغواة(والفاعل ) طار(فالعالقة بني الفعل 

والذي أجاز اإلسناد بني  . جلامع السرعة بني الغواة والطيور) الطريان(هلم استعار حسان بن ثابت 
والسياق العام هو الذي دلّنا على أن االستعارة يف . الطيور والغواة هو جامع السرعة ، كما أسلفت

إىل توضح لنا أن الفعل طار أُسند ، ألنّ املشاة  اليت هي أصل االستعارة ، الغواة وليس يف الفعل طار 
  .املشبه بعد حذف املشبه به حذفا تاما

  
  

  : اخلرب يف اجلملة االمسية -ب 
، ليتم به معىن اجلملة ، ) مسند إليه(نسندها إىل املبتدأ ) مسندا(يكون اخلرب يف اجلملة االمسية صفة 

دم وذلك من خالل ع، ففي مثل هذا البناء النحوي تكون االستعارة يف لفظ اخلرب . وحتصل به اإلفادة
 .املالءمة اإلسنادية بينه و بني املبتدأ

  :يقول حسان بن ثابت يف معرض االفتخار بشعره
  )1(لسانِي صارِم الَ عيب فيه          وبحرِي الَ تكَدره الدالَُء 

  :  إنَّّ االستعارة واقعة يف اجلملة االمسية اليت هي يف األصل تكون على النحو اآليت
  : وهو يف األصل مبتدأ باعتبار التركيب التايل، ) املشبه احملذوف(ري شع -

مع املبتدأ احملذوف  ةهو يف عالقة ال مالءم) حبر(شعري حبر ال تكدره الدالء ، واملالحظ أن اخلرب 
  :وال يزال هذا االحنراف يف البنية املعنوية إالّ بالتشبيه املضمر التايل) شعري(

 
  حبر      )  ج(                      شعري        ) أ(

  )أ،د(مثل                                            =                         
  بعيد الغور، واسع ) د(       عميق الداللة     ، صاف) ب(
  

  ). ج د(، ) أب(أُخذ كل عنصر منها من جمموعة معيارية ) أ،د(نالحظ والدة جمموعة جديدة 
                                                

  .431ص: الديوان ، 152: البيت  - (3)
  .66ص : الديوان ،  32: البيت  - (1)
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  حسان بن ثابت يف ذم الكفر وتقبيح الكافرين ويقول 
  )2(مستشعرٍ للكُفْرِ دونَ ثيابِه       و الكُفْر لَيس بِطَاهرِ اَألثْوابِ  

وهو مبتدأ يف ) الكفر(تبدو العالقة اليت تربط ، )  والكفر ليس بطاهر األثواب (ففي قول الشاعر 
 وهو اخلرب يف شكل مجلة فعلية ، عالقة ال مالءمة ، ألن  ، )  ثوابليس بطاهر األ(اجلملة االمسية و 

صفة لإلنسان الذي يلبس ثيابا ليست طاهرة ، وقد وصف الكفر وهو معىن جمرد ) ليس بطاهر األثواب(
بني املبتدأ واخلرب  فبثوب غري طاهر على سبيل االستعارة املكنية ، وال يستقيم املعىن إالّ بإزالة االحنرا

  :ك عن طريق التوضيح اآليت وذل
 

  
  اإلنسان      )  ج(            الكفر                       ) أ(

  )أ،د(مثل                                         =                           
  يلبس ثوبا غري طاهر) د(يف دنس النفس وتلوثها باملعاصي             ) ب(

  ).ج د(، ) أب(أُخذ كل عنصر من جمموعة معيارية ، ) أ د(ة جديدة نالحظ كذلك والدة جمموع
 :االسم مع اجلار و ارور - ج

ومن أمثلة ذلك قول . تظهر االستعارة يف عالقة الالمالءمة املعنوية بني االسم واجلار وارور   

  ) : ε(حسان بن ثابت يف مقدمة طللية متهيدا ملدح الرسول 
ارِسد مسلْ رابِ هواوِرٍ بِجحمل كَلِّمتابِ        مباملُقَامِ ي 1(ة(  
) رسم دراسة ( إنسانا يكلم حماورا ، فالعالقة بني املبتدأ ) رسم دراسة املقام(فالشاعر قد جعل من 

هي عالقة ، ) متكلم ( املتعلقني باخلرب املذكور يف اجلملة ) حملاور(وشبه اجلملة من اجلار وارور 
والذي برز هذا االحنراف يف البنية املعنوية التشبيه ، احلوار  فمالءمة ، ألن الرسم شيء جامد ال يعرال

  :املضمر التايل
 

  إنسان      )  ج(      رسم دارسة املقام                       ) أ(    
  )أ،د(                 مثل                            =                                          

  يتكلم وحياور) د(                   شيء مادي جامد) ب(    
  

                                                
  .69ص : الديوان ،  47: البيت  - (2)

  .67ص : الديوان ،  35: البيت  -  (1)
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إذ جعل الشاعر من الشيء اجلامد شخصا يتكلم وحياور ، وذلك على سبيل االستعارة املكنية ، ألنه 
وأبقى على شيء يدل عليه ، وهو ، بإنسان متكلم حماور ، فحذف املشبه به ) الرسم الدارس ( شبه 

  .وليس من رسم دارس، ألن احملاورة ال تكون إال من إنسان عاقل ، ) حملاور(اجلار وارور 
  :الذي هو كالعروة الوثقى ، قول حسان يف الدعوة إىل االستعصام بالدين اإلسالمي : ومن أمثلة ذلك 

   )2(ِهللا ممدود مستعصمني بِحبلٍ غَيرِ منجذمٍ        مستحكَمٍ من حبالِ ا
بدليل خمالفة ذلك للواقع ، ، ال يريد به املعىن احلقيقي ) مستعصمني حببل غري منجذم ( فقول الشاعر 

الوثقى ال انفصام  ةالذي هوكالعرو، وهو االستعصام بدين اهللا املتني ، و إمنا يريـد املعىن اازي البعيد 
  .إىل املعىن البعيد بضرب من التأويلهلا ، وقد انتقل الشاعر من املعىن القريب 
، ) حببل(الذي هو حال ، واجلار و ارور ،) مستعصمني ( ويالحظ عدم اضطراب العالقة بني 

دين ( إذ جعل . وإمنا يريد التعبري اازي، وذلك يف حال التعبري احلقيقي ، ولكن الشاعر ال يريد احلقيقة 
وهو املشبه به املذكور وذلك على سبيل االستعارة ، ) منجذمحبل غري (وهو املشبه مبثابة ، ) اهللا 

  :ويتضح ذلك من خالل التشبيه املضمر التايل . التصرحيية
 
  احلبل            )  ج(         دين اهللا                       ) أ(

جديد ولد من خالل                مولود ) ج، أ(مثل                     =                                       
  .اجلمع بني عنصرين متلفني      مستحكم ) د(           عروة وثقى يعتصم ا) ب(

  :ووصف شريعته بالنور  )  ε(وقول حسان يف مدح الرسول 
 دـدجورٍ ممٍ بِنلَى قَولَّ عح و      مقُولُهع لَّتمٍ فَضقَو نلَ عحر2(ت(     

هي عالقة ال مالءمة، حيث أن ) بنور(وشبه اجلملة من جار و ارور ) حل (فإن العالقة بني الفعل 

  ) .الضياء (مل حيل بالنور احلقيقي )  ε(الواقع ينفي ذلك ،  الرسول 
متعلقان بفاعل ) بنور(ومن حيث اإلعراب فإنَّ اجلار وارور . وإننا جـاء برسالة أو بدين كالنور

  .          بنور ) الرسول( حل : والتقدير، اجلملة  حمذوف يف

                                                
  .136: الديوان ، 78 :البيت  -  (2)
  .143ص : الديوان ،  97: البيت   (2)
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واجلامع بينهما اإلثارة ) مصرح به(بالنور ) مشبه حمذوف(فقد شبه الشاعر دين اهللا أو الوحي 
وحىت يستقيم املعىن ويزول االضطراب بني الفعل حل  وشبه . واالستهداء على سبيل االستعارة التصرحيية

  : ه مضمر حسب الترسيمة التالية البد من تشبي) بنور(اجلملة 
  النور              ) ج(دين أو الوحي                           ) أ(

مولود جديد ولد من خالل                  ) ج، أ(مثل                        =                                      
  .الم       اجلمع بني عنصرين متلفنييزيل الظ) د(           يف هديه وإرشاده) ب(

                         
  ) :ε(ويقول حسان بن ثابت يف مدح الرسول  

 الظَّلَم دعب احلَقورِ وبِالن يــــــكولُ املَلسا رانا أَت1(فَلَم(  
إذ شبه ، التصرحيية  تعبري جمازي على سبيل االستعارة) أتانا رسول املليك بالنور (ففي قول الشاعر 

أتانا (فحذف املشبه وصرح باملشبه به ، فالعالقة بني الفعل ، بالنور ) ε(الدين اجلديد الذي أتى به النيب 
هي عالقة ال ) رسول املليك(املتعلقني بالفاعل املذكور ) بالنور (وشبه اجلملة من اجلار و ارور ، ) 

وأظهر ،كشف الظالم ، و إمنا أتى بدين جديد يشبه النور، إذ أن النيب مل يأت بنور حقيقي ، مالءمة 
بوساطة التشبيه املضمر القائم يف ذهن الشاعر  فوميكن إزالة هذا االحنرا،األشياء على حقيقتها 

  :بالشـكل التايل 
  
  النور              ) ج(الدين اجلديد                       ) أ(

مولود جديد ولد من خالل                  ) ج، أ(مثل                               =                                
  .اجلمع بني عنصرين متلفني         يكشف الظالم   ) د(      يف هديه وارشاده) ب(

  .ويظهر األشياء على حقيقتها            
  : االسم املضاف يف اإلضافة    -د

) املضاف(عربية على إسناد معىن إىل معىن آخر، حبيث أن اللفظ األول تقوم عملية اإلضافة يف اللغة ال
تضطرب العالقة املعنوية بني املضاف واملضاف إليه يف ) . املضاف إليه(يصبح معرفا باللفظ الثاين 

  .االستعارة 
                                            :                        ومن أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت يف ثبات جيش املسلمني يف احلروب 

                                                
  .431: الديوان ،  145: البيت  (1)
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  )1(أَمام محمد قَد آزروه         علَى اَألعداِء في لَفْحِ احلُروبِ 
واملضاف إليه ) لفح(فيه اضطراب يف العالقة بني االسم املضاف ) لفح احلروب(ففي قول حسان 

إىل إجياد ، وقد أدى االحنراف من حيث املعىن بينهما ، ما أي عالقة منطقية بينه دإذ ال توج، ) احلروب(
، وال يزال هذا االحنراف ، وال يستقيم املعىن ، ولد من خالل اجلمع بني عنصرين خمتلفني ، كائن جديد 

  :إالّ من خالل تشبيه مضمر توضحه الترسيمة التالية 
           اللفح والنار     ) ج(احلرب                        ) أ(

مولود جديد ولد من خالل                  ) ج، أ(مثل                                =                           
  .اجلمع بني عنصرين خمتلفني    حيرق ويكوي   ) د(         تدمي ولك) ب(

على شيء من لوازمه  فحذف املشبه وهو النار، وأبقى) تلفح(كالنار ) احلرب(فقد جعل الشاعر 
  .على سبيل االستعارة املكنية) تلفح(

بالرغم من أهوال ) ε(من أمثلة ذلك قول حسان يف وفاء املسلمني يوم بدر و التفافهم بالرسول 
  :احلرب وشدائدها 

عاماللَّو وفيالس ا وايالَلُ املَنظ        مقَهفَوولِ وسلررٍ لدب موفَوا ي1( و(  
تربز ) املنايا ( واملضاف إليه ) ظالل(فيه اضطراب بني االسم املضاف ) ظالل املنايا(ففي قول حسان 

، فال توجد أي عالقة منطقية بينهما ، وإمنا أدى ) للمنايا) ( الظالل ( االستعارة بشكل واضح يف جعل 
خالل اجلمع بني عنصرين غري ولدت من ، ) أ ج(االحنراف الكائن بينهما إىل خلق عالقة جديدة 

متالئمني ، مجع بينهما الشاعر من نسج خياله ، وذلك لإلحياء حبضور املوت بقوة يف ساحة الوغى يوم 
بدر، وحىت يستقيم املعىن ويزول االضطراب بني املضاف و املضاف إليه ، ينبغي اإلشارة إىل التشبيه 

  .الذي هو أصله االستعارة، املضمر 
  :الترسيمة التالية من خالل  كوذل
  شجر كثيف     )  ج(  )                       املنـايا(املوت ) أ(    

  )أ،ج(مثل                                       =                                              
                                                

  .72ص : الديوان ،  57: البيت  -  (1)
  .310ص : الديوان ،  125: البيت  -  (1)



 صورة االستعارية في المدحة النبوية عند حسان بن ثابتالفصل األول                               ال

 73

  ظالله وارفة ممتدة) د(    دان من كل نفس ، حاضر بقوة) ب(    
  ساحة الوغـىيف          

...) الشجر الكثيف(بالشجر الكثيف الذي له ظالل وارفة ، فحذف املشبه ) املنايا(فقد شبه الشاعر 
  .على سبيل االستعارة املكنية ) الظالل ( وأبقى على شيء من لوازمه 

  .وكذلك قول الشاعر يف هجاء املكذب املرتاب ونعته بأقبح الصفات

ونَ ثلكُفْرِ درٍ لعشتسابِ مرِ اَألثْوبِطَاه سلَي الكُفْر و       ابِه2(ي(  
فالكفر عند حسان كالشعر الذي هو لباس يلي جلد ، استعارة ) مستشعر الكفر(ففي قول حسان 

اسم فاعل من غري ) مستشعر(فـ ) مستشعر الكفر(اإلنسان ، وهذه اجلملة يف األصل النحوي كاآليت 
بالرغم ، وبالتايل أحلقت هذا النوع من االستعارة باالسم املضاف يف اإلضافة ، وله معم) الكفر(الثالثي و

واملضاف إليه ) مستشعرين (من كوا يف اجلار وارور ، واملالحظ أن العالقة بني االسم املضاف 
 ينفذ إليه فال، على القلب واإلحاطة به  هفالكفر صار كالشعار يف استيالئ، هي عالقة المالءمة ) الكفر(

وليس للكفر ، وذلك ، وبالتايل فاالستشعار إنما يكون للثياب الرقيقة املوالية لشعر اجللد . إميان بعد ذلك
وال . على سبيل االستعارة املكنية ، حيث حذف املشبه به ، وأبقى على شيء يدل عليه وهو االستشعار

  :  بيه املضمر يف الترسيمة التالية وال يزول االحنراف إال من خالل التش، يستقيم  املعىن 
  )    الثوب(الشعار )  ج(        الكفر                       ) أ(    

  )أ،ج(مثل                                         =                                       
  يغطي جسم اإلنسان) د(      يغطي القلب ويستويل عليه ) ب(    

  : االستعارة بالصفة - ه
، ليس من أجل حتديد ماهية فكرة رئيسية  أو إكماهلا ، النعت صفة معينة نلحقها باالسم املوصوف 

وإمنا هي من أجل إظهار خصائصها ، وجعلها أكثر بروزا وأكثر حسية وأكثر قوة ، وتبعا هلذه احلالة 
  .اليت نلحقها باملوصوف يتجه التعبري باجتاه الصورة 

  :أمثلة هذا النوع يف املدحة النبوية عند حسان بن ثابت يف االفتخار خبيل جيش املسلمني ومن 

  )1(يبـارِين اَألعنـةَ مصعـدات        علَى أَكْتافهـا اَألسـلُ الظِّمـاُء 

                                                
  .69ص : الديوان ،  47: البيت  -  (2)
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) األسل(ف تعبري جمازي ، تضطرب فيه العالقة بني االسم املوصو) األسل الظلماء(ففي قول الشاعر 
فالذي يظمأ هو اإلنسان يف احلقيقة ، فالعالقة بينهما غري مالئمة ). الظماء(مع صفته  - وهي الرماح -

كاإلنسان الظمآن يف شوقه إىل املاء ، يف شوقها لدماء العدو، وقد شبه الشاعر الرماح ، وليست الرماح 
على سبيل االستعارة ) الظمأ(وازمه فحذف املشبه به وأبقى على شيء من ل، العذب لريوي به غلته 

  . املكنية
  :وإلزالة هذا االحنراف القائم بني الصفة واملوصوف ال يكون إال عن طريق التشبيه املضمر التايل 

  إنسان      )  ج(         األسل                      ) أ(   
  )أ،د(                            مثل                =                                       

  ضمان) د(يف حاجتها إىل الدماء                     ) ب(  

  :عنهم ) ε(قول حسان يف وصف خسارة قريش جرة الرسول ، ومن أمثلة ذلك 

قُصا لفَيي  ددؤس ى واربارٍ الَ يفَخ نم بِه           كُمنى اُهللا عوا ز1(م(  
تعبري جمازي ، تبدو فيه عالقة المالءمة  واحنرا ف يف املعىن بني ) فخار ال يبارى(ففي قول الشاعر

إذ . وبعد املعارف أحوال، ألن اجلمل بعد النكرات صفات )  ال يبارى(وصفته  ، ) فخار(املوصوف 
، ما كانت قوته مه، ال يثبت أمامه أي مبارز أو متبار ، خصما قويا عنيدا ) الفخار(جعل الشاعر 

فحذف املبارز أو ، لإلحياء بعظمة هذا الفخار ، مث حذف املشبه به وأبقى يف الكالم على ما يدل عليه 
  ).ال يبارى (وأبقى على شيء من لوازمه ، اخلصم 

  .إال عن طريق املشاة اليت هي أصل االستعارة ، وال يزول هذا االحنراف يف املعىن 
  خصم              ) ج(                       الفخار            ) أ(

مولود جديد ولد من خالل                  ) ج، أ(مثل                          =                   
  .اجلمع بني عنصرين خمتلفني        قوي ال يبارى   ) د(                    العظيم  ) ب(

  
  :لِمدحة النبویة عند حسَّان بن ثابتبالغة الصورة االستعاریة في ا - 5

                                                                                                                                                            
  .60ص : الديوان ،  12: البيت  -  (1)
  .143ص : يوان الد،  91: البيت  -  (1)
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وعظيم مكانتها يف علم البيان ، بالصورة االستعارية  - وحديثهم  مقدميه  -لقد اهتم البالغيون 
وبالرغم . وقدموها على األوجه البيانية األخرى، الساحر والتصوير الباهر ، وقد أسهبوا يف ذكر فضلها 

إالّ أنّ البالغيني يؤثروا على التشبيه ، ّألن الصورة ، على التشبيه من أنَّ مبىن الصورة االستعارية تقوم 
  .بينما تكون الصورة التشبيهية بسيطة وسطحية ، االستعارية عميقة 

وتعد الصورة االستعارية من عوامل اإلبداع البياين ، توصل الشعراء إىل القول اجلميل ، واخليال املثري  §
الوسيلة اليت حيلق ا  «: يقول أحد النقاد احملدثني االستعارة هي . اخلالَّق والعاطفة اجلياشة ، والفكر

الشعراء وأولو الذوق إىل  مساوات اإلبداع ، إذ ا ينقلب املعقول حمسوسا ، تكاد تلمسه اليد ، 
وتبصره العني ، ويشمه األنف ، وباالستعارة تتكلم اجلمادات ، وتتنفس األحجار ، وتسري فيها 

                   .)2(» احلياة آالء 
وحتسني النظم ، يتوصل إىل تزيني اللفظ  اوعلى الصورة االستعارية املعول يف التوسيع والتصرف ، ومب §

هـي غاية األدب  كوتل. وإثارة االنفعال املناسب عنده، ثَم التأثري يف نفس املتلقي  نوالنثر، وم
يظهر يف أا تصور املعىن تصويرا  «" : غازي ميـوت " ومجال االستعارة عند الدكتور ، ومهمتـه 

خلياله دون إطالـة  ةيف نفس السامع ، وإثار مع مبالغة مقبولة ، وتأثري، حيقق غرض القائل 
  )1( »وإطنـاب 

بالصورة االستعارية يتجسد املعنوي حىت يغدو حمسوسا ، ملموسا ، مرئيا ، مسموعا ، مشموما ،  §
  .، وتراه العني ، وتسمعه األذن ،  ويشمه األنف ، ويتذوقه اللسان مذوقا ، تلمسه اليد

ال تطّلع عليه إالّ األنفس ، ، وبالصورة االستعارية يتحول احملسوس عقليا ، ويصري الظاهر للعيان خفيا  §
  .  وميسي من مكنونات القلب والروح

بال ، والبحار واألار، والسماء بالصورة االستعارية يشخص املادي ، فتدب احلياة يف األرض واجل §
  .والنجوم ، والشمس والقمر ، وتبدو الطبيعة مفعمة باحلياة ، تشاركنا أفراحنا وأقراحنا

أّا تكسب املعىن قوة ووضوحا ، وتربز اللفظ يف حلَّة بديعة تتضح على صفحتها ، ومن خصائصها  §
  .كل معامل اجلمال والسحر واإلبداع والفن

                                                
  .111ص-البالغة العربية يف ثوا اجلديد ، علم البيان : بكري شيخ أمني . د -  (2)
  .2/275 -علم أساليب البيان:غازي ميوت  -  (1)
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تعطيك الكثري من املعاين باليسري من « :أا " عبد القاهر اجلرجاين "ى حد تعبري ومن خصائصها عل §
وجتين من الغصن الواحد أنواعا مـن ، حىت خترج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر ، اللفظ 

  .)2(» الثمـر 
: تعارية بنوعيها جيده يوظف الصورة االس، عند حسان بن ثابت ، إنَّ املستقرئ لشعر املدحة النبوية  §

  .بطريقة يتساوى فيها التشخيص و التجسيد ، املكنية و التصرحيية 
بني التشخيص الذي مييل فيه إىل منح الصفة اإلنسانية ملا ليس ، فالشاعر ينوع االستعمال يف صورة ما 

فيه  و يتحول، والتجسيد الذي جيسد الفكرة و املعىن يف أشكال حمسوسة و أحجام مصورة ، كذلك 
  .ارد إىل عامل وصورة منظورة 

و يظهر جليا يف الصورة االستعارية اليت يعتمدها الشاعر ، ويوظفها ألغراض :  التشخيص  -
وال يوضح الغرض املقصود ، وال يصل إىل سحر ، ألنه يرى أنّ التعبري احلقيقي ال يفي باملراد .بيانيـة 
وتكسبه ، تزيد املعىن وضوحا  -طريق التشخيص عن -ألن وظيفة الصورة االستعارية ، البيان 

بتأثري فِعل ، يقبل عليها بنهم ، و تقدمه إىل املتلقي يف صورة أنيقة ، الروعـة و السحر و اجلمال 
  :ومن أمثلة ذلك يف املدحة النبوية قول حسان . السحر و اجلاذبية

   )1(موعـدها كـداء  عدمنـا خيلنـا إن مل تروهـا        تثـريا النقـع

  )2(يبـارِين اَألعنـةَ مصعـدات        علَى أَكْتافهـا اَألسـلُ الظِّمـاُء 

فالشاعر يدعو بفقدان ، حبرب حامية الوطيس ) لقريش(فال خيفي ما يف هذا التعبري من ديد ووعيد 
وهو ، و الشاهد يف قول الشاعر ، دارها  و تقتحم على قريش عقر، اخليل إن مل تثر الغبار يوم احلرب 

وأنّ ، فهي ال تلني لألعنة وال تنقاد هلا بسهولة ، يصف اخليل بأا لشوقها إىل احلرب سلسةُ القيادة 
و قد أبدع ، استطاع الشاعر خبياله أن مينحها صفات إنسانية ، على أكتاف هذه اخليول رماحا مسرا 

شأا شأن النفوس البشرية ، ، متعطشة وظمأى  –االستعارة املكنية عن طريق  –يف ذلك حني جعلها 
حىت إن كان الشوق إىل الدماء اليت تثري االمشئزاز ، فهي ظمآنة متعطشة ومشتاقة ، إىل دماء األعداء 

و لكنها يف احلروب تصري مناظر حمببة ملا يف ، نظرا ملا يف رؤيتها من تأثري يف نفس اإلنسان ، والتقزز 
  .اقتها من إضعاف العدو و ترهيبهإر

                                                
  .33عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة،ص -  (2)
  .60ص : الديوان ،  11: البيت  -  (1)
  .60ص : الديوان ،  12: البيت  -  (2)
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  ": أبا سفيان"ويف ذلك يقول حسان بن ثابت هاجيا     
  فَأَنت مجوف نخب هـواُء      أَالَ أَبلغْ أَبا سفْيانُ عـني
  )3(وعبد الدارِ سادتها اإلِْمـاُء    بِأَنَّ سيوفَنا تركَتك عـبدا

وذلك ، هلا إرادة الفعل و الترك ، حني جيعل من األشياء املادية أناسا ، ر يوظّف التشخيص فالشاع
والسيوف البتارة اليت تترك ، فحديثه عن أدواا ووسائلها الرماح الظمأى ، للداللة على القوة و البطش 

، ) عبد الدار(قبيلة كلها غايتها ، حني يصل الشاعر إىل إهانة ال ةو تبلغ اإلهان، العدو ذليال حمتقرا 
            . فقط" أبا سفيان بن حارث"وليس 

و أَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة و من رِباطΥ : (}  (واحلديث عن السيوف مستوحى من قوله 
   .)1( }..اخلَيلِ

  :)ε(النيب قول حسان بن ثابت يف مقدمة طللية ميهد فيها ملدح : و من أمثلة التشخيص

  متكَلِّم لمحـاوِرٍ بِجــوابِ     هلْ رسم دارِسة الْمقَامِ يبــابِ
ـمهزِينلُولَ يا الْحبِه تأَير لَقَدابِ     وساَألح باقثَو وهجالْو 2(بِيض(  

  
ِةرِيـدكُلِّ خ كْرذو اريالد عفَد     اَء آنِسضيـابِ بكَع يثدالْح ة  
   من معشرٍ متأَلِّبِني غضـــابِ    واشك الْهموم إِلَى اإللَه وما ترى
  )3(أَهلَ الْقُرى وبوادي اَألعـرابِ    أَموا بِغزوِهمِ الرسولَ وأَلْبســوا

دأب عليه شعراء صدر اإلسالم مث ختففوا منه فيما  وإن كان االستهالل باملقدمة الطللية طقسا فنيا -
واالعتذار  )ε( يف مدح الرسول) بانت سعاد ( يف قصيدته " كعب بن زهري" وهذا ما نراه عند ، بعد
واشك (، ) فدع الديار و ذكر كل خريدة: (و حسان ال يلبث أن يتخلص من هذه املقدمة فيقول.إليه

  .غرض املدح ليخلص إىل ...) اهلموم إىل اإلله

                                                
  63: الديوان ،   23-22:  البيتان  -  (3)
  .60: اآلية ، األنفال : سورة  -  (1)
  67: الديوان ،   36-35:  البيتان  -  (2)
  .67: الديوان ،  39إىل  37: األبيات  -  (3)
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، وبقايا آثار الديار اخلربة ، بذكر الرسوم الدوارس ، فالشاعر يستوقفنا كعادة الشعراء اجلاهليني 
فهي ماثلة أمامه ، وقد متكّن الشاعر من استنطاق هذه اآلثار. ديار األحبة اليت أضحت أثرا بعد عني

وهذا من أبدع و أروع ما وصل إليه ، فتجيبه ، يسأهلا ، فتحاوره ، حياورها ، فتكلّمه ، يكلّمهـا 
. حيث بعث احلياة يف األحجار الصماء فصارت ناطقة عن طريق التصوير االستعاري ، خيال الشاعر 

قدرة الشاعر على احلياة فيما  «" : حممد النويهي " فالتشخيص يعىن فيما يعنيه على حد تعبري الدكتور 
لطبيعة أو املعاين شخصيات مبعىن أن يتخيلها و على إكساب اجلمادات أو قوى ا، ال حياة فيه

  )4(»  أشخاصا أحيانا قائمني بأنفسهم
فيها يشخص املادي ، فتدب احلياة يف األرض و اجلبال والبحار ، وتلك من مزايا الصورة االستعارية 

ا وأحزاننا  مفعمة باحلياة تشاركنا أفراحن ةوتبدو الطبيع، والسماء و النجوم والشمس والقمر ، واألار 
، يصف حسان فداحة ما أملّ بقريش من خسارة و سوء عاقبة ، ويف تصوير بياين رائع . كما أسلفت

فاستطاع . وآثر صحبة األنصار باملدينة املنورة وهم قوم الشاعر، عنهم ) ε(وذلك حني هاجر الرسول 
صويـر ابتهاج األنصار جرة أن يبدع يف ت، حسان وعن طريق ااز وعلى سبيل االستعارة املكنية 

و األبدع من ذلك أن ، وعد ذلك فخارا ال يدانيه فخار ، إليهم دون سواهم من الناس ) ε(الرسـول 
فالفخار وهو ، فهو ال يبارز أحدا إالَّ صرعه ، جعل هذا الفخار كالفارس الشجاع الذي ابه الفرسان 

، لدى األنصار ) ε(اء بعظم مكانة الرسول يف صورة الفارس لإلحي) مشخصا ( صفة معنوية أضحى 
  :فيقول . فهو مبثابة السؤدد و الشرف

كُــمنى اُهللا عوا زم يا لَقُصفَي      ددـؤسى واربارٍ الَ يفَخ نم 1(بِه(  
يان فهي غادة الب، فالصورة االستعارية جديرة مبا أوالها النقّاد من االهتمام ، و ال عجب من ذلك 

مدت يف  «" : عبد القاهر اجلرجاين " و هي جوهر الشعر و لبه ؛ وهي كما يقول عنها ، العريب 
ومن الفضيلة ... ت من األوصاف اجلليلة حماسن ال تنكر أبدو ، الشرف والفضيلة باعا ال يقصر 

ب له بعد الفضل و توج، اجلامعة فيها أا تربز هذا البيان أبدا يف صورة مستجدة تزيد قدره نبال 
واملعاين اخلفية ،و األجسام اخلرس مبينة ، واألعجم فصيحا ، فإنك ترى ا اجلماد ناطقا ... فضال 

  . )2( » بادية جلية
                                                

  .249-248ص-1ط-1949- ةالقاهر - جلنة التأليف و الترمجة و النشر-ثقافة الناقد -حممد التويهي.د – (4)
  .143ص : الديوان ،  91: لبيت ا   (1)
  .32ص- أسرار البالغة : عبد القاهر اجلرجاين -   (2)
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يسوق حسان ابن ، ) Υ(وأنه نيب مرسل من اهللا ، ) ε(ويف سياق احلديث عن معجزات الرسول 
 :فيقول " شاة أم معبد " ثابت قصة 

لُوا أُخس دهشاةَ تأَلُوا الشسإِنْ ت كُما        فَإِنهائإِنا وهاتش نع كُم3(ت(  
و على سبيل ااز باالستعارة املكنية شاهد عيان على املعجزة اليت ، عند حسان ) الشاة ( فـ 

بفعل روعة البيان   يتحول و ، غري ناطق ، أصم ، فالشاة و هي حيوان أبكم ، " أم معبد " حدثت خبيمة 
  .ويف ذلك إحياء باحلجة، والتصوير إىل إنسان عاقل يديل بشهادته أمام املأل على ما شاهد وأبصر 

  : التجسيد -ب
،    ملموسا تلمسه اليد ، جتسيد املعنوي حىت يغدو حمسوسا : إنّ من خصائص الصورة االستعارية 

فهي عند . ومذوقا يتذوقه اللسان، وما يشمه األنف ومشم، ومسموعا تسمعه األذن ، ومرئيا تراه العني 
كأا قد جسمت حىت ،ترينا املعاين اللطيفة اليت هي من خبايا العقل    «" : عبد القاهر اجلرجاين " 

  .)1( » ال تناهلا إال الظنون، وهي تلطّف األوصاف اجلسمانية حىت تعود روحانية ، رأا العيون
واملشكك يف ، ان بن ثابت يف معرض رده على املكذّب املرتاب قول حس، ومن أمثلة التجسيد 

  :و صدق رسالته ) ε(صدق رسول 
ـَابِ    و أَقَر عين محمد وصحابِه     و أَذَلَّ كُلَّ مكَذِّبٍ مرت
  مستشعرٍ للكُفْرِ دونَ ثيابِه     و الكُفْر لَيس بِطَاهرِ اَألثْوابِ 

لقَاب عاَألح هذه ري الكُفْرِ آخف      ـَه   )2(ق الشقَاُء بِقَلْبِه فَأَران

و أبدع يف ) الكفر(  ةيف وصفه للمكذب على صف) ε(فقد ركَّز حسان بن ثابت شاعر الرسول 
ر فاملكذب يلبس ثوب الكف، كاللباس جبامع اللزوم و االقتران) الكفر ( الوصف حني جعل هذه الصفة 

و الشعار يف اللغة ما ويل شعر جسد اإلنسان دون ما سواه من الثياب والكفر شعار ، و يستشعره 
) يعين األنصار (أنتم الشعار : ويف احلديث، وليس دثارا ؛ ألن الدثار هو الثوب الذي فوق الشعار 

والكفر ، وال تفارقه فالكفر صفة الزمة للمكذب تقترن به. أنتم اخلاصة و البطانة يأ، والناس الدثار 

                                                
  .143ص : الديوان ،  93: البيت -  (3)
  .33ص  ةالبالغ رأسرا، عبد القاهر اجلرجاين -  (1)
  .69ص : الديوان ، 48- 47-46: األبيات  -  (2)
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ووصف . أن ينفّر منها النفوس، استطاع الشاعر بتجسيده هلا يف صورة اللباس غري الطاهر ، صفة جنسة 
) الشقاء ( فجعل من الشيء املعنوي ، قد علق الشقاء بقلبه ، املكذب كذلك بأنه يف كفره و ضالله 

طيه بالران وذلك فيه إحياء بقوة التمكن يغ يأ: فريينه ، بقلب املكذب ) يعلق (شيئا ماديا حمسوسا 
  . مث االستحواذ ءواالستيال

  :يقول حسان  )ε(ومؤازرم للرسول  –رضوان اهللا عليهم  –ويف معرض مدح الصحابة 
  .)3(أَمام محمد قَــد آزروه       علَى اَألعداِء في لَفْحِ احلُروبِ 

ا كالنار يف وهجها و مسومها حيث جعل الشاعر احلروب يف شدحيث حذف املشبه ، ا و حرار
فاحلرب شيء معنوي صريه الشاعر إىل ، الصورة االستعارية املكنية  لوأبقى على ما يدل عليه على سبي

  .شيء مادي له حرارة و التهاب إحياًء  ول احلرب و قوا

  :و من أيام اهللا العظمى فيقول و ه، يوم بدر ) ε(كما يصف حسان و فاء الصحابة للرسول 
 عاماللَّو وفيالس ا وايالَلُ املَنظ        مقَهفَوولِ وسلررٍ لدب موفَوا ي1(و(      

وهي شيء معنوي جمرد يف صورة شيء مادي ) املنايا ( حبيث صور ، إذ جعل للمنايا ظالال وارفة 
وأبقى على شيء من لوازمه على سبيل ، فحذف املشبه به ،  وهو األشجار اليت هلا ظالل، حمسوس 

وملا يف هذا التصوير ، وهذا إن دلّ على شيء فإمنا يدل على سعة اخليال عند شاعرنا ، االستعارة املكنية 
  .من إحياء هلول احلرب و كثرة ما فيها من قتلى و جرحى

  :فيقول ، وا شهداء يف أرض الوغى والشاعر ال ينسى أصحابه الذين قُتلوا يف سبيل اهللا وسقط
عامى املَدنلَّ مهانا واحلَش اتنب       تافَتهى فَتضم ا قَدرصع تذَكَّرت      

  عافرو عفَين يهِموا فضلَى مقَتــةً        وبنِي أَحتذَكَّر دجـةُ وابب2(ص(  

ء معنوي وجداين شبيها باملثري للتذكر كالناقوس مثال أو عقرب إذ جعل من الصبابة وهي شي
و الشاعر و هو يصف متسك  –كما يقال  –فما الذكريات إال ناقوس يدق يف عامل النسيان ، الساعة

  :املسلمني بشريعتهم و انضواءهم حتت لوائها يقول 
ـَذمٍ         مستحكَمٍ    )3(من حبالِ اِهللا ممدود  مستعصمني بِحبلٍ غَيرِ منج

                                                
  .72ص : الديوان ،  57: البيت  -  (3)
  .310ص : الديوان ،  125: البيت  -  (1)
  .309ص : الديوان ،  123-122: البيتان  -  (2)
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عروة وثقى وحبال متينا حمكم  -  معنويو هي شيء  -لقد جعل الشاعر من الشريعة اإلسالمية 
، ) وهو املشبه به املذكور(حببل متني ) وهو مشبه حمذوف ) (Υ(إذا شبه دين اهللا ، الفتل غري منقطع 

شاعر يف هذا التصوير البياين أن جبسد املعنوي يف فقد متكن ال. وذلك على سبيل االستعارة التصرحيية
ودعوة صرحية إىل االستعصام ا ، ويف ذلك إحياء مبتانة الشريعة واستقامة جها ، صورة مادية حمسوسة 

ويومن بِاِهللا  الَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الغي فَمن يكْفُر بِالطَاغُوتΥ: (} (مصداقا لقوله 
  . )1( } فَقَد استمسك بِالعروة الوثْقَى الَ انفصام هلَاَ واُهللا سميع  عليم

  :مبثابة النور الذي حل على األمة العربية فيقول) ε(به الرسول  ءكما يصف حسان بن ثابت ما جا
  )2(واحلَق بعد الظَّلَم  فَلَما أَتانا رسولُ املَليــــــك  بِالنورِ

فاإلسالم كالنور يف .إذ جعل من الشريعة اإلسالمية نورا يستضاء به ، أمام دياجري اجلاهلية املطبقة 
من الظلمات ، الذي أخرج العرب بل البشرية مجعاء ، ملعانه وتوهجه ، نور اهلداية واخلري واحلق املبني 

  . والغواية والعنجهية والكرب ، فأنار درم وساقهم حنو بر النجاة إىل النور ، وخلّص اجلميع من الزيغ
، ومن خصائص الصورة االستعارية أا تعطينا الكثري من املعاين باليسري من اللفظ ، وأا متتاز باإلجياز  §

  :   يقول حسان . وتقترن باملبالغة يف الكالم بقصد تأكيد املعىن وجعله مقنعا للمتلقي

  )3(صارِم الَ عيب فيــه       وبحرِي الَ تكَدره الدالَُء لسانِي 

يف  -الشاعر  ىالبياين من مبالغة وتأثري ، حيث ال ينس وال خيفى على مثل حسان بن ثابت ما للتعبري

. يه، ويبشر بدينه اجلديد الذي دعا إل) ε(شعره الذي به استطاع أن ميجد النيب  -خضم املدح النبوي
وأقض به ، وهجاهم به هجاء مرا ، فهذا الشعر الذي تصدى به حسان لغريه من شعراء اجلاهلية 

فقد ذهب ، مضاجعهم شبيه بالبحر الصايف الذي ال تعكر صفوه كثرة الدالء ؛ لغزارته وبعد غوره 
الشاعر وبعبارة فقد استطاع .حسان بعيدا يف مبالغته ، فشعره ال ينال منه نقد ناقد وال طعن معاند

أن شعري نقي ، صاف ، عميق يف معانيه ، : وجيزة أن يعطينا الكثري من املعاين ، فهـو يريد أن يقول
                                                                                                                                                            

  .136ص : الديوان ،  78: البيت  -  (3)
  .256: اآلية ، البقرة : سورة  -  (1)
  .431ص : الديوان ،  147: البيت  -  (2)
  .66ص: الديوان ، 32: البيت  -  (3)
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جيد يف ألفاظه ، جزِل،منسجم يف نسجه ، مسبوك يف صياغته ، وهو كالبحر يف بعد غوره وغزارة 
والبالغة  اإلجياز . واحد من الشعرفعبر عن كل هذا ببيت . أمواجه ، ال يتأتى ألحد النسج على منواله

و تقوم الصورة االستعارية يف املدحة النبوية يف شعر حسان بن ثابت بكوا صورة بيانية .  -كما يقال–
وإحداث أثر نفسي يف ، بوظائفها السابقة كلها معتمدة على أساس هام هو التأثري يف نفس امللتقى 

 . قيف الذوق و تربيته و تث، السامع يؤدي إىل إمتاع اإلحساس 
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II -  الكنایة :  
 :مفھوم الكنایة عموما .1
شكل  عبري املباشر ، وإنَّذاته تعبري بليغ وأمجل من الت خذ شكل الصورة الكنائية هو حبدالتعبري الذي يت إنَّ

اجلملة الذي تتاملُ (عبري جيعل املعىن الثاين خذه الكناية يف التمن  خمتفيا وراء صورة ال نصل إليه إالَّ )ى عنه كن
بقيمة خاصة نظرا ملـا تتمتـع بـه مـن     ، باإلضافة إىل األوجه البالغية األخرى  ، وحتتفظ الكناية .خالهلا

 .خصوصيات مميزة
ت بنا الصورة االستعارية ، فأوضحنا ماهيتها وخمتلف أقسامها ، ودورها يف إبراز املعىن يف صورة لقد مر

د أقسامها ونربز دورها ها ونعدن حدلكناية وحناول أن نبينقف عند ا ومن الواجب إذا أنْ. مستجدة طريفة
 .ابةيف إبراز املعىن وتصويره يف قوالب تعبريية جذَّ

 :الكنایة لغة - 1.1
هي مصدر كنكْى ، يو ، أو كَننكَ، و ينِكْى ينعن كذا بكذا ، إذا تركت التصريح به ، فالكنايـة   يت

مثال ، فيه إخفـاء  " أبو عبد الرمحن "  : نية يف الكناية ، فقولنا، وبذلك تدخل الكُ رستة املعىن من التمشتقَّ
 ... .عبد اهللا أو إبراهيم: لالسم احلقيقي ، قد يكون مثال 

ول ـ، تق) كنوت(أو ) كنيت(الكناية مصدر لفعل  «: "للفريوز أبادي ) " القاموس احمليط ( وجاء يف 
   )1( »مبا يستدل عليه ، أو تكلمت بشيء أردت غريه تكلمت ... كنيت بكذا عن كذا : 

 :اصطالحاالكنایة  - 2.1
راد به ما يسـتلزمه ذلـك   ـالكناية لفظ ي « :يف تعريف الكناية اصطالحا ) املعجم األديب  (جاء يف 

  )2( »ستنتج منه ، مع جواز إرادة املعىن الظاهر نفسه فظ ، وياللَّ
فقـة معـىن الـيت    ة ، أزعم أنه يقترب من التعريفات املختلفة لفظا ، املتوبإمكاين أن أورد تعريفا للكناي

  :ذكرها علماء البالغة القدماء ، واتفق عليها احملدثون
ضح معناها أكثـر حـني   وسيت. طلق ، وأريد به الزم معناه ، مع جواز إرادة ذلك املعىنفالكناية لفظ أُ

أتعردثنيها عند البالغيني القدماء واحملض حلد. 
  

                                                        
  1983/ بريوت  –طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  –) كىن(القاموس احمليط مادة : الفريوز ابادي  -  (1)
  223ص  –املعجم األديب : جبور عبد النور  -  (2)



  الصورة الكنائية في المدحة النبوية عند حسان بن ثابت      الفصل الثاني

 83

 : القدماء مفھوم الكنایة عند البالغیین - 3.1
ني القدماء الذين حتدثوا عن الكناية وأول من نقف عنده من هؤالء البالغي: 

 ):هـ 337املتوىف عام ( "قدامة بن جعفر" الكنایة عند - 1.3.1
 )نقد الشعر  ( كتابه يف )حن اللَّ (ث عنها مبصطلح الكناية ولكن يذكرها حتت عنوان  ال يتحدفقدامة 

ز بينها وبني مـا  يموي .ه بغريهـأو الكناية عن، ن غري تصريح ـم بالشيءعريف هو الت «: حن عندهواللَّ
سأن يريد الشاعر داللة  : الذي هو أحد طرف الكناية ، ويرى أنه غريها ، إذ هو عنده : اه  اإلردافم

ه وتـابع  دفُال على ذلك املعىن ، بل بلفظ يدل على معىن هو رِالدعلى معىن من املعاين ، فال يأيت باللفظ 
 :" عمر بن أيب ربيعة" أبان املتبوع ، مبرتلة قول  ، له ، فإذا دل على التابع

بعةُيد مهقُى الْورإِ طما لنأَ        لٍفَوبوهإِ ا وما عبد شسٍم وهاش(1) » .م *  
عر أن يصف طول اجليد ، فلم يذكره بلفظه اخلاص به بل أتى مبعىن هو تابع لطول اجليد ، فإمنا أراد الشا

ومن بني األمثلة اليت ساقها للتدليل على حديثه عن اإلرداف ، أو مامسي بعد ذلـك  . وهو بعد مهوى القرط
 ." مرئ القيسا" قول . بالكناية

ويضفَ يحتالْ يتمسفَ كوق فراشها   نؤوم الضى لَحم تنتطق عن فَت2( لِض( ** 
ن ذلـك تعـبريا   ـر عالذي تعيشه املرأة ، فلم يعب فهفقد أراد أمرئ القيس أن يتحدث عن النعمة والر

 .مباشرا ، وجلأ إىل معىن آخر من شأنه أن يستلزم املعىن السابق
وإمنا تناول مصطلحات أخـرى  ، مصطلح الكناية  أنه مل يتناول" قدامة بن جعفر " ومما يالحظ عن تعريف 

فالبالغـة يف  . أنه حاول تقدمي مقاربة ملفهوم الكنايـة ، ل له سجكاللحن واإلرداف ، وما ي: هلا عالقة ا 
  فوا الكناية تعريفا شامال عرفالذين جاؤوا من بعده اعتمدوا على حماولته ، وأنَّ عصره يف طور التأسيس ، 

  
                                                        

 -157، ص1978 -3ط -القاهرة -مكتبة اخلاجني -حتقيق كمال مصطفى - نقد الشعر: عفرقدامة بن ج -  (1)
158  

  .املسافة من شحمة األذن إىل الكتف:مهوى القرط  -  *
  45ص : الديوان: امرئ القيس  -  (2)
فت نئوم اسم لدقائق الشئ احلاصل بال: الفتيت والفتاة . مصادفة الضحى وقد يكون مبعىن الصريورة: يضحي  -   **

  .الضحى كثرية النوم وقت الضحى وال تشد وسطها بنطاق ، يريد أا خمدومة منعمة
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   الكناية هي اإلرداف بعينه ، عند علماء البيان ، وإمنا« :  أنَّفهو يرى " ابن حجة احلموي "  اأم .جامعا
 )1(.  »علماء البديع أفردوا اإلرداف عنها 

 ):ـه 395املتويف عام ( "أبي ھالل العسكري"الكنایة عند  - 2.3.1
م ـساة ، ـا النوع من الكنايه هذـيف إطالق" قدامة بن جعفر "  " أبو هالل العسكري " ع ـقد تابل

أن يريد املتكلم الداللة على معىن ، فيترك اللفظ الدال عليه اخلاص  « : وقال فيه.  )اإلرداف والتوابع( 
ـ  )2(  » له فيجعله عبارة عن املعىن الذي أراده به ، ويأيت بلفظ هو ردفه وتابع ـ ـوذلـك مث  ولهـل ق

(Υ):] يهِفقَ ناصرالطَّ اترلَ فم طْيثْمهإِ ننقَ سلَبهم الَو 3(.]انٌّج(  
ـ    ، ور الطرف يف األصلـقص  «:ق على ذلك بقولهوعلَّ ع ـموضوعه العفاف علـى جهـة التواب

دفا للعفـاف ،  فكان قصور الطرف رِ.. فها على زوجها ر طراملرأة إذا عفت قص واإلرداف ، وذلك أنَّ
ويعرض به  الشيءى عن كنوهو أن ي « :قول يف موضع آخروي .» دف وتابع لقصور الطرفوالعفاف رِ

كما فعل العنربي إذ بعـث إىل قومـه   ... وال يصرح على حسب ما عملوا باللحن والتورية عن الشيء
ويف . بصرة شوك وصرة رمل وحنظلة ، يريد جاءتكم بنو حنظلة يف عدد كثري ككثرة الرمل والشـوك 

فالغائط كنايـة عـن   . )4( ] ...اَءسالن متسمالَ وأَ طائغالْ نم مكُنم دُحأَ َءاج وأَ [:(Υ)كتاب اهللا 

 كناية عن النسـاء  )5( ] ةوعفُرم شٍرفُو [:(Υ)احلاجة ، ومالمسة النساء كناية عن اجلماع ، وقوله 
«.)6(   

  .مها شيء واحد" أيب هالل العسكري " فالكناية والتعريض عند 

                                                        
    -1ط –بريوت  –دار ومكتبة اهلالل  –شرح عصام شعيتو  –خزانة األدب وغاية األرب : ابن حجة احلموي  -  (1)

1987 – 1/263  
  .385ص  –الصناعتني : أبو هالل العسكري  -  (2)
  56: الرمحن ، اآلية : سورة  -  (3)
  6: املائدة ، اآلية : سورة  -  (4)
  34: الواقعة ، اآلية : سورة  -  (5)
  407ص : املرجع نفسه  -  (6)
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 :)هـ 463املتوىف عام ( "ابن رشیق " یة عند الكنا - 4.3.1
عن مصطلح الكناية ، بل حتـدث عـن   يتحدت مل  -كمن سبقه من العلماء  -"  ابن رشيق" أنَّ ونرى 

ابن رشيق " فاإلشارة عند .تبيعاإلشارة وعن الت " :» حه ، فهي بالغة عجيبة تدل لَمن غرائب الشعر وم
ا إالَّعد املرمى وفرط املقدرة على ب الشاعر املربز ، واحلاذق املاهر ، وهي يف كل نوع من  ، وليس يأيت

الكالم حملة دالة واختصار وتلويح ، ي1(.»جمال ، ومعناه بعيد من ظاهر لفظه عرف م( 
 : "زهري بن أيب سلمى : " فمن ذلك قول 

 اُءفَك ةركنم لِّكُل انَكَا     لَــنهجاتو كتيقَلَ وي لَنإِفَ
وقد سبقه إىل . " قدامة" فقد أشار له بقبيح ما كان يصنع لو لقيه ، وهذا أفضل بيت يف اإلشارة عند 

اإلشارة أن يكون اللفظ القليل  «. )الصناعتني(يف كتابه " أبو هالل العسكري  " احلديث عن اإلشارة

ا م ةَردى السشغي ذْإِ [ :(Υ)ك كقوله مشارا به إىل معان كثرية بإمياء إليها ، وحملة تدل عليها وذل

يغ2( ] ىش(  وقول الناس :ا بني الصفني ، فيه حذف وإشارة إىل معان كثريةلو رأيت علي. « )3(  
ومن أنواع اإلشارة التفخيم : ل لكل نوع ، فقال ومثَّ ، أنه ذكر أنواع اإلشارة"  ابن رشيق" واجلديد عند 

 [:(Υ)اء كقول اهللا ـوأما اإلمي)4( ]  ةُعارِقَا الْم ، ةُعارِقَالْ [:(Υ)يم كقوله واإلمياء ، فأما التفخ
 .فأومأ إليه وترك التفسري معه )5( ] مهيشا غَم ميالْ نم مهيشغفَ... 

 )ε(لرسول اهللا  " كعب بن زهري" كقول : عريض الت)  أي أنواع اإلشارة(ومن أنواعها 

في فتية مقُ نرقَ الَقَ شٍيائلهبِ     منِطْب كَّملَ ةا أَملَسمواولُوا ز 

رضي اهللا عنهما وقيل برسول اهللا  "أيب بكرب" :، وقيل" بعمر بن اخلطاب"ض فعر)ε (تعريض مدح. 

                                                        
  1/266العمدة ، : ابن رشيق  -  (1)
  16: النجم ، اآلية : سورة  -  (2)
  383ص  -الصناعتني : أبو هالل العسكري  -  (3)
  2 - 1: ن القارعة ، اآليتا: سورة  -  (4)
  78: طه ، اآلية : سورة  -  (5)
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قيس بن امللوح العامري "  :كقول ، لويحومن أنواعها الت": 
 اينِالَى عتح امرباِإلو ضقْالن يبِ    لْزي ملَى فَلَيلَ بو حلُعأَ تنكُ دقَلَ

فلوح بالص1(.قم واالشتهار تلوحيا عجيباحة والكتمان مث بالس(  
معنا هذا املفهـوم مـع    تبيع ، وقد مرورية والتوالت ، مزوالر، الكناية والتمثيل : واع اإلشاراتـومن أن

" تبيع عند ومعىن الت. وابعمن خالل حديثهما عن اإلرداف والت" أيب هالل العسكري "  و" قدامة بن جعفر "
 الشيءكر جاوز ، وهو أن يريد الشاعر ذونه التسمتبيع ، وقوم يالت: من أنواع اإلشارة  « " :ابن رشيق 

مـرؤ  ا" من أشار إىل ذلك  وأول، وينوب عنه يف الداللة عليه  ، ويذكر ما يتبعه يف الصفة ،يتجاوزه ف
 :مرأة ايصف  "القيس

ويضي فَحيتالْ تمسفَ كوق فراشهئُا     نوم الضى لَحم نتْتطق عن فَتلِض 
مل تنتطق عن تفضل : تتبيع ثان ، وقوله : يضحي فتيت املسك ، تتبيع ، وقوله نئوم الضحى : فقوله 

نـة  ووالنعمة وقلة االمتهان يف اخلدمة ، وأا شريفة مكفية املؤ هن يصفها بالترفُّتتبيع ثالث ، وإمنا أراد أ
 )2(.» فجاء مبا يتبع الصفة ويدل عليها أفضل داللة

  

 ):هـ471املتوىف عام ( " عبد القاھر الجرجاني" الكنایة عند  - 5.3.1
عبـد  "الغـة وعميـدهم   بدأ مفهوم الكناية يتبلور ، ويبدو أكثر وضوحا مـع شـيخ علمـاء الب   لقد 

فـال يـذكره   . أن يريد املتكلم إثبات معىن من املعاين «:الذي ذهب إىل أن الكناية هي "القاهراجلرجاين
دفه يف الوجود فيومئ به إليه وجيعله دليال ولكن جييئ إىل معىن هو تاليه ورِ ، له يف اللغة باللفظ املوضوع

يعنون كثري  )در وكثري رماد الق (. يريدون طويل القامة )هو طويل النجاد ( : عليه ، مثال ذلك قوهلم 
ا مترفة خمدومة هلا م )نؤوم الضحى  (: رى ، ويف املرأة القفقد أرادوا يف هذا . يكفيها أمرها نواملراد أ

معىن مل يذكروه بلفظه اخلاص به ، ولكنهم توصلوا إليه بذكر معىن آخر من شأنه أن  –كما ترى  –كله 
، رىلقار كثُا اد ؟ وإذـأفال ترى أن القامة إذا طالت طال النج. الوجود ، وأن يكون إذا كانيردفه يف 

 )3(»ف ذلك أن تنام إىل الضحى ؟ دها ما يكفيها أمرها ، رر رماد القدر ؟ وإذا كانت املرأة مترفة ، لَكثُ
                                                        

  )بتصرف( 1/277العمدة ، : ابن رشيق  -  (1)
  1/277: املرجع نفسه  -  (2)
  52ص  –دالئل اإلعجاز : عبد القاهر اجلرجاين  -  (3)
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إىل  املتلقـي وض الذي يـدعو  ل معىن اخلفاء ، وشيئا من الغمالكناية حتم نلمس أنَّ ، ومن هذا التعريف
 .إعمال الفكر والعقل حىت يصل لعمق الصورة

بعيـد   : مدلول ثانووهو املعىن القريب ، وغالبا ال يكون املقصود ،  :مدلول أول: ويف الكناية مدلوالن 
 .املعىن وغالبا ما يكون هو املقصود

 :"عمر بن أيب ربيعة " ومن أمثلة ذلك قول 
الَقَوت و ،عضالْبِ تبنفَ:  انضحنِتأَي       ونا تمرؤ ميسأَ ورمرأَ كعسر 

أي  :كناية عن اخلوف فعال ، وهو املدلول األول) عضت بالبنان (  : فالكناية يف هذا البيت هي يف قوله
عـض  (  .ود فإنَّبعيد وهو املقص ، مالزم لألول: املعىن القريب الذي مل يقصده الشاعر ، وهلا مدلول ثان 

 .عادة ما يكون عند اهللع واألسف)  البنان
فظ يف الكناية يدل على معىن ، وأن هذا املعىن يدل على املعىن اللَّ أنَّ« :" عبد القادر اجلرجاين" ويرى 

 )1(.»فهي إذا من داللة املعاين على املعاين  املراد من الكناية ، 
روط البالغة أن يكون املعىن األول الذي جتعله دليال علـى  من ش أنَّ «:  " عبد القاهر" كما يؤكد 

سفر بينك وبينه أحسن سـفارة ،  نا يف داللته ، مستقال بواسطته ، ياملعىن الثاين وسيطا بينك وبينه متمكِّ
شري إليك أبني إشارةوي ، حىت يخيل إليك أن2(.»فظ اللَّ ك فهمته من حاق( 

 :"ابن هرمة " على ذلك ، قول  مثاال " عبد القاهر" ويورد 
 لِجاَأل بةُيرِقَ الَّإِ اعتبأَ        الَو الِصفالْبِ ودعالْ عتمأُ الَ

ع به ته تستمفالشاعر ال يترك الفصيل ألم ،مه للضيفانبل يقد .هذا الرجل  أنَّ سر إىلوهذا املعىن يوصلنا بي  
ك إىل أنه ال يشتري إالَّراه ، ويشري كذلالكرمي يذبح لطاليب ق اقة قريبة األجل ألنه يـذحبها  الن ،وي مها قـد

املعقول من اللفـظ وداللتـه ،    )معىن املعىن  ( :دليل على املعىن الثاين ، وهو : فاملعىن األول. طعاما لضيوفه
وهذا يكون كناية عن الصفة كما يعبد القاهر اجلرجاين" يه سم". ذا ا " عبد القاهر" بدي وي ون، لَّلإعجابه

ويبيوجئت إليه عن طريـق  ، وأنك إذا أردت شيئا ومل تصرح به  « :ة وفضال وحسنا بقوله ن أن له مزي
جهل موضع قل وال يالفضل ومن احلسن واملزية ما ال يمن التعريض والكناية والرمز واإلشارة ، كان له 
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 :حني قال  "زياد األعجم ": ومن الشعراء الذين توسلوا ذلك. الفضيلة فيه
 جِرشحالْ نِى ابلَع تبرِض ةبي قُى          فدالنو ةََءورمالْو ةَاحمالس نَّإِ

ـ ، فالشاعر أراد أن يثبت بعض الصفات للممدوح ، فترك التصريح ا مباشرة  ح ـوعدل إىل التلوي
ه ـرج كالمـبة عليه ، عبارة عن كوا فيه ، فخوالكناية ، فجعل كون هذه الصفات يف القبة املضرو

ذه الفخامة واجلزالة حبيث أنمـا غفـال   كاله لو أسقط هذه الواسطة من الكالم ، ما كـان إال  ــ
 )1(.»جا وحديثا ساذَ
اـد بـني   : ا هو إثبات للصفة على طريق الكناية قوهلم موم  «:  "عبد القاهر اجلرجاين" ويضيف 

قائل هذا يتوصل إىل إثبات اد والكرم للممدوح بأن جيعلـهما   رديه ، وذلك أنَّلكرم يف به ، واـثوبي
ـ " زياد األعجم " كما توصل ، يف ثوبه الذي يلبسه  ـ وءرـإىل إثبات السماحة وامل دى البـن  ـة والن

 )2(.»احلشرج 
ع األنواع األخـرى  وتتفركناية عن صفة ، وكناية عن إثبات الصفة ، : والكناية عند عبد القاهر نوعان 

 .من هذين النوعني
عزى ذلك فيـه إىل  م يـعزى املزية واحلسن فيه إىل اللفظ ، وقسقسم ت: والكالم الفصيح عنده قسمان 

وكل ما كان فيه على اجلملة جماز واتساع وعدول باللفظ ... الكناية واالستعارة والتمثيل : النظم ، واألول 
ظم الذي هو تـوخي معـاين النحـو    الذي تعزى فيه املزية واحلسن إىل الن : لثاينعن الظاهر ، أما القسم ا

 .روقه ، ووجوهه والعمل بقوانينه وأصولهـوف
  قد عاجل خمتلف األوجه البيانية كالكناية والتشبيه واالستعارة والتمثيل متوخيا " عبد القاهر  " واملالحظ أنَّ

وغها صياغة فنية يتمكن الذوق من استكشـاف  طها بالسياق ، وصارتباطها بالنظم واملعىن ، وكذلك ارتبا
من وسائل تصوير املعىن فنيا ، وهي يف السياق مـع غريهـا مـن     ":  عبد القاهر" فالكناية عند . أسرارها

العناصر األخرى تؤدي إىل الكشف عن حماسن ومجال ميأل الطرف ، ودقائق تعجز الوصف ، وسضفي حر ي
مز والتلويح ويتحقق كل هذا حني تؤدي الكناية دوري الر، واجلمال  اإلمتاعنية كثريا من على الصورة البيا

 .أو اإلشارة عن املعىن األول
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 ):هـ 626املتوىف عام ( "اكي السكَّ" الكنایة عند  - 6.3.1
يعرمـن   هي ترك التصريح بذكر الشيئ إىل ذكر ما يلزمه لينتقل «: الكناية بقوله  " السكاكي " ف

ـ  )فالن طويل النجاد ( : كقولك . املذكور إىل املتروك طـول  (و ـ، لينتقل منه إىل ما هو ملزومـه وه
خمدومة غري حمتاجة (، لينتقل إىل ما هو ملزومه ، وهو كوا  )فالنة تؤوم الضحى (:، وكقولك  )القامة

 )1(.»لتصريح ي هذا النوع كناية ملا فيه من إخفاء وجه اموس )...إىل السعي بنفسها 
طلـب  :طلب نفس املوصوف ، وثانيها  :أحدها: ال خترج عن أقسام ثالثة  "السكاكي" الكناية عند و

ألقسام كل قسم ذكره ، فيقول  "السكاكي" مث يتعرض . ختصيص الصفة باملوصوف: نفس الصفة ، وثالثها 
فيذكر مثاال للقريبة . ة وقد تبعد أخرىالكناية املطلوب ا نفس الصفة ، اا قد تقرب تار: يف القسم األول 

مسـتوي  ، حي : قول يف اإلنسان ي، ويذكر للبعيدة مثاال كذلك ، أن ) ازيد(ريد يجاء املضياف و: قوله 
 .القامة عريض األظفار

. تقرب تـارة وتبعـد أخـرى    قدوهو املطلوب ا نفس الصفة ، و: القسم الثاين من الكناية  يقول يفو
متوصال ) فالن طويل النجاد: (تنتقل إىل مطلوبك من أقرب لوازمه ، ومثال ذلك أن تقول فالقريبة هي أن 

 .إىل طول قامته
: ومثال ذلك أن تقـول  . فهي أن تنتقل إىل مطلوبك من الزم بعيد بوساطة لوازم متسلسلة: وأما البعيدة 

  مر إىل كثرة إحراق احلطب حتت ، فتنتقل من كثرة الرماد إىل كثرة اجلمر ، ومن كثرة اجل )كثري الرماد(
القدور ، ومن كثرة إحراق احلطب إىل كثرة الطبائخ ، ومن كثرة الطبائخ إىل كثرة األكلة ، ومـن كثـرة   

فانظر بني الكناية وبـني  : علق بقوله مث ي. األكلة إىل كثرة الضيفان ، مث من كثرة الضيفان إىل أنه مضياف
 املطلوب ا كم ترى من لوازم ؟

 :للتمثيل قول الشاعر  "السكاكي" األمثلة الشعرية اليت ساقها ومن 
     وما يك في من عإِفَ بٍيني      جبِلْكَالْ انُب مهفَالْ ولَزيلِص 

جنب الكلب عن اهلرير كون  ضيافا ، فإنَّل إىل كونه مجبان الكلب مهزول الفصيل ، للتوص: والشاهد 
نكر ذلـك ،  ف الضيفان فصار ال يه من ال يعرف غريزة خاصة ، وألن كلب الشاعر ألهرير الكلب يف وج

قرِوهذا دليل على أن صاحب الكلب يى الضيف ، وكذلك هد األم ، وفقدها يعين لزم فقْزال الفصيل فإنه ي
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لفصيل ، فجنب الكلب وهزال ا. كمال قوة الداعي إىل حنرها ، كما يلزم بعد ذلك طبخها إلكرام الضيوف
 .كما ترى يلزمان املضيافية بعد عدة وسائط

، فهي تارة تكون لطيفة وتارة  )ختصص الصفة باملوصوف( هو املطلوب ا الكنايةو: أما القسم الثالث و
 : "زياد األعجم"ومن أمثلة اللطيف قول . تكون ألطف
 جِرشحالْ نِى ابلَع تبرِض ةبي قُى          فدالنو ةََءورمالْو ةَاحمالس نَّإِ

فجمـع  . بنا يف شرح البيت فالشاعر ال يريد ختصيص السماحة واملروءة والندى بابن احلشرج ، كما مر
 .ذلك ونسب هذه الصفات ليس إىل ابن احلشرج بل إىل قبة مضروبة عليه

 :عفيفة  امرأةيف وصف " الشنفرى األزدي " ومثال األلطف قول 
 تلَّح ةمالَمالْبِ وتيا با مذَا        إِهتيب مِواللَّ نِع اةجنمبِ تيببِ

فإن الشاعر حني أراد أن يا عن أن تالم بنوع ، ن عفاف املرأة بيوبراءة ساحتها عن التهمة ، وكمال جنا
، نسبها إىل بيت  اتثريمن الفجور على سبيل الكناية ، قصد إىل نفس النجاة من اللوم ، ولوجود عفائف ك

اي أنواعا أخرى للكناية "السكاكي"كما ذكر .حيط: بنا ذكر هذه األنواع  كالتعريض والتلويح ، وقد مر
 .مع من سبقه من النقاد والبالغيني

 ):هـ 737املتوىف عام (  "ابن األثیر" الكنایة عند  - 7.3.1
واعلم بأن الكناية مشـتقة مـن    «: ها اللغوي ما يلي يف حتديد الكناية واشتقاق "  ابن االثري : "يقول

التكنيت الشيئ إذا سترته ، وأُ: ر ، يقال ستيرِج از باحلقيقة ، هذا احلكم يف األلفاظ اليت يستر فيها ا  
1( .»اتر واملستور معافتكون دالة على الس(   

ت على معىن اجلامع هلا هو أا كل لفظة دلَّفحد الكناية  «:الكناية  يف بيان حد " ابن األثري"ويضيف 
 بشـيء والدليل على ذلك أن الكناية يف أصل الوضع أن تـتكلم  . جيوز محله على جانيب احلقيقة وااز

كنيت بكذا عن كذا ، فهي تدل على ما تكلَّ: قال وتريد غريه ، ي2(.»به وعلى ما أوردته يف غريه  مت( 
ا وردت تتجاذا احلقيقة وااز ، وجاز عنـدهم محلـها علـى    القدماء ، إذَالكناية عند علماء البالغة ف
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ـ يا طَيدعوا صمميتفَ اًءوا مدجِت ملَفَ اَءسالن متسمالَ وأَ...[:(Υ)اجلانبني معا ، ففي قوله  1( ]...  اب( 
ذا ذهـب  ـوهل. ختلبه املعىن وال ي جيوز محله على احلقيقة ، كما جيوز محله على ااز ، وكل منهما يصح

هو مصافحة اجلسد للجسد ، فأوجب الوضوء على الرجل إذا ملس  مسإىل أن اللَّ - رمحه اهللا -" الشافعي "
وذهب غريه إىل أن املراد باللمس هو اجلماع ، وذلك جماز فيه ، وهو . املرأة ، وذلك هو احلقيقة يف اللمس

 .الكناية
املستور فيها هـو  ف. أحدمها مستور واآلخر واضح: الكناية معنيني أنَّ يف  «" :  ابن األثري" كما يرى 

از ، ألن احلقيقة تاز ، اداللة اللفظ عليها داللة وضعية ألنَّوفهم أوال ، ويتسارع الفهم إليها قبل ا. 
از فإنه يوأما اذا حيتاج إىل دليـل ، ألنـه   فهم بالنظر والفكرة ، وهلفهم من بعد فهم احلقيقة ، وإمنا ي

   )2(.  »عدول عن اللفظ ، فاحلقيقة أظهر وااز أخفى
 .ر تتأرجح بني احلقيقة وااز وأن هلا معنيني مستور وواضح" ابن األثري" واملالحظ أن الكناية عند 

 ):هـ 739املتويف عام (" القزویني " الكنایة عند  -8.3.1
  ع جواز إرادة معناه مهي لفظ أريد به الزم معناه « :يف الكناية يف تعر " اخلطيب القزويين" يقول 

  هة خمدومة أي مرفَّ )نؤوم الضحى  (أي طويل القامة ، وفالنة  )*فالن طويل النجاد(: حينئذ ، كقولك 
 )3(.»وال ميتنع أن يراد مع ذلك طول النجاد والنوم يف الضحى من غري تأول... 

. ألن املطلوب ا إما غري صفة وال نسبة ، أو صفة ، أو نسـبة : ثة أقسام ثال" القزويين " والكناية عند 
 .واملراد بالصفة املعنوية كاجلود والكرم والشجاعة وأمثاهلا ال النعت

، بل إنه كثريا مـا   " السكاكي" كثريا يف شرحه ألقسام الكناية عن شرح أستاذه " القزويين" وال يبعد 
 .من أمثلة حول أقسام الكناية ، ويكرر الشرح نفسه" ي السكاك" ينقل حرفيا ما ذكره 

 .يف تعريف الكناية ، وأعرض اآلن ملفهوم الكناية عند احملدثني " باخلطيب القزويين" وأكتفي 
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  :الكنایة عند المحدثین مفھوم  – 4.1
و ال غموض  تعمية بال، هية تضع بني يدي قارئها  أو سامعها معطياا مباشرة يإذا كانت الصورة التشب

وكذا الصورة االستعارية اليت تعتمد علـى الفواصـل     وترتكز يف إغناء أبعادها على األلوان و احملسوسات ،
جند إقبال  الشعراء و األدباء  على هذين  الوجهني البالغني عظيما و متسع االرجاء قـدميا   وبالتايل اللغوية،
املعـىن  أو   :فهنـاك أوال  ،لتصورية اخر من احليوية آالصورة الكنائية  تقوم على نوع  نَّإف « .وحديثا

وهي العالقة األعمق  فيمـا    )معىن املعىن( إىلء  أو السامع  ىالداللة  املباشرة  احلقيقية  مث يصل القار
  ".فايز الداية " كما يقول  )1( »التجربة الشعورية  و املوقف  إىليصل 

وعنـه   .يف فهم تشكيل الصورة الكنائية وباقي العناصر البيانيةاق السب" عبد القاهر اجلرجاين"وقد كان  
أوال  «" عبـد القـاهر  " يقول   .ونقلوا شواهده أحيانا و مل يتجاوزوها أكدوا مفهومه ،مث أخذ البالغيون 

نك يف مجيع إف ، هو كثري رماد القدر أو قلت طويل النجاد ، أو قلت يف املرأة نِؤوم: قلت  إذاترى أنك 
مث يعقـل   ولكن يدل على معناه الذي يوجبه ظاهره ، .تفيد غرضك  الذي تعين من جمرد اللفظ ذلك ال
كمعرفتك  مـن كـثري    ،معىن ثانيا هو غرضك   -على سبيل االستدالل  - ،  من ذلك املعىن عالسام

أـا    ( ومن نؤم الضحى  يف املرأة ، ) أنه طويل القامة (ومن طويل النجاد   )نه مضياف أ(رماد القدر 
  )2( »هلا من يكيفها أمرها  )مترفة خمدومة

كانت هذه الصورة  الكنائية  حتمل يف  إنحىت و  ،الكناية عند احملدثني  هي وسيلة  للتعبري  بالصورة  إنّ
عمـال العقـل    إاء  يثري يف امللتقى نشوة  االستزادة  عن طريق ولكنه خفاء بن ،طياا معىن الستر و اخلفاء 

الوضـوح املنشـود يف    «: " بدوي طبانة " الدكتور  :ويف هذا اال  يقول .عمق الصورة إىل للوصول
بأن جيعل  الكالم  ن يوصف باالبتذال ،ألاألدب  ليس هو ذلك الوضوح الذي ميكن  أن يؤدي بالكالم 

 وحماولـة  ومن حيث القدرة اليت متيزه من صنوف التعبري يف متناول مجيع الناس من حيث القدرة عليه ،
ينبغي  أن  هي من مظاهر تلك الفنية الن األديب استطاع أن يتحاشى ماال إمنا –فيما حنن فيه  –االخفاء 

  )3( » يكون من مثله
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من حسنات الكالم ، أو حسنة من حسنات   والستر حسنة  اإلخفاءوحينئذ يكون  «: ويضيف قائال 
    .)1( » األديب

وسـيلة للفنـان   و مظهر من مظاهر الفن ، هو «:  " غازي ميوت " ند ع  وحماولة اإلخفاء عرب الكناية
وكثريا ما يؤدي  هـذا األسـلوب    وتفرضه الطباع ، ،يتحاشى بواسطتها التصريح  مبا متجه األذواق 

ويكسـب املتأمـل    ،أمجل ولطف أوجيعله ، إىل الغموض الذي يزيد الكالم إحياء  )  اخلفاء يف الكناية (
  )2( » ة أعمقـمتع

سر و منها ما حيتـاج  يدرك  بِي ام : فمنها ،خر آودرجة اخلفاء يف الصورة الكنائية متفاوتة من كالم إىل 
الذي كان منتشرا  )ىماملع(و أ )الرمز(يصل إىل درجة ففهام األستغلق على ومنها ما ي ، كبري فهمه إىل جهد

  دعىعن رجل ي « )العرب  آدابتاريخ (  :بهيف كتا "الرافعي "  هنقلي ومن أمثلته ما. يف العصر العباسي
   ،هر الفرح ورقص ظوأ ،له  هنئه بالوزارة  فدعاي " ينيب ذال" أنه دخل على الوزير  ،بأيب القاسم القطان 

ح اهللا  هذا الشيخ أنه يشري  برقصه  إىل قوهلم  ارقـص  قب: ه رقال الوزير  لبعض أهل س  .فلما خرج
  .)3( »للقرد يف دولته 

بالرغم ما خييل إلينـا أحيانـا مـن بسـاطتها      ،جزئياا  يفال عند التأمل نالصورة الكنائية صعبة امل وتبدو
ل السياق هـو الكفيـل    ظوي ،بأا تتلبس يف الكالم  و التركيب  اللغوي   «: ذلك" داية الفايز "ويعلل

ستعارة مفاجئة  وظاهرة الكيـان   والكما هي اال ،ال كما عهدنا التشبيه بارزا  ،بإضاءا بشكل أساس 
جماال واسعا عنـد احملـدثني لالحنـراف يف     -وخباصة  الكناية  عن النسبة  -وتبقي الكناية .)4( » الداليل

ـ  ألنَّ «.التركيب زيـل هـذا    دة تـاالحنراف يف التعبري يؤدي بالضرورة عن التفتيش عن داللـة جدي
  :الذي يضيف يف موضع آخر  ."صبحي البستاين " ى حد تعبري الدكتور ، عل )5(   »رافـاالحن
بعـد   إالَّ هـإليصل نفال  ،املعىن داخل صدفة  إذ يستتر ،ويبقي ستر املعىن يف الكناية امليزة الغالبة  «

                                                        
  221ص  –املرجع السابق نفسه  -  (1)
  .307ص  –علم أساليب البيان : غازي ميوت  -  (2)
  3/400 – 1974 – 2ط  –بريوت  –دار الكتاب العريب  –تاريخ آداب العرب : مصطفى صادق الرافعي  -  (3)
  153ص  -مجاليات األسلوب : فايز الداية  -  (4)
  165ص  –الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية : صبحي البستاين  -  (5)
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ر هو ميزة فنية  طاملا أن كل تصريح أو وضوح هو ميزة علمية ، وذا املعىن  يقـول  وكل تست ، هاشقِّ
هذه النشـوة الـيت   ،  مسه يعين ذلك  حذف ثالثة أرباع نشوة القصيدةااالسم ب سميأن ن " :(مالرميه"

1(  » )هذا هو احللم كله و واإلحياء ، ،  يئافش  يئابطة االكتشاف شتقوم على غ(  
  :لقد حرصت البالغة القدمية على تقسيم الكناية باعتبار املكىن عنه إىل ثالثة أقسام 

أو ما يسميه القدماء بطلب نفس ) أو املدلول الثاين(دما يكون املكىن عنه وهي عن :الكناية عن الصفة  –أ 
  .تواريةويف هذا القسم تكون الصفة هي املخفية احملتجبة املُ. الصفة

أو ما يسميه القدماء طلب نفس ، وهي عندما يكون املكىن عنه امسا موصوفا :  الكناية عن املوصوف -ب 
 .وصوف هو املخفي املتواري واحملتجباملوصوف ويف هذا القسم يكون امل

وذلك عن طريق ، ويف هذا النوع من الكناية عدول بالكالم عن التعبري املباشر :  الكناية  عن النسبة -ج 
 .وهي عند القدماء طلب النسبة،  إثبات الصفة لشيء يتعلق مبن نريد إثباا له

، )الكرم بني برديـه (و )اد بني ثوبيه: ( بنا  مر وقد، "  عبد القاهر اجلرجاين "ومن أمثلة ذلك ما ورد عن
والثوب منسوب إىل هذا املمـدوح ومـا   ، فبدل أن نثبت اد للممدوح مباشرة أثبتناه للثوب الذي يلبسه 

  .يقال عن اد يقال كذلك عن الكرم
  :الصورة الكنائیة في المدحة النبویة عند حّسان بن ثابت  - 5.1

   .النبوي ية يف شعراملدحئورة الكناصالثابت كعادة الشعراء القدماء  يف توظيف  لقد أسهب حسان بن
  .كناية عن صفة وكناية عن موصوف وثالثني صورة بني مثان :ما جمموعه وقد أحصيت

  دالقسم الوحي هيوتبقى  .ف الكناية عن النسبة بالرغم من أمهيتهاظ يومل أن حسان بن ثابت ظواملالح 
   .بنا الذي يظهر فيه االحنراف يف التركيب كما مر -عند احملدثني  - يف الكناية
كناية عن الصـفة وعـن   (يف إسهاب حسان بن ثابت يف استعمال الصورة الكنائية بنوعيها  السر ولعلَّ
ملا هلا من دور يف جتسيد املعىن وتقريبه من ذهن السامع وتسليط الضوء عليه ليـزداد وضـوحا   ) املوصوف

  .يخا يف األذهانوترس
  :الكنایة عن الصفة  – 1.5.1

إذ أحصيت ما جمموعـه  يف املدحة النبوية ،  تهي األكثر توظيفا عند حسان بن ثابوصفة الالكناية عن 
                                                        

  168ص : املرجع السابق نفسه  -  (1)
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  .عن موصوف ةويف املقابل مل يوظف سوى عشر صور كنائي .مثان وعشرين كناية عن صفة
عند حسان بن ثابت جيدها من ااالت اليت أبـدع فيهـا    و املتأمل يف الصورة الكنائية يف املدحة النبوية

لة عند الشاعر مينحها من حسه ووجدانه ما يعطيها القـدر  بة ومبجفالكناية صورة تبدو حمب،  وصال وجال
  .الكبري من التأثري
فإذا كان التة بني املشبه واملشركيز يف الصورة االستعارية على عملية املشاباألحرى املستعارله  أو، ه بهب

األول والثاين مـن  ، بني املدلولني  ااورةفإن التركيز يف الصورة الكنائية يكون على عملية . واملستعار منه
  ...حيث االنتقال من احلسي إىل ارد أو استعمال اسد للداللة على األخالقي وهكذا 

املدلول األول إىل املدلول الثاين وإليضاح وشرح هذه  وخالصة القول أن آلية الكناية تقوم على االنتقال من
 )الغساسـنة (من ملوك  ) بين جفنة( العالقة نذكر قول حسان بن ثابت يف مقدمة طللية يصف فيها منازل 

  .الذين امتدحهم الشاعر يف اجلاهلية وأحسن مدحهم فأكرموه وبالغوا يف إكرامه لذلك
اسِ قَفْرحنِي احلَسب من ياراُء       دمالسو ساموا الرفِّيهع1(ت (  
ا أَنِيـسالُ بِهزال ي تكَاناءُ      وشو معا نوجِهراللَ م2(خ(  
واحلال أا كانت ، تها الرياح واألمطار وطمست معاملها وكيف عفَّ، فالشاعر يصور لنا حال هذه الديار

   .ا النعم والشاءال ختلو من أنيس ومروج كانت جتوس خالهل
  مدلول ثاين        مدلول أول                             دال   

    رغد العيش والرفاه     حركة النعم والشاء  حال النعم والشاء وهي جتوس يف املروج
  :و انطالقا من هذا املثال التوضيحي ميكن التوقف عند النقاط التالية 

إذ أننا ال نقع ) حقيقية(هي عالقات معيارية ، ظ يف الشاهد الشعري العالقات اليت تربط بني األلفا إنَّ -
على المالءمة تؤدي إىل احنراف يفرض علينا إزالته بالعودة إىل معىن آخر أو داللة ثانية كما كان احلال يف 

  .الصورة اإلستعارية
ت قاصرة عن إعطـاء  وتبقى هذه الدالال، األخذ بالدالالت احلقيقية و االصطالحية ال يفي باملراد ف -

فماذا يفيدنا يف الكالم إذا أخذنا معىن حركة النعم والشاء يف املروج ؟ بالرغم مـن إمكانيـة   ،  التعبري حقه
 وماذا يفيد البيت إذا اقتصرت الداللة على املعىن احلقيقي؟، األخذ به

                                                        
  58ص : ، الديوان  03 – 02: البيتان  -  (2)  (1)
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  .ا إليها استقام املعىنلنصمىت و، وبالتايل فإن هناك داللة ثانية خمفية ومستورة يرمي إليها الشاعر 
فالصـورة احلسـية يف   ،  ا عملية انتقال يف املعىن ينبغي أن حتدث بني املدلول األول واملدلول الثاينهناك إذً

املدلول األول واليت تظهر حركة النعم والشاء يف املروج جائية وذاهبة أدت إىل مدلول ثان معنوي هو رغد 
  .ديار قبل أن حيل ا ما حلالعيش والرفاه والترف الذي كان يف ال

وال تقوم على . والعالقة بني املدلول األول والثاين تقوم على ااورة حيث االنتقال من احلسي إىل ارد
  .كما مر بنا يف الصورة االستعارية. املشاة

  :بوبته شعثاء ومن أمثلة الكناية عن الصفة يف املدحة النبوية قول حسان يصف اخلمرة اليت شبه ا رضاب حم
ـــهتميت ي قَدثَاَء الّتعشفَـ     لا شهنم قَلْبِهل س1(اُء ـفَلَي(  
  )2(اُء ـيكُونُ مزاجها عسلٌ وم    كَأَنَّ سبِيئَةً من بيـت رأْسٍ
غَـض مطَع ا أَوابِهيلَى أَنع    اجلَن هرصفَّاحِ هالت ن3( ـاُءـم (  
  )4(فَهن لطَيبِ الراحِ الْفــداُء     إِذَا ما اَألشرِبات ذُكرنَ يوما

وهـي  ، وذلك يف تفضيل الراح على سائر األشربة ) فهن لطيب الراح الفداء: (والشاهد يف قول الشاعر
  . كناية عن صفة

  : يف اللني وسرعة االنقياد فيقول خيول الفرسان من الصحابة يف جماراا لألعنة ، مث يصف حسان 
ياتـدعصةَ مناألع ارِينلُ الظِّ   با األسهافلَى أَكْت5(اُء ـَمع(  

فهي تعارض األعنة يف اجلـذب   ،ماضية ال تلوي على شيء  ،سلسة القيادة  ،فاخليول مشتاقة للحرب 
فالشاعر ال يريد املعىن احلسي القريـب  .  الكناية عن الصفةوهذا على سبيل ،  لقوة نفوسها وقوة رؤوسها
وتبدو هذه الصـفة  . وهي اللني وسرعة االنقياد،  وإمنا يريد صفة يف هذه اخليول، من مباراة اخليول ألعنتها 

  .متوارية ال يصل إليها القارئ بيسر بل عليه أن يتمعن ويتعمق يف الفهم ليصل إىل مراد الشاعر
  للمسلمني يف غزوام ضد املشركني  - عليه السالم –مرافقة جربيل  ويف معرض االفتخار يذكر حسان 

  )6(وروح الْقُدسِ لَيس لَه كـفَاُء    وجِبِريلٌ رسولُ اِهللا فيـنا
                                                        

  59ص : ، الديوان  6 – 5: البيتان  -   (1)  (2)
  59ص : ، الديوان  8 – 7: البيتان  – (4)   (3)

  60ص : ، الديوان  12 :البيت  – (5)
  62ص : ، الديوان  16: البيت  -  (6)
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فوجود جربيل مـع   .وهذا الذي عناه الشاعر وذلك عن طريق الكناية، ففي مرافقة املَلَك جربيل عزة ومنعة 

يريد أن  اوكأن حسان. كان هذا التأييد مصدر النصر يف كثري من املواقع (Υ)ن املوىلاملسلمني تأييد هلم م
واملعىن البعيد الذي يقصده هو العزة واملنعة عـن  ، مرافقة جربيل هلم ليس هلا أي نظري وال كفاء  أنَّ : يقول

  .الكناية عن الصفةطريق 
ول ـا إىل اإلميان باهللا وتصديق دعوة الرسعوما دويصف حسان بن ثابت إصرار قريش على الكفركلَّ -

)ε( فيقول:  
  )1(يقُولُ الَْحق إِنْ نفَع الْبــالَُء   وقَالَ اُهللا قَد أَرسلْت عبدا
قُوهدوا صفَقُوم بِه تهِدــ  شالَ نو قُومالَ ن ماُءـفَقُلْت2(ش(  

ففـي قـول   ،  إصرار على البقاء على الكفر والشركإحلاح و )ε(ففي رد فعل قريش على دعوة النيب 
وهذا هو املعىن البعيد الذي ،  كناية عن الصفةعلى لسان قوى الكفر والشرك  ، وال نقوم وال نشاء: حسان

  .ن الشاعر من الوصول إىل إبرازه عن طريق الكنايةوقد يبدوا هذا املعىن ارد خمفيا مث متكَّ. الشاعر هيروم
  :ما القاه املسلمون من إيذاء وعناء من قبل قريش فيقول وصف يتابع حسان ، نفسها ) زية اهلم( ويف  -

ـدعم نمٍ موي كُلِّ يا فــاُء   لَنجه الٌ أَوتق أَو ابب3(س(  
وال خيفى على املتأمل ما يف ،  هم مشركو قريش )معد(و، يعين ا قومه األنصار )لناو(ففي قول الشاعر 

فالشاعر يريد أن يشري ذه العبارة إىل صفة مستترة يف سياق الكالم وهـي  ، هذه العبارة من صورة كنائية 
  .الصفةالكناية عن  عن طريق، وذلك )سباب ، أو قتال أو هجاء (الشاعر يف قول  )العداوة الشديدة(
  :قائال  " أليب سفيان بن احلارث" مث يوجه الشاعر هجاءه  

  )4(فَأَنت مجوف نخب هـواُء      يـأَبا سفْيانُ عـن أَالَ أَبلغْ
  )5(وعبد الدارِ سادتها اإلِْمـاُء      بِأَنَّ سيوفَنا تركَتك عـبدا

                                                        
  62ص : ، الديوان  18 – 17: البيتان  – )2( (1)

  62ص : ، الديوان  20: البيت  -  (3)
  63ص : ، الديوان  23 – 22: البيتان  - (5)   (4)
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ـ ومثله النخب ، خايل اجلوف  كأنه، ال قلب له ،  أبوسفيان يف تصوير حسان رجل جبانف واء ، أي اهل

املني ومصـريهم يـوم   ظيف وصف ال (Υ)ويف ذلك إشارة إىل قوله ،  جوفه خوفا وجزعا ننزع فؤاده م

  )1( ]  اٌءوه مهتدئأَفْو مهفُرطَ مهِيلَإِ درتي الَ مهُِءوسي رعنِقْم نيعطهم[: القيامة
هـذا املعـىن   ، العبودية  ىنعوحسان ال يقصد م .مهان حمتقر، عبد ذليل :  واملهجو يف  تصوير الشاعر 

الذل واهلـوان  : القريب الذي يتبادر إىل الذهن ولكنه يريد إبراز صفة خمفية وراء هذه العبودية وذلك هي 

أيب سـفيان بـن   " جـاء  )  ψ(ومل يكتف سيدنا حسان . الكناية عن الصفةواالستكانة عن طريق 
وهي صور كنائية  ، هلم السقاية واحلجابة والرفادة تالذين كان ) عبد الدار (  ءهجاتعداه إىل  بل "احلارث
فقد قضى عليهم حسان حني جعل سـادم مـن    .اجلنب و الضعة وفقدان املروءة كناية عن صفة ، أخرى

  .سخرية ااإلماء وهذه سخرية ما بعده
  :قائال " أيب سفيان بن احلارث  " دائما يواصل حسان بن ثابت رده على  )اهلمزية(ومع 

وجنِيفًـاها حركًا باربم فَــاُء      تالْو ـهتيماِهللا ش ني2(أَم(  
كُمنولَ اِهللا مسو رجهي ناءُ       فَمــوس هرصنيو هحدمي3(و(  

أمني اهللا مـن   ،  فإنك تعلم أنه مبارك حنيف ، ال جدوى منه)ε(ان هجاءك للرسول : يقول حسان 
ـ .  وما دام األمر كذلك فمدحكم ونصرتكم وهجاؤكم له  سواء،  شيمه الوفاء ذلـك ال   نفهو يف غىن ع

وهو من العـزة   ،ؤبه بكم من اهلوان حبيث ال يألنكم وذلك ، يضره هجاؤكم وال ينفعه مدحكم ونصركم 
فةالكناية عن الصعن طريق  و هو املعىن الذي أراده الشاعر. نال منهواملنعة والوجاهة حبيث ال ي.  

  أعدائه بعرض أصول الشاعر   ووقايته من) ε(رض الرسول عيف فداء حسان يقول  مث
  )4(لعرضِ محمد منكُم وِقَـاُء      فَإِنَّ أَبِي و والده وعرضـي

                                                        
  43: إبراهيم ، اآلية : سورة  -  (1)
  64ص : ن ، الديوا 27 – 26: البيتان  -  (2)  (2)
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هـو   -عند العـرب  –رض و العε ( ،(الرسول لقد جعل حسان عرضه وعرض أسالفه فداًء لعرض 
وال خيفى ما يف ذلك من إشارة إىل املعىن البعيد الذي يعنيه الشاعر وهـو  ، الذم من اإلنسان موضع املدح و

  .عن الصفة الكنايةوذلك عم طريق ) ε(للرسول  هحب
  :وسلب الغنائم فيقول، قتل النيب حماولتهم لو ، ر استنفار العدو ملالقاة املسلمنيعمث يصف الشا

  ) 1(قَتـلَ النبِي و مغنمِ اَألسـالَبِ  و ارتجوا حتى إِذَا وردوا الْمدينةَ
  ) 2(ردوا بِغيظهِمِ  علَى اَألعقَـابِ           وغَـدوا علَينا قَادرِين بِأَيديهِـمِ

على أن هناك قوة غيبية هـي   ويف بناء الفعل للمجهول داللة ) ردوا بغيظهم على األعقابو( ففي قوله 
وهم قريش وغطفان : ا األحزابوهذا تعبري بياين لإلحياء بشر اهلزمية اليت تكبد ، يت كانت سبب يف النصرال

ت دور، ؤمنني شـر القتـال   ملفقد كفى اهللا ا .)ε(على حرب الرسول تظاهروا و تألبوا نوبنو قريظة الذي
عناه الشاعر بقوله ردوا بغيظهم على وهذا الذي  ،األحزاب ناكصة على أعقاا جتر ذيول اخليبة واخلسران 

  .شر اهلزمية اليت حلقت باملشركني وحلفائهم كناية عن صفةاألعقاب وهي 
  ط املسلمني و يأسهم فقال ور جاء من بعد قنهذا النصر املؤز ن أنَّوبي، فقد وصف الشاعر وأحسن الوصف 

  ) 3(نـص مليكنا الْوهــابِ  من بعد ما قَنطُوا فَفَرج عنهـم     تنزِيلُ
ابِــهحصو دمحم نيع ـــابِ      فَأَقَرتركَذِّبٍ مأَذَلَّ كُلَّ م 4(و(  

مبثابـة الطمأنينـة   على األعداء وهو النصر بوذلك  )فَأَقَر عين محمد وصحابِــه : (ففي قول حسان

  .كناية عن صفة، وهي  تقر العني إال من الراحةفال ،  وأصحابه) ε(للرسول 

وم ـوينقل كل صغرية وكبرية فيقول يف ي، غزواته وحروبه  ريصوε ((وحني يتحدث شاعر الرسول 
  : ) بدر( 

  )5(كَأُسد الُغابِ مردان و شيـبِ      فَوافَيناهم منا بِجمـــــعٍ
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ا أحد يف هذا اليوم العظيم فخرجنا إليهم ومل يتخلف من، عة واإلقدام أي وافينا قريشا كاألسود يف الشجا
صفة االستنفار واملشاركة اجلماعية يف احلرب ، ذلـك  ليعرب الشاعر عن ،  وشيوخا اشباب،  على بكرة أبينا

  .الكناية عن الصفةعلى سبيل 
،  غري مـورود  )بدر(ماء  وأنَّ ، حصوم حممية عى املشركون بأنَّحني اد - دائما – )بدر(ويف يوم  -

  :عليهم قائاليرد حسان 
كُــملقَول عمسن لَما وندرو قَدو   رِيــدصر تاًء غَْيوا رنرِبى شت1(ح(  

ملا يف ذلك من حتدي الكفـار   كناية عن صفة)  ـدحتى شرِبنا رواًء غَْير تصرِيـ: (ففي قول حسان 
والشرب منه إىل حد االرتواء دون أن يتمكن العدو من ) بدر(زميتهم ، فقد متكّن املسلمون من ورود ماء وه

  .وال خيفى ما يف ذلك التحدي من كناية عن النصر املبني للمسلمني. منعهم

  :يقول حسان  )بدر(يوم ) ε(ويف معرض وصف شجاعة الرسول 
تن قا الُحينف ولُ وسا الرينفعــهب      وددحم رغَي رصن و اتمى الْمت2(ح(  

  )3(إِذَا الْكُماةُ تحاموا في الصناديـد      ماضٍ علَى الْهولِ  ركَّاب لما قَطَعوا

بل عمـد إىل   ، فإنه ال يتوسل يف سبيل ذلك الكالم املباشر، )ε(فحسان حني يصف شجاعة الرسول 

والشـجاع  . ماض على اهلول:  )ε(فالرسول ، الشجاعة إلبراز هذه الصفة عن  الكنايةز عن طريقة اا
  .وإمنا ميضي يف غري خوف وال جزع،املقدام ال يتوىل يوم الزحف

كافرهم ولكنه  و مسلمهم ،  ألا صفة شائعة بني الناس ، الشجاعةبومل يكتف حسان بوصف ممدوحه 
  : يضيف هلا صفات أخرى يقول

ـــهتوررِ صداِء الْبيكَض كاربم     وددـَر   )4( ما قَالَ كَانَ قَضاًء غَير مـ
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وقوله من باب القضـاء  ،  فهو مبارك كالبدر يف ضيائه،  باإلضافة إىل كونه شجاعا، ) ε(فالرسول 

وذلك إشارة إىل قوله،  ردالذي ال ي(Υ) :]وما ينطق الْ نِعهنْإِ ، ىو هالَّإِ و وحي ي1( ]ىوح(  
صفة العصمة مـن  إبراز هو  )ما قال كان قضاء غري مردود( :واملعىن البعيد الذي يرومه الشاعر من قوله

  . الكناية عن الصفة، وذلك على سبيل ااز عن طريق وهي صفات األنبياء عليهم الصالة والسالم ،اخلطأ 
  :ة و مشائله احملمودة ، يقول حسان بن ثابت ويف معرض إبراز خصال الرسول الكرمي

ـِدا    )2(عف الْخليقَة ماجِد اَألمجــاد      واِهللا ربي الَ نفَارِق ماجـــ
  )3(بذْلَ النصيحة رافع اَألعمــاد      متكَرما يدعو إِلَى رب الْعـــلَى

داع إىل اهللا ال ،  ممتكـر ،  عفيف،  أنه ماجد: ن خالل تعبري حسان م) ε(وهنا  تبدو صورة الرسول
، أي أنه شريف النسب ألن العرب تضع البيت موضع الشرف يف النسب  يبخل بالنصيحة وأنه رافع األعماد

الكناية عـن  أن يربزه وذلك على سبيل ااز عن طريق  الذي أراد الشاعرالبعيد املعىن  وهذا هو. واحلسب
  . فةالص

  :" صخرا" تصف أخاها " اخلنساء " قالت ، وعن هذا املعىن 
ـَا شا مذَإِ، ادمالر ريثكَ    ادمعالْ يعفر، ادجالن يلُوِطَ   ات

كناية عن طول القامة والقدرة على  )طويل النجاد : (فقوهلا،  ويف هذا البيت ثالث كنايات عن صفات
كناية عن  ) كثري الرماد : (وقوهلا،  كناية عن علو املكانة وشرف النسب )ادرفيع العم( :وقوهلا، تال ـالق

  .الكرم والسخاء

  :فيقول ) ε(وميضي حسان يف مدح الرسول 
ـــةمحكًا ذَا راربثْلَ الْهِالَلِ مم       ادــوبِ اَألعيط يقَةلالْخ حم4(س(  
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 وادـب األعطي،  مسح اخلليقة،  رحيم بأصحابه، ل اهلالل مبارك مث: ، يف مدح حسان ) ε(فالرسول 
وهذا املعـىن ال يريـده   ،  وهو يف األصل خشبة كل شجرة دق أو غلظ،  واألعواد يف احلقيقة مجع عود، 

وذلـك علـى   وكرامة األصل، ،  طيب األرومة: وهي ) ε(الرسول يف صفة  أن يربز وإمنا أراد،  الشاعر
  .لكناية عن الصفةاسبيل ااز عن طريق 

 قسم الشاعر على الوفاء للرسول مث ي)ε (أمره إىل يوم امليعاد فيقول  ةوعلى عدم مفارق:  
 هــــرأَم فَارِقي الَ نباِهللا ر و     ــادعمى لجتري شيا كَانَ ع1(م( 

إىل ) ε( البقاء على دين حممـد صفة كناية عن )  ما كَانَ عيش يرتجى لمعــاد(ففي قول الشاعر 
  .يوم أن يرث اهللا األرض ومن عليها

  :يقول حسان ، عنهم )ε(ويف معرض احلديث عن خسارة قريش يف هجرة الرسول 
كُــمنى اُهللا عوا زم يا لَقُصفَي    ددـؤسى واربارٍ الَ يفَخ نم 2(بِه(  

حيث أراد أن يربز صفة الكناية عن الصفة جماز عن طريق )  رى وسـؤددفَخارٍ الَ يبا(ل حسان قو ففي

ومناصبة العداء له ، مما اضطر إىل اهلجـرة إىل  )ε(تقريع قريش وجترحيها ألا بإيذائها للنيب : قصدها وهي 
  .األنصار ويف ذلك ضياع للفخار والسؤدد

   ) :ε(ويقول أيضا يف مدح الرسول 
ى مري بِين جِـــدسي كُلِّ ماِهللا ف ابتلُو كتيو     لَهوح اسى النر3(ا الَ ي(  

  )4(فَتصديقُها في الْيومِ أَو في ضحى الُغـد  و إِنْ قَالَ في يومٍ مقَالَةَ غَائـبٍ
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ـ ان نم كلذَ[:  (Υ)مصداقا لقوله ،  ده بعلم الغيبأتاه اهللا من املعجزات حيث أيε ((فالنيب  اِءب 

ـ ،  كيلَا إِيهوحن بِيغالْ اِءبان مَن كلْت [: كذلك  (Υ)وقوله )1( ] ... كيلَإِ يهوحن بِيغالْ ـ ا كُم نت 

تلَعما أَهنت قَ الَوومك مقَ نلِب فال بـد أن   خرب باملغيب يوماأُ فالشاعر يقول إنّ نيب اهللا إنْ. )2( ] ...ا ذَه
يتحقق ذلك ويوهي صفة االطـالع   ، خمفية يريد أن يربزها الشاعر كناية عن صفةويف هذا التعبري ، ق صد

  .نبيه الكرمي يف دعوته (Υ)على الغيب من باب املعجزة اليت دعم ا اهللا 

فأجـب   قم يا حسـان : )ε(ويف معرض رد حسان بن ثابت على الزبرقان بن بدر حني قال له الرسول 
  :فقال حسان ،  الرجل فيما قال

 هِـمتوإِخرٍ وهف نم بائإِنَّ الذَّو     ـــــعبتاسِ تةً لْلننوا سنيب 3(قَد(  
هترِيرس تكَان نا كُلُّ مى بِهضرـوا      يعري شرِ الَّذبِاَألمو ى اِإللَهقْو4(ت(    

ارإِذَا ح مقَوـمهودوا عروا ضوا      بفَعن هِماعيفْي أَش فْعلُوا الناوح 5(أَو(   
  :إىل أن يقول 

مأكُفُّه تها أَوم اسالن قَعرـوا     الَ يقَعا رونَ  مهوالَ يفَاعِ والد دن6(ع(  
  :ويقول يف موضع آخر   

  )7(كَرامتـه     ومن عدو علَيهِم جاهد جدعــوا  كَم من صديقٍ لَهم نالُوا
يفتخـر الشـاعر باملهـاجرين    ،  فيها على شعراء الوفـود  ويف هذه األبيات من قصيدته العينية اليت رد

  .السيادة كناية عن صفة وجيعلهم يف مكانة عالية فهم األسياد واألشراف وهي، واألنصار
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ر بأصول املهاجرين من قريش فهم من فهر بن اافتخ )الذوائب من فهر واخومإنَّ ( : يف قول حسان لناو
فالشاعر ال ينسى قبيلته فهي ند ، وعطف على فهر بإخوم وأراد م األنصار ،  غالب بن النضر بن كنانة

م ـوا عدوهضرفهم إذا حاربوا ، اإلسالم أمة واحدة  جميء  فاملهاجرون واألنصار صاروا بعد. للمهاجرين
وهي  كناية أخرى عن صفة)أو حاولوا النفع يف أشياعهم نفعوا (،  القوة والبطش  كناية عن صفةو هي

 صفة كناية عن،)ال يرقع الناس ما أوهت أكفهم : ( ويف قوله . كوم حليفا نافعا ملن حالفهم وتشيع هلم
فيه قلب أي ، )نالوا كرامته : ( ويف قوله  .ءهمافهم ينفعون أصدقاءهم ويضرون أعد. العزة والقوة واملنعة

القطع البائن يف : فأصل اجلدع يف اللغة ،  ) جدعوا ومن عدو عليهم جاهد(  :ويف قوله .نال كرامتهم
الكناية وذلك عن طريق  ،وال خيفى ما يف هذا اجلدع من إذالل وحتقري . األنف واألذن والشفة واليد وحنوها

أعداء املسلمني هم يف حكم العبد  هو أنَّوالذي يقصده الشاعر  و، هبعيد للجدع املعىن الهذا و .عن الصفة
وقد استطاع ،  ولعمري ال يوجد إذالل بعد هذا اإلذالل،  قبت أذناه للبيع يف سوق النخاسةاألجدع الذي ثُ
فهم أذلة حمتقرون يف نكستهم ونكبتهم،  ر بشاعة مصري األعداء بعد هزميتهمالشاعر أن يصو.  

  :يواصل حسان بن ثابت يف مدحته النبوية االفتخار بالصحابة فيقول ، وعن طريق التصوير البياين 
 ابِـــعاِهللا ت ةي طَاعا فنلا    َألولْفُــنخ و كلَى إِلَياُألو ما الْقَد1(لَن(  

ن نصرته ومؤازرتـه يف  وع) ε(ال يتخلفون عن الرسول ،  فالصحابة رضوان اهللا عليهم ومنهم حسان
، هم القدوة خللفهم يف طاعة اهللا ونصرة دينـه  ،  هم ونسلهم يف ذلك سواء، م القدم األوىل هلالشدائد بل 

فاملسلمون مع نبيهم ليسوا . ومحاية دعوته) ε( السبق يف الذود عن الرسول كناية عن صفةوالقدم األوىل 

ـ فَ كبرو تنأَ بهاذْفَ... [أن قالوا جوام حني طلب منهم النصرة فكان )υ(كاليهود مع موسى   الَاتقَ

  )2( ] ونَداعا قَنهاا هنإِ

  :يقول حسان بن ثابت ) ε(يمية يف مدح الرسول املويف قصيدته 
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ـــهتفَيأَخ تا كُنبِم ادفَن    ـــمتكْتالَ ت ا  واراًء جِه3(نِد(  
ا جنالَدأَوا وـــــةٌ فَإِنن   ــمكتا  فَاحنالي مف و يكق4(ن(  

يف ألن  وأال خيـاف يف سـبيل ذلـك   ،  أن جياهر بالدعوة) ε(يناشد حسان النيب ، ويف هذين البيتني 
وال خيفى ما يف ذلك من الوالء املطلق والنصـرة الكاملـة   ،  املسلمني وأوالدهم جنة ووقاية له من األعداء

الكناية وذلك عن طريق ) فإنا وأوالدنا جنة : ( ذا هو املعىن الذي أراده الشاعر من قوله وه، )ε(للرسول 
  .عن الصفة

  :الكنایة عن الموصوف في المدحة النبویة  - 2.5.1
وإن كان استعماله هلا هو الغالب يف املدحة ،  مل يكتف حسان بن ثابت بتوظيف الكناية عن الصفة  

 إذ أحصيت مـا جمموعـه   ، كان بنسبة أقل استعمال الكناية عن املوصوف وإن بل جلأ كذلك إىل،  النبوية
  :ومن أمثلة ذلك يقول حسان . عشر صور كناية عن موصوف

  )1(ونضرِب حني تختلطُ الدماُء      فَنحكم بِالْقَوافي من هجانا
فالشاعر جيعل من القوايف سالحا فتففي القوايف منعة ومحاية ،  يب و أراجيف املشركنيد على أكاذاكا للر

فالضـرب  ، ا حني تستعر نار احلرب أم ،جاء  فيكون هجاء،  هذا إذا كان اال جمال كالم، ألعراضهم 
وهذا ما عناه حسان بقوله ونضرب حني ختتلط الدماء فكيف ختتلط الدماء ؟ وماذا نفهم من حقيقـة  ، أوىل

،  ف ااز عن طريـق الكنايـة  بل وظَّ،  ر تعبريا مباشرا ليتحدث عن احلربمل يعب، ن هذا التعبري ؟ فحسا
  .ويريد يوم احلرب كناية عن موصوفوهو ،  واملعىن الذي يرومه خمفي ومستتر

. )ε(الذي يدافع به عن الرسـول  ،  هو يصف شعره بل باألحرى سالحه و،  يقول حسان بن ثابت و 

يشارك يف غزوة من الغزوات مع الرسول وي عنه أنه مل فقد ر)ε (وات بنـا هـذا يف    هم باجلنب وقد مـر
  :املدخل

  )2(لسانِي صارِم الَ عيب فيــه       و بحرِي الَ تكَدره الدالَُء 
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عن هه بالبحر وذلك بل عناه حني شب،  لقد بالغ حسان يف وصف شعره الذي مل يذكره صراحة يف تعبريه
واملعىن البعيد ،  وذلك من خالل مقاربة بني الشعر والبحر) وحبري ال تكدره الدالء  : (طريق ااز يف قوله

كناية عن موصوفنتقد وال يطعن يف جودته ؛ وهي هو أن شعره صاف نقي ال ي.  

  :للقضاء عليه وعلى دينه يقول حسان) ε(بها ضد الرسول ويف معرض وصف اجتماع قريش و تألُّ 
  )1(أَهلَ الْقُرى وبوادي اَألعـرابِ    أَموا بِغزوِهمِ الرسولَ وأَلْبســوا
ويريد من خالل هذا التعبري ) أهل القرى وبوادي األعراب : ( والتعبري اازي عن طريق الكناية يف قوله 

  .الكناية عن موصوف، على سبيل  )ε(بتهم قريش ضد النيب ضعفة الناس وعامتهم الذين ألَّ

) ε(إذ جعـل الرسـول   . قرينا باسم اهللا تعاىل  ، جيعل حسان اسم النيب )ε(ويف معرض مدح الرسول 
  :مذكورا يف اآلذان مع اسم اجلاللة مخس مرات يف اليوم وذلك قوله 

ـَد وضم اِإللَه اسم النبِي إِلَى اسمه    إِذَا قَالَ في الْخمسِ الْمؤذِّ   )2(نُ أَشه
عـن   الكنايـة  اعر إبرازه عن طريق شلوهو املعين الذي يريد ا،  واملقصود باخلمس هي الصلوات اخلمس

  .موصوف
ويف معرض احلديث عن النصر املؤزوأذل به الشـرك و  ،  به اهللا سبحانه وتعاىل شوكة اإلسالم ر الذي أعز

  :املشركني يقول حسان بن ثابت 
عوبِ مببِهـمهعمج قفَرت  فَةــابِ   صباَألر ديس كبر ودنج3( و(  
ومل يقف التأييـد   ، إذ أيد املسلمني بريح معصفة هبت على قريش فأقضت مضجعها،  فالنصر من اهللا وبه

ـ آم نيا الـذ هيا أَي[:(Υ)عند هذا احلد بل أرسل اهللا جنودا من عنده وهم املالئكة مصداقا لقوله  وا ن
 ونَلُمعا تمبِ اُهللا انَكَو، ا هورت ما لَودنجا وحيرِ مهِيلَا عنلْسرأَفَ ودنج مكُتاَءج ذْإِ مكُيلَع اِهللا ةَمعوا نِركُاذْ

                                                                                                                                                                                              
  66: ، الديوان  32: البيت  -  (2)
  67: ، الديوان  39: البيت  -  (1)
  134: ، الديوان  66: البيت  -  (2)
  68: ، الديوان  43: البيت  -  (3)



  الصورة الكنائية في المدحة النبوية عند حسان بن ثابت      الفصل الثاني

 107

بصففـي  ، إقناعه فها للتأثري يف السامع وويوظِّ، فالشاعر كثريا ما يقتبس معانيه من القرآن الكرمي ] )4( اري
، وهم املالئكة الذين أنزهلم اهللا إلعانة املسلمني كناية عن موصوف ) وجنود ربك ( قول حسان بن ثابت 

  .ودعم صفوفهم يوم احلرب
يفتخر حسان بالصحابة رضوان اهللا عليهم و جبـيش املسـلمني   " الزبرقان بن بدر " ويف معرض الرد على 

  .وإظهار الطاعة العمياء له ،  واالنقياد ألوامره) ε(سول الذين كانوا القدوة يف الوالء للر
  :يقول حسان  

  )1(أَعطَوا نبِي الْهدى والْبِر طَاعتهــم      فَما ونا نصرهم عنه وما نزعــوا 
لَيوا عوجقَالَ ع أَو      مهدهج ريوا السدوا أَجريـوا إِنْ قَالَ سعبةَ راعا س2(ن(  

 الْبِيع لَه تكَان نم يبِ وللُ الصأَه      ــملَه قَادتى استح مهريالَ سا ز3(م(  

انقادت هلم الدنيا و أظهر الوالء هلم كـل مـن الكفـار    ،  وطاعتهم له )ε( فبانقياد املسلمني للرسول
الكناية عـن  إشارة إىل ذلك على سبيل  ) أهل الصليب وأهل البيع(  : ويف قول حسان .والنصارى واليهود

  .فقد كىن حسان عن النصارى واليهود بأهل الصليب ومن كانت له البيع،  املوصوف
  :ويف معرض احلديث عن شهداء بدر الذين تذكرهم الشاعر فتأثر لذلك قائال 

هو    ـــعافد ما حملْ لمٍ ها لَقَوأَالَ ي اجِعشِ ريحِ الْعالص نى مضا م4(لْ م(  
  ـعامدي الْمنلَّ مهان ى وشالْح اتنب   تافَتهى فَتضم  ا  قَدرصع  تذَكَّر5(ت(  
 ـِع   )6(صبابةُ وجد ذَكَّرتنِي أَحبــــةً    و قَتلَى مضوا فيهِم نفَيع ورافــ

وافتـت  ،  كت أشجانهوحتر، فجاشت عواطفه ،  د تذكر الشاعر أصحابه الذين مضوا فتأثر لذلكلق
وحسان مل ، اليت أثارها التذكار  ) اهلموم واألشجان(  واملعىن البعيد الذي يقصده الشاعر لذلك بنات احلشا

ال وسـحر يف جتسـيد   ما يف ذلك من مجل،  عن املوصوف الكنايةيذكر ذلك صراحة بل جلأ إىل أسلوب 
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واملعـىن  ،واحلشا ما بني آخر األضالع إىل رأس الورك ،  فاهلموم كبنات احلشا أو بنات الصدر. املعىن ارد

  :فقال  )ε(سيدنا رسول اهللا )  ψ(وأنشد حسان . ما اضطمت عليه الضلوع
الس قي فَوولُ الَّذسا    رــدمحاِهللا أَنَّ م بِإِذْن تهِدلُ شع نم اتاو1(م(  

  )2(لَه عملٌ في دينِه متقَبــــــلُ   و أَنَّ أَبا يحي و يحي كالَهمـا
لَةخطْنِ نب نعِ مي بِالْجِزأَنَّ الَّت ــزِلُ    وعرِ ميالْخ نلٌّ  ما فهاند نم 3(و(  

: وقولـه  ، ى وهو صنم لقريش وبين كنانة زالع) من بطن خنلة  اليت باجلزعأن : ( قوله ويقصد حسان ب
الصنم  وهو العزى كناية عن موصوفويف ذلك . فل من اخلري أي خالية منه: وقوله ، أي عبدها، من داا 
وهو موضع باحلجاز  ،اليت باجلزع من بطن خنلة : لم يصرح الشاعر بذكره وإمنا كىن عنه بقوله ف،  املعروف
  :إىل أن يقول . ة والطائفبني مك

  )4( رسولٌ أَتى من عند ذي الْعرشِ مرسلُ    و أَنَّ الَّذي عاد الْيهود ابن مريمٍ
ـَه   )5(يقُوم بِدينِ اِهللا فيهِم فَيعـــــدلُ     و إِنَّ أَخا اَألحقَاف إِذْ يعذُلُون

ويـذكر  . مكلفون بنشر تعاليم األديان السـماوية ،  ورسله وهم مرسلون ويف القصيدة ذكر ألنبياء اهللا

ـ  ح باسم يصروالنيب هود الذي لَ) υ(املسيح عيسى بن مرمي : حسان  ـ ـمه ولكن كـىن عن أخ (ـه ب
الكناية عن وذلك عن طريق  .كانت ترتل ا)اليمن ( أرض بظاهر بالد ،  )عاد( ار يو هي د )  األحقاف

ـ خ دقَو افقَاالحبِ هموقَ رذَان ذَإِ ادا عخأَ ركُاذْو [:(Υ)بس هذا املعىن من قوله وقد اقت. موصوف  تلَ

ذُالنر من بنِي يديه ومن لْخفالَّأَ ه تعبإِ اَهللا الَّوا إِدنأَ يخاف لَعكُيم ذَعاب يمٍو ع6(] .يمٍظ(  

  :يقول الشاعر ) ε(وبطاعتهم ووالئهم للرسول  - رضوان اهللا عليهم -ابةويف معرض االفتخار بالصح
 الظَّلَـم دعب قورِ وَ الْحبِالن يــــــكلولُ الْمسا رانا أَت7(فَلَم(  
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ــــهصعن لَمو ها إِلَيكَنر   مــرضِ الْحأَر نا ماناةَ أَت8(غَد(  
قْتدا صقُلْن و يكلولَ الْمسر   ـــــما أَقينفا ونإِلَي لُم9(ه(  

فلم يذكر الشاعر صراحة الرسول بامسه وإمنا ، ) ε(وهو الرسول  كناية عن موصوف،فرسول املليك 
  .كىن عن ذلك برسول املليك

  : سبة الكنایة عن النِّ - 3.5.1
ومـن  . لية من ذكر الكناية عن النسـبة أن املدحة النبوية عند حسان خا -وأن أشرت–لقد سبق   

لـع علـى   واملطَّ ، يستقرئ الشعر العريب القدمي يكاد جيزم بندرة ورود هذا الصنف من الصورة الكنائيـة 
فات البالغية القدمية ال يكاد يعثر إال على عدة شواهد متثيلية أوردها البالغيون منها املصن:  

  :"زياد األعجم " قول الشاعر 
 جِرشحالْ نِى ابلَع تبرِض ةبي قُى          فدالنو ةََءورمالْو ةَاحمالس نَّإِ

  :على هذا الشاهد البالغي قائال " صبحي البستاين " ويعلق الدكتور 
ففـي  ،  الكناية عن النسبة هي القسم الوحيد يف الكناية الذي يظهر فيه االحنراف يف التركيب إنَّ   «
يف (  وبني شبه اجلملـة  . ...)السماحة  ( تظهر الالمالءمة بني املبتدأ أو اسم إنَّ، "األعجم  زياد" قول 
فاالحنراف يف . "ابن احلشرج  " ربت علىحيث ال يبدو منطقيا أن تكون هذه الصفات املعنوية ض ) قبة

الحظ أن الكناية عـن  ومما ي. التعبري يؤدي بالضرورة إىل التفتيش عن داللة جديدة تزيل هذا االحنراف 
  .بينما تكون كنايات القسمني األولني عن صفة وعن موصوف يف مجلة، النسبة تكون يف مفردة 

ففي بيت زياد انزلقت لفظة ابن احلشرج ، لقد ترافق انتقال الداللة مع عملية انزالق حدثت بني األلفاظ 
    )1(. »ربت فوقه ليت ضا )القبة ( ها واليت ا تتم املالءمة لتحل حملَّ، املقصودة 

  السماحة واملروءة والندى يف ابن احلشرج إنَّ
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  القبة    
  .نت لفظة القبة من الداللة على ابن احلشرج نظرا لعالقة ااورة بينهمالقد متكَّ

مـن  -الكناية عن النسبة  –هذا القسم من الكناية " عبد القاهر اجلرجاين"سر جعل ، ومن هذا املثال ندرك 
األدباء حني يذهبون هذا املذهب يف إثبات الصفة للموصوف يظهر سحر الكالم  وأنَّ،  فهيولط القول دقيق

  ق ــدقي، وهذا فن من القول    «":عبد القاهر "ويف ذلك يقول .وتتضح روعة العبارة وبالغتها،  ومجاله
  

ـ ا نراهم كما يصنعون يف نفس الصفة بأن يذهو أنـوه، املسلك لطيف املأخذ  ـ  ـب ب ـوا ـا مذه
وإذا فعلوا ذلك بدت هناك حماسن  .كذلك يذهبون يف إثبات الصفة هذا املذهب،  التعريض ة وـالكناي

حرا ساحرا وبالغة ال يكمل هلا إال عرا شاعرا وسورأيت هناك ش، عجز الوصف ودقائق ت،  متأل الطرف
 )1(  ».الشاعر املفلق واخلطيب املصقع

       : نائیة في المدحة النبویة عند حّسان بن ثابتبالغة الصورة الك - 6.1
توقـد  . الكناية من أهم األوجه البيانية اليت يلجأ إليها األدباء والشعراء واملبدعون عرب كل العصـور  عد

فال تكاد آثارهم البالغية و النقدية ختلو من اإلشارة إىل سحر الكناية ، أوالها النقاد والبالغيون أمهية متميزة 
  . ومجال بياا

فما سر جلوء األدباء إىل هذا النوع من التصوير ؟ وما الدافع إىل ذلك االهتمام العظيم من قبل جهابـذة  
  وعمالقة البالغة ؟

وذلك من خالل معرفة ما حيققه أسلوب الصورة الكنائية ،  عرف السبب يزول العجب كما يقالوحني ي
  :من أبعاد وغايات فنية هذه بعضها 

؛ فكل تعبري من خالل الصورة هو حبد ذاته أبلغ وأمجل مـن التعـبري    د الكناية على الصورة يف التعبرياعتما
  .وليس الفن إال وسيلة للتعبري عن املعىن وليس يف املعىن حبد ذاته،  والكناية أبلغ من التصريح، املباشر 

املُة عن التصريح فليست تلك املزية يف املعىن فإذا كانت الكناية مزيوإمنا هي يف إثبات ذلك املعىن ، ى عنه كن
أنك ملا كنيت ، غ من التصريح لالكناية أب إنَّ: ذا قلنا إ «:  " عبد القاهر اجلرجاين" يقول . الذي ثبت له

فليسـت املزيـة يف   ،  بل املعىن أنك زدت يف إثباته فجعلته أبلغ وآكد وأشد،  عن املعىن زدت يف ذاته
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، و أبلغـه هـن وجـرى أكثر بل أنك أثبت له القرى الكثري مـأنه دل على ق) رماد ال جم( : قوهلم 
  )2(. »عيته دعوى أنت ا أنطق وبصحتها أوثق واد، وأوجبته إجيابا هو أشد 

وحماولـة  ، ها بعد شـقِّ  فال نصل إليه إالَّ،  ومن حماسن الكناية أن املعىن فيها يستتر ويتوارى داخل صدفة 
ي هـذا اخلفـاء إىل   ؤدوكثريا ما ي -كما رأينا سابقا - إمنا هو مظهر من مظاهر الفن ، عرب الكنايةاإلخفاء 

  .مثال ) كالرمزية(وقد يلتقي مع ما تنادي به املذاهب األدبية احلديثة . الغموض الذي يصبح ملمحا مجاليا 
  :ش املسلمني يوم بدر ومن أمثلة ذلك من املدحة النبوية عند حسان بن ثابت قوله يف وصف جي

  )1(كَأُسد الُغابِ مردان و شيـبِ      فَوافَيناهم منا بِجمـــــعٍ
وكىن عنـها   ، بل ستر معناها، ح ا صرفلم ي،  فحسان بن ثابت يريد أن يربز صفة من صفات اجليش

فجمال ) مردان وشيب ( عليها  فظ يدلُّوهي االستنفار واملشاركة اجلماعية وأتى بل، فعدل عن ذكر الصفة 
اجلمال كـل اجلمـال يف    وإمنا، صريح باملعىن الذي يريده الشاعر نائية وبالغتها ليس يف التكهذه الصورة ال

  .ستره

  :بالشجاعة)ε( يف وصفه للرسولقوله وكذا  
  )2(ا في الصناديـد إِذَا الْكُماةُ تحامو     ماضٍ علَى الْهولِ  ركَّاب لما قَطَعوا

ماض على ( : عليها وهو قوله  وإمنا عدل عنها وأتى بلفظ يدلُّ) الشجاعة(فلم يصرح الشاعر ذه الصفة 
والشيء إذ ،  وال خيفى ما يف ستر املعىن من روعة وبيان،  فستر املعىن املراد وأشار إىل ما يدل عليه، )  اهلول
  .وبامليزة أوىلر كان أحلى ن وتدبتمعنيل بِ

  .ومن حماسنها أا تعطيك احلقيقة مصحوبة بدليلها 
  :حسان بن ثابت قوله يف مدح بين جفنة من ملوك الغساسنة  دومن أمثلة ذلك من املدحة النبوية عن

ا أَنِيـسالُ بِهزال ي تكَاناءُ      وشو معا نوجِهراللَ م3(خ(  
                                                        

  56 - ص :  املرجع نفسه -  (2)
  72ص : ، الديوان  56: البيت  -  (1)
  137: ، الديوان  80: البيت  -  (2)
  58: ، الديوان  03: البيت  -  (3)
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فالشاعر يا ما حل ، ذه الديار ر لنا حقيقة هصو أراد أن يثبت للقـارئ  قد و، كيف كانت قبل أن حيل
لكنه كىن عن هذا املعىن فعدل عنه وأتى بلفظ يدل عليه وهو حركة النعم والشاء ، صفة رغد العيش والرفاه 

  ها بدليل مث أردف، فأتى الشاعر حبقيقة احلال اليت كانت عليه ديار بين جفنة . اليت كانت جتوس خالل املروج
وال خيفى ما يف هذا التعبري من ،  وحركة النعم والشاء، وهو ما كانت عليه من رفاه العيش وخصوبة الكأل 

  .سحر وبيان
  ومن أمثلة ذلك يف املدحة النبوية قول حسان يف ،  إثبات املعىن واملبالغة فيه: ومن حماسن الصورة الكنائية 

  :وصف اخليل يوم احلرب 
األي ارِينباتـدعصةَ منلُ الظِّ  عا األسهافلَى أَكْت1(اُء ـَمع(  
فبدل أن يان بسرعة اخليل لشوقها إىل احلرب صرويعدل عن حقيقة ،  راح يكين عن هذه الصفة، ح حس

تها يف اجلـذب  نفاخليل جتاري أع،  التعبري ، فيأيت بلفظ يدل على هذا املعىن الذي أعرض الشاعر عن ذكره
  .ضفي على املعىن قوة وحسنا ومجاالوهذه املبالغة يف التعبري ت،  وسالسة قيادا ،لقوة نفوسها 

  :وكذلك قوله مفتخرا مبتانة شعره وتأثريه يف األعداء 
  )2(ونضرِب حني تختلطُ الدماُء       فَنحكم بِالْقَوافي من هجانا

فالقوايف مصدر ، ى حسان بني اللسان والسيف لقد سو، من مبالغة ملحوظة وال خيفى ما يف هذا التعبري 
والشـاعر ال يكتفـي   ، ماح يوم احلرب عان بالسيوف والرمن مصادر املنعة ال يقل مفعوهلا عن مفعول الطِّ

  .فهو يفتخر كذلك بقوة الضربة حني تلتحم احلرب ، بذكر القوايف
  : املبالغة يقول حسان بن ثابت  ويف معرض االفتخار الذي مبناه على

ـمهودوا عروا ضبارإِذَا ح موا       قَوفَعن هِماعيفْي أَش فْعلُوا الناوح 3(أَو(   
املهاجرين واألنصـار  : ويقصد بالقوم هنا ،  وعن أصول قومه ،ث عن قومه فالشاعر يبالغ كثريا إذا حتد

،  مه الدين اجلديد أن يفتخر باألمـة ال القبيلـة  لقد علَّ، ا كان يفعل يف اجلاهلية كم، وليس قبيلته الصغرية 
، ولقد كان حسان يف فخره ومدحه متأثرا بتعاليم اإلسالم اليت تدعو إىل األخوة واالعتصام حتت راية واحدة

                                                        
  60: ، الديوان  12: البيت  -  (1)
  62: ، الديوان  21: البيت  -  (2)
  304: ، الديوان  106: البيت  -  (3)
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يف مدح حسـان بعـد    وبالتايل فنحن نلحظ هذا املنحى اجلديد،  ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، هي راية 
  . كثري النفع حللفائه وأشياعه،  شديد الضرر لعدوه يف احلرب، جيش املسلمني يف تصوير حسان ف .إسالمه

  :يش املسلمني يقول حسان بن ثابت جبويف معرض االفتخار 
ثَـةدحم رغَي مهنم لْكةٌ تجِيا الْبِ    سهرش لَمفَاع قالَئإِنَّ الْخ ع4(ـد(  
مأكُفُّه تها أَوم اسالن قَعروا     الَ يقَعا رونَ  مهوالَ يفَاعِ والد دن5(ع(  

ولـيس بـدعا   ، جيعل حسان بن ثابت من ضرر األعداء ونفع األولياء سجية وطبيعة مألوفة يف املسلمني 
  :فالتقسيم يف قوله ، مث اجلمع التقسيم ، ويشري علماء  البديع أن يف هذه األبيات . فيهم

ـمهودوا عروا ضبارإِذَا ح موا      قَوفَعن هِماعيفْي أَش فْعلُوا الناوح أَو  
مث مجعهما يف البيت التايل ، م يف البيت املذكور صفة املمدوحني إىل ضرر األعداء ونفع األولياء حيث قس

  :يف كوما سجية يف قوله 
سثَـةدحم رغَي مهنم لْكةٌ تجِي     عا الْبِـدهرش لَمفَاع قالَئإِنَّ الْخ  

يف ذلـك مبالغـة مـن     و،  وحمور األبيات كلها يدور حول صفة العزة واملنعة اليت يتصف ا املسلمون
إىل اكتشافه واسـتنباطه مـن   ودعوة ، ويف ستر املعىن الذي يرومه الشاعر إثبات للمعىن وتقويته  . الشاعر

  .نههخالل إعمال الفكر والعقل للوصول إىل كُ
هـذه خاصـية    أنَّ وال شك، يف صور حمسوسة اردة أا تضع لك املعاين ، ومن حماسن الكناية وبالغتها 

وجعلك ترى ما كنت تعجز عـن  ،  رك ،فإنَّ املصور إذا رسم لك صورة لألمل أو اليأس  «  الفنون
  ".مصطفى أمني"و" علي اجلارم " ، على حد تعبري  )1( » بري عنه تعبريا واضحا وملموساالتع

وحيدث انفعـال  ،  ويؤثر تأثريا طيبا يف النفس، يكشف عن املعاين ويوضحها  تفالتعبري يف صورة احملسنا
وللكنايـة مـن    ،ألن االنفعال يقتضي لغة خاصة ، اإلعجاب بكونه انفعاال تعجز اللغة العادية عن تصويره 

                                                        
  .304: ، الديوان 108- 107: البيتان  -)5(  (4)
  .ت.د –وهران  –ديوان املطبوعات اجلامعية  –البالغة الواضحة مع دليلها : علي اجلارم ومصطفى أمني  -  (1)
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ومـن أمثلـة   . األثر ما للتشبيه واالستعارة من حيث قدرا على إخراج املعاين صورا حمسوسة تزخر باحلياة

  :)ε(ذلك قول حسان بن ثابت يف مدح الرسول 
  )2(بذْلَ النصيحة رافع اَألعمــاد      متكَرما يدعو إِلَى رب الْعـــلَى

  )3(سمح الْخليقَة طيبِ اَألعــواد      الَلِ مباركًا ذَا رحمـــةمثْلَ الْهِ
فاألوىل كناية عن شرف النسب والثانية كناية عـن   ،ب األعواد كنايتان عن الصفة وطي، فرافع األعماد 

سان بن ثابـت  دة جعلها حمن شرف النسب وطيب األرومة من املعاين ار فكلٌ. طيب األصل واألرومة
وكىن عن طيب األرومة بطيب  ، فكىن عن شرف النسب برافع األعماد، عن طريق الكناية أشياء حمسوسة و

   .األعواد
نـس  وال خيفى ما يف ذلك مـن أُ  ،حمسوسة فقد متكن الشاعر من إبراز األشياء املعنوية يف صورة مادية  

هو الطريـق األول   سوذلك ألن احل،  كات املعنويةوهو أعظم من أنسها باملدر، للنفس باملدركات احلسية 
  .إلدراك النفس ومعرفتها

  :ومن أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت يف معرض وصف حاله حني تذكر شهداء بدر فتأثر لذلك 
 عامدي الْمنلَّ مهانى وشالْح اتنب      تافَتهى فَتضم ا قَدرصع تذَكَّر1(ت(  

وبنات احلشـا  ، در كناية عن موصوف وهو الص ) بنات احلشا( هو ، ظ الكناية هنا يف هذا البيت فلف
  .نات احلشىبها الشاعر وكىن عنها باوالصدر هو مصدر اهلموم اليت عان، كبنات الصدر 

ك ما ورد يف ومن أمثلة ذل. يل من اخلصم والنكاية به وإذالله وحتقريهنأا قد تأيت للَّ ، ومن حماسنها كذلك
  :من قول حسان " أيب سفيان بن احلارث " هجاء 

  )2(وعبد الدارِ سادتها اإلِْمــــاُء      بِأَنَّ سيوفَنا تركَتك عـــبدا

                                                        
  .138-137: ، الديوان  85- 84: البيت  - )3(  (2)

  309: ، الديوان  122: البيت  -   (1)

  63: ، الديوان  23: البيت  -   (2)
  



  الصورة الكنائية في المدحة النبوية عند حسان بن ثابت      الفصل الثاني

 115

د ستره ألن ذلك جيعل املعىن وقد تعم، واملتمعن يف هذا البيت جيد أن الشاعر قد أخفى املعىن الذي أراده 
وذلك ألن الشيء إذا كان خمفيـا غـري   ،  والصورة أقدر على إحداث االستجابة املناسبة،  النفسأوقع يف 

كت النفس لطلبهمصرح به تصرحيا مباشرا حتر.  
قل ذهنـه إليـه   تال ين،  واملتلقي حينما يريد أن يتعرف على هذا املعىن املتواري البعيد يف الصورة الكنائية

  .من الروية وإعمال العقل وإمنا حيتاج إىل شيء، مباشرة 
 -" فأبو سـفيان  " ،  والنيل من خصمه، لقد وفرت الكناية حلسان بن ثابت السبيل إلشفاء غليل نفسه 

فقد صور حسـان  ، عبد الدار عبيد تسودهم اإلماء بين وحلفاؤه من ،  حمتقر ، ذليل  -يف تصوير حسان 
  . أحد أن يكون مثلهميف صورة شنيعة ال يتمىن ، مث حلفاء خصمه ، خصمه 

ـ  ـمث يبالغ حسان يف النكاية بقريش وتوبيخهم فيقول يف موضع آخر من قصيدت دح ـه اهلمزيـة يف م

  :)ε(الرسول 
كُمنولَ اِهللا مسو رجهي ناُء     فَمــوس هرصنيو هحدمي1(و(   

فال هجاؤهم  يضر وال ، اه دحهم إيوال كذلك مل) ε(فحسان ال يويل أي أمهية هلجاء قريش للرسول 
وهو ، ى الشاعر بني هجاء قريش ومدحهم ألم من اهلوان والذل حبيث ال يؤبه هلم وقد سو، مدحهم ينفع 

ـ  وفيه حتقـري و ، املعىن الذي أراده الشاعر هو وهذا ، نال منه من العزة واملنعة حبيث ال ي " ع ـإذالل وتقري
  .قريش عامةول" أليب سفيان بن احلارث 

إنه جيش مـن ضـعفة النـاس    ب،  وحيتقر حسان بن ثابت جيش قريش الذي قصدوا به غزو املسلمني
  :  ورعاعهم فيقول 

  )2(أَهلَ الْقُرى وبوادي اَألعـرابِ   أَموا بِغزوِهمِ الرسولَ وأَلْبســوا

إال أن ، وغزو املسـلمني  ) ε(بة الرسول فبالرغم من تأليب قريش ألهل القرى وبوادي األعراب حملار
ل من شأن قوة قريش وبطشها إذ جعل تركيبة هذا اجليش من عامة الناس قلَّ -وعن طريق الكناية  -ا حسان
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وهذا األسلوب من الكناية فيـه  ،  وهذا حتقري وإهانة ما بعدها إهانة،  وضعفتهم الذين ال علم هلم باحلرب
  .تهتأثري على اخلصم وعلى معنويا

  :ويف معرض حديث حسان بن ثابت عن صفات الصحابة يقول 
 ـــعبت هِمقبى سنقٍ َألدبفَكُلُّ س       مهدعاقونَ بباسِ سي الن3(إِنْ كَانَ ف(  
 ـــععٍ طَبطْمي مف مهيبصالَ ي هــمِ     وللَى بِفَضوم نونَ عنضالَ ي4(و(  

الَ ي عستم  ذَاك نع هِمالَملِ أَحي فَضف      ـملَههج لْتاوإِنْ حلُونَ وه5(ج(  
ـمهفَّتيِ عحي الْوف ترفَّةٌ ذُكأَع          ــعالطَّم ميهدرالَ ي ونَ وعطْب6(الَ ي(  

نمو      ـهتامالُوا كَرن ميقٍ لَهدص نم ــوا  كَمعدج داهج هِملَيع ود7(ع(  
،  إذ جعلهم من خيار النـاس ، فمدحهم فأحسن مدحهم ، لقد أفاض حسان يف ذكر صفات الصحابة 

ولـيس يف  ، خري ، وهم كرماء وأسخياء ال يعرف البخل إىل نفوسهم سـبيال   سوة يف كلِّفهم القدوة واُأل
عقوهلم أمسى وأرحب مـن أن تسـف إىل    وإنَّ، استجهاهلم  ال جيهلون حىت وإن حاولت، طبعهم الطمع 

وال ، سهم وهم أعفة وعفتهم مذكورة بنص الوحي ، باإلضافة إىل ذلك كله  فهم ال يفعلون  ما يدن، اجلهل
يطمعون طمعا يم إىل اهلالكود ي.  

عـن   ،قابلة هلـا  مث يذكر الشاعر صورة م، فهذه صورة مجيلة رائعة ألخالق الصحابة ومن كان معهم 
وتبـدو  ،  طريق الكناية ليصل ا ومن خالهلا إىل صورة األعداء ليجعلها يف الدرك األسفل من الذل واملهانة

وهم مهانون من قبل املسلمني إىل حد وصـفهم  ، صورة املشركني أكثر ارتكاسا وانتكاسا يف نظر الشاعر 
لقد متكن الشاعر من . خاسةم معروضون يف سوق النوه، حبال العبيد الذين ثقبت آذام وأنوفهم وشفاههم 

د له من تعريض وتلمـيح إىل  أعانه على ذلك أسلوب الكناية مبا مه ، رسم صورة مستقبحة ملشركي قريش
اهاملعىن الذي يقصده ويتوخ.  

ينشـد   ومن أمثلة ذلك يف املدحة النبوية قول حسان بن ثابـت ،  التلميح واإلشارة، ومن أغراض الكناية 

  :)ε(الرسول 
  )1(شهِدت بِإِذْن اِهللا أَنَّ محمــدا   رسولُ الَّذي فَوق السماوات من علُ 
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  )2(لَه عملٌ في دينِه متقَبــــــلُ     و أَنَّ أَبا يحي و يحي كالَهمـا
لَةخطْنِ نب نعِ مي بِالْجِزأَنَّ الَّت ــزِلُ     وعرِ ميالْخ نلٌّ  ما فهاند نم 3(و(  

فالشاعر يشري ويقريش( ح إىل عبادة لم (  خصص باإلشارة إىل اليت  ،لألصنام واألوثانوي ) من  باجلزع
: ى وهو ثالث ثالثة أصنام كانت حمل تقديس وعبادة من قبل مشركي قريش وهـي  زويريد الع) خنلة  بطن

وحسـان  ، وجزع القوم حملتـهم  . موضع باحلجاز بني مكة والطائف: وبطن خنلة . )والعزى ومناةت الالَّ(
ويف ذلـك  ، فل من اخلري أي خاليه منـه  : وقوله ، أراد الذين يعبدوا ويقدسوا  ، حني ذكر اليت باجلزع

  .إشارة وتلميح إىل خيبة قريش وبوار سعيها يف عبادة األوثان و ترك عبادة الرمحن
لجأ إليها لترك التصريح بكـثري  من بني أساليب البيان اليت ي - ولعلها األسلوب الوحيد -وتبقى الكناية 
رضي األذواق الطيبة اليت تأىب مساع اللفـظ  و ال ت، ز املستهجنة اليت تثري االمشئزاز والتقز، من املعاين البذيئة 

، ومن أمثلة ذلك يف القرآن الكرمي . فيه بالغبطة واملتعة اخلسيس والعبارة املستقبحة ومتيل إىل كل كالم نشعر

 لُسالر هلبقَ نم تلَخ دقَ ولٌسر الَّإِ ميرم ناب يحِسما املَ[: ه مرمي وأمυ( (يف شأن املسيح  (Υ) قوله

أُومه صكاَ ةٌيقَدنالَكُأْا يالطَّ نعوهـو الـذي    ،معىن قريب  :رة هلا معنيان يأكالن الطعام عبا ،)1( ]...  ام
  .ومعىن بعيد مقصود وتلك هي الكناية،  يتبادر إىل ذهنك للوهلة األوىل لكنه غري مراد

ر عن ذلك بأكل فعب،  بالصفات البشرية )υ(أراد أن يصف املسيح  (Υ)فالروعة يف هذا التعبري أنه 
كىن وال يصرح يف مثـل  كرمي ي، فهو جل ثناؤه ،  عما يصفونفتعاىل اهللا ، ع ويف التعبري تسام وترفُّ، الطعام 

  .هذا املوضع تكرميا واحتراما ملشاعر العبدين الصاحلني
وال خيفى ما يتركه التعبري لو جاء مصرحا به من ، وللقارئ أن يتصور مبفرده ماذا يترتب عن أكل الطعام 

ته األذواق وملـا  جمح به لَرالذي لو ص) ء احلاجة قضا( ويف أسلوب الكناية ستر ملعىن ،  أثر يف نفس املتلقي
  .استساغته اآلذان

                                                                                                                                                                                              
  .305: ، الديوان  139-138-137: البيت  - )3) (2(  (1)
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يف الكناية جتاوزا ملا هو  ألنَّ،  لهاويف التعبري بالصورة الكنائية إثارة النفعال املتلقي إجيابيا لتلقي الصورة وتقب

 طائالغ نم مكُنم دحأَ اَءج وأَ ...[:كذلك  (Υ) وقوله.مستقبح إىل ما هو أمجل وأستر وأكثر استساغة

  .ولكنه هنا كناية عن املكان الذي يقصده اإلنسان لقضاء احلاجة، مطمأن األرض: فالغائط لغة ،)2( ]...

ـ إِ ةًولَلُغم كدي لْعجت الَو[:(Υ)كقوله ، وقد تأيت الكناية لتهجني الشيء والتنفري منه  ـ نى علَ قك الَو 

تبطْسلَّا كُه البفَ طَسقْتعد لُموما محس3( ] اور( ى باليد املغلولة إىل العنق عن البخلفكن  ،م البخل يف وقد
  .صورة مذمومة ليجعلها بغيضة إىل النفس

 يهخأَ محلَ لَأكُي نْأَ مكُدحأَ بحيا أَضعب مكُضعب بتغي الَوا وسسجت الَو... [:(Υ)قوله ذلك كو

يمرِكَا فَتهتم1( ]...  وه( مث وصف اللَّ، ى عن الغيبة بأكل حلم اإلنسان فكنضاعف مـن بشـاعة   حم مبا ي
رنا ض إلينا النميمة وتنفِّفكناية كهذه تبغ... ومل يقتصر على ذلك حىت جعله ميتا، فجعله حلم األخ ، األكل 

  .تكره الوقوع فيهاوتس، لذكرها  وجتعل نفوسنا تشمئز، منها
حيث تؤدي إليك املعـىن  ، طريق من طرق اإلجياز واالختصار ، والكناية كبقية األوجه البيانية األخرى 

فكثرة ، اا معاين كثرية عبارة موجزة حتمل يف طي )كثري الرماد " ( اخلنساء " الكثري يف اللفظ القليل كقول 
،  أي كثرة اآلكلني ، أي كثرة الطبائخ، كثرة إحراق احلطب  وهذا يدل على،  الرماد تدل على كثرة اجلمر

  .أي أنه رجل كرمي، أي كثرة الضيوف 
  كثرة اجلمر، كثري إحراق احلطب           

  كثرة الضيوف، كثرة اآلكلني، كثرة الطبخ          كثري الرماد
  كثرة اإلضاءة           

ومن أغراض الكناية ما يوذلك حرصا على املُ) ة والتغطية التعمي( ق عليه أهل البالغة طلأو ، عنـه   كىن
  :"عمر بن أيب ربيعة " ومن أمثلة ذلك قول الشاعر ،  كالكناية عن أمساء النساء أو أمساء األعداء، خوفا منه 

                                                        
  6: املائدة ، اآلية : سورة  -  (2)
  29 :اإلسراء ، اآلية : سورة  -  (3)
  12: احلجرات ، اآلية : سورة  -  (1)
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  اماكُنج يلِخالن اسرح اما نذَإِ    اذَبةَ حانوي بادو يتلَخا نيأَ  
كما كىن حبراس النخيل عـن  ، بوانة عن اثنتني من صواحبه حرصا على مسعتهما  فقد كىن بنخليت وادي

  .ذويهما خوفا منهم
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III –  التشبیھ  
ينبغي إىل التنبيه  –قدميا وحديثا  –قبل التعرض إىل اخلوض يف التعريفات الكثرية للصورة التشبيهية 

بأن الغاية من دراسيت هلذه الصورة ليس اجلمع املُكثَّف ملختلف اآلراء والتعريفات اليت قدمها علماء 
. اوزها إال أنين أكتفي بأهم ما ورد عند بالغيينا القدماءالبالغة للتشبيه عرب العصور ، وإن كنت ال أَجت

كما أنين أُضيف هلا بعض التعريفات اجلديدة اليت قدمها علماء البالغة واألسلوبية والداللة احملدثني حىت 
  .ال توصف دراسيت بالقصور وإعادة ما قيل ، واجترارِ قواعد وأصول دون حتليل وجتديد

لماء البالغة القدماء تجمع على الدورِ احلسي الذي يؤديه التشبيه ، وإليه يعود الفضل يف تكاد آراء ع
وحىت أكونَ واضحا ، ينبغي . جتسيد األفكار اردة يف صورة حسية فنتمثَّلُها وكأا موجودة أمامنا

ال ميكن أن يكون من خالل مقياس بالغي  التنبيه أن التعاطي مع الصورة التشبيهية يف هذه الدراسة ،
كالسيكي ثابت وإمنا من خالل مفهوم الصورة الشعرية الذي أسعى جاهدا لتطبيقه من خالل الدراسة 

  .البيانية للمْدحة النبوية يف شعر حسان بن ثابت
  :و أول ما أبدأ به 

  :تعریف التشبیھ لغة  – 1.1
» ثيل أو الْممقَالُهو التاثلة ، يبه : " مبه ، والشيالً ، و الشثمت هثَّلْتا ، أي مبِيهشذا ت هذا تهبش

ماثَلَه وبينهم أَشباه ، أي أشياء يتشـاون :  املثل ، واجلمع أَشباه ، وأشبه الشيُء الشيَء:والشبيه
  )1( »ه بغريه ، وفيه مشابِه من فالن أي أشباه فيها ، وشبه عليه ، خلّط عليه األمر حىت اشتب

  )2(ومشتقاته ثالث عشر مرة "  شبه "وقد ورد يف القرآن الكرمي لفظ 

   )3(  ] ...وما  قَتلُوه ، وما صلَبوه ولَكن شبه لَهمΥ : ] منها قوله 

  :Υوكذا قوله ،  )4(] ...غَير متشابِه والزيتونَ والرمانَ متشابِها وΥ : ] ...وكذا قوله
 ]   اتابِهشتم رأُخ ابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم ابتالْك كلَيلَ عزي أَنالَّذ و5( ] ...ه(   

                                                
  " شبه" مادة : لسان العرب : ظور ابن من -  (1)
املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع بريوت : حممد فؤاد عبد الباقي -  (2)
  ت.د.لبنان

  157: النساء ، اآلية : سورة  (3) - 
  141: األنعام ، اآلية  : سورة  -  (4)
  07: آل عمران ، اآلية : سورة  -  (5)
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ساواة واالستواء امل: ومن معانيه كذلك. وخالصة القول ، فإن معىن التشبيه لغة ، هو التمثيل واملُماثلة
  . وكذا االشتباه مبعىن اإلشكال

  

  :التشبیھ في االصطالح  -2.1
لقد أسهب علماء البالغة واللغة والنقد يف تعريف التشبيه ، وبيان حده ، وإن اختلفت هذه التعريفات 

أُقَدإىل االتفاق من حيث املعىن ، وس لُصخترى نفسه ، ويف ا بصا تأنه لفظا إال أ معتعريفا أَز م
  . يتفق مع أغلبية التعريفات الواردة يف كتب البالغة ذات الصلة

إن التشبيه هو الداللة على مشاركة أمر ألمر آخر يف وجه أو أكثر من الوجوه ، أو يف معىن  «  -
أكثر بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غريها يف صفة أو : أو هو بعبارة أخرى . أو أكثر من املعاين

  .»  ، ملفوظة أو مقَدرة تقَرب بني املشبه واملشبه به يف وجه الشبه الكاف أو حنوها: ، هي  بأداة
  »كالنسيم يف الرقّة  «و  » ألفاظه كاملاء يف السالسة « :ومن األمثلة الواردة يف هذا اال قوهلم 

  .»  كالعسل يف احلالوة « و
يريدون  «: هذه الشواهد اليت قُدمت للتمثيل على التشبيه فيقول  " جاينعبد القاهر اجلر" ويشرح 

عدم استغالقها وبعدها عن الغرابة والتنافر ، فصارت كاملاء الذي يسوغُ يف : بسهولة األلفاظ 
احللق، والنسيم الذي يسري يف البدن ، ويتخلَّل املسالك اللَّطيفة منه ، ويهدي إىل القلب روحاً ، 

يوجِد يف الصدر انشراحا ، ويفيد النفس نشاطًا ، وكالعسل الذي يلَذُّ طعمه ، تهش النفس له و
  .)1( »ومييل الطبع إليه ، ويحب وروده عليه 

وللتشبيه تعريفات كثرية ، سأعرِض هلا حني احلديث عن قصة التشبيه عند العلماء القدماء واحملدثني ، 
معظم التعريفات ال خترج يف جوهرها ومضموا عن مثل ما ذكرت سابقا ،  إن: وخالصة ، أقول 

وتربز ماهيته بشكل أوضح ، أسوق هذه الشواهد على سبيل املثال ال . وحىت يتضح معىن التشبيه أكثر
  :مادحا " النابغة الذبياين " احلصر ، ومنها قول 

  لُوا والْبدرِ في اِإلشراقِسِ ع   أَنت كَالْبحرِ في السماحة والشمـ
السماحة وعلو املكانة وإشراق الوجه ، : فالشاعر قد علم بأن ممدوحه يتصف بصفات ثالث وهي 

فأراد أن يزيد هذه الصفات قوة وبيانا مبثيالت هلا ، فلم جيد يف السماحة ما هو أوسع من البحر ، ويف 
  .الوضاءة ما هو أشرق من البدر فَضاهاها ذه املثيالت الرفعة ما هو أعلى من الشمس ، ويف

                                                
   74- 73أسرار البالغة ، ص: عبد القاهر اجلرجاين  –  (1)
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  :تطور مفھوم التشبیھ  - 3.1
لقد مر بنا أن علماء البالغة القدماء أكَّدوا على الدور احلسي للتشبيه ، فهو يجسد يف صورة حسية 

هذه املقولة الذي "  ل العسكريأبو هال" األفكار اردة ، فنتمثلها وكأا موجودة أمامنا ، وقد أكَّد 
  :أجود التشبيه ما يقع على أربعة أوجه  «: يرى أن 

  ...إخراج ما ال تقَع عليه احلاسة إىل ما تقع عليه احلاسة : الوجه األول  –
 .إخراج ما مل تجرِ به العادة إىل ما جرت به العادة: الوجه الثاين  –
 .لبديهة إىل ما يعرف اإخراج ما ال يعرف با: الوجه الثالث  –
  )1( »إخراج ما ال قوة له بالصفة إىل ما له قوة فيها : الوجه الرابع  –

على حقيقتني ، ال يكون الشبه إال يف أجزاء ) القدماء ( كما أنه ميكن أن نشريأن مبىن التشبيه عندهم 
"  قدامة بن جعفر" ا وحديثا ، يقول وعلى هذا املبدأ اتفقت معظم اآلراء اليت تناولت التشبيه قدمي. منها
نقول إنه من األمور املعلومة أن الشيء ال يشبه بنفسه و ال بغريه من كل اجلهات ، إذا كان  «: 

فبقي . الشيئان إذا تشاا من مجيع الوجوه ، ومل يقع بينهما تغاير البتة اتحدا ، فصار االثنان واحدا
 شيئني بينهما اشتراك يف معان تعمهما ويوصفان ا ، وافتراق يف أشياء أن يكون التشبيه إمنا يقع بني

إن  «عندما يؤكِّد "  ابن رشيق" ويف هذا ارى يصب قول  )2( »ينفرد كل واحد منهما بصفته 
التشبيه صفة الشيء مبا قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثرية ال من مجيع جهاته ، ألنه لو 

  قةلَطْماملطابقة الْ دثُحوحني تشترك احلقيقتان يف كل جوانبهما وت )3( »ناسبة كلية لكان إياه  ناسبه م
فْيد التشبيه مربر وجودهق .نَّ األشياء أ «: هذه املسألة فيقول " عبد القاهر اجلرجاين" ح ويوض

ينها ، وقيام االتفاق فيها عن تعمل الْمشتركة يف اجلنس الْمتفقة يف النوع تستغين بثبوت الشبه ب
  )4(  »وتأمل يف إجياد ذلك لـها وتثبيتـه فيها

أبو " وجاءت البالغة احلديثة فغيرت من نظرا إىل التشبيه ، فلم تعد الشروط األربعة اليت اشترطها 
زمن ، وبالتايل صار مقياسا جلودة التشبيه وبالغته ، وصارت متجاوزة وختطَّاها ال" هالل العسكري

، فهو يقَرب ) مفهوم الصورة ( التشبيه صورة شعرية ، ال يكون احلكم عليها إال من خالل مفهومها 
                                                

  263 -  162ص –الصناعتني: أبو هالل العسكري  -  (1)
  36ص   -نقد الشعر: قدامة بن جعفر  -  (2)
  1/252- العمدة : ابن رشيق  -  (3)

  127أسرار البالغة ص : عبد القاهر اجلرجاين  -   (4)
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وإمنا من  –جمردة أو حسية  –بني حقيقتني خمتلفتني ، فال ينظر إليه إال من خالل طبيعة كل حقيقة 
وقع هذا اجلمع داخل السياق العام ، وما ميكن للعالقة خالل عملية التقريب واجلمع حبد ذاا ، وكذا م

   )1(.اجلديدة املستحدثة بني طريف التشبيه أن تولّد من إحياءات
تتعامل مع الواقع احملسوس بأبعاده ، ومع اجلوانب التجريدية الفكرية  «والصورة التشبيهية احلديثة 

تتجاوز البعد  –كما نرى  –شبيهية فالصورة الت )2(»  . ومع أعماق اإلحساس النفسي الداخلي
وهذا هو اجلديد يف مفهوم . احلسي إىل البعد التجريدي ، كما أا ال تهملْ عوامل جتربة الفنان وذاتيته

  .الصورة التشبيهية حديثا ، وستتضح أكثر بعد عرض اآلراء املختلفة قدميا وحديثا
  :آراء النُّقَّاد في الصورة التشبیھیة  - 4.1

رين والفقهاء واألدباء سفَمني والْويغحياة فن التشبيه على يد كل اللُّ"  قصة" ست جمربا باقتفاء أثر ل
ني واملتكلِّوالبالغيني م - من نتف م الكثرية قة منثورة هنا وهناك متفرإىل أن صار بناًء  –ضمن مؤلفا

عده ، مل يضف للتشبيه جديدا يذكر سوى ألن من أتى ب". عبد القاهر اجلرجاين " متماسكا عند 
وألنَّ التعرض لكل ما قيل عن التشبيه ليس . التبويب والشرح والتبسيط لغايات تعليمية حسب اعتقادي

باألمر اليسري ، وبالتايل فإنين أقتصر على بعض اآلراء اليت أعتقد أا هلا يد طُولَى يف توضيح هذه الصورة 
  :وأول ناقد أقف عند رأيه هو . وبيان ماهيتها وإبرازها) التشبيه (

"  املربد"وأشري إىل أنَّ ما ذكره ) :  هـ 285املتوىف عام ( التشبیھ عند المبّرد  – 1.4.1
وإمنا ما ذكره يف هذا الباب هو التمثيل للتشبيه حني  –باملعىن االصطالحي للتعريف  –مل يكن تعريفا 

  :ذكر قول امرىء القيس
  )3(لَدى وكْرِها الْعناب والْحشف الْبالي    قُلُوب الطَّيرِ رطْبا ويابِسا كَأَنَّ

وقد كَثُر إعجاب البالغيني ذا الشاهد البالغي حىت إنه ال يكاد خيلو أي كتاب منه ، ونذكر يف هذا 
  . ظ وأحسن الترتيب فيـهاختصر اللَّف)  الشاعر(  به كونه" عبد القاهر اجلرجاين " اال إعجاب 

ما مر المرئ : فأحسن ما جاء بإمجاع الرواة  «: فإنه يعقِّب على الشاهد السابق بقوله " املربد"أما
  )4(  »القيس يف كالم مختصرٍ ، أي بيت واحد ، من تشبيه شيء يف حالتني خمتلفتني ، بشيئني خمتلفني

                                                
  )بتصرف (  115ص  -لصورة الشعرية يف الكتابة الفنية ا: الدكتور صبحي البستاين  -  (1)
  .27ص  -مجاليات األسلوب: الدكتور فايز الداية  -  (2)
  .115ص  –القيس رىء مديوان ا -  (3)
  32/ 3 -ت.د –طبعة دار ضة مصر  -حممد أبو الفضل إبراهيم : حتقيق  -الكامل : املربد  -  (4)
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أن العرب تشبه على أربعة أضرب ، فتشبيه  «يرى والتشبيه عنـده على أربعة أضرب ، فهو 
مفْرِط ، وتشبيه مصيب ، وتشبيه مقَارِب ، وتشبيه بعيد حيتاج إىل تفسري ،وال يقوم بنفسه وهـو من 

وضوح املعىن وجودة النظم ، مث يشرح ذلك : وجيعل حمور هذه األضرب األربعة  )1(  »أخشن الكالم 
ن تشبيه فهو مفرط ، وما طابقها فهو مصيب ، وما حام فهو مقارب ، وما أخطأها فما جتاوزها م: قائال

مث يمثِّل لكل ضرب من القرآن والشعر العريب . فهو بعيد ، ألنه حيتاج إىل التفسري ، وهو أخشن الكالم
  .التشبيهية فنيامل يبعد عن املنهج اللغوي يف تقدميه للصورة " املربد " وما ميكن أن يقـال أن . القدمي

  :) هـ 322املتوىف عام " ( ابن طباطبا"التشبیھ عند   - 2.4.1
، " باملبرد"ولكنه جاء باجلديد مقارنة "  املربد" حدا وتعريفا للتشبيه كسابقه " ابن طَباطَبا " مل يذكر 

" ابن طباطبا "وحني عاجل. وقيإىل اجلانب اجلمايل والذَّ"املربد " فقد جتاوز املنهج اللغوي الذي كان عند 
والصدق ومطابقة املقال للمقام حىت  (*)االعتدالطبق عليه معيار )  عيار الشعر: (يف كتابه  )فن التشبيه (

واالعتدال عنده يعين مطابقة املُشبه للمشبه به صورة ومعىن ،  يتقبله الفهم الثَّاقب والذَّوق السليم 
والتشبيه . اليت تعين عنده لوازم هذا الشكل) اهليئة ( الذي خيتلف عن ) الشكل (  ومصطلح الصورة يعين

عنده أضرب خمتلفة ؛ تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة ، تشبيه الشيء بالشيء حركة وهيئة ، تشبيه 
ومثّل لكل ضرب ، وذكر مثاال . الشيء بالشيء لونا وصورة ، وتشبيه الشيء بالشيء صورة ولونا

أنَّ قلوب الطري وهي رطبة تشبه :  ويعلِّـق يف الشرح قائال.رب األول بيت امرىء القيس السابقللض
العناب يف صورته ويف خصائصه ، فهو تمر أمحر طري ، واحلشف البايل يابس الثَّمر ، والتشبيه بالصورة 

  .وصدق التصوير عندهوهذا هو االعتدال . واهليئة يعين إحاطة املشبه به باملشبه إحاطة تامة
  :جاء باجلديد يف حديثه عن التشبيه ، حيث جعل "ابن طباطبا " جند أن " املربد " ومقارنة مع 

  .الصورة التشبيهية جزءا ال يتجزأ من القصيدة حسنه بِحسنها وقُبحه بِقُبحها -
التشبيه مدرك باحلواس واحلواس ضرورة املطابقة بني ركين التشبيه ، ألنه يرى كغريه من القدماء أن  -

  .دور تصويري ودور معنوي: ال تكذب ، وأن للتشبيه دورين 
لدور الذَّوق وأمهيته يف صنعة القصيدة ، كما ركّز على دور الناقد الثاقب يف " ابن طباطبا " إبراز  -

  .تقييم العمل الفين
                                                

  54- 52/  3املرجع نفسه  -  (1)
معيار احلسن يف الشعر ، ويعين به االعتدال يف الوزن ، وصواب املعىن وحسن : عند ابن طباطبا ل االعتدا  -  (*)

  53ص  –األلفاظ مث الدقة يف التعبري عن التجربة الشعورية وكذا مطابقة املقال للمقام أنظر ، عيار الشعر 
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  :) هـ 384املتوىف عام ( "الرُّمَّاني"التشبیھ عند  - 3.4.1
العقــد على أنَّ أحـد الشيئـني يسد مسد اآلخر يف حس  «: هو " الرماين"وحد التشبيه عند 

وإما أن يكون نفسيا   هذا املاء كهذا: ورأى أنه إما أن يكون حسيا ملموسا ، مثلما نقول )1( »أو عقل
رأى أنَّ العالقة بني املشبه واملشبه به ،  كما.فالقوة ال تشاهد قوة زيد كقوة عمرو ،: ومعنويا حنو تشبيه 

تشبيه شيئني خمتلفني ( وإما عالقة مغايرة ) تشبيه شيئني متفقني بأنفسهما( إما أن تكون عالقة مطَابقَة 
إخراج األغمض إىل األظهر ليكتسب : وغرض التشبيه عنده ).ملعىن واحد جيمعهما ، مشترك بينهما

باستخدام احلواس أو " الرماين " زا ويكون إخراج األغمض إىل األظهر عند وضوحا وبيانا وتوكيدا وإجيا
 "الرماين" كما ينفرد .باستخدام مألوف العادات ومتواتر املعلومات ، أو يكون باستخدام مقاييس املنطق

الكثري  ببيان وجه الشبه ، وكيف أنه يف املشبه به جيب أن يكون أقوى وأظهر من املشبه وجاء من بعده
  .من البالغيني القدماء من يؤكد حقيقة ما ذهب إليه ، يف هذه اإلشارة

، يعود له الفضل بأنه أول من حاول ضبط املصطلح ، وقسم  "الرماين" وبناًء على ما تقدم ، فإن 
لف األنواع وفرق بينها ، وال غرو يف ذلك فالصورة التشبيهية عرفَت يف عهده وضوح طبيعتها وبيان خمت

  .أنواعها
وتناقلته كتب البالغة ،  «": الرماين " أنَّ تصنيف التشبيه قد استقر عند " شوقي ضيف " ويري 

وكانت مرحلة فاصلة بني التصنيف القائم على املنهج اللغوي ، وأيضا القائم على املنهج األدبِي 
االستيعاب ، وعمقِ النظرة ، ووضوح التذَوقي ، وبني الدراسة األدبية الكالمية القائمة على الدقة و

  )2( »الرؤية واجلنوح إىل منطق العقل ال منطق الفن 
  ):هـ  395املتوىف عام ( " أبي ھالل العسكري"التشبیھ عند  - 4.4.1

  :ما يلي )  الصناعتني( : يف كتابه "  أيب هالل العسكري" جاء يف بيان حد التشبيه عند 
ينوب مناب اآلخـر بأداة التشبيه ، ) املشبه واملشبه به ( املوصوفني  أحد الوصف بأنَّ :التشبيه «

ناب منابه أو مل ين3( »وقد جاء يف الشعر وسائر الكالم بغري أداة ...  ب(   
  :ثالثة أوجه  على والتشبيه عنده

                                                
  80ص -النكت يف إعجاز القرآن) : علي بن عيسى(الرماين  -  (1)
  .وما بعدها 104ص  – 1965الطبعة األوىل  –دار املعارف  –البالغة تطور وتاريخ : شوقي ضيف  -  (2)
  261ص -الصناعتني : أبو هالل العسكري    - (3)
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والغراب تشبيه شيئني متفقني من جهة اللون ، مثل تشبيه الليلة بالليلة واملاء باملاء :  واحد منها -
  . بالغراب

  .تشبيه شيئني متفقني يعرف اتفاقهما بدليل كتشبيه اجلوهر باجلوهر والسواد بالسواد:  واآلخر -
   )1(.جيمعهما كتشبيه البيان بالسحر  واحد تشبيه شيئني خمتلفني ملعىن :  والثالث -

 هلَغبنا يف: وأجود التشبيه وأَب تطور مفهوم التشبيه ما يقع على أربعة أضرب ، وقد مر .  
وأما الطريقة املسلوكة يف التشبيه ، والنهج القاصد يف التمثيل عند القدماء واحملدثني ، تشبيه اجلواد 
  بالبحر واملطر ، والشجاع باألسد ، واحلُسن بالشمس والقمر ، والسهم املاضي بالسيف ، والعايل الرتبة 

حلي بالبكر ، والفايت باحللم ، مث تشبيه اللئيم بالكلب واجلبان بالنجم ، واحلليم الرزين باجلبل ، وا
والوتد والقاسي باحلديد والصخر *** والنعل والفقـع**والطايش بالفـراش والذليل بالنقد ،  *بالصفرد 

" كالسموأل "والبليد باجلماد ، واشتهر قوم خبصال حممودة فصاروا فيها أعالما فجروا جمرى ما قدمناه ، 
يف اخلطابة " قُس" يف البالغة ،و" سحبان " يف احللم و" األحنف "يف السخاء ، و" حامت " لوفاء ، ويف ا

يف احلكمة واشتهر آخرون بأضداد هـذه اخلصال فَشبه بِهـم يف حـال الذم ،  " لقمان " و
زيد املعىن وضوحا والتشبيه عنده ي )2(...يف احلمق   *****" هبنق " يف العي  و  ****" كباقـل"

وقد جاء عن القدماء وأهل اجلاهلية من كل جيل ما يستدلُّ به على شرفه وفضله . ويكِْسبه تأكيدا
  :والتشبيه عنده جيري على وجوه منها . وموقعه من البالغة بكل لسان

 - .)3( ]ميِدقَالْ ونجرعالْكَ ادى عتح لَازِنم اهنردر قَمقَالْوΥ:]تشبيه الشيء بالشيء صورة كقوله  -

 )4( ] ونٌنكْم يضبِ نهنأَكَ[:Υوتشبيه الشيء بالشيء لونا وحسنا كقوله 
                                                

  262ص  –املرجع السابق نفسه  -  (1)
  طائر جبان: الصفرد  -    *

  .النقد السفيل من الناس وهو السلحفاة -      **
  الذليل: الفقع  -    ***

  اسم رجل يضرب به املثل يف العي: باقل  -    ****
  .امسه يزيد بن ثوران ، يضرب به املثل يف احلمق: هبنق  -  *****

  .  262ص  –املرجع نفسه  -  (2)
  39:  يس ، اآلية : سورة  -  (3)
  49: الصافات ، اآلية : سورة  -  (4)
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  " :امرىء القيس " ومنها تشبيهه به لونا وسبوغا كقول  -
ومشدودةَ السك موضةًون      تاَءضي الطَّلُ فالْكَ يمبرد *  
يفيض الْى لَعمأَ ِءررداناـه      دجدلَى الْجع يضِ اَألت1( ** كَفَي(  

للتشبيه ، أنه مل يبعد عن تعريف " أيب هالل العسكري " وميكن استخالص مما تقدم من تعريف 
التشبيه إال أنه أفاض يف التقسيمات املختلفة ، وبين أوجه التشبيه وأضربه ، واعترب أنَّ أجود " الرماين"

كما . وأبلغه ما وقع على أربعة أضرب ، كما أبرز وظيفة التشبيه بأنه يزيد املعىن وضوحا ويكسبه تأكيدا
  .ذكر الطريقة املسلوكة يف التشبيه والنهج القاصد يف التمثيل عند القدماء واحملدثني

  : )هـ  463املتوىف عام (" ابن رشیق"التشبیھ عند  - 5.4.1
صفة الشيء مبا قاربه وشاكله ، من جهة واحدة أو جهات  «: التشبيه بأنه  "ابن رشيق " يعرف 

إمنا ) خد كالورد : ( أال ترى أن قوهلم . كثرية ال من مجيع جهاته ؛ ألنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه
ائكَم ةرضوخ هطسو ةفْرا ال ما سوى ذلك من صأرادوا محرة أوراق الورد وطراو هفوقوع ... م

تشبيه حسن : فالتشبيه عنده على ضربني .)2( »التشبيه إمنا هو أبدا على األعراض ال على اجلواهر  
، وتشبيه قبيح ، وأكَّد أن التشبيه احلسن هو ما تقع عليه احلاسـة ، واملُشاهد أوضح من الغائب 

كما بين الغرض من التشبيه ، )3(.ممامل يؤلف والقريب أوضح من البعيد يف اجلملة ، وما قد أُلف أوضح
كما ذكر يف . وأكَّد على وظيفته ، وأنه مع االستعارة يخرِجان األغمض إىل األوضح ويقَربان البعيد

فالذي يأيت . فأحدمها التقدير ، واآلخر التحقيق: أنَّ التشبيه على ضربني واألصل واحد : موضع آخر 
التشبيه على اإلطالق ، وهو : شبيه من وجه واحد دون وجه ، والذي يأيت على التحقيقالت: على التقدير

التشبيه بالنفس مثل تشبيه الغراب بالغراب وحجر الذهب حبجر الذهب إذا كان مثله سواًء وحمرةُ 
التشبيه أنَّ أفضل " قدامة " زعم «:يف التشبيه قائال" قدامة " كمـا أورد رأي .الشقائق بِحمر الشقائق

  )4( » ما وقع بني شيئني اشتراكهما يف الصفات أكثر من انفرادمها ، حىت يدني ما إىل حال االحتاد

                                                
  .منسوجة: الدرع ، موضونة : مشدودة السك   -   *

  .األرض املستوية الصلبة: اجلدجد  –السيل : األيت  –األكمام : أرداا   -  **
   55 -ص –ديوان امرئ القيس  -  (1)
  252/  1: العمدة : ابن رشيق  -  (2)
  1/252،املرجع نفسه  -  (3)
  252/  1،املرجع نفسه  -  (4)
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  * )1(وإِرخاُء سرحان وتقْرِيب تَتفُلٍ     أَيطَالَ ظَبيٍ وساقَا نعامة  هلَ  
وهذا  «:  المرىء القيس بقوله "قدامة بن جعفر " على هذا البيت الذي أورده "ابن رشيق " وعلّق 

  .)2( »تشبيه أعضاء بأعضاء هي هي بعينها ، وأفعال هي هي بعينها إال أا من حيوان خمتلف
يف تعريفه للتشبيه على عدم املطابقة بني املشبه واملشبه به مطابقة كلية إىل درجة " ابن رشيق " ويؤكد 

كما أنه يربط بني التشبيه والفلسفة حني يتحدث عن اجلوهر . االحتاد ، ويلح على املقاربة بني الطرفني
وأعطى التشبيه . والعرض ، ويبني وظيفة التشبيه يف إخراج األغمض إىل األوضح ويقرب البعيد

     .أمهية كُربى –كسابقيه  –الْحسـي 

  : )هـ  471املتوىف عام (" عبد القاھر الجرجاني"التشبیھ عند  - 6.4.1
اعلَم أنَّ الشيئني إذا شبه أحدمها باآلخر  « : التشبيه ، بقوله  " عبد القاهر اجلرجاين" إلمام يعرف ا

  :كان ذلك على ضربني 
  .أن يكون من جهة أمر بين ال حيتاج فيه إىل تأول: أحدمها  -
 تشبيه الشيء بالشيء:  أن يكون الشبه حمصال بضرب من التأول ، فمثال األول: واآلخر -

أن يشبه الشيء إذا استدار بالكرة يف وجه ، واحلَلقة يف وجـه : من جهة الصورة والشكل ، حنو
أو مجع ... آخر ، ومن جهة اللون كتشبيه اخلدود بالورود ، والشعر بالليل ، والوجه بالنهار 

القامة بالرمح ، :  يهالثُّريا بعنقود الكرم املنثور ، ومن جهة اهليئة كتشب: الصورة واللون كتشبيه 
الذاهب عن االستقامة بالسهم السديد ، ومن : والقَد اللطيف بالغصن ويدخل يف اهليئة ، تشبيه

تأخذه األريحية فَيهتز كالغصن وكذلك كل تشبيه مجع بني شيئني فيما يدخل حتت احلواس وهو 
 : لشبه الذي حيصل بضرب من التأول، كقولكومثال الثاين ، وهو ا.تشبيه صريح ال جيري فيه التأول

هذه حجة كالشمس يف الظهور وقد شبهت احلجة بالشمس من جهة ظهورها ، كما شبهت ما مضى 
  )3(. »الشيء بالشيء ، من جهة ما أردت من لون وصورة أو غريمهــا 

                                                
  55ص  - ديوان امرئ القيس  -  (1)

: االسرحان  –ضرب من عدو الذئب يشبه خبب الدواب : إرخاء –رة ج أيطال وأياطل اخلاص: األيطل   -   *
شبه خاصريت هذا الفرس  –ولد الثعلب : التتفل  –وضع الرجلني موضع اليدين يف العدو : التقريب  –الذئب 

الذئب وتقريبه  خباصريت الظيب يف    الضمر ، وشبه ساقيه بساقي النعامة يف االنتصاب والطول ، و عدوه بإرخاء
  .فجمع أربعة تشبيهات. بتقريب ولد الثعلب

  254/  1العمدة : ابن رشيق  -  (2)
  72 -70ص  –أسرار البالغة : عبد القاهر اجلرجاين  -  (3)
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واملشبه به ، ووسيلة إدراك  تكْمن يف العالقة بني املشبه " عبد القاهر اجلرجاين" وفنية الصورة عند 
، وإنْ أُدرك بإِعمـال )  احلقيقي األصلي( وجه الشبه بينهما ، فإن أُدرك باحلواس ، فهذا هو التشبيه 

خيتلف عن رأي اجلمهور ،  ،  يف التمثيل" عبد القاهر " ورأْي ). التمثيل ( العقل ، فهذا هو تشبيه 
ن الوجه فيه حمتاجا إىل تأول أي منتزعا من الزم الصفة ، وال يكون ما كا: يرى أنَّ التمثيل" فعبد القاهر"

أن التمثيل يكون الوجه فيه منتزعا من متعدد أعم من : كذلك إِالَّ إذا كان عقليا ، بينما يرى اجلمهور 
واهده البالغية بني الضربني حىت يف ش " عبد القاهر اجلرجاين" ويفرق . أن يكون حسيا أو غري حسي

  )1( »فاعلم أنَّ التشبيه عام والتمثيل أخص منه، فكل متثيل تشبيه ،وليس كل تشبيه متثيل  «:فيقول 
   :فأنت تقول يف قول قيس بن اخلطيم  «: بعض الشواهد الشعرية فيقول " عبد القاهر " ويذكر 

   *قُود مالَحيّة حني نورا كَعن    وقَد الَح في الصبحِ الثُّريا لمن رأَى
حسن التشبيهات بديعها ، " ابن املعتز : " هو متثيل ، وكذلك تقول : وال تقول. إنه تشبيه حسن

  :ألنك تعين تشبيه الْمبصرات بعضها ببعض ، وكل ما ال يوجد التشبيه فيه من طريق التأول كقوله
  مداهن در حشوهن عقيق    الْغض حولَها  كَأَنّ عيونَ النرجسِ 

  :كثري األمثال يف شعره ، حنو قوله " صاحل بن عبد القدوس " و 
  كَالْعود يسقَى الْماَء في غَرسه    وإِنَّ من أَدبته في الصبــــا  

  )2(»ذي أَبصرت من يبِسـهِ بعد الَّ   حتى تراه مورِقًــا نـــادرا 
أنه وجد بعض أنواع  «: للتشبيه بقوله " عبد القاهر اجلرجاين"تقسيم  " عبد اهلادي العدل" ويعلِّلُ 

التشبيه ميتاز بالدقَّة واللُّطف واحلاجة إىل شيء من الترفُّق وحسن التأني ، وبعضها ليس ذه املثابة ، 
ما كان وجه الشبه فيه عقليا غري حقيقي ، والثاين مـا كان وجهـه حسيا أو عقليا وأنَّ األول 

   .)3(  »حقيقيا
وعده أرقى من التشبيه الصريح ، مث إنه  )التمثيل ( طويال عند  " عبد القاهر اجلرجاين" وقد وقف 

وأن املعىن إذا أتاك ممثَّالً فهو  «مسا به حىت جعل تأثريه يف املتلقي ، وذلك حني يدعوه إىل إعمال الفكر 
                                                

  75ص  –نفسه السابق املرجع  -  (1)
  .نوىأُدرِك والتمر ما خلق فيه ال: ونور الزرع تنويرا  –عنب أبيض طويل : املُالحي -  *

  77ص  –املرجع نفسه  -  (2)
القاهرة  –دار الفكر احلديث  –دراسات تفصيلية شاملة لبالغة عبد القاهر اجلرجاين : عبد اهلادي العدل  -  (3)

  26ص  – 1949
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وما كان . يف األكثر ينجلي لك بعد أن يحوِجك إىل طلبه بالفكرة ، وحتريك اخلاطر له واهلمة يف طلبه
 1( »منه ألطف ، كان امتناعه عليك أكثر ، وإباؤه أظهر ، واحتجاجه أشد(   

وذلك جبعل الفرع أصال ، واألصل   «وب ،عن التشبيه املقل"  عبد القاهر " كما حتدث اإلمام 
فرعا ، وحنو تشبيه الشيء بالشيء يف حال مث يعطفون على الثاين فيشبهونه باألول ، فترى الشيء 

يف النجوم كأا مصابيح ، مث تقول يف : مشبها مرة ومشبها به أخرى ، فمن أظهر ذلك أنك تقول
  :أنه  -مقارنة بسابقيه  -" عبد القاهر" واجلديد عند . )2( »حالة أخرى يف املصابيح كأا جنوم 

درس التشبيه ضمن الفنون البالغية األخرى وعدها أدوات ووسائل تساعد على إبراز مجال  -
  ) توخي معاين النحو( الذي هو  ) النظم(

  .أكّد على أثر الذوق واملعرفة يف تلمس مجال التشبيه والفنون البالغية األخرى -
 .ني طبيعة الفن وطبيعة النفس البشرية كوا متلقيا هلذا الفنربط ب -
 .وآخرين الذين عدوا التشبيه من ااز" ابن رشيق " عد التشبيه حقيقة خبالف  -
ركَّز على البعد احلسي والعقلي للتشبيه ،كما انفرد باحلديث عن تشبيه التمثيل وخصائصه  -

 .ومجالياته
  : )هـ 626املتوىف عام (" اكيالسك"التشبیھ عند  - 7.4.1
مشبها ومشبها : ال خيفى عليك أن التشبيه مستدع طرفني  «: التشبيه بقوله " السكاكي" يعرف 

   )3( »به ، واشتراكا بينهما من وجه وافتراق من آخر
  ).به به املشبه واملش( ومثله مثل سابقية اهتم بأقسام التشبيه ، فريى أن التشبيه باعتبار طرفيه 

-  ، اترصعند التشبيه بالورد يف املُب أي الطرفان حمسوسان كاخلد سين إىل احلدنسا أن يكونا مإم
عند التشبيه بصوت الفَرارِيجِ يف املسموعات ، والنكهة عند التشبيه بالعنرب يف املشمومات ،  *وكاألطيط

  .كاجللد الناعم عند التشبيه باحلرير يف امللموساتوكالريق عند التشبيه باخلمر يف املذوقات ، و
 .وإما أن يستندا إىل اخليال كالشقيق عند التشبيه بأعالم ياقوت على رماح من زبرجد -
 .وإما أن يستندا إىل العقل كالعلم إذا شبه باحلياة واجلهل باملوت -

                                                
  118ص  –أسرار البالغة: عبد القاهر اجلرجاين  -  (1)
  117ص  –املرجع نفسه  -  (2)
  140ص  -تاح العلوم مف: حممد بن علي السكاكي  -  (3)

 .أصوات اإلبل واخليل: األطيط   *
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ا شبه بالقسطاس أو الْمنِية يف حال وإما أن يكون املشبه معقوال ، واملشبه به حمسوسا ، كالعدل إذ -
. تشبيهها بالسبع ، وإما العكس أن يكون املشبه حمسوسا واملشبه به معقوال ، كتشبيه العطر بِخلُق الكرمي

عن أغراض التشبيه باعتبار املشبه أي بالنظر إىل املشبه وهو الغالب ، ويكون " السكاكي " كما حتدث 
ال املشبه ، أو مقدار حاله ، أو لبيان إمكان وجوده ، أو لتقوية شأنه يف نفس السامع ، إما لبيان ح

وزيادة تقريره له عنده ، أو إلبرازه عند السامع يف معرض التزيني والتمثيل أو االستظراف وما شاكل 
 .ذلك

ا اال حماولة ابن عصره ، و ال يالم على ذلك ، فكان جمهوده يف هذ إالَّ " السكاكي" مل يكن 
لتبسيط العلوم ، وتقسيم الفنون وحتديد فروعها ، وترتيبها ، وضبط موضوعاا لتسهيل احلفظ 

وذلك ألنه عاش يف عصر احنطت فيه احلضارة اإلسالمية ، وعرفت فيه الثَّقافة تدهورا فضيعا ، . والدرس
  .ملعاصرته لعهد الغزو املغويل لألمة اإلسالمية

 أحد و خاصة على "السكاكي " من البالغيني القدماء من انتقادات الذعة ، مثل ما تلقاه  ومل يتلق ،
يد النقَّاد احملدثني ، فقد محلوه ما ال يطيق ، فهو من أفسد جـوهر البالغة حني جردها من كل ذوق 

" شوقي ضيف " تورفين ، وجعلها علما معياريا خيضع للتقعيد الصارم واملنطق الفلسفي ، ويقول الدك
أفسد مبحث التشبيه ، مبا وضع فيه من هذه " السكّاكي " مما ال ريب فيه أنَّ  «: وبصريح العبارة 

األقسام الكثرية اليت حتولت به إىل جمموعة كبرية من األرقام ، وهي أرقام ال تفيد شيئًا يف تربية 
زاء مسائل هندسية عسرية احلل ، وهي مسائل الذَّوق إال ضروبا من التعقيد والتصعيب ، وكأننا بإ

وكأمنا مل تعد املسألة عنده حماولة تفهم ... جلَب فيها غري قليل من اصطالحات املناطقة واملتكلمني 
أساليب التشبيه والوقوف على قيمتها البالغية ، بل أصبحت مسألة وضع القواعد واالصطالحات 

  . )1( »والتقسيمات 
ل ، وحىت نكون موضوعية ومتهزافا دون رويطَها جقسني يف أحكامنا النقدية ، فعلينا أالَّ ن

كما أسلفت ، وقد قدم عمال مبقياس ذوق عصره ، ولعل تلَقٌّف  –ابن عصره  –يف رأيي " فالسكاكي"
  .أبناء جيله ملؤلفاته واحتفاَءهم ا خلري دليل على ما أقول وأزعم

ألنه حفظ تراث اجلرجاين من  «إىل يوم الناس هذا " السكاكي "  والفضل كل الفضل يعود إىل
ما التفت الشيخ  –الضياع ، يف عصر ضاع فيه كل شيء ، ولوال السكاكي ، يف عصرنا احلديث 

                                                
  302ص  –البالغة تطور وتاريخ : شوقي ضيف  -  (1)
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يحقِّقُهما ، ويدرسهما لشباب األزهر ، ليفْتح ) األسرار والدالئل( حممد عبده إىل كتايب اجلرجاين 
 )1( »ى البالغة احلقيقية ، جبماهلا الفريد ، وذوقها الرفيع ، ليبدأ التأصيل ، وينطلق التجديدأعيننا عل

  ". منري سلطان" على حد تعبري الدكتور 
  : التشبیھ عند المحدثین - 8.4.1

غي كان التشبيه وال يزال الصورة املفضلة عند مجيع النقاد تقريبا  ، ذلك ألم رأوا فيه الوجه البال
هو أكثر كالمهم مل يبعد ، كما أم  «: األكثر تداوال يف كالم اجلاهليني وأشعارهم حىت لو قال قائل

  )2( »ملسوا فيه القدرة على توفري الومضة اجلمالية السريعة اليت أحبوها 
ف حريتـه كما نظر بعض النقَّاد احملدثني إىل العالقة بني طريف التشبيه ، وأكَّد أنَّ لكل طر

ولذا نالحظ أن الطَّرفني يف التشبيه ال يتحدان ، فيظَلُّ لكل منهما شخصيته املستقلة ،  «واستقاللـه 
وهلذا فإنَّ التشبيه يفيد الغريية و ال يفيد العينية ، و يوقع االئتالف بيـن املختلفات ، و ال يوقع 

  )3( » االحتاد
ون الْويؤكد البالغيمي ، وجيعلونه طرفا فاعال يف إدراك أركان البِالقارئ أو املتلقِّدثون على دور حنة ي

كلية اللُّالشوجه الشبه(ال يذكر الصفة املشتركة بينهما  املبدع قد يذكر طريف التشبيه و ة كاملة،ألنَّغوي (
  .عة النثرية األدبيةأو القطياق يف القصيدة ي يف استنتاجه من خالل عالقات السويترك اال واسعا للمتلقِّ

والصورة التشبيهية احلديثة هي وسيلة تصويرية تكشف عوامل الفنان ، وتعطينا داللة على بعض 
وقد يأيت الشاعر بالبنية اللغوية الشكلية كاملة ، وقد يقتصر على  «أحواله فقد خيتصر وقد يوجِز ، 

  )4( » لك مرتبط بأجواء األديب النفسية واالنفعاليةالطرفني األساسيني أو على ثالثة أركان ، وكل ذ
أا تقوم على  «وبناءها األساسي  ة للصورة التشبيهيةغويركيبة اللُّالت " فايز الداية" كتور ح الدضويو

 وقد جزئني يذْكَران صراحة أو تأويال ، ولَئن حذف أسلوبيا أحدمها فهو يعد موجودا من حيث املعىن
مشبه واآلخر مشبه به ، : اصطلح النقَّاد والبالغيون على تسمية لكلٍّ من ذَينِك اجلُزئني ، فاألول 

                                                
  126ص  – 1993  - االسكندرية -منشأة املعارف  –تشبيهات املتنيب وجمازاته : منري سلطان . د -  (1)
سة يف النظرية والتطبيق ، دار العلوم للطباعة الصورة الفنية يف النقد الشعري ، درا: عبد القادر الرباعي . د -  (2)

  42ص  – 1984 -)1(ط  –الرياض  –والنشر 
 –الصـورة الفنية يف التراث النقـدي والبالغـي ، دار الثقافـة للطباعـة والنشـر : جابر عصفور . د -  (3)

  137ص – 1974 –القاهرة 
  73ص  –مجاليات األسلوب : فايز الداية . د -  (4)
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ألنَّ الشاعر يقف عند طرف أو زاوية ، ومنها ينطلق إىل املشبه به حيمل منه لونا أو شكال أو حركة 
  .)1( » ربته تنويرا وعمقاأو وظيفة فتتسع النقطة أو الزاوية يف جت

تشبيه تعليمي وذلك الذي منارسه يف : أنَّ التشبيه تشبيهان  «": منري سلطان" ويرى الدكتور 
حياتنا اليومية ، ويف مدارسنا من خالل الوسائل التعليمية ، ويؤدي غرضا حمددا هو نقل معلومة 

وطرفني ) مشبه ومشبه به ( وم على ركنني وتشبيه فين ، وهو الذي يق. حمددة يف شكل واضح وحمدد
والغرض منه نقل ما أَحس به الفنان من عالقات بني األشياء يف الواقع ، أو يف ) األداة والوجه ( 

النفس أو يف اخليال ، إذًا فالتشبيه عملية فنية ذاتية ، رأى الفنان شيئا أثاره ، فاستجاب له استجابة 
  )2( » قة تشبيهية ، ال ألا قائمة واقعا ولكن ألنه أحس بذلكخاصة ، فعقد بينهما عال

طاقة موحية ، وكُلُّ إحياء ال ميكن أنْ يستنفَذَ ، ال يقدم معىن جاهزا  «شبيه عند احملدثني التفن ذإ
 مبقدار ما يفتح أمام القارئ باب التحويل واإلحياء واسعا يدخل عالَمه دون أن يتمكَّن من بلوغ

إن قيمة الصورة املرتكزة على املشاة ، هي يف حداثتها وعمقها وبعدها وقدرا اإلحيائية ... منتهاه 
  .)3( »أكثر مما هي يف الشكل الذي أُخرجت فيه ، استعارة كان أو تشبيها  

ين ، ونقلها تعد الصورة التشبيهية من أهم الوسائل الفنية اليت تساعد األديب على تصوير كثري من املعا
إىل نفس املتلقي ، فتستقر فيها وتحدث األثر املنشود ، ومما ورد يف عظيم قدره ، وشرف فضله عند 

فإن كان مدحا كان أى وأفخم ، وإن كن ... أن العقالء اتفقوا على شرف قدره  «: علماء البيان 
وإن كان اعتذارا كان إىل القبول  ذما كان أوجع و ألذع ، وإن كان افتخارا كان أبعد و أشرف

 )4( »أقرب وللقلوب أخلب ، وإن كان وعظا كان أشفى للصدر وأبلغ ويف التنبيه والزجر أجدر 
  .فال عجب إذن أن جندها يف املدحة النبوية عند حسان ابن ثابت ترد بوفرة وتنوع

: ابت أركان الصورة التشبیھیة في الِمدحة النبویة عند حّسان بن ث - 9.4.1
رأينا سابقا أن التشبيه ، اصطالحاً هو عقد مماثلة بني طرفني لوجود صفة مشتركة أو أكثر بأداة قد 

  ): ε(ومن أمثلة ذلك قول حسان يف مدح النيب . تكون ملفوظة وقد تكون ملحوظة فقط
                                                

  72ص  –املرجع السابق نفسه  -  (1)
  127ص  –تشبيهات املتنيب وجمازاته : منري سلطان . د -  (2)
  122-121ص  -الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية : صبحي البستاين  -  (3)
  -بريوت لبنان  –دار الكتاب العريب  –التلخيص يف علوم البالغة ، شرح الربقوقي : اخلطيب القزويين  -  (4)

  .239- 238ص  –م 1932 -2ط
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   ةـرفَت ـأْسٍ وي دعا بانأَت ٌبِين    ثَانُ  فاَألولِ وسالر نم دعبضِ ت1(ي اَألر(  
  )2(يلُوح كَما الَح الصقيلُ املهنـــد       فَأَمسى سراجا مستنِريا وهاديا

يف زمن انقطعت فيه الرسالة ، وكثُرت فيه عبادة األوثان فكانت بعثته  ) ε(لقد كان جميء الرسول 

: Υنَّ مـن معاين السراج الشمس مصداقا لقولـه مبثابة السراج الذي يستضاء به أو مثل الشمس ، أل

نرى أن  ، ل البيت الثاينوبعد تأم. ملَيهتدى به يف الظُ ) ε(فالنيب  )3( ]وجعلْنا سراجا وهاجا  [

ان بن ثابت جعل شيئا مثيال لشيء آخر لصفة مشتركة بينهما، فقد شبحسسول ه الر)ε (، وح لُوهو ي
الذي يرى ملعانه ، وأن الذي دلَّ على هذه املشاة أداة ملفوظة هي د املهنالصقيل يف و بالس، بعيد من 
التشبيه ، وقد رأينا أنه : جامع اللَّمعان واإلضاءة ، وهذا ما يسمى: ، والصفة املشتركة هي) الكاف ( 

  : ال بد للتشبيه من أركان أربعة 
ن األساسي يف التشبيه ، وكل عناصر الصورة تأيت إلبرازه وتوضيحه وجـالء وهو الرك:  املشبه - أ

ففي بيت حسان السابق، . هيئته ، وبواسطته تتم املشاركة بني املبدع واملتلقي فتكون عملية التأثري والتأثُّر

ة يف خدمة ، وتكون الصورة التشبيهي ) ε(ويعود على الرسول " ) هو"الضمري املستتر ( يكون املشبه 
  .املشبه وتوضيح مزاياه وصفاته ، وإبرازها بالشكل الذي يفي بالغرض

وهو طرف التشبيه اآلخر ، أو الصورة اليت يراد ا متثيل املشبه ، ويغلب أن تكون :  املشبه به –ب 
لبية وهذا ما ركَّز عليه أغ. هذه الصورة أو الصفة يف املشبه به أقوى وأظهر وأشهر منها يف املشبه

  .أكثر توضيحا لصفات املشبه) الصقيل املهند ( يأيت املشبه به : البالغيني ويف بيت حسان السابق 
وهي الصلة بني طريف التشبيه ، وقد تكون ملفوظة كما يف قـول حسان :  أداة التشبيه –ج 

  :، وقد تكون ملحوظة كما يف قوله) الكاف ( وهـي 
سي ابهاضٍ شمو افواُء بِهضت    اجِيــداَألم ِّلَى كع ارأَن رد4(ب(  

الرسول كالشهاب يستضاء به : فاألداة هنا غري مذكورة لفظا ، وإمنا هي مقدرة معىن ، والتقدير 
  .وقد حذفت األداة لزيادة توكيد التشبيه. وهو كالبدر أنار على كل األماجيد

                                                
  .135: الديوان ،  69- 68:البيتان   -  )2(  (1)

  13 :النبأ ، اآلية: سورة  -  (3)
  137:،  الديوان  81: البيت   -  (4)
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حرفان وأمساء وأفعال :يدل على املماثلة واالشتراك ، وهي  و أدوات التشبيه كثرية ، وهي كل لفظ
  :وهي األصل لبساطتها كقول حسان بن ثابت  الكاف: واحلرفان مها 

  )1(كَأُسد الْغابِ مردان وشيبِ    فَوافَيناهـم منا بِجمــــعٍ
ا مخس مرات وذلك يف األبيات التالية وقد ورد هذا احلرف يف املدحة النبوية عند حسان بن ثابت ملفوظً

د ،  166و  137د ، ص  82و  135د ، ص  69و  72د ، ص  56وكذا  70د ، ص   49 [
ملحوظا غرب مذكور وذلك لغاية بيانية وهي زيادة التأكيد يف )  الكاف( وورد حرف  ].440ص 

      62د ، ص  19).انمرت( 60د ، ص  10 [:مخس عشرة مرة وذلك يف األبيات التالية : التشبيه 
د ،     69يف ) مرتان(، و 66د ، ص  32و   65د ، ص  29و  65د ، ص  28و  63د ، ص  22و

د ،     150، و 431د ، ص  142و 310د ، ص  129، و137د ، ص 81يف ) مرتان(و 135ص 
  ]. 431ص
)  كأنّ زيدا أسد( صل يف واأل)  أنَّ( و)  الكاف( وهي عند أكثر العلماء حرف مركّب من ):  كَأَنَّ( -
)دا كَأَسديإِنَّ ز ( ت مهزةحم حرف التشبيه اهتماما به ، فَفُتمث قُد )ْإن  ( لدخول اجلار وما بعد الكاف

للتشبيه على اإلطالق ، وهذا هو املشهور الغالب على االستعمال واملتفق عليه من )  كأنّ( و. جر ا
  :يف صوره التشبيهية سوى مرتني ، األوىل يف قوله )  كأن( ف حسان هذا احلرف ومل يوظِّ.مجهور النحاة

  )2(يكُونُ مزاجها عسلٌ وماُء     كَأَنَّ سبِيئَةً مـن بيـت رأْسٍ
  :والثانية يف قوله 

   )3(بدت أَركَانه جِنح الْغيوبِ      غََداةَ كَأَنَّ جمعهم حــراُء
وما يشتق من ) شبه(و ) حنو(أو يف ما  معناها كلفظة )  مثل: ( أدوات التشبيه األمساء وهي ومن 

وسواها مما يشتق منها ، ومل ) مماثل ، مشابِه ، مضاه ، محاك ( كـ :الْمماثَلَة ، وما يؤدي هذا املعىن 
  :مرة واحدة يف قوله ) مثل(مساء سوى يوظف حسان بن ثابت يف املدحة النبوية من مثل هذه األ

ةمحكًا ذَا راربثْلَ الْهِالَلِ مم       ادواَألع بطَي يقَةلالْخ حم4(س(  

                                                
  72: الديوان ،   56: البيت  -  (1)
  59: الديوان،   6: البيت  -  (2)
  72:الديوان،   55: البيت  -  (3)
  138:  ، الديوان 85: البيت  -  (4)
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)  يحاكي( و )  يضاهي( و )  يضارع( و )  يماثل( و )  يشابه( و )  يشبه: ( ومنها األفعال وهي
  . يستعمل حسان األفعال كأدوات للتشبيه يف املدحة النبوية مطلقًاومل. )1(وسواها مما مياثلها يف املعىن 

وهو الصورة اليت تأيت لتوضيح املشبه وإبرازه ، أو هو الوصف اخلاص الذي قصد :  وجه الشبه - د
صفة  «" رشيق "ذلك ألن التشبيه على حد تعبري ابن . اشتراك الطرفني فيه على سبيل احلقيقة أوالتخييل

قاربه وشاكله ، من جهة واحدة أو جهات كثرية ، ال من مجيع جهاته ؛ ألنه لو ناسبه  الشيء مبا
إمنا أرادوا محرة أوراق الورد ، وطراوا ، " خد كالورد " أال ترى أن قوهلم . مناسبة كليةً لكان إباه

  .كما مر بِنا )2( »ال ما سوى ذلك من صفرة وسطه وخضرة كمائمه 
وهو من أوضح أنواع ) الْمرسلُ الْمفَصلُ (يف املدحة النبوية من توظيف التشبيه وقد أفاض حسان 

تزيني صورة املمدوح وإبرازها : التشبيه وأيسرها ، وفيه ذكر لألداة ولوجه الشبه ، كما أنه من أغراضه

و ـو ه) ه مبارك كضياء البدر صورت(يف مدحيات حسان وتشابيهه ) ε(والتأكيد عليها ، فالرسـول 
د ـفق) مثل اهلالل مباركا  (وهو ) واف ، وماض شهاب يستضاء به ، بدر أنار على كل األماجيد  (

، وبالبدر جبامـع اإلنارة ،  هاب جبامع االستضاءةوبالش .بالبدر) ε(الرسول ) ψ(ه حسان ـشب
اهلية الدامس واستحوذ وباهلالل حلصـول الربكة به ، فكانت بعثته بني أُناس أطبق عليهم ظالم اجل

كإطاللة اهلالل على الضال التائه يف )ε(عليهم الكفر حىت ران على قلوم ، فكانت إطاللة الرسول 

على غريه ، ومىت اقترن اسم املمدوح ذه الصفات  )ε(وهذا لبيان فضل الرسول . الظالم احلالك
التشبيه لفظا وتلحظ تقديرا ، جيوز  وكما جيوز حذف أداة. ظهرت مكانته وعرِف قدره وبان فضله

حذف الشبه اجلامع بني األمرين ، وذلك إلضفاء نوع من الغموض على  –كذلك يف عرف البالغيني 
الصورة التشبيهية ، مما يزيدها إحياًء وسحرا ومجاال ، وهذا ما نلحظه يف التشبيه البليغ الذي ورد بكثرة يف 

وسنتحدث عنه أثناء احلديث عن أنواع الصورة التشبيهية ، ومن أمثلة  املدحة النبوية عند حسان بن ثابت
  " :أيب سفيان بن احلارث " ذلك قول حسان يف هجـاء 

ـَني       )3(فَأَنت مجوف نخب هواُء   أَالَ أَبلغْ أَبا سفْيـانَ عـ
                                                

  100ص  –م  1980عام ) 1(، علوم البالغة ، دار القلم بريوت لبنان الطبعة )مصطفى أمحد ( املراغي  -  (1)
  1/252: العمدة : ابن رشيق  -  (2)
  63: ، الديوان 22: البيت  -  (3)
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  :  وقوله 
  )1(محمد منكُم وِقَاُء لعرضِ   فَإِنَّ أَبِي و والَده وعرضــي  

وقد ) جموف ، خنب ، هواء ( فهو . أكثر وضوحا وبيانا" أيب سفيان بن احلارث " فصورة املهجو 
بدت كذلك ، حلذف األداة من جهة ، وحذف وجه الشبه من جهة أخرى ، وذلك ما يفِْسح اال 

  .  املشبه بهللقارئ يف تأمل الصفات املشتركة اليت جعلت املشبه عني
  :أنواع الصورة التشبیھیة في الِمدحة النبویة عند حّسان  - 10.4.1

دأب البالغيون القدماء على تسمية الصورة التشبيهية باعتبار حذف األداة أو إثباا وحذف وجه 
  :الشبه أو إثباته كما يلي

  .وهو التشبيه الذي ذُكرت فيه األداة:  التشبيه املرسلُ -
 .وهو التشبيه الذي حذفت منه األداة:  كَّدالتشبيه املؤ -
 .وهو التشبيه الذي ذُكر فيه وجه الشبه:  التشبيه املفصل -
 .وهو التشبيه الذي حذف منه وجه الشبه:  التشبيه املُجمل -

ويترتب عن ذلك تقسيم التشبيه إىل أنواع أربعة ، هي األحوال اليت يكون عليها حبسب إثبات األداة 
  : وهذه األنواع هي . أو حذفهما معا ، أو حذف أحدمها وإبقاء اآلخر ووجه الشبه ،

  .ويسمى التشبيه التام وهو التشبيه الذي ذُكرت أركانه األربعة:  التشبيه املرسل املفصل -
 .وهو ما ذُكرت فيه األداة ، وحذف وجه الشبه: التشبيه املرسل امل  -
 .منه األداة وذُكر فيه وجه الشبهوهو ما حذفت : التشبيه املؤكد املفصل  -
 .ويسمى أيضا التشبيه البليغ ، وهو الذي حذفت منه األداة ووجه الشبه: التشبيه املؤكد امل  -

لقد أفاض الشاعر يف استعمال الصورة التشبيهية يف املدحة النبوية ، كمعاصريه من الشعراء القدماء 
  .، الذي يرِد فيه التشيه والكناية بوفرة مث تليهما االستعارةوهذه ميزة عامة يف الشعر العريب القدمي 

فالفتنة بالتشبيه  «وقد أوىل القدماء من النقَّاد والبالغيني التشبيه عناية عظيمة وفُتنوا به أميا فتنة 
فتنـة قدمية ، بـل إن الرباعة يف صياغته اقترنت لدى بعـض الشعـراء األوائل ، بالرباعة يف نظْم 

  )2( .»لشعر نفسها
                                                

  65: ، الديوان  28: البيت  -  (1)
بغداد  –وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  –بيق البالغة والتط: أمحد مطلوب وكامل حسن البصري . د -  (2)

  267ص  –م 1982عام ) 1(طبعة  –العراق 
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والتشبيه يزيد املعىن  «شرف وفضل حبيث ال يمكن االستغناء عنه  –عند القدماء  -شبيه وللت
 م عليه ، ومل يستغن أحدجوضـوحا ، ويكسبه تأكيدا ، وهلذا أطبق مجيع املتكلِّمني من العرب والع

ستدل به على شرفه وفضله منهم عنه ، وقد جاء عن القدماء وأهل اجلاهلية ، ومن كل جيل ما ي
  )1( »وموقعه من البالغة بكل لسان 

  :وقد أحصيت ما جمموعه ثالثا وعشرين صورة تشبيهية استعملها حسان بن ثابت يف املدحة النبوية منها
  .املؤكد امل أو البليغ: سبعة تشبيهات من النوع ) 7( -
  .املرسل امل : ستة تشبيهات من النوع ) 6( -
  .املؤكد املفصل : ستة تشبيهات من النوع ) 6( -
  .املرسل املفصل: وتشبيهان من النوع ) 2( -
  .وتشبيهان متثيليان) 2( -

  .وسأتعرض لكل نوع من هذه األنواع حبسب نسبة وروده يف املدحة النبوية عند حسان بن ثابت
 :  التشبیھ المؤكد المجمل أوالتشبیھ البلیغ .1

ورة التشبيهية ، مبالغة ، أو إغراق يف ادعاء أن املشبه هو املشبه به نفسه ويف هذا النوع من الص
فَحذْف األداة يوحي بتساوي الطرفني يف القوة ، وحذف وجه الشبه يدل على اشتراك الطرفني يف صفة 

ال أو صفات دون غريها األمر الذي يوحي بأما متشاان يف كل صفاما املناسبة ، ويفسح اال خلي
  ":أيب سفيان بن احلارث " ومن أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت يف هجاء . القارئ بتصور هذه الصفات

ـَني       )2(فَأَنت مجوف نخب هواُء   أَالَ أَبلغْ أَبا سفْيـانَ عـ
ال جبانا ال فقد متكن حسان وعن طريق الصورة التشبيهية أن يحطَّ من قيمة املهجو ، وجيعل منه رج

قلب لـه ،  خايل اجلوف من الفؤاد ، وقد انتقى حسان األلفاظ بدقة حيث دلَّت بكل قوة علـى مـا   
فاملهجو يبدو يف صورة كاريكاتورية ، هزلية ، مل يترك له الشاعر أي صفة محيدة يفتخـر  . يريده الشاعر

ويف . هجو وبني اجلبان ، النخب ، اهلـواء وعن طريق التشبيه البليغ  ، متكَّن الشاعر أن يسوي بني امل. ا
هذا حتقري لشأنه وتشخيص لصفة اجلنب ، حيث تبدو حسية ملموسة وهذا غرض أساس مـن أغـراض   

  .الصورة التشبيهية اليت تشخص املعىن وجتسده يف صورة مادية تكاد تراها العني وتلمسها اليد

                                                
  61ص  –الصناعتني : أبو هالل العسكري  -  (1)
  63: ، الديوان 22: البيت  -  (2)
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  :ومحايته وفدائه ووقايته من أعدائه يقول )ε(سول نفسها ، ويف معرض مدح الر) الْهمزية(ويف 
ـَاُء  ـِي     لعرضِ محمد منكُم وِق   )1(فَإِنَّ أَبِي ووالَده وعرضـ

دون ) العرض(بعرضه وعرض أسالفه ، وقد اختار حسان لفظة  )ε(فالشاعر يفدي رسول اهللا 
هو موضع املدح والذَّم من اإلنسان ، سواء أكان ذلك  –عند العرب  –سواها من األلفاظ ، ألنَّ العرض 

وعن طريق  –فالعرض شيء معنوي جمرد قد أضحى عند حسان . يف نفسه أم يف سلفه أم من يلزمه أمره

وعن طريق  –، فاستحال املشبه )ε(شيئًا ماديا وكأنه جنة أو وِقاية لعرض النيب  –الصورة التشبيهية 
فالعرض ال يفدى إال بالعرض ، . مشبها به ، وهذه مبالغة مقصودة يف العمل األديب –يغ التشبيه البل

 ، ) ε(وبالتايل جعل الشاعر من آبائـه وأسالفه وعرضه فـداًء حلفظ وصيانة عرض الرسول الكرمي 

سان من حر وقَـاك اهللا يا ح «: ) ε(سيدنا رسول اهللا :  وروي أنه ملا بلغ حسان هذا البيت ، قال
  )2( »النار 

  :ويف القصيدة نفسها يتعرض الشاعر حلي من أحياء العرب وهم جذمية فيقول 
  يـو لُـؤنب ـَن   )3(جذميةَ إِنَّ قَتلَهم شفَـاُء     فَإِما تثْقَف

فت منه األداة تصوير بديع عن طريق التشبيه البليغ الذي حذ) إنَّ قتلهم شفاُء ( ففي قول الشاعر 
ألنَّ يف ذلك شفاء ) جذمية ( وكذا وجه الشبه ، ويف هذه العبارة دعوة من الشاعر إىل إعمال القتل يف 

  .للغليل وراحة للنفس ، وقُرة للعني ، وذلك من باب التنكيل بالعدو واالقتصاص منه
والراجح أنَّ هذه املقدمة يصف اخلمرة ،  –ويف قصيدته اهلمزية دائما  –ويقول حسان بن ثابت 

أنَّ هذه القصيدة ابتدأها حسان يف  «: أو كما قال أحد النقَّاد  –الْخمرِية قاهلا حسان قبل إسالمه 
  )4( »اجلاهلية مث أكملها يف اإلسالم 

ونشلُوكًا  ها ـُبرا مكُنرتا اللِّقَـاُء   فَتننِههنا يا مدأُس5(و(  
                                                

  65: ، الديوان 28: البيت  -  (1)
  65ص  –شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري : عبد الرمحن الربقوقي  -  (2)
  65: ، الديوان 29: البيت  -  (3)
  60ص  –املرجع نفسه  -  (4)
 60: ، الديوان 10: البيت  -  (5)
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لُوكًا(ان فقول حسحبه كامللوك وكاألسود يف  )تتركُنا متشبيه بليغ ، فاخلمرة تترك الشاعر وص
وعن طريق  –فانظر كيف جعل حسان . الشجاعة واإلقدام ، فال خيافون وال جيزعون من لقاء األعداء

شادة من اخلمرة مصدرا للسيادة والشجاعة ، وحسان ليس بصدد مدح اخلمرة واإل –الصورة التشبيهية 
ا ، وإمنا يقصد إىل وصفها يف ذاا وأثرها يف نفس شارا ، وهذا مذهب الشعراء ينهج حسان منهجهم 

أنَّ الشاعر هجم يوما على فتية من قومه يشربون اخلمر ، فنقم منهم  «: وروي . وحيذو فيه حذوهم
  :ا لنهم بتركها فَيثَبطُنا عن ذلك قولك يا أبا الوليد ما أخذنا هذا إالَّ منك ،وإن: ذلك وأنكره ،فقالوا 

ونشلُوكًا  ها ـُبرا مكُنرتا اللِّقَـاُء  فَتننِههنا يا مدأُسو  
  )1( » هذا شيء قلته يف اجلاهلية ، واهللا ما شربتها منذ أسلمت: فقال حسان 

  : لقيقو) بدر(ويذكر حسان بالء جيش املسلمني واستماتتهم يوم 
      )2( ومشهدنا في اِهللا والْموت ناقع   و ذَلك يا خير الْعباد بالَؤنا

سم ناقع أي بالغ قاتل ، : دائم ، ومنه قوهلم : تشبيه بليغ ، ومعىن ناقع ) واملوت ناقع ( فقول حسان 
حيث املوت واهلالك يف ) بدر(لمني يوم ويف هذه الصورة التشبيهية البليغة يصف حسان شدة بالء املس

ال يبتغون من وراء ذلك  )ε(كـل مكان ، واملسلمون صامدون يف وجه أعدائهم للدفاع عن الرسول 
فكانت صورة املوت حاضرة ، متكن حسان من جعلها . (Υ)سوى النصر أو الشهادة يف سبيل اهللا 

  . بعدها مبالغة حسية ، قريبة ، وذلك براعة يف التصوير ومبالغة ما
  :ويف معرض االفتخار جبيش املسلمني ، يقول حسان بن ثابت 

   )3( وكُنا ملُوكًا بِها لَم نـــرِم    ورِثْنا مساكنهم بعدهـــم
نا أي كنا كامللوك يف السيادة والسلطان حني ورثنا مساكن أعدائنا وأَقَم) وكُنا ملُوكًا ( فقول حسان 

ا ومل نبرح ، فصارت ملْكًا لنا بفضل قُوتنا وسطوتنا ، فالصورة التشبيهية هنا ، وضحت املعىن وبينته ، 
والتشبيه البليغ أَوحى للشاعر هذا التصوير البديع ، حيث جعل الشاعر من . وصورته يف أحسن صورة

ويقول حسان بن ثابت مفتخرا بقومه .وراثتهم هلااملسلمني أشباه امللوك يف امتالكهم ملساكن األعداء و

  :(Υ)األنصار ، وينِسب القول إىل اهللا 
  )4( يقُولُ الَْحق إِنْ نفَع الْبــالَُء    وقَالَ اُهللا قَد أَرسلْت عبـدا

                                                
  60ص  –املرجع السابق نفسه  -  (1)
  310:، الديوان  129: البيت  -  (2)
  431: ، الديوان 144: البيت  -  (3)
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اجلند هم ويف الكالم قلب ، فاألصل أن يكون األنصار جندا من جند اهللا ، فقَلَب حسان املعىن فصار 
وهو تشبيه بليغ حيث جعل املشبه ). بالتشبيه املقلوب( –عند البالغيني  - األنصار ، وهذا ما يسمى 

ولعلماء البالغة تعريفات . مشبها به ، بادِعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر وقد عكس فيه طرفا التشبيه
" العلوي " ، ومساه ) غلبة الفروع على األصول ("  ابن جىن" خمتلفة هلذا النوع من التشبيه ، فقد مساه 

الطرد " (ابن األثري" ،ومساه ) عكس التشبيه " ( عبد القاهر اجلرجاين" ، كما مساه )التشبيه املنعكس (

الَّذين ياكُلُونَ الربا الَ  [:(Υ)ومن أمثلة ذلك ما ورد يف القرآن الكرمي ، يف قوله ). والعكس 
الربا الَّ كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَــانُ من الْمس ، ذَلك بِأَنهم قَالُوا إِنما الْبيع مثْلُ يقُومونَ إِ

، واملعىن أن املُرابني أرادوا تثبيت شرعية الربا ، فشبهوه بالبيع ، )1( ]... وأَحلَّ اُهللا الْبيع وحرم الربا 
ليصلوا إىل إباحته ، كما أباح اهللا البيع ، فعمدوا إىل قَلْبِ التشبيه ، فجعلوا املشبه به مشبها ، قاصدين 

  .إىل جعل الربا يف احللِّ أقوى حاال ، فهو يف اعتقادهم حالل أكثر من البيع ، فجاء التشبيه مقلوبا
 :  التشبیھ المرسل المجمل .2

ه األداة ، ويحذف فيه وجه الشبه ، ومن أمثلة ذلك قول حسان يف وصف وهو التشبيه الذي تذْكَر في
ضاب حمبوبته شعثاء اليت قد تيمتها ر اخلمرة اليت شبه:  

  يكُونُ مزاجها عسلٌ وماُء     ن بيـت رأْسٍـِكَأَنَّ سبِيئَةً م
غَــض مطَع ا أَوابِهيلَى أَنع    صفَّاحِ هالت نـاُء ماجلَن ه2(ر(  

فقد شبه الشاعر طعم رضاا بطعم مخرة ممزوجة بعسل وماء واجلامع بينهما حالوة املذاق أو بطعم 
تفَّاح غَض ، فالسبيئة هي اخلمرة اليت تستبأ أي تشترى لتشرب ، وال يقال ذلك إال يف اخلمر ، ويف بعض 

، وسواء أكانت هذه اخلمرة سبيئة أم خبيئة فهي  ))3ا لنفاستها النسخِ خبيئة وهي املصونة املضنون 
باخلمرة اجليدة ، فنسب حسان هذه ) اُألردن(وهو موضع مشهور يف ) بيت رأس ( جملوبـة مـن 

ومل يكتف حسان بوصف الرضاب باخلمرة فقط ، بل وصفها كذلك . اخلمرة إىل بيت رأس جلودا
وإذا تأملنا هاتني الصورتني التشبيهيتني نرى أن الشاعر قد استعمل . ين لنضجهبطعم تفاح غض أماله اجل

                                                                                                                                                            
  62: ، ،الديوان 19: البيت  -  (4)
  275 :سورة البقرة ، اآلية -  (1)
  59:، الديوان  07: البيت  -  (2)
   59ص  -عبد الرمحن الربقوقي ، شرح ديوان حسان بن ثابت : أنظر  -  (3)
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ولكنه حذَف وجه الشبه ، وحذْفُه يدعو املرَء إىل التفكري يف الصفة أو الصفات املشتركة  )كأنّ(األداة 
ء ، يبعدها عن اليت جعلت املشبه مماثال للمشبه به ، مما يضفي على الصورة لونا من الغموض واإلحيا

فالقارئ ال يدرك وجه الشبه ، أو الصفة املشتركة . نمطيتها وحقيقتها ، ويفسح اال للتخيل والتصور
  .بني املشبه واملشبه به بيسر بل بعد متعن وإعمال فكر

اح غض ما هي الصفة اليت دفعت بالشاعر بتشبيه رضاب شعثاء باخلمرة وبطعم تف: ولنا أن نسأل 
  مرة أخرى ؟ أهي احلالوة أم العذوبة أم طيب املذاق ؟ أم كلها معا ؟

إن عدم ذكر وجه الشبه ، يؤدي يف أحيان كثرية إىل فتح نوافذ اخليال والتصور على : واجلواب 
مداها ، ويبقي صورة التشبيه املرسل امل بغموضها عن طريق حذف وجه الشبه جماال خصبا للخيال 

  :يقول ) بدر ( ويف معرض حديث حسان عن التقاء اجليشني يوم . اإلحياءو
  ) 1(بدت أَركَانه جِنح الَغيـــوبِ       غَداةَ كَأَنَّ جمعهم حــراُء
  )2(كَأُسد الُغابِ مردان وشيــبِ        فَوافَيناهم منا بِجمــــعٍ

( يف ضخامته وعظمته ، ولكنه مل يذكر هذه الصفة ) حراء ( املشركني جببل لقد شبه حسان جيش 
وذلك أثناء جِنح الغروب أي حني متيل الشمس للغروب ، كما أنه شبه جيش املسلمني ) وجه الشبه 

وجه ( بأُسد الغاب يف الشجاعة واإلقدام ، فلم يذكر هذه الصفة ) بدر (الذين وافوا قريشا يف غزوة 
وهذا على سبيل صورة التشبيه املرسل امل الذي يزيد التصوير غموضا وإحياًء ، فاملتلقِّي جيد ) الشبه 

عناء يف إدراك الصورة أو الصور وال خيفى ما يف ذلك من مجال ، ألن النفس جتد متعة يف الشيء الذي 

يف هداية اخللق ) ε(ول ويف بيان فضل الرس. تناله بعد عناء وروية أكثر من الشيء تناله بسهولة ويسر
  :يقول حسان 

  )3(  يلُوح كَما الَح الصقيلُ الْمهنــد       فَأمسى سراجا مستنِيرا وهاديــا
تشبيه مرسلٌ جممل ، مرسل لذكر األداة ، وجممل ) يلوح كما الح الصقيل املهند ( ففي قول الشاعر 

ان النيب حلذف وجه الشبه ، فقد شبه حس)ε ( ديه على قريـش وهو يلـوح أي يلمـع يف إطاللته
بلمعان السيف ، إذ متكن حسان أن يبعث احلياة يف شيء جمرد ) واللمعان هنا معنوي وهو نور اهلدى ( 

                                                
  72:، الديوان  56و  55: البيتان  -   (2) و (1)

  135:،  الديوان   69: البيت  -  (3)
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فيجعله حسيا ملموسا ، فنور اهلدى كلمعان السيف ، وقد حذَف املشبه بـه ليزيد الصورة خياال وإحياًء 
  .ن وظائف الصورة التشبيهية، وهذه م

  :ويف معرض دعوة حسان قريش إىل اإلميان ويها عن الشرك والتشبه باألعاجم يقول
  )1(والَ تلْبِسوا زيا كَزي اَألعاجِــمِ       فَالَ تجعلُوا ِهللا نِدا وأَسلمـــوا

عن الكفر والتشبه باألعاجم من الروم والفرس فيه ي ) زيا كزي األعاجِمِ ( ففي قول الشاعر 

منها ، وبالتايل فهم أقرب إليه من األعاجم ، وحسان ) ε(وقريش ليست كذلك ملكانة نسب النيب 
ويف التعبري بصورة . يريد ذه الصورة استقباح لباس الكفر والشرك وزي األعاجم ألنه غري الئق م

  .إىل كشف كُنه هذا الزي الذي مل يذكره الشاعر وبيان صفته التشبيه املرسل امل دعوة للقارئ
 :  التشبیھ المؤكد المفصل .3

ان ست وهو ما حدحة النبوية عند حسذفت منه األداة ، وذُكر فيه وجه الشبه ، وقد وردت منه يف امل
  :ويف معرض احلديث عن نفسه واالفتخار بلسانه وشعره يقول حسان بن ثابت، صور

سل يـهف بيالَ ع ارِمالَُء   انِي صالد هركَدرِي الَ تحب2(و(  
  ) لسان الشاعر( فاملشبه 

  )السيف الصارم ( واملشبه به 
  )يف كونه قاطعا أللسنة األعداء ليس عضبا ( وجه الشبه 

  .حمذوفة: األداة 
فالشاعر يشبويقطع ألسنتهم حىت ال تنال الذي يقطع دابر املشركني  اره لسانه بالسيف البت ،

  .يف عرضه وتتعرض لدعوته بسوء)ε(الرسـول 
والتشبيه املؤكد املفصل الذي حذفت فيه األداة ، أقوى ، ألن األداة توحي بوجود طرفني أحدمها 
يشبه اآلخر ، أما حذف األداة فيوحي بأن الطرفني شيء واحد لشدة املشاة ، هذا من جهة ، ومن جهة 

  .ى فإن إثبات وجه الشبه جيعل شدة املشاة حمصورة يف هذا الوجه دون سواهأخر

  :يقول حسان بن ثابت ) ε(ويف معرض مدح الرسول 

                                                
  440:الديوان ،   166: البيت  -  (1)
  66: ، الديوان  32: البيت  -  (2)
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ـًا   )3(  يلُوح كَما الَح الصقيلُ الْمهنــد    فَأمسى سراجا مستنِيرا وهاديـ
  

  :إىل أن يقول 
كَّابلِ  رولَى الْهاضٍ عم يــدادني الصا فوامحاةُ توا    إِذَا الْكُما قَطَعم1(ل (  

ـِه   )2(بدر أَنار علَى كُلِّ  اَألماجِيـــد     واف و ماضٍ شهاب يستضاُء  ب
يف بالسراج يستضاء به ، وقد اقتبس حسان هذا املعىن من القرآن الكرمي ) ε(لقد شبه الشاعر النيب 

نبِيُء إنا أرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيـرا ، وداعيا إِلَى اِهللا بِإِذْنِـه وسراجا ال يهاا أَي [:(Υ)قوله 
ا اجرا سنلْعجو [:(Υ)أو هو مثل الشمس ، ألن من معاين السراج الشمس ، لقوله ،  )3( ]منِريا 

وهستعمل الشاعر األداة اليت تربط بني طريف التشبيه إال أنه ذكر وجه الشبه وهو ومل ي )4( ] ااج
نور يستضاء به يف دياجري اجلاهلية ، وسراج ينِري درب )ε(االستضاءة واالستنارة ، فكأن رسول اهللا 

نارة ، وهو كذلك شهاب جبامع االستضاءة ،والبدر جبامع اإل.الضال التائه يف حبور الغواية املتموجة
من هداية ) ε(بالشهاب مرة ، وبالبدر مرة أخرى بيان حلال النيب  )ε(وتشبيه حسان للرسول 

  .على العرب خاصة والبشرية عامة)ε(الضالني ، وإنارة درب املستنريين ، وإبراز فضل الرسول 
ة ، فيها هي صور حمسوس) ε(واملالحظ أن خمتلف الصور التشبيهية اليت وصف ا الشاعر النيب  

شبه الشاعر صورا عقلية جمردة كاهلداية مثال بصورة حسية كالشهاب ، والبدر بالسراج ،من باب ما 
بتشبيه املعقول باحملسوس ، وهو إخراج ما ال تقع عليه احلاسة إىل ما تقع عليه احلاسة، : يسميه البالغيون 

، ومىت اقترن اسم املمدوح بالشهاب  إخراج األغمض إىل األوضح: ومن أغراضه كما يقول القدماء 
  .مرة، وبالسراج مرة ، وبالبدر مرة ، ظهرت مكانته وعال قدره وبان فضله

  :ويف معرض وصف حسان بن ثابت لشجاعة الصحابة يقول 
وـري الْحوا فبوثٌ إِذَا غَضلُي     مقُــد نلَكلُونَ وكن5(بِ الَ ي(  

                                                
  135: ، الديوان   69: البيت  -  (3)
  137: ، الديوان  81 80: البيتان  – (2)  (1)
  46و  45: سورة  األحزاب ، اآليتان  -  (3)
  13: سورة النبأ ، اآلية  -  (4)
   431:، الديوان  142: البيت  -  (5)
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ابة ليوثًا أي أسدا يف اقتحامهم لألعداء ، وخباصة إذا غَضبوا أو فقد جعل الشاعر من الصح
  .استغضبوا، فهم ال يتراجعون وال ينكصون ولكنهم يتقدمون يف غري تقهقر وال تراجع

ويف ذلك حصر للصفـة يف الشجاعة ) إذَا غَضبوا(فقد ذكر الشاعر يف هذه الصورة وجه الشبه 
اة لشدة املشاة ، فاملشبه واملشبه به يف هذه الصورة التشبيهية يقتربان من واإلقدام ، وقد حذف األد

مث جيعل حسان نفسه . بعضهما البعض إىل درجة االحتاد ، وهذا تشبيه حسن يف عرف البالغيني القدماء
  :من األعداء ) ε(وأصحابه وأوالدهم مجيعا جنة تقي الرسول 

نا جنالَدأَوا وـــــةٌ فَإِن    ـــمكتا فَاحنالي مفو يكق1( ن(  
. األعداء من كل أذى يلحقه من)ε(فقد شبه الشاعر نفسه ومن معه كاجلُنة يف محاية وصيانة الرسول 

  .تأكيد على ما يقول) إنَّ(فحذف األداة وذكر وجه الشبه ، ويف استعمال الشاعر حلرف التوكيد 
 : لتشبیھ التام التشبیھ المرسل المفصل أوا .4
رِمل يان بن ثابت سوى مرتني ، وهو نوع من الصورة التشبيهية تدحة النبوية عند حسذكر فيه د يف امل

  :)ε(ومن أمثلة ذلك قول حسان يف مدح الرسول . مجيع أركانه األربعة
ــهتوررِ صداِء الْبيكَض كاربم  دـَر   )2( ودما قَالَ كَانَ قَضاًء غَير مـ

  )ε(صورة الرسول : فاملشبه 
  ضياء البدر: املشبه به 

  يف الربكة: وجه الشبه 
نالحظ أن الصورة كاملة اإليضاح يف هذا النوع من التشبيه بتوافر كامل أركاا ، تؤدي املعىن كامال 

هة يميز بني املشبه فذكر األداة ، من ج. دون غموض أو إام ، فال يلتبِس على اإلنسان املراد من التشبيه
واملشبه به ، ويضع بينهما فاصال ، وذكر الوجه ، من جهـة أخرى ، يعين أن الشبه قائم يف الصفة أو 

فاملمدوح هنا مل ينل . الصفات  املذكورة فحسب ، مما يبعد عن املشبه صفات أخرى قد حيويها املشبه به
  .فات أخرى كالنور،واالستضاءة ، واالستهداءمن صفات البدر سوى صفة واحدة وهي الربكة وفاتته ص

  :فيقول)ε(ويؤكد حسان مرة أخرى على هذه الربكة اليت حلَّت على األمة العربية ببعثة الرسول 
ـةمحكًا ذَا راربثْلَ الْهِالَلِ مم   ادــوبِ اَألعيط يقَةلالْخ حم3(س(  

                                                
  431:، الديوان  150: البيت  -  (1)
  137:، الديوان  82: البيت  -  (2)
  138:لديوان ا،  85: البيت  -  (3)



  الصورة التشبيهية في المدحة النبوية عند حسان بن ثابت                             : الفصل الثالث 

 145

البدر، : ربكة ، وقد رأينا أن حسانا يركِّز على هذه الصفاتكاهلالل يف ال)ε(فقد شبه الشاعر الرسول 
قدوة يف االستهداء به ، وإن كانت  )ε(ملا هلا من دالالت قوية على كون الرسول . الشهاب ، اهلالل

  .هذه الصفات مبتذلة عند الشعراء القدماء وليست من ابتداع خيال الشاعر
فما كان وجه الشبه فيه أمراً بينا بنفسه ال . ه الشبهوللتشبيه تقسيم آخر ، وذلك باعتبار وج  -

حيتاج إىل تأويل فهو تشبيه غري متثيل ، ومثاله تشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل و اللون 
فالشبه يف هذا كله ال جيري  «:على هذا النوع من التشبيه بقوله " عبد القاهر اجلرجاين"ويعلِّق . واهليئة

وال يفتقر إليه يف حتصيله ، وأي تأول جيري يف مشاة اخلد للورد يف احلمرة وأنت تراها  فيه التأول
   )1(»كما تراها هناك ؟ وكذلك تعلَم الشجاعة يف األسد ، كما تعلَمها يف الرجلهنا اه

من  ضرب ىلوهو ما ال يكون وجه الشبه فيه أمرا بينا بنفسه بل حيتاج يف حتصيله إ: وتشبيه متثيلي 
مس من احلجة بالش هتبهذه حجة كالشمس يف الظهور ، وقد ش :ومثال ذلك كقولك «التأول 

جهة الظهور كما شبالشيء بالشيء ،من جهة ما أردت من لون أو صورة أو غريمها، مضى  يف ما هت
  )2( »إال أنك تعلم أن هذا التشبيه ال يتم لك إال بتأول 

  :تفاوتا شديدا  – "عبد القاهر" ويتفاوت تشبيه التمثيل عند
- فمنه ما يقرل الوصول إليه ، ويعطي الْب مأخذه ويسهقَميداخل الضرب طوعا حىت أنه يكاد  ةَاد

  .األول الذي ليس من التأول يف شيء
  .ومنه ما حيتاج فيه إىل قدر من التأمل -
- حتاج يف استخراجه إىل فضل رويض ، حىت يويغم ة ، ولطف فكرة ، وتقوى فيه ومنه ما يدق

كانوا : ( احلاجة إىل التأول حىت ال يعرف املقصود من التشبيه فيه ببديهة من السماع ، كقول القائل 
ظاهر األمر يف فقره إىل فضل الرفق به  –كما ترى  –فهذا  «).كاحللقة املفرغة ال يدرى أين طرفاها

ظر ، أال ترى إىل أنه ال يفهمه حق3( »فهمه إالَّ من له ذهن ونظر يرتفع به عن طبقة العامة  والن(  
، هي إدراك العالقة بني طرفيها يف التشبيه ، فإن أُدركـت بواسطة "عبد القاهر"وفنية الصورة عند 

  .احلواس ، فهي تشبيه حقيقي أصلي ، وإن أُدركت بإعمال العقل فهي تشبيه متثيلي
  :يف املدحة النبوية عند حسان بن ثابت ، قوله  ومن أمثلة التشبيه التمثيلي الواردة

                                                
  72ص  –أسرار البالغة : عبد القاهر اجلرجاين  -  (1)
  72ص  –املرجع نفسه  -  (2)
  74ص  –املرجع السابق نفسه  -  (3)
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  )4(وأَجملُ منك لَم تلد النساُء     وأَحسن منك  لَم تـر قَطُّ عينِي
  )5(كَأَنك خلقْت كَما تشـاُء     خلقْت مبرًءا من كُلِّ عيــبٍ

ءا من كل عيب مبن خيلُق نفسه وخيتار هلا أمسى الصفات يف خلقه مربε( (لقد شبه الشاعر الرسول 
والشاعر يف هذه الصورة التشبيهية مل ينقُل لنا صورة . ، و يصبو إىل الكمال يف أقواله وأفعاله وصفاته

ووجه الشبه ليست . ، وإمنا ساق لنا صورة ختيلها يف ذهنه(Υ)رآها يف املمدوح ، ألن الكمال ِهللا 
ا هي صورة منتزعة من متعدد ، أي صور مركَّبة من جزئيات يستحضرها القارئ يف صورة مفردة و إمن

  .ذهنه مث يركِّبها لتكتمل الصورة اليت ختيلها الشاعر للممدوح
  )1(  »إذا كان وجه الشبه منتزعا من متعدد  «وال يكون التشبيه متثيال إال 

خلق الرسول أين تلتقي الصورة األوىل يف: ائل أن يسأل وللس )ε( مءا من كل عيب بصورة من رب
يف وجود إنسان كامل الصفات أخالقيا وجسديا ، معصوم مـن األخطـاء ،   واجلواب ، يخلق نفسه ؟ 

اختار لنفسه أفضل الصفات وبويف هذا النوع من التشبيه ، جمال واسـع  . ويعيبه أها من كل ما يشينهر
  .ة بصورة وليس تشبيه صفة بصفةللخيال والتأويل ، وفيه تشبيه صور

مثيل من ألطـف  الت إنَّ «:على هذا النوع من الصورة التشبيهية قائال" علي صبح "ويعلِّق الدكتور 
التشبيه ، وأدقِّها و أكثرها إعانة على توضيح الفكرة ، وجالء املعىن ألن وجه الشبه فيها يقع أنواع 

  .)2( »بني هيئات متعددة 
  :ا الشاعر مدحته النبوية يقول ة استهلَّيويف مقدمة طلل

  )3(كَخطِّ الْوحيِ في الْورقِ الْقَشيبِ      عرفْت ديار زينب بِالْكَثيـبِ
نـَو   )4(من الْوسمي منهم سكُــوبِ        تعاورها الرياح وكُلُّ ج

سأَملَقًا وا خهمسى رسفَأَمبِيـــبِ       تا الُحنِهاكس دعا بابب5(ي(  

                                                
  66:الديوان  34و  33: البيتان  –)5(  (4)
  35ص-البالغة الواضحة مع دليلها : علي اجلارم ومصطفى أمني -  (1)
-1996- 1ط- القاهرة مصر –مطبعة األمانة  –البناء الفين للصورة األدبية عند ابن الرومي  :علي صبح . د -  (2)
  . 178ص 
    71-70: ، الديوان  51-50-49: األبيات  -) 5)(4( (3)
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لقد شبه الشاعر آثار ديار زينب بالسطور يف الورق ، وإن كان هذا املعىن متداوال ومتعاورا لدى 
إالَّ أنَّ الشاعر استطاع أن يبعث هذا املعىن املتداول يف ثوب جديد ، إذ استحضر صورة . الشعراء القدماء

رة الديار اليت لعبت ا الرياح واألمطار حىت أمسى رمسها خاليا باليا خرِبا يبابا بعد أن يف ذهنه وهي صو
كانت عامرة مبن يحب ، يف بروزها والتوائها ككثبان الرمل املتحركة وكأا آثار كتابة وتدوين على 

يد شيئا مستويا بارزا ، أو يريـد بياض أوراق جديدة ، فالشاعر ال يريد حسن هذا اخلطِّ ومجاله بل ير
وهذا ما يفتح باب التأويل واسعا ألنَّ ). الورقة ( على اللون األبيض ) احلرب ( ذلك اللون األسـود 

الشاعر مل يذكر لنا ما يريده ومل يصرح به بل جعل الصفة املشتركة أو الصفات مركَّبة من جزئيات 
  .ا وهذا هو الغموض يف العمل األديبمتعددة قد يصل القارئ إىل اكتشافه

واخلالصة فإن غاية الصورة التشبيهية ووظيفتها هي اإلبانة عن املعىن ، والتشبيه قادر على إثبات املعىن 
وتأكيده وتوضيحه بوساطة عقد مقارنة بني حالتني بغض النظرِ عن وجه الشبه سواء أكان عقليا أم 

ة اخليال ، وغزارة مادته ألنَّ منشأه الصور وكثرا وتزامحها التشبيه دليل على خصوب «فـ. حسيا
فاألدب الذي يشتمل على تشبيه التمثيل ، أدب خصب اخليال ، ... وتفاعلها وجتمعها وتفرقها  

  )1( »والتمثيل من بني صنوف التشبيه هو الدافع إىل اإلبداع واالبتكار 
رزت هي إذا جاء يف أعقاب املعاين ، أو ب «خص التمثيل وباأل"  عبد القاهر اجلرجاين" وهو عند 

ة ، وباختصار يف معرضه ، ونهكسبها منقبة ورفع أقلت عن صورها األصلية إىل صورته ، كساها أُب
من نارها ، وضاعف قُ من أقدارها ، وشبودعا القلوب إليها واستثار  اها يف حتريك النفوس هلاو ،
  )2( »ة صبابة وكَلفا ، وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفًا هلا من أقاصي األفئد

  :أغراض الصورة التشبیھیة في الِمدحة النبویة عند حّسان  - 11.4.1
كثريا ما يلجأ األدباء والشعراء يف التعبري عن املعىن ، وتصويره ، وعرضه يف صور خمتلفة إىل الصورة 

عني بأا أكثر من غريها من األوجه البيانية األخرى إصـابة للغـرض   التشبيهية ، إلحساس هؤالء املبد
وأغراض التشبيه كثرية ومتنوعة ، وهـي  .ووضوحا يف الداللة على املعىن ، وقبول النفوس هلا وتأثرها ا

يث ترجع يف أغلبها آخذين بعني االعتبار ، التشبيه املقلوب ، ح: ترجِع يف أغلبها إىل املشبه ، وحني قلنا 
  :وهذه األغراض كما ذكرها البالغيون هي. إىل املشبه به

                                                
ص  –م  1952)/2(ط  -بالغة أرسطو بني العرب واليونان ، طبع القاهرة ، مصر  : إبراهيم سالمة . د -  (1)

271  
  93-92ص  –أسرار البالغة : قاهر اجلرجاين عبد ال -  (2)
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وذلك حني يكون املشبه غري محدد الصفة ، قبل التشبيه فيأيت التشـبيه  : بی ان ح ال الُمش بَّھ   . 1
  :لتوضيح صفته ومن أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت 

ونشـُوكًا  ها ـُبر   )3(هنا اللِّقَــاُء وأُسدا ما ينهنِ  فَتتركُنا ملـ
كامللوك يف السيادة وكاُألسد يف الشـجاعة ، فهـذه الصـورة     –بعد شرم هلا  -فاخلمرة جتعلهم 

وقد عاب . التشبيهية بينت حال املشبه اليت كانت غري حمددة قبل عقد التشبيه مث أصبحت واضحة بعده
الفخر ، فإم أفادوا السيادة والشجاعة بـاخلمر   بعض النقَّاد هذا املعىن من حسان بزعمهم أنه قصر يف

وليس هلم من أنفسهم سيادة وشجاعة ، وقد فات هؤالء أنَّ حسان ال يعين بذلك مدح اخلمرة واإلشادة 
  :  ا بقدر ما يعين وصفها يف ذاا ويف أثرها يف نفس شارا وكذلك قوله 

  )1(الَ تكَدره الدالَُء  لسانِي صارِم الَ عيب فيـه    وبحرِي
إذ جعل حال لسانه يف رده على األعداء ، وقطع ألسنتهم وإسكام حبال السيف الصارم الذي يقطع 

  :)ε(وكذلك قوله يف مدح الرسول .ويبطل أهاجي وأراجيف اخلصوم،وهذا بيان حلال املشبه،األلسنة
ـِه   )2( بدر أَنار علَى كُلِّ  اَألماجِيــد     واف و ماضٍ شهاب يستضاُء ب

 فالرسول فوص)ε(  ستضاء به ، وبأنه بدر أنار على كل األماجيد ، بيان حلال املشبهبأنه شهاب ي
غري معروف الصفة قبل التشبيه ، فأفادت الصورة التشبيهية بيان حال املشبه يف هداية )ε(فالرسول 

وهو كالبدر يضيء سبيل . حال الشهاب الذي ينري الدرب خلائض الظَّلماءالناس وإرشادهم إىل احلق 
  .السادة واألشراف من قريش

وذلك حني يكون املشبه معروف الصفة ، قبل التشبيه ، معرفة : بیان مقدار حال الُمشبَّھ. 2
وضوحا أو  إمجالية ، ولكن الغرض هو حتديد مقدار هذه الصفة ، قوة أو ضعفـا ، زيادة أو نقصانا ،

ومن أمثلة ذلك يف املدحة النبوية قول حسان بن ثابت يف مقدمة غزلية مخريـة ، يصف ... غموضا 
  .اليت ملكت عليه قلبه) شعثاء ( فيهـا حمبوبتـه 

ـــهتميت ي قَدثَاَء الّتعشفَـاُء     لا شهنم قَلْبِهل س3(فَلَي (  

                                                
  60:، الديوان  10: البيت  -  (3)
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يب نبِيئَةً مأْسٍــكَأَنَّ سر اُء     تملٌ وسا عهاجزكُونُ م4(ي(  
غَــض مطَع ا أَوابِهيلَى أَنـاُء     عاجلَن هرصفَّاحِ هالت ن5(م(  

فإنه كان يسعى إىل إبراز " بيت رأس " بالسبيئة الوبة من )  شعثاء( فحني شبه الشاعر رضاب حبيبته 
بته ليزيد املشبه قوة ووضوحا وذلك من خالل حتديد مقدار هذه الصفة ، مقدار حالوة الريق وعذو

وكأنَّ ذلك مل يكف الشاعر يف بيان . فالرضاب ازداد حالوة بعد التشبيه ، كأنه مزاج من العسل واملاء
"  ناءمبثابة طعم غض التفاح هصره اجل"  مقدار املشبه ، فجاء بصورة تشبيهية ثانية حيث جعل هذا الريق 

ومن أمثلة ذلك قول حسان يف وصف جيش .ليزيد من مقدار حالوة وعذوبة وطيب رضاب احملبوبة
  .قريش يوم بدر

  )1(بدت أَركَانه جِنح الْغيوبِ       غَداةَ كَأَنَّ جمعهم حــراُء
ه ليبين مقدار املشبه ، إذ فالشاعر مل يصف لنا عدة جيش العدو وصفًا بارزا جليا بل جلأ إىل التشبي

شبه جيش قريش حبراء هذا اجلبل العظيم ، الضخم ، فاختار مشبها به تبدو فيه الصفة اليت أرادها الشاعر 
  .وهي العظمة والضخامة أكثر وضوحا وجالء ، ألن الغرض هو حتديد مقدار هذه الصفة قوة وضخامة

  :جليش املسلمني فقال وقابل حسان هذه الصورة جليش العدو ، بصورة أخرى
  )2(كَأُسد الُغابِ مردان وشيــبِ        فَوافَيناهم منا بِجمــــعٍ

فالشاعر مل يصف جيش املسلمني بالشجاعة وصفا مباشرا بل اختار مشبها به تظهر فيه هذه الصفة بقوة 
  .داما وبسالةإق) فاجلمع كأسد الغاب ( لبيان مقدار صفة الشجاعة يف املشبه 

  ):ε(ويقول حسان بن ثابت يف مدح الرسول 
    )3(يلُوح كَما الَح الصقيلُ الْمهنــد      فَأمسى سراجا مستنِيرا وهاديا

بيان ملقدار اللَّمعان واللَّوحان والظُّهور، وهذه )  يلُوح كَما الح الصقيلُ املهنـد(  فقول حسان
ات مل يذكرها الشاعر ومل يسندها إىل املمدوح بل جاء مبشبه به تبدو فيه هذه الصفات أكثر صف

وضوحا وقوة ، وهو السيف الصقيل الالمع ، والغرض من هذا التشبيه حتديد مقدار هذا اللمعان يف 

  :)ε(ويقول حسان يف وصف أتباع الرسول .املشبه وضوحا وقوة

                                                
  72:، الديوان  55: البيت  -  (1)
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  )4(بِ الَ ينكَلُونَ ولَكن قُــدم          لْحـرولُيوثٌ إِذَا غَضبوا في ا
يف حروم ضد املشركني والكفار بأم ليوث يف غضبهم ) ε(فالشاعر يصف أتباع الرسول 

وثورم ، ال ينكصون وال يتقاعسون ، وحسان مل يقل بأم شجعان وأقوياء بل جاء مبشبه به تكون فيه 
، فصفتا الشجاعة والقوة ازدادتا وضوحا أكثر من ) الليوث ( ليتني وهو هاتان الصفتان واضحتني وج

  .قبل وذلك بعد التشبيه
املشبه ، حيتاج  ند إىلسوذلك حني يكون ما أُ : في نفس السامع تقریر حال الُمشبَّھ. 3

جالًء إىل التأكيد و اإليضاح ليكون أثبت يف نفس السامع ، وأقوى يف ذهنه ، وأشد.  

  :)ε(مثلة ذلك يف املدحة النبوية قول حسان يف مدح الرسول ومن أ
  )1(لعرضِ محمد منكُم وِقَاُء   فَإِنَّ أَبِي ووالده وعرضــي  

، ويف ذلك تقرير وتأكيد )ε(فحسان يريد بقوله هذا بأنه جعل من عرضه سترا ووقاية لعرض النيب 
ال ميكن أن ينال بسوء إال إذا تعرض عرض  )ε(ن عرض الرسول هلذا احلكم يف نفس املتلقِّي ، وأ

  .الشاعر وعرض أصوله لإلساءة واألذى أوال
وقول حسان يف وصف انتصار املسلمني على أعدائهم وذلك بأسر رجال املشركني وسيب نسائهم 

  .وغَنم أمواهلم ووِراثة مساكنهم ، واستحواذهم على كل ذلك
سا مثْنروـــمهدعب مهناك     ـــرِمن ا لَملُوكًا بِها مكُن2(و(   

فقد شبه الشاعر حاله واملنتصرين معه حبال امللوك املتمكِّنني ، فجاء ذه الصورة التشبيهية ليقرر هذه 
لتثبيته يف احلال يف نفس املتلقي ألا حتصيل حاصل ، فالصورة التشبيهية زادت التصوير تأكيدا وإيضاحا 

القريبة والبعيدة جتعل املتلقي : وهذه العبارة بداللتيها ) كُنا ملوكا ا مل نرِم ( وقوله . نفس السامع
ـِّدا ، ومقتنِعا ، فوِراثة مساكن العدو تأيت بعد االنتصار الساحق عليه وهذا تدرج منطقي يتقبله . متأك

  . املتلقي ويستسيغه

  :يقول حسان كذلك ) ε( ويف معرض مدح الرسول
  )3( نقيك وفي مالنا فَاحتكـــم    فَإِنا وأَوالَدنا جنـــــةٌ 

                                                
   431:، الديوان  142: البيت  -  (4)
  65:، الديوان  28: البيت  -  (1)
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وليؤكِّد الشاعر حال املشبه ويقرره يف نفس السامع ، شبه نفسه واألنصار الذين معه باجلُنة يف محاية 

يستعني بِمثال حسي ليكون املعىن املراد ، ووِقايته من أعدائه ، وقد استطاع الشاعر أن ) ε(الرسول 
  .وهو الوقاية والستر قويا يف ذهن السامع

 وذلك حني يراد حتسني املشبه ، وجتميل صورته ، وإضفاء صفات حسنـة :  تزیین المشبھ .4
وقد أسهب حسان بن ثابت يف إرادة هذا الغرض ألنه يف مقام . عليه ، ترغِّب فيه وترفع من مرتلته

وبالتايل فهو يوظِّف التشبيه هلذا الغرض كثريا ، وخباصة إذا كان املمـدوح رسـول اهللا . مدح وافتخار

)ε (ان يف احلثِّ على القتال. وليس غريهومن أمثلة ذلك قول حس:  
  يـُو لُؤ ـَاُء     فَإِما تثْقَفَــن بن   )1(جذَيمةَ إِنَّ قَتلَهم شف

وهو صفة تنفُر منها النفوس وتستبشعها بالدواء الشايف الكايف الذي هو صفة ) لقتل ا( إذ شبه حسان 
مرغوب فيها ، وذلك لتزيني حال املشبه والترغيب فيه واحلثِّ على اإلقبال عليه وقد أبدع حسان يف 

  .ثابة الشفاءشيئا محببا تعشقُه النفوس مب)  القتال( التصوير حبيث جعل الشيء املكروه وهو 
  :)ε(وقوله كذلك يف مدح الرسول 

  )2(كَأَنك خلقْت كَما تشـاُء       خلقْت مبرًءا من كُلِّ عيـبٍ

مرتلة ال تعدهلا أي مرتلة حني جعله مبرًءا من كل عيب حىت  )ε(لقد مسا الشاعر مبمدوحه الرسول 
ذا التشبيه الكمال بعينه ، وهذا من باب تزيني املشبه فقد قارب الشاعر . لكأنه خلق نفسه بنفسه

  :)ε(ومنه قول الشاعر يف صفات الرسول . وترغيب املتلقِّي فيه
  )3(يلُوح كَما الَح الصقيلُ الْمهند      فَأَمسى سَراجا مستنِريا وهاديا

وهاج الذي يتألأل نوره ليزيد أتباعة حيث اختار الشاعر للممدوح أحسن الصفات فهو كالسراج ال
. فهو مثل القنديل الذي يستضاء به يف الظلماء ، ومثل الشمس اليت ال يستغين عنها أحد. قدوة وهداية
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فبهذه الصفات تزداد خصال املمدوح حسنا ومجاال وترتفع مرتلته وليكون حملَّ تقدير واحترام حىت عند 
  .أعدائه

  :بالسراج ، والصقيل ، بل جعله مبرتلة البدر ) ε(الرسول ومل يكتف حسان بوصف 
ــهتوررِ صداِء الْبيكَض كاربم    وددـَر   )4( ما قَالَ كَانَ قَضاًء غَير مـ

قأي صورة أمجل وأزين من القمر ليلة اكتماله ، فالشاعر ينتقي للممدوح مشبها به تبدو فيه الصفة 
  .را ، والعرب كانت تصف من حتب بالبدر ، ملا يف ذلك من نضارة ورونقأكثر مجاال وسح

  :وهو مثل اهلالل الذي إذا أطلَّ صار حمل يمن وبركة ، يقول حسان 
ـةمحكًا ذَا راربثْلَ الْهِالَلِ مم   ادــوبِ اَألعيط يقَةلالْخ حم1(س(  

ه صورة املشبه ، وإلصاق صفة أو صفات معيبة به ، وذلك حني يراد تشوي:  تقبیح المشبھ. 5
وقد وظَّف هذا الغرض يف بعض صوره التشبيهية ، وخباصة يف معرض هجائه . تنفِّر منه وتحطُّ من مرتلته
أيب سفيان " وهجاء دعوته ، ومن أمثلة ذلك قوله يف الرد على الشاعر ) ε(ملن تصدى هلجاء الرسول 

  :)ε(رسول ابن عم ال" بن احلارث 
     )2(فَأَنت مجوف نخب هــواُء     أَالَ أَبلغْ أَبا سفْيانُ عـــني

، وعن طريق التشبيه البليغ ، جيعل حسان مهجوه يف أحـطِّ ) أَنت مجوف نخب هواُء : ( ففي قوله
اجلوف ، هواء ، ويف ذلك تشخيص لصفة ليس له قلب وكأنه خايل " فأبو سفيان ابن احلارث " مرتلة ، 

  .دنيئة فيه وهي اجلنب ، فاملهجو فَزِع خائف جبان ، فبقدر ما تنحطُّ قيمة املهجو تزداد كرامة املمدوح

  :والذَّود عن رسالته يقول حسان ) ε(ويف معرض ذكر حسنِ بالء األنصار يف الدفاع عن الرسول 
ب ادبالْع ريا خي كذَل ـاونالَؤ     عاقن توالْمي اِهللا وا فندهشم3(و(      

فالشاعر ميدح قومه األنصار ، ويذكر حسن بالئهم يف احلرب ، وليؤكِّد ذلك ، جلأ إىل التشبيه يف 
إذ شبه الشاعر املوت كأنه سم ناقع أي بالغ قاتل ، ويف هذا تقبيح لصورة ) واملوت ناقع : ( قولـه 

) ε(به ، إذ ينعته الشاعر بأبشع النعوت،واملراد ذا كله هو بيان فضل األنصار يف نصرة الرسولاملش
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أنه بالرغم من مرارة املوت وقساوته ، وشدائد األهوال ، فإن األنصار صامدون ، : فكأنه يريد أن يقول

لمونه وال خيذلونه وهم املواقع واحلروب ، دون مهابة وخوف ، فهم ال يس) ε(يشهدون مع الرسول 
  .معه يف كل سراء وضراء

ويف معرض ي الشاعر لقريش عن الشرك ، ودعوم إىل اإلسالم ، وعدم اتباع األعاجـم يقـول 
  :حسان بن ثابت 

  )1(والَ تلْبِسوا زيا كَزي اَألعاجِــمِ     فَالَ تجعلُوا ِهللا نِدا وأَسلمــوا
مستقبح ومنهِي عنه ، وبالتايل فقد دعا الشاعر املشركني إىل عدم التشبه ) زي األعاجِمِ ( به  فاملشبه

بزي األعاجم ، فإنَّ من تشبه بقوم ، فهو منهم ، فقد أنكر الشاعر زي األعاجم ودعا إىل تركه ، 
  .ووصفه بأبشع النعوت وذلك من باب تقبيح املشبه

  :لصورة التشبیھیة في الِمدحة النبویة عند حّسانبالغة ا  - 12.4.1
النفوس بالصور واألخيلـة  للصورة التشبيهية أثر عظيم يف التعبري عن املعاين ، ونقل األفكار وامتالء  

وتقريب الكالم إىل األذهان ، والسمو به من أرض الواقع إىل فضاء اخليال ، وكلما تدرج املرء يف هـذا  
  .ان تصويره أبعد أثرا يف القلب ، وأشد رسوخا يف النفساالرتفاع ك

وقبل أن أتطرق إىل بالغة الصورة التشبيهية يف املدحة النبوية ، بودي أن اَستعرِض بعض أقوال أهـل  
  .األدب والبالغة يف قيمة التشبيه الفنية

لعرب ، وفيه تكون الفتنة وأما التشبيه ، فهو من أشرف كالم ا «" : قدامة بن جعفر " يقول عنه 
وكلما كان املشبه منهم يف تشبيهه ألطف ، كان بالشعر أعرف ، وكلما كان باملعىن . والرباعة عندهم

  )2( » أسبق ، كان باحلذق ألْيق
والتشبيه يزيد املعىن وضوحا ، ويكسبه تأكيدا ، وهلـذا   «" : أبو هالل العسكري " ويقول عنه 

من العرب والعجم عليه ومل يستغن أحد منهم عنه ، وقد جاء عن القدماء وأهل أطبق مجيع املتكلمني 

                                                
  440: ، الديوان  166: البيت  -  (1)
 1938–ة القاهر -مطبعة مصر -حتقيق طه حسني وعبد احلميد العبادي–نقد النثر : قدامة بن جعفر  -  (2)

  59 -  58ص ).الكتاب ينسبه البعض إىل غريه(
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اجلاهلية من كل جيل ، ما يستدلُّ به على شرفه وفضله وموقعه من البالغة بكل لسان ، فمن ذلك ما 
  )3( » الدنيا كاملاء امللح ، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا": كليلة ودمنة " قاله صاحب 

فإن كان مدحا ، كان أى ...  «: ويخصص التمثيل بالذِِّكر فيقول"  عبد القاهر اجلرجاين" نه ويقول ع
وأجلب للفرح ، وأغلب علـى   وأفخم ، وأنبل يف النفوس وأعظم ، وأهز للعطف ، وأسرع لِإللف

وأذكـر ،  املمتدح ، وأوجب شفاعة للمادح ، وأقضى له بغر املواهب واملنائح وأسري على األلسـن  
  )4( »وأوىل بأن تعلَقُه القلوب وأجدر 

املبالغـة والبيـان و : جيمع صفات ثالثة هي –فقد ذهب إىل أنَّ التشبيه " ابن األثري " وأما 
فهو من بني أنواع البيان مستوعر املذهب ، وسبب ذلك أنَّ محل الشيء على الشيء ...  «اإلجيـاز 

ا صورة ، وإمصوابه ، وتعسر اإلجادة فيه باملماثلة إم 1( »ا معىن ، يعز(  
ما زالت املقارنة بني شيئني مهما تباعدا،  «" :  أندريه بروتون" وعن التشبيه يقول الشاعر الفرنسي 

أو وضعهما عن طريق أي وسيلة أخرى الواحد مبواجهة الثاين بطريقة مباغتة آسرة ، أمسى املهمات 
  )2( »اليت يصبو إليها الشعر 

عباس حممود "وعن وظيفة التشبيه ودوره يف نقل الشعور من نفس الشاعر إىل نفس املتلقِّي ، يقول 
وما ابتدع التشبيه لرسم األشكال واأللوان ، فإنَّ الناس مجيعا يرون األشكال واأللوان  «" :العقاد

أللوان من نفس إىل نفس ، وإنما اُبتدع لنقل الشعور ذه األشكال وا. حمسوسة بذاا كما تراها
وبقوة الشعور ويقظته وعمقه واتساع مداه ، ونفاذه إىل صميم األشياء ميتاز الشاعر على سواه ، 

على تأثري الصورة التشبيهية يف "العقاد " كما يركِّز ،  )3( »... وهلذا ال لغريه كان كالمه مطرِبا مؤثِّرا 
جمع عليه ، فهو نفس املتلقِّي ، وهذا بعيدا عن الدور احلسي الذي تكاد مجيع أراء البالغيني القدماء ت

يف نظرهم يجسد يف صورة حسية األفكار اردة ، فنتمثَّلُها وكأنها ماثلة أمامنا ، وأجود ) التشبيه (
ئب إخراج ما ال تقع عليه احلاسة إىل ما تقع عليه احلاسة ، واملُشاهد أوضح من الغا –عندهم  –التشبيه 

  .والقريب أوضح من البعيد واملألوف أوضح من غري املألوف
                                                

  263 - 262ص  –الصناعتني  : أبو هالل العسكري  -  (3)
  93ص  –أسرار البالغة  : عبد القاهر اجلرجاين -  (4)
   395-1/394 –املثل السائر : ابن األثري  -  (1)
  178ص  –علم أساليب البيان   " ميوت " نقال عن غازي  -  (2)
  1/17 - 1977 -الديوان ، مطبعة بريوت  :عباس حممود العقاد  -  (3)



  الصورة التشبيهية في المدحة النبوية عند حسان بن ثابت                             : الفصل الثالث 

 155

االنطالق من مشبه جمرد أو خيايل ال يدرك : والتشبيه اجليد عند القدماء ينبغي أن يسري يف اجتاه واحد 
وكل ما شذ عن هذا االجتاه وصف بالرديء والقبيح . باحلواس إىل مشبه به حمسوس ، مقبول ومعروف

  .النمط املرسوم ألنه خالف هذا
وإذا كان كدك من  «" : العقَّاد " وعن أمهية تأثري الصورة التشبيهية يف وِجدان السامع يقول 

التشبيه أن تذكر شيئا مث تذكر شيئني أو أشياء مثله يف االمحرار ، فما زدت على أن ذكرت أربعة أو 
وجدان سامعك و فكره صورة مخسة أشياء محراء بدل شيء واحد ، ولكن التشبيه أن تطبع يف 

  )4( »واضحة  مما انطبع يف ذات نفسك
 «أنَّ احلكم على جودة التشبيه ليس من خالل حسيته فقط ، بل " صبحي البستاين"ويرى الدكتور

ويصبح خاضعا يف جوهره للتطور  –حسب رأيه  –قد يتحرر التشبيه من هذه القوالب اجلامدة 
ساع الفكري ، يف تقبسع باتدة بأبعادها املختلفة ، كما أنه يترل هذا األخري واستيعابه لألمور ا

  )1( »االتجاهات واملذاهب األدبية اليت سار يف شعابِها األدب احلديث 
وال يكون التشبيه أروع للنفس وأدعى إىل إعجاا واهتزازها إال إذا نقلنا من الشيء نفسه إىل شيء 

هه ، أو صورة بارعة تمثِّله ، وهذا ما يدل على إبداع الشاعر ، يف عقد هذه املماثلة بني طريف يشب
وكلَّما كانت املشابهة بعيدة . الطرفني بكثري من الطرافة واخليال مما جيعل التشبيه أمجل وإىل النفس أقرب

ة التشبيه وصار أكثر تعبريا املرمى ، قليلة اخلطورة بالبال ، طريفة نادرة متصفة باخليال ، ارتفعت قيم
  .وتصويرا

وألنواع الصورة التشبيهية من حيث الصورة الكالمية اليت يكون عليها أركاا تأثريا أيضا يف مدى 
  .بالغة الصورة ومجاهلا

ومن أمثلة . فأقل التشببيهات مجاال ، وأضعفها إحياًء ما كان تاما ، أي ذُكرت فيه أركانه مجيعها -

  :)ε(بن ثابت يف مدح الرسول  ذلك قول حسان
ــهتوررِ صداِء الْبيكَض كاربم  وددـَر   )2( ما قَالَ كَانَ قَضاًء غَير مـ

                                                
  17ص / 1:  املرجع نفسه  -  (4)
  116ص  -الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية : صبحي البستاين  -  (1)
  137:، الديوان  82: البيت  -  (2)
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وبالغة التشبيه تقوم . فالصورة كاملة اإليضاح بتوافُر مجيع أركاا ، تؤدي املعىن بوضوح دون التباس
  .د األداة مع وجه الشبه يحدان من ذلكعلى ادعاء أن املشبه عني املشبه به ، ووجو

  :)ε(ومن أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت يف مدح الرسول 
ةمحكًا ذَا راربثْلَ الْهِالَلِ مم       ادواَألع بطَي يقَةلالْخ حم3(س(  

ت وبالتايل ينفي ففي هذا النوع من الصورة التشبيهية ، يقتصر التشبيه على صفة واحدة أو عدة صفا
  .على املشبه صفات أخرى ممكنة

ويف حذف األداة وحدها ، أو وجه الشبه وحده تزداد قوة التشبيه قليال ، ألنَّ حذف أحدمها  -
  .يقوي ادعاء احتاد املشبه واملشبه به أكثر من ذي قبل

  :ومن أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت يف االفتخار بلسانه وشعره 
  )1(وبحرِي الَ تكَدره الدالَُء       م الَ عيب فيـه لسانِي صارِ

وأما األداة فمحذوفة ، ) كونه قاطعا أللسنة األعداء (ووجه الشبه يف  )لسان الشاعر (ه فاملشب
  .وحذفها يوحي بوجود طرفني أحدمها يشبه اآلخر ، وأنهما شيء واحد لشدة املشاة

ة من حيث مبلغ طرافتها ، وبعد مرماها ، ومقدار ما فيها من خيال ، تفيد وللصورة التشبيهي -
املبالغة ، ألنَّ التشبيه ال يعمد إليه إالَّ للمبالغة ، وحىت تكون الصورة املشاة اجلديدة أكثر توكيدا للمعىن 

يف الوصف ، وأظهر يف يف النفس ، وأقدر على إحداث االستجابة ، ال بد أن تكون عناصرها أقوى متكُّنا 
  .الوجه املشترك

وإفادة التشبيه للمبالغة من أعظم مقاصده ، وبالتايل فإنك ال جتد صورة تشبيهية ختْلو من هذا  -
القصد ، وكلَّما كان اإلغراق يف التشبيه واإلبعاد فيه ، وكونه متعذر احلصول والوقوع كان أدخل يف 

ون أالَّ يؤدي هذا اإلغراق يف املبالغة إىل البعد بني املشبه واملشبه به ، البالغة وأوقع فيها ، ويشترط البالغي

  :)ε(ومن أمثلة ذلك قول حسان يف مدح الرسول.أو إىل عدم املالءمة بينهما ،وإالَّ ارتد التشبيه قبيحا
  )2( وأَجملُ منك لَم تلد النساُء    وأَحسن منك  لَم تـر قَطُّ عينِي
  )3(كَأَنك خلقْت كَما تشـاُء      خلقْت مبرًءا من كُلِّ عيــبٍ

                                                
  138: ، الديوان  85: البيت  -  (3)
  66:  ، الديوان  32: البيت  -  (1)

  66:  ، الديوان  34و  33: البيتان  –) 3(  (2)
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فقد مسا الشاعر باملمدوح إىل حد أن جعله متفردا يف حسنه ومجاله ، ومن املبالغة أن جعله مربًءا من 
نه اختار كيف يكون من كل عيب ، أي أنه جعله كامال يف صفاته وأفعاله ، وكأنه خلق نفسه بنفسه وأ

  .اخللقة واخلُلق
ونظرا ما للمبالغة من بعد نفسي ، ولغرض إيهام املتلقي بأن املشبه أقوى تمكُّنا يف الوصف من  -

املشبه به ، فإنَّ األدباء والشعراء يعمدون إىل عكس التشبيه أو قلبه فيجعلون الفرع أصال ، واملشبه به 
ومن أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت يف مدح أصحاب الرسول . ه يف التشبيهكأنه املشبه الذي يراد إبراز

)ε ( من األنصار :  
  )4(هم اَألنصار عرضتها اللِّقَاُء     وقَالَ اُهللا قَد يسرت جندا  

به فاألصل أن يكون األنصار هم اجلند ، فقلب حسان املعىن وصار اجلند ، هم األنصار ، فجعل املش
به هو املشبه ويف ذلك مبالغة ليتحقَّق الوصف يف الذَّات واملعىن ويكون التشبيه أقدر على إثارة االنفعال 

  .املناسب وإحداث التخييل املطلوب يف نفس املتلقِّي
ومن بالغة الصورة التشبيهية أا تجسد املعنوي يف شكل أو هيئة حسية ، أو ما يسمى عند  -

، وذلك يكسب الكالم بيانا ألنه ) راج ما ال تقع عليه احلاسة إىل ما تقع عليه احلاسة إخ: ( القدماء 
  .يربزه جمردا ، ويصوره شاخصا جليا فيما يشرك باحلواس

  :)ε(ومن أمثلة ذلك قول حسان يف مدح الرسول 
    )1(املهنـــد  يلُوح كَما الَح الصقيلُ    فَأَمسى سراجا مستنِريا وهاديا

ففي صدر البيت حذف الشاعر أداة التشبيه ، ويف عجزِ البيت حذف وجه الشبه ، وهذا له تأثري بياينٌّ 
  .يف بالغة التشبيه

  ):بدر ( وقوله كذلك يف وصف جيش املشركني ومواجهته جليش املسلمني يوم 
  )2(كَانه جِنح الَغيـــوبِ بدت أَر         غَداةَ كَأَنَّ جمعهم حــراُء
   )3(كَأُسد الُغابِ مردان وشيــبِ          فَوافَيناهم منا بِجمــــعٍ

                                                
  62: ، الديوان  19: البيت  -  (4)
  135: ، الديوان  69:البيت  -  (1)
  72: ، الديوان  56 – 55: البيتان  -)3( (2)
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ويف هذين البيتني ذكر الشاعر األداة ، وحذف وجه الشبه ، جيعل املشاة واملقاربة بني الطرفني أكثر 
التشبيه أكثر بالغة ن ألن تصور االحتاد أصبح قائما  ويف حذف األداة والوجه معا يصبح. من ذي قبل

  .وأضحى ختيل الصفات املشتركة واسعا وأشد غموضا وإحياًء
ويعد هذا النوع من الصور التشبيهية أرقى و أمتع ملا فيه من مبالغة وإغراق يف ادعاء أن املشبه هو 

، وحذف وجه الشبه يدل على اشتراك  املشبه به نفسه ، فحذف األداة يوحي بتساوي الطرفني يف القوة
الطرفني يف صفة أو صفات دون غريها وهذا ما جيعل طريف التشبيه متشاني يف صفاما إىل حد االحتاد 

  .بينهما ، كما يفسح اال واسعا خليال القارئ بتصور هذه الصفات
  ":أيب سفيان بن احلارث " ومن أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت يف هجاء 

    )4(فَأَنت مجوف نخب هواُء   الَ أَبلغْ أَبا سفْيانَ عني  أَ

   :من أعدائه ) ε(وقوله يف محايته وفدائه للرسول 
  )1(لعرضِ محمد منكُم وِقَاُء   فَإِنَّ أَبِي ووالده وعرضي  

  : وقوله يف اجلهاد وقتال األعداء 
ب ثْقَفَنا تفَإِم  يو لُــؤـَاُء   ن   )2(جذَيمةَ إِنَّ قَتلَهم شف

  وقوله كذلك يف وصف اخلمرة
ونشربلُوكًا  ا ها مكُنرتـَاُء   فَت   )3(وأُسدا ما ينهنِهنا اللِّق

مثَّلة وهو يريك املعاين امل... يعمل عمل السحر يف تأليف املتباينني  « والتشبيه وخاصة التمثيل منه
باألوهام شبها يف األشخاص املاثلة ، واألشباح القائمة ، وينطق األخرس ، ويعطيك البيان من 

   )4( »...األعجم ، ويريك احلياة يف اجلماد ، ويريك التئام عني األضداد 

  :)ε(ومن أمثلة جتسيد املعنوي ، وإخراجه من ارد إىل املادي قول حسان يف مدح الرسول 
افَأَميادها ونِريتسا ماجرى سس        ـــديلُ املهنقالص ا الَحكَم لُوح5(ي(  

                                                
  63: ، الديوان  22: البيت  -  (4)
  65: ، الديوان  28: البيت  -  (1)
  65: ، الديوان  29: البيت  -  (2)
  60: ، الديوان  10: البيت  -  (3)
  118ص   -أسرار البالغة : عبد القاهر اجلرجاين   -  (4)



  الصورة التشبيهية في المدحة النبوية عند حسان بن ثابت                             : الفصل الثالث 

 159

يف هدايته للناس ) ε(صار كالسراج املستنري ، أي أنَّ الرسول )  وهو شيء معنوي( فاهلدي 
د وهو من أجود السيوف املنسوبة إىل اهلند يف لَميف املهنراج ، وهو كذلك كالسفدعـوة . عانهكالس

يف تشبيهات حسان بن ثابت ، شهاب ، وبدر ، وهاللٌ ، يستضاء بنور دعوته يف ظالم ) ε(الرسول 
اجلاهلية الدامس ، وكما ترى ، فجلُّ تشبيهات حسان حسية ، تدرك باحلواس وهي يف معظمها بعيدة 

  .عن التشبيهات البديعة اليت حتتاج إىل كثري تأويل
  

                                                                                                                                                            
  135: ، الديوان  69: البيت  -  (5)
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IV - المجــاز  

ال ميكن احلديث عن ااز الذي حوى شطرا كبريا من تاريخ البالغة العربية ، دون اإلشارة إىل احلديث 
ومما ينبغي . واآلراء املتباينة املتضاربة اليت أوردها العلماء واختالفام يف هذا اال. عن احلقيقة وأقسامها

اليت فرضت نفسها على )  إعجاز القرآن( ظاهرة  –ت والتفريعات قبل اخلوض يف التقسيما –اإلشارة إليه 
البالغة العربية ، ومل يكن أمام البالغيني القدماء إالَّ أن يدافعوا عن إعجاز القرآن الكرمي يف أسلوبه وبيانه ، 

الظاهرة  بل شكَّلت هذه. الدافع األساس إىل الدراسات البالغية مبختلف أوجهها)  ااز يف القرآن( وكان 
  .ومن جاء بعده" عبد القاهر اجلرجاين " ومن سبقه ، إىل " أيب عبيدة " حسب رأيي حتديا أكرب منذ 

لقد كان القرآن بسحر بيانه ومجال بالغته ، ونوادر استعماالته يف فن القول نقلة لغوية متأصلة أمدت 
عربية حنو الزخم الداليل املتطور الذي حواه القرآن البالغيني حباسة نقدية متمكنة ، اجتهت مبوكب البالغة ال

الكرمي ، وراح العلماء جينون مثاره ، وينهلون من رصيد هذا املَعني احلضاري الذي لَم ولَما ينضب ، فكان 
 .من نتيجة هذا اجلهد املتواصل ما وصلنا من تراث بالغي ولغوي باإلضافة إىل شىت أنواع املعارف اإلنسانية

فكان القرآن الكرمي ، مادة هذا التطور يف أمثلته اللغوية وأسراره البيانية ، وكان إقبال العلماء املسلمني على 
مجعه وتدوينه وتوحيد قراءته وحفظه يف الصدور وعلى السطور ، مثَّ بدأت رحلة الكشف عن خبايا هذا 

القرآن بأسلوبه املعجِز القاعدة األساسة اليت  وكان. الكتاب وكنوزه ، ودراسة خمتلف قضاياه البالغية والفنية
، مما فتح الباب على مصارعه أمام اللُّغوي واملفسر )  للتجوز يف التعبري( انطلق منها العلماء يف معاجلتهم 

واملتكلِّم والفقيه واألديب والبالغي أن يعاجل كل منهم موضوع اإلعجاز بأسلوبه اخلاص فاتسع احلديث 
  .وقبل احلديث عن ااز ، بودي أن أعرج على بيان ماهية احلقيقة أوال... ملناهج وتعددت ا
  : ماھیة الحقیقة – 1.1

لقد أكثر العلماء اخلوض يف تعريف احلقيقة ، فلعلماء اللُّغة تعريف هلا ، ولعلماء األصول تعريف آخر ،  
  .الغة كذلككما أن لعلماء الكالم تعريفا خاصا هلا ، ولعلماء الب

  :ومن البالغيني الذين تعرضوا لتعريف احلقيقة 
  ): هـ 471املتوىف عام  " (عبد القاھر الجرجاني"الحقیقة عند   2.1.1
يف مواضعة وقوعا : وإن شئت قلت . كلُّ كلمة أُريد ا ما وقعت له يف وضع واضع « :يعرفها بِأنها

  (1) »قة ال يستنِد فيه إىل غريه فهي حقي

                                                
  303ص  –أسرار البالغة : عبد القاهر اجلرجاين  -  (1)
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وإذا أردت أن متتحن هذا احلد  «) أسرار البالغة ( يف موضع آخر يف كتابه ) احلقيقة ( ويقول عنها 
فإنك تراه يؤدي مجيع شرائطه ألنك قد أردت به ما بعلم ) السبع ( تريد به ) األسد( فانظر إىل قولك 

 مستند يف هذا الوقوع إىل شيء غري السبع ، أنه وقع له ، يف وضع واضع اللغة ، وكذلك تعلم أنه غري
  (1) »من أجل التباس بينهما ومالحظة ) السبع ( أي ال حبتاج أن يتصور له أصل أداه إىل 

  ) :ھـ  626المتوفى عام " ( السكَّاكي " الحقیقة عند  - 3.1.1
يف ) األسد ( ، كاستعمال  الكلمة املستعملة فيما هي موضوعة له من غري تأويل يف الوضع «: هي 

هي الكلمة : ولك أن تقول . موضوع له بالتحقيق وال تأويل فيه) األسد ( اهليكل املخصوص ، فلفظ 
  )2( »يف اهليكل املخصوص) األسد ( املستعملة فيما تدل عليه بنفسها داللة ظاهرة كاستعمـال 

ت احلقيقة حقيقة ملكان التناسـب ، وهو وسمي «) : مفتاح العلوم ( ويقول يف موضع آخر يف كتابه 
وإما . املُثْبت: ، من حقَقْت الشيء أَحقّه ، إذا أثبته ، فمعناها ) مفعول ( مبعىن ) فعيل ( أن احلقيقة ، إما 

إذا وجب ، فمعناها الواجب وهو الثَّابت ، والكلمة املستعملة فيما هي : من حق الشيُء ، يحق) فاعل( 
يف  - وأما التاء فهي للتأنيث عند السكَّاكي  . وعة له ثابتة يف موضعها األصلي واجب هلا ذلكموض

  )3( »قبل التسمية صفة مؤنث جمراة على املوصوف وهو الكلمة  ) احلقيقة ( الوجهني ، لتقدير لفظ 
  .لغوية ، وشرعية وعرفية: وهي عنده ، تنقسم إىل ثالثة أقسام 

جمازا لفضالت اإلنسان ، ومثال )  الغائط( كاستعمال صاحب اللغة لفظ : وية فمثال احلقيقة اللُّغ
)  الدابة(كاستعمال صاحب العرف :للدعاء جمازا ، ومثال العرفية )  الصالة( كاستعمال الشارِع : الشرعية 

  .للحمار جمازا
لى مسمى من غري وضع أنَّ اللفظة متتنع أن تدل ع «" السكَّاكي " والسبب يف هذا التقسيم  عند 

فمىت رأيتها دالة مل تشك يف أن هلا وضعا ، وأن لوضعها صاحبا ، فاحلقيقة لداللتها على املعىن تستدعي 

                                                
  304 - 303ص  –املرجع السابق نفسه  -  (1)
  152 - 151ص  –مفتاح العلوم  : السكَّاكي   -  (2)
  154ص  –املرجع  نفسه  -  (3)
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 اللُّغة ، وقلت شرعية إن كان : صاحب وضع قطعا ، فقلت علغوية إن كان صاحب وضعها واض
  )4( » عرفية: صاحب وضعها الشارِع ، ومىت مل يتعين قلت 

  
  

  : الحقیقة عند المحدثین - 4.1.1
اللفظ املستعمل فيما وضع له أصال ، وعليها مدار علم  «: جاء يف املعجم األديب تعريف احلقيقة أا 

وهو الشيء الذي ينصب يف الطريق لالهتداء : مثال ذلك ، العلَم . املعاين للبحث فيه عن مطابقة احلال
  (1) ») موضوع علم املعاين ( رز من بعيد به أو هو اجلبل الشامخ البا

  .لفظية وعقلية: واحلقيقة يف علم البيان على قسمني 
ونعين به ) الشمس : ( فاحلقيقة اللَّفظية هي اللَّفظ املستعمل يف املعىن الذي وضع له أصال ، حنو قولنا -

  .ذاك الكوكب املضيء املعروف بأنه يشرق كل صباح ويغيب كل مساء
) الزئري(زأر األسد ، فتسند : ما احلقيقة العقلية فهي إسناد املعىن إىل صاحبه احلقيقي ، كأن تقول وأ -

  )2() األسد(إىل صاحبه احلقيقي وهو 
  :المجاز – 2

إذا تعداه ، فااز إذًا اسم للمكان الذي : ااز مشتق من جاز الشيء يجوزه : المجاز لغة -1.2
  .عاجِ واملَزار وأشباههمايجاز فيه ، كاملَ

ول ـه قـومن. جزت املكان وأَجزته ، وجاوزته وجتاوزته« ": للزخمشري " )أساس البالغة(ويف 
    لِقَنقَع اففَي خبِنا بطْن خبت ذ  انتحى  و يحالْ ا ساحةَا أَجزنَملَفَ   : "امرئ القيس"

  راط ، وهو جماز القوم وجمازم ، وعربنا جمازة النهر وهي اجلسروأعانك اهللا على إجازة الص
  )3( »وجاز البيع والنكَاح وأجازه القاضي ، وهذا مما ال يجوزه العقل  

  .إذا تعداه: وهو من مشتق من جاز الشيء) مفْعلْ(وااز على وزن 

                                                
  152ص  –املرجع  نفسه  -  (4)
  96املعجم األديب ص  –جبور عبد النور  -  (1)
  192ص  –علم أساليب البيان : غازي ميوت  -  (2)
  69أساس البالغة  ص : الزخمشري  -  (3)
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وجاوزنَا بِبنِي إِسرائيلَ  [:  (Υ)وله ومن أمثلة ذلك ق )4(وقد ورد يف القرآن الكرمي أربع مرات 
آل ما لَها إِهلًا كَملْ لَنعجى اوسا مقَالُوا ي ، مامٍ لَهنلَى أَصكُفُونَ ععمٍ يلَى قَوع وفَأَت رحالب كُمةٌ ، قَالَ إِنه

  )5( ]قَوم تجهلُونَ 
  

مكان إىل مكان ، فجعل ذلك لنقل األلفاظ من حملٍّ  هو االنتقال من: المجاز اصطالحا – 2.2
فزيد إنسان ، واألسد هو احليوان املعروف ،  وقد جزنا من اإلنسانية إىل )  زيد أسد: (إىل حملٍّ ، كقولنا 

  ).الشجاعة ( األسدية ، أي عبرنا من هذه إىل هذه لوصلة بينهما وتلك الوصلة هي 
از ( ر مفهوم كلمة وحىت نقف على تطوا ( ة هذا الفنكما أسلفنا  –ينبغي علينا أن نستعرِض قص– 

  .مع األوجه البيانية السابقة ، فنقتفي أثر هذه الصورة ابتداًء بالرواد ووصوال إىل احملدثني
  :آراء النقَّاد القدماء في الصورة المجازیة - 3

  ) : هـ 255املتوىف يف " ( الجاحظ " المجاز عند  - 1.3
للداللة على مجيع الصور البيانية تارة ، أو على )  ااز( هو أو من استعمل لفظ " اجلاحظ " يبدو أنَّ 

املعىن املقابِل للحقيقة تارة أخرى ، بل على معامل الصورة الفنية املستخلَصة من اقتران األلفاظ باملعـاين ، 
. كاالستعارة والتشبيه والتمثيل وااز نفسه: ن البالغية يعبر بااز عن الفنو –كمن عاصره  -فهـو 

البالغية اليت يطلق عليها اسم ااز ، وقد انسحب هذا " اجلاحظ " ويتضح هذا جليا يف أغلب استعماالت 
حينما يتحدث عن ااز القرآين فإنه ينظر إليه من خالل قوله " فاجلاحظ " على ااز القرآين لديه ، 

(Υ):]  اريعنَ سلَوصيا وسارن طُونِهِماكُلُونَ يف با يما إِنى ظُلْمامتالَ الْيواكُلُونَ أَمي ين(1) ]إِنَّ الَّذ 

 «: وعنــده  )2( ]أكَّالُونَ للسحت   [ : (Υ)ويعد هذا من باب ااز والتشبيه على شاكلة قوله 
إنْ شرِبوا بتلك األموال اَألنبِذة ، ولبسوا احلُلل ، وركبوا الدواب ، ومل ينفقوا أن هذا قد يقال هلم ، و

                                                
  186ص  –املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي : د الباقي حممد فؤاد عب -  (4)
  138: األعراف ، اآلية : سورة  -  (5)
  10: النساء ، اآلية : سورة  -  (1)
   42: املائدة ، اآلية : سورة  -  (2)



  الصورة المجازية في المدحة النبوية عند حسان بن ثابث:                                   الفصل الرابع 

  163

... جماز آخر  ]... إِنما ياكُلُونَ في بطُونِهِم نارا ... [منها درمها واحدا يف سبيل األكل ، ومتام اآلية 
   )3(  »فهذا كله خمتلف وهو كله جماز 

جماز ( الذي وضع كتابا أمساه ) هـ 210املتوىف "( عمر بن مثىن الليثي أليب عبيدة م" ويبقى السبق 
وهو كتاب لغة وتفسري مفردات ، ال كتاب بالغة وبيان ، والدليل على ما أقول ما ساقه احملقق  )القرآن 
يستعمل يف تفسريه " أبـا عبيدة " ومهما كان من أمر ، فإنَّ  «: يف املقدمة " فؤاد سيزكني " الدكتور

  " تأويله " و"تقديره" و" غريبه " كذا و" معناه " كذا و" تفسري " كذا و" جماز" لآليات هـذه الكلمات 
  
  

عنده عبارة عن الطريق اليت يسلُكها ) ااز ( على أن معانيها واحدة أو تكاد ، ومعىن هذا أن كلمة 
  (1) »اء البالغة لكلمة ااز القرآن يف تعبرياته ، وهذا املعىن أعم من املعىن الذي حدده علم

ااز االصطالحي باملفهوم الذي عرف به من بعده ومل ) جماز القرآن : ( مل يعنِ يف كتابه " فأبو عبيدة " 
  .ما يعبر به عن اآلية: يعن به أنه مقابل للحقيقة ، وإمنا عين مبجاز اآلية 

  ): هـ 386املتوىف عام " ( الّرّماني " المجاز عند  - 2.3
اليت هي من ااز ، وعدها ) االستعارة ( عن ااز صراحة ،  ولكنه حتدث عن " الرماين " مل يتحدث 

أحد أقسام البالغة العشرة ، واكتفى بذكرها عن ذكر ااز ، وذلك يعين أنه يرى ااز قسيما للحقيقة 
ما ال تنوب منابه احلقيقة وذلك أنه لو كان وكلُّ استعارة حسنة ، فهي توجِب بيان  «:بصريح قوله 

تقوم مقامه احلقيقة ، كانت أوىل به ، ومل تجز ، وكل استعارة فال بد هلا من حقيقة ، وهي أصل الداللة 
  )2( »وحنن نذكر ما جاء يف القرآن من االستعارة على جهة البالغة  ... على املعىن 

نيانهم الذي بنوا رِيبةً في قُلُوبِهِم ، إِالَّ أَنْ تقَطَّع قُلُوبهم واُهللا الَ يزالُ ب [:(Υ)ومن أمثلة ذلك قوله 

 يمكح يمل3( ]ع(  

                                                
  178/  - 5احليوان :اجلاحظ -  (3)
ط  -بريوت  -مؤسسة الرسالة -حممد فؤاد سزكني  تعليق –) املقدمة( جماز القرآن : أبو عبيدة معمر بن املثىن  -  (1)

  م2-1981
  86ص  –النكت يف إعجاز القرآن : الرماين  -  (2)
  110: التوبة ، اآلية : سورة -  (3)
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: على أنه استعارة ، ويعقِّب على هذه اآليـة قائال ) ريبة (  (Υ)إىل ااز يف قوله " الرماين " ينظر 
ا ، وحقيقة اعتقادهم الذي عملوا عليه ، واالستعارة أبلغ ملا و أصل البنيان  إمنا للحيطان وما أشبهه «

هـو خبث : ذو ريبة ، كما تقول :  فيها من البيان مبا يحسن ويتصور ، وجعلُ البنيان ريبة ، وإمنا هو
لذي كله ، وذلك أبلغ من أن جيعله ممتزجا ، ألن قوة الذَّم للريبة ، فجاء على البالغة ال على احلذف ا

   )4( »إمنا يراد به اإلجياز يف العبارة فقط  
يعبر عن ااز باالستعارة باعتبارها عمال جمازيا ليستدلَّ على وقوع ااز يف " الرماين " واخلالصة أنَّ 

  .القرآن من وجه ، وعلى دالئل إعجاز القرآن من وجه آخر
  
  
  : )هـ  392املتوىف عام ( " ابن جنِّي " المجاز عند  -3.3 

إىل ااز يف عدة مواضع ، لعلَّ أمهَّها ما جيعل فيها ااز  ) اخلصائص( يف كتابه " ابن جين " لقد أشار 
قسيما للحقيقة ، متحدثا عنه ، وعن خصائصه يف إطارٍ بالغي عام ، قد يريد به التشبيه واالستعارة وااز 

م ال يقع يف الكالم ويعدل عن احلقيقة إليه إالَّ لمعان إن الكال «: يف وقت واحد ، وذلك حني يقول 
  (1) »االتساع والتوكيد والتشبيه ، فإن عدمت هذه األوصاف الثالثة كانت احلقيقة البتةَ : ثالثة هي
  : )هـ  395املتوىف عام ( "  أبي ھالل العسكري" المجاز عند   - 4.3
 عداز مبعناه  من أعالم" أبا هالل العسكري " ويي القرن الرابع اهلجري ، الذي نظر إىل ابالغي

، حني عد االستعارة جمازا أو عبر عن ااز باالستعارة ، وقد أوضح رأيه " كالرماين " الـواسع ، وهو 
  )2( »وال بد لكلِّ استعارة وجماز من حقيقة ، وهي أصل الداللة على املعىن يف اللغة  «: بقوله 

وقَدمنا إِلَى  [:(Υ)من القرآن الكرمي قوله " أبو هالل العسكري " من الشواهد اازية اليت ساقها و

  )3( ] ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباًء منثُورا 

                                                
  91ص  -املرجع نفسه   -  (4)
  86ص  –ت .د –دار الكتاب العريب بريوت  –اخلصائص ، حتقيق حممود علي النجار : ابن جين  -  (1)
  299ص  –الصناعتني  : أبو هالل العسكري  -  (2)
  23: الفرقان ، اآلية :سورة -  (3)
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ما كان من  حقيقته عمدنا ، وقَدمنا أبلغ ، ألنه دلَّ على «: معقِّبا على هذه اآلية " أبو هالل " يقول 
إمهاله هلم ، حىت كأنه كان غائبا عنهم ، مث قَدم فاطَّلع على غري ما ينبغي فجازاهم حبسبه ، واملعىن 

) هباء منثورا ( اجلامع بينهما العدل يف شدة النكري ، ألنَّ العمد إىل إبطال الفساد عدلٌ ، وأما قوله 
  )4( »واالستعارة أبلغ ألنه إخراج ما ال يرى إىل ما يرى  فحقيقته ؛ أبطلناه حتى مل حيصل منه شيء ، 

والذي يهمنا أنَّ . من شواهد ، بل نقل بعضها حرفيا" الرماين " كثريا عما ساقه " أبو هالل "ومل يبتعد 
تعارات جعل ااز قسيما للحقيقة ، وعد االستعارة جمازا ، وكانت تطبيقاته يف هذا املنهج اس" أبا هالل " 

  .القرآن الكرمي
  ) :هـ 471املتوىف عام "  (عبد القاھر الجرجاني" المجاز عند   - 5.3

كلُّ كلمة أُريد ا غري ما وقعت له يف وضع واضعها « : ااز بقوله " عبد القاهر اجلرجاين " يعرف 
  ىل ما مل توضع له ، من كلُّ كلمة جزت ا ما وقعت له يف وضع الواضع إ: فهي جماز ، وإن شئت قلت

  
غري أنْ تستأنف فيها وضعا ، ملالحظة بني ما تجوز ا إليه ، وبني أصلها الذي وضعت له يف وضع 

هو أا تستند يف اجلملة إىل غري الذي تريده ا اآلن ، إال أن ) املالحظة ( واضعها فهي جماز ، ومعىن 
  (1) »هذا االستناد يقوى ويضعف  

من جاز الشيء جيوزه ) مفْعل ( أنه على زِنة  «: يف تعريفه للمجاز " عبد القاهر اجلرجاين  "ويضيف  
إذا تعداه ، وإذا عدل باللفظ عما يوجِبه أصل اللغة وصف ا بأنه جماز ، على معىن أم جازوا به 

  )2( »موضعه األصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أوال 
يف شكله املنضبط ، حيث قسمه إىل جماز لغوي وعقلي ، )  ااز( هو الذي وضع " اهرعبد الق" و

جماز من طريق اللغة ، وجماز من طريق املعىن واملعقول ، فإذا : واعلم أن ااز على ضربني  «: فيقول 
نسان ، وكل ما ليس اليد جماز يف النعمة ، واألسد جماز يف اإل: وصفنا بااز الكلمة املفردة كقولنا 

بالسبع املعروف كان حكما أجريناه على ما جرى عليه من طريق اللغة ، ألنا أردنا أن املتكلم قد جاز 
إما تشبيها ، وإما لصلة ومالبسة : باللفظة أصلها الذي وقعت له ابتداء يف اللغة وأوقعها على غري ذلك 

                                                
  300ص  –املرجع  نفسه  -  (4)
  304ص  –أسرار البالغة : عبد القاهر اجلرجاين  -  (1)
  342ص  –املرجع نفسه  -  (2)
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ااز اجلملة من الكالم كان جمازا من طريق املعقول دون ومىت وصفنا ب. بني ما نقلها إليه وما نقلها عنه 
  )3( »اللغة 

وهو من قَسم ااز اللغوي إىل االستعارة ، وإىل ما يسمى بااز املُرسل ، وجعل الفاصل بينهما عالقة 
  .املشاة اليت هي شرط يف إقامة االستعارة

  ) :هـ 626 املتوىف عام(  "السكَّاكي " المجاز عند  - 6.3
وأما ااز فهي الكلمة املُستعملَة يف غري ما هي موضوعة له  «:ااز بقوله " السكَّاكي "يعرف 

بالتحقيق استعماال يف الغري بالنسبة إىل نوع حقيقتها مع قرينة مانعـة عن إرادة معنـاها يف ذلك 
  )4( »النـوع  

  
  
  
  

من جـاز املكـان ،   ) مفْعلْ ( جمازا جلهة التناسب ، ألن ااز  ومسي ااز «:ويقول يف موضع آخر 
جيوزه إذا تعداه ، والكلمة إذا استعملت يف غري ما هي موضوع له ، وهو ما تدل عليه بنفسها ، فقـد  

  )1( »تعدت موضعها األصلي
أن تذْكُر أحد طـريف  ب: استعارة وغريها ، وعرف االستعارة  «: ااز إىل "  السكَّاكي " وقد قَسم 

التشبيه وتريد به الطرف اآلخر ، مدعيا دخول املشبه يف جنس املشبه به ، وقسم االستعارة إىل املصرح 
ا ، واملُكني عنها ، وعين باملصرح ا بأن يكون املذكور من طرف التشبيه هو املشبه به ؛ وجعلها ثالثة 

  )2( »تملة للتحقيق والتخييل ، وعد التمثيل على سبيل االستعارة منها حتقيقية ، وختييلية ، وحم: أضرب 

                                                
  355ص  –املرجع نفسه  -  (3)
  151ص  –مفتاح العلوم : السكَّاكي  -  (4)
  152ص  –جع السابق نفسه املر -  (1)
  2/440اإليضاح يف علوم البالغة  : القزويين  -  (2)
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وااز مرسلٌ ، إن كانت العالقة غري املشاة وإالَّ فاستعارة ، وكثريا ما تطلق االسـتعارة علـى    «
يـد يف  استعمال اسم املشبه به يف املشبه ، فهما مستعار منه ومستعار له واللَّفظ مستعار ، واملُرسـل كال 

  )3( »... النعمة والقدرة والراوية يف املزادة 
  .عالقات ااز املرسل املتعددة" السكَّاكي " مث يذكر 

استعارة وجمـاز  : أنه جعل ااز قسيما للحقيقة ، وقسمه قسمني " السكَّاكي " ويالحظُ مما ذُكر عند 
يف "  فالسكَّاكي ". "عبد القاهر " يبعد كثريا عن جهود وأنه مل . مرسل ، وذكر عالقات هذا ااز املرسل

أسـرار  : ( يف كتابيـه  " عبد القاهر اجلرجـاين  "كثري من مؤلفاته ال يعدو أن يكون شارحا وحملِّال ألراء 
ة أنه كان صارما يف التقعيد ، وحتولت البالغ" السكَّاكي " ، واجلديد عند ) دالئل اإلعجاز ( و ) البـالغة 

يف التفريع والتقسـيم  " السكَّاكي " وبالغ . عنده إىل ما يشبِه النحو واملنطق حيث جردها من فنيتها وبياا
  .والتحليل والشرح واالسترسال يف ذلك إىل حد امللل أحيانا

  ):هـ  637املتوىف عام ( " ابن األثیر " المجاز عند   - 7.3
أما ااز فهو ما أُريد به غري املعىن املوضوع له يف أصل اللغة وهو  «:ازيف تعريف ا" ابن األثري"يقول

فااز إذًا اسم للمكان الذي يجاز فيه ، . مأخوذ من جاز هذا املوضع إىل هذا املوضع ، إذا ختطَّاه إليه
فاظ مـن حمل ، كاملعاج واملزار وأشباههما ، وحقيقة االنتقال من مكان إىل مكان ،فجعل ذلك لنقل األل

  فإن زيدا إنسان ، واألسد هو هذا احليوان املعروف ، وقد جزنا من اإلنسانيـة إىل ) زيد أسد: (كقولنا 
  

. كما مر بنا )1( »األسدية ، إي عربنا من هذه إىل هذه لوصلة بينهما وتلك الوصلة هي صفة الشجاعة 
( على الوجه املليح جماز ، وإطالق لفظ ) الشمس ( فإطالق لفظ  «: كالمه توضيحا "ابن األثري " ويزيد 
إحدامها حقيقية ، وهي هذا : له داللتان ) الشمس ( على الرجل اجلواد جماز أيضا ، فلفظ ) البحر 

داللتان أيضا إحدامها ) البحر ( الكوكب العظيم املعروف ، واألخرى جمازية وهي الوجه املليح ، وللفظ 
واملرجع يف هذا إىل ... هذا الرجل اجلواد وهي جمازية : وهي حقيقة ، واألخرى هذا املاء العظيم امللح ،

( أصل اللغة اليت وضعت فيها األمساء على مسمياا ، ومل يوجد فيهـا أن الوجـه املليح يسمـى 
 األساليب وإمنا أهل اخلطابة والشعر هم الذين توسعوا يف) حبرا ( وال أن الرجل اجلواد يسمى ) مشسا 

                                                
  297-295ص  - التلخيص يف علوم البالغة : القزويين  -  (3)
  58/  1املثل السائر : ابن األثري  -  (1)
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ومل يكن ذلك من واضع اللغة يف أصل اللغة وهلذا اختص كل منهم . املعنوية فنقلوا احلقيقة إىل ااز
  )2( »بشيء اخترعه يف التوسعات اازية 

وركَّز على معىن انتقال اللَّفظ من حمل . جعل ااز قسيما للحقيقة كذلك –كسابقيه  –" ابن األثري"و 
أكثر توضيحا يف أمثلته ، ورد نقل احلقيقة إىل ااز على سبيل التوسع يف " ابن األثري"  إىل حمل ، وكان

  .األساليب املعنوية وذلك من قبل أهل اخلطابة والشعر ومل يكن ذلك من واضع اللغة يف أصل اللغة
  :مفھوم المجاز عند المحدثین   - 8.3

حمط أنظار الدارسني احملدثني من العرب والغرب ، وكان  –وال يزال  –" عبد القاهر اجلرجاين"لقد كان 
. حمل دراسات مستفيضة من قبل علماء األسلوبية واأللسنِية) دالئل اإلعجاز (و ) أسرار البالغة( كتاباه 

وبالتايل فإن دراسة الصورة اازية عند احملدثني ، ال تتناول األلفاظ كمفردات معجمية ، وإمنا تتناوهلا 
وجيد احملدثون ضالتهم وخباصة علماء الداللة واألسلوبية يف مقولة . ناصر متداخلة يف تركيب لغوي مفيدكع
  : حيث يقول ) دالئل اإلعجاز ( يف كتابه " لعبد القاهر اجلرجاين " 

املعىن ومعىن املعىن ، تعين : وإذا عرفت هذه اجلملة ، فهاهنا عبارة خمتصرة وهي أن تقول ...  «
املفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغري واسطة ، ومبعىن املعىن أن تعقل معىن مث يفضي بك  باملعىن

  )3( »ذلك املعىن إىل معىن آخر كالذي فسرت لك 
  
  
  

  :هذه املقولة بالرسم البياين التايل"  صبحي البستاين" ويوضح األستاذ 
  )عند عبد القاهر( معىن املعىن     معىن   لفظ 

  :هذا املفهوم إىل مفهوم جديد عند احملدثني ، قد يستعملون التوضيح التايلويسوق 
  ) ثان(مدلول     )أول(مدلول     دال

  املعىن اازي    املعىن احلقيقي          
  )1( »فاملدلول األصلي املُعجمي هو املدلول األول ، بينما ااز هو يف املدلول الثاين

                                                
  61/  1 –املرجع نفسه  -  (2)
  203ص  –م 1981دار املعرفة بريوت  –ضا حتقيق حممد رشيد ر –دالئل اإلعجاز : عبد القاهر اجلرجاين  -  (3)
  62ص  –الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية : صبحي البستاين  -  (1)
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اليت عدوها على أا جوهر علم ) االنتقال ( دثني قد ركَّزوا على عملية ونالحظ أن علماء البالغة احمل
أنَّ عملية االنتقال املُشار إليها تتم من خالل حمورين دالليني خمتلفني ، فإما "  جاكبسون" ويرى . البيان

وعن ااز املرسل يف احملور  بواسطة املشاة وإما بواسطة ااورة ، فنتكلَّم على االستعارة يف احملور األول ،
   )2( »الثاين 

وبعد استعراض هذه اآلراء املتفقة أحيانا ، واملتباينة أحيانا ، أجد من الضرورة مبكان اإلجابة عن سؤال 
  أيهما أبلغ احلقيقة أم ااز ؟ : كثريا ما تردد يف كتب البالغة القدمية 

آراء علماء البالغة القدماء اليت تكاد تتفق يف جمموعها على  ولإلجابة عن هذا السؤال ، استعرِض بعض
وااز  «: حيث يقول ) العمدة: (يف كتابه"  ابن رشيق"ويف مقدمة هؤالء جند . أن ااز أبلغ من احلقيقة

يف كثري من الكالم أبلغ من احلقيقة ، وأحسن موقعا يف القلوب واألمساع  ، وأنَّ العرب كثريا ما 
ااز يف كالمها وتعده من مفاخرها ، وهو دليل الفصاحة ورأس البالغة ، وبه بانت لغتهم عن  تستعمل

كرت من كنوز البالغة ، ومادة الشاعر املفلق ،  «" عبد القاهر اجلرجاين"وااز عند . )3( »سائر اللغات
رنك من أمره ، أنك ترى والكاتب البليغ يف اإلبداع واإلحساس واالتساع يف طريق البيان ، وال يغ

أقدمين بلدك حق يل على ( و ) سار يب احلنني إىل رؤيتك ( و) أتى يب الشوق إىل لقائك : ( الرجل يقول
مما جتده لشهرته ، جيري جمرى احلقيقة ؛ فليس هو كذلك ، بل يدق ويلطُف حىت يأتيك بالبدعة ) إنسان 

  )4( »مل تعرفها والنادرة تأنق هلا 
  

  

واعلم أنَّ أرباب البالغة  «كذلك بأن ااز أبلغ من احلقيقة ، فيقول "  السكَّاكي "يصرح و
وأصحاب الصياغة للمعاين متفقون على أنَّ ااز أبلغ من احلقيقة ، وأنَّ االستعارة أقوى من التصريح 

  )1( »بالتشبيه وأنَّ الكناية أوقع من اإلفصاح بالذكر
  :لین بھ والمنكرین لھ المجاز بین القائ - 4 

                                                
  65ص  –املرجع نفسه  -  (2)
  232/ 1العمدة : ابن رشيق  -  (3)
   229-228ص  -دالئل اإلعجاز : عبد القاهر اجلرجاين  -  (4)
   175-174ص  –مفتاح العلوم : السكَّاكي  -  (1)
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لقد كثُر اخلالف حول ااز بني األدباء والنقاد والبالغيني وعلماء الكالم وعلماء األصول والفقهاء ، 
  .قسم يقول بااز ويدافع عنه ، وقسم ينفيه ويعترب كل كالم العرب حقيقة ال جماز فيه: وانقسموا قسمني 

  . أسوق آراء املنكرين له وحججهم وأنا أسوق آراء القائلني به وحججهم ، مثَّ
  :  القائلون بالمجاز  - 1.4

فهم يرون أنَّ ااز من أحسن الوسائل البيانية ، إذ خيرج به املعىن متصفا بصفة حسية تكاد تعرِضه على 
كثرة معاين  عيان السامع ، وهلذا شغفت العرب باستعمال ااز مليلها إىل االتساع يف الكالم ، وللداللة على

األلفاظ ، وملا فيها من الدقة يف التعبري ، فيحصل للنفس به سرور وأريحيةٌ ، وألمر ما كثُر يف كالمهم حىت 
  .أتوا فيه بكل معىن رائق ، وزينوا به خطبهم وأشعارهم

با لكان لو كان ااز كذ «: يف ااز ، القائل "  ابن قتيبة" مقولة من كالم "  ابن رشيق" ويسوق 
نبت البقل وطالت الشجرة ، وأينعت الثَّمرة وأقام اجلبل ورخص : أكثر كالمنا باطال ؛ ألنا نقول 

  )2( »كان اهللا ، وكان مبعىن حدث ، واهللا قبل كل شيء : ونقول ... السعر 
ورأينا موقفه من  –فيما سبق  -، وقد رأينا اجلاحظ )  املعتزلة (ومن الفرق الكالمية اليت قالت بااز ،  

  .ااز وأنه أول القائلني به فيما يبدو يل
فاملعتزلة هم أول من ولج هذا الباب ، وكانت اللغة عندهم أداة طيعة حتتمل وجوها من التأويل  «

. وظهرت ألفاظ التوحيد والترتيه والتشبيه والتجسيم ، وكانت هذه الصفات حمور مناقشام وجدهلم
زلة هم الذين حملوا اآليات على ااز وأولوها مبا يوافق آراءهم ، حيث تأولوا الوجـه مبعىن واملعت

حىت (Υ)الرضا ، واليد مبعىن القدرة أو النعمة وحنومها ، جريا على مذهبهم من نفي الصفات عن اهللا 
هذا أنه تعاىل مل يكن له يف إنه ليس له علم وال قدرة وال حياة وال مسع وال بصر ، وزادوا على : قالوا 

  )3( »األزل اسم وال صفة  
  

: واحلقيقة أنَّ أغلب العلماء و البالغيني والفقهاء يقولون بااز ، نذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر 
، قدامة بن جعفر ، املربد ، ابن قتيبة ، الرماين ، ابن جين ، ابن املعتز ، أبو هالل العسكري ، ابن رشيق 

و أدلتهم وحججهم .عبد القاهر اجلرجاين ، السكَّاكي ، ابن األثري ، القزويين وغريهم كثري السيوطي ،
 على املنكرين للمجاز بقولـه " عبد القاهر اجلرجاين " مبثوثة يف بطون الكتب ، واختار من جمموعهم رد :

                                                
  1/232  - العمدة : ابن رشيق  -  (2)
   68ص  –م  1910مطبعة املعارف ، القاهرة ،  –حتقيق حممد بدر  –الفَرق بني الفرق : البغدادي  -  (3)
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بطا عظما ودف ملا ال يخفى ، ولو مل ومن قَدح يف ااز ، وهم أن يصفه بغري الصدق فقد خبط خ «
جيب البحث عن حقيقة ااز والعناية به حىت تحصل ضروبه ، وتضبط أقسامـه إالَّ للسالمة من هذه 

فكيف وبطالبِ الدين حاجة ماسة إليه من جهات يطول ... املقالة ، واخلالص مما حنا حنو هذه الشبهة 
جانب اجلهل به مداخل خفية يأتيهم منها فيسرق دينهم من حيث ال يشعرون ،  عدها ، وللشيطان من

ويلقيهم يف الضاللة من حيث ظنوا أم يهتدون ؟ وقد اقتسمه البالء فيه من جانيب اإلفراط والتفريط 

يهم اُهللا في ظُلَلٍ من هلْ ينظُرونَ إِالَّ أَنْ يات [:  (Υ)أما التفريط ، فما جتد عليه قوما يف حنو قوله ... 

  )3( ]الرحمن علَى الْعرشِ استـوى  [و  )2( ]وجاَء ربك والْملَك صفا صفا  [وقوله  )1( ]...الْغمامِ 
إنَّ اإلتيان وايء انتقال من مكان إىل مكان ، وصفة من صفات األجسام ، وأن : فإذا قيل هلم 

خالق  (Υ)مل يصح إالَّ يف جسم يشغل حيزا ويأخذ مكانا ، واهللا  –ن حمل على ظاهره إ –االستواء 
األماكن واألزمنة ، ومنشئ كل ما تصح عليه احلركة والنقلة والتمكن والسكون ، واالنفصال 

جاء أمر (ة األوىل ، و يف اآلي) إالَّ أن يأتيهم أمر اهللا(واالتصال ، واملماسة وااحملاذاة ، وأنَّ املعىن على  
  )4(.يف الثانية) ربك

 )5( ]...واسأل القرية  [:(Υ)وأنه إذا كان ال جيري يف قوله «":عبد القاهر اجلرجاين"ويضيف 
  على الظاهر ألجل علمه أنَّ اجلماد ال يسأل ، مع أنه لو جتاهل متجاهل وادعى أن اهللا تعاىل خلق احلياة 

  
لسؤال وأجابت عنه ونطقت ، مل يكن قال قوال يكفَّر به ، ومل يزد على شيء يف تلك القرية حتى عقلت ا

  )1( »يعلَم كذبه فيه  
وأما اإلفراط فيما يتعاطاه قوم حيبون  «: يف رده على املنكرين للمجاز " عبد القاهر "ويضيف 

 كلِّ ما يعدلُ به اإلغراب يف التأويل وحيرِصون على تكثري الوجوه وينسون أن احتمال اللفظ شرط يف
                                                

  210: البقرة ، اآلية : سورة  -  (1)
  22: الفجر ، اآلية :سورة  -  (2)
   5: طه ، اآلية : سورة  -  (3)
  340- 339ص  –أسرار البالغة :  عبد القاهر اجلرجاين -  (4)
  82: يوسف ،  اآلية : سورة  -  (5)
   340ص  –املرجع السابق نفسه   -  (1)
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فهم يدعون السليم من املعىن إىل السقيم ويرون الفائدة حاضرة فيعرِضون عنها حبا ... عن الظاهر 
  )2( »للتشوف وقصدا إىل التمويه وذهابا يف الضاللة

وإمنا غرضي مما ذكرت ، أن أُرِيك عظم اآلفة على  «: غرضه فيقول " عبد القاهر " وختاما يبين 
اجلهل حبقيقة ااز وحتصيله ، وأنَّ اخلطأ مورط صاحبه ؛ وفاضح له ومسقط قدره ، وجاعله ضحكة 

  )3( »يتفكَّه بـه ، وكاسبه عارا يبقى على وجه الدهر 
أنه أشعرِي االنتماء ، متحمس للدفاع عن إعجاز القرآن ، " عبد القاهر اجلرجاين " واملعروف عن اإلمام 

ف مع املعتزلة والظاهرية ، ويعود له الفضل مبا قدمه من جمهود بالغي متكَّن من خالله أن يقيم وقد اختل
. توازنا بني النظم القرآين والشعر العريب بالرغم من أنه كان يهدف يف دراساته إىل الدفاع عن إعجاز القرآن

سفيا ، وأجل بابا من اجلدل واخلالف أنا وال أدخل صراعا فل" عبد القاهر اجلرجاين " وأنا أكتفي برأي اإلمام 
يف غىن عنه ، وأعين به اجلدل الذي دار بني الفرق الكالمية حول ااز ، وأجتاوز اآلراء ذات الصلة 

  .باملوضوع لكثرا ومن أراد أن يستزيد فعليه االطالع على املراجع اليت تناولت هذا اجلدل
  :  المنكرون للمجاز - 2.4
وابن القاص من . الظاهرية «: نة بالقائلني به ، فمن الفرق الكالمية اليت أنكَرت ااز ة مقاروهم قلَّ

وشبهتهم أنَّ ااز أخ الكذب ، والقرآن مرتَّه عنه ، وأنَّ . الشافعية ، وابن خويز منداد مـن املالكية 
  )4( »ل على اهللا تعاىلاملتكلِّم ال يعدل إليه إالَّ إذا ضاقت به احلقيقة فيستعري وذلك حما

  
  
  

هاز يف القرآن ، وتشبالسيوطي "  ه عن ذلك ، غري أنَّه بالكذب ، والقرآن مرتَّوهذه الطائفة تنكر ا  "
يراز من القرآن سقط منه شطر احلسن ،  «: علبهم شبهتهم بقوله  دوهذه شبهة باطلة ، ولو سقط ا

                                                
  340ص  –املرجع نفسه   -  (2)
  341ص  - أسرار البالغة : عبد القاهر اجلرجاين  -  (3)
املكتبة العصرية للطباعة –هيم حتقيق حممد أبو الفضل إبرا -اإلتقان يف علو القرآن ) : جالل الدين(السيوطي  -  (4)

  109/  3 –1988بريوت عام  –صيدا  –والنشر والتوزيع 
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لغ من احلقيقة ، ولو وجب خلُو القرآن من ااز وجب خلوه من فقد اتفق البلغاء على أنَّ ااز أب
  )1( »...احلذف والتوكيد وغريها 

  ).هـ 728املتوىف عام " (  ابن تيمية" ومن العلماء املنكرين للمجاز  §
يم مل يعرف إالَّ بعد يعرج الْمؤلِّف على فكرة احلقيقة وااز ، فَيبين أنَّ هذا التقس)  اإلميان ( ففي كتابه 

كمالك وأيب حنيفة والشافعي، : مضي ثالثة قرون على اهلجرة ، وأنه مل يشر إليه أحد من األئمة املشهورين 
لقد عد شيخ اإلسالم ااز دون مبرر أمرا حادثا وفنا عارضا . بل وال تكلم به أئمة اللغة كاخلليل وسيبويه

ول بني احلقيقة وااز ألنَّ اللفظ ال يستعمل إالَّ مقيدا بقيود لفظية ويستخلص بأنه ليس من فرق معق
  .موضوعية ، وحال السامع واملتكلم ال بد من اعتباره

أنه ال بد يف تفسري القرآن واحلديث من معرفة اللغة العربية ملعرفة مراد اهللا ورسوله " ابن تيمية " ويرى 
فإنَّ أكثر ضالَّل أهل البدع جاء من هذا السبب ، فإم . عاينوكذلك معرفة داللة األلفاظ على امل «

صاروا حيملون كالم اهللا ورسوله على ما يدعون أنه دالّ عليه ، وال يكون األمر كذلك وجيعلون هذه 
الداللة حقيقة ، وتلك جمازا ، وأخذوا يفسرون القرآن برأيهم ومعقوهلم وما تأولوه من اللغة ، وال 

ن على السنة ، وال على إمجاع السلف وآثارهم وال على كتب التفسري املأثورة وإمنا يعتمدون يعتمدو
على العقل واللغة ، وعلى كتب األدب وكتب الكالم اليت وضعها رؤساؤهم ، وهلذا كان اإلمام أمحد 

  )2( »أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس : " ابن حنبل يقول 
يف نفيه ملصطلح ااز يف القرون الثالثة األوىل ، يف حني استعمله كل " ابن تيمية " أناقش وال أريد أن 

ومها من أعالم القرن ) هـ 276املتوىف عام " ( ابن قتيبه " و) هـ255املتوىف عام " ( اجلاحظ " من 
مهما ألما من أهل اللغة واألدب ال حيتج بكال" ابن تيمية " الثالث ، وال أجادله ذا لوضوح وروده ، ألنَّ 

  .وأهل الكالم ، وإمنا االعتماد كل االعتماد عند شيخ اإلسالم على أهل السنة وإمجاع السلف
  
  
  

                                                
  109/  3 –املرجع السابق نفسه  -  (1)
)/ 2(ط  –بريوت لبنان  –طبع دار إحياء العلوم  –حتقيق حسني يوسف الغزال  –كتاب اإلميان : ابن تيمية  -  (2)

  103-101ص  - م  1985
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الذي فصل يف مسألة احلقيقة " لطفي عبد البديع " ومن احملدثني الذين أنكروا ااز جند الدكتور  §
، كما أنه رد على " عبد القاهر اجلرجاين " ووصوال إىل " باجلاحظ " ًء وااز ورد على القائلني بااز ابتدا

وتأويله لبعض اآليات اليت خالف فيها )  الكشاف( يف تفسريه " الزخمشري " ردا عنيفا وخباصة ) املعتزلة (
  .منهج السلف الصاحل ، وتأولَها مبا يوافق منهجه

واملعتزلة إمنا استهوم املعاين ألنها تساوِق ما جنحوا إليه من جتريد وما  «": لطفي عبد البديع " يقول 
عولوا عليه من دعوى العدل والتوحيد ، حىت محلوا كل ما خالف أصال من أصوهلم على ااز ، 

 الترتيل ويرى أن التأويل يف القرآن الكرمي صرف للَّفظ عن حقيقته اليت ورد ا يف )1( »وصرفوه عن ظاهره
والذين يهجمون على اآليات بالتأويل يطفئون جذوة التوتر الذي يقتضيه الوحي من حيث  «: فيقول 

أنه جيعل من الوجود اإلنساين وجودا آخر له تعلُّق بالسماء يعي الكلمة النازلة منها على حنو ما تقتضيه 
  )2( »صفتها اإلهلية ويقيسها بذلك ال بقياس املعقول واحملسوس 

  :أنواع الصورة المجازیة في الِمدحة النبویة عند حسَّان بن ثابت  - 5
يف شكله املنضبط ، بعـد أن  ) ااز ( هو أول من و ضع " عبد القاهر اجلرجاين " لقد مر بنا أنَّ اإلمام 

وكنايــة  وإذا أُطلق فإنه يدل على خمتلف األوجه البالغية مـن تشـبيه   . كان يف السابق قسيما للحقيقة
واستعارة ، وهناك من علماء البالغة من يقصره على االستعارة فقط كما مر بنا ، وهناك من يعده يف علـم  

  .البديع وقد آثر بعضهم عده من مباحث علم املعاين
لكونه أول من بين حده " عبد القاهر اجلرجاين" ويعود الفضل ، كل الفضل إىل إمام البالغيني وعميدهم 

  :مثَّ قسمه إىل ضربني) ااز(
  .جماز مرسلٌ واستعارة: وهو نوعان ) ويسمى كذلك ااز اللفظي واللغوي ( جماز من طريق اللغة  -
 .وجماز عن طريق املعىن واملعقول وهو ااز العقلي -

مة املفردة باـاز  ، بأنه مىت وصفت الكل) اللغوي والعقلي ( بني النوعني "  عبد القاهر " ويفرق اإلمام 
  .فهو جماز لغوي ، ومىت وصف ااز باجلملة من الكالم فهو جماز عقلي

  
  

                                                
طبع مشترك مكتبة لبنان والشركة  –لبديع ، فلسفة ااز بني البالغة العربية والفكر احلديث لطفي عبد ا. د -  (1)

  43ص -1997 -  1ط  –املصرية العاملية للنشر 
  57ص –املرجع نفسه  -  (2)
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وحـددوا  العقلـي واللغـوي   : املراد من اازين " عبد القاهر اجلرجاين " وقد بين علماء البالغة بعد 

  .عالقات كلٍّ منهما
  :تعریف المجاز العقلي  - 1.5

  .معناه إىل غري صاحبه ، لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة اإلسناد احلقيقي وهو إسناد الفعل أو ما يف
هو الكالم املُفاد به خالف ما عند املتكلم من احلكم فيه ،  «" السكَّاكي " وااز العقلي ،كما عرفه 

ى الطَّبيب أنبت الربيع البقَل ، وشفَ: لضرب من التأويل إفادة للخالف ال بواسطة وضع ، كقولك 
 القصر وبىن الوزير ، داجلُن األمري زمةَ ، وهوكسا اخلليفةُ الكعب ، 1( »املريض(  

هو إسناد الفعل أو معناه إىل مالبِس لـه غري ما هو له  «: بقوله :  اخلطيب القزويين " وعرفه 
  )2( »بتأويـل

 البِس الفاعل ، واملفعول به : وللفعل مالبسات شىتوهذا . ، واملصدر ، والزمان ، واملكان ، والسببي
) ااز اإلسنادي ( ويسميه بعض البالغيني ) ااز احلكَمي" ( عبد القاهر اجلرجاين "النوع من ااز يسميه 

  ).اإلسناد اازي ( أو 
قة مع قرينة مانعة من إرادة إنَّ ااز العقلي هو إسناد الفعل أو ما يف معناه ، إىل غري صاحبه ، لعال: قلنا 

املصدر ، اسم الفاعل ، واسم املفعول ، والصفة املشبهة ) : ما يف معناه ( ويقصد بعبارة . اإلسناد احلقيقي
  .وهي مشتقَّات تعمل أحيانا عمل الفعل... واسم التفضيل 

  :عالقات المجاز العقلي  - 2.5
املكانية ، الزمانية ، والسببية ، : قيقي فأشهرها ست ، وهي أما العالقة املانعة من إرادة اإلسناد احل

  .واملصدرية ، والفاعلية ، واملفعولية
ومن أمثلة ذلك ما ورد يف . وفيها يسند الفعل أو ما يف معناه إىل مكان املُسند إليه:  المكانیة –أ 

نات جنات تجـرِي من تحتـها وعد اُهللا الْمومنِِني والْموم[:(Υ)القرآن الكرمي، يف قوله 

ـَار   فاألار ال جتري ألنها أَمكنة ) األار ( أُسند إىل غري فاعله احلقيقي وهو ) جتري (فالفعل )3( ]...االنه
  

                                                
  وما بعدها 154مفتاح العلوم  ص : السكَّاكي  -  (1)
  98/  1اإليضاح يف علوم البالغة : القزويين  -  (2)
  72: التوبة ، اآلية : سورة  -  (3)
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 والقرينة اليت منعت).املكانية(جامدة ، والذي جيري حقيقة هو املاء ، والعالقة اليت سوغت هذا اإلسناد هي
  .من اعتبار هذا اإلسناد احلقيقي ، إدراكنا بالعقل أن املكان ال جيري وإمنا الذي جيري هو املياه اليت حتلُّ فيه

وفيها يسند الفعل أو ما يف معناه ، إىل زمان حدوث الفعل ومن أمثلة ذلك ما ورد يف  : الزمانیة –ب

ولكن . سكن) سجى ( ومعىن . )1(  ]إِذَا سجى والضحى ، واللَّيلِ[ :  (Υ)القرآن الكرمي، يف قوله 

صفة السكون عليه ، ملَّا كان  (Υ)اللَّيل ال يسكن ، وإمنا تسكن حركات الناس فيه ، فأجرى سبحانه 
  .اللَّيل الزمن الذي يقع فيه السكون
  " :املتنيب " ومن أمثلة ذلك يف الشعر قول 

  وعناهم من أَمرِه ما عنانـا   صحب الناس قَبلَنا ذَا الزمانا 
  ـه وإِنْ سر بعضهم أَحيانا    وتولُّوا بِغصـة كُلُّهـم منـ

  ـه ولَكن تكَدر اِإلحسانا    ربما تحِسن الصنِيع لَياليــ 
   )2(ُء في الْقَناة سِِنانا ركَّب الْمر    كُلَّما أَنبت الزمانُ قَنـــاةً

وحسن ... فقد أسند الشاعر السرور للزمان يف البيت الثاين : ويف هذه األبيات أربعة جمازات عقلية 
... مث عاد فأسند إثبات القناة للزمان يف البيت الرابع ... الصنيع وتكدير اإلحسان للَّيايل يف البيت الثالث 

از ، فالزمان والليل أمران معنويان ، نعرفهما بالعقل ال باحلواس وال قدرة هلما وكل ذلك على سبيل ا
ولذا مل جيئ إسناد السرور وحسن الصنيع وتكدير اإلحسان وإثبات القناة إليهما ... بالتايل على الفعل 

  .وإمنا إسناد جمازي عالقته الزمنية... إسنادا حقيقيا 
فعل أو ما يف معناه  إىل سببه ومن أمثلة ذلك ما ورد يف القرآن الكرمي، يف وفيها يسند ال:  الس ببیة  –ج

انا إِنما الْمومنونَ الذين إِذَا ذُكر اُهللا وجِلَت قُلُوبهم ، وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِمي[ : (Υ)قوله 

  )3( ]وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ

                                                
  2و  1: الضحى ، اآليتان :سورة  -  (1)
  474ص  – 1980طبع دار بريوت للطباعة والنشر ، سنة  –) دون حتقيق: (ديوان املتنيب  -  (2)
  2: األنفال ، اآلية : سورة  -  (3)
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از هنا عقلي ، والعالقة سببية ، إذ أُسندت زيادة اإلميان اليت هي من فعـل اهللا  فا(Υ)  إىل اآليـات
  .لكوا سببا يف الزيادة

  
  " :أيب فراس احلمداين " وفيها يسند الفعل إىل مصدره ، ومن أمثلة ذلك قول :  المصدریة –د

 مهدج دي إِذَا جمنِي قَوذْكُريي اللَّ  سفوردالْب قَدفْتاِء يالظَّلْم لَةي  
بينما الذين يجدون حقيقة  )جدهم (إىل مصدره  )جد (أُسند الفعل ) جد جدهم ( ففي قول الشاعر 

هم القوم الذين سيذكرونه ويفتقدونه ، ولذا اعتبِر الفعل قد أُسند إىل غري فاعله احلقيقي ، جمازا والعالقة 
  ).املصدرية (

وفيها يسند الوصف املبين للمفعول إىل الفاعل ، أي يستعمل املفعول واملقصود هو اسم :  الفاعلیة –ھـ

وإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا بينك وبين الذين الَ يومنونَ بِـاآلخرة   [:(Υ)ومن أمثلة ذلك قوله . الفاعل

جاء على سبيل ااز ، ألنَّ احلجاب بطبيعته إمنـا يكـون   ) تورا مس(  (Υ)فقوله  )1( ]حجابا مستورا
ساترا ال مستورا ، وهذا هو املعىن احلقيقي ، لكن اسم املفعول حلَّ حملَّ اسم الفاعــل ، فالعالقــة إذًا   

  .)الفاعلية ( هـي 
فاعل واملقصـود  وفيها يسند الوصف املبين للفاعل إىل املفعول ، أي يستعمل اسم ال:  المفعولی ة  –و

  .أي مرضية )2( ]فَهو في عيشة راضية [ :(Υ)ومن أمثلة ذلك قوله . اسم املفعول
  " :الزبرِقان بن بدر" يف هجاء " احلطيئة " وحنو قول 

  .واقُعد فَأَنت الطَّاعم الْكَاسي    دعِ الْمكَارِم الَ ترحلْ لبغيتها
ر إىل ممدوحه صفتني إجيابيتني تنِمان عن الكرم واجلود بصيغة اسم الفاعل ولكن الشاعر فقد أسند الشاع

مل يكن يقصد ذلك املعىن ، وإمنا كان هدفه اهلجاء ، بإسناده الوصف املبين للفاعل إىل املفعول وهو إسـناد  
  .جمازي عالقته املفعولية ، ويقصد بالطاعم الكاسي املُطعم املكسو

اإلشارة إليه ، خلو املدحة النبوية عند حسان بن ثابت ، من هذا النوع من ااز ، وهو ااز ومما ينبغي 
مل ) املُدونـة  ( وبعد استقراء مجيع أبيات . العقلي ، حيث مل يوظِّف الشاعر أي نوع من هذه الصور مطلقا

  .أعثر ولو على صورة جمازية عقلية واحدة
                                                

  45: اإلسراء ، اآلية : سورة  -  (1)
  21: احلاقة ، اآلية : سورة  -  (2)
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  :المجاز اللغوي  - 3.5
استعمال اللفظ يف غري ما وضع له أصال لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة املعىن احلقيقي وهذا اـاز  وهو 

  .يكون يف املفرد كما يكون يف التركيب
  

  :وهو نوعان 
  ).أنظر الفصل األول من الدراسة ( وقد تناولتها يف فصل خاص ومستقل : استعارة -أ 

هي األمر الذي يقع به االرتباط بني املعـىن  :   -فها البالغيون كما يعر -وعالقته . مجاز مرَسل -ب
احلقيقي واملعىن اازي ، فيصح االنتقال من األول إىل الثاين ، وهي يف ااز إما املشاة فتكون اسـتعارة ،  

  .وإما غري املشاة فيكون ااز مرسالً
رف البالغيني ، هي األمر الذي يازي ، وهي والقرينة يف عصرف الذهن عن املعىن الوضعي إىل الوضع ا

  .إما لفظية وإما عقلية
  :صورة المجاز المرسل في الِمدحة النبویة عند حسَّان بن ثابت - 6

أو هو اللفظ املستعمل يف غري . هو جماز لغوي عالقته غري املشاة:  تعریف المج از المرس ل   – 1.6
وسمي مرسال إلرساله مع التقيد . شاة ، مع قرينة مانعة من إرادة املعىن احلقيقيمعناه األصلي لعالقة غري امل

بعالقـة املشاة ، أي أُطلق فلم يقَيد بعالقة واحدة خمصوصة وإنما له عالقات كثرية تدرك مـن خـالل   
  .الكلمة اليت تذكر يف اجلملة
اعتبـار مـا   ) املاضـوية  ( اجلزئية ، الكلية ، اعتبار ما كان السببية ، املسببية ، : وأشهر هذه العالقات 

  ... احمللية ، احلالية ، اآللية ) املستقبلية ( سيكون 
هذه الكلمة حتل حمل ) أ ( وصورة ااز املرسل عند احملدثني تقوم على استعمال كلمة تدل على حقيقة 

أو للتواجد ولالرتباط ) للمجاورة (هذه نتيجة وجاءت عملية االستبدال ) ب ( كملة ثانية تدل على حقيقة 
  .يف الواقع أو يف الفكر )ب(و ) أ(الذي جيمع 

ولتوضيح هذه العالقة ، وتأكيد هذا املفهوم احلديث لصورة ااز املرسل نالحظ ما يلي ، وذلك مـن  

ديـار بـين    يذكر فيهـا الشـاعر  ) ε(خالل قول حسان بن ثابت يف مقدمة طللية متهيدا ملدح الرسول 
  .احلسحاس اليت أصبحت أثرا بعيد عني

يد اسِ قَفْرحنِي احلَسب من اُء     ارمالسو ساموا الرفِّيهع1(ت(  
                                                

  58:، الديوان  2: البيت  – (1)  
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 : األلفاظمالءمة بني بعض الالَّ - أ
فعال  وهي الرياح وهي عالقة مالءمة فالرياح) الروامس ( والفاعل ) تعفِّي ( إن العالقة اليت تربط الفعل 

  الذي هو يف اللغة ) السماء ( واملعطوف على الفاعل  ) تعفِّي ( تزيل آثار الديار ، ولكن العالقة بني الفعل 
  

يأخذ احلكم اإلعرايب نفسه للمعطوف عليه ، ويفيد مطلق االشتراك بني املتعاطفني ، ألن أداة العطف هـي 
ويفرض هذا ) تعفِّي( بالفعل ) السماء ( طقيا أن تقوم هي عالقة ال مالءمة ، ألنه ال جيوز من) الواو ( 

) السماء(االحنراف الظاهر يف التركيب بني الفعل واالسم املعطوف عدم األخذ بالداللة االصطالحية للفظ 
  .ألنه ال يؤدي من خالله داللة مفيدة

لو ) السماء(قال الداللة يف لفظ إنَّ إزالة االحنراف املشار إليه سابقا من خالل انت : إزالة االحنراف – ب
 :يستقيم املعىن ويزول كل احنراف يف البيت السابق)  املطر(استبدلناها بلفظ 

  تعفّيها الروامس والسماُء
  واملطر          

فالشاعر ال يريد السماء املعروفة ولكن يريد املطر النازل من السماء ، فلفظ املطر يكون أكثر انسـجاما  
  .، فالرياح واألمطار هي اليت تعفِّي اآلثار وترمسها مع لفظ الروامس

   : عملية انزالق بني لفظتني – ج
نالحظ أن اللفظة اليت كانت تؤمن االنسجام واملالءمة يف اجلملة سقطت لتحلَّ حملَّها لفظة أخرى غريبة 

ذلك انتقلت الداللة يف لفظة عن السياق تخل ذا االنسجام ، ولكن بإمكاا أداء معىن اللفظة الساقطة ، ول
ومن ذلك من خالل الترسـيمة  . من معىن أول اصطالحي إىل معىن ثان جمازي يالئم السياق العام) السماء(

  :التالية
  )2(املدلول        )1(املدلول       الدال

  القَطْر ، املطر       اجلو ، الفضاء      السماء
لتحل حملـها لفظـة   ) املطر(وأخرى ، حبيث انزلقت لفظة  ويبدو ااز هنا كأنه عملية انزالق بني لفظة

  .الغريبة عن السياق) السماء(

   : عالقة ااورة – د
) 1(ال ميكنها أن تتم دون عالقـة بـني املـدلول    ) انزالق ( إن َّكل عملية انتقال يف الداللة أو عملية 

، إذ ال ميكننا أن نلمـح عالقـة   ) املطر(ة حملَّها واللفظة احلالَّ) السماء(أو بني اللفظة املرتلقة ) 2(واملدلول 
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ألنه ال توجد وحدات معنوية مشتركة بينهما كما هي احلال يف الصـورة  ) السماء(و ) املطر(املشاة بني 
إنَّ . االستعارية ، وبالرغم من ذلك ال بد من وجود عالقة تربز هذا االنتقال ، وجتعله قابال للفهم واإلدراك

) املطـر (هي سبب نزول ) السماء(وتكمن ااورة يف أن هو ااورة أو املقاربة ) باملطر) (السماء( ما جيمع
  يف عالقة ميكن أن نطلق عليها اســم ) ااورة(فاالنتقال مل يكن اعتباطيا وإنما كان منضبطا ضمن إطار 

  
ى مثل هذا النوع من انتقال الداللة حبيث تكون السماء السبب يف نزول املطر ، وعل) العالقة السببية ( 

  .نطلق اسم صورة ااز املرسل
  :عالقات صورة المجاز المرسل في الِمدحة النبویة عند حسَّان بن ثابت  - 2.6

لقد وردت يف مدونة املدح النبوي عند حسان بن ثابت سبعة جمازات مرسلة وميكن تصـنيفها حسـب   
  :عالقاا كاآليت

  : السببیة عالقة  -1.2.6
وذلك أنْ يطلق املتكلم لفظ السبب ويريد املُسبب ، ومثال ذلك قول حسان يف وصـف ديـار بـين    

  .احلسحاس كما مر بنا يف الشرح
يد اسِ قَفْرحنِي احلَسب من اُء    ارمالسو ساموا الرفِّيهعت  

ولت من عمران إىل خراب ، فلـم يسـتخدم   أراد الشاعر أن يشري إىل سبب زوال الديار ،  وكيف حت
آخذا بعـني االعتبـار    )السماء(اللفظ الذي يدلُّ على هذه احلقيقة ، بل عمد إىل التعبري عنها جمازا بلفظة 

  .عالقة ااورة بني املطر والسماء ، فالسماء هي سبب نزول املطر ، وبالتايل مسيت العالقة سببية
  : عالقة الجزئیة. 2

ن يطلق املتكلم لفظ اجلزء ويريد به الكل ، ومن أمثلة ذلك يف املدحة النبوية قول حسـان بـن   وذلك أ
  : ثابت 

انجه ني مافبِالْقَو مكحاُء      اـفَنمطُ الدلتخت نيح رِبضن1(و(  
ن تصدى لقتالنا ، وقد استعمل يريد أننا مننع بقوافينا الالَّذعة املفحمة م) حنكم بالقوايف( فقول الشاعر 

فقد عبر باجلزء عن الكل ، فالقافية هي جزء من قصيدة والقصيدة ) الشعر ( وأراد ) القوايف ( الشاعر لفظ 
  .جزء من الشعر ، والعالقة هنا جزئية

  :وقوله كذلك 
  )2(يبِ  ورد حزازةَ الصدرِ الْكَئ      فَدع عنك التذَكُّر كُلَّ يومٍ

                                                
  62: ، الديوان  21: البيت  -  (1)
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) الصدر ( تعبري جمازي ، فقد أطلق الشاعر اجلزء وهو ) ورد حزازة الصدر الكئيب( ففي قول الشاعر 
فالصدر ال يغتم وال حيزن ، وإمنا نفس الشاعر هي اليت تتألَّم حني ترى آثار ديار ) نفسه ( وأراد به الكل 

  :ميكن توضيح عالقة اجلزئية وفق الترسيمة التاليةو. فااز مرسل والعالقة جزئية. األحبة فتهيج وتتوجع
  ) اإلنسان( نفس الشاعر ) ب(  

  ) الكل (                     الصدر) أ(
  )اجلزء( 

  قال الداللة من اجلزء إىل الكلنتا
لقد . عند الشاعر ال ينحصر يف املدلول االصطالحي ، فالشاعر ال يقصدها) الصدر ( إن استعمال لفظة 

أي اإلنسان ، وانزلقت هنا لفظة نفس الشاعر أو ) نفس الشاعر ( حمل لفظة أخرى وهي حلَّت هذه اللفظة 
والقادرة علـى نقــل الداللـة إىل    ) صدر ( ، اليت تؤمن االنسجام يف املعىن لتحل حملها لفظة  ناإلنسا

  ).اإلنسان ( مفهـوم 
  )2(مدلول        )1(مدلول       دال

  نفس اإلنسان       جزء من اإلنسان          الصدر
مل يتم على أساس املشاة وإمنا على أساس ااورة ، وعالقة ) 2(إىل املدلول ) 1(فاالنتقال من املدلول 

جزء من اإلنسان ، فكان االنتقال من اجلزء إىل الكل ، كما هو موضح ) الصدر(ااورة هذه هي أن كلمة 
  .يف الشكل السابق

  :عنهم) ε( وصف حال قريش بعد هجرة النيب ومن أمثلة ذلك قول حسان يف -
 ـمقُولُهع لَّتمٍ فَضقَو نلَ عحرت     ددجورٍ ممٍ بِنلَى قَولَّ عح1(و(  

، ) العقـول (فالشاعر أطلق لفظ ) اجلزئية ( جماز مرسلٌ ، عالقته ) فضلَّت عقوهلم  ( ففي قول حسان 
  .باب إطالق اجلزء وإرادة الكل وذلك من) قريش ( وأراد أصحاا 

  )ε(ومن أمثلة ذلك قول حسان يف مدح الرسول 
 ـعيالش اُء وواَأله قَتفَرإِذَا ت        ـمهتيعولُ اِهللا شسمٍ ربِقَو 2(أَكْرِم(  

                                                                                                                                                                 
  71: ، الديوان  52: البيت  -  (2)
  143: ، الديوان  97: البيت  -  (1)
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  )3(فيما  يحب لسانٌ حائك صنِع   أَهدى لَهم مدحي قَلْب يـؤازِره
  

جمازان مرسالن ، ) فيما يحب لسانٌ حائك صنع    أهدى هلم مدحي قَلب يؤازِره( ففي قول حسان 
فالقلب . وهو الشاعر نفسه) صاحب اللسان ( وأراد ) اللسان ( فقد أطلق لفظة . اجلزئية: عالقتهما 

فالشاعر مل يقصد قلبه أو . ميدحواللسان ال يهديان املدح ، واحلقيقة أن صاحب القلب واللسان هو من 
  .لسانه بل قصد نفسه ، من باب إطالق اجلزء على الكل ، والعالقة جزئية

  :المستقبلیة أي اعتبار ما سیكون   - 3.2.6
ومن أمثلة . وذلك أن يطلق اللفظ الذي يدل على ما يكون األمر عليه ، واملراد به ما كان عليه قبل ذلك

  : املدحة النبويةذلك قول حسان بن ثابت يف
يو لُــــؤنب ثْقَفَنا تفَـــاُء       فَأَمش ملَهةَ إِنَّ قَتمذَي1(ج (  
  )2(فَفي أَظْفَارِنا منهم دمـــاُء      أُولَئك معشر نصروا علَينـا

أعداءنا بتحـالفهم معهـم ويف   يريد جذمية ، ونصروا علينا أي نصروا علينا ) أولئك ( ففي قول حسان 

سـينقمون  ) ε(ديد ووعيد بأن الشاعر ومن معه من أتباع الرسول )  ففي أظفارنا منهم دماء (قولـه 
وسيبطشون م ، فالدماء اليت على األظفار أظفار املنتقمني مل تكن يف احلقيقـة وإمنـا   ) من جذمية ( منهم 

فااز مرسل والعالقـة  . االنتقام منه ، وإعمال القتل يف صفوفهستكون يف املستقبل ، بعد الظفر بالعدو ، و
فالشاعر مل يوصف لنا صورة واقعية ، بل صورة مستقبلية ختيلها بعد الظفـر  . مستقبلية باعتبار ما سيكون

  .بالعدو واالنتقام منه
ثابت وذكرها علمـاء  ومن عالقات ااز املرسل األخرى اليت مل ترد يف مدونة املدح النبوي حلسان بن 

  :البالغة يف مصنفام الكثرية ، واليت وردت يف القرآن الكرمي أو الشعر العريب نذكر منها 

هو الذي [:   (Υ)وذلك أن يطلق لفظ املسبب ويراد السبب ، ومن أمثلة ذلك قوله :  املسببية  -

  )3( ]رِزقًا ، وما يتذَكَّر إِالَّ من ينِيب  يرِيكُم آياته وينزلُ لَكُم من السماِء

                                                
  307 :، الديوان  119و  118:  انالبيت -  (2) (3)

  65 :، الديوان  30 – 29:  انالبيت -  (2)  (1)
  13: غافر ، اآلية : سورة  -  (3)
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فالرزق هنا املطر ، ألنَّ الرزق ال يرتل من السماء ، وإنما الذي يرتل هو املطر الذي يروي األرض فتأيت 
لعالقة أُكلها وجيين اإلنسان منها رزقه ، وقد عمد القرآن الكرمي إىل جتاوز املعىن احلقيقي إىل اازي وذلك 

  .املسببية ، فذكر املسبب ، وهو يريد اإلشارة إىل السبب
  
  

قَالَ رب إِنـي  [  (Υ)وذلك أن يطلق لفظ الكل ويراد به اجلزء ، ومن أمثلة ذلك قوله :  الكلية -
لَّما دعوتهم لتغفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم دعوت قَومي لَيالً ونهارا ، فَلَم يزِدهم دعائي إِالَّ فرارا ، وإِني كُ

  )1(  ]في آذَانِهِم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكْبروا استكْبارا 
ففي هذه اآليات ، أُطلق لفظ الكل وأُريد به اجلزء ، أي أُطلق لفظ األصابع وأُريد به األنامل ، فاإلصبع 

  .ع كله يف األذن ، بل يوضع جزء منه فقط ، فأصابعهم جماز مرسل عالقته الكليةال يوض
وذلك بأن يطلق اللفظ الذي يدلُّ على ما كان األمر عليه ، واملراد مـا  : )اعتبار ما كان( املاضوية  - 

نَّ لَه جهنم الَ يموت فيها إِنه من يات ريه مجرِما فَإِ[  (Υ)هو عليه يف احلاضر ، ومن أمثلة ذلك قوله 

 يحالَ ي2( ]و(   

إذا جاء ربه يوم  ن، فمن املعلوم الواضح أن اإلنسا) من يأت ربه جمرما (  (Υ)فااز املرسل يف قوله 
القيامة ، ال يكون جمرما ألنَّ أعماله تنتهي وتنقطع مبوته ، وقد عبرت اآلية بااز فسماه القرآن جمرما 

  . باعتبار ما كان عليه هذا العبد من اإلجرام يف دنياه ، فااز مرسل والعالقة اعتبار ما كان

  (Υ)وذلك أن يطلق لفظ احملل ، ويراد بـه احلال فيـه ، ومن أمثلـة ذلـك قولــه     : احمللية -
]وقَالْ لِأَاسرةَي ي كُالتنا فيهالْا وعري قْي أَالتلْبنا فيهإِا وا لَنص3( ] ونَقُاد(   

                                                
  7،  6،  5: نوح ، اآليات :سورة  -  (1)
  47: طه ، اآلية : سورة  -  (2)
  82: يوسف ، اآلية : سورة  -  (3)
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، جماز ، فالقرية ال تسأل كلها ، حيواا ، وجدراا ، ونباا ،  )واسأل القرية ( : (Υ)فقوله 
  .ومجادها ، وإمنا الذين يسألون هم سكَّاا ، فااز مرسل والعالقة حملية

  (Υ)ومن أمثلـة ذلك قولــه  وذلك أن يطلق لفـظ احلالّ ، ويراد بـه احمللّ ، :  احلاِّليــة -
فاألبرار إمنا يكونون يف مكان عظيم ، ولكن اآلية مل تذكر ) نعيم ( فااز يف  )4( ] يمٍعي نفلَ ارراالب نَّإِ [

هذا املكان وهو اجلنة ، وذكرت صفة أساسية من الصفات اليت حتلُّ فيه وهي النعيم ، فالنعيم إذا جماز مرسل 
  .يةعالقته احلالِّ

  
وذلك بأن يطلق اسم اآللة ، ويراد به األثر الذي ينتج عنـها ، ومن أمثلــة ذلـك قولــه    :  اآللية

(Υ)  ] و رِيني االخقٍ فدانَ صسلْ لِّي لعفقد ذكر اللسان وأراد ما ينتج عنه ، فاللسان جماز  )1( ]اج

ذكرا مجيال بعدي ، أُذكر به ، ويقتـدى يب   اجعل يل: ، أي (Υ)مرسل عالقته اآللية ، واملراد من قوله 
  .يف اخلري

  بالغة الصورة المجازیة في الِمدحة النبویة عند  حسَّان بن ثابت  - 7
لقد أدرك علماء البالغة ما لألسلوب اازي من جودة يف التعبري ، وقدرة على التصوير وتأثري كـبري يف  

  .بة حني يستويل على النفوس ويفعل فيها فعل السحرنفس املتلقي مبا يثريه فيه من انفعاالت مناس
والصورة اازية هي من أساليب البالغة العربية اليت وسعت جمال التعبري واإلبداع ، وأضفَت على اللغـة  

  " :غازي ميـوت  " اذ ــيقول األست، وقلنا إنَّ الصورة اازية قد وسعت من جمال التعبري . طابع اجلمال
ل ، ويستثري اخليال ينقل من مدلوله األصلي إىل مدلول جديد ، فيبعث على التأم «:  يف ااز لفظأنَّ ال

وق ، ملا فيها من توسـيع  ويشرع للمعاين آفاقـا عريضة ، ترتاح هلا النفس ويستسيغها الذَّ ، والتفكري
  . )2( »اللغة وافتتان يف التعبري ، وإيراد املعىن الواحد بصور خمتلفة 

وقد أفاض أهل البالغة يف احلديث عن ااز وذكر حماسنه ، . كذلك زمن فنون اإلجيا افن كما يعد ااز 
ه من مفاخر دالعرب كثريا ما تستعمل ااز ، وتع إنَّ «:  "  ابن رشيـق" فقال . وبأنه أبلغ من احلقيقة

                                                
  22: املطففني ، اآلية : سورة  -  (4)
  84: الشعراء  ،  اآلية : سورة  -  (1)
  231علم أساليب البيان ص : غازي ميوت  -  (2)
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وااز يف كثري من ... عن سائر اللغات  مغتهكالمها ، فإنه دليل الفصاحة ، ورأس البالغة ، وبه بانت ل
   )3( »الكالم أبلغ من احلقيقة ، وأحسن موقعا يف القلوب واألمساع 

هو كرت من كنوز البالغة ، ومادة الشاعر املفلـق ، والكاتـب    «" عبد القاهر اجلرجاين " وقال عنه 
   )4( »البليغ ، يف اإلبداع ، واإلحسان ، واالتساع يف طريق البيان 

وقد أشرت يف موضع سابق من هذه الدراسة إىل هذين القولني عند حديثي عن أيهما أبلغ احلقيقـة أم  
  ااز؟
  
  

  :ااز وخاصة املرسل منه  هومن أهم ما يفيد
  :المبالغة   - 1.7
يف إخـراج  قنا النظر فإننا نرى أن أغلب أضرب الصورة اازية ال ختلو من مبالغة بديعة ذات أثر فإذا دقَّ

فإطالق الكل على اجلزء  مبالغة ، ومثله إطالق اجلزء وإرادة الكل كقـول  : اب وأنيق التعبري يف شكل جذَّ
  :حسان بن ثابت 

  )1(ونضرِب حني تختلطُ الدماُء       فَنحكم بِالْقَوافي من هجانا
إذ جعل حسان من القوايف مصدرا للقوة  ة من املبالغفيه كثري) فنحكم بالقوايف من هجانا ( فقول حسان 

واملنعة لكل من تصدى لقتاهلم ، وبالغة هذا التعبري تكمن يف قوة هده القوايف اليت سا الشاعر إىل حد م ا
از املرسل ، فهو أراد أن يعلي من أشعاره ، ويرفع من قيمتها إذ ، الح جعلها كالسوذلك عن طريق ا
من مبالغة  ههذا املعىن ملا فيعن ونرى أن التعبري باحلقيقة قد يقصر  .ذعة مفحمة لألعداء واخلصومجيعلها ال
  .وخيال

  :ويف قول الشاعر
  ورد حزازةَ الصدرِ الْكَئيبِ        فَدع عنك التذَكُّر كُلَّ يومٍ

ة هذا التعبري أنه يكشف بصدق عن مـدى  بالغنرى أنَّ ) ورد حزازة الصدر الكئيب ( ففي قول حسان 
 حـز الشاعر أراد أن يكتم ما ي وكأنَّ. ر ديار ألحبة وما فعل ا الزمانحرارة ما حيس به الشاعر كلما تذكَّ

                                                
  1/232العمدة : ابن رشيق  -  (3)
  65ص –دالئل اإلعجاز : القاهر اجلرجاين عبد  -  (4)
  62: ، الديوان  21:  البيت -  (1)
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ها بأنـه ال  روخيبِ ، ، فهو خياطب نفسه وغم ، وما يالقي يف سبيل ذلك من أمل وحسرة ، وهم ، يف نفسه
دعي هذا واصرفيه عنك ، واصرفيه بصرف  :األحبة ، وكأنه يقول يف قرارة نفسهجدوى من ذكر الديار و

ج شجنكما يوجعك ويهي.  
فكل هذا الكالم يدور يف خلد الشاعر ولكنه مل يصرح به ، واكتفى برده إىل صدره الكئيب ملا حل بـه  

  .ر بالصدر عن كثرة اهلموم واألحزانوالعرب تعب. بفقدان األحبة وبقاء آثارهم
  :اإلیجاز    - 2.7

  ). البالغة اإلجياز(وقيل عنها كذلك ) حملة دالة(فاإلجياز هو مقصد من مقاصد البالغة اليت قيل عنها أا 
  :واإلجياز هو التعبري عن املعىن الكثري ، بالعبارة املوجزة ، ومن أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت 

  )2(يما  يحب لسانٌ حائك صنِع ف  أَهدى لَهم مدحي قَلْب يـؤازِره
  

فالشاعر يريد أن يقول من خالل التعبري اازي أن لسانه الذي هو جزء منه ، يـؤازر قلبـه يف حـب    

لسان الشاعر هو الذي كان سببا يف املدح أي سببا يف ذكر مناقـب القـوم    وأنَّ ، وشيعته) ε(الرسول 
ن فيه ، ولكن الشاعر اختصر هذا الكـالم  حلاذق الذي يصنع املديح ويتفنذلك إىل لسانه ا ومرد، وختليدها 
از فكان اإلجيازكله وعبر با.  
  :توكید المعنى   - 3.7
توكيد املعىن : العدول عن احلقيقة إىل االستعمال اازي للتعبري عن معىن من املعاين من أهم أغراضه  إنَّ

نفعاالته ، وبالتايل فإن املعىن مل ينكشف للمتلقي متام االنكشاف ، ولكنه وتقريره يف نفس املتلقي ، وإثارة ا
أثار فيه انفعال التشوق والتطلع إىل معرفة داللته اازية اليت يريدها املتكلم ، حـىت إذا وصـل إىل ذلـك    

  .أحست نفسه حينذاك باللذة واملتعة مما يستدعي توكيد املعىن اازي فيها
ازي إىل غرضه أيضا يف توكيد املعىن يف النفس ، وإثارة االنفعال املناسب فيها عـن  ويصل األسلوب ا

ويكون بانتقاء األلفاظ املوحية ، ) التمويه(طريق إثارة التخييل املناسب لدى املتلقي ، والذي مساه البالغيون 
، فإا تعمـل   ناسبة مالئمةما كانت مذلك ألن الصورة اإلحيائية اليت ترمسها لفظة ما يف نفس املتلقي ، كلَّ

  .على حتسني املعىن املراد ، ونقله وتوكيده وإثارة النشوة فيه
  :ومن أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت 

ياسِ قَفْدحنِي احلَسب من ـار اُء   رمالسو ساموا الرفِّيهع1(ت(  

                                                
  71: ، الديوان  52: البيت  -  (2)
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. ريها من قاموسه اللغوي اليت هلا دالالت مماثلةيف تعبريه اازي دون غ) السماء(فقد انتقى الشاعر لفظة 
يف خميلة اإلنسان العريب نظرا لكون السـماء مصـدر   ) السماء(وذلك ألن الداللة اإلحيائية اليت ترمسها لفظة 

) السماء(ومن هنا كان للفظة . رزق ، والسماء يف بيئة العريب اجلدبة مصدر للخري واخلصب والنماء والعطاء
  .مميز فهو مدعاة لبعث النشوة والطرب يف نفس العريب جرس خاص وموقع

ازي إىل التعبري ويبدو أن هذا اجلو االنفعايل املناسب ال ميكن الوصول إليه لو عدل عن هذا االستعمال ا
  .احلقيقي املباشر

  
  

  
  

                                                                                                                                                                 
   58: ، الديوان  2: البيت  – (1)  
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V   - خاتمة   

مما ال شك فيه أن حسان بن ثابت شاعر فحل ، وقد اعترف له ذه الفحولة الشعرية أعالم الشعراء 
كما عده بعض النقاد أنه أشعر أهـل احلضـر   ... كالنابغة الذبياين واألعشى وغريمها : من أهل عصره

  .مكانته واملدر وقد أكد هذا احلكم بعض أئمة اللغة وأشادوا جبودة شعره وفضل
  :وبعد دراسيت املستفيضة لألوجه البيانية يف شعر املدح النبوي عند حسان ، استنتج ما يلي 

أن الشاعر قد أوىل أمهية كربى لتوظيف الصورة االستعارية ألا جوهر البيان العريب  ، والوسيلة  §
إليها الدين اجلديـد وحماربـة    التعبريية اليت من خالهلا متكن حسان من توضيح التعاليم اجلديدة اليت دعا

 .مظاهر الشرك والكفر اليت تتناىف مع هذا الدين
تبدو الصورة االستعارية يف املدحة النبوية عند حسان بن ثابت بسيطة يف شـكلها ، حسـية يف    §

بعيـدة عـن اخليـال    ) طبيعية ، حربية ، دينية : ( مضموا ، مستوحاة من بيئة الشاعر بكل معطياا 
 .فمعظم الصور االستعارية متداولة وليس فيها  إغراق وإغراب. ملبتكراخلصب ا
التركيز على الصورة املكنية أكثر من الصورة التصرحيية ، ملا يف الكناية والتورية عن املعىن مـن   §

دعوة إىل إعمال الفكر والتمعن ، والشيء إذا بذل جهد يف إدراكه ، كان أكثر تأثريا وأرسخ يف الذهن 
 .النفس وأحب إىل
فحسان ال خيلص إىل غرضه يف . ال ختلو املدحة النبوية عند حسان من إقحام األنا النفسي والقبلي §

 . إال بعد االفتخار بنفسه وقبيلته) ε(مدح الرسول 

شعر  املدحة النبوية شعر رسايل ملتزم ، وبالتايل جند الشاعر مل حيتف كثريا بالديباجة والصـنعة    §
ضمون الدين اجلديد واحلث على الترغيب فيه ، والدفاع عن عقيدتـه ، والـرد علـى    بقدر  ما اهتم مب

 .املشككني واملعاندين
لقد أسهب حسان بن ثابت يف املدحة النبوية ، يف توظيف الصورة الكنائية ، شأنه شأن الشعراء  §

و من هـذا األسـلوب   القدماء  ،  الذين أولوا هذا الوجه البياين عناية خاصة ، فال تكاد أشعارهم ختل
 . البالغي
لعل السر يف توظيف حسان بن ثابت ألسلوب الكناية بوفرة يف املدحة النبوية ، امليل إىل إخفـاء   §

وال خيفى . املعىن وستره  ملا يف ذلك من قوة الداللة على املعىن ، ودعوة املتلقي إىل إعمال العقل والتدبر
 .رط أن ال يوغل يف الغموض والترميز إىل حد التعميةما يف ستر املعىن من إحياءات ودالالت بش
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وتبقى الكناية عن الصفة أكثر توظيفا عنـد حسان ، ألن الشاعر يف مقـام الـدفاع عــن    §

 .وعن عقيدته ، وتوضيح للقيم اإلنسانية اليت جاء ا الدين اإلسالمي) ε(الرسول 

اية عن النسبة ملا فيها مــن تصـريح   ويالحظ خلو املدحة النبوية عند حسان من توظيف الكن §
 .بالصفة ، والكناية تقتضي إخفاء املعىن وستره ، وما يف ذلك من سحر وبيان

تبدو الصورة التشبيهية يف املدحة النبوية عند حسان ، يف أغلبها حسية بسيطة ، حيـث يكـون    §
حسـان توضـيحية   وجه الشبه فيها صفـة مفردة ال صورة مركبة ، فمعظم الصور التشـبيهية عنـد   

تصويريـة ،إذ أنَّ العالقة بني طريف التشبيه بينة وواضحة تدرك بيسـر  دون تـأول ، وأنَّ الشـاعر مل    
 .يوظفها ألبعاد مجالية بقدر ما وظفها يف خدمة الدين اجلديد ، والتعاليم اليت جاء ا

). مـدة واحليـة   اجلا( الشاعر ، مستوحاة من البيئة  ، يف تشبيهات) ε(تبدو صورة الرسول  §

وهـي صـور   ... كالسراج ، وكالنور ، وكالشهاب ، وكالبدر ، وكالصقيل املهند ) ε(فالرسول 
 .مشتركة عند أغلب شعراء املدح النبوي يف عصره

الصورة التشبيهية  يف املدحة النبوية عند حسان بن ثابت ، مل يقتصر توظيفها يف املدح فقط وإمنا  §
 .وهذه خاصية من خصائص عصر صدر اإلسالم .عداها إىل اهلجاء والفخر

إن الصورة التشبيهية يف املدحة النبوية عند حسان بعيدة عن الغموض واخليال ، فهي بالتـايل ال   §
ترقى إىل مصاف الصورة الفنية اجلمالية املوحية ، إذ أنَّ التشبيه إذا وصل هذا املسـتوى مـن اللطافـة    

 .اء الذي هو ميزة اللغة الشعريةوالغموض تتجه الداللة فيه حنو اإلحي
مل ترد الصورة اازية يف املدحة النبوية عند حسان بوفرة كبقية األوجه البيانية األخرى ، وقـد   §

 .وردت بصفة عفوية ، مل يتعمدها الشاعر ، بدليل ندرا
§ ا ، يف حني أمهل الصورة اازية املرسلة بعالقاازية العقلية ركز الشاعر على استعمال الصورة ا

أن جمال اإلبداع يف الصورة اازية أضعف بكثري مـن جمـال    -يف اعتقادي  -والسبب . بكل عالقاا
 .اإلبداع يف االستعارة والتشبيه والكناية

واملالحظ أن من النقاد من يعد ااز املرسل من االستعارة أو هو تتمة طبيعية هلا ، ألنه يعتمـد   §
وااورة ، إال أن االستعارة أقدر فنيا منه ، وأا ترتكز على عالقات كثرية تلتقي يف على عالقيت املشاة 
 .ايتها بذاتية الشاعر
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وتبقى الصورة اازية ، حىت وإن عدت بالغيا دون الصورة االستعارية ، هلا دورها اخلـاص يف   §

 . الية معينةالكتابة الفنية ألن فيها احنرافا يف التعبري وذلك يؤدي إىل مج
أما ما كان من دعوى ضعف الشعر اإلسالمي عموما ، وضعف شعر حسان خصوصا ، وهي دعوى 

عند النقاد احملدثني ، عربا كانوا أم ) جمترة ( قدمية ترددت يف املصنفات النقدية القدمية وال تزال 
  .مستشرقني

طريـق الشـعر إذا    « :قوله  يمعوخالصة هذه الدعوى ، ما ساقه النقاد ، وبروايات خمتلفة عن األص
أدخلته يف باب اخلري الن ، أال ترى أن حسان ابن ثابت كان عال يف اجلاهلية واإلسالم ، فلما دخل 

. وغريهم الن شعره –رضوان اهللا عليهم  –ومحزة وجعفر ) ε(شعره يف باب اخلري من مراثي النيب 
ري والنابغة ، من صفات الديار والرحل وطريق الشعر هو طريق شعر الفحول مثل امرئ القيس وزه

واهلجاء واملديح والتشبيب بالنساء وصفة اخلمر واخليل واحلروب واالفتخار ، فإذا أدخلته يف بـاب  
  »   اخلري الن  

والذي نفهمه من مقولة األصمعي ، أن طريق الشعر هو طريق الشر ، فإذا دخـل بـاب اخلـري الن    
األصمعي بكلمة اخلري ؟ ملاذا يلني شعر الشاعر إذا قصد إىل الرثـاء  ولنا أن نتساءل ماذا يقصد . وضعف

أال ترى أن حسان بن ثابت كان عال ( وال يلني إذا قصد املدح مثال ؟ ترى ماذا يقصد األصمعي بقوله 
، أليس يف كالمه تناقض ؟ كيف يعلو شعر حسان يف اإلسالم ، مث يلني قي باب ) يف اجلاهلية واإلسالم 

  ي ؟ املراث
  أعذب الشعر أكذبه ؟ : هل يريد األصمعي أن يؤكد مقولة متداولة يف عصره مفادها 

ملاذا علل حسان ليونة شعره ، حني سأله سائل ، ملاذا الن شعرك أو هرم يف اإلسالم ؟ فأجاب السائل 
  .يا ابن أخي إن اإلسالم حيجز عن الكذب ، وإن الشعر يزينه الكذب: قائال 

النقاد العرب احملدثني كل جتديد يف قصيدة املدح يف صدر اإلسالم ، كما يعدوا وينفي كثري من 
الدكتور خليل شرف الدين الـذي يــرد   : امتدادا طبيعيا لقصيدة املدح يف العصر اجلاهلي ، ومنهم 

، إىل  12 – 11ص  –املوسوعة األدبية : أسباب ضعـف شعر حسان بن ثابت ، وليونته ، يف كتابه 
الذي قد أفـرز لنـا   ) الرهيب ( العيش يف رحاب اجلو النبوي املهيب ، وااللتزام اإلسالمي  ...  «
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شاعرا متواتر املعاين ال قيمة فنية تذكر لشـعره ، وأن بـاقي مدائحـه النبويـة ومدافعاتـه عـن       
  وأن شعره جمرد وثيقة تارخيية يف قالب شعري ألهــم ... العقيـــدة اإلسالمية تنضح بالصدق 

  

وإيـذاء  )ε(حلة من مراحل اإلسالم يف بداية ظهوره ، فيـه تسجيل وبأمانة ملعانـاة الرسول مر
مشركي مكـة له ، كمـا تسجل أهم انتصاراته وغزواته وتتغـىن مبآثره و صفاته ، والقيم اجلديدة 

   ». اليت بشر ا وعمل هلا ، وهي ال متنح امتيازا للشعر
ن بن ثابت ، كل شاعرية ونزع عنه كل األلقاب الـيت اكتسـبها ،   لقد نفى الناقد عن الشاعر حسا

وهذا يف رأيي جتن على شاعر عريق يشهد له باجلودة والتميز من عاصره ومن جاء بعده ، فالصدق ليس 
عيبا يف الشعر ، كما أن االنتصار للخري ال ميس جبوهر الشعر ولبه ، وأن الدفاع عن العقيدة وااللتـزام  

  .خيل بسحر الشعر وبيانهبتعاليمها ال 
  :ويرجع كثري من النقاد أسباب ضعف شعر حسان بن ثابت إىل 

تأثري أسلوب القرآن الكرمي يف شعره ، ألن حسان يف معظم أشعاره اإلسالمية ، راح يقلد القرآن  .1
قـرآن ابتعـد   وبتأثري من ال. ويكرر معانيه ، مما أدى إىل ابتعاد الشاعر عن الغلو واإلفراط والزخرفة الفنية

حسان بن ثابت عن اللفظ الغريب الوحشي ، وعن خشونة اجلاهلية ، ألن قلبـه قـد رق والن جانبـه    
 .لسالسة القرآن وبالغته وإعجازه

تأثر الشاعر باإلسالم الذي غير من موقفه ورؤيته للحياة والكون ، ألن الدين اجلديد غري صورة  .2
نية ، فكان اإلسالم مبثابة زلزال عنيف هز النفوس العربية ، فصارت احلياة اجلاهلية وأمناط العالقات اإلنسا

 .احلياة مسرحا للصراع بني القدمي واجلديد وبني اجلاهلية واإلسالم
تغير مفهوم الشعر ووظيفته لدى كثري من الشعراء ، وخباصة شعراء الدعوة اإلسالمية الذين وقفوا  .3

والذود عن دعوته ، فصار ديوان الشعر اإلسـالمي  ) ε(شعرهم خلدمة الدين اجلديد ، ونصرة الرسول 
حيتفي بتمجيد الدين وشهدائه  –على أيدي شعراء أفذاذ أمثال حسان وابن رواحة وابن كعب  -اجلديد 

 .وانتصاراته وفتوحاته
ويف ذلك يقـول  . كثرة ما وضع عليه من شعر ، وأكثر ما يكون هذا الوضع يف مدائحه ومراثيه .4

 . تنسب إليه أشياء ال تصح عنه: قدماء أحد النقاد ال
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... ) قصيدة املدح حىت اية العصر األمـوي  :( إال أن الناقد املعاصر األستاذ وهب رومية يف كتابه 
، خيالف الكثري من النقاد الذين يردون ضعف الشعر اإلسالمي إىل تأثري اإلسـالم ، فهـو    271 -ص
اعتبارها حني جعل منها قصيدة ملتزمة ، تدافع عن قضية  أن اإلسالم قد رد لقصيدة املدح   «: يرى

  وحررها فنيا من الزخرفة والتزيني ، وأناط ا مهمة سامية ، هي مهمة . حيوية ، وتدعو إىل نصرا
  

املشاركة يف بناء احلياة اجلديدة ، وردها إىل صفوف اجلماعة تدافع عن مواقفها ومبادئها وتصـورها  
من أزمة النمطية والتكرار ومجود املضمون ، فأحاهلا قصـيدة حيـة تكتشـف    للعامل ، وأنه خلصها 

  .»وتقترح وتدعو 
إن يف شعر حسان بعض الليونة والضعف ، وهلهلة يف النسج ، إال أننا ننفي أن : وخالصة القول 

  . تكون مسة عامة يف شعر حسان اإلسالمي وخباصة املدح منه
إليه بعض النقاد من تعميم األحكام النقدية اليت يطلقونه بـدون  كما أنه من العدل أن ننفي ما يذهب 

  .روية ، فتأيت نتائجهم جمحفة يف حق األدباء والشعراء الذين تناولوهم بالدراسة
وحىت تكون النتائج متكاملة ، أريد أن أشري إىل بعض اخلصائص الفنية يف شعر املدحة النبويـة عنـد   

  . حسان بن ثابت
، اليت كانت ... ) طللية ، مخرية ، غزلية ، طيفية ( من تلك املقدمات الطويلة حماولة التخفيف   - أ 

مل  –عند حسان بن ثابت وبعض معاصـريه   -تقليدا فنيا ال ميكن اخلالص منه ، فقصيدة املدح اجلديدة 
ى أو ما يسم" املقطوعة " تستطع الفكاك منها مطلقا ، بل ختففت منها ، وأدى هذا التخفيف إىل ظهور 

وإمنـا   –كما كان يفعل اجلاهليون  –ألن الشعراء ، مل يهتموا بتنقيحها وذيبها " بالقصيدة القصرية " 
 .كانت تدفعهم إىل ذلك ظروف طارئة هلا عالقة بالدين اجلديد

االرجتال  الذي كان سببا رئيسا يف بساطة التعبري وعفويته ، ولذلك جند حسان بـن ثابـت يف     -ب 
الـذي  " أيب سفيان " من غرض إىل آخر ، ومن أمثلة ذلك قول الشاعر يف هجاء  ندحه سريع االنتقال

 ) :ε(كان قد هجا النيب 

    ُءالَــا خهلُزِنم اَءرذْى علَإِ     عفَت ذَات اَألصابِعِ فَالْجِواُء
 اسِ قَفْرحنِي احلَسب من يارد     مالسو ساموا الرفِّيهعاُء ـت  

وا أَنِيـسالُ بِهزال ي تكَان     شو معا نوجِهراللَ ماءُ ـخ  
فطَيل نم نلَكذَا وه عفَـد     شالع بقُنِي إِذَا ذَهرؤاُء ـي  
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ـــهتميت ي قَدثَاَء الّتعشفَـ     لا شهنم قَلْبِهل ساُء ـفَلَي  
ب نبِيئَةً مأْسٍكَأَنَّ سر ـتي          ملٌ وسا عهاجزكُونُ ماُء  ـي  

غَـض مطَع ا أَوابِهيلَى أَنع           نم اجلَن هرصفَّاحِ هاُء ـالت  
  فَهن لطَيبِ الراحِ الْفـداُء      إِذَا ما اَألشرِبات ذُكرنَ يوما

  
ـَاُء      أَلَمـــنا نولِّيها املْالَمةَ إِنْ    إِذَا ما كَانَ مغثٌ أَو لح

    وأُسدا ما ينهنِهنا اللِّقَــاُء     ونشربها فَتتركُنا ملُــوكًا
فأنت ترى أن الشاعر ، قد استهل قصيدته مبقدمة طللية ، مث أردفها مبقدمة طيفية مث أتبعها مبقدمة 

وقد رأينا كيف خفف الشاعر من املقدمات . مث خلص أخريا إىل غرض املدح غزلية ، مث وصف اخلمرة ،
  .وكيف اختصرها ، وهي مسة بارزة يف قصيدة املدح عموما يف صدر اإلسالم

 : امتزاج املدحة النبوية بأغراض أخرى كالفخر مثال ، ومن أمثلة ذلك قول حسان   -ج 
وـري الْحوا فبوثٌ إِذَا غَضلُي  نبِ الَ ي مقُــد نلَكلُونَ وك  
  ِء قَسرا و أَموِالُهم تقْتســم   فَأُبنا بِِسادتهِم والنســــا
ـــمهدعب مهناكسا مرِثْنو   ـــرِمن ا لَملُوكًا بِها مكُنو  

 دعب قالْحورِ وبِالن يــــــكلولُ الْمسا رانا أَتفَلَمالظَّلَـم  
ــــهصعن لَمو ها إِلَيكَنر   مـرضِ الْحأَر نا ماناةَ أَتغَد  

وهذه مسة أخـرى  ) ε(فنحن نالحظ أن الشاعر يكثر من غرض الفخر قبل اخللوص إىل مدح الرسول 
  .من مسات الشعر العريب القدمي ، وهي تداخل األغراض فيما بينها

وإجيازه ، فكثريا ما نقرأ للشاعر أبياتا يف غرض املدح النبوي ، إالَّ أننا ال  قصر شعر املدحة النبوية  - د 
 :نعثر على هذا املدح إال ملاما ، فيه إشارة خاطفة ومن أمثله ذلك ، قول حسان  
  وأَحسن منك لَم تر قَطُّ عينِي   وأَجملُ منك لَم تلد النساُء

  ا من كُلِّ عيـبٍ   كَأَنك قَد خلقْت كَما تشاُء خلقْت مبرًء
بساطة التعبري وعفويته ، ألن حسان بن ثابت شاعر مطبوع ، ال حيفل كثريا بالصنعة والتـأنق ،   -  ھـ

  .فائر العاطفة ، قليل اخليال ، خيلو شعره من الوصف والتمثيل
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  قافیة األلف
ـ أبـا سفي " ، وذلك قبل فتح مكة ، ويهجو ) ε(ميدح املصطفى ) ψ(قال حسان   )1(" انــ

  : قبل إسالمه) ε(ن هجا النيب وكا
  _ )2(  ُءالَا خهلُزِنم اَءرذْى علَإِ     عفَت ذَات اَألصابِعِ فَالْجِواُء – 01

  
  

  

                                                        
كان من . هو أبوسفيان بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم ، ابن عم سيدنا رسول اهللا وأخوه من الرضاعة -  (1)

إنه مل يرفع : يد الرسول ويهجوه ، مث أسلم وحسن إسالمه ، ويقال الشعراء املطبوعني ، وكان يف جاهليته يؤذي الس
رأسه إىل املصطفى صلوات اهللا عليه حياًء منه ، وكان إسالمه يوم الفتح قبل دخول مكة ، وملا جاء ليسلم قال لـه  

كنا خلاطئني ،  تاهللا لقد آثرك اهللا علينا وإن: علي ائت رسول اهللا من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف 
وأنشده أبو سفيان يعتذر ممـا  . ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني: ففعل ، فقال له رسول اهللا 

  :فرط منه
  لتغلب خيل الالت خيل حممد  لعمرك إين يوم أمحل رايـة
  فهذا أواين حني أهدى فأهتدي  لكا ملدجل احلريان أظلم ليلة

  على اهللا من طردته كل مطرد  فدلين هداين هاد غري نفسي
  وأدعي وإن مل أنتسب من حممد  أصدو أنأى جاهدا عن حممد

أنت طردتين كل مطرد وشهد أبو : ضرب رسول اهللا صدره وقال : من طردته كل مطرد : قيل أنه حني أنشد قوله 
: ، وكان عليه السالم حيبه ويقول  سفيان حنينا ومل تفارق يده بغلة النيب حىت انصرف الناس إليه ، وكان يشبه النيب

ال تبكوا علي فإين مل أنتطف خبطيئة منذ أسلمت : ويروى أنه ملا حضرته الوفاة قال . أرجو أن تكون خلفا من محزة
  ".مل أتلطخ بعيب ومل أفعل ما جيعلين من أهل الريب : مل أنتطف خبطيئة أي "

موضع على بريد من دمشق وا قتل معاوية : شق ، وعذراء موضعان بالشام بأكتاف دم: ذات األصابع واجلواء (2)
، وإليها " األدبر لقب نبز به حجر ألن السالح أدبره أي قرحت ظهره ، وقيل ألنه طعن موليا" حجر بن عدي األدبر

ينسب مرج عذراء ، وكانت ذه املواضع منازل بين جفنة ملوك غسان الذين كان ينتجعهم مسـترغدا مادحـا يف   
: وعفت. لية سيدنا حسان بن ثابت رضوان اهللا عليه ، ومن مث تراه يفتأ يذكر هذه املواضع يف شعره حنانا إليهااجلاه

  . مرتهلا مفرد مضاف ملعرفة يعم أي املنازل اليت ا وهي منازل ملوك غسان خالية ليس فيها ديار: وقوله . درست
  58ص  -  1: البيت  –األنصاري شرح ديوان حسان بن ثابت : عبد الرمحن الربقوقي  -  _
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02 –  اسِ قَفْرحنِي احلَسب من ياراُء      دمالسو ساموا الرفِّيهع1(ت(  
30 – ا أَنِيـسالُ بِهزال ي تكَاناءُ      وشو معا نوجِهراللَ م2(خ(  

04 – فطَيل نم نلَكذَا وه عاُء      فَـدشالع بقُنِي إِذَا ذَهرؤ3(ي(  
05 – ـــهتميت ي قَدثَاَء الّتعشفَـاُء      لا شهنم قَلْبِهل س4(فَلَي( _  
  
  
  

                                                        
يقول هي ديار مقفرة خالية من بين احلسحاس ، وبنو احلسحاس قوم من العرب ومن أوالد احلسحاس بـن   -  (1)

وعبد بن احلسحاس شاعر معروف امسه سحيم ، ولكين أحسب حسان رضي اهللا عنه ما . مالك بن عدي بن النجار
احلسحاس هو الذي يطـرد  : قال ابن فارس. س الذي هو الرجل اجلواددام بصدد ذكر ديار الغساسنة يغزو احلسحا

الرياح الزافيات اليت تثري التراب فترمس اآلثار تعفيها وتدفنها : اجلزع بسخائه ، يؤيد بين اجلود وحلفائه ، والروامس 
  :احلكماء قال معوذ . املطر: وتسوي ا األرض ، كأن مل تغن باألمس ، واملراد بالسماء هنا القطر أي 

  رعيناه وإن كانوا غضابا  إذا نزل السماء بأرض قوم  
  " الضمري يف رعيناه يراد به النبت ، ففي هذا البيت استخدام ملا هو معروف " 

عفت الرياح واملطر هذه الديار واحلال أا كانت ال ختلو من أنيس ، ومروجها كانت جتوس خالهلا : يقول  -  (2)
والنعم اإلبـل  . هبة واملروج مجع مرج واملرج أرض واسعة ذات كأل مترج فيها الدواب وترعىالنعم والشاء جائية ذا

  .الغنم: خاصة ، وقيل اإلبل والشاء وكل راعية واألول أنسب هنا ، أما األنعام فهي اإلبل والبقر والشاء أي 
من غري الدهر ، وهلم بنا إىل ذكر صفة هذه الديار ، وما كانت عليه وما أمل ا : أي فدع ذكر هذا ، أي  -   (3)

فدع هذا كالفصل بني املوضوعني وهو ضرب من االقتضـاب يقـرب مـن    : احلبيبة وما لقيت من جرائها ، فقوله 
  .يسهرين ويذهب نومي: اخليال يلم يف النوم ، ويؤرقين أي : التخلص ، وكثريا ما يسمت حسان مسته ، والطيف 

  . ذا آن النوم والعشاء أول الظالم من الليلإذا ذهب العشاء ، يريد إ: وقوله 
قالوا إن شعثاء هذه اليت شبب ا حسان هي بنت سالم بن ملشكم اليهودي ، وقد كان حتته امرأة تسـمى   -  (4)

استويل عليه وذهللا : وفالن تيمه احلب . ويف نوادر ابن األعرايب أا امرأة من خزاعة. شعثاء كذلك ولدت له أم فراس
  . كل مذهب وذهب به

   59 -58ص  –الديوان  –  5إىل  2من  : األبيات  -  _



المدونة                                                                                                                        

  194

  
  
  
  
  
  

  )1(اُء  ـيكُونُ مزاجها عسلٌ وم     كَأَنَّ سبِيئَةً من بيـت رأْسٍ – 06
07 – غَـض مطَع ا أَوابِهيلَى أَنع     اجلَن هرصفَّاحِ هالت ن2(ـاُء ـم(  
08 – رِبا اَألشاإِذَا ممونَ يرذُك اُء      اتــداحِ الْفبِ الرطَيل ن3(فَه(  
ـَاُء      نولِّيها املْالَمةَ إِنْ أَلَمـــنا – 09   )4( إِذَا ما كَانَ مغثٌ أَو لح
  _ )5(  وأُسدا ما ينهنِهنا اللِّقَــاُء     ونشربها فَتتركُنا ملُــوكًا - 10

                                                        
. كأن على أنياا مخرا جملوبة من بيت رأس مزاجها عسل وماء ، أو كأن عليها طعم تفاح غـض :يقول  -  (2)  (1)

ستبأ ، فالسبيئة اخلمر ، مسيت بذلك ألا ت. شبه طعم رضاا بطعم مخر قد مزجت بعسل  وماء أو بطعم تفاح غض
  :أي تشترى لتشرب ، وال يقال ذلك إال يف اخلمر ، قال 

  .بغري مكاس يف السوام وال غصب    بعثت إىل حانوا فاستبأا
وبيـت رأس  . واالسم السباء ، والسباء يباعها ، ويف بعض النسخ كان خبيئة وهي املصونة املضنون ا لنفاستها

اة ومزاجها عسل مبتدأ وخرب ، وإما ناقصة ومزاجها بالنصب خـرب  ويكون إما ملغ. موضع باألردن مشهور باخلمر
أمالـه ، يصـف   : وقوله أو طعم غض عطف على سبيئة ، وهصره اجلناء أي . وعلى أنياا خرب كأن. وعسل امسها

  .ويف نسخه هصره اجتناء وهي أظهر. واجلناء هو اجلين ، وهو كل مثر جيتىن إلدراكه. التفاح بأنه أدرك ونضج
  .يفضل الراح وهي اخلمر على سائر األشربة. يقول إذا ذكرت األشربة مجيعا عدا الراح ، فهن هلا فداء  - (3)
يقول إن فرط منا من جراء شرب الراح ال نالم عليه وجنم بيننا شر وسباب أحلنا على الراح اللـوم ، وهـذا    - (4)

: الشر والقتال ، واللحاء : واملغث . أملنا أي أتينا ما نالم عليه: وقوله . فقوله نوليها املالمة أي حنيل عليها اللوم. شأا
  .السباب

قالوا وهذا البيت . تقول نهت فالنا إذا زجرته فتنهنه أي فكف وامتنع كأن أصله من النهي. الكف : النهنهة  - (5)
تدأ هـذه القصـيدة يف   كان حسان قد اب: قال مصعب الزبريي . آخر ما قاله حسان من هذه القصيدة يف اجلاهلية

وهجم حسان يوما على فتية مـن  : قال . عدمنا خيلنا إن مل تروها: اجلاهلية مث أكملها يف اإلسالم ، من عند قوله 
يا أبا الوليد ، ما أخذنا هذا إال منك ، وإنا لنـهم بتركهـا   : قومه يشربون اخلمر فنقم منهم ذلك وأنكره ، فقالوا 

  . ربها فَتتركُنا ملُــوكًا    وأُسدا ما ينهنِهنا اللِّقَــاُءونش: فيثبطنا عن ذلك قولك 
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  )1( داُءـتثري النقْع موعدها كَـ     عدمنا خيلَنا إِنْ لَم تروهـا - 11
12-  ياتـدعصةَ مناألع ارِينلُ الظِّ     با األسهافلَى أَكْت2(اُء ـَمع(  
  )3(ـــاُءتلَطِّمهن بِالْخمرِ النس     راتـتظَلُّ جِيادنا متمطِّـ – 13
  _ )4(وكَانَ الْفَتح وانكَشف الْغطَاُء      رناـَفَإِما تعرِضوا عنا اعتم – 14

                                                                                                                                                                                        

وقد عاب بعضهم حسان فزعم أنه ذا . هذا شيء قلته يف اجلاهلية ، واهللا ، ما شربتها منذ أسلمت: فقال حسان 
هلم من أنفسهم سيادة وشـجاعة  قصر يف الفخر ، فإنه إذا كانت اخلمر جتعلهم ملوكا وأسدا دل ذلك على أن ليس 

وقد فات هذا البعض أن حسان ليس بصدد مدح اخلمر واإلشادة ا ، وإمنا يقصد ... وإمنا أفادوا ذلك من الشراب 
  .إىل وصفها يف ذاا وأثرها يف نفس شارا ، وإمنا هو مذهب الشعراء يأخذ حسان أخذه ويسمت مسته

  60 -  59ص  ، الديوان 10إىل  6من : األبيات  -  _
ويف احلديث أنه دخل مكة عام الفتح مـن  . الغبار ، وكداء الثنية العليا مبكة مما يلي املقابر وهو املعلى: النقع  - (1)

ال محلتين رجلي إن مل تسر إليك ، وال : وقوله عدمنا خيلنا هو كقولك . يهدد قريشا ويتوعدهم حبرب حامية. كداء
هو من البديع أن حيلف املتكلم على شيء ؛ مبا يكون فيه فخر له وتعظيم لشـأنه أو  و. نفعين مايل إن مل أنفقه عليك

  .تنويه بغريه وتعظيم له ، أو دعاء على نفسه أو هجاء لغريه
يصف اخليل بأا لشوقها للحرب سلسة القياد ماضية ال تلوي على شيء ، وأن على أكتافها الرماح السمر أو  -  (2)

وجيوز املعىن املراد . لدماء ، فقوله يبارين األعنة ، أي أا جتاري األعنة يف اللني وسرعة االنقيادالرماح املتعطشة إىل ا
مصعدات ، : وقوله . يعارضنها يف اجلذب لقوة نفوسها وقوة رؤوسها وعلك حدائها –كما قال صاحب اللسان  –

ا األلسنة أن يضجع الفارس رحمه فريكض يبارين األلسنة مصغيات ومبارا: ذاهبات صعدا ، ويف نسخة أخرى : أي 
الظماء أي املشتاقة إىل الدماء . أمالت رأسها كأا تتسمع احلديث: الفرس ليسبق السنان ومصغيات من أصغت الناقة 

  .من قوله أنا ظمآن إىل لقائك
. ضها بعضارت اخليل ذهبت مسرعة ، وجاءت متمطرة أي جاءت مسرعة يسبق بعمتطَّ: قال صاحب اللسان  - (3)

مر مجع مخار وهو ما تغطي به املرأة واخلُ ، وتلطمهن مزيد لطمه يلطمه لطما ضرب خده أو صفع خده بكفه مفتوحة
هذا وكان اخلليل بن أمحد يروي هذا . هاديقول تبعتهم اخليل فتنبعث النساء يضربن خدود اخليل خبمرهن لتر. رأسها
وكأن سيدنا حسان رضي . بزة امللة بيدك لتنفض ما عليها من الرمادوالتلطيم ضربك خ، يطلمهن " يلطمهن " البيت 

اهللا عنه أوحي إليه ذا وتكلم به عن ظهر الغيب ، فقد رووا أن نساء مكة يوم فتحها ظللن يضربن وجـوه اخليـل   
  .لريددا

والفرق بينها وبني . عروفةوهي يف الشرع زيارة البيت احلرام بالشروط املخصوصة امل، أي أدينا العمرة : اعتمرنا  –(4)
واحلج يف وقت واحد يف السنة ، وال يكون إال مع الوقوف بعرفة ، أن العمرة تكون لإلنسان يف السنة كلها  ، احلج

كم خيلنا وأخليـتم لنـا   رإن مل تتعرضوا لنا حني تزو :يقول . الزيارة: يوم عرفة ، وهي مأخوذة من االعتمار وهو 
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15 – ي جِالَدوا لبِرإِالَّ فَاصمٍـوــــاُء      وشي نم يهاُهللا ف زع1(ي(  
  )2(لَيس لَه كـفَاُء وروح الْقُدسِ      وجِبِريلٌ رسولُ اِهللا فيـنا – 16
  )3(يقُولُ الَْحق إِنْ نفَع الْبــالَُء      وقَالَ اُهللا قَد أَرسلْت عبدا – 17
18 – قُوهدوا صفَقُوم بِه تهِدــ     شالَ نو قُومالَ ن ماُء ـفَقُلْت4(ش(  
  )5(َألنصار عرضتها اللِّقَـاُء هم ا     وقَاَل اُهللا قَد يسرت جندا – 19
20 – ـدعم نمٍ موي كُلِّ يا فــاُء      لَنجه الٌ أَوتق أَو ابب6(س( _  

                                                                                                                                                                                        

احلرام وزرناه ومت الفتح وانكشف الغطاء عما وعد اهللا به نبيه صلى اهللا عليه وسلم من فتح الطريق قصدنا إىل البيت 
إذ كان الفتح يف غري وقت احلج ، فقد مهد رسول  ، وهذا أيضا من موافقة الغيب لكالم حسان رضي اهللا عنه. مكة

  .رةاهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شهر رمضان ودخلها يف ذلك الشهر سنة مثان للهج
  61 -  60ص : ، الديوان  14إىل  11من : األبيات  -  _

التضارب بالسيوف  :فاجلالد. أما إذا مل تعرضوا عنا ونصبتم لنا حربا فاستعدوا حلرب مضمون لنا فيها النصر - (1)
ز اهللا فيه من يع :وقوله. اآلن محي الوطيس أي إىل موضع اجلالد: فقال ، ويف احلديث فنظر إىل جمتلد القوم . يف القتال

وهو أن ينصف املتكلم من نفسه أو ممن يتكلم من جهته فيضـطر  ، ف يشاء ، من البديع الذي يسمى الكالم املنص
و إنا أو إياكم لعلـى هـدى أو يف   : " السامع إىل اإلذعان له وال جيد سبيال إلنكاره واملنازعة فيه ، ومنه قوله تعاىل 

م األمر بني الفـريقني  وإمنا أُ ل ، وأن املخاطبني يف ضال، ومن معه على هدى فهو معلوم أن املتكلم " ضالل مبني 
  .إذ يرى املتكلم ساوى بينه وبني نفسه وأنصفه ،  وترك العناد، ليكون أدعى للمخاطب إىل اإلذعان للحق 

ـ . لقوهو من الطهارة خ ، روح القدس هو جربيل عليه السالم ، ألن القدس الطهارة - (2) إن روح  :ديثويف احل
ليس له كفاء أي : ، وقوله" وأيدناه بروح القدس: " ويقول اهللا يف صفة عيسى عليه السالم. القدس نفث يف روعي 

  .ليس له نظري
قـال  .واالختبار يكون يف اخلري والشر ، االمتحان : والبالء.يعين سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبدا  - (3)

  ." خلري والشر فتنةونبلوكم با" : تعاىل 
  .قتآمنت وصد : شهدت به  - (4)
غلبت عليهم الصفة فجرت جمرى األمساء ، وصارت كأا اسـم  ، ر النيب صلى اهللا عليه وسلم اأنص:األنصار  –(5)

أي قوي عليه وفالن ، من قوهلم بغري عرضة للسفر  :والعرضة. احلي ، ولذلك أضيف إليها لفظ اجلمع فقيل أنصاري
  .يريد أن األنصار أقوياء على القتال مهتها وديدا لقاء القوم الصناديد ، للشر قوي عليهعرضة 

  .معشر األنصار وقوله من معد يريد قريشا ألم عدنانيون: لنا يعين  - (6)
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   )1(ونضرِب حني تختلطُ الدماُء      فَنحكم بِالْقَوافي من هجانا – 21
  _ )2(فَأَنت مجوف نخب هـواُء      نُ عـنيأَالَ أَبلغْ أَبا سفْيا – 22

                                                                                                                                                                                        
  61 -  60 ص: ، الديوان  20إىل  15من : األبيات  -  _

فمن : إن كنت رحيا فقد القيت إعصارا : م معنا كما قيل مهما يكن من سبام وهجائهم وقتاهلم فه :ه قول  - (1)
ومن صمد لقتالنا ضربناه وعصفنا بـه ، فقولـه   ، ذعة املفحمة هجانا منهم رجعناه ومنعناه من أن يعود بقوافينا الال

  :قال جرير . أي مننع : كم ـحن
  إين أخاف عليكم أن أغضبا  أبين حنيفة أحكموا سفهاءكم 

  .ومن هجانا مفعول حنكم ، والقافية للقصيدة. منعوهم من التعرض يلأي ردوهم وكفوهم و ا
  .أي حني تلتحم احلرب، حني ختتلط الدماء : وقوله 

وقد ترمجنا له مفتتح هذه الكلمة وهذا البيت يف بعـض النسـخ   ، أبو سفيان هو ابن احلارث بن عبد املطلب  - (2)
  :هكذا

  ح اخلفاءمغلغلة فقد بر   ين ـأال أبلغ أبا سفيان ع
  :قال. الرسالة احملمولة من بلد إىل بلد : فالغلغلة، مغلغلة  : قوله

  ويف العتاب حياة بني أقوام    أبلغ أبا مالك عين مغلغلة
مأخوذ من براح األرض وهو البارز الظاهر، . وظهر ما كان خافيا وانكشف مروضح األ : برح اخلفاء ، أي : وقوله

أو الـتكلم أو   ، التفات وااللتفات العدول عن الغيبة إىل اخلطـاب  ، أنت جموف: قولهو. زال اخلفاء: وقيل معناه 
والعرب يستكثرون منه يرون الكالم إذا انتقل من أسلوب إىل أسلوب أدخل يف القلوب ، وأحسن لنشاطه و . العكس

ضيف دأم وهجرياهـم ،  أليس قرى األضياف سجيتهم وحنر العشار لل. أمأل باستدرار إصغائه ، وهم أحرياء بذلك
أفتراهم حيسنون قرى األشباح فيخالفون فيه بني لون ولون وطعم وطعم وال حيسنون قرى األرواح فال خيالفون فيـه  

أي جبان ال قلب له كأنه خايل اجلوف  ،  رجل جموف: جموف ،  يقال : وقوله . بني أسلوب وأسلوب وإيراد وإيراد
ـ  ، بئس العون على الدين قلب خنيب وبطن رغيب: رومثله النخب ويف األث، من الفؤاد  ـ . ه اهلـواء ـومثل ال ـق

  .أي نزعت أفئدم من أجوافهم خوفا" وأفئدم هواء : " اىلـتع
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   )1(وعبد الدارِ سادتها اإلِْمـاُء      بِأَنَّ سيوفَنا تركَتك عـبدا – 23
24 – هجوت محمأَا فَدجبت عنه     وعناِهللا د ي ذَفالْ اكـج2( اُءز(  
  )3(فَشركُما لخيرِكُما الْفـداُء      ٍءـفكُبِ هلَ تسلَو وهجهتأَ – 25

                                                                                                                                                                                        
  63 -62ص : ، الديوان  22إىل  21من : البيتان  -  _

لباء عليه ألنه مضمن معـىن  مردود إىل قوله ، أبلغ أباسفيان يف حكم املفعول الثاين له ، وأدخل ا: بأن سيوفنا  - (1)
اللـواء والسـقاية    –وال يـزال   –بطن من قريش كان هلم  :وعبد الدار. يريد ذليال، تركتك عبدا : وقوله . أخري

إنكم ضيعتم اللواء يوم بدر ، فأصابنا مـا قـد رأيـتم ،    : واحلجابة والرفادة ، ويف غزوة أحد ، قال هلم أبو سفيان 
نكفيكموه ، فغضبوا له ، وإمنا أراد أبوسفيان بن حرب حضهم على الصرب والثبات ، فكان فادفعوا اللواء إلينا فنحن 

  ،مث أخذه سعيد بن أيب طلحة ، وهو أسيد. أول من أخذ اللواء منهم طلحة بن أيب طلحة ، وهو األوقص ، فقتله محزة
بن ثابت بن أيب األقلح ، مث أخذه  فقتله عاصم، فقتله سعيد بن أيب وقاص ، مث أخذه مسافع بن طلحة بن أيب طلحة 

أبو اجلالس بن طلحة ، فقتله عاصم أيضا ، مث أخذه كالب بن طلحة فقتله عاصم أيضا مث أخذه احلارس بن طلحـة  
تل ، فأخذه عبد هلم أسود يسمى فقتله قزمان حليف األنصار ، مث أخذه قاسط بن شريح بن عثمان بن عبد الدار ، فقُ

  .فلعل حسان يشري إىل هذا) اجتمعوا حواليه ( به  ، مث أخذته امرأة منهم فالثوا صوال فقتل وهو يف يده
جزاؤك على اهللا : روى أن رسول اهللا حني مسع منه ذلك قال ي. املكافئة على الشيء  إن خريا وإن شرا: اجلزاء  - (2)

  .اجلنة يا حسان
. نظرائـه وما كان ينبغي أن جوه ولست من أكفائه :يقول . استفهام إنكاري ؟ يف قوله أجوه : االستفهام – (3)

 شاقٍأو م والٍكذلك على أسلوب الكالم املنصف الذي كل من مسعه من م جارٍ، فشركما خلريكما الفداء : وقوله 
م من التقرير البليغ داللة غري خفية على من هو ده ما قُميويف درجة بعد تقد. قال ملن خوطب به قد أنصفك صاحبك

ولكن التعريض والتورية أفضل باادل إىل الغرض وأهجم بـه  . ومن هو يف الضالل البني، الفريقني على اهلدى من 
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  _ )4(أَمني اِهللا شيمتـه الْوفَــاُء     هجوت مباركًا برا حنِيفًـا - 26
  
  
  
  
  
  

27 – كُمنولَ اِهللا مسو رجهي ناءُ     فَمــوس هرصنيو هحدمي1(و(   
  )2(لعرضِ محمد منكُم وِقَـاُء     فَإِنَّ أَبِي و والده وعرضـي – 28
29 – يو لُـــؤنب ثْقَفَـنا تفَــاُء     فَأَمش ملَهةَ إِنَّ قَتمذَي3(ج(  

                                                                                                                                                                                        

 وإنَّ، علم اهللا الصادق مين ومنك : شوكته باهلوينا وحنوه قول الرجل لصاحبه  وفلِّ، على الغلبة مع قلة شغب اخلصم 
  .أحدنا لكاذب مث استشهد ببيت حسان هذا

كل واحدة إىل أختها ،نفاء ، وهو الذي متيل قدماه ل حارجل أحنف ورِج: امليل من قوله  : ف يف األصلاحلن - (4)
  .ف عن الباطل و مييل إىل احلق ويدين بهمن هذا فهو الذي يتحن: ورجل حنيف  .بأصابعها

  64  -  63 ص: ، الديوان  26إىل  23 من :األبيات  -  _
كل أولئـك  ، وهجاؤكم إياه ، ، فمدحكم لرسول اهللا ونصرتكم له  فلستم هناك ما دام األمر كذلك :يقول – (1)

ؤبه بكم ، وهو مـن العـزة   ألنكم من اهلوان حبيث ال ي، وال ينفعه مدحكم ونصركم ، هجاؤكم  هسواء ، ال يضر
نال منه وال يرتقى إليهواملنعة والوجاهة حبيث ال ي.  

. املدح والذم من اإلنسان سواء كان يف نفسه أم يف سلفه أم من يلزم أمره هو موضع: قال ابن األثري : العرض - (2)
أما العرض يف بيت حسـان  . عرض الرجل أسالفه وآباؤه: عرض الرجل نفسه ال غري ، وقال غريه : وقال ابن قتيبة 

والـده وآبـائي   فـإن أيب و :فاملراد به نفسه ، ومن يذهب إىل أن العرض األسالف واآلباء ، يقول إن حسانا أراد 
أتـى  " ولقد أتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظـيم  : " فأتى بالعموم بعد اخلصوص ، كقوله عز وجل ، وأساليف 

كل ما وقيت به شيئا ، مصدر وقيـت الشـيء   ، بالعموم بعد اخلصوص ، والوفاء والوقاية بتثليث الواو يف األخرية 
  .حفظته وصنته ومحيته

وقاك اهللا يا حسان حر النار: قال السيد الرسول صلوات اهللا عليه ، ان هذا البيت روى أنه ملا بلغ حسي.  
حي جذمية فإن قتلهم إيـاهم  ، ت لؤي هذا احلي دإن وج: يقول . مفعوله: فاعل تثقفن ، وجذمية  :بنو لؤي - (3)

إن الشرطية وما الزائدة وتثقفن من فهي  ،أي فإن  ، فأما : فقوله. شفاء ملا يف الصدور ، وقد علل ذلك بالبيتني بعده
  .أدركه وظفر به :ثقفه يثقفه
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  _ )4(فَفي أَظْفَارِنا منهم دمــاُء    أُولَئك معشر نصروا علَينـا – 30
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )1(وحلْف الْحرث بنِ أَبِي ضرارٍ   و حلْف قُريضة منا بـراُء  – 31

                                                        
أي نصروا علينا أعـداءنا ، ومـن مث   : يريد جذمية ، ونصروا علينا : أولئك ، تقليل ملا قال يف البيت السابق  - (4)

  .سننتقم منهم ونبطش م ، ونفترسهم افتراس السباع الضارية ، ففي أظفارنا منهم دماء
  65 - 64ص : ، الديوان  30إىل  27من : ات األبي -  _

احلارث بن أيب ضرار بن خبيب بن احلارث بن عائذ بن مالك بن املصطلق أبو مالك اخلزاعي ، مث املصطلقي  - (1)
تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم جورية بنت احلارث بن أيب ضـرار ،  : " قال ابن اسحاق . والد جويرية أم املؤمنني

ايا بين املصطلق ، فوقعت يف السهم لثابت بن قيس فأقبل أبوها احلارث لفداء ابنته ، فلما كان بالعقيق وكانت يف سب
يـا  : نظر إىل اإلبل اليت جاء ا للفداء فرغب يف بعريين منها فغيبها يف شعب من شعاب العقيق مث أتى النيب فقـال  

فأين البعريان اللذان غيبـت بـالعقيق يف   :   عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا: حممد، أصبتم ابنيت وهذا فداؤها 
فأسـلم  . أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا ، فواهللا ما اطلع على ذلـك إال اهللا : رث اشعب كذا ، فقال احل

وأسلم معه ابناه وناس من قومه ، وكان احلارث يقود بين املصطلق الذين ساعدوا قريشـا علـى حـرب    ، رث ااحل
لمني يف أُحد فكان قائدهم يف غزوة بين املصطلق املعروفة واليت أسرهم فيها املسلمون وكان من بـني األسـرى   املس

  .جويرية بنت احلارث أم املؤمنني
 –أهلكـوا   –فأما بنو قريظة فإم أبريو . حيان من اليهود الذين كانوا باملدينة: وقريظة هم بنو قريظة إخوة النظري 

هرم املشركني على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أمر يقتل مقاتلتهم وسيب ذراريهم واستفاءة لنقضهم العهد ومظا
  .أمواهلم ، وإما بنو النظري فإم أجلوا إىل الشام ،
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  )2(لسانِي صارِم الَ عيب فيــه   و بحرِي الَ تكَدره الدالَُء  – 32

  :)ε(وقال أيضا ميدح الرسول 
  ي   وأَجملُ منك لَم تلد النساُءوأَحسن منك لَم تر قَطُّ عينِ – 33
  _خلقْت مبرًءا من كُلِّ عيـبٍ   كَأَنك قَد خلقْت كَما تشاُء  – 34

  
  
  
  
  
  

  
  الباءقافیة 

  :وقال أيضا 
  )1(متكَلِّم لمحـاوِرٍ بِجــوابِ    هلْ رسم دارِسة الْمقَامِ يبــابِ – 35
36 – ـمهزِينلُولَ يا الْحبِه تأَير لَقَدابِ    وساَألح باقثَو وهجالْو 2(بِيض(  

                                                                                                                                                                                        

  . وقد حالفه حمالفة وحالفا فهو حلفه وحليفه. العهد النه ال بعقد إال باحللف أي اليمني: واحللف 
الغزير  ، وشبه شعره بالبحر الصايف البعيد الغور، أي القاطع يقطع ألسنة األعداء  ، الصارمشبه لسانه بالسيف  -  (2)
الء اليت يستقى ا معروفة واحدها فال تكدره الدالء ، كما ال ينال من شعره نقد ناقد وال طعن معاند ، والد،  املاء 

  .دلو يذكر وبؤنث والتأنيث أعلى وأكثر
  66 -65ص : ، الديوان  34إىل  31: األبيات  -  _

  :قال ابن أيب ربيعة. أحد اليباب عند العرب الذي ليس فيه -  (1)
  رجع السالم أولو أجابـا     ما على الرسم بالبليني لو بني

  لف أمسى من األنيس يبابا     ر ذي العشرية فالصا صفإىل ق
  .واملعىن ظاهر. وقوله جبواب متعلق مبتكلم

واحلسب الثاقـب الـنري   . وهو مجع حال مثل شاهد وشهود ، قام ، واحللول األحياء اتمعةا أي بدارس امل - (2)
املشرق املتوقد وعلم ثاقب من هذا ، واحلسب ما يعده اإلنسان من مفاخر آبائه والفعال الصاحل ، ويزينهم أي يزين 

  .احللول
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37 – ِةرِيـدكُلِّ خ كْرذو اريالد عـابِ    فَدكَع يثدالْح ةاَء آنِسضي3(ب(  
  )4(أَلِّبِني غضـــابِمن معشرٍ مت   واشك الْهموم إِلَى اإللَه وما ترى – 38
  _ )5(أَهلَ الْقُرى وبوادي اَألعـرابِ    أَموا بِغزوِهمِ الرسولَ وأَلْبســوا – 39
  
  
  
  
  

   )1(متخمطين بِحلْية اَألحــزابِ    جيش عيينةُ وابـن حربٍ فيهِـم – 40
41 – دوا الْمدرى إِذَا وتواحجتار نةَ وـالَبِ   يمِ اَألسنغم و بِيـلَ الن2(قَت(  

                                                        
ط ، وقيل احليية الطويلة السكوت اخلافضة الصوت البكر اليت مل متسس ق: قال يف اللسان  ، اخلريدة من النساء - (3)

  .اخلفرة املتسترة قد جاوزت اإلعصار ومل تعنس ، وكعبت اجلارية فهي كعاب وكعب د ثديها
  .بت اجليش إذا مجعته ، وتألبوا جتمعواب إليك القوم أتوك من كل جانب ، وألَّألَّ :  يقال ، متجمعني : متألبني – (4)
(5) - لبست األمر على القـوم لبسـا إذا   : يقال . دوا والرسول معهم ، أموا وألبسوا أي خلطوا وشبهوا قص: وا أم

 :وسلم فيقولـون  ، شبهته وجعلته مشكال ، وكان رؤساء الكفار يلبسون على ضعفتهم يف أمر النيب صلى اهللا عليه
ا ملكا لقضي األمر مث ال ينظرون ولو جعلنا ولو أنزلن. وقالوا لوال أنزل عليه ملك" قال تعاىل . نزل عليه ملكفهال أُ

رء ولبِسنا بالم واحدة وقُ. أي خللطنا عليهم ما خيلطون على ضعفتهم  "ملكا جلعلناه رجال وللبسنا عليهم ما يلبسون 
  .عفة الناسواملراد بأهل القرى وبوادي األعراب ض، وتشديد الباء للمبالغة 

  67 -ص : وان ، الدي 39إىل  35من : األبيات  -  _
  

أسلم بعد الفـتح  ،كان يقود غطفان يف غزوة اخلندق ،عيينة هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري  -  (1)
شديد الغضب  :طورجل متخم. وكان قائد قريش يف غزوة اخلندق، سفيان بن حرب : وقيل قبله ، وابن حرب أي 

  :يد بن أيب كاهل قال سو .التطمت أمواجه :ط البحروختم، له ثورة وجلبة 
يه ذو عباب زبد آذ  مط التيار يرمي بالقلعخ  

بصورة األحزاب وأظنـها حبلبـة    : حبلية األحزاب أي: وقوله . الصخر ، أي يرمي بالصخرة العظيمة: يعين بالقلع 
ك و جاءوا من كـل  لبوا علياجتمعوا وتألبوا من كل وجه وأج ، حلب القوم: من قوهلم ، األحزاب بالباء املوحدة 

مث يسكت من غري أن يكون منـه   ، ضرب للرجل يصخب وجيلبي ، حلبت حلبتها مث أقلعت: ومن أمثاهلم ، أوب 
  . ة تألبوا وتظاهروا على حرب النيب صلى اهللا عليه وسلميظَرِشيء ، األحزاب هم قريش وغطفان وبنو قُ
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  )3(ردوا بِغيظهِمِ  علَى اَألعقَـابِ    وغَـدوا علَينا قَادرِين بِأَيديهِـمِ – 42
43 – ـمهعمج قفَرت  فَةصعوبِ مبــابِ   بِهباَألر ديس كبر ودنج4(و(  
44 – ــمالَهتق نِنيمؤالْم كَفَى اِإللَهابِ    وثَـو ريرِ خي اَألجف مهأَثَابو_  
  
  
  
  

45 –  ـمهنع جطُوا فَفَرا قَنم دعب نــابِ   مها الْونيكلم ـصزِيلُ نن1(ت(  
46 -  ابِــهحصو دمحم نيع أَذَلَّ  فَأَقَر ـــابِ وتركَذِّبٍ مكُلَّ م  
47 -  ابِــهيونَ ثلْكُفْرِ درٍ لعشتسابِ   مـِر اَألثْـو   )2(والْكُفْر لَيس بِطَاه

                                                                                                                                                                                        
 احلرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من ثياب وسالح وهو ما يأخذه أحد القرنني يف، مجع سلب : األسالب - (2)

  .مسلوب: ودابة وهي فعل مبعىن مفعول أي 
وقوله . حىت إذا وردوا املدينة :من قوله، دوا جواب إذا ر: وقوله ، بقوم  : بأيدهم أي: فقوله . القوة : األيد – (3)

  .أي مغتاظني : بغيظهم
فهي عاصف ومعصفة اشتد هبوا ،  –يف لغة أسد  –ت الريح وأعصفت فوعص ،بوب متعلق بتفرق بعده  - (4)

إن هؤالء األحزاب شتت اهللا مشلهم بالريح العاصفة وجبنود ربـك  : عطف على هبوب يقول ، وجنود ربك : وقوله 
رحيا وجنودا مل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها :" وهم املالئكة قال تعاىل 

وأمر املالئكـة   ، ت التراب يف وجوههمبعث اهللا صبا باردة يف ليلة شاتية فأحصرم وسفَّ : قال الزخمشري". تروها 
ذف يف وقُ، وأكفأت القدور ، وماجت اخليل بعضها يف بعض ، وأطفأت النريان ، فقلعت األوتاد وقلعت األطناب 

م الرعب ، وكبأما حممد فقـد بـدأكم   : فقال طليحة بن خويلد األسدي . نبات عسكرهمرت املالئكة يف جقلو
  .فازموا وكفى اهللا املؤمنني شر القتال ، بالسحر فالنجاء النجاء

  69 -  68ص : ، الديوان  44إىل  40من : األبيات  -  _
لن ينصره اهللا فليمـدد   من كان يظن أن: " يريد قول جل شأنه  ، ترتيل نص مليكنا: وقوله . يئسوا:  قنطوا  - (1)

واملعىن أن .هذا كالم دخله اختصار : قال الزخمشري. " بسبب إىل السماء مث ليقطع فلينظر هل يذهنب كيده ما يغيظ 
اهللا ناصر رسوله يف الدنيا واآلخرة فمن كان يظن من حاسديه وأعاديه أن اهللا يفعل خالف ذلك ويطمع فيه ويغيظه 

من بلغ منه الغيظ كل مبلغ  .سعه وليستفرغ جمهوده يف إزالة ما يغيظه بأن يفعل ما يفعلأنه يظفر مبطلوبه فليستقص و
  .فلينظر وليتصور يف نفسه أنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر اهللا الذي يغيظه ،فاختنق  حىت مد حبال إىل مساء بيته
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48 -  ـهانفَأَر ي قَلْبِهـَاُء ف   _ )3(في الْكُفْرِ آخر هذه اَألحقَــابِ  علق الشق
  
  
  
  
  
  

  :وقال أيضا 
49 –   فْتريبِ عقِ الْقَشري الْويِ فحطِّ الْويــبِ   كَخبِالْكَث بنيز يار1(د(  

                                                                                                                                                                                        
نسان دون ما سواه يف الثياب ، صفة أخرى ملكذب ، والشعار يف اللغة ما ويل شعر جسد اإل :مستشعر للكفر  - (2)

ومن . أنتم الشعار والناس الدثار ، أي أنتم اخلاصة والبطانة: ويف حديث األنصار . الثوب الذي فوق الشعار: والدثار 
  .ااز استشعر اخلوف واهلم ، أي لزق به لزوق الشعار من الثياب باجلسد ، ومن هذا مستشعر للكفر يف بيت حسان

الرين ما غطى : وقوله فأرانه. والشقاء والشقاوة والشقوة ضد السعادة. صفة ملكذب أيضا: ء بقلبه علق الشقا - (3)
مـن  ". بل ران على قلوم ما كانوا يكسـبون كالَّ :" قال تعاىل . على القلب وركبه من القسوة للذنب بعد الذنب

فتكـون يف  ، لعله يريد بسبب الكفـر  : فر وقوله يف الك. إذا غلب على عقله ،  ران عليه الشراب والنعاس : قوهلم
دخلت امرأة النار يف هرة فال هي أطعمتها وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض ، وجيوز أن يكون : سببية مثل 

وهو رجل من طيء نزل به رجل من بين شيبان : " قال أبو زبيد يصف سكرانا . إمالة للكفر : معىن فأرانه يف الكفر 
افتخر ومد يده فوثب عليه الشيباين فقطع يـده   ، فلما أسرع الشراب يف الطائي. أحسن إليه وسقاهفأضافه الطائي و
  ":فقال أبو زبيد

  نعمة وشواء يف شراب و ا   ـظل ضيفا أخوكم ألخين
  مث ملا رآه رانت به اخلمـــر وأن ال ترينه باتقـاء
  مل يهب حرمة الندمي وحقت  يا لقومي للسوأة السوآء

  .واألحقاب الدهور. غلبت على عقله وقلبه فأمالته: ت به اخلمر أي فقوله ران
  69ص : ، الديوان  48إىل  45من  : األبيات  -  _

ما اجتمع واحدودب واجلمع أكثبة وكثب وكثبان وهـي   :لقطعة تنقاد حمدودبة ، وقيلا: الكثيب من الرمل - (1)
  : قال لبيد . وحي مثل حلى وخلي :ى ذلك مجعوا فقالواالكتابة واملكتوب والكتاب ، وعل :والوحي. تالل الرمل

خلقا كما ضمن الوحي سالمها      ي رمسها فمدامع الريان عر  
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50 –  نـَو   )2(من الْوسمي منهم سكُــوبِ    تعاورها الرياح و كُلُّ جـ
51 –  ـتسأَم لَقًا وا خهمسى رسبِيـــ  فَأَما الُحنِهاكس دعا بابب3(بِ ي(  
  )4(ورد حزازةَ الصدرِ الْكَئيــبِ    فَدع عنك التذَكَّر كُلَّ يــومٍ  – 52
53 –  يــهف ـبيي الَ عبِالَّذ ربخارِ الْكَــذُوبِ    وبرِ إِخقٍ غَيدبِص_  
  
  
  
  
  
  
  
  

54 –  ا فرٍ     لَنــداةَ بغَد يكلالْم عنا صيـبِ بِمصالن نن ميرِكش1(ي الْم(  

                                                                                                                                                                                        

اجلديد ، شبه حسان آثار الديار بالسطور يف الورق وهو  :أراد لبيد ما يكتب يف احلجارة وينقش عليها  ، والقشيب
  .معىن تعاوره الشعراء

تقرأها على أا فعل مضارع حبذف إحدى التائني أي تتعاورها ، وإما على أا فعل ماض أي  ا أنإم: تعاورها  - (2)
جنوبا ومرة  بومعىن قوهلم تعاورت الرياح رسم الدار تداولته فمرة ُ: قال األزهري . تعاورها كل من الرياح واملطر

  :مشاال ومرة قبوال ومرة دبورا ومنه قول األعشى
  الصيـ         ـف برحيني من صبا ومشال دمنة قفرة تعاورها

مطر أول الربيع وهو بعد اخلريف ، مسي بذلك ألنه يسم األرض بالنبات مث يتبعه الويل يف صميم الشتاء مث  : والومسي
وأصل االمام ذوبان الشيء بعد  ، ومنهم سائل. السحاب األسود : واجلون . واملراد هنا املطر مطلقا. يتبعه الربعي

  .دائم اهلطالن : وسكوب. ه وصالبته مثل الثلج إذا ذابمجود
  .الذي ليس فيه أحد إذ هو خراب : واليباب ، ت به األرضوسو ، باليا إذ عفته الرياح واألمطار: خلقا  - (3)
يقـول ال  . ما حز يف القلب وأوجعه من غيظ وحنوه واجلمـع حـزازات   :واحلزازة. رد الشيء صرفه ورجعه - (4)

  .من ذكرى الديار واألحبة ، فدع هذا واصرفه عنك واصرف بصرفه ما ال يوجعك ويهيج شجنك جدوى مثة
  72 -  71 – 70ص : ، الديوان  53إىل  49من : األبيات  -  _
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  _ )2(بدت أَركَانه جِنح الَغيـــوبِ    غَداةَ كَأَنَّ جمعهم حـــراُء  – 55
  

  )1(كَأُسد الُغابِ مردان و شيـبِ     فَوافَيناهم منا بِجمـــــعٍ - 56
                                                                                                                                                                                        

ر بالذي صنعه املليك جل شأنه لنا من احلظ ضد خب :يقول. بالذي ال عيب فيه :بدل من قوله : مبا صنع املليك - (1)
وكانت غزوة بدر الكربى يف رمضان يف السنة الثانية للـهجرة  . احلظ من كل شيء :والنصيب. بدراملشركني يوم 

مائتان ونيف وأربعون مـن  : وثالثة عشر رجال  ةخرج صلى اهللا عليه وسلم لثالث خلون من رمضان ومعه ثالمثائ
فلما أحس أبو . وهي آيبة من الشاماألنصار ، والباقون من املهاجرين ومعهم فرسان وسبعون بعريا ليعترض عري قريش 

سفيان بذلك استأجر راكبا ليأيت قريشا وخيربهم اخلرب ، فلما علموا بذلك أدركتهم محيتهم ، وخافوا على جتـارم  
أما أبو سفيان فقد . وكان عدة من خرج منهم تسعمائة ومخسني رجال معهم مائة فرس وسبعمائة بعري. فنفروا سراعا

ة وسار متبعا ساحل البحر فنجا وأرسل إىل قريش يعلمهم بذلك ويشري عليهم بالرجوع فقال أبو ترك الطريق املسلوك
فنقيم فيه ثالثا ننحر اجلزور ونطعم الطعـام   –بئر يف اجلنوب الغريب من املدينة  –ال نرجع حىت حنضر بدرا : جهل 

وسار جيش املسـلمني  ، وصلوا وادي بدر  وساروا حىت. أبدا نافال يزالون يهابون ، ونسقي اخلمر وتسمع بنا العرب
وكان من دعائه صلى اهللا عليه ، ين للسيد الرسول عريش فوق تل مشرف على ميدان احلرب وب ، حىت نزلوا قبالتهم

سـيهزم  : مث خرج من العريش وهو يقـول  . اللهم أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إن شئت مل تعبد: وسلم إذ ذاك 
وتبعهم املسلمون يقتلون ، زم املشركون اشتد القتال ومحي الوطيس فلم تكن إال ساعة حىت همث . اجلمع ويولون الدبر

. ستشهد من املسلمني إال أربعة عشـر ومل ي ، تل من املشركني حنو السبعني وكان األسر كذلك سبعنيفقُ .ويأسرون
صلى اهللا عليه وسلم يف مغازيـه إذا مـر   من سنته  نألنه كا) بئر ببدر( وأمر الرسول بإلقاء قتلى املشركني يف قليب 

مث قام السيد الرسول على القليب فجعـل ينـادي   . ال يسأل أصاحبها مؤمن أم كافر، جبيفة إنسان أمر ا فدفنت 
ركم أنكم كنتم أطعتم اهللا ورسوله فإنا وجدنا ما أيس: املشركني بأمسائهم وأمساء آبائهم يا فالن ، يا فالن بن فالن 

كلم من أجساد ال روح فيها ؟ يا رسول اهللا ما ت: فهل وجدمت ما وعد ربكم حقا ؟ فقال عمر ، بنا حقا قد وعدنا ر
ينـاديهم  : وكل ذلك أشار إليه حسان بقوله بعد أبيات . والذي نفس حممد بيده ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم :فقال

  .إخل... رسول اهللا ملا قذفناهم كباكب يف القليب 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  :ث ، ويف احلديث ؤنر ويذكَّجبل مبكة معروف ي)بالكسر واملد ( :حراء – (2)
قال. أظنه أراد الغيوب مجع غيب من األرض وهو ما اطمأن منها: نح الغيوب وجِ. يف حراء: يتعبد : ث يتحن:  

  .أراهط بالغيوب وبالتالع  إذا كرهوا اجلميع وحل منهم 
ئنة مه حسان جيش املشركني جببل حراء ، وقد تكشف جوانبه بني أرض مطشب. وب أي جانبها وناحيتهانح الغيوجِ

منخفضة ، والعسكر اجلرار يشبنح الليله باجلبل ، وجب .نح الغروب يريد حني متيل الشـمس للغـروب ،   روى جِوي
  .وذلك أجود

  .72و  71ص : ، الديوان  55إىل  54من : البيتان -  _
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57 – وهرآز قَـــد دمحم ـاموبِ     أَمري لَفْحِ الْحاِء فدلَى اَألع2(ع(  
58 – فَـــاتهرم ارِموص يهِمدـوبِ     بِأَيي الْكُعاظبٍ خرجكُلُّ م3(و(  
  )4(بنو النجارِ في الدينِ الصليـبِ     بنو اَألوسِ الْغطَارِف آزرتــها – 59
  )5(و عتبةً قَـد تركْنا بِالْجبــوبِ    صرِيـعـــا فَغادرنا أَبا جهلٍ – 60
  )6(ذَوِي حسبٍ إِذَا نسبوا نِسيـبِ     وشيبةَ قَد تركْنا في رِجـــالٍ – 61
ـَّا – 62   _ )7(قَذَفْناهـم كَباكب في الْقَليـبِ    يناديهِم رسولُ اِهللا لَمـــ
  
  
  

                                                                                                                                                                                        
مجـع   :مردان وشيب صفة جلمع ، واملردان: يصف جيش املسلمني الذين وافوا قريشا يف غزوة بدر ، قوله  -  (1)

  .كأسد الغاب أي شجاعة وإقداما:وقوله . مجع أشيب ويف نسخة أخرى يف مرد وشيب :أمرد ، والشيب
الظهــر  : القـوة ، واألزر  " : زري أشدد به أ" واألزر يف قوله تعاىل . عاونوه وقووه وشدوا أزره: آزروه  -  (2)

أحرقته ويف نسخة أخرى يف رهـج   ، أي ه النار والسموم حبرها ووهجهاولفح احلروب من لفحت. الضعف: واألزر 
  .احلروب

وخاضي الكعـوب  . أي رمح مترس باحلروب: وكل جمرب . سيوف قواطع رقت حواشيها: صوارم مرهفات  - (3)
اد كل رمح ممتلئ األنابيب غليظاكعوب غليظة صلبة ، أر اأي أ.  

  .أي املتني: والدين الصليب. غطريف وهو السيد . ج: الغطارف  -  (4)
قال األصمعي . فإذا رجل أبيض رضراض، ويف احلديث أن رجال مر جببوب بدر ، األرض الغليظة : اجلبوب  -   (5)

  .األرض الغليظة: اجلبوب 
سر كذلك حنو السبعني ومن وأُ ، حنو السبعني –غزوة بدر  –هذه الغزوة  تل من املشركني يفأسلفنا أنه قُ -  (6)

وأمية بن خلف  ،واجلراح والد أيب عبيدة  ، وأبو البحتري بن هشام،والوليد بن عتبة  ، عتبة وشيبة ابنا ربيعة: القتلى 
ولدا أيب أحيحة سعيـد وعبيدة والعاص ،ونوفل بن خويلد ، وأبو جهل بن هشام ، وحنظلة بن أيب سفيان  ، وابنه

وقد قتلهما السيد الرسول وهو ، والنضر بن احلارث ، ومن األسرى عقبة بن أيب معيط . وغريهم كثري ، ابن العاص
ليتهم وذوي وأنه قتل يف هذه املعركة مجاعة كبرية من رجاالت قريش وع .راجع ، فأنت ترى مصداق قول حسان

  .  احلسب والنسب منهم
هو قليب بدر الذي قذف فيه من قتل من قريش : والقليب . مجع كبكبة وهي اجلماعة من الناس: كباكب  -  (7)

  .كما أسلفنا
  73 - 72ص : ، الديوان  62إىل  56من : األبيات  -  _
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63 – ا أَلَمـ    )1(وأَمر اِهللا يأْخـذُ بِالْقُلُـــوبِ     تجِدوا حديثي كَانَ حـق
ـُوا – 64   _صدقْت وكُنت ذَا رأْيٍ مصيـبِ     فَما نطَقُوا ، و لَو نطَقُوا لَقَال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
أمل جتدوا اخل وقد تقدم ذكر : أن سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يناديهم بقوله  :أمل جتدوا إخل أي -  (1)
  .كذل
  73ص : ، الديوان  64 – 63: البيتان  -  _
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  قافیــة الدال
   )ε(عنه ميدح النيب ) ψ(وقال حسان 

65 –  ـــدهشيو لُوحي ودهشاِهللا م نم     ــماتخ ةــوبلنل هلَيع 1(أَغَر(  
66 –  ـَد   )2(وضم اِإللَه اسم النبِي إِلَى اسمه    إِذَا قَالَ في الْخمسِ الْمؤذِّنُ أَشه
  )3(الْعرشِ محمود وهذَا محمــد وشق لَه من اسمه ليجِلَّـــه    فَذُو  – 67
68 –  دبعضِ تي اَألرثَانُ فاَألو لِ وسالر نم    ةـــرفَتأْسٍ وي دعا بانأت بِي4(ن(  

                                                        
(1)  - كرمي األفعال واضحها على املثل ، واألغر من الغرة بياض الوجه ، وقوله عليه للنبوة خامت من اهللا ، جيوز :  أغر

مت النبوة وأن يكون املراد خا، يلوح ويشاهد  ةطابع النبو، أن يكون املراد عليه من إشراقه وتأللؤه ومن مجيع خصاله 
وقيل كغدة عند ، على حقيقته ، وخاتِم النبوة بفتح التاء وكسرها ، قيل إنه شامة خضراء أو سوداء حمتفرة يف اللحم 

أن ولد ، والذي يظهر أنه من اختصاصه صلى اهللا  دبع : قيلو،  به قيل ولد عليه السالم .غضروف كتفه اليسرى
  .نيعليه وسلم ألنه إشارة إىل أنه خامت النبي

  .إذا قال يف اخلمس املؤذن أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا: قوله  -  (2)
لب اوهذا البيت ليس من قول حسان وإمنا هو أليب ط، وشق له من امسه  : قوله فذو العرش حممود بيان لقوله -   (3)

  .ذف حرف من أوله وهو الواوأي حفيه خرما  وأصل البيت شق له دون واو على أنَّ ، ضمه حسان شعره
واألوثان : ما بني كل رسولني من رسل اهللا عز وجل من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة ، وقوله : الفترة  -  (4)

كل متثال من خشب أو حجارة أو ذهب : أصل األوثان عند العرب : الواو واو احلال واألوثان مجع وثن ، قال مشر 
  :مه النصارى وثنا وقالوقد مسى األعشى الصليب تعظِّ ، وكانت العرب تنصبها وتعبدها، وها أو فضة أو حناس أو حن

  كطوف النصارى ببيت الوثن    تطوف العفاة بأبوابــه
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69 –   ــدهنيلُ الْمقالص ا الَحكَم لُوحا     ييادهرا ونِيتسا ماجرى سس5(فَأم( _  
  
  

70 –  ـدمحفَاَهللا ن الَما اِإلسـنلَّمع ـــةً    ونج ـَّر   )1(وَ أَنذَرنا نارا وبشـ
  )2(بِذَلك ما عمرت في الناسِ أَشهد      وأَنت إِلَه الْخلْقِ ريب وخالـــقي – 71
72 –  نلِ مقَو ناسِ عالن بر تالَيعاتعد     ــدجأَملَى وأَع تا أَنإِلَه اكوس  
73 – كُلُّـه راَألم اُء ومعالنو لْقالْخ لَك      ـــدبعن اكأَيي ودهتسن اك3(فَإِي(  

  .وأصحابه يوم بدر)ε(وقال أيضا يذكر رسول اهللا 

                                                                                                                                                                                        

: مت على النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف عنقي صليب من ذهب فقال يل قد ، أراد الصليب ، وقال عدي بن حامت
م جعل الصنم و الوثن كل ماله جثة معمولة من جواهر األرض أو من اخلشب واحلجارة الق هذا الوثن عنك ، وبعضه

  .والصنم الصورة بال جثة ، عبدنصب فتعمل وتت، كصورة اآلدمي 
مثل السراج الذي  :أي" وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا :" فأمسى سراجا مستنريا ، قال تعاىل : قوله  -   (5)

اجا ، فهو عليه السالم يهتدى به مثل الشمس ، ألن من معاين السراج الشمس ، وجعلناه سراجا وهيستضاء به ، أو 
  .يلوح أي يلمع ملعان السيف الصقيل: يف الظالم ، وقوله 

  135 - 134ص : الديوان  – 69إىل  65من : األبيات  -  _
ـ : محذِّر ، وقوله ف الُخور املُنذواملُ ، اف منهخفاإلنذار اإلعالم والتحذير مما ي: فأنذرنا نارا : وقوله  - (1) ر وبش
شارة املطلقة ال تكون إال باخلري و إمنا تكون بالشر إذا كانت والبِ ،  فرح : ر بهشفب، بشره وأبشره : ة ، تقولـجن

فـاهللا   :وقوله وعتابك السيف ، ، حتيتك الضرب :ومثل هذا قوهلم. " فبشرهم بعذاب أليم : " كقوله تعاىل، مقيدة 
  .إمنا حنمده هو ال غري: حنمد ، قدم اهللا إلفادة احلصر أي 

  .وقوله بذلك متعلق بقول أشهد ، إله اخللق هو يا إله اخللق: قوله  - (2)
فاخللق يف كالم العرب ابتداع الشيء على مثال مل يسبق إليه ، وكل شيء خلقه اهللا فهـو  ، لك اخللق : قوله   -(3)

ونعمة اهللا ونعماؤه منه وما أعطاه اهللا العبد مما ال ميكن غريه أن يعطيه أياه من نعمه ، بق إليه  مثال سمبتدئه على غري
  .الظاهرة والباطنة

  .نطلب اهلداية: إياك نستهدي : وقوله 
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74 – همقْدي ياذالْم لَقرِي حعشتسمـم     يـددرِع راضٍ غَيم ةيزحالن لْد4(ج(  
75 – لَـــهولَ فَإِنَّ اَهللا فَضسنِي الرأَع    ــودبِالْج ى وقْوبِالت ةرِيلَى الْبع  
76 – كُـمارموا ذمحبِأَنْ ت متمعز قَد و    ودرــوم رغَي متمعرٍ زداُء بم5(و( _  
  

77 – كُــملقَول عمسن لَما وندرو قَدو      رِيــدصر تاًء غَْيوا رنرِبى شت1(ح(  
  )2(مستحكَمٍ من حبالِ اِهللا ممـدود      مستعصمني بِحبلٍ غَيرِ منجــذمٍ – 78
79 – بتن قا الُحينف ولُ وسا الرينفعــه     وددحم رغَي رصن و اتمى الْمت3(ح(  
  )4(إِذَا الْكُماةُ تحاموا في الصناديـد     ماضٍ علَى الْهولِ  ركَّاب لما قَطَعوا – 80
81 – ـِه   )5(بدر أَنار علَى كُلِّ اَألماجِيـــد     واف و ماضٍ شهاب يستضاُء ب
82 – ـــهتوررِ صداِء الْبيكَض كاربم     وددـَر   ما قَالَ كَانَ قَضاًء غَير مـ

                                                        
(4)  -استشعرت الثوب إذا لبسته على: يصف جيش املسلمني يف غزوة بدر ، ويقال :  قوله مستشعري حلق املاذي 

ـ . والدثار ما كان فوق ذلك. ما ويل اجلسم من الثياب: والشعار. جسمك من غري حاجز ن الـدروع  ـواملاذية م
. الدرع واملغفر والسالح أمجع ما كان من حديد فهـو مـاذي  : احلديد كله : واملاذي. البيضاء ، وقيل السهلة اللينة

  :وقال عنترة
  ميتوقدون توقد النجــ  ميشون واملاذي فوق رؤوسهم

الطبيعـة ،  : النحيزة . ويقدمهم جلد النحيزة ، يريد سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ويقدمهم أي يتقدمهم
  .اجلبان: دويها ، والرعديد : وجلدها 

غري مـورود  : وقوله . والدفع عنه ، وإن ضيعته لزمك اللوم تههو كل ما يلزمك حفظه وحياطته ومحاي: الذمار - (5)
  .د مناأي غري مورو

  136 -135ص : ، الديوان  76إىل  70من : األبيات  -  _
. ، وبكسر الراء مجع راوٍ مـن املـاء أيضـا    املاء الكثري العذب الذي فيه للواردين ري) : بفتح الراء ( الرواء   -(1)

  .شرب دون الري: والتصريد 
حمكم : واملنجذم املنقطع ومستحكمه . ا يضرمن االعتصام وهو االمتساك بالشيء ليمتنع به عم: مستعصمني  - (2)

  .مستوثق
  .غري ممنوع: غري حمدود  -  (3)

ماض على اهلول ، واهلول املخافة من األمر ال تدري ما يهجم  –أي الرسول  –يقول هو : ماض على اهلول  -  (4)
  .عليك منه واألمر الشديد اهلائل املفزع

  .ما تقدم وصف لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكل. األشراف: األماجد: األماجيد  -  (5)
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  :)ε(وقال أيضا ميدح النيب 
ـِدا – 83   )6(عف الْخليقَة ماجِد اَألمجــاد      واِهللا ربي الَ نفَارِق ماجـــ
  )7(بذْلَ النصيحة رافع اَألعمــاد      لْعـــلَىمتكَرما يدعو إِلَى رب ا – 84
85 – ـــةمحكًا ذَا راربثْلَ الْهِالَلِ مم      ادــوبِ اَألعيط يقَةلالْخ حم8(س(_  
  
  
86 – ادـــوالْع هلبِفَض ودعى يسأَم     ري قَــــادبفَإِنَّ ر كُوهرت1( إِنْ ت(  
87 –  هــــرأَم فَارِقي الَ نباِهللا ر و    ــادعمى لجتري شيا كَانَ عم  
  حتى نوافي ضحوةَ الْميعــاد    الَ نبتغي ربا سواه ناصــــرا – 88

  :وقال أيضا 
89 –  ـهائزج رياسِ خالن بى اُهللا رزج   يقَيفر ــدبعم أُم يتمي2(نِ قَاالَ خ(  
90 – بِهِم تدتاه ى ودا بِالْهالَهزا نمه     دمحم يقفى رسأَم نم فَاز 3(فَقَد(  

                                                        
ة الكف عما ال حيل وعن كل ما ال حيل ، وسيدنا رسول اهللا عفيف خبلقتـه ال يتعمـل   فَّفالع: عف اخلليقة  - (6)

  .لذلك
جيود ا عن طيب خاطر وهو الناصح األمني ، ورافع األعماد ، رافع عماد غريه إذ ينتصـح  : بذل النصيحة  - (7)
يحته ويتبع قوله ، وهل ارتفع عماد أحد ارتفاع عماد أصحاب رسول اهللا ، وفالن رفيع العماد يراد عماد بيت بنص

  .شرفه ، والعرب تضع البيت موضع الشرف يف احلسب والنسب
ويقال فالن مـن   ، ظفاألعواد مجع عود ، وهو يف األصل خشبة كل شجرة دق أو غلُ: قوله  طيب األعواد  - (8)

  .على املثل كقوهلم من شجرة صاحلة ومثله طيب العود عود صدق
  138 -136ص : ، الديوان  85إىل  77من : األبيات  -  _

من العائـدة وهو ما عاد به عليك : على حفظه ومحايته ، ويقول يعود بفضله العواد  :فإن ريب قادر أي : قوله – (1)
  .فضل يف صلة أو فضلاملُ

من القيلولـة ،  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي اهللا عنه ، وقاالمها سيدنا : الرفيقان  - (2)
االستراحة نصف النهار وإن مل يكن : أي نزال يف خيمة أم معبد عند القائلة إال أنه عداه بغري حرف جر ، والقيلولة 

  .معها نوم
أي باهلدى أو رسول اهللا : اهتدت أي أم معبد ، وقوله به أي نزال عند أم معبد ، و  زالهاأي الرفيقان ، ن: مها  - (3)

  .صلى اهللا عليه وسلم
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91 – كُــمنى اُهللا عوا زم يا لَقُصفَي    ددـؤسى واربارٍ الَ يفَخ نم 4(بِه(  
92 – نِ بهيلهِــماتفَت قَامبٍ منِي كَع    ــدصربِم نِنيمؤلْما لهدقْعم5(و(  
  )6(فَإِنكُم إِنْ تسأَلُوا الشاةَ تشهـد    سلُوا أُختكُم عن شاتها وإِنائهـا – 93
94 – ـــتلَّبحلٍ فَتائح اةا بِشاهعةُ    دررِيحِ ضبِص لَهبِــدزم اة7(الش( _  
  
95 –  رِدــــوم رٍ ثُمدصي ما فهددرـــبٍ     يالحا لهيا لَدنها رهراد1(فَغ(  

  :قال جياوب اهلاتف) ψ(فلما مسع بذلك حسان 
96 – مهيبن مهنع غَاب مقَو ابخ لَقَد    هِمرِي إِلَيسي نم سقُدي وـــدتغي2(و(  
97 –  ـمقُولُهع لَّتمٍ فَضقَو نلَ عحرت    دـــــدجورٍ ممٍ بِنلَى قَولَّ عحو  
98 – ــمهبر الَلَةالض دعب بِه ماهده   مهدشأَرو . ـــدشري قغِ الْحتبي ن3(م(  
  )4(عمى وهداةٌ يهتدونَ بِمهتـــــد    ومٍ تسفَّهواوهلْ يستوِي ضالَّلُ قَ – 99

  )5(رِكَاب هدى حلَّت علَيهِم بِأَسعـــد   لَقَد نزلَت منه علَى أَهلِ يثْـرِبٍ -100
                                                        

خ قريشا إذ خرج سيدنا رسول اهللا يوب –أي ما قبضه ، يقال زوى وجهه مين ، إي قبضه : قوله ما زوى اهللا  -  (4)
  .باريانسؤدد ال يوفام بذلك فخار و ، وهاجر من مكة إىل املدينة بعد أن ناوءوه العداء ،  من بينهم

وبنو كعب الذين منهم أم معبـد   .أه باألمر والوالية هنأ وهنأة ونئة ونيئا إذا قال له ليهنئكيقال هن: ليهن  - (5)
  .أي املرتلة اليت بلغتها أم معبد برتول سيدنا رسول اهللا عندها ، وقوله مبرصد أي مبرقب: مقام فتام : وقوله 

د ما حصل من سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع شاه أم معبد وتلك املعجزة الباهرة أخذ اهلاتف يسر - (6)
  .اليت متت على يديه صلوات اهللا وتسليماته عليه

اللـنب   : بت وقوله بصريح ، فالصريح هنـا فاعل حتلَّ: وقد تقدم ، وقوله ضرة الشاة ، أي مل حتمل : حائل  - (7)
  .ه الزبد وهو نعت لصريحأي عال :داخلالص وقوله مزبِ

  142 - 138ص : ، الديوان  94إىل  86من : األبيات  -  _
  

  .يف مصدر مث مورد يريد حيلبها مرة مث مرة : قوله - (1)
  .ر والتقديس التطهريهيريد األنصار أي طُ، من يسري إليهم  سوقد ، لقد خاب قوم يريد قريشا: قوله  - (2)
  .يرشد مجلة استثنائية من يتبع احلق : قوله - (3)
اجلهـل، وركـوب   : ، والسفه " هل يستوي األعمى والبصري أم هل تستوي الظلمات والنور :" قال تعاىل  - (4)

  .الشطط واحليد عن الرشد مما يؤدي إىل اهلالك
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  مسجِـــد  نبِي يرى ما الَ يرى الناس حولَه     ويتلُو كتاب اِهللا في كُلِّ -101
  _)6(فَتصديقُها في الْيومِ أَو في ضحى الُغـد   و إِنْ قَالَ في يومٍ مقَالَةَ غَائـبٍ -102

  
  
  
 103- هـــدةُ جادعكْرٍ سا بنِ أَبهيل    هتبحبِص . ـــدعساُهللا ي دعسي ن1(م(  

  :وقال أيضا
  )2(قَد بينوا سنةً لْلناسِ تتبـــــع     ئب من فهرٍ وإِخوتهِـم إِنَّ الذَّوا -104 
 105- هترِيرس تكَان نا كُلُّ مى بِهضرـوا      يعري شرِ الَّذبِاَألمو ى اِإللَهقْو3(ت(     

                                                                                                                                                                                        
كأنـه كـره    اسم مدينة سيدنا رسول اهللا يف اجلاهلية ، فغريها صلوات اهللا عليه ومساها طيبة وطابة ،: يثرب  - (5)

من ونقيضـه  الـي  : عدفأصل الس: د ت عليهم بأسعحلَّ: التثريب وهو اللوم والتعيري ، وأهل يثرب األنصار ، وقوله 
كـل  . وهي عشرة أجنم، ميت سعود النجوم وهي الكواكب اليت يقال لكل منها سعد كذا ، ومن ذلك سِّ النحس

سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد األخبية وهذا  :وهي، ر واحد منها سعد أربعة منها منازل يرتل ا القم
ر منفرد ، وسعد األخبية ثالثة كواكب هو كوكب ني: وقال اجلوهري. سعد السعود هو أمحد السعود وهو كوكبان

 على غري طريق السعود مائلة عنها ، وهي من جنوم الصيف تطلع يف آخر الربيع وقد سكنت رياح الشتاء ومل يـأت 
ألنك ال ترى فيها غربة ، وقد ذكرها  ، سلطان رياح الصيف ، فأحسن ما تكون الشمس والقمر ، والنجوم يف أيامها

  :الذبياين
  كالشمس يوم طلوعها باألسعد  قامت تراءى بني سجفي كلة

  .إن أخرب باملغيب يوما فال بد أن يتحقق ذلك و يصدق: يقول  - (6)
  145إىل  142ص : الديوان  ، 102إىل   95من : األبيات  -  _

أي بصحبة سيدنا رسـول اهللا  : احلظ والسعادة ، وقوله بصحبته : واجلد هنا . تقدم الكالم عنها آنفا: ليهن  - (1)
  .أي من يرد اهللا سعادته يسعد ، مجلة استثنائية: صلى اهللا عليه وسلم ، وقوله من يسعد اهللا 

دة ، وهم أهل قريش وهو فهر بن غالب بن النضر بن كنانة ، وقريش كلهم الذوائب األعايل ، واملراد هنا السا - (2)
يهر األنصار نسبون إليه ، ولعله يريد بإخوة ف ،م عطفا علـى  ، هر املهاجرين وبالذوائب من فولك أن جتعل واخو

  .الذوائب واملراد بإخوم األنصار
والسريرة عمل السر من خري أو شر ، ، لسر ما أسررت به ا: وقال الليث . كالسر والسر ما أخفيت: السريرة  - (3)

وباألمر الذي شرعوا عطف على قوله ا من قوله يرضى ا ، أي كل من أسر تقوى اإلله يرضى بسـنتهم   : وقوله
  . اليت بينوها للناس وباألمر الذي شرعوه هلم
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 106- ـمهودوا عروا ضبارإِذَا ح ما    قَوح وا  أَوفَعن هِماعيفْي أَش فْعلُوا الن4(و(  
 107 – ثَـةدحم رغَي مهنم لْكةٌ تجِيس     عا الْبِــدهرش لَمفَاع قالَئ5(إِنَّ الْخ(  
 108 – مأكُفُّه تها أَوم اسالن قَعرالَ ي    قَعا رونَ  مهوالَ يفَاعِ والد دن6(ـوا ع(  
 109– مهدعاقونَ بباسِ سي النإِنْ كَانَ ف     ـــعبت هِمقبى سنقٍ َألدبفَكُلُّ س_  

  
  
  
  
  
  

110 –  ـــععٍ طَبطْمي مف مهيبصالَ ي هــمِ      وللَى بِفَضوم نونَ عنضالَ ي1(و(  
111 –  لْتاوإِنْ حلُونَ وهجالَ ي عستم  ذَاك نع هِمالَملِ أَحي فَضف      ـملَهه2(ج(  

                                                        
ر واألتباع تقع على الواحد واالثنني واجلمـع  واألشياع مجع شيعة وهي األنصا. راموا وطلبوا: حاولوا  -  (5)  (4)

دع مجـع  والبِ. واخلالئق مجع خليقة وهي الطبيعة هنا، بل عليه اإلنسان الغريزة وما ج : والسجية، واملذكر واملؤنث 
م مث قال علماء البديع ويف هذين البيتني التقسي: مستحدثات األخالق ال ما هو كالغرائز فيها: واملراد ا هنا ، بدعة 

م يف البيت األول صفة املمدوحني إىل ضرر األعداء ،  ونفع األولياء مث مجعها يف البيـت التـايل يف   اجلمع ؛ فإنه قس
  .كوا سجية

  .يقول إم أعزة والكالم متثيل -   (6)
  305 - 304 –ص  :، الديوان  109 إىل104من :، األبيات   145ص : الديوان ،  103: البيت  -  _

ضننت بالشيء أضن من باب تعب وهي اللغة العالية ، ومن بـاب   : قال ابن سيدة. وال يضنون اخل : قوله  - (1)
وقـد  : ؛ قال ثعلب "  بكسر الضاد" ومل أمسع أضن " بفتح النون " مسعت ضننت : اء خبلت به ، قال الفر: ضرب 

والطبع الدنس والعيب وكل .  هنا الوايل واحلليفة على من مل يرو ، واملوىلمن روى حج حكاه يعقوب ومعلوم أنَّ
وقل . أي يؤدي إىل شني ودنس ) نعوذ باهللا من طمع يهدي إىل طبع( : شيء يف دين أو دنيا فهو طبع ويف احلديث 

  : ثابت قطنة
  وعفة من قوام العيش تكفني  ال خري يف طمع يدين إىل طبـع

  .مبا يشبه ذلك من املقابح وأصله من الوسخ والدنس يعشيان السيف مث استعري
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112 – ـمهفَّتيِ عحي الْوف ترفَّةٌ ذُكأَع          ــعالطَّم ميهدرالَ ي ونَ وعطْب3(الَ ي(  
113 – لَيع ودع نمو      ـهتامالُوا كَرن ميقٍ لَهدص نم ــوا كَمعدج داهج 4(هِم(  
  أَعطَوا نبِي الْهدى والْبِر طَاعتهـم      فَما ونا نصرهم عنه وما نزعــوا – 114
  _)5(إِنْ قَالَ سريوا أَجدوا السير جهدهم    أَو قَالَ عوجوا علَينا ساعةَ ربعـوا  – 115

  
  
  

116 –  الْبِيع لَه تكَان نم يبِ وللُ الصأَه      ـملَه قَادتى استح مهريالَ سا ز1(م(  
  خذْ منهم ماَ أتى عفْوا إِذَا غَضبـوا    والَ يكُن همك اَألمر الَّذي منعـوا – 117
118 – هتيعولُ اِهللا شسمٍ ربِقَو أَكْرِمــم        ـــعيالشاُء وواَأله قَتفَر2(إِذَا ت(  
119 –  نِــعص كائانٌ حسل بحا  ييمه     فازِرــؤي ي قَلْبحدم مى لَهد3(أَه(  

                                                                                                                                                                                        
يريد مـن   .فعليه إمثه امن استجهل مؤمن: اجلهل هنا ضد العقل واألناة واحللم ، ويف حديث ابن عباس ، قال  - (2)

وجهله أن يكون موضـوعا عنـه   : قال . محله على شيء ليس من خلقه فيغضبه فإمنا إمثه على من أحوجه إىل ذلك
خرب مقدم ، يف فضل : وقوله  ، متسع مبتدأ مؤخر: فقوله ،  فضل أحالمهم اخل وقوله يف ، ويكون على من استجهله

  .أي أن عقوهلم أمسى وأرحب من أن تسف إىل اجلهل
الكف عما ال حيل وجيمـل   :فة والع، ة فَّوع، واألنثى عفيفة ، مجع عفيف وتقول رجل عف وعفيف : أعفة  - (3)

وال يرديهم الطمع أي ال يطمعون طمعا يـؤدي ـم إىل   : وقوله  ، سهمال يفعلون ما يدن : ال يطبعون أي: وقوله
  .اهلالك

نالوا كرامته مقلوب أي نال كرامتهم وقوله : يريد أن يقول أم ينفعون أصدقاءهم ويضرون أعداءهم ، وقوله - (4)
الشفة واليـد وحنوهـا ،   فأصل اجلدع القطع البائن يف األنف واألذن و: جاهد أي جمتهد يف عداوته ، وقوله جدعوا

  .واملراد اإلذالل
وقوله ربعـوا أي  ، به  عطف عليه ومال و أملَّ: تقول عاج باملكان  ، أو قال عوجوا علينا ساعة ربعوا: قوله  - (5)

  .أقاموا
  306 - 305ص : ، الديوان  115إىل  110من : األبيات  -  _

استقاد هلم أي أعطوهم مقادم : واليهود والكفار ، فقوله  مازال سريهم ذاك حىت انقاد هلم النصارى: يقول  - (1)
  .قدته فانقاد واستقاد لك أي أعطاك مقادته: تقول . أي انقادوا هلم

رسول اهللا شيعتهم فقد تقدم أن الشيعة يقع على الواحد واالثنني واجلمع واملذكر واملؤنث بلفظ واحد ، : قوله  - (2)
  .ومعىن شيعتهم هنا ناصرهم
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  )4(و شمعوا فَإِنهم  أَفْضلُ اَألحياِء كُلِّهِـــمِ      إِنْ جد بِالناسِ جِد الْقَولِ أَ – 120
  :وقال يف يوم بدر 

121 –  اجِعشِ ريحِ الْعالص نى مضا ملْ مهو    ـــعافد ما حملْ لمٍ ها لَقَو5(أَالَ ي(  
122 –  ـعامدي الْمنلَّ مهان ى وشالْح اتنب   تافَتهى فَتضم  ا  قَدرصع  تذَكَّر6(ت(  
123 – ـِع   صبابةُ وجد ذَكَّرتنِي أَحبــــةً    و قَتلَى مضوا فيهِم نفَيع ورافــ
124 – ـــعالَقب مهنم ضاَألرو مازِلُهنم    تشحأَوو اني الْجِنوا فحفَأَض عدسو  
125 –  ــمقَهفَوولِ وسلررٍ لدب موا يفَوو    ــعاماللَّو وفيالسا واينالَلُ الْمظ  
126 –  ـعامــرٍ وَ سي كُلِّ أَمف لَه يعطم     ــــمكُلُّه و قبِح وهابا فَأَجعد_  

  
127 –  ارِعصالَ إِالَّ الْماآلج قْطَعالَ ي ــةً     واعما جافُووى تتلُوا حدا بفَم  
  إِذَا لَم  يكُن إِالَّ النبِيين شافـع      َألنهم يرجونَ منه شفَاعــــةً – 128
  )1(ومشهدنا في الله والْموت ناقع       و ذَلك يا خير الْعباد بالَؤنـــا – 129
  )2(ـنا    َألولنا في طَاعة اِهللا تابِـــع لَنا الْقَدم اُألولَى إِلَيك و خلْفُـ – 130

                                                                                                                                                                                        
  .صنع أي صانع حاذق: قوله - (3)
والشمع والشموع والشماع والشماعة واملشمعة الطرب والضـحك واملـزاح   ، أي مل جيدوا : قوله  مشعوا  - (4)

  : واللعب قال املنخل اهلذيل 
  جبهدي من طعام أو بساط      سأبدؤهم مبشمعة و أنين  

  "سهم بذلك مث يأتيهم بالطعام أراد أنه يبدأ أضيافه عند نزوهلم باملزاح واملضاحكة ليؤن" 
(5) - ر وحم اهللا كذا وأمحه : قضي ، وحم له ذلك  :هذا األمر  حمقضاه ، قال خباب بن عزي: قد:  

  وليس ألمر محه اهللا صارف  وأدمي بنفسي يف فروج كثرية 
تتابعت واحلشى مـا   :فتهافتت بنات احلشى ، فإن بنات احلشى كبنات الصدر هي اهلموم ، وافتت  : قوله  - (6)

  .ما اضطُمت عليه الضلوع: وقال اجلوهري . األضالع إىل رأس الوركبني آخر 
  . 307 -  306ص : ، الديوان  120إىل  116من : األبيات   -  _

  .310 – 309ص : ، الديوان  126إىل  121من : األبيات    -    
  .ا قوهلم سم ناقع فمعناه بالغ قاتلواملوت ناقع أي دائم من نقع املاء ، أم: قوله  -  (1)
واخللف الباقي بعد اهلالـك واخللـف   ، األول مبرتلة القرن بعد القرن  داخللف ساكن الوسط الذي جييء بع -  (2)

فاحملمود مثل الذي يف بيت حسان هذا فاخللف ، ويكون حممودا أو مذموما ، املتخلف على األول هالكا كان أو حيا 
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131 –  ــعاقو داَء اِهللا الَ بأَنَّ قَض و    هـــدحو لَّهل لْكأَنَّ الْم لَمعن و_  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :قافیـــة الـــــالم
  :)  ε(املصطفى ) ψ(وأنشد حسان 

  )1(ذْن اِهللا أَنَّ محمــدا    رسولُ الَّذي فَوق السماوات من علُ شهِدت بِإِ – 132

                                                                                                                                                                                        

ف هنا املتخلفون عن األولني اخللْ: وقيل  ، الذي هو البدل" بفتح الالم " ف ، وليس من معىن اخللَ فيه التابع ملن مضى
  ."وبقيت يف خلف كجلد األقرب : " واملذموم مثل الذي يف قول لبيد  .أي الباقون

  310ص  –الديوان  – 131إىل  127من : األبيات  -  _
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  )2(لَه عملٌ في دينِه متقَبــــــلُ     و أَنَّ أَبا يحي و يحي كالَهمـا – 133
134 – لَةخطْنِ نب نعِ مي بِالْجِزأَنَّ الَّت ا    وهاند نم ــزِلُ  وعرِ ميالْخ نلٌّ  م3(ف(  
135-  ميرم ناب ودهالْي ادي عأَنَّ الَّذ لُ    وسرشِ مري الْعذ دنع نى مولٌ أَتس4(ر(  
136 – ـَه   _ )5(يقُوم بِدينِ اِهللا فيهِم فَيعـــــدلُ    و إِنَّ أَخا اَألحقَاف إِذْ يعذُلُون

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  :قافیـــة المیـــم
  :ويقول حسان 

                                                                                                                                                                                        
  .جر مبعىن فوق ظرف مكان مبين على الضم يف حمل: علُ  - (1)
وهو املعروف عنـد النصـارى    ، "يا حيي خذ الكتاب بقوة " هو سيدنا حيي عليه السالم ، قال تعاىل : حيي  - (2)

  .وأبوه هو سيدنا زكريا عليه السالم ، بيوحنا املعمدان
الطـائف،  القوم حملتهم ، وبطن خنلة موضع باحلجاز بني مكة و عجزع الوادي حيث جتزعه أي تقطعه وجز - (3)

واآلخـر  ، أحدمها باليمامة ويأخذ إىل قرى الطائف  ، يف بالد العرب موضعان يعرفان بالنخلتني: وقال أبو منصور 
مسـرة   : العزى وهو صنم كان لقريش وبين كنانة ويقال العـزى : اجلزع بيريد حسان باليت . يأخذ إىل ذات عرق

فبعث إليها رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم     ، وأقاموا هلا سدنةوكانوا بنوا عليها بيتا ، كانت لغطفان يعبدوا 
  : الد بن الوليد فهدم البيت وأحرق السمرة وهو يقول ــخ

  إين رأيت اهللا قد أهانك  يا عز كفرانك ال سبحانك 
الفل وهي كاألرض فيه ، الذي ال خري : فالفل ، فل من اخلري : أي ومن دان ا وعبدها ، وقوله  : وقوله ومن داا
  .فل من اخلري أي خالية من اخلري: ولقفت .اليت ال نبت فيها

  .هو ابن مرمي السيد املسيحوقوله عادى اليهود أي عاداه اليهود  - (4)
وهي أرض بظاهر بالد اليمن كانـت   ، ديار عاد: واألحقاف  .هو سيدنا هود عليه السالم: أخو األحقاف  - (5)

  ".كر أخا عاد إذ أنذر قومه باألحقافواذ: " قال تعاىل . ترتل ا
  376 - 375ص : ، الديوان  136إىل  132من : األبيات  -  _
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137 – وـري الْحوا فبوثٌ إِذَا غَضلُي   مقُــد نلَكلُونَ وكن1(بِ الَ ي(  
  )2(ِء قَسرا و أَموِالُهم تقْتســم   فَأُبنا بِِسادتهِم والنســــا – 138
139 – ـــمهدعب مهناكسا مرِثْنو  و ـــرِمن ا لَملُوكًا بِها م3(كُن (  
140 – الظَّلَـم دعب قالْحورِ وبِالن يــــــكلولُ الْمسا رانا أَتفَلَم  
141 – ــــهصعن لَمو ها إِلَيكَنر   مــرضِ الْحأَر نا ماناةَ أَتغَد  
142 – ولَ الْمسر قْتدا صقُلْن ويكل   ـــــما أَقينفا ونإِلَي لُم4(ه(  
143 –  يِـمينٍ قا بِدقح لْتسأُر  يــــــكلالْم دنع كإِن دهش5(فن(  
144 – ـــهتفَيأَخ تا كُنبِم ادفَن  ـــمتكْتالَ ت ا  واراًء جِهنِد  
  نقيك و في مالنا  فَاحتكــم  ـــةٌ فَإِنا وأَوالَدنا جنــ – 145
146 –  ــوكإِذْ كَذَّب كالَتو نحفَن  ــــمشتحالَ تاًء ونِد اد7(فَن(  
147 –  هِـــماعياةُ بِأَشوالْغ فَطَار  مــــرتخونَ أَنْ يظُني ه8(إِلَي(  
  )9(نجالد عنه بغاةَ اُألمــــم  ــهفَقُمنا بِأَسيافنا دونــ – 148
  _ )10(ابِ غَموسٍ خــذمذُّبرقيقِ ال  بِكُلِّ صقيلٍ لَه ميعــــةٌ – 149
  
  

  )1(وقال يوم الوفادة 
                                                        

  .أي يتقدمون إىل األمام مقتحمني لنجدم وإقدامهم: ولكن قدم  .ال ينكصون أو ال جيبنون : ال ينكلون -  (1)
  .  ة حاليةأي رجعنا ، وأمواهلم عطف على سادم ومحلة تقتسم محل : فأبنا -  (2)
  .رسول املليك أي رسول اهللا –. مل نربحها ومل نزايلها: مل نرم  -  (4)  (3)
  .أي مستقيم ليس فيه اعوجاج :بدين قيم -  (5)
  .احتشمت من فالن أي انقبضت منه : يقال ، ال تنقبض: ال حتتشم  -  (7)
  .وخيترم ميوت ويستأصل، ر قريش اكف:الغواة هنا  -  (8)
  .أي نضارب ذائدين عنه الباغني: عنه  جنالد -  (9)
طرفه وحده ، الغمـوس الغـامض يف    :وذباب السيف، السيف وله ميعة أي يشبه املاء يف صفائه : الصقيل  - (10)

  .الضريبة ، واخلذم القاطع
  .432 - 431ص : ، الديوان  149إىل  137من : األبيات  -  _
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  )2(مِ وجاه الْملُوك واحتمالُ الْعظَائ     هلِ الْمجد إِالَّ السؤدد العود والنـدى – 150
  علَى أَنف راضٍ من معد وراغمِ      نصرنا وآوينا النبِي محمـــــدا – 151
  )3(بِحي حرِيد أَصلُه و ذمـــــاره        بِجابِية الْجوالَن وسطَ اَألعاجِمِ  – 152
153 – نالطَ رِحسلَّ وا حلَم اهنرصـمِ      ــــانظَالاغٍ وكُلِّ ب نا منافيبِأَس  
  )4(وطبنا لَه نفْسا بِفيِء الْمغانِـمِ      جعلْنا بنِينا دونه و بناتنــــــا – 154
  )5(ارِمِعلَى دينِه بِالْمرهفَات الصو     ونحن ضربنا الناس حتى تتابعـــوا – 155
  )6(ولَدنا نيب الْخيرِ من آلِ هاشمِ      ونحن ولَدنا من قُريشٍ عظيمهـــا – 156
  _ )7(ونصر النبِي وابتناُء الْمكَـارِمِ      لَنا املُلْك في اِإلشراك والسبق في اهلُدى – 157

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                        
  .متيم على السيد األمني وفيهم الزبرقان بن بدر وقد تقدم ذلكأي يوم وفود بين : يوم الوفادة  - (1)
  .القدمي الذي يتكرر مع الزمان : العود هنا - (2)
وال خيالطهم يف ارحتاله وذلك آية غـره ، وجابيـة   ، أي منفرد معتزل من مجاعة القبيلة ، حبي حريد : قوله  - (3)

أصـله   :يريد حسان بقوله. وهو الذي يسميه الناس الصهريج، اجلوالن موضع بالشام وأصل اجلابية احلوض الكبري 
  .وسط األعاجم الغساسنة ألن منازهلم الشام مع الروم :جبابية اجلوالن .وذماره

ما حصل للمسلمني من أموال الكفار من غري حرب وال جهاد إما بأن جيلوا عن أوطـام وخيلوهـا   : الفيء  - (4)
ؤدوا عن رؤوسهم أو مال غري اجلزية يفتدون به من سفك دمـائهم و أصـل   للمسلمني ، أو يصاحلوا على جزية ي

الرجوع ألنه رجع إىل املسلمني عفوا بال قتال أما ما أخذ بعد قتال فهو الغنيمة ولكن حسان يريـد بفـيء    : الفيء
  .املغامن مطلقا ،املغامن

  .واملرهفات الصوارم والسيوف القاطعة، باملرهفات متعلق بضربنا  - (5)
  .إمنا قال ذلك حسان ألن أم عبد املطلب جد السيد األمني من بين النجار - (6)
ولنا بعد ذلك السبق يف اهلـدى إذ بادرنـا إىل   ، لقد كمل لنا العز ألنا كنا ملوكا وحنن على الشرك  : يقول - (7)

  .اإلسالم وآوينا سيد األنام ونصرناه
  440 - 439ص : ، الديوان  157إىل  150من : األبيات  -  _



المدونة                                                                                                                        

  222

  
ـُمبنِي دارِمٍ  – 158   )1(يعود وباالً عند ذكْرِ الْمكَــارِمِ   الَ تفْخروا إِنَّ فَخركــ
159 –  ـــــمتأَنونَ ورفْخا تنلَيع مبِلْتمِ    هــادخئْرٍ ونِ ظيب نلٌ موا خ2(لَن(  
160 – كُـــمائمقْنِ دحل مجِئْت متا   فَإِنْ كُنوأَم مِ وي املَقَاسوا فمقْسأَنْ ت كُم3(ل(  
  )4(و الَ تلْبِسوا زيا كَزي اَألعاجِـمِ    فَالَ تجعلُوا ِهللا نِدا وأَسلمـــــوا – 161
162  - اَءكُـــما نِسقْنسو اكُمنحإِالَّ أَب مِ    وـالَدالص اتبقْرالْما والْقَن م5(بِص(  

  _ )6(رِدافَتنا عند احتضارِ الْمواســمِ   وأَفْضلُ ما نِلْتم من الْمجد والْعــلَى  - 163

                                                        
من بين متيم الذين وفدوا على السيد األمني كمـا   اخياطب وفد . حي من بين متيم فيهم بيتها وشرفها: دارم  - (1)
ويف هذا البيت مع الذي قبله إيطاء ، وإمنا وطأ ألنه ارجتل هذه األبيات وهو ميشي إىل  ، املكروه: وأصل الوبال  .تقدم

واإليطاء رد كلمة قد قفيت ا مرة مبعىن واحد مثل املكارم ههنا واإليطاء عيب  .دعاهالنيب صلى اهللا عليه وسلم حني 
عندهم ألنه يدل على قلة مادة الشاعر ونزاره ما عنده حىت يضطر إىل إعادة القافية الواحدة يف القصـيدة بلفظهـا   

  .ذا كثر اإليطاء يف قصيدة فهو عيبومعناها ، وقال أبو عمرو بن العالء اإليطاء ليس بعيب وقال ابن سالم اجلمحي إ
بضمها والقيـاس هبلـت    : هبلت بفتح اهلاء وال يقال هبلت: ويقال يف الدعاء ، فقدمت يدعو عليهم : هبلتم  - (2)

علينا تفخرون  :له ، وقولهكثْويقال يف الدعاء هبلت بفتح اهلاء ، واملعىن أن بله أمه أي ت. بالضم ألنه إمنا يدعو عليه
اليت ترضع ولد غربها ، وقد تأخذ على  :والظئر ، حشم الرجل وأتباعه :واخلول ،فخرون علينا وأنتم إىل آخره أي أت

  .ذلك أجرا وأصله الناقة تعطف على ولد غريها
وأموالكم فال  ، قتلوافإن قصدمت مبجيئكم إىل رسول اهللا إىل أن حتفظوا عليكم أنفسكم فال ت :يقول -  )5( (4)  (3)

غتنمت وتاهدين منا قتسم فيما تفأسلموا هللا خملصني له الدين ، وانزعوا عن عبادة األصـنام وبـذلك   ، قتسم على ا
واملقربات من اخليـل ضـمرت   ، وإال فنخن يف حل من قتالنا إياكم وسبينا نساءكم ، تعصمون أنفسكم وأموالكم 

  .الصلبة الشديدة :والصالدم ، للركوب أي اليت تكون قريبة معدة
يف  أو أن خيلف امللوك من يقوم بأمر اململكـة  دأن يردف امللوك دوام يف صيد أو تر ، أصل الرادفة حالتان - (6)

خري لكم أن تسلموا وإذ لو أنتم أسلمتم لكان لكم الشرف : مبرتلة الوزراء يف اإلسالم ولكن حسان يريد أن يقول 
  .خري ما تسعون إليه األعلى ألنكم ستكونون معنا يف مجيع احملافل وهذا

  441 - 440 -ص : ، الديوان  163إىل  158من : األبيات  -  _
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 رقمها السورة رقمها اآليــــــــــة الرقم
 ورودها يف البحث

 الصفحة الفصل
  9  مدخل 55 الرمحن 4، 3 .خلَق االنسانَ ، علَّمه البيانَ 01

02 

 ادي كُلِّ وف مهأَن رت ونَ ، أَلَماوالغ مهعبتراُء يعالشو
 ينلُونَ ، إِالَّ الذفْعا الَ يقُولُونَ مي مهأَنونَ ، وهِيمي

آمنوا وعملُوا الصالحات وذَكَروا اَهللا كَثريا وانتصروا 
من بعد ما ظُلموا وسيعلَم الذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ 

  .بنقَلبونَ

 224من 
  13  مدخل  26  الشعراء  227إىل 

03  
لَيس علَى االَعمى حرج والَ علَى االَعرجِ حرج والَ 

 جررِيضِ حلَى الْم19  مدخل  48  الفتح  17  ...ع  

  20  مدخل  03  آل عمران  103  ...واعتصموا بِحبلِ اِهللا جميعا والَ تفَرقُوا   04
  51  01  83  املطففني  14  ونَبِسكْيوا انا كَم مهِوبِلُى قُلَع انَر لْب الَّكَ  05

06  
الَو تِسحبن الذقُ ينلُتوا فأَ اِهللا يلِِبِي سمواتأَ لْا بحاٌءي 
عند رهِِبم ير54  01  03  آل عمران  169  ونَقُز  

07  
واعتصوا بِمحاِهللا لِب جميعالَ ا و فَتقُركُذْاوا  ووا ر
 مكُوبِلُقُ نيب فلَّأَفَ آًءدعأَ متنكُ ذْإِ مكُيلَع اِهللا ةَمعنِ
  ...اانوخإِ هتمعنِبِ متحبصأَفَ

  56  01  03  آل عمران  103

  57  01  24  النور  35  ... ضِرالَا و اتومالس ورناُهللا   08
  57  01  05  املائدة  15  .نيبِم ابتك و ورن اِهللا نِم مكُاَءج دقَ...  09

10  
يهي بِداُهللا  هنِم اتبرِ عضوانه سلَب مِالَالس  ،و 
يرِخجهم ملُالظُّ نمورِلَإِ اتنِذْإِبِ ى النه و يهيهِدى لَإِ م
صراط مستيمٍق.  

  57  01  05  املائدة  16

11  
... فَالذين آموا بِنه و عزروه و نصروه و عباتوا النور 
ي أُالذلَزِن معأُ هلَوئك هالْ مفْمل58  01  07  األعراف  157  .ونَح  

12  
 هبر نم ورٍى نلَفَهو ع مِالَالسل هردص اُهللا حرش نمفَأَ

  58  01  39  الزمر  22  ...

13  ... و اتبعوا النور ي أُالذلَزِن مع59  01  07  األعراف  157  ... ه  

14  
أَ وعوا لَدهم ما اسطَتعتم مقُ نوة و مرِ نالْ اطَبخلِي 

 كُمودعاِهللا و ودع ونَ بِهبُهر77  01  08  األنفال  60   ...ت  
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 رقمها السورة رقمها اآليــــــــــة الرقم
 ورودها يف البحث

  الصفحة  الفصل

15  
 نمفَ يغالْ نم دشالر نيبت دقَ ينِي الدف اهرإِكْ الَ
فُكْياغُالطَّبِ روت ويومقَفَ اِهللابِ ند استمسالْبِ كعروة 

ى الَقَثْالو انفصلَ امهاُهللاا و سميع  عليم  
  81  01  02  بقرةال  256

16  
يهِفقَ ناصرالطَّ اترلَ فم طْيثْمهإِ ننقَ سلَبهم الَو 
84  02  56  الرمحان  56  انٌّج  

17  فُوشٍر مفُروع84  02  56  الواقعة  34  ة  
  85  02  53  النجم  16  ىشغا يم ةَردى السشغي ذْإِ  18
  85  02  101  القارعة  2،  1  ةُعارِقَا الْم ،  ةُعارِقَالْ  19
  85  02  20  طه  78  مهيشا غَم ميالْ نم مهيشغفَ...   20

21  
ا يدعوا صمميتفَ اًءوا مدجِت ملَفَ اَءسالن متسمالَ وأَ...
  91  02  05  املائدة  06  ... ابيطَ

22  
مهطعني نِقْمعي رهُِءوسالَ م يرتلَإِ دهِيطَ مفُرهم 
أَفْوئدتهم ه98  02  14  إبراهيم  43  .  اٌءو  

23  وما ينطق الْ نِعهنْإِ ،ى و هالَّإِ و وحي يجم  4،  3  .ىوح101  02  53  الن  
  103  02  03  آل عمران  44  ... كيلَإِ يهوحن بِيغالْ اِءبان نم كلذَ  24

25  
لْتن كَم انالْ اِءبغبِي نوحلَا إِيهيك  ،ا كُمنت تلَعما ه
  103  02  11  هود  49  ...ا ذَه لِبقَ نم كموقَ الَو تنأَ

  104  02  05  املائدة  24  .ونَداعا قَنهاا هنإِ الَاتقَفَ كبرو تنأَ بهاذْفَ...   26

27  
ا أَييها الذين آمكُوا اذْنوا نِرعاِهللا ةَم لَعكُيذْإِ م 
اَءجكُتم جنأَفَ ودرلْسنلَا عهِيرِ محيا وجنا لَودم 
ترواه ،بِ اُهللا انَكَوما تعونَلُم بصاري.  

  106  02  33  األحزاب  09

28  
كُاذْوأَ رخا عذَإِ اد ذَانقَ رومبِ هقَاالحاف قَود لَخت 
ذُالنر من بنِي يديه ومن لْخفالَّأَ ه تعبإِ اَهللا الَّوا إِدني 
  .يمٍظع مٍوي ابذَع مكُيلَع افخأَ

  108  02  46  األحقاف  21

29  
 هلبقَ نم تلَخ دقَ ولٌسر الَّإِ ميرم ناب يحِسما املَ
الرلُس أُومه صكاَ ةٌيقَدنالَكُأْا يالطَّ نع107  02  05  املائدة  75  ... ام  

  117  02  05  املائدة  06  ... طائالغ نم مكُنم دحأَ اَءج وأَ ...  30
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 رقمها السورة رقمها اآليــــــــــة الرقم
 ورودها يف البحث

  الصفحة  الفصل

31  
الَو تجلْع يدك ملَإِ ةًولَلُغى عنقك الَو تبطْسلَّا كُه 
البفَ طَسقْتعد لُموما محس117  02  17  اإلسراء  29  .اور  

32  
...الَو تجسسالَوا و يغتب بعكُضم بعا أَضيحب 
  118  02  49  احلجرات  12  ... وهمتهرِكَا فَتمي يهخأَ محلَ لَأكُي نْأَ مكُدحأَ

33   نلَكو وهلَبا صمو ، لُوها  قَتمو ملَه هب119  03  04  النساء  157  ...ش  
34   ... ابِهشتم رغَيا وابِهشتانَ ممالرونَ وتيالز119  03  06  األنعام  141  ...و  

35  
 اتكَمحم اتآي هنم ابتالْك كلَيلَ عزي أَنالَّذ وه

اتابِهشتم رأُخ ابِ وتالْك أُم ن119  03  03  آل عمران  07   ...  ه  

36  
قَالْوقَم ردرناه ملَازِـن حتـى عالْكَ ادعرجون 
  125  03  36  يس  39  .ِمـيدقَالْ

  125  03  37  الصافات  49  .ونٌنكْم ضيب نهنأَكَ  37
  133  03  78  النبأ  13  .وجعلْنا سراجا وهاجا  38

39  
لُونَ الربا الَ يقُومونَ إِالَّ كَما يقُوم الَّذي الَّذين ياكُ

يتخبطُه الشيطَــانُ من الْمس ، ذَلك بِأَنهم قَالُوا 
  ...إِنما الْبيع مثْلُ الربا وأَحلَّ اُهللا الْبيع وحرم الربا 

  140  03  02  البقرة  275

40  
نبِيُء إنا أرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيـرا ، يا أَيها ال

  143  03  33  األحزاب  46  .وداعيا إِلَى اِهللا بِإِذْنِـه وسراجا منِريا

  143  03  78  النبأ  13  .وجعلْنا سراجا وهاجا  41

42  
ى قَومٍ يعكُفُونَ إِسرائيلَ البحر فَأَتو علَ بِبنِي وجاوزنَا

قَالُوا يا موسى اجعلْ لَنا إِهلًا كَما  ، لَهمعلَى أَصنامٍ 
  .قَوم تجهلُونَ إِنكُملَهم آلهةٌ ، قَالَ 

  161  04  07  األعراف  138

43  
ياكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما ياكُلُونَ يف  الَّذين إِنَّ

  162  04  04  النساء  10  .نارا وسيصلَونَ سعريا هِمبطُونِ

  162  04  05  املائدة  42  ...للسحت  أكَّالُونَ للْكَذبِ سماعونَ  44

45  
بنيانهم الذي بنوا رِيبةً في قُلُوبِهِم ، إِالَّ أَنْ  يزالُ الَ

قَطَّعت يمكح يملاُهللا عو مه163  04    التوبة  110  .قُلُوب  

  164  04  25  الفرقان  23  .ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباًء منثُورا إِلَى وقَدمنا  46
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 رقمها السورة رقمها اآليــــــــــة الرقم
 ورودها يف البحث

  الصفحة  الفصل
  170  04  02  البقرة  210  ...ي ظُلَلٍ من الْغمامِ إِالَّ أَنْ ياتيهم اُهللا ف ينظُرونَ هلْ  47
  170  04  89  الفجر  22  .والْملَك صفا صفا ربك وجاَء  48
49  نمحلَى الرى عـوتشِ اسر170  04  20  طه  05  .الْع  

50  
دعاُهللا و  نـرِي مجت اتنج اتنومالْمو نِِنيومالْم

ـَارتحتـها    174  04  09  التوبة  72  ...االنه

  175  04  93  الضحى   2،  1  .واللَّيلِ إِذَا سجى ، والضحى  51

52  
الذين إِذَا ذُكر اُهللا وجِلَت قُلُوبهم ،  الْمومنونَ إِنما

علَيهِم آياته زادتهم إِميانا وعلَى ربهِم  تليتوإِذَا 
كَّلُونَيوت.  

  175  04  08  األنفال  02

53  
الْقُرآنَ جعلْنا بينك وبين الذين الَ يومنونَ  قَرأْت وإِذَا

ةرا بِاآلخورتسا مابج176  04  17  اإلسراء  45  .ح  

54  وي فَهف ةياضر ةيش176  04  69  احلاقة  21  .ع  

55  
وي هالذ هاتآي رِيكُمقًا ،  ياِء رِزمالس نم لُ لَكُمزنيو

  181  04  40  غافر  13  .إِالَّ من ينِيب يتذَكَّروما 

  182  04  12  يوسف  82  ... الْقَريةَ واسأَلِ  56

57  

 يزِدهم فَلَم ،  إِني دعوت قَومي لَيالً ونهارا رب قَالَ
كُلَّما دعوتهم لتغفر لَهم  وإِني ،را دعائي إِالَّ فرا

واستغشوا ثيابهم وأصروا  آذَانِهِمجعلُوا أَصابِعهم في 
  .واستكْبروا استكْبارا

  182  04  71  نوح  7،6،5

58  
هإِن نم يهف وتمالَ ي منهج ا فَإِنَّ لَهرِمجم هير اتا ي

  182  04  20  طه  74  .يحيوالَ 

  182  04  12  يوسف  82  ... الْقَريةَ واسأَلِ  59
  182  04  83  املطففني  22  .يمٍعن يفلَ ارراالب نَّإِ  60
61  لْوعاج رِيني االخقٍ فدانَ صس183  04  26  الشعراء  84  .لِّي ل  
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 احلديث الشريف اسم الراوي الرقم
 ورد يف البحث

  الصفحة  الفصل

  12  مدخل  .وجِبرِيلُ معك - أَو هاجِهِم  - أُهجهم   البخاري عن أيب هريرة  01
  13 مدخل  اُهج قُريشا ، فَإِنه أَشد علَيها من رشقِ النبلِ  مسلم عن عائشة  02
  13 مدخل  بعثَك بِالْحق َألسلَّنك منهم كَما تسلُّ الشعرةُ من الْعجِنيِ والذي   مسلم عن عائشة  03
  13 مدخل  .والذي  بعثَك بِالْحق َألفْرِينهم بِلسانِي فَري اَألدميِ  مسلم عن عائشة  04
  13 مدخل  .جِبريلَ معك أَو فَإِنَّ روح الْقُدسِ معكياَ حسانُ اُهج الْمشرِكني فَإِنَّ   أمحد عن الرباء بن عازب  05

ملا كان يوم اخلندق كنت أنا وعمر بن أيب سلمة يف اإلطم الذي فيه نساء    أمحد عن عبد اهللا بن الزبري  06
  .إطم حسان)  ε( النيب

 مدخل
18  

ملسجد يقوم عليه يهجو الذين كان يضع حلسان املنرب يف ا )ε(أن النيب   أبو داود عن عائشة  07
  )ε(كانوا يهجون النيب

 مدخل
19  

08  
مسلم عن عائشة رضي 

  عنهااهللا 

) ε( بعثَك بِالْحق َألفْرِينهم بِلسانِي فَري اَألدميِ ، فقال رسول اهللا والَّذي
لي فيهِم نسبا حتى الَ تعجلْ فَإِنَّ أَبا بكْرٍ أَعلَم قُريشٍ بِأَنسابِها ، وأَنَّ  « :

يا رسولَ اِهللا لَقَد لَخص : فَأَتاه حسانُ ثُم رجع فَقَالَ  »يلخص لَك نسبِي 
كبسي نل . نةُ مرعلُّ الشسا تكَم مهنم كلَّنَألس قبِالْح ثَكعي بالَّذو
  .الْعجِنيِ

  20 مدخل
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 البيت الشعري اسم الشاعر الرقم
 ورد يف البحث

  الصفحة  الفصل
  10  مدخل  اَألماديح  -يا لَيلَى-أَحيى أَباكُن         لَو كَانَ مدحةُ حي منشرا أَحـدا  أبو ذئيب  01
  14 مدخل  ولَتها سمـــاُءكَيف ترقَى رقَيك اَألنبِيــــاُء       يا سماًء ما طَا  البوصريي  02
  14 مدخل  أَمن  تذَكُّرِ جِريان بِذي سلَــمٍ         مزجت دمعا جرى من مقْلَة بِدمِ  البوصريي  03
  15 مدخل  براعةٌ تستهِلُّ الدمع في العلَـمِ  لي في ابتداِء مدحكُم يا عرب ذي سلَمٍ  بن حجة احلمويا  04
ـَاُء  أمحد شوقي  05   15 مدخل  وفَم الزمان تبسم وسنـــاُء  ولد اهلُدى فَالكاَئنات ضيــ
  15 مدخل  أَحلَّ سفْك دمي في اَألشهرِ احلُرمِ  رِمي علَى القَاعِ بين البان والعلَـمِ  أمحد شوقي  06
ـَا      كَتمن الربوكيـر مستعـــارإذَا  نخرهكأنَّ حفيف م  بشر بن أيب حازم  07   32  01  مـــ
  33  01  قَامت تعانِقُه اُألســدًبلي من مشى البحر نحوه     والَ رجالـفَلَم أَرقَ  املتنــيب  08
ـَاباإِذَا نزلَ السماُء بِأَرضِ قَــــومٍ    ر  معاوية بن جعفر  09   34  01  عيناه و إِنْ كَانوا غضـــ
  35  01  يا  نعمهـا لَيلَةً حتى تخونـــها     داعٍ دعا في فُروعِ الصبحِ شحاجِ  الراعي النمريي  10
  36  01  ناَء بِكَلْكَــلِ فَقُلْت لَه لَما تمطَّى بِصلْبِــــه      و أَردف أَعجازا و  امرؤ القيس  11
  37  01  عارٍ نواشرهــــا     نضحت بِاملَاِء تولَبا جدعــــا  و ذَات هدمٍ  أوس بن حجر  12
  38  01  ا     بِمنجـرِد قَيـد اَألوابِـد هيكَلِـَوقَـد أَغْتدي و الطَّير في وكُناته  امرؤ القيس  13
  40  01  شفَت وقـرة     إِذْ أَصبحت بِيـد الشمالِ زِمامهاگو غَـداةَ رِيحٍ قَـد   لبيــــد  14
  45  01  أَقَامت بِه حتى ذَوى الْعود و النوى       و ساق الثُّرِيا في مالََءته الْفَجـر  ذو الرمة  15
  54  01ي        عرصم ي اِهللاف انَكَ بٍجن يي أَا       فــملسم لُتقْأُ نيي حلابأُ تلَسو  خبيب بن عدي  16
  58  01  فينا الرسولُ شهاب ثُم يتبعـــه      نور مضيئٌ لَه فَضلٌ علَى الشهـبِ  كعب بن مالك  17
  58  01  ينا بِغـيـــرِه      شهابا لَنا في ظُلْمـة اللَّيلِ هاديـاأَطَعناه لَم نعدلْه ف  عبد اهللا بن رواحة  18
  58  01  إِنَّ الرسولَ لَنور يستضاُء بِـــه       مهند من سيوف اِهللا مسلُــولُ  كعب بن زهري  19
ـَفونا لمإِ طرقُى الْوهم ةُدـيعب  عمر بن أيب ربيعة  20   83  02  مـاشهو سٍمش دبا عمإِ ا ووهبأَ     لٍـ
  83  02  لِضفَت نع قطتْنت مى لَحالض ومئُا     نهاشرف قوفَ كسمالْ تيتي فَحضيو  امرؤ القيس  21
  85  02  .اُءـــفَك ةركنم لِّكُل انَـكَلَ ا     ـــــنهجات و كتيقَلَ وي لَنإِفَ  زهري بن أيب سلمة  22
  85  02  واـولُوا زملَسا أَملَ ةـكَّم نِطْببِ       مــهائلقَ الَقَ شٍيرقُ نم ةيتي فف  كعب بن زهري  23
  86  02  اـينِالَى عتح امرباِإلو ضقْالن يبِ      لْزي ملَى فَلَيلَ بو حلُعأَ تنكُ دقَلَ  قيس بن امللوح العامري  24
  87  02  رـسعأَ كرمأَ ورسيم ؤرما تنأَي    ونِتحضفَ:  اننبالْبِ تضع، و تالَقَو  عمر بن أيب ربيعة  25
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 البيت الشعري اسم الشاعر الرقم
 ورد يف البحث

  الصفحة  الفصل
  88  02  جِرشحالْ نِى ابلَع تبرِض ةبي قُى     فدــالنو ةََءورمالْو ةَاحمالس نَّإِ  زياد األعجم  26
  89  02  .لِــيصفَالْ ولَزهم بِلْكَالْ انُبي    جــــنإِفَ بٍيع نم يف كا يم و  ابن هربة  27
  90  02  تــلَّح ةمالَمالْبِ وتيا با مذَا      إِـــهتيب مِواللَّ نِع اةجنمبِ تيببِ  الشنفرى األزدي  28
  101  02  اــــتا شا مذَإِ،  ادمالر ريثكَ      ادـــمعالْ يعفر،  ادجالن يلُوِطَ  اخلنساء  29
  118  02  اـماكُنج يلِخالن اسرح ماا نذَا       إِذَـــبةَ حانوي بادو يتلَخا نيأَ  عمر بن أيب ربيعة  30
  120  03  أَنت كَالْبحرِ في السماحة والشمـ      سِ علُوا والْبدرِ في اِإلشــراقِ  النابغة الذبياين  31
  122  03  ناب والْحشف الْباليكَأَنَّ قُلُوب الطَّيرِ رطْبا ويابِســا     لَدى وكْرِها الْع  امرؤ القيس  32
ـَي الطّلُ فاَءضت      ةًـــونضوم كةَ السوددشم و  امرؤ القيس  33   126  03  درـــبمالْكَ يـ
  126  03  كَفَيضِ اَألتي علَى الْجدجــــد     اــــهاندرأَ ِءرمى الْلَع يضفي  امرؤ القيس  34
  127  03  أَيطَالَ ظَبيٍ وساقَا نعامــــة     وإِرخاُء سرحان وتقْرِيب تَتفُـــلٍ هلَ  امرؤ القيس  35
  128  03  وقَد الَح في الصبحِ الثُّريا لمن رأَى    كَعنقُـود مالَحيّــة حني نــورا  قيس بن اخلطيم  36
  128  03  أَنّ عيونَ النرجسِ الْغض حولَهـا    مداهن در حشوهن عقيــــقكَ  عبد اهللا بن املعتز  37
  128  03  وإِنَّ من أَدبتـه في الصبــــا    كَالْعود يسقَى الْماَء في غَرســـه  صاحل بن عبد القدوس  38
  128  03  رِقًــا نـــادرا    بعد الَّذي أَبصرت من يبِســــهِحىت تـراه مو  صاحل بن عبد القدوس  39
  161  04  لِــقَنقَع اففَي خانتــحى   بِنا بطْن خبت ذو يحالْ ا ساحةَا أَجزنَملَفَ  امرؤ القيس  40
  175  04  انـــا    و عناهم من أَمرِه مـا عنانـــاصحب الناس قَبلَنا ذَا الزم  املتنـــيب  41
  175  04  و تولُّوا بِغصـة كُلُّهـم منـــ     ـه وإِنْ سر بعضهــم أَحيــانا  املتنـــيب  42
  175  04  ر اِإلحســــاناربما تحِسن الصنِيع لَياليــــ      ـه ولَكن تكَد  املتنـــيب  43
  175  04  كُلَّما أَنبــت الزمانُ قَنـــاةً      ركَّب الْمرُء في الْقَناة سِِنانـــا  املتنـــيب  44
  176  04  ــدرسيذْكُرنِي قَومي إِذَا جد جدهـم       وفي اللَّيلَة الظَّلْماِء يفْتقَد الْب  أبو فراس احلمداين  45
  176  04  .واقُعد فَأَنت الطَّاعم الْكَاســـي         دعِ الْمكَارِم الَ ترحــلْ لبغيتها  احلطيئة  46
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  :فهرس  املصادر و املراجع  
q   1988 –اجلزائر  –املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية  –برواية ورش عن اإلمام نافع : القرآن الكرمي 

-I    املصدر :  
دار األندلس للطباعة و النشر و  –شرح عبد الرمحن الربقوقي –الديوان : حسان بن ثابت األنصاري  – 1

 1980 –بريوت  - التوزيع
-II ملراجـع ا:  

  ت.د- دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع –الصورة الفنية يف شعر علي اجلارم : إبراهيم أمني الزرزموين   -  1
 ت.د-ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر –الغموض يف الشعر العريب : إبراهيم رماين  – 2
 .1952  -2ط–القاهرة  -بالغة أرسطو بني العرب و اليونان: إبراهيم سالمة  – 3
 -حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد-املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر) : ضياء الدين(ابن األثري – 4

 .1939-مصر -مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده
 .1959 -2ط -بريوت–دار الثقافة –فن الشعر : إحسان عباس  – 5
 1985-3ط-دمشق - الفكر للطباعة والتوزيع والنشردار  -حياته وشعره،حسان بن ثابت: إحسان النص  – 6
 .ت.د -بريوت -دار الكتاب العريب -الشوقيات: أمحد شوقي  -  7
دار طالس للدراسات  - الصورة البالغية عند عبد القادر اجلرجاين منهجا وتطبيقا: أمحد علي دمهان  -  8

 .1986 -1ط - دمشق -والترمجة والنشر
  .1980 -1ط -بريوت -دار القلم - م البالغةعلو: أمحد مصطفى املراغي  -  9

 - بغداد -وزارة التعليم العايل والبحث العلمي –البالغة والتطبيق : أمحد مطلوب وكامل حسن البصري  - 10
  .1982 -1ط

 ت.د - بريوت –دار العودة  - مقدمة للشعر العريب) : علي أمحد سعيد(أدونيس  - 11
 .1981 – 5ط-بريوت -دار الثقافة -حتقيق وإشراف جلنة من العلماء -األغاين) : أبو فرج(األصفهاين   - 12
  .ت.د -بريوت -دار صادر –دون حتقيق ) : الديوان(امرؤ القيس   - 13
 ت.د –بريوت  –دار الثقافة  –علم البيان : بدوي طبانة   - 14
 –القاهرة  -بعة املعارفمط - حتقيق حممد بدر –الفرق بني الفرق ) :أبو منصور عبد القاهر(البغدادي  - 15

1910.  
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  .1985 -2ط - بريوت - دار إحياء العلوم -حتقيق حسني يوسف الغزال –كتاب اإلميان : ابن تيمية  - 16
- القاهرة -دار الثقافة للطباعة والنشر -الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي: جابر عصفور  - 17

1974 
 - بريوت - دار ومكتبة اهلالل -علي أبو ملحم:حتقيق  - والتبينيالبيان ) : عمرو بن حبر(اجلاحظ  - 18
  .1988 -1ط

  .1990 -3ط - دار ومكتبة اهلالل بريوت - حيي الشامي: حتقيق  - احليوان) : عمرو بن حبر(اجلاحظ  - 19
  .1978 -2ط - بريوت - دار مكتبة احلياة -تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان  - 20
 -بريوت -املؤسسة اجلامعية للدراسة والنشر -دليل الدراسات األسلوبية: رمي جوزيف ميشال ش - 21
  .1987 -2ط

-1ط -دار ومكتبة اهلالل - حتقيق عصام شعيتو -خزانة األدب وغاية األرب: ابن حجة احلموي  - 22
1987. 

 .ت.د - بريوت - دار الكتب العلمية - اإلصابة يف متييز الصحابة: ابن حجر العسقالين  - 23
دار  -شرح حممد عبد املنعم خفاجي -اإليضاح يف علوم البالغة) : جالل الدين(اخلطيب القزويين  - 24

  .1975 -4ط–بريوت  -الكتاب اللبناين
دار –شرح عبد الرمحن الربقوقي  -التلخيص يف علوم البالغة) : جالل الدين(اخلطيب القزويين  - 25

  .1904 - بريوت - الكتاب العريب
دار ومكتبة  - األعشى، حسان بن ثابت، أبو العتاهية: املوسوعة األدبية امليسرة : ف الدين خليل شر - 26

 .1987 - بريوت –اهلالل 
  

حتقيق عبد  - العمدة يف حماسن الشعر و آدابه ونقده) : أبو علي بن احلسن القريواين(ابن رشيق  - 27
 .2001 -1ط -صيدا -املكتبة العصرية -احلميد هنداوي

حتقيق حممود خلف اهللا أمحد و حممد زغلول  - النكت يف إعجاز القرآن) : علي بن عيسى(اين الرم - 28
 .1968 -القاهرة - دار املعارف -سالم
 -بريوت -دار املعرفة - حتقيق عبد الرحيم حممود -أساس البالغة) : حممود بن عمر(الزخمشري  - 29
 .ت.د

 .ت.د -بريوت -ر الكتب العلميةدا –مفتاح العلوم ) : حممد بن علي(السكاكي  - 30
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  .1985 -11ط -بريوت  -طبع دار الشروق - يف ظالل القرآن: سيد قطب  - 31
 .1983 -5ط –بريوت  -دار الشروق–النقد األديب أصوله ومناهجه : سيد قطب  - 32
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