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 الصورة الفنية في شعر مجير الدين ابن تميم
 م.م. منتصر حمود جابر العوادي

 جامعة بابل/كمية التربية األساسية/قسم المغة العربية
 المقدمة

فكػرة البحػث فػي حيػاة هػذا  يهػ ( حتػى اتػتتوتن684فمذ وقعت عيناي عمى ديواف الشاعر مجير الديف ابف تميـ ت ) 
الخصػاصص الننيػل لشػعر  ي تػيما وانػي كنػت قػد قػرعت عراص عػدة تخػص الشػاعر وشػعر  والتػي تصػنن   ػمف شػعراص الشاعر و 

الطبيعل البارزيف في الوصؼ ي اؼ إلى ذلؾ رغبتي في اتتقصاص شعراص العصور المتأخرة الذيف فقدت إشعارهـ عو تناثرت 
 طوطل وغايل هذا ايتتقصاصفي بطوف كتب األدب والتاريخ والتراجـ المطبوعل منتا والمخ

 إزاص اآلراص -مف خالؿ إبراز التمات اييجابيل لشعرهـ  -عوي : إنصاؼ شعراص هذ  العصور 
العامل غير المنصنل التي قيمت بحقتـ والتي تصنتـ بالتبعيػل والتقميػد تػارة عو تصػؼ عصػرهـ باينحطػاط والظػالـ تػارة 

 .(1)عخرى
المراحػؿ كالعصػور  تي تشػكو قمػل المراجػل الخاصػل بتػذ  المرحمػل الزمنيػل م ػاهاة ببقيػلثانيا : عغناص المكتبل األدبيل ال

 العباتيل مثال ناهيؾ عما في هذا العمؿ مف خدمل لمتراث العربي عوي وعخيرا .
ومف هنا جاص اختياري لتذا البحث الموتـو بػ )) الصورة الننيل في شعر مجير الػديف ابػف تمػيـ (( . حيػث قتػمت  إلػى 

بحثػػيف تنػػاوؿ المبحػػث األوؿ حيػػاة الشػػاعر والظػػروؼ المحيطػػل بتػػا ثػػـ وفاتػػ  وابػػرز اآلراص التػػي قيمػػت فيػػ  وفػػي شػػعر  خاتمػػا م
 المبحث بذكر اإلغراض الشعريل التي نظـ فيتا الشاعر. 

 ابتا،ة الت ػميف الشػعري مػل ذكػر عتػبإما المبحث الثاني فقد تناوؿ ق يل متمل بارزة في شعر الشاعر عي وهػي كثػر 
يميتا عرض وتحميؿ ألبرز الصور الننيل التي جادت بتا قريحل الشاعر خاتما بحثي بخاتمل عر ت فيتا ابػرز النتػاصا التػي 

 توصمت إليتا ثـ قاصمل بأتماص المصادر والمراجل التي اعتمدتتا في البحث . 
 

 المبحث األول
 أوال: حياة الشاعر : 

 محمػػد بػػف يعقػػوب بػػف عمػػي اإلتػػعردي تػػبط فخػػر الػػديف بػػف تمػػيـ  المعػػروؼ عبػػو عبػػد اه (2)ولػػد الشػػاعر مجيػػر الػػديف
رس عمػػى يػػد كبػػار اختصػػارا بمجيػػر الػػديف ابػػف تمػػيـ فػػي دمشػػؽ ونشػػأ بتػػا مػػف غيػػر عف تحػػدد المصػػادر تػػنل ويدتػػ  ، وقػػد د

 كمػػا تػػيمر بنػػا،لتنوؽ فشػػب شػػاعرا مجيػػدا شػػتد لػػ  الدارتػػوف بػػا ،(3)ف بيػػنتـ الشػػيخ عػػالص الػػديف النحػػاس، ومػػعمماصتػػا وعدباصتػػا
وألف الكتب التي ترجمت لمشاعر كانت  نينل في إعطاص صورة وا حل لحياتػ  ونشػأت  عمػى امتػداد مراحمتػا   لػذا لػـ نوفػؽ 

لػػـ يػػ رخ  -ومػػف خػػالؿ مطػػالعتي لديوانػػ   -، ي ػػاؼ إلػػى ذلػػؾ إف الشػػاعر ننتػػ  شػػؼ تناصػػيؿ حيػػاة الشػػاعر إي لمامػػافػػي ك
، والتػي كانػت (4)هػػ658كاتػتيالص التتػر عمػى دمشػؽ تػنل لتػي عاشػتا فػي حياتػ  إبػاف شػباب  لمحوادث المتمل في عصر  عو ا

عربيػل مثممػا ، عو المعارؾ الداميل التػي تػببتا اإلفػرنا والتتػر فػي معظػـ الػبالد ال(5)في خروج  مف دمشؽ إلى حماة مثال تببا
ف هما الحكـ األيوبي وحكـ المماليؾ وما شتدهما ، هذا إذا عممنا إف الشاعر عاصر حكميف متمي(6)فعؿ غير  مف معاصري 

فقػد ظمػت بػالد الشػاـ متػرحا تياتػيا لمصػراع والتنػافس ل واجتماعيل داخميػل وخارجيػل ))هذاف الحكماف مف ا طرابات تياتي
عثػرت ، وعنتت حياة عغمبتـ بػيف قتػؿ وهػرب وعتػر وتػجف ، ممػا قصيرة نتيجل هذا الصراع المحتدـ والثورات لنترات طويمل عو

 .(7)((عل األو اع العامل في بالد الشاـعمى طبي
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ولعػؿ التػبب فػي هػػذا األمػر يعػود إلػػى عف الشػاعر ربمػا كتػػب فػي عحػداث عصػػر  لكنتػا لػـ تصػػمنا كػوف عف ديوانػ  جػػاص 
بصورة منتخب مجموع مػف عشػعار  ولػـ يكػف كػامال ، وممػا يػدعـ هػذا األمػر ويع ػد  هػو عالقػل الشػاعر المقربػل بممػؾ حمػاة 

 .(8)هػ(683)تممؾ المنصور محمد بف محمود ال
كػاف يتننػى بشػعر  فػي تػاحات الػوغى وخاصػل فػي المعػارؾ الكثيػرة ( 9)، بوصؼ الشاعر مقاتال شػجاعاوالتحاق  بجيش 

، (11)(683-642التػي خا ػتا الممػؾ  ػد اإلفػرنا، وظػؿ الشػاعر خادمػػا فػي جػيش الممػؾ طػواؿ إحػدى وعربعػيف تػنل مػػف )
د عف يكػوف ، فتػذ  العالقػل المقربػل مػل الممػؾ ، وهػذ  الخدمػل الطويمػل فػي الجػيش يبػ  بنتوت  وشجاعت ع  في ذلؾ إحتاتيدف

، لكننا لـ نجد  ما خال عبياتا متنرقل هنا وهناؾ ي تعطػي صػورة كاممػل عو وا ػحل لثحػداث كمػا لتا صدى في شعر الشاعر
 تيمر بنا .

ات متنرقل هنا وهناؾ ذكرها الشاعر في ديوان  عو وردت في عقواؿ مف وعمى الرغـ مف كؿ ما ذكرنا  فإننا ي نعدـ إشار 
محققا ديوان  بالقوؿ: ))وكاف  ترجموا ل  تعطي صورا مجممل عف صنات  وبعض األحداث التي عاشتا في حيات  والتي ذكرها

ص مجمتػػ  فػػي دار  عو مػػا، لطيػػؼ العشػػرة ، تػػخي اليػػد ، مبتػػوط الوجػػ  ، طيػػب النكاهػػل ، يرتػػاد األدبػػاص والعمدمػػث األخػػالؽ
 د، يتجاذبوف عطراؼ الحديث في مو وعات مختمنل ، كما كاف يتردد مل عصحاب  عو مل الممػؾ المنصػور محمػبتتان  بحماة

وقػػاي فػػي  ،(11)، يصػػؼ مػػا تقػػل عميػػ  عينػػ  مػػف مبػػاها الطبيعػػل((ريػػاض والمتنزهػػات والميػػا  الجاريػػلصػػاحب حمػػاة عمػػى ال
ا يتػافر إلػى د عمى متقط رعت  دمشؽ ، يتتعيد فيتا ذكريات عياـ الصػبا  والشػباب ، وعحيانػمو ل آخر: ))وكاف كثير الترد

دا  ومف غريػب مػا عور  ،(12)، وفي عخريات عيام  زار الديار الحجازيل وعدى مناتؾ الحا وعاد إلى حماة((القاهرة واإلتكندريل
 ،(13)قاصمل عمى المرح والنػرح ومػا يتػر الػننس وي نتػتا(( لقد كانت حياة مجير الديف ابف تميـفي هذا الجانب هو قولتما: ))

 وهو رعي يتتدعي الشؾ مف جوانب عدة :
 .نتايتتا إننا ي نعمـ شاعرا مف شعراص تمؾ الحقبل الزمنيل المريرة عاش حياة مرفتل مف بدايتتا إلى -1
والتتريػػل ))حيػػث قامػػت  وب اإلفرنجيػػلكثػػرة الحػػروب واي ػػطرابات التياتػػيل فػػي الػػبالد العربيػػل ي تػػيما إبػػاف الحػػر  -2

، ومعػػارؾ حاميػػل بػػيف المتػػمميف والصػػميبييف فػػي القػػرنيف التػػادس والتػػابل لمتجػػرة ، وبػػيف المتػػمميف والتتػػر فػػي حػػروب داميػػل
 .(14)((الثاني مف القرف التابل لمتجرة  النصؼ

ي هادصػل عو هانصػل ، فمػا بالػؾ بشػاعر إ افل إلى اي طرابات الداخميل، كؿ هذ  األمور ي تجعػؿ حيػاة اإلنتػاف العػاد
 مقرب مف الممؾ خاض مع  حروب عدة اتتمرت طواؿ عربعل عقود كما ذكرنا . 

، فػإف قيػؿ إف والواقػل إف إطالؽ األحكاـ العامل والقطعيل عمى عيػل ظػاهرة مػف ظػواهر الحيػاة عمػر يرف ػ  المنطػؽ -3
لتننػي صـ معظم  عمى الوصػؼ الممػيص بالبتجػل والحيػاة والتػرؼ وا، والقاد مف طبيعل شعر الشاعر في ديوان هذا الحكـ متتم

ـ يصػػؿ إلينػػا فنقػػوؿ: إف ديػػواف الشػػاعر ي يعطػػي صػػورة كاممػػل لمواقػػل الحيػػاتي لمشػػاعر  كونػػ  لػػ بالمبػػاها الطبيعيػػل الخالبػػل،
 كامال كما عتمننا.

 ثانيا: وفات  وعبرز ما قيؿ في  وفي شعر :
( وذلػؾ هػػ684في فػي حمػاة عػاـ )ب الذيف ترجمػوا لمشػاعر مجيػر الػديف فػي عنػ  تػو لـ يختمؼ عحد مف الم رخيف والكتا

فػي معػرض الحػديث  -الم رخوف والكتاب  -( بتنل واحدة ، وهـ إي هػ683منصور محمد بف محمود ت )بعد وفاة الممؾ ال
، وخػػدـ الممػػؾ المنصػػور، تػػكف حمػػاة ، عنػػ  كػػانوا يصػػنون  وشػػعر  بصػػنات متعػػددة ، كقػػوؿ علكتبػػي: ))وهػػو تػػبط فخػػر تمػػيـ 

بحمػػػاة تػػػنل عربػػػل وثمػػػانيف  ، تػػػوفيؽ بػػػديل الػػػنظـ رقيقػػػ  لطيػػػؼ التخيػػػؿوكػػػاف جنػػػديا محتشػػػما شػػػجاعا مطبوعػػػا كػػػريـ األخػػػال
وفيتا توفي الشيخ الحجل األديب المتند األمير مجير هػ (: )) 684ذكر  لحوادث تنل )  وقاؿ عن  عي ا في ،(15)((وتتماصل

ـ صػػاحبتا وحظػػي عنػػد  ، اتػػتوطف حمػػاة وخػػدوهػػو تػػبط ابػػف تمػػيـلمعػػروؼ بػػابف تمػػيـ الدمشػػقي الػػديف بػػف يعقػػوب بػػف عمػػي ا



 م2202/آذار                جامعة بابل /األساسيةالتربية  كلية مجلة             2/ العدد
  م6/5/2229لكلية التربية األساسية  الثالثعدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي 

 

 37 

رقيػؽ جػدا كثيػر المعػاني  وعند  شجاعل وف يمل تامػل ولػ  ديػواف شػعر وهػو وكاف مف العقالص الكرماص الن الص، وقرب  وعدنا 
  .(17)((ذكر  صاحب النجـو بالقوؿ: ))كاف مف الشعراص المعدوديفو  ،(16)((والتجانس

، ومف المعاصريف مف قػاؿ: ))بػأف الشػعر (18)((ب الشذرات فقد وصؼ شعر الشاعر بػ))ان  في غايل الجودةعما صاح
 .(19)تاؿ عمى لتان ((

 683ويورد محققا ديواف الشاعر رعيا في ق يل وفات  يقويف: ))وشاص القػدر عف ينتقػؿ الممػؾ المنصػور إلػى بارصػ  تػنل 
اقػػػل طيبػػل مػػف الشػػػعر لمتجػػرة ، مخمنػػا وراص  ب 684ـ يطػػؿ بػػ  الػػػزمف بعػػد    إذ عدركتػػ  منيتػػ  تػػػنل ، ولػػػ لمػػ  ذلػػؾلمتجػػرة وي
لػـ ععثػػر  وي عدري مػف عيػف اتػػتمد المحققػاف هػذا الػػرعي المتعمػؽ بتػألـ الشػاعر لنقػػد ممكػ  وحزنػ  عميػػ    ألننػي ،(21)المطيػؼ((

المنصػور ي مػف قريػب وي  عي شعر قيؿ فػي رثػاص الممػؾ ، كما عف ديواف الشاعر يخمو تماما مفعمى مصدر عو مرجل يذكر 
ف كنا ي نتتبعد رثا   ل  وتألم  لنقد  ، لكن  لـ يصؿ إلينا موثقا . مف بعيد  ، وا 

 ثالثا: أغراضو الشعرية :
، وهنػا عغرا ا ومو وعات متنوعل -( بيتا  952ومف خالؿ مطالعتي لديوان  المجموع الذي  ـ )  -عالا الشاعر 

 لى ق يتيف متمتيف:عشير إ
ثػػالث قصػػاصد  ومقطعػػات ، وي توجػػد فيػػ  تػػوى -فػػي النالػػب  -األولػػى: إف ديػػواف الشػػاعر جػػاص بشػػكؿ عبيػػات ثناصيػػل 

لتػي يػدؿ ظاهرهػا عمػى النػرض األمػر الػذي يصػعب معػ  تحديػد النػرض منتػا، باتػتثناص تمكػـ المحػددات بعنػواف عو ا قصيرة،
 . المراد

النػرض المقصػود كػالنزؿ  ، بحيث يصعب مع  تحديػدوعات الشعريل مل البعض اآلخرلمو الثانيل: تداخؿ قتـ مف ا
 مػل الحماتػػل عو النػزؿ مػػل الوصػؼ مػػثال ، ولمنصػؿ فػػي هػذ  المتػػألل نظرنػا فػػي جممػل نقػػاط لترشػي  النػػرض الحقيقػي منتػػا:

 ، والجو العاـ النالب عميتا ، بحيث تمكنا مف تقنينتا إي ما ندر ، وهي:عدد األبيات
كمػػا  -ربمػا يعػػود  ، وهػػذاكمػ  وكأنػػ  وصػؼ الوصػؼ:  ويحتػػؿ القتػـ األعظػػـ مػف الػػديواف ، بػؿ حتػػى كػأف الػػديواف -1

مف إف لشعراص الشاـ ، ي اؼ إلى ذلؾ ))(21)((شعر إي عقم  راجل إلى باب الوصؼعف الإلى )) -قوؿ ابف رشيؽ القيرواني ي
ف كػػػانوا يتنػػػاوتوف فيمػػػا بيػػػنتـ مػػػف حيػػػث الكثػػػرة  ،(22)قػػػديـ عنايػػػل بوصػػػؼ طبيعػػػل بيصػػػتتـ، ومشػػػاهدها الخالبػػػل(( والقمػػػل فػػػي وا 

، فإنػ  كػاف عاشػقا لكػؿ جميػؿ عيمػا عشػؽ ... ف تمػيـ القمػل فػي الكثػرة والنوعيػلفقد بمغ مجير الديف ابالوصؼ، عما شاعرنا ))
ؽ الػدكتور نػاظـ فػي هػذا وعنا عوافػ ،(23)الزهريات((عف نطمؽ عميتا اتـ  وقد وصمت إلينا عشرات المقطوعات مف نظم  يمكف

يف ، فتػو يعػيش صػورها ومباهجتػا وينا ػؿ بػبيعػل ومتعمقاتتػا ولعػا ي حػدود لػ الرعي مف حيػث عف الشػاعر عولػل بوصػؼ الط
 :، لكف بر يل خاصل(24)ميـ في وصؼ روض، يقوؿ إف تعزهارها، وي يكر  شيصا منتا
 واف غب  كػؿ  غماـش في روض وفي  نرجس                       عو  عقحػػػي تم
 (25)ور عجمتا                       عف وطصتا في الروض باألقداـػواحظ   والثنػػإف الم

فالروض الذي هو مكاف لمراحل وايتتجماـ والتمتل بالمناظر الطبيعيل عند الشاعر ليس كذلؾ ، فتو يحـر المشي في  
ألقحواف   كونػ  يػرى فػي هػذيف الصػننيف مػف الػورود صػورة المػواحظ بعد هطوؿ اإلمطار ي تيما إذا كاف في  ورد النرجس وا

شػػاعر مػػف المػػألوؼ إلػػى غيػػر والثنػػور، وهػػو يجػػؿ هػػذ  الصػػورة عػػف الػػوطص باألقػػداـ، ونػػرى فػػي هػػذا معنػػى جمػػيال خػػرج بػػ  ال
 .المألوؼ

     ول  عي ا في وصؼ رياض الطبيعل يقوؿ:
 ػابمتػني  بتأهيػؿ  وتػرحػيػبيا حتنتا  مػف رياض  نزلت  بتا                فق

 ر تربتػتا عف عطيب الطيبػػػػبنش     ونزهت ناظري في زهرها وزهت           
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 (26)ػػر  بتا  إي  بترتػيػبا                     فػما تمتكتو لطافتتا هوج الرياح صن
انينتػػا ، متػػتخدما خراجتػػا عػػف قو فنػػي هػػذ  األبيػػات نجػػد عف الشػػاعر يميػػؿ إلػػى التالعػػب بطبيعػػل األشػػياص ، ويحػػاوؿ إ

، فالرياض هنا تقابؿ الشاعر الذي نزؿ بتػا بالتأهيػؿ والترحيػب ، وكأنػ   ػيؼ عزيػز ، ثػـ تختػاؿ عمامػ  عنصر )التشخيص(
نػدما مزهوة بطيب راصحل عزهارها وتربتتا التي ينػوؽ شػذاها شػذى عطيػب العطػور ، وفػي البيػت األخيػر يصػؿ التالعػب حػد  ع

، فمػف المعمػـو عف الريػاح القويػل هػي التػي تػ ثر فػي الريػاض ي العكػس ، لكػف الشػاعر بخيالػ  ثرا وبػالعكسيصب  المػ ثر متػأ
فرعى عف لطافل الرياض وعزهارها هي التػي تػ ثر فػي الريػاح التوجػاص العاتيػل، وتكتػبتا صػناص إلػى درجػل  القانوف،الواتل قمب 

 مل .عنتا ي تمر عميتا إي بترتيب يدؿ عمى التدوص والنعو 
 ومف عوصاؼ الشاعر الجميمل عي ا قول  في وصؼ كمب صيد احمر يقوؿ:

 وثقت بالصيد لما عف ركبت ل                        بمتتطيؿ عمى وحش النال ال اري
 (27)بأحمر الموف خنت روح   فم                       روح مػف الري  فػي جتـ مػف النار

ممل بالحصوؿ عمى الصيد، ي مف جتل قدرت  كصياد ، ولكف مف جتل امتالك  لكمب فالشاعر هنا يعرب عف ثقت  الكا
وحػوش الصػحراص )  صيد في  الصنات التي جعمت الشاعر متتوثقا إلى هذا الحد، وعولػى هػذ  الصػنات هػي ايتػتطالل عمػى

حمػػر المثيػػر لمخػػوؼ، وخنػػل أل( بحيػػث عنتػػا ي تشػػكؿ عاصقػػا عمػػاـ الكمػػب الػػذي يمتػػاز عي ػػا بصػػنتي المػػوف اعي القػػدرة عميتػػا
(، )خنػػل الحركل=خنػػل النػػاروف األحمر=المػػايمتػػزاج المػػوني الحركػػي لمكمػػب ) ، وتتجمػػى روعػػل هػػذيف البيتػػيف فػػي هػػذاالحركػػل
 .  جتـ مف النار وروح مف الري  !؟، والذي عحال  مف كمب صيد عادي إلى كمب عتطوري لالرياح(

لػذا  ،(28)لـ يدعو شيصا وقعت عميػ  ععيػنتـ إي ووصػنو  -ومنتـ شاعرنا  -والحقيقل إف شعراص هذا العصر ومف تالهـ 
، وتػأكتني بػذكر بعػض النمػاذج الوصػنيل لشػاعرنا مجيػر الػديف منتػا ؿ األمثمل الخاصل بالوصػؼيصعب والحاؿ هذ  ذكر ك

الوصػؼ فػي هػذا  داتوذلػؾ فػي معػرض حديثػ  عػف متػتج -مف دوف عف يذكر اتـ الشاعر  -ما عورد  الدكتور ناظـ رشيد 
وصػػػنوا عشػػػياص ي تتتػػػز لتػػػا الننػػػوس، وي تتنػػػو لتػػػا القمػػػوب، مثػػػؿ قػػػوؿ عحػػػدهـ فػػػي وصػػػؼ العصػػػر يقػػػوؿ: ))وثمػػػل شػػػعراص 

 .(29)فانوس((
 عنظر إلى النانوس تمؽ متيما                          ذرفت عمى فقػد الحبيب دمػوع 

 (31)وتعد مف تحت القميص  موع   دو  تمتب  قمب   لنحػول                          يب
عمػػى حػػد  -ألنػػ   لتػػا الننػػوس وي تتنػػو لتػػا القمػػوب(، وي عدري مالػػذي يقصػػد  الػػدكتور نػػاظـ رشػػيد بقولػػ  هػػذا )ي تتتػػز

ي يوجػػػد تحديػػػد قػػديـ عو حػػػديث يخػػػص الموصػػػنات عو رعي يشػػػترط فيتػػا هػػػذ  الشػػػرط ، حيػػػث عف النكػػػرة  -عممػػي المتوا ػػػل 
، يتبيف ل  يصم  لمشعر ، ومف يطالل عمى تبيؿ المثاؿ ي الحصر كتاب ) يتيمل الدهر( لمثعالبي  التاصدة هي عف كؿ شيص

ظـ ومػل ذلػؾ لػـ يعػب ، كما عف شعراص العصػر العباتػي وصػنوا عشػياص متعػددة ينطبػؽ عميتػا رعي الػدكتور نػاصحل ما عوردنا 
 رعمػػى مقطوعػػات كثيػػرة فػػي وصػػؼ القمػػـ والبػػر كػػا)) ، الػػذي احتػػوى ديوانػػ (31)، ومػػنتـ مػػثال الشػػاعر كشػػاجـعمػػيتـ عحػػد ذلػػؾ

، وخبػرة كشػاجـ ي صور تقدـ العصػر ومعارفػ  وح ػارت  ، حيث ينقؿ صورا مفنمؾ والتنجيـواإلتطريب وعدوات التندتل وال
، فتػػو ي يقصػػر فػػي وصػػؼ آيت الطػػرب والننػػاص وصػػؼ خبيػػر ، فتػػو العمػػـ ووصػػنتاتقػػؼ عنػػد حػػد معرفػػل عدوات الكتابػػل و 

وصنا دقيقا منصال يتناوؿ شكمتا وعجزاصها وعممتا ... معبرا بنجاح عف صػورة مػف صػور الحيػاة ايجتماعيػل المترفػل يصنتا 
 هذا إذا كاف المقصود مف رعي الػدكتور نػاظـ هػو النػانوس الػذي وصػن  شػاعرنا ، عمػا ،(32)المعقدة في القرف الرابل لمتجرة((و 

 ود عي ا ألمريف :، فتذا مردإذا كاف يقصد عبيات الوصؼ ذاتتا
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مػػف  -المتػتجدات  األوؿ: هػو شػتادة الػػدكتور ننتػ  الػػذي عػد وصػػؼ النػانوس مػػف متػتجدات هػػذا العصػر ، ووصػػؼ
معظػػـ الشػػعراص فػػي هػػذا تعطػػي لػػذاكرها الريػػادة واألتػػبقيل عمػػى غيػػر  ، وهػػو مػػا كػػاف يتنػػافس فيػػ   -وجتػػل نظػػري المتوا ػػعل 

 .العصر وغير 
ذي الطبيعل الجامدة  لوصؼ يجد فيتما متعل التشبي  وروعل الخياؿ التي عحالت النانوسالثاني: هو عف مف يقرع بيتي ا

ب مشػتعؿ وجتػـ نحيػؿ عبػرز ع ػالع  )عي إلى عاشؽ متيـ يذرؼ الدموع عمى فقد حبيب  ، ويتػتر الميػالي مكابػدا ألجمػ  بقمػ
 .ميص )عي الزجاجل التي في وتط (( مف تحت القالمتاند الحديديل في وتط 

وقد يحظت في شعر الوصؼ عند مجير الديف ق يل ليتت بجديدة لكنتا تتتحؽ اإلشارة وهػي إنػ  فػي قتػـ مػف هذا 
 مف ذلؾ قول  عمى لتاف مف عجرب  حبيب : -إنتانا كاف ذلؾ عو جمادا  -عشعار  يجري الحديث عمى لتاف غير  

 ب ومتما شصتـ قولواي تنكروا جربا قد يح  فػوؽ يدي                          مف الحبي
 (33)ماذا عمي إذا ما غصت بحر هوى                         خرجت من  وكني مم ها لولو

، ال ولونػا وعثػرا إلػى عشػياص مقبولػلوتبرز براعل الشاعر هنا مف خالؿ تحويم  لثشياص والصنات المقيتػل والمتػتتجنل شػك
عػػف طريػػؽ حواريػػل بػػيف حبيػػب  -نل مذمومػػل عخرجػػ  الشػػاعر وذلػػؾ بتخريجتػػا تخريجػػا حتػػنا ، فػػالجرب مػػرض مقيػػت ، وصػػ

بػ ، كونػ  رعى عخرج  وكأن  هو الذي تعمد عف يصاب بالمرض بمالمتػل محبو  -ومحبوب  عصيبا بالجرب عف طريؽ العدوى 
 .لحبيب جراص النوص في هذا البحر، وما هذا الجرب إي ل ل ا ظنرت ب  يد افي  بحرا مف التوى

 ر عمى لتاف الجماد ، فتو قول  عمى لتاف درع :عما ما عورد  الشاع
 وذ بحصف ي يراـ  حصيفيمػ                            هنيصا  لمف  يأوي  إلػي  فػإنػ 

 (34)وعلقى الردى عف ننت  بعيوني المل                            ػػوعلبت  في الحرب ثوب ت
والحصػانل المتػيف تعطيتمػا لحاممتػا، مبشػرة لػ  ننتػتا مػف حيػث القػوة فالشاعر هنا يجعؿ الدرع هي التي تتكمـ وتصػؼ 

ا يحتػاج ألن  عندما يموذ بتا يموذ بحصف منيل ي يػراـ ، وتمبتػ  ثػوب التػالمل ، وتػدفل عنػ  المػوت ، ومػاذ بالتناص والتعادة،
 .  المقاتؿ غير هذ  األشياص!؟

 ي عوردنا  كاؼ لما عردنا  .ولمشاعر عمثمل كثيرة في الوصؼ ي يؽ المجاؿ بتردها والذ
نيػػل التػػي تػػربط العاط وذلػػؾ بحكػػـ العالقػػل ل وثيقػػل بحيػػاة الرجػػؿ والمػػرعة((،فػػف عدبػػي جميػػؿ لػػ  صػػمالنػػزؿ: وهػػو )) -2

د الشػعر العربػي، لػـ ينقطػل مػداد ، وي هػو شػرياف الحيػاة األدبيػل الػرصيس فػي جتػاإلنتاف مل مف يحب، والنزؿ فػي األدب ))
، لنف في شعر  مثممػا عكثػر فػي الوصػؼوقد عكثر شاعرنا مجير الديف مف هذا ا ،(35)((ياـ والعصورخؼ نب  ، عمى مر األ

وغزؿ الشاعر هنا غزؿ ذكوري ، ولـ يتطرؽ الى ذكر المرعة إي في ب عل عبيات ، وعتباب شيوع هذ  ظاهرة النزؿ الذكوري 
بػؿ تعػدوهف إلػى التنػزؿ  ،بالنتيػات لشػعراص عمػى التنػزؿلػـ يقتصػر ا)) ناقشتا عدد مف الكتاب منتـ: عحمد فػوزي حيػث يقػوؿ:

إذ ابتعد الناس عف الديف فانحرفػت عخالقتػـ ، وتػاصت تػريرتتـ ، و ػاعت مػروصتتـ ، كمػا إف الحػرب طالػت فػي  بالنمماف،
 .(36)لجماؿ((، وكثر وجود النمماف األعاجـ الذيف امتازوا بالتبب عو آلخر هذ  البالد مما عدى إلى إقالع الرجاؿ عف الزواج

ومثػؿ هػػذا النػػزؿ كثيػػر جػدا يعػػود فيػػ  ال ػمير عمػػى المػػذكر ، ويبػػدو عف تور نػػاظـ رشػيد فعممتػػا بػػالقوؿ: ))عمػا الػػدك     
احتجػاب المػػرعة وحجرهػػا فػػي دارهػا وعػػدـ التػػماح لتػػا بمخالطػل الرجػػاؿ ومجالتػػتتـ ، حتػػى المقػربيف منتػػا ، منػػل الشػػعراص مػػف 

والمالحػظ عمػى غػزؿ الشػاعر مجيػر الػديف عي ػا هػو انػ  غػزؿ  ،(37)ا، وخشيل مف عهمتػا((حنظا لتمعتت التنزؿ بتا صراحل،
( والػى هػػ195ت)تقميدي مصنوع يدور في الصنات ذاتتا التي قيمػت فػي النػزؿ المػذكر منػذ بدايػل نشػأت  عمػى يػد عبػي نػواس 

 :الباب إي ما ندر، مف ذلؾ قول  عصر الشاعر الذي لـ يأت بجديد في هذا
 توف ما بي مػف هػػػوا  وقػد                     عودى بمػتػػجتي التػبػري  واألرؽيا مف ي
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 (38)لو عف بالػػورؽ ما بي منػؾ يحتػرقت                     مف حػر عنناتػتا األغصاف والورؽ
يتػوف عميػ  فالشاعر هنا يصور ما عصاب  جراص هػوى محبوبػ  مػف تبػري  وارؽ ق ػيا عمػى متجتػ ، وكيػؼ عف محبوبػ  

هػذا األمػػر قػػاصال لػػ : لػو عف مكابػػدتي هػػذ  فػػي هػػواؾ تنتقػؿ إلػػى طيػػور الحمػػاـ يحترقػػت مػف حػػرارة عنناتػػتا عغصػػاف األشػػجار 
وعوراقتا، مما يدلؿ عمى شدة المكابدة ، وهو معنى جميؿ عمى الػرغـ مػف ابتػذاؿ العالقػل التػي يصػورها الشػعراص بػيف اإلنتػاف 

مجيػر الػديف عي ػا هػو كثػرة المتنػزؿ بتػـ وتعػدد صػناتتـ ، األمػر الػذي ي كػد رعي الػدكتور  والطيور . كما يالحظ عمػى غػزؿ
نمػػا جػػاص وممػػا يمنػػت النظػػر عف ج))نػػاظـ رشػػيد فػػي رصػػد  لتػػذ  الظػػاهرة حينمػػا قػػاؿ:  انبػػا منػػ  لػػـ يػػأت عػػف معانػػاة صػػادقل، وا 

 :   ، مف ذلؾ قول  في ممي  ععمى(39)((تظرفا ومالحل
 حظ  ثػنػر                    ووجنت  قد  اعنا في التوى وجديتعشقت مكػػنػوؼ الموا

 (41)واف  مل الػوردإذا كاف  في  األقػح           س       ػػػوما  ر روض قد ذوى في  نرج
مػػدعيا إف عمػػى  فالشػػاعر يتنػػزؿ هنػػا فػػي ممػػي  ععمػػى، مبينػػا إف تػػبب وقوعػػ  فػػي هػػوا  والوجػػد بػػ  همػػا ثنػػر  ووجنتػػ  ،

( ي يمنػل مػف فالريػاض التػي يػذبؿ فيتػا النػرجس )العيػوف، الطبيعػلالحالػل صػورة مػف صػور   ، راتما لتذي باؿالنالـ غير ذ
اعر فػي النػزؿ وحتػف ، وهػذ  التناتػل جميمػل مػف الشػوالورد )الوجنل( موجػوداف فيتػا الثنر(وقوع في هواها ما داـ األقحواف )ال

مػػذكر مثػػؿ عشػػار إليتػػا احػػد البػػاحثيف بػػالقوؿ: )) إف الػػذيف تنزلػػوا بال، وفػػي هػػذيف البيتػػيف عي ػػا نجػػد ظػػاهرة تعميػػؿ يحمػػد لػػ 
تـ بػػػذلؾ يمتمتػػػوف ، يكثػػػروف مػػػف ذكػػػر الجوانػػػب عو األع ػػاص التػػػي فتنػػػتتـ فػػػي هػػػذا الػػػذكر، وكػػػأنالعشػػاؽ فػػػي النػػػزؿ الم نػػػث

مثػػػاؿ النتنػػػل اؿ وت، ويحػػػاولوف إقنػػػاع النػػػاس بػػػاف لػػػيس فػػػي و ػػػعتـ إي الخ ػػػوع والطاعػػػل لتػػػمطاف الجمػػػألننتػػػتـ األعػػػذار
 .عر عمثمل غير قميمل في هذا البابولمشا ،(41)واإلغراص((

لكننػي لػػـ اعثػر لػػ  إي ديف بنيػر العػػرب، يتػيما األتػػراؾ، وعمػى عػادة شػػعراص هػذ  العصػػور فقػد تنػػزؿ شػاعرنا مجيػػر الػ
 عمى بيتيف في ديوان  قالتما في غالـ تركي ، يقوؿ فيتما:
 طا عتد الشرى وتحاذر ػػإذا ما ت                        بروحي  مف األتراؾ  ظبي تخافػ     

 (42)فما حيمتي  فيمػف إذا رمت وصم                             ثنى طرفػ  نحػو الحتاـ يشاور 

( لػ  تػطوة تخافتػا النػالـ، واصػنا إيػا  بػالظبي مػل فػرؽ إف هػذا الظبػي )يصور هنا جمػاؿ هػذا النػالـ التركػيفالشاعر 
  كػوف إف هػذا الظبػي يممػؾ عي ػا عيونػا األتود، طالبا الحيمل في وصال ، ي تيما واف وصال  متمؾ لمشاعر حتى وتحاذرها

( تكػػوف حينصػػذ التمكػػل لمشػػاعر، وهػػذ  ايػػل عػػف الصػػدود بػػالنظرة المتعاليػػلوهػػي هنػػا كنناهػػا عمػػى اننػػ  المتػػتقيـ كالتػػيؼ )إذا ث
 رغـ مف ابتذاؿ تصوير العالقل الرابطل بيف جماؿ اإلنتاف والظبي. صورة جميمل عي ا في تصوير الجماؿ التركي، عمى ال

 وكنزؿ الشاعر باألتراؾ جاص غزل  بالمرعة محدودا عي ا اقتصر عمى ب عل عبيات ، مف ذلؾ قول :
 غطت محاتف وجتتا عف ناظري                           هيػناص لـ عر فػي  البريل شبتتا

 (43)را                            وكشنت مف بعد التمنل وجتتاوغدت تمانعػي  فقػمت  مباد
، حتػػى إف كمماتػػ  جػػاصت مبتذلػػل بػػاردة ، والتػػبب يعػػود إلػػى عف ر هنػػا لػػـ يوفػػؽ فػػي وصػػؼ المػػرعة هػػذ ونػػرى عف الشػػاع

عػػف نػػا بوجػػدهـ، ولكػػف عمػػى غيػػر جػػدوى، وين ػػ  كػػذبتـ مػػا نعػػرؼ يجتػػدوف يف يقنعو شػػعراص هػػذا العصػػر ومػػنتـ شػػاعرنا ))
ا يتصػؿ وممػ ،(44)((عرؼ مف مقت يات النػرض التقميديػل، وتن حتـ لتجل التكمؼ التي تتود آثارهـ  وين حتـ ما نحياتتـ

، الطواؿ ليمـ بتـ ، الذي اعتاد الشعراص عمى تصوير  وهو يقطل المتافاتبالنزؿ عي ا هو وصؼ الطيؼ، عي طيؼ الحبيبل
 الصباح ، والحقيقل إف شاعرنا لـ ينظـ في الطيؼ توى بيتيف وهما قول :فيحدثون  ويحدثتما كؿ عما بداخم  إلى وقت 

 عقوؿ لطيؼ الحب إذ زار م جعي                           وبات إلى وقت الصباح معانقي
 (45)عيا عجبا مف  ليمل  قػد  طػػويتتا                            بوصؿ حبيبي وهو فيتا منارقي
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، . كمػا يػػرتبط بػالنزؿ عي ػا المجػػوف دياف فػي وصػؼ الطيػػؼ ولػـ يػأت الشػػاعر بجديػد فػي هػػذا النػففتػذاف البيتػاف تقميػػ
يل وشاعرنا كاف مقال بالنظـ في هذا النف القديـ الذي يعود تاريخ  إلى العصر العباتي ، وقد اعر نا عف ذكػر نمػاذج شػعر 

 .(46)من  هنا تأدبا
(: ل عمػى األوزاف الشػعريل المتػتحدثل، وتحديػدا )المواليػاعبيػات غزليػوعخيرا نشير هنا إلى إف الشاعر عي ا نظـ ب عل 

ل الػػروي ، ومنظػػـو عمػػى يتكػػوف مػػف عربعػػل مصػػاريل متشػػابتل األواخػػر ، تػػاكنفػػف شػػعري متػػتحدث فػػي هػػذ  العصػػور ))وهػػو 
ولشاعرنا  ،(47)((عراببط المنل العربيل مف حيث اإل، وهـ ي يمتزموف في   وا)الموالل(يتموف   ، والذيف ينظمونبحر البتيط

 : واصنا مميحا جرح خد  بتيؼ في حربثالث مقطوعات في هذا النف كمتا غزليل، يقوؿ في عحداها 
 عحب لما  كمػػؿ  حتنػ   وجاز  حػػد 
 صار  اهتزاز  القػنا شػوقػ   إلى  قػد 
 والتيؼ لما عبصر  يـو الوغى وحد 
 (48)شؽ الصنوؼ عمى غي ي وباس خد 

 في عبيات النزاؿ هذ  ما ع اؼ ثقال إلى لنتتا العاميل ، لكف هذ  هي طبيعل هذا النف .  والتكمؼ ظاهر
المػػودة والصػػداقل  األخوانيػػات: وهػػي:)) لػػوف مػػف الػػنظـ لػػيس بجديػػد عمػػى هػػذا العصػػر يمكػػف عف يطمػػؽ عميػػ  شػػعر -3

تػبات كثيػرة، إذ نجػد التػي تكتػب فػي منا الذي يديـ التواصؿ بيف األحبػاب واألصػحاب ، وكثيػرا مػا يقػـو مقػاـ الرتػاصؿ النثريػل
عو طمػػب حاجػػل عو انجػػاز وعػػد عو دعػػوة إلػػى متػػامرة، وعحيانػػا يكػػوف لممازحػػل والدعابػػل  ر، عو العتػػاب عو ايعتػػذافيػػ  التتنصػػل
 شػػريلعشػػعار تصػػور الشػػعور اإلنتػػاني النبيػػؿ النػػابل مػػف ععمػػاؽ الػػننس الب، وهػػي عي ػػا: ))(49)((والمناكتػػل الذهنيػػل والمالطنػػل

 .(51)((باب األدب، تدفل إليتا العاطنل الصادقل مف قرابل عو صداقل بيف عر البعيدة عف التكتب والمننعل
لقػػد نظػػـ شػػاعرنا مجيػػر الػػديف فػػي هػػذا النػػرض وعكثػػر منػػ ، وعشػػعار  هنػػا ي تخػػرج عػػف إطػػار المناتػػبات التػػي ذكرهػػا 

   ومع  شمعل فطنيت فأوقدها مف دار  يقوؿ:الدكتور ناظـ آننا ،مف ذلؾ قول  وقد اجتاز ليمل بدار بعض عصحاب
 ا عيتا المولى الشريؼ ومف ل                             ف ؿ  ينوؽ  ب  عمى عهػؿ األدبػػػي

 لما  عزرتؾ  شمػعػػتي  لتنيػرها                            جاصت تحدث عف تراجؾ بالعجب
 (51)وععادها نحوي بتاج مف  ذهػب              رة  فػقػبؿ  رعتتا               وافتػ   حاتػ

تشػػخيص(، فبعػػد عف عثنػػى العو مػػا يتػػمى بمصػػطم  ) ونجػد عف الشػػاعر هنػػا يتػػتخدـ ق ػػيل اتػػتنطاؽ األشػػياص الجامػدة،
ل التػي دعتػ  إلػى نظػـ هػذ  ذكػر المناتػب بالمولى الشريؼ الذي فاؽ عهؿ األدب بن م ، انتقػؿ إلػىعمى صاحب ، واصنا إيا  

لتروي بدورها مػا وجدتػ  فػي بيػت صػاحب  –التي كانت تبب المناتبل  -، متمما زماـ الحديث إلى شمعت  المنطنصل اتاألبي
ا إلػى الشػاعر ، وععادهػحاتػرا، وتوجتػا بتػاج مػف الػذهب )كنايػل عػف إيقادهػا( الشاعر مف كـر تراج  الذي قبؿ رعتتا لما رآ 

، وهي إف اإلنتاف وممتمكات  غير الحيل، يقدموف شػكرهـ جميمل مف الشاعراألبيات التناتل وفي هذ   كأحتف ما كانت عمي ،
قولػػ  حػػيف دعػػا احػػد ومػػف إخوانيػػات ابػػف تمػػيـ عي ػػا  نتػػانا عو جمػػادا بػػال فػػرؽ،وثنػػاصهـ لمػػف لتػػـ ف ػػؿ عمػػيتـ ، تػػواص كػػاف إ

 ؿ:، يقو المجيص إلي  متاص، فتعذر ح ور  إلى (52)(هػ656تعصحاب  ويتمى )نور الديف اإلتعردي )
 عقوؿ وليمي اتػود الجنػ  مظمـ                كػوج  رتػولي إذ عتى وهو خاصب
 (53)فيا ليت شعري ما لصبحي ي يرى                وكيؼ يموح الصب  والنور غاصب

( والوقػت ال عالقػل الت ػاد بػيف اتػـ صػاحب  )نػورفالشاعر يصور هنا حال  بعد اعتذار صاحب  عػف المجػيص ، متػتن
لػػدعوة إلػػى صػػاحب  ورجػػل ، قػػاصال إف ليمػػ  شػػديد التػػواد كوجػػ  رتػػول  الػػذي بعثػػ  بافيػػ  الػػدعوة وايعتػػذار )الميػػؿ( دثتالػػذي حػػ
، وهو توريل لطينل جمػل فيتػا د ليم  الذي طاؿ وتأخر مجيص صبح ، باف النور غاصب، ثـ يعطي تتوينا آخرا لتواخاصبا إلي 
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كمػػا يالحػػظ هنػػا عي ػػا إف الشػػاعر هػػو  عنػػى البعيػػد وهػػو اتػػـ صػػاحب  نػػور،الم( و بػػيف صػػنل الصػػب  )النػػور واإلشػػراؽ الشػػاعر
و، وهػي التناتػل إذ كػاف األولػى عف يػنظـ هػذ  األبيػات صػاحب  ي هػ هذ  المناتبل عمػى خػالؼ المعتػاد، الذي بادر بالنظـ في
عتػػذار والتشػػوؽ والشػػكر ، تػػدور حػػوؿ العتػػاب واي ػػوع األخوانيػػات كثيػػرة عنػػد الشػػاعرواألمثمػػل عمػػى مو  جميمػػل مػػف الشػػاعر،

 .(53)التدايا ... الخ عمى
عبػػػي نػػػواس  شػػػعر الخمػػػر: وهػػػو فػػػف شػػػعري قػػػديـ نػػػاؿ شػػػترت  وازدهػػػار  فػػػي العصػػػر العباتػػػي وتحديػػػدا عمػػػى يػػػد -4

والكتاب ومنتـ عمر موتى قاؿ:  عتبابا عدة ذكرها الباحثوف -حتى عصر الشاعر -، وكانت تقؼ وراص انتشار  هػ(198ت)
ايجتماعيل تبب شرب الخمر ، إذ كاف منتشرا عمى نطاؽ واتل في هذا العصر بيف تػاصر الطبقػات ، وكػاف  كانت الحياة))

، ويصػنونتا وصػنا راصعػا ، تػواص فػي ذلػؾ رعينا الشعراص يتننوف بػذكر الخمػرالناس يشربونتا جترا دوف خوؼ ، فال غرابل إف 
، والمتنزهػات اثػر كبيػر تػاعد عمػى شػػرب الحانػاتكثػػرة األديػرة و شػاربوها عو واصػنوها ، كمػا إف لطبيعػل الشػاـ بشػكؿ عػاـ ، و 

إف مػا إف شػعراص هػذ  الحقبػل وجػدوا ))ك ،(54)الخمر في خموات خاصل بعيدة عػف ععػيف المتػزمتيف مػف رجػاؿ الػديف وغيػرهـ((
عف يقوؿ الشاعر ، مثؿ المدي  والتجاص والرثاص ... ولذلؾ ي بد ا تقميديا مف عغراض الشعر العربيوصؼ الخمر صار غر 

 جػاص –ومتمػا يكػف فػاف شػاعرنا مجيػر الػديف قػد نظػـ شػعرا خمريػا  ،(55)((بت شاعريت  في ميداف كثر فرتػان في  شيصا كي يث
 ومن  قول :   -معظم  تقميديا 

 تداويت لما زاد همي بشػربتا                    معتقل صرفا بتا التـ يتػـز
 (56)ولكف دفل الشر بالشر احـز             وما كنت ممف يتتخؼ بشربتا        

صػػرفا ، عي قديمػػل لػػـ  فالشػاعر هنػػا يصػػور الخمػػرة عمػػى عنتػا دواص لتمومػػ  التػػي زادت عميػػ  والجاتػػ  إلػى شػػربتا معتقػػل
-فػل الشػر بالشػػر ولكنػ  مػػف بػاب د -لػيس مػف بػػاب ايتػتخناؼ بحرمتتػا وآثامتػا  -، ثػـ يقػوؿ إف شػػرب  لتػا يخالطتػا شػيص

، مػػف ذلػػؾ قولػػ  فػػي وصػػؼ وتأثيراتتػػاوثممػػا يصػػور الشػػاعر الخمػػرة يصػػور كػػذلؾ مجمتػػتا وتػػقاتتا وعوانيتػػا  ،-ولػػ عمػػى حػػد ق
 مجمس شراب:

 ودتكرة فيتا مف الشرب عصبل                  لتـ مذهب في  تباح المػحاـر
 يرشوف ف الت الكػ وس تبركا                 عميتـ وي يصنوف إف يـ يصـ

 (57)لـ تعرؼ الراح منتـ                  ثيابتـ مف مثمتا والعمػاصـ فمو زرتتـ
يصؼ الشاعر هنا رجاي لتـ مذهبتـ الخاص في شرب الخمر حيث يجتمعوف في هذ  الدتكرة )وهي كممل عجنبيل     

نتـ عبػػاحوا ألننتػػتـ ، كػػو يػػردعتـ وازع مػػف ديػػف عو لومػػل يصػػـ( مػػف غيػػر عف لبيػػوت التػػي فيتػػا الشػػراب والمالهػػيمعربػػل تعنػػي ا
المحرمات لدرجل عنتـ يتبركوف برش ف الت ك وس الخمر عمى بع تـ الػبعض، و لػو عف شخصػا زارهػـ واطمػل عمػيتـ لمػا 

 .بالنل واينتتاؾ الصارخ لممحرماتتمكف مف تمييز الخمر عف ثيابتـ وعماصمتـ ، مما يدلؿ عمى الم
مات األعجميػل فػي الوصػؼ كمػا ادخػؿ علناظػا لتػا صػبنل دينيػل وفي هذ  األبيات نمحظ عف الشاعر اتتنؿ بعض الكم 

، ويبػدو ينيل ي لتكب الخمرة عمى المالبسي تمتقي ووصؼ الخمرة المحرمل ، فمف المعمـو عف التبرؾ يكوف لنعؿ األمور الد
لػذي نػدرت يبتكػار صػور جديػدة فػي وصػؼ الخمػرة ا  -ولو عمى حتاب الػديف -إف هذ  كانت محاولل ناجحل مف الشاعر 

قػػد ، و ف موجػػودا فػػي القػػرف التػػادس التجػػريفيػػ  الصػػور المبتكػػرة، ولمعمػػـ إف إدخػػاؿ األلنػػاظ الدينيػػل فػػي وصػػؼ الخمػػرة كػػا
، لعثور عمى معاف غيػر مطروقػل لمخمػرومف الطريؼ إف شعراص القرف التادس وهـ يحاولوف ارصدها احد الباحثيف قاصال: ))

، وهػػو تنػػاقض بيػػر بػػؿ التنػػاقض بػػيف الػػديف والخمػػرفػػي هػػذا المو ػػوع رغػػـ البعػػد الك لػػـ يتورعػػوا حتػػى عف يتػػتنيدوا مػػف الػػديف
اعر الننػاف تتمػ  المنظػل المبتكػرة، وكػؿ مػا تػواها اكتب الصور والتعابير جدة وطرافل، قد ين ب لتا رجاؿ الديف ولكف الشػ

 .(58)((هيف يتير
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، وهػػي ظػػاهرة  ػػوعيف متالزمػػاف معػػ ذيف المو وغالبػػا مػػا يػػرتبط شػػعر الخمػػرة مػػل النػػزؿ ووصػػؼ الطبيعػػل حتػػى كػػأف هػػ
اهيػػل، ووجػػدوا تػػرورهـ بػػيف عشػػار إليتػػا عحػػد البػػاحثيف بػػالقوؿ: )) لقػػد كمػػؼ الشػػعراص بشػػرب الخمػػر فػػي عح ػػاف الطبيعػػل الز 

، وتػزداد لػذتتـ وهنػاصتتـ إذا مػػا كػاف بيػنتـ تػاؽ ممشػػوؽ الريػاحيف وعصػوات الطيػػور الصػادحل وخريػر الميػا  الجاريػػل، الزهػور
وعتػبنوا  وصػؼ الشػعراص غممػانتـ وتنننػوا فػي إبػراز منػاتنتـ، وهكػذا ))(59)((ح الوجػ  لػ  فتنػل وتػحر وغػنا وديؿ، و ااـقو ال

 وشاعرنا مجير الديف تار عمى هذا النتا يقوؿ: ((عميتـ بعض صنات األنثى
 شربت عمى وج  الحبيب مػدامل                        يقابمني مف كأتتا كػوكػب التعد
 فأولعت بعد الشرب بالنقؿ عندما                        تكرت فكـ لمتكػر عندي مػف يد
 وحاشاي مػف  ذاؾ  التنقػؿ إنما                         تنقػمت مف ثنػر  نقػي إلى خد
 (61)وما ممت عػف تقبيؿ خػد إلى فػـ                         عقوؿ بتن يؿ األقاحي عمى الورد 

ظ هنا عف الشػاعر جمػل بػيف الخمػر والنػزؿ والطبيعػل فػي تالحػـ فنػي جميػؿ ، فبعػد عف شػرب الشػاعر الخمػر رعى نالح
تػكر الػذي يقػوؿ إف لػ  مف خالؿ كأتتا وج  حبيب  منيرا كأن  كوكب التعد األمر الذي جعم  يولػل فػي الشػرب إلػى درجػل ال

عمى محبوب  مف الثنر الذي هو عيف ) الورد ( إلػى الخػد الػذي  -بإدعاص  -خذ يتنقؿ تنقال عنينا ، وبعد تكر  ععف اي عمي 
كون  ين ػؿ األقحػواف عمػى الػورد . وممػا يجػدر اإلشػارة إليػ  هنػا عف الشػاعر فػي  األقحواف( ليبقى مالزما لثخير،هو عيف )

 بعض األحياف يصرح بتجران  لمخمرة كقول : 
 ليس لي  فيتا  نصيب      قد هجرت الراح حتى                               

 (61)وعػمى الراووؽ  مني                                     طوؿ ما عشت صميب 
،   كونػ  ي يػرى لننتػ  نصػيبا فيتػا فالوا   مف خالؿ هذ  األبيػات عف هجػر الشػاعر لمخمػرة هنػا هجػر محقػؽ وثابػت

مػل الػرفض( عمػى راووؽ الخمػرة ، ونػرج  عف هػذا التجػر األمر الذي جعم  ي ل عالمل الصميب ) وهي هنػا كنايػل عػف عال
لمخمػػرة جػػاص حقيقيػػا وذلػػؾ فػػي الوقػػت الػػذي بػػدع الشػػاعر فيػػ  بالتنتػػؾ ، ومػػف ثػػـ ذهابػػ  إلػػى حػػا بيػػت اه الحػػـر ، وذلػػؾ فػػي 

ذكػػر  هػػو مػػا   -باإل ػػافل إلػػى مػػا ذكرنػػا   -عخريػػات حياتػػ ، كمػػا مػػر بنػػا فػػي ذكػػر حيػػاة الشػػاعر، وممػػا يقػػوي هػػذا التػػرجي  
 الشاعر ننت  حيث قاؿ: 

 شرب المدامل في عصر الشباب وفي                عصر المشيب يكوف النتؾ فانتب 
 (62)يميػؽ  ب ذات منتنما                واقتـ لكػؿ زماف ما فأعكؼ عمى الراح والمػ

فعصػػر الشػػباب هػػو عصػػر  فمػػف خػػالؿ هػػذيف البيتػػيف يتبػػيف لنػػا عف الشػػاعر كػػاف ينػػرؽ بػػيف عصػػري الشػػباب والشػػيب ،
، وعف  ػػرورة اينتبػػا  إلػػى هػػذ  المتػػألل ، عمػػا عصػػر المشػػيب فتػػو لمزهػػد وهجػػر الممػػذات ، م كػػدا عمػػىمػػذات وشػػرب الخمػػرال

 . يعطي اإلنتاف لكؿ عصر ما يميؽ ب 
يػػاة المتناق ػػل كالح شػػعر الحكمػػل : وهػػو الشػػعر الػػذي يصػػور فيػػ  الشػػعراص خالصػػل تجػػاربتـ فػػي الحيػػاة وثناصياتتػػا -5
، وثمػرة وطباصعتـ ، جاصت عف تجربل شخصيل ، والنرح والحزف ...الخ وهي تنبل مف )) معرفل عميقل ألخالؽ الناسوالموت

ذا بنػػا عمػػاـ لمػػل مػػف حصػػاد النكػػر والتجػػارب تطنػػو ، ))(63)((الػػواعي المػػدرؾ مػػف ثمػػار العقػػؿ ا عمػػى التػػط  منػػارات تتػػدي وا 
ولشػػاعرنا مجيػػر الػػديف التناتػػات  ،(64)((تػػكينل فػػي قمػػوب الشػػارديف الخػػاصنيفوال، وتشػػيل البتجػػل ال ػػاليف، وتتػػدم المتتػػاجيف

 في هذا الجانب منتا قول : -غير متبوقل  -جميمل 
 ي تتمؿ الرجؿ النحيؼ فربما                             تبػؽ البديف إلى لقا الشجعاف

 (65)بقا وبيض التند في األجناففالنبؿ ينػتاؿ العدو ب عنػ                              ت
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الواقػل فالشاعر هنا يدعونا إلى  رورة الحكـ عمى الناس واألشياص مف خالؿ عفعالتا ي عشكالتا  اربا لذلؾ مػثال مػف 
اعػػات ، ولعػػؿ هػػذ  الموازنػػل هنػا بػػيف الرجػػؿ النحيػؼ والبػػديف فػػي إظتػػار الشػجاعل والقػػوة مػػف اختر وهػو الرجػػؿ النحيػػؼ والبػديف

، وقد وفؽ الشاعر في حتف لتذا النرؽ مف حيث عف الرجؿ النحيؼ ربما يكوف عترع مػف البػديف يتبق  عحد إليتا شاعرنا ولـ
م ػاهاة  -لػرغـ مػف نحافتتػاعمػى ا -، وحال  كحاؿ التػتاـ التػي تنتػاؿ األعػداص تػريعا ص الشجعاف في الحربفي الجري لمقا

ومػػف حكػػـ الشػػاعر  الحػػرب بمػػا يتناتػػب ونػػوع الموازنػػل، ات، وهػػي صػػورة جميمػػل عحتػػف الشػػاعر فيتػػا توظيػػؼ عدو بالتػػيوؼ
 قول :  -غير المتبوقل عي ا  -الجميمل 

 إياؾ  تبدي  لمصحػاب  تمونا                        فيتوف قدرؾ عندهـ وت اـ
 (66)داـ؟عو ما ترى األوراؽ تتقط إف بدا                        تموينتا وتػدوتتا األق

يحا مػػل عصػػحاب   وعف ي يتمػػوف يعطػػي الحكمػػل هنػػا بشػػكؿ نصػػيحل ، طالبػػا مػػف اإلنتػػاف عف يكػػوف صػػر فالشػػاعر      
؟  ػاربا عنػد النػاس عامػل فكيػؼ عنػد األصػحابألف هذا يعػد نناقػا ، والمنػافؽ يتػوف قػدر   ،  بأف يظتر خالؼ ما يبطفلتـ

خ ػراص زاهيػل جميمػل وهػي فػي عغصػانتا مالزمػل  لتذ  الحالل مثال بتيطا مػف واقػل الحيػاة وهػو عوراؽ األشػجار ، حيػث تبػدو
 لمونتا الطبيعي ، فإذا ما تمونت تقطت عمى األرض وداتتتا األقداـ . ومف حكم  الجميمل المبتكرة عي ا قول : 
 إف الشنيل إلى الجواد شريك                               في الجود لمداني معا والقاصي

ذا شكرت البحر في إنعام       (67)واصل النر  حيمبالدر  فاشك                          وا 
 -وهذ  التناتل جميمل مف الشاعر هنا لبياف ف ؿ اإلنتاف الشنيل عو الوتيط الذي يوصؿ طالب الجود إلى مف يممك  

نػػواص التػػي الحيػػث يعػػد  الشػاعر شػػريكا لصػػاحب الجػػود ويتػػتحؽ الشػػكر والثنػاص مثمػػ  ، فتػػو كوتػػيمل  -قريبػا كػػاف عو بعيػػدا 
، إذ عنتػػا تتػػتحؽ الشػػكر عي ػػا كمػػا يشػػكر البحػػر .إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف األمثمػػل الكثيػػرة ومعظمتػػا بتػػذ  توصػػم  إلػػى درر البحػػر

 .(68)الروعل مف التعبير
 ،(69)((وفجيعتػ  بػ  فف عدبي وجداني يعبر عف حزف اإلنتاف ، وتأتن  عمػى فقيػد  ، ووصػؼ رزصػ الرثاص: وهو )) -6 

ر الرثػػاص عنػػد مجيػػر الػػديف إنػػ  جػػاص بػػاردا هػػزيال شػػاحب العاطنػػل يخمػػو مػػف تمػػؾ الحػػرارة والػػدفؽ الروحػػي والمالحػػظ عمػػى شػػع
 الوجداني الذي يحت  الناقد تجا  فقيد  ، مف ذلؾ قول  في رثاص األمير قطب الديف:

 ػربنأيتـ فال قمبي عف الحزف ُمْقصٌر                                عميكـ وي جنني يجػؼ ل  غػ
 (71) وعفالؾ  لذاتي  تعطؿ  تيرها                                 وهؿ فمؾ يتري إذا عدـ القطب؟

فرثػاص الشػاعر هنػػا يػدور حػوؿ حػػزف قمبػ  عمػػى النقيػد وهمػوؿ دمعػػ  عميػ  ، حتػػى عف الصػورة البالغيػل التػػي بنػى عميتػػا 
لتوريػل بػيف اتػـ المرثػي ) قطػب الػديف ( و) قطػب التػنينل ( رثا   لمنقيػد جػاصت مقحمػل ومتكمنػل ، وكػأف النايػل منتػا تحقيػؽ ا

وكأنما عراد عي ا  عف يتخمص مف هذ  المتمل بأي شعر، فالمتـ عف يقوؿ شيصا ، بؿ وعكثػر مػف هػذا عننػا وجػدنا التػوة الواقعػل 
فػال يوجػد فػي ديوانػ   وبػيف قصػاصد الرثػاص عنػد  ، -كما تػجمتا التػأريخ وعاشػتا الشػاعر بننتػ   - العصر الكبيرةبيف عحداث 

مثال رثاص لمقادة العتػكرييف، عو عبطػاؿ الحػروب، عو المػدف التػي نكبػت فػي حػروب اإلفػرنا والتتػر، كمدينػل بنػداد ، عو المػدف 
والتػي عبتمػي فيتػا المتػمموف عامػل والعػرب خاصػل ، وبقيػت  ،(71)اإلتالميل األخرى في ديار الشاـ والمنرب العربي واألندلس

ومتمػا يكػف  ،(72)هػػ(675ت)، وهي عحداث صورها معاصرو  كشػمس الػديف الكػوفي مػثال لمعياف إلى زمف طويؿثارها ماثمل آ
يػد فػي بابػ  عي وهػو وبيف رثاص غريب مف نوع  ، ولعم  جد -كما مر  -، فإف رثاص مجير الديف توزع بيف عصدقاص  ومعارف  

 مف مو ل في ديوان  كقول : ( حيث ورد في عكثردعوف بػ)المميحيف، عو ما يرثاص النمماف
 يا مف ق ى فق ى تروري بعد                                 وبقيت موقػوفا عمػى األحزاف

 (73)ذ  صار قدؾ فػي التراب منيبا                                 ظتر التثني في غصوف علبافم
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نمافالشاعر يصور هنا حال  بعد فقدان  لتذا الممي  ، حيث ي تر  ، حزف متصؿ ظؿ الشاعر موقوفا عمي  ور بعد  ، وا 
ثػػـ يػػدعي عف غصػػوف علبػػاف مػػا ظتػػر التثنػػي عميتػػا إي عنػػدما رعت )قػػد( هػػذا الحبيػػب وقػػد صػػار منيبػػا فػػي التػػراب !! وممػػا 

ومثػؿ  يالحظ في هذا الشعر بالذات هو امتزاج  بالنزؿ ، وهي ظاهرة تكاد تكوف غريبل في الشعر العربي ، لكنتا موجػودة .
عف غػػزؿ الراثػػي لػػيس إي رثػػاص مػػل النكػػرة األتاتػػيل وهػػي: ))  -مػػبعمػػى األغ -هػػذا النػػزؿ إذا جػػاص مػػل الرثػػاص يػػأتي منتػػجما 

رودة العالقػػل بػػيف ومػػل هػػذا فػػإف الشػػاعر لػػـ يوفػػؽ فػػي هػػذا الجانػػب  ممػػا يػػدلؿ عمػػى بػػ (74)لمحػػب الما ػػي وذكرياتػػ  األليمػػل((
 . -كما عتمننا  -لمجرد القوؿ ليس إي ، عو عف الشاعر قال  الراثي والمرثي

نمػػا يعػػود إلػػى  ومػػف صػػور الرثػػاص عي ػػا عنػػد الشػػاعر هػػو رثػػاص غيػػر العاقػػؿ ، وهػػو لػػيس بجديػػد فػػي هػػذا العصػػر  ، وا 
 ، والحقيقل إننا لـ نجد في ديواف الشاعر توى ثالثل عبيات قالتا في رثاص قدح خمرة مكتور يقوؿ:العصر العباتي

 الدهر شمم                               فأصب  بعد الراح قد جاور الترباعيا قػدحا قػد صػدع 
 تأبكيؾ في وقت الصبوح فإنني                             تأكثر فػي وقت النبوؽ لؾ الندبا
 (75) واف قطبت شمس المداـ فحقتا                            )ألنؾ كنت الشمس لمشرؽ والنربا(

مػػف لطافػػل النكػػرة ، إي عف الشػػاعر ظػػؿ عتػػير التقميػػد فػي الرثػػاص ، فتػػو ينػػدب هػػذا القػػدح الػػذي فػػرؽ الػػدهر  فعمػى الػػرغـ
شمم  وعصب  مجػاورا لمتػراب بعػد مجػاورة الخمػرة ، ثػـ يتحػوؿ النػدب إلػى بكػاص عميػ  عنػدما يتعػاطى الشػاعر الخمػرة صػباحا، 

عمػا البيػت األخيػر فنيػ  التناتػل جميمػل ، وصػور إتػتعاريل موفقػل  -ا ألن  يتذكر  فيتمػ -ويزداد بكا   عند تعاطي  لمخمرة متاص
والنػػرب لمونتػػا  عنػػدما صػػور حػػزف الخمػػرة عمػػى القػػدح المكتػػور بأنتػػا معػػذورة فيػػ   يف القػػدح كػػاف الشػػرؽ -إلػػى حػػد مػػا  -

الوصؼ عموما ، وهي واختـ حديثي في هذا المو وع باإلشارة إلى ق يل متمل وجدتتا في شعر الرثاص و المتثأل كالشمس، 
 إف الشاعر في بعض عشعار  ينظـ مف غير مناتبل تتتدعي ذلؾ ، كقول  في رثاص مف توفي في يـو مطر:

 رىفصادف  نحػػو المنيل قػد ت   بروحي الذي جاص النماـ يعود                          
 (76)عف بؿ مف دمع  الثرى وتنتػدا                            ويبكي إلىرقل فما  زاؿ  يبػدي ح

، تكمنػػيف لػػيس لمعاطنػػل فيتمػػا مػػف اثػػرفالشػػاعر نظػػـ هػػذيف البيتػػيف مػػف غيػػر مناتػػبل حقيقيػػل تتػػتدعيتما ، لػػذلؾ جػػاصا م
 وهذا شيص يحتب عمى الشاعر .

الشر المتأتي مػف  عفدب العربي الذي يعبر ب  صاحب  ))التجاص: وهو مف عهـ األغراض الشعريل القديمل في األ -7
... وغالبا ما ترى في  معاني الػذـ وايحتقػار والتنػدر  الخصومل والعداوة والمشاجرة عو الكراهيل والحقد وال نينل والحتد والمـ 

 .(77)((والشتـ الرخيص الذي تمج  األذواؽوايتتتزاص 
ص الشػاعر وشػعر التجػاص عنػد شػاعرنا مجيػر الػديف يػدور فػي محػوريف شخصػي وهػو كثيػر نتػبيا وعػاـ وهػو نػادر وهجػا

يقتصر عمى ايتتخناؼ والتقريل واتتتجاف الخمؽ التيص والنعؿ القبي  مػل رتػـ الصػورة القبيحػل المتػتتجنل عحيانػا ، فمثػاؿ 
 التجاص الشخصي قول  في إنتاف ثقيؿ:

 ما حيمتي في ثقيؿ قد بميت ب                          مف قب  صورت  يتتحتف الرمد
 (78) قارب                          في ثقم  احد  كال  وي  احدقد زاد في الثقؿ حتى ما ي

، طالبػػا الرمػػد يتتحتػػف م ػػاهاة بقػػب  صػػورت  فالشػػاعر يرتػػـ صػػورة متػػتتجن  لتػػذا الشػػخص الثقيػػؿ لدرجػػل إف مػػرض
الشخصػي الحيمل في التخمص من  ي تيما واف ثقم  ليس ل  نظير بيف البشر وي حتى في غيػرهـ كجبػؿ احػد . ومػف التجػاص 

عي ا ذـ الموظنيف وعصحاب الحرؼ والمتف ، ويالحظ فػي هػذا التجػاص إف الشػاعر ي كػد عمػى إبػراز وتجتػيـ الصػنات التػي 
ي تتنؽ ووظينل ذلؾ الموظؼ عو الحرفي بحيث يبدو غير م هؿ لممنصب عو لممتنل التي يمارتػتا مثػؿ قولػ  فػي وكيػؿ بيػت 

 الماؿ:
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 لـ يدع  إلى المػكاـر تمػما                  رؼ  منصب    لوكيؿ  بيت  الماؿ اش
 هو لـ يزؿ يبدي الحماقل في الورى                    ويذيؽ بيت الماؿ فقرا مػ لما

 (79)؟ويقوؿ بيت الماؿ: ماذا متمما  ؟                    ػالحتى يقوؿ الناس: ماذا عاق
لكػف مػا عتػاص لتػذا  -مػف وجتػل نظػر الشػاعر  -اصب فمنصب وكالل بيت الماؿ منصب شريؼ ، بؿ هو اشرؼ المن

نمػا لبمػوغ النايػات الشخصػيل البعيػدة عػف خدمػل  –ي لبمػوغ المكػاـر  –المنصب هػو الشػخص القػاصـ بػ  حيػث اتخػذ  وتػيمل  وا 
األخير المجتمل حتى باف لمناس حماقل هذا الشخص المتكررة ، والتي عدت إلى إلحاؽ النقر الم لـ ببيت الماؿ ، وفي البيت 

وهػػو بننػػي النػػاس لصػػنل  -مػػف منطمػػؽ إنتػػاني  -التناتػػل جميمػػل مػػف الشػػاعر فػػي تصػػوير ردود النعػػؿ تجػػا  هػػذا الشػػخص 
وهػػو بيػػت المػػاؿ ننتػػ  ، الػػذي يتصػػور الشػػاعر لتػػاف حالػػ  قػػاصال: بكنػػر هػػذا  -منطمػػؽ غيػػر إنتػػاني -العقالنيػػل عنػػ  ومػػف 

ا   العػػاـ فتػو قميػؿ جػدا ينحصػر فػي عبيػات معػدودة قالتػا فػػي ذـ عمػا هجػ -الشػخص، وهػي صػورة جميمػل مبتكػرة فػي التجػاص 
 الدهر، ومنتا في ذـ فرس قصير، يقوؿ: 

 وطرؼ تحط األرض رجالي فوق                       إذا ما مشى  اقت عمي المنافس
 (81)ؿ فػوؽ ظتػر                       )ولكنني فيما ترى العيف فارس(ا عنا إي راجوم

ذا مشػػت بػػ  ت ػػيؽ المنػػافس  -إذا امتطاهػػا -ر يصػػور قصػػر هػػذ  النػػرس بحيػػث إف رجميػػ  تخطػػاف األرض فالشػػاع وا 
  فػي حقيقػل األمػر راجػؿ عمػى لكنػ –يتخيمػ  فارتػا  –عمي  فيختنػؽ، وعكثػر مػف هػذا إف النػاظر إليػ  وهػو يمتطػي هػذ  النػرس 

لكؿ متجوي  وعمى  –ـ صور معبرة نادرة وم حكل ونرى إف الشاعر قد نج  هنا وفي معظـ عشعار  التجاصيل في رتظتر ، 
 المتتوييف الشخصي والعاـ. 

العػػيش الرغيػػػد  وحاجػػل الشػػعراص إلػػػى مػػف يكنػػؿ لتػػـ حالمػػدح: وهػػو ))  ػػرورة فر ػػتا اإلعجػػػاب واإلكبػػار لمممػػدو  -8
آثر الممػدوحيف وعفعػالتـ بكػؿ قػدراتتـ الننيػل مػ، وفي  يعرض الشعراص ))(81)((مر األياـوحاجل الممدوح إلى شاعر يخمد  عمى 
ومما يالحظ عمػى شػعر المػدح عنػد مجيػر  ،(82)((ي  شجاعتتـ وفروتيتتـ وشدة باتتـالنبيمل ومواقنتـ الجميمل وقد يذكروف ف

 الديف هو قمت  كما يظتر وكأن  صادر مف طرؼ المتاف متتما بالتقميد والمبالنل في األوصاؼ المدحيل عمى نحو قول :
 وقمت إلى                     نصري وبمنتني بالجود عغرا يلما تن مت في حقي 

 (83)كتوت عر ؾ درعا بالمدي  فاف                 عردت  كاف تينا في العدا ما ي
فالشاعر هنا في مقاـ شكر لمممدوح الذي ععطى الشػاعر مػا يرغػب بػ  مػف العطػاص والنصػرة والتن ػؿ عميػ  معتبػرا عف 

ابػل العػرض التػاتر لعػرض الممػدوح عو عذا شػاص اعتبػر  تػينا ما ػيا تجػا  األعػداص ، وهػذا يػدلؿ مديح  لتذا الشػخص هػو بمث
عمى عف عشعار المدي  كاف ينظمتا الشاعر لقاص مقابؿ مادي وبقدر العطاص يكوف الكالـ ومف عشعار  المدحيل التقميديل عي ػا 

 قول  في شيخ  عالص الديف النحاس: 
 اصميف بال قنوطػػيجيب الت                   عالص الديف ع حى بحر عمـ   

(84) عحاط بكؿ ما في األرض عمما                 فقؿ ما شصت في البحر المحيط
 

مػػف كبػار العممػػاص واألدبػػاص الػذيف تمقػػى الشػػاعر  –كمػػا مػر بنػػا فػػي حيػاة الشػػاعر  –مػف المعمػػـو إف الشػػيخ عػالص الػػديف 
وكأنػ   –الػذي ي يقػنط مػف كثػرة تػاصمي   –بتذا المدي  البػارد واصػنا تػعل عمػـ الشػيخ  عنتـ دراتت ، ثـ يأتي الشاعر ليمدح 

كتػػػاب البحػػػر المحػػػيط، وكمػػػا يمحػػػظ هنػػػا إف الشػػػاعر فػػػي معظػػػـ مداصحػػػ  يركػػػز عمػػػى المعػػػاني التقميديػػػل التػػػي تػػػولي الن ػػػاصؿ 
  –و غير ذلؾ ممكا كاف ع –المعنويل جؿ اهتمامتا باإل افل إلى المعاني الخاصل بالممدوح ذات  

 ،(85)((وال ػػرب والطعػػاف الشػػعر الػػذي يمثػػؿ الشػػجاعل والبػػأس والقػػوة واإلقػػداـلحماتػػل عو الشػػعر الحربػػي: وهػػو ))ا -9
ولشاعرنا مجير الديف عوصاؼ جميمل ونادرة فيما يخص الشعر الحربي كونػ  كػاف فارتػا شػجاعا تشػتد لػ  تػوح الػوغى عمػى 
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ر، كما مر بنا في الحديث عف حياة الشاعر، وهو في شعر  يعالا معاني متعددة مدى إحدى وعربعيف تنل مل الممؾ المنصو 
 منتا: التحريض عمى قتاؿ األعداص يقوؿ:

 انتض بنا نحو العدو فأنتـ                              في غنمل مف قبؿ عف يتيقظوا
 (86)ظبا تتممػظ فحيادنا لمنيض تأكؿ لحمتا                              حنقا عميتـ وال

نجد عف الشاعر هنا يحرض عمى النتوض لقتاؿ األعداص ما داموا في غنمل معطيا صورتيف جميمتيف ومبتكرتيف تػديف 
، يظتػا وكرهتػا لثعػداص تأكػؿ بمحمتػاعمى شدة التتي  والحماتل األولى: هي صورة جياد المتػمميف ، وكيػؼ عنتػا مػف شػدة غ

عنتػػا تػػتممظ عطشػػا لشػػرب دمػػاص األعػػداص ، وي يخنػػى مػػا فػػي هػػاتيف الصػػورتيف مػػف قػػوة  والثانيػػل هػػي لتػػيوؼ المتػػمميف وكيػػؼ
 وتمازج معنوي يعطي اندفاعا لإلنتاف يف يتب لمقتاؿ إذا عمـ عف غير  بتذا ايتتعداد !!؟ 

 ومف صور  الجميمل عي ا قول  وهو يصؼ جو المعارؾ يقوؿ:
 كاألتػد تزعر فػي عػريف صعاد     كـ معرؾ عشب غدت عبطال                        

 (87)  اؽ المجاؿ بخيمتـ فقتيمتـ                          يق ي ويمكث فوؽ ظتر جواد 
فالشػػاعر فػػي هػػذيف البيتػػيف يصػػؼ جػػو المعػػارؾ وكيػػؼ عف األبطػػاؿ تػػزار فيتػػا وكأنتػػا األتػػود فػػي عرينتػػا مصػػورا فػػي 

تـ يمػوت عمػى المجاؿ لمخروج والترب لكثرة جػيش المممػيف بحيػث عف قتػيم الوقت ذات  حاؿ األعداص الذيف  اؽ بتـ وبخيمتـ
، وهػػي صػورة راصعػػل وفريػدة ت ػػاؼ إلػػى رصػيد هػػذا الشػاعر. ومػػف الجػػدير بالػذكر إف الشػػاعر وهػػو ظتػر جػػواد  ويظػؿ كػػذلؾ

قدام  في الحروب يعمد في بعض األحياف إلى تطعيـ هذا الوصؼ بالنزؿ مثؿ قول :  يصور شجاعت  وا 
 مف مبمغ المحبػوب إنػي                      وقنت ولمظبا حػػولي صميؿعي 

 (88)واني جمت في جيش األعادي                      برمحي وهو في فكري يجوؿ
فالشاعر يطمب منا تبميغ محبوب  بأن  وهو في غمار الحرب محاطا بأصوات التيوؼ كاف فكػر  منشػنال بػ  وتػط هػذا 

  اإلنتاف ابعػد مػا يكػوف عػف التنكيػر فػي النػزؿ ، ونػرى فػي هػذا المػزج بػيف الحماتػل والنػزؿ قػوة وجمػاي الجو الذي يكوف في
 شعريا يدعـ الصورة الكميل الناتجل عن  . 

المبكر عن  واصػنا  وصؼ الشباب والشيب: وهو الشعر الذي يتحدث في  الشاعر عف عياـ شباب  متأتنا لرحيمتا -11
بنتل ويدخؿ مف غير اتتصذاف و ما يتبب  هذا القادـ غير المرحب ب  مف آثار ننتػيل واجتماعيػل  الشيب بال يؼ الذي ينزؿ

، وممػا يالحػظ إف شػعر اعر آهػات وشػكوى ويت حػيف منػاص!!تترؾ صداها في الننس لتتراكـ شػيصا فشػيصا حتػى يطمقتػا الشػ
ل اليػػديف ، وهػػو فيتػػا يصػػور حالػػ  مػػل هػػذا الشػػباب والشػػيب نػػزر الوجػػود فػػي ديػػواف الشػػاعر حيػػث لػػـ تتجػػاوز عبياتػػ  عصػػاب

 ال يؼ الثقيؿ وعتاب األحباب ل  يقوؿ:
 عنا إف نزعت عف النوايل والصبا                       فمطالما اتتتػػػوتػني اآلثاـ
(89)عصبو وتيؼ لممشيب مجػػرد                        وقنت عمى رعتي ب  األياـ 

 

لنوايل وارتكاب اآلثاـ التي طالما ارتكبتا في شباب  وبيف الكؼ عف هذ  األشياص بتبب يصور الشاعر هنا تردد  عمى ا
الشيب الذي رعى في  الشاعر تينا تمطت  األياـ عمى رعت  ونجد إف هذ  الصورة تقميديل صرفل ، فمطالمػا عبػر الشػعراص عػف 

ل يصػػور الشػػاعر الشػػيب وعتػػاب األحبػػاب لػػ  تػػطوة الشػػيب بالتػػيؼ المتػػمط عمػػى اإلنتػػاف وي جديػػد فيتػػا وفػػي بنيػػ  األمثمػػ
 فيقوؿ: 

نما                                 عبدا  طوؿ صدود  وفراق   ع حى يعيرني المشيب وا 
 (91)وهو الذي اخذ الشباب فزاد                                   في ليؿ طرت  وفي إحػداق  
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ن  هو التبب بإحداث  وذلؾ لطػوؿ صػدود  وفراقػ  لمشػاعر كمػا انػ  هػو يبيف الشاعر هنا لمحبوب  الذي عير  بالشيب بأ
وهػو تعميػؿ  عيونػ  ليػزداد جمػاي بػ  إلػى جمالػ ،التبب في منادرة شباب الشاعر كوف ان  عخذ  مف الشاعر وزاد  في شػعر  و 

 جميؿ مف الشاعر في هذا الباب . 
مجممتػا شػاعرا يميػؿ إلػى اإلبػداع والتجديػد فػي اختػراع هذ  هي كؿ المو وعات التي نظـ فيتا الشاعر وقد رعينػا  فػي 

الصػػور والتشػػبيتات الننيػػل ي تػػيما فػػي مجػػاؿ الوصػػؼ ، كمػػا وجػػدنا  شػػاعرا يميػػؿ إلػػى تكثيػػؼ المعنػػى واختصػػار  فػػي عبيػػات 
 ومقطعات اكثرمف ميالن  إلى القصاصد وهي تمل بارزة في شعر  إلى حد كبير .

 
 المبحث الثاني

ي شػػعر مجيػػر الػػديف: قبػػؿ عف نشػػرع فػػي دراتػػتنا الننيػػل لشػػعر الشػػاعر اتػػتوقنتنا ظػػاهرة ممنتػػل ق ػػيل الت ػػميف فػػ -1
لمنظر في شعر  عشار إليتا بعض الباحثيف والكتاب الػذيف تنػاولوا ترجمػل الشػاعر عي وهػي ق ػيل الت ػميف فػي شػعر  وارتأينػا 

بوصػػػؼ  تنػػػدرج تحػػػت الدراتػػػل الننيػػػل ثانيػػػا، وألنتػػػاعف ن ػػػعتا فػػػي هػػػذا المبحػػػث متػػػتقمل بػػػذاتتا   لكونتػػػا تشػػػكؿ ظػػػاهرة عوي، 
 الت ميف تمل فنيل في الشعر. 

عف ي ػػمف فػػي األدب العربػػي وتعرينػػ  هػػو: ))والحقيقػػل إف الت ػػميف الشػػعري لػػيس بجديػػد هنػػا بػػؿ هػػو ق ػػيل معروفػػل 
ازا وعحتػن  مػا صػرؼ فيػ  الشاعر عبيات  بعض ما يتتممح  مف شعر غير  بيتا عو اقؿ ويمتد ل  ويربط  بوشاصا ي تجعم  نش

البيػػػت مػػػف معنػػػا  األصػػػمي لػػػيالصـ المعنػػػى الجديػػػد وي تػػػيما إذا كػػػاف المعنػػػى فػػػي غػػػرض جديػػػد غيػػػر المعنػػػى الػػػذي و ػػػل 
ثـ ان  ))ليس ألحد مػف عصػناؼ القػاصميف غنػى عػف تنػاوؿ المعػاني ممػف تقػدمتـ والصػب عمػى قوالػب مػف تػبقتـ  (91)((ألجم 

ويوردونتػػػا فػػػي غيػػػر حميتتػػػا  ها علناظػػػا مػػػف عنػػػدهـ ويبرزونتػػػا فػػػي معػػػارض مػػػف تػػػألينتـولكػػػف عمػػػيتـ إذا عخػػػذوها إف يكتػػػبو 
 جدير بالذكر إف شاعرنا عشار إلى ق يل كثرة الت ميف في شعر  قاصال: ،(92)((األولى

 ل كؿ ديػواف عرا                             ولـ ازجر عف الت ميف طيريعطال
 (93)فشعري نصن  مف شعر غيري                ا مف كؿ بيت في  معنى            
نما بداعي اإلعجاب بالمعاني التػي جػاص  -ي بداعي الترقل  -فالشاعر يصرح هنا بأف نصؼ شعر  مف شعر غير   وا 

بتا عصحابتا في دواوينتـ ، وهذا يعني عف ت ميف الشاعر كاف قاصما عمى المطالعل في الػدواويف الشػعريل ومػف ثػـ ايختيػار 
 جيد والمناتب لثبيات الشعريل ذات المعاني المتالصمل ومو وع الت ميف .ال

وعند تتبعي لتذ  الظاهرة في ديواف الشاعر وجدت عف الشاعر كاف صادقا في قول  بدليؿ كثرة ت مينات  التػي تنوعػت 
قػػػا فػػػي توظيػػػؼ هػػػذ  مصػػػادرها مػػػف دواويػػػف مختمنػػػل لشػػػعراص مختمنػػػي األزمنػػػل وصػػػوي إلػػػى شػػػعراص عصػػػر  ، وقػػػد رعينػػػا  موف

خراجتػػا بصػػورة جديػػدة ومعنػػى جديػػد غيػػر معنػػا  القػػديـ ، وهػػو مػػا عشػػار إليػػ  عي ػػا علكتبػػي بقولػػ : وهػػو فػػي )) الت ػػمينات وا 
الت ػػميف الػػذي عانػػا  ف ػػالص المتػػأخريف آيػػل ، وفػػي صػػحل المعػػاني والػػذوؽ المطيػػؼ غايػػل   ألنػػ  يأخػػذ المعنػػى األوؿ ويحػػؿ 

 .(94)((نى الثاني ، وقد عكثر مف ذلؾمعنى ثاف حتى كاف الناظـ األوؿ إنما عراد ب  المعتركيب  ، وينتقؿ بألناظ  إلى 
 يقوؿ ابف تميـ :

 ي تركنف  إلى  حبيب  واحػد                          فيذيب  قػمبؾ  بالتػداني  والنػوى
 (95) (وى)نقؿ ف ادؾ حيث شصت مف الت            ومتى عردت تالمل مف هجرهـ            

وذلػؾ  ورة عدـ ايتتقرار عمػى حبيػب واحػد،فالشاعر هنا ي مف شطر بيت مشتور ألبي تماـ ليدعـ فكرت  وهي:  ر 
يف الركوف إلى الحبيب الواحد ينتا عثارا تمبيل ومعاناة متأتيل مف بعد هذا الحبيب وقرب  عمى التواص فيذوب تبعا لػذلؾ قمػب 

هػي بالتنقػؿ بالحػب مػف شخصػا إلػى عخر.هنػا نمحػظ إف  -مػف جتػل نظػر الشػاعر-اب التجػر هػذا المحب  ولتالمل مػف عػذ
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الشاعر قمب المعنى األصمي لشعر عبي تماـ الذي ي كد في  إف اإلنتاف متمػا تعػددت تجػارب حبػ  فػاف مرجعػ  إلػى الحبيػب 
، نجػ  فػي متػعا  إلػى حػد مػااألوؿ وهي إذف دعوة لمتنرد بحبيب واحد يممؾ حبنا،في حيف إف شاعرنا عراد العكس تماما وقد 

 ومف ت مينات  الجميمل قول  عي ا:
 رفا ألجؿ خمػارها                       وذلؾ شيص لو جرى غير  اصررها صعتتج

 (96)ر(اص مخامر دريصا غيفال تخش مف داص الخمار وعاطتا                       )هنيصا م
صال: بػػأف هػػذا شػػيص خػػالي مػػف رة   بتػػبب التػػكر الػػذي تحدثػػ  قػػافالشػػاعر بػػدا وكأنػػ  يمػػـو شخصػػا مػػا عمػػى هجػػر  لمخمػػ

، ويػػدعو  لمعاقرتتػػا مجػػددا ، ونمحػػظ هنػػا إف الشػػاعر نقػػؿ معنػػى بيػػت كثيػػر عػػزة مػػف النػػزؿ إلػػى الخمػػر وقػػد نجػػ  فػػي الم ػرة
ثػرا مػف توظيؼ هذا النقؿ بما يخدـ فكرت . واف كاف مف شيص يذكر في مو وع الت ػميف عنػد مجيػر الػديف هػو انػ  كػاف مك

 هػ( في شعر  بصورة ممحوظل، مف ذلؾ قول  وقد  مف بيتا كامال لممتنبي:354ت ميف شعر المتنبي ت)
 إذا هجرتني الصتباص يوما                          ترى لمتـ في كبدي اشتعاي
 (97)()كأف التـ مشنوؼ بقمبي                           فتاعل هجرها يجد الوصاي

نقػػؿ بيػػت المتنبػػي فػػي النػػزؿ ويػػنج  بتوظينػػ  فػػي حديثػػ  عػػف الخمػػرة وكيػػؼ عنتػػا عنػػدما تتجػػر  يشػػتعؿ كبػػد  فالشػػاعر ي
بالتمـو حتى كاف التـ ل  شنؼ بقمب الشاعر بحيث ان  يتتنؿ غياب الخمرة ليمتقي ب  ويتواصؿ معػ  ، إلػى غيػر ذلػؾ مػف 

 الناجحل مف إشعار المتنبي  تالتوظينا
نثػػور ، عو قػػد وظػػؼ الشػػاعر عي ػػا ايقتبػػاس مػػف القػػراف الكػػريـ )) وهػػو إف ي ػػمف المػػتكمـ موباإل ػػافل إلػػى الت ػػميف ف

 .(98)((حديث عمى وج  ي يشعر بأن  منتما، عو المنظومل شيصا مف القراف
ويالحػظ إف ايقتبػاس جػػاص عنػد الشػاعر بصػػورة محػدودة ، كمػا انػػ  لػـ يوفػؽ فيػػ  توفيقػ  بالت ػميف، مػػف ذلػؾ قولػ  فػػي 

 العز وكيؿ دار القا ي:شخص اتم  
   فتو دقيػػؽ جميؿرفي تقرب الشرع إذا لـ تكف                           تع

 ووكؿ العز الػذي وجت                            عمى نجاح األمر عقوى دليؿ
 (99)وي تمؿ عن  إلػى غير                             وحتبنا اه ونعـ الػوكيؿ

هػػذ  األبيػػات ظػػاهر باإل ػػافل إلػػى نثريػػل لنتتػػا وممػػا زاد الطػػيف بمػػل هػػو تػػوص اتػػتعماؿ الشػػاعر لالقتبػػاس والتكمػػؼ فػػي 
القرآنػػي مػػف اآليػػل الكريمػػل )حتػػبنا اه ونعػػـ الوكيػػؿ( التػػي جػػاصت بمنظتػػا تامػػل مػػف غيػػر تنييػػر ، وقػػد اتػػتنؿ الشػػاعر عالقػػل 

( الثانيػل التػي هػي منصػب هػذا الشػخص ،صػانعا منتػا توريػل وكيػؿالواردة فػي اآليػل ولنظػل )ال الجناس لنظل )الوكيؿ( األولى
 جاصت متكمنل وباردة.

 
 ثانيا ـ الصورة الفنية في شعره: 

إف الحديث عف الصورة الننيل في شعر مجير الديف ابف تميـ يعطينا كشنا وو وحا عكثر دقل ومدى إجادت  فػي شػعر  
اص في عشعارهـ الصور البالغيل ، فتي في نظرهـ مجاؿ التنافس وتبؿ وتمكن  مف عدوات  التعبيريل في عصر)) تصنل الشعر 

، عو يػنقص ها مػف غيػر  يزيػد عميتػا مػا يزينتػاايبتكار، والحاذؽ منتـ مػف يقػل عمػى صػورة جديػدة يخترعتػا، عو صػورة يتػتمد
 .(111)نتا((منتا ما يشي

مركػػز القػػوة الػػذي ارتكػػز عميػػ  شػػعر ونحػػف فػػي هػػذا اإلطػػار تػػنركز فػػي هػػذا المو ػػوع عمػػى ثالثػػل مو ػػوعات شػػكمت 
 الشاعر، وكاف لتا التيمنل عمى غيرها،مل إعطاص نماذج مختارة لتا وهي :

 عوي: التشبي :ػ  
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ي يقصػد الديلػل  ،فػي ننػس الشػاعر والمعنػى منػ  عقد عالقات وهميل عو شكميل بيف األشياص لمديلل عمى معنػىوهو ))
كممػا كػاف هنػا تبػرز قيمػل التشػبي  وتػزداد ))ومػف  (111)اإل افل إلى الحس والشعور((المحدودة عو الرموز، بؿ يقصد ب  هذا ب

 .(112) ، بصنت  وتيمل فنيل لمتعبير((التشبي  موافقا لمتياؽ والشعور عبر ارتباط  بالموقؼ والتعبير عن
ل مبتكػرة عحتػف ومػف خػالؿ تتبعػي لمصػور التشػبيتيل فػي ديػواف مجيػر الػديف وجػدت عنتػا ػ فػي معظمتػا ػ صػور طرينػ

الشاعر توظينتا في التعبير عف تجارب  الشعريل، يتيما تمؾ الصور المتعمقل بوصؼ الطبيعل. وفي القتـ اآلخر مف صور  
التشػػبيتيل كػػاف تقميػػديا صػػرفا يتكػػر عمػػى عفكػػار ومعػػاني مػػف تػػبقو  مػػف الشػػعراص ،عممػػا انػػ  فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف يحػػاوؿ عف 

 إلى إطار جديد يحمؿ بصمت ، وينج  في ذلؾ غالبا، فمف تشبيتات  الجميمل قول :يخرجتا مف إطارها التقميدي 
 وكأنما النار التي قد عوقدت                                 ما بيننا ولتيبتا يتػ ػـر
 (113)توداص احرؽ قمبتا فمتانتا                                  بتناهل لمحا ريف يكمـ

نػػار الموقػػودة بيػػنتـ ولتيبتػػا بػػالمرعة التػػوداص التػػي احػػرؽ قمبتػػا واخػػذ لتػػانتا يكمػػـ الحا ػػريف بتػػناهل، فالشػػاعر يشػػب  ال
-وتتجمى روعل هذ  الصورة التشبيتيل بالشكؿ التمثيمي الذي برزت  في  ومف خالؿ العالقل الرابطل بيف المشػب  والمشػب  بػ  

واحتػراؽ تصديق ، باف) النار= المرعة( ) رب هذا البعد ويحممنا عمىلكف الشاعر بمتارت  اتتطاع عف يق -رغـ بعدهما الواقعي
قمب النار = احتراؽ قمب المرعة( و) لتيبتا = كالـ المرعة التني  ( .مل ما توحي  لنظل التناهل في الكالـ مف تطاوؿ انػدفاع 

رة لوحدها عكثر مف وج  شػب  كما تحتمؿ هذ  الصو  -كمشب –مل لتيب النار الم طـر  -كمشب  ب -عمى اآلخريف يتناتب 
 لو عردنا التدقيؽ عكثر،وهذا متأت مف تعل خياؿ الشاعر الذي عبدعتا. ومف صور  المبدعل عي ا قول :

 ر جػػداويدرانا تجػولما انثنى فصؿ الشتاص موليا                            وخمؼ غ
 (114)دروعا في الثرى ومناصال    جيشا عراد هػزيمػل                            فالقاوهمتت

يبرز جماؿ هذ  الصورة التشبيتيل في تعل الخياؿ الذي تحمم ، وابتعاد عطراؼ التشبي  فيتا  مف حيػث عف اإلنتػاف ي 
يتصور هناؾ عالقل بيف الشػتاص والجػيش، عو النػدراف والػدروع عو الجػداوؿ والتػيوؼ باتػتثناص شػاعرنا الػذي رتػـ هػذ  الموحػل 

متكاممػػل بمخيمتػػ  النػػذة ،فجعمنػػا نصػػدؽ مػػا ي يحتمػػؿ فػػي الواقػػل. وكأنػػ  حقيقػػي لػػوي قولػػ  لنظػػل )توهمتػػ (. لقػػد بػػدع الجميمػػل ال
الشاعر لوحت  برتـ صػورة ينتتػاص فصػؿ الشػتاص ،وكيػؼ انػ  يخمػؼ بعػد رحيمػ  غػدراف الميػا  والجػداوؿ المتكونػل منتػا، نػاقال 

ترتكػز عمػى الخيػاؿ ، فػإذا بنصػؿ الشػتاص المنق ػي جػيش يبحػث عػف هزيمػل هذ  الصورة الواقعيػل الحيػل إلػى صػورة تشػبيتيل 
فيمقػػي مػػا بحوزتػػ  مػػف دروع تمثمتػػا خيػػاؿ الشػػاعر صػػورة لمنػػدراف والجػػداوؿ التػػي خمنتػػا الشػػتاص وراص ، كمػػا تكمػػف روعػػل هػػذ  

عػػػاد وجػػػ  الشػػػب  بػػػيف إنمػػػا حتػػػى ابت -ي بالشػػػكؿ التمثيمػػػي الػػػذي خرجػػػت بػػػ  وابتعػػػاد عطػػػراؼ التشػػػبي  فيتػػػا فحتػػػب -الصػػػورة 
عطرافتػػا، وهػػذا ممػػا يحمػػد فػػي الصػػورة التشػػبيتيل ذلػػؾ إف )) آفػػل التشػػبي  هػػي الو ػػوح والتنتػػير المػػذاف يتولػػداف منػػ  فيحػػيالف 

 .(115)ذهؿ الشعر إلى و وح النثر((
نتػا يميػؿ كمػا انػ  وفػي قتػـ م -غالبػا-ومما يحظنا فػي صػور التشػبي  عنػد الشػاعر انػ  يعتمػد عمػى التشػبي  التمثيمػي 

مػل اإلبقػاص  ،(حل التي تحتويتػا هػذ  الصػورة )وهػي بيتػيف عمػى األغمػبإلى تحشيد اكثرمف صورة عمى الرغـ مف  يؽ المتا
 عمى الرابط النني فيما بينتا ، مف ذلؾ قول :

 كأف التحاب النػر لما  تجمعت                            وقػد فػرقت عنا التمػـو بجمعتا
 (116) رض قعب وثمجتا                            حميب وكؼ الري  حالب  رعتانياؽ ووج  األ

فالشاعر هنا يصور التحاب األبيض المتجمل في التماص بالنياؽ المتجمعل ،وي يكتنػي بػذلؾ بػؿ يردفتػا بصػور عخػرى 
المتتػػاقط مػػف هػػذ  التػػحب لػػدعـ النكػػرة الكميػػل التػػي رتػػمتا خيالػػ ،فأعطى لوجػػ  األرض صػػورة إنػػاص، ومػػف ثػػـ صػػور الػػثما 

 بالحميب الذي حمبت  كؼ الري  منتا.
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نمػػا جػػاصت متماتػػكل يشػػد بع ػػتا بع ػػا ويكمػػؿ بع ػػا  مػػف هنػػا يت ػػ  لنػػا  إف تالصػػؽ هػػذ  الصػػور لػػـ يػػأت عبثػػا، وا 
 اآلخر لتكويف الصورة الخياليل الكميل البالنل الروعل .ومف صور  التشبيتيل الجميمل عي ا قول : 

 صاصؿ منظر                            يمتي برونؽ حتن  مف عبصرالمنيـ في شنؽ األ
 (117)يغرو إف طاب النتيـ وعفقنا                             نار م ججل تحرؽ عنبػرا 

فالشاعر فػي البيػت الثػاني ينقػؿ صػورة واقعيػل لمطبيعػل وهي)األفػؽ وطيػب النتػيـ( ليحيمتػا بمخيمتػ  الننيػل المبدعػل إلػى 
وهذ  ربمػا صػورة مألوفػل فػي -حمر واألصنر( وكأن  نار ممتتبل ة تشبيتيل جميمل  حينما تصور األفؽ بألوان  الحارة )األصور 

ديػد، حينمػا جعػؿ النػار تحػرؽ عنبػرا، ، ونقمتا مف اتػر التقميػد إلػى حريػل التجيقويتا لكف الشاعر ع دها بما -األدب العربي
لػ )طيب النتيـ( لمف تأل  عف تر راصحت  الزكيل.إلى غير ذلؾ مف األمثمػل الكثيػرة  ، وإلعطاص تبب مقنلديلل عمى المبالنل

 عف رواصل التشبي  عند الشاعر لمف عراد اتتقصاصتا والذي عوردنا  كاؼ لما عردنا  . 
 ثانيا: االستعارة:ـ 

المشػابت  بػيف لعالقػل  وهي مف عهـ عدوات  خمؽ الصور الشعريل وتعرؼ بأنتا)) اتتعماؿ المنػظ فػي غيػر مػا و ػل لػ 
، وهػػي لتػػا صػػمل وثيقػػل (118)، والمعنػػى المتػػتعمؿ فيػػ  ، مػػل قرينػػل صػػارفل عػػف إرادة المعنػػى األصػػمي((المعنػػى المنقػػوؿ عنػػ 

وخاصػػل النػػوع الجيػػد  ، لكنتػػا ابمػػغ منػػ  وعصػػعب عمومػػا )) وعدؿ عمػػى الشػػاعريل ورتػػوخ القػػدـ فػػي دنيػػا النػػف والشػػعر،بالتشػػبي 
، مجيػر الػديف ، وخاصػل المكنيػل منتػاومػف هنػا كػاف لتػذ  األداة ح ػورها فػي ديػواف الشػاعر  ،(119)ت((النادر مػف ايتػتعارا

 مف ذلؾ قول  في النانوس:
 عبدى اعتذارا لنا النانوس حيف غدا                      في حالِ  مف هوا  ليس ينكرها               

 (111) نار الجوى فندا بالثوب يتترها       رعى التوى ُم ِرما ما بيف ع مع                
كنيل وبإتتعماؿ عتػموب عف طريؽ اإلتتعارة الم -يصور الشاعر هنا هذا النانوس بصورة إنتاف عاشؽ ع نا  التوى 

ويبػػرز جمػػاؿ هػػذ  الصػػورة فػػي  ،(111)((اإلنتػػاف متػػتعيرة صػػنات  ومشػػاعر  الػػذي ترتنػػل فيػػ  األشػػياص إلػػى مرتبػػلالتشػػخيص ))
، الػذي حػي متحػرؾ بطمػ  )النػانوس العاشػؽ( ، وكأننا عمػاـ مشػتدا مل بقيل الصور في البيت الثانيناصرها وتناعمتتماتؾ ع

فخشػػػي عف )م ػػػرمل مػػػا بػػػيف ع ػػػمع ( )إتػػػتعارة مكنيػػػل ثانيػػػل ( بنعػػػؿ التػػػوى، )  (،نػػػار عحشػػػاص ( )إتػػػتعارة مكنيػػػل عولػػػىرعى )
، خالقػػا بػػذلؾ لنػػا الشػػاعر هػػذ  القػػوة التعبيريػػل النابعػػل مػػف قػػوة ثالثػػل( يػػلالتتػػتر بثوبػػ ( )إتػػتعارة مكنينت ػػ  عمػػر ، فعمػػد إلػػى )

ومػػف صػػور ايتػػتعارة الجميمػػل عنػػد  (112)((إظتػػار مػػا يشػػعر بػػ ، ي مػػا يػػرا  عو يتػػمع خيالػػ  الػػذي بوتػػاطت  يحػػاوؿ الننػػاف ))
 مجير الديف هي قول  :

 ي تقابم  الصدور يـػػيتا                                نتػػل قرة قد هب فوليم
 (113)نتيـ يقشعر الروض من                                إذا وافى ويرتعد الندير

إلتػػػػتعاريتاف المكنيتػػػػاف فػػػػي قولػػػػ  )يقشػػػػعر الػػػػروض( و)يرتعػػػػد النػػػػدير(، وباتػػػػتعماؿ عتػػػػموب حيػػػػث تبػػػػرز الصػػػػورتاف ا
قشػػعريرة والرعػػدة مػػف بػػرودة نتػػاف يصػػاب بال، الػػذي حػػوؿ الشػػاعر مػػف خاللػػ  ) الػػروض ، النػػدير ( إلػػى إالتشػػخيص عي ػػا

 ، قالبا في الوقت ذات  عالقل اينتجاـ والمطافل المعروفل لمنتيـ مل الرياض والماص إلى غير ما متوقل!!؟  التواص
 ومف األمثمل الجميمل لالتتعارة عند مجير الديف قول  في جاريل تمعب بالعود:

 راح بعد الجماح وهو ذليؿ             ومتاة قد را ت العود حتى                
 (114)خاؼ مف عرؾ عذن  إذ عصاها                            فمتذا كما تقوؿ  يقػػوؿ 

يشػػب  الشػػاعر هنػػا آلػػل العػػود عنػػد هػػذ  الجاريػػل بالحصػػاف الجػػام  وذلػػؾ عػػف طريػػؽ ايتػػتعارة المكنيػػل ، حيػػث حػػذؼ 
ف المشب  بػ  (، المتيف تخصاازم  تدؿ عمي ، وهي هنا لنظتي )را ت، الجماحقى عمى يزمل مف لو ( وعب)الحصاف المشب  ب 
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، وتتجمى روعل هذ  ايتتعارة عنتا برزت بأتػموب التشػخيص ، الػذي كثيػرا مػا يتكػر عميػ  الشػاعر فػي المحذوؼ وتتعمقاف ب 
  بػػػػؿ راح يتػػػػابل عتػػػػموب   ولػػػػـ يكتػػػػؼ الشػػػػاعر بػػػػذلؾ –ي تػػػػيما فػػػػي عتػػػػموبي التشػػػػبي  وايتػػػػتعارة  -رتػػػػـ صػػػػور  اإلبداعيػػػػل 

مػاـ ، وكأننا هنػا عإذا ما حاوؿ عف يعصي هذ  الجاريلالتشخيصي جاعال مف هذا العود إنتانا يخشى عمى عذن  مف العرؾ ، 
وخػوؼ العػود مػف  محاولل الجاريل تػرويض هػذا العػود الجػام ، وهيمشتد تمثيمي يبدع بحدث بيف )الجاريل والعود( ثـ عقدة )

( ولنظػػل )تقػػوؿ يقػػوؿ الػػذي عوحتػػ  عبػػارة -وهػػو النتيجػػل التػػي انتتػػى بتػػا الموقػػؼ عي اتتتػػالـ العػػود التػػاـ العقػػاب( ثػػـ حػػؿ )
 .لرغبل الجاريل( -)ذليؿ(

وما يحظنا  في ديواف الشاعر هو قمل اعتماد  عمػى الصػور اإلتػتعاريل التصػريحيل ، ولعػؿ التػبب فػي هػذا هػو القػوة 
مػف حيػػث عف األولػى تحتػػاج مػف القػػارم إلػى إعمػػاؿ  ل م ػػاهاة بنظيرتتػا التصػػريحيل،كنيػالتػي تعطيتػػا الصػور اإلتػػتعاريل الم

هػو لتنريػغ  ،وبالتػالي فػاف ميمػ  إلػى األولػى تحتػاج األخػرى إليػ  لو ػوح طرفيتػا، فكر وجتد لمتوصؿ إلػى وجػ  الشػب  فيمػا ي
 ومف عمثمتتا قول  : ل، تحقق  ل  ايتتعارة التصريحي، وهو عمر قد يل بالخياؿطاقت  التعبيريل الطافح

 (115)يا حتن  قدحا ي يص زجاج                         ليؿ التمـو إذا ادلتـ وعتعتا 
وذلػػؾ لمديلػػل  -وهػػي صػػورة مألوفػػل فػػي الشػػعر العربػػي -حيػػث تبػػرز ايتػػتعارة التصػػريحيل هنػػا بقولػػ :) ليػػؿ التمػػـو ( 

، عمػى الػرغـ مػف شػاعر لػـ يوفػؽ كثيػرا فػي صػورت  هػذ ؾ نجد عف العمى توداويل هموم  التي تشب  تواد الميؿ الحالؾ ، لذل
 تع يد  لتا بصورة عخرى حممتا الشطر األوؿ مف البيت .     

  -التورية : -3
لتوجيػػ  والتخييػػر منتػػا: اإليتػػاـ واى وهػػي  ػػرب مػػف  ػػروب المحتػػنات البديعيػػل عي ػػا دعاهػػا البالغيػػوف بأتػػماص شػػت

، وهػػو غيػػر مقصػػود ، وثانيتمػػا خنػػي، وهػػو بعيػػد،  ؿ عمػػى معنيػػيف ، عحػػدهما ظػػاهر قريػػبعف يػػ تى بمنػػظ يػػدوتعرينتػػا هػػو: ))
واألف ؿ في التوريل عف تأتي عنو الخاطر مف غيػر تكمػؼ ، األمػر الػذي لػـ يطبقػ  شػعراص هػذ   ،(116)((وهو المراد المطموب

، د الصػور الجديػدة، وابتكػار المعػاني النريبػلإيجػا العصور  وذلؾ ألنتـ تنافتوا ))في اختراع التوريات وتوليدها ، ورغبػوا فػي
 .(117)((النقاد، واثنوا عمي فإذا ما وفؽ شاعر إلى ذلؾ ععجب ب  

غالبػػا، مػػف ذلػػؾ قولػػ  فػػي  ومػػف هنػػا فقػػد وجػػدنا ديػػواف مجيػػر الػػديف حػػافال بتػػذ  األداة، مثممػػا وجػػدنا  موفقػػا فػػي توظينتػػا
 :وصؼ تين 

 يجري الق اص بنتر  المتموج                    لما اقتنيت مف الصواـر ععوجا          

 (118)وجر األعجبت القػار وما حممػت إداوة                               لمماص مف ثقتي بنت
ألوؿ: وهػػو القريػػب إلػػى ذهػػف ، حيػػث تحتمػػؿ هػػذ  العبػػارة معنيػػيف ابػػرز التوريػػل هنػػا فػػي قػػوؿ الشػػاعر )نتػػر األعػػوج(ت
، نػاص المػاص فػي رحمتػ  عبػر الصػحراصاألنتػار الجاريػل فػي بػالد الشػاعر، بديلػل عػدـ حمػؿ الشػاعر إل ، والمراد ب  احػدالتامل

والمعنػى الثػاني البعيػد الػذي عراد  الشػاعر هنػا هػو تػين  األعػوجي الػذي  ،التي يكوف اإلنتػاف فيتػا عحػوج مػا يكػوف إلػى المػاص
إذ  يتاـ الذي يحتمم  المعنػى الثػاني،وريل وقوتتا مف خالؿ قوة اإلوتأتي لطافل هذ  الت   بالنتر المتموج في البيت األوؿ،شبت

!! هذا باإل افل إلى تالحـ التوريل مل ظمأ الشاعر في رحمت  عبر الصحراصكيؼ يتصور اإلنتاف عف التيؼ هو الذي يتد 
  ايتػػتعارة مػف خيػػاؿ نجػػ  ، ومػا تحممػػ  هػذثػاني مػػف البيػت األوؿ وهػػي قولػػ : )نتػر  المتمػػوج(ايتػتعارة الػػواردة فػي الشػػطر ال

 الشاعر في توظين  توظينا جيدا.
 ومف التوريات الجميمل عند مجير الديف عي ا قول  في حمى النرجس بدمشؽ:

 إني ألشتد لمحمى بن يمل                                    مف عجمتا عصبحت مف عشاق 
 (119)ػ إي  وعجمت   في  عحداق       ما زار  عياـ نرجتػ  فتػى                             
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فػػي هػػذا المكػػاف فػػالمعنى القريػػب المتبػػادر إلػػى الػػذهف مػػف لنظػػل التوريػػل ) عجمتػػ  فػػي عحداقػػ  ( ، هػػو جمػػوس الزاصػػر 
، لكػػف المعنػػى البعيػػد الػػذي قصػػد  الشػػاعر هػػو مو ػػل الحدقػػل ) العيػػوف( ألزهػػار النػػرجس ، وذلػػؾ المتػػمى )حمػػى النػػرجس(

التخييمػي مػا ي يحتػاج  راـ وايعتزاز بال يؼ القادـ ! ومما يشؾ في  إف هذ  التوريل فيتا مف القوة والجماؿلمديلل عمى اإلك
 . إلى تو ي 

 ومف توريات الشاعر عي ا قول  يرثي عمويا غرؽ في نتر بدمشؽ يتمى نتر يزيد، يقوؿ:
 منكـ في  لـ يعش بني عمي يزيد حيث كاف لكـ                              حربا فمف حؿ

 (121)ؿ يقتمكـ بالري والػطػش فظ                             وع في إتالؼ عننتكػـ لقد تن
 -فالشعر في مقاـ رثاص  لتذا العموي النارؽ في نتر يزيد، يتتح ر ألجؿ رثاص  ق ػيل تاريخيػل معروفػل عنػد الجميػل 

وييف ويزيػد بػف معاويػل ، ومػا قػاـ بػ  هػذا األخيػر مػف منػل  المػاص عػف عي وهي ق يل العداص بػيف العمػ -لكف بأتموب التوريل 
، والتوريػػل هػػي فػػي قولػػ  ) يزيػػد ( ، اذ يتبػػادر إلػػى ـ فػػي واقعػػل الطػػؼاإلمػػاـ الحتػػيف بػػف عمػػي وعهمػػ  وعصػػحاب ، ثػػـ قتػػؿ جمتػػ

وقتػػؿ إمػػامتـ ، لكػػف المعنػػى  الػػذهف المعنػػى األوؿ والعػػاـ عف المػػراد بيزيػػد هنػػا هػػو ) يزيػػد بػػف معاويػػل ( الػػذي حػػارب العمػػوييف
المرثي عمى لتػاف الشػاعر  البعيد والمقصود مف كالـ الشاعر هو نتر يزيد ، الذي هو عي ا كاف تببا في موت هذا العموي

، فجػاصت التوريػػل هنػػا جميمػػل ومعبػػرة عػف غر ػػتا ، بنعػػؿ اتػػتعماؿ الشػػاعر لتػػا فػي مو ػػعتا محاطػػل بتػػذا اإليتػػاـ الصػػعب 
البيتػػيف الػػذي حػػؿ المنػػز ، واف كػػاف مػػف شػػيص يعػػاب هنػػا فتػػو بػػرودة حػػرارة الرثػػاص هنػػا التػػي ي تتناتػػب اإلدراؾ لػػوي عنػػواف 

 . رثاص عند الشاعر في المبحث األوؿوطبيعل هذا النرض، وهي متالل اشرنا إليتا في حديثنا عف غرض ال
والذي عوردنا  مػف عمثمػل فػي التشػبي   واألمثمل كثيرة عف مو وع التوريل في ديواف الشاعر ي يتعنا اتتقصا ها جميعا،

وايتتعارة والتوريل يعطي م شرا عف مدى نجاح الشاعر في التعبير عف تجارب  الشعريل فػي مختمػؼ المو ػوعات وامتالكػ  
ألدوات  البالغيل التي ما غابت وي في بيت مف عبيات  الشعريل عف الح ور الجميؿ الطاف  بالخياؿ ، واف كاف ي يخمػو مػف 

 ات، لكنتا ي ت ثر في المحصمل العامل ، في إعطاص األف ميل والتنوؽ لشاعرنا عمى كثير مف شعراص عصر  .هن
 
 النتائج:

بعػد هػػذ  الرحمػػل البحثيػػل الشػػيقل فػي رحػػاب الصػػورة الننيػػل عنػػد مجيػر الػػديف بػػف تمػػيـ نػػوجز هنػا عهػػـ النتػػاصا التػػي تولنػػا 
 إليتا:

الويدة، كما إف المصادر لـ تعط صورة وا حل عف حيات  عمى الرغـ مف ان  كاف  إف الشاعر مجير الديف كاف مجتوؿ -1
 معاصرا لحكميف متميف هما الحكـ األيوبي والمماليؾ.

مػػف اتتػػاع رقعػػل هػػذ   عمػػى الػػرغـ -إي مػػا نػػدر -إف الشػػاعر لػػـ يعػػف بتوثيػػؽ عحػػداث عصػػر  مػػف حػػروب اإلفػػرنا والتتػػر  -2
 . الحروب وتراكـ عثارها لمدة طويمل

والم رخيف الذيف ذكرو ، كما عرؼ  عرؼ الشاعر بالمكانل العاليل والتنوؽ مف بيف شعراص عصر ، وذلؾ بشتادة الدارتيف -3
 بالشجاعل والنروتيل واشتراك  النعمي لمدة إحدى وعربعيف في المعارؾ  د اإلفرنا والتتر . 

 -ووصػػػؼ الطبيعػػػل  -عمومػػػا  -اؿ الوصػػؼ نظػػـ الشػػػاعر فػػػي مو ػػوعات شػػػعريل كثيػػػرة بمنػػػت عشػػرة مو ػػػوعات ، نػػػ -4
لوصػؼ يميػؿ إلػى الحصل األكبر لدرجل عف الشاعر صنؼ  مف شعراص وصػؼ الطبيعػل والمتػو ، وهػو فػي ا -خصوصا 

 .التجديد وايبتكار
 .الطيؼ والمجوف وجدنا عف الشاعر كاف قميؿ النظـ في مو وعات الشباب والشيب ،والنزؿ بالمرعة، ووصؼ -5



 م2202/آذار                جامعة بابل /األساسيةالتربية  كلية مجلة             2/ العدد
  م6/5/2229لكلية التربية األساسية  الثالثعدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي 

 

 54 

صنات  -غالبا -يجري عميتـ  ، وكافنزؿ بتـ مف الذكور، وتعدد صناتتـغزؿ مجير الديف عي ا كثرة المت يحظنا عمى -6
 .ذلؾ ألتباب تقميديل شاعت في عصر األنثى  و 

تنتػؾ، واتجػ  إلػى العبػادة  وجدنا عف الشاعر كاف مولعا بالخمرة إباف شباب ، ثـ صرح بترك  لتا في عخريات حيات  عنػدما -7
 .  والحا

، ولعمػ  جديػد فػي نوعػ  وبػيف رثػاص غريػب مػف -وكػاف تقميػديا  –وجدنا عف رثاص مجير الديف تػوزع بػيف عصػدقاص  ومعارفػ   -8
 -باب  عي وهػو رثػاص النممػاف ، عو مػا يػدعوف بػػ ) المميحػيف ( ، حيػث مػزج الشػاعر فيػ  بػيف الرثػاص والنػزؿ بشػكؿ متناتػؽ 

 . -واف كاف متكمنا 
الشػػاعر يقتصػػر عمػػى  د شػػاعرنا فػػي محػػوريف شخصػػي وهػػو كثيػػر نتػػبيا وعػػاـ وهػػو نػػادر وهجػػاصجػػاص شػػعر التجػػاص عنػػ -9

 ايتتخناؼ والتقريل واتتتجاف الخمؽ التيص والنعؿ القبي  مل رتـ الصورة القبيحل المتتتجنل عحيانا .
فػي األوصػاؼ المدحيػل  جاص شعر المدح عند شاعرنا قميال وتقميديا يظتر وكأنػ  صػادر مػف طػرؼ المتػاف مػل المبالنػل -11

 . -ممكا كاف عو غير ذلؾ  -لمممدوح 
، وهػو فػي شػعر  شػجاعا وجدنا لشاعرنا مجير الديف عوصاؼ جميمل ونادرة فيما يخػص الشػعر الحربػي كونػ  كػاف فارتػا -11

عريا نيا بػػذلؾ قػػوة وجمػػاي شػػبػػالنزؿ ، م ػػ -عحيانػػا -ازج هػػذا النػػرض يعػػالا معػػاني متعػػددة تتعمػػؽ بالحرب،كمػػا كػػاف يمػػ
 .لنر  

، قميػؿ التوفيػؽ فػي غيرهػا تناوتت قدرة الشاعر في نظػـ مو ػوعات  الشػعريل فقػد عجػاد فػي الوصػؼ والحكمػل  فيمػا كػاف -12
 ت  الشخصيل. لكف مل هذا فان  كاف يركز فيتا جميعا عمى اخراجتا بحمل جديدة تحمؿ بصم

تػواص كػاف  إنتػانا عو  عمػى لتػاف غيػر  -غالبػا  -جريػ  وجدنا عف الشػاعر كػاف ميػاي إلػى نظػـ الشػعر الحػواري وكػاف ي -13
 حيوانا عو جمادا، وذلؾ باتتعماؿ عتموب التشخيص .

، وقػد مختمنػل وخاصػل المتنبػي وجدنا عف الشاعر كاف مكثػرا مػف الت ػميف الشػعري لعػدد متنػوع مػف الشػعراص ومػف عزمنػل -14
آنػػي التػػي جػػاصت قميمػػل عكثػػر مػػف ظػػاهرة ايقتبػػاس القر  صػػرح الشػػاعر بوجػػود هػػذ  الظػػاهرة فػػي شػػعر  ، وكػػاف مجيػػدا فيتػػا

 . الح ور عي ا
ايتػتعارة ، التوريػل( كػاف لتػا  ،اها فػي ثالثػل عنػواع هػي ) التشػبي ارتكز ديواف الشاعر عمى صور بالغيػل كثيػرة حصػرن -15

ي تػيما التمثيمػي  -لشػاعر النمبل والح ور الوا ػ  م ػاهاة ببقيػل األنػواع ، فقػد احتػؿ التشػبي  مكانػل واتػعل فػي ديػواف ا
وهو في معظـ صور  وجدنا  موفقا يحتف اتتعماؿ عدوات  البالغيل لخمؽ صور مبتكرة متتمدة مف الواقػل والطبيعػل  -من  

 غالبا .
، المعبػرة عػف وصػؼ الطبيعػل وخاصػل فػي صػور  -ي تػيما المكنيػل منتػا -وجدنا عف الشاعر اتػتعمؿ ايتػتعارة بكثػرة  -16

إلػػى تحشػػيد عكثػػر عػػدد مػػف الصػػور فػػي عبياتػػ   التػػي ي تتجػػاوز البيتػػيف عو الثالثػػل ، وكػػاف يحتػػف  -عمومػػا-وكػػاف يميػػؿ 
 توظينتا جميعا وصترها في بوتقل واحدة لخدمل غر   .

لمتعبيػػر عػػف تجاربػػ   توظينتػػا -فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف -بػػرزت التوريػػل وا ػػحل فػػي ديػػواف الشػػاعر وقػػد عحتػػف الشػػاعر  -17
 .ت الشاعريليميؿ فيتا غالبا إلى اإلغراؽ واإليتاـ   كونتا كانت ميداف التنافس بيف شعراص عصر  إلثبا ، وهوالشعريل
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 . 641ينظر: عدب الدوؿ المتتابعل:  .111
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