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امللخص
 يتنــاول هــذا البحــث مجاليــات التشــكيل التصويــري يف مقدمــة قصيــدة املديــح 

النبــوي عنــد الشــاعر صفــي الديــن احللــي، ويهــدف مــن خــالل هــذا التنــاول إىل:

الكشــف عــن القيــم اجلماليــة للتشــكيل التصويــري يف مقدمــة قصيــدة املديــح 
النبــوي، وإبــراز قــدرة الشــاعر علــى توظيــف الصــور املبنيــة علــى الكنايــة والتشــبيه 
واجملاز توظيفا فنيا مكثفاً؛ للكشف عن العمق الوجداين، والبعد الفكري للشاعر، 

يف إطــار شــعري واحــد يتمثــل يف الصــورة املنتميــة إىل عاملــه النفســي. 

ويســعى كذلــك إىل الوقــوف علــى مظاهــر براعــة االســتهالل يف مقدمــة قصيــدة 
املديــح النبــوي، وحســن التخلــص مــن مقدمــة القصيــدة إىل الغــرض الرئيســي.

الوصفــي  املنهــج  وفــق  التصويــري  التشــكيل  دراســة  البحــث  هــذا  يف  وآثــران 
التحليلــّي الــذي يهتــم بوصــف الصــورة البيانيــة؛ ألهنــا مثــرة التخيــل تــراءى يف نســق 
من التجليات بن املدرك احلسي واخليال الشعري؛ لتشف عن صور حسية بصرية 
دقيقــاً، ويربــط بينهــا وبــن املعطيــات الوجدانيــة  وحركيــة ومسعيــة، فيصفهــا وصفــاً 

للشــاعر.
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Forming scenic in the introduction to the praise 
poem of the Prophet  at Safi al-Din al-Hali

 Abstract:

This research introduction to the aesthetics of the restructuring 
photogrammetry a poem of praise of the Prophet in the poetry of 
Safi al-Din al-Hali, The aim of this approach to:

- Disclosure of aesthetic values for configuration in the 
Introduction to photogrammetry, a poem of praise of the 
Prophet.. 

- Disclosure of aesthetic values for configuration in the 
Introduction to Forming scenic, a poem of praise of the 
Prophet.

- To display the poet ability to use images based on metaphor-
ical metaphor and metaphor intensive technical recruitment; 
to reveal the emotional depth, and the intellectual dimension 
of the poet, in the framework of poetry and one is the picture 
belonging to the psychological world of the poet.

- Stand on the manifestations of the prowess of the initiation 
and good get rid in the introduction to the poem of praise of 
the Prophet.

In this research, the study of forming scenic to Approach 
Analytical Descriptive, which is concerned with describing 
the rhetorical in terms of the fruit of the fantasy, is seen in 
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a pattern of manifestations between the sensory perception 
and the poetic fantasy to reveal sensory, visual, dynamic and 
auditory images, describing them accurately and connecting 
them with the emotional datum of the poet. 
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املقدمة:
يعــد التشــكيل التصويــري عنصــراً جوهــرايً يف الشــعر؛ كونــه يثــل طريقــة تفكــري 
والتصويــر،  التشــكيل  علــى  قائــم  أقــدم عصــوره  منــذ  فـــ »الشــعر  وتعبــري؛  وعــرض 
فهمــا اجلوهــر الدائــم والثابــت يف الشــعر...وكل قصيــدة حبــد ذاهتــا تشــكيل وتصويــر 
مــن  وضــرب  صياغــة  الشــعر  »إمنــا  املشــهورة  اجلاحــظ  عبــارة  ولعــل  وإبــداع«)1(، 
التصويــر«)2( مــن أســبق اللفتــات املهمــة الــيت حفــل هبــا تراثنــا العــريب، وهــي متثــل 
وعيــاً مبكــراً أبمهيــة التشــكيل التصويــري؛ كونــه يثــل أهــم اخلصائــص النوعيــة الــيت 
يتــاز هبــا الشــعر عــن غــريه مــن األجنــاس األدبيــة، واحلــق أن اجلاحــظ مل يتعمــق يف 
البحــث عــن مفهــوم التصويــر هــذا، ومل يفّصــل فيــه القــول، إىل أن جــاء عبــد القاهــر 
الــذي تعمــق يف فهــم الصــورة، وبــّن ارتباطهــا ابلشــعر ارتباطــاً عضــوايً  اجلرجــاين 
معتمــداً علــى فكرتــه يف عقــد الصلــة بــن الشــعر والفنــون النفعيــة، وطــرق النقــش 
والتصويــر، واملقارنــة بــن املعــاين واألصبــاغ الــيت تُعمــل منهــا النقــوش)٣(، ولعــل اجلانــب 
األهــم يف نظرتــه املتعمقــة للصــورة أنــه ربطهــا ابلنظــم، وأكــد العالقــة الوثيقــة بينهمــا، 
بقولــه علــى ســبيل املثــال: »ومجلــة األمــر أن صــور املعــاين ال تتغــري بنقلهــا مــن لفــظ 
إىل لفــظ حــى يكــون هنــاك اتســاع وجمــاز وحــى ال يــراد مــن األلفــاظ ظواهــر مــا 
وضعــت لــه يف اللغــة، ولكــن يشــار مبعانيهــا إىل معــان أخــر، واعلــم أن هــذا كذلــك 
مــا دام النظــم واحــداً، فأمــا إذا تغــري النظــم فــال بــد حينئــذ مــن أن يتغــري املعــى«)٤(، 
وهــو بذلــك جعــل الصــورة رديفــاً مجاليــاً للصياغــة، ورّد الفــرق بــن صــورة وأخــرى إىل 
خصوصيــة يف النظــم، واســتخدام اجلرجــاين هلــذا املصطلــح -صــور املعــاين- مبعــى 
الصياغــة ينطبــق علــى الفهــم احلديــث للتشــكيل التصويــري بوصفــه جــزءاً ال يتجــزأ 
وال ينفصــل عــن الصياغــة)٥(، وهــذا يؤكــد أن فعاليــة التشــكيل التصويــري ال تقتصــر 
علــى التمثيــل الفــن للمــدركات احلســية وجتلياهتــا الكونيــة هبــدف الزخرفــة الشــكلية 
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والتزيــن فقــط، وإمنــا تتجــاوز ذلــك إىل إعــادة التشــكيل الوجــداين ملعطيــات الواقــع 
الــيت حتتضــن جتربــة الشــاعر، وحتمــل رؤاهــا،  النفســية  احلســي يف ضــوء املتغــريات 
وتثــري توتــرات نفســية شــعورية وال شــعورية حمملــة بوقــع انطباعــات الكــون يف خيالــه؛ 
ألن »اللغــة الداخلــة يف نســيج النــص الشــعري واملؤلفــة ألبــرز خصائصــه األســلوبية 
تكتســب قوهتــا التعبرييــة الفريــدة مــن حيــث كوهنــا لغــة تعبرييــة وتشــكيلية وتصويريــة 
انبعــة مــن صميــم التجربــة وجوهرهــا«)6(، وعليــه فالتشــكيل التصويــري للشــعر ال يعــد 
تنظيمــاً لعالقــات جمــردة ألشــياء حســية، وإمنــا هــو إضافــة خيــال وحــس ومعــى، ورؤاي 
يســتقصيها الشــاعر، مــن خــالل رؤيتــه الفنيــة، وجتربتــه اإلبداعيــة إلنتــاج جتربــة مجاليــة 
فنيــة)٧(، وبنــاء علــى ذلــك فالتشــكيل التصويــري ليــس جمــرد اســتعادة آليــة ملــدركات 
احلــس، بــل هــو نشــاط إبداعــي خــالق يتآلــف فيــه الفكــر واحلــس عنــد الشــاعر؛ 
لينفــذ مــن خالهلمــا إىل غيــاابت الــذات، وطبائــع األشــياء، ويثلهمــا لنــا كمــا ينبغــي 
أن تكــون ال كمــا هــي كائنــة. ومــا الشــك فيــه أن حركيــة التشــكيل هــذه تتطلــب 
مــن الشــاعر موهبــة فنيــة، وحســاً مرهفــاً ابللغــة وخبصائصهــا النوعيــة، تتحــول معــه 
القــدرة علــى توظيــف تقنيــات التصويــر توظيفــاً فنيــاً مكثفــاً إىل وعــي فــن، يكنّــه مــن 
أن يضمــر بــن أنســاق تشــكيالته التصويريــة إيــاءات جمازيــة، تتجــاوز اإلدراكات 
احلســية للعــامل؛ ليشــّكل عاملــاً اثنيــاً بديــاًل عنــه، مكــوانً صــوراً ذهنيــة ألشــياء غائبــة 
عــن متنــاول احلــس، حبيــث تغــدو الصــورة حــداثً فكــرايً مرتبطــاً ابإلحســاس)٨(، كوهنــا 
جــذر العمليــة االبداعيــة وموضــع التســاؤل احلقيقــي عــن االبداعيــة، إذ هــي صوتيــة 
الوجــود الــيت تســتطيع مــن خالهلــا إمكانيــة التواصــل واالتصــال بــن الصــورة املتخيلــة 

والصــورة احلقيقيــة)٩(.

التجربــة  ســاٍم وصــادٍق يف  بعــٍد  مــن  النبــوي  املديــح  قصيــدة  متثلــه  ملــا  ونظــراً 
علــى  البحــث  هــذا  علــى هللا- يف  التــوكل  اهلمــة -بعــد  انعقــدت  فقــد  الشــعرية، 
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الوقــوف علــى مظاهــر التشــكيل التصويــري يف مقدمــة قصيــدة املديــح عنــد صفــي 
الديــن احللــي*؛ بوصفــه معرضــاً أصيــاًل لــرؤاه وأفــكاره، ورمــزاً أظهــر مــن خاللــه براعــة 

االســتهالل، وحســن التخلــص يف قصيــدة املديــح النبــوي.

واألبيات موضع الدراسة متضمنة يف:

املدحة النبوية األوىل، وتتألف من مخسن بيتا، ومطلعها:

َفريوزَُج الُصبِح أَم يـاقوتَـُة الَشَفـِق      َبَدت فـََهيََّجـِت الَورقـاَء فـي الـَوَرِق

املدحة النبوية الثانية، وتتألف من تسعن بيتا، ومطلعها: 

َكَفى الَبدَر ُحسناً أن يُقاَل َنظريُها      فيزَهى، ولكّنا بذاَك نضريُها 

واستثنينا من الدراسة املدحة النبوية الثالثة، ومطلعها:

ـَدت ِلَفضـِل ِوالِدَك النـيـراُن      َواِنَشقَّ ِمـن فَـرٍَح بِـَك اإليـواُن  مخَِ
ألهنــا مل تتضمــن مقدمــة؛ فالشــاعر بــدأ القصيــدة ابملوضــوع مباشــرة، وكذلــك 
اســتثنينا بديعيــة صفــي الديــن احللــي يف مــدح الرســول -عليــه الصــالة والســالم -؛ 
النبــوي فيهــا وســيلة لغايــة، والغايــة  »ألهنــا ذات غــرض مقصــود بذاتــه، فاملديــح 
تعــداد فنــون البديــع«)10(، وهــذا املوضــوع بعيــد عــن اهلــدف التطبيقــي هلــذا البحــث، 
وكذلــك اســتثنينا املقطوعــات الشــعرية الــيت تضمنــت مدحــا للرســول- عليــه الصــالة 

والســالم-؛خللوها مــن املقدمــات، وهــي اهلــدف األســاس هلــذا البحــث.

وانتظــم البســط املنهجــي للبحــث يف مقدمــة مهــدت للموضــوع، وكشــفت عــن 
ماهيــة التشــكيل التصويــري موضــع الدراســة، واُتبعــِت املقدمــة مببحــث أول ُخصــص 
للوقــوف علــى التشــكيل التصويــري يف وصــف الطبيعــة يف مقدمــة املدحــة النبويــة 
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األوىل، وُخصــص املبحــث الثــاين للوقــوف علــى التشــكيل التصويــري يف وصــف 
املــرأة، ووصــف الرحلــة يف املدحــة النبويــة الثانيــة، وانتهــى البحــث خبامتــة تضمنــت 

أهــم نتائــج البحــث والتوصيــات. 

صورة الطبيعة:
جــاء وصــف الطبيعــة يف مقدمــة القصيــدة )القافيــة( الــيت خصصهــا الشــاعر 
ملــدح الرســول -الصــالة والســالم- واســتغرق وصــف الطبيعــة أربعــة عشــر بيتــا مــن 
القصيــدة الــيت تكونــت مــن مخســن بيتــاً، مــا يعــن أّن وصــف الطبيعــة شــغل حيــزا 
كبــريا مــن قصيدتــه، ولعــل هــذا مــن مواطــن التجديــد واالبتــكار يف قصيــدة املديــح 
النبــوي ليــس عنــد الشــاعر فقــط بــل عنــد غــريه مــن الشــعراء، إذ مــن النــادر-يف حــدود 

علمنــا- أن يفتتــح شــاعر قصيــدة املديــح النبــوي يف وصــف الطبيعــة. 

كمــا أنــه بــى قصيدتــه علــى حــرف القــاف، وهــو مــن احلــروف الــيت قّلمــا جــاءت 
يف قــوايف القصائــد؛ وهــذا مــن مواطــن التميــز يف هــذه القصيــدة.

ويكننا القول إّن ما وصفه الشــاعر يف مقدمة قصيدته لوحة تشــكيلية حفلت 
بــكل مظاهــر اجلمــال واألانقــة، فهــو بــدا أقــرب إىل الرســام الــذي يتأنــق يف إبــداع 
لوحتــه؛ لذلــك حــرص علــى إبــراز عناصــر اجلمــال يف لوحتــه، وإذا كان دي لويــس 
قــال ذات يــوم: »الصــورة يف أبســط معانيهــا رســم قوامــه الكلمــات«)11(؛ فــإن هــذا 

القــول ينطبــق علــى مــا وصفــه الشــاعر يف مقدمــة قصيدتــه. 

ففضــاء لوحتــه )صورتــه( يغلــب عليــه اللــون األمحــر الناتــج عــن تداخــل ألــوان 
الشــفق والياقــوت، كمــا اتضــح مــن قولــه)12(:
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ُ الشفــــِق   بَدْت فَهّيَجِت الَورقـــــــاَء يف الَوَرِق فريوزُج الصبـــِح أْم يـــاقوتة 
ا الَح خُمَتِضبـــاً   كمــا َبدا الّسيُف حُمَمــراً من العَلِق

ّ
أْم صـــــارُِم الّشـــرِق مل

ومالِت القضُب، إْذ مّر النسيُم هبا   َسكَرى كما نـُّبَه الَوسناُن من أَرِق 

وتضافــرت الصــورة احلســية البصريــة اللونيــة الضوئيــة احلركيــة املبنيــة علــى التشــبيه 
للتعبــري عــن مــراده. 

ويتوســط لوحتــه جمموعــة مــن األشــجار تعلوهــا محامــة تســجع، وأغصــان تتمايــل 
بفعل مرور النسيم فوقها، وتبدو مظاهر الرف والغى جلية يف صورته السابقة فهو 
مجــع بــن الفــريوزج* وبــن الياقــوت*؛ إلبــراز اإلشــراق والتأللــؤ والضيــاء، والتناســق 

بــن األلــوان اخلضــراء واحلمــراء وتداخلهــا. 

مث جــاءت الصــورة املبنيــة علــى التشــبيه التمثيلــي؛ لتتمــم جوانــب اجلمــال يف 
لوحتــه؛ ملــا فيــه مــن قــدرة علــى التصويــر فاملشــبه صــورة، واملشــبه بــه صــورة، وكــذا وجــه 
الشــبه، وذلك بتشــبيهه األغصان املتحركة بفعل هبوب الرايح ابإلنســان الســكران، 
وكأنــه شــعر أن التشــبيه الســابق مل يــِف مبــا يريــده مــن التصويــر؛ لــذا ّشــبه األغصــان 
اثنيــة ابإلنســان الــذي حــال األرق دون نومــه، ومثــل هــذا التشــبيه اجلامــع بــن طرفــن 
بعيديــن -حركــة األغصــان وحركــة الســكران- يكشــف عــن براعــة الشــاعر، وســعة 
خيالــه يف اقتنــاص املشــاهبات القائمــة علــى البعــد احلركــي، الــيت يــراءى مــن خالهلــا 

أرق الشــاعر للتعبــري عــن حلظــة نفســية انفعاليــة، اختــذت مــن الطبيعــة رمــزاً هلــا. 

وإذا مــا نظــران إىل أعلــى لوحتــه فنجــد اللــون القــامت الناتــج عــن صــورة الســحب 
املتكاثفــة يف اجلــو، يتخللهــا الــرق، كمــا يتضــح مــن قولــه )1٣(:

والغيُم قد نشرْت يف اجلّو بردتُه     سراً متدُّ حواشيِه على األُفِق
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وبــى الشــاعر الصــورة احلســية البصريــة احلركيــة الضوئيــة يف بيتــه الســابق علــى 
التشــخيص والتجســيد معــاً، وهــذه مــن أمثلــة الصــور املركبــة عنــده؛ لقيامهــا علــى 
أكثر من خرق أســلويب، فهو شــّبه اجلو ابلكائن احلي الذي يرتدي ثيابه، مث جّســد 
الســحب بصــورة الثيــاب الــيت يرتديهــا اإلنســان، مث ّجســدها اثنيــة بصــورة الســتائر 
الــيت ُأســدلت يف اجلــو، وهبــذا التصويــر يكــون التجســيد أســهم يف رســم صــورة دقيقــة 
لكثافــة الســحب يف اجلــو، مــا يــؤذن بغــزارة املطــر املنهمــر مــن الســماء. ويف هــذا 
إشــارة إىل اخلــري العميــم الــذي ينتظــر حتققــه مــن زايرتــه إىل ضريــح الرســول عليــه 

الصــالة والســالم. 

وصــّور الشــاعر يف زاويــة مــن زوااي لوحتــه )صورتــه( جمموعــة مــن الطيــور وهــي 
تتطايــر مــن غصــن إىل آخــر، لعلهــا تريــد االحتمــاء مــن األمطــار املنهمــرة، وضّمــن 
الشــاعر هــذه الصــورة احلســية البصريــة احلركيــة صــورة أخــرى حســية بصريــة ضوئيــة 
مسعيــة، وتعاونــت الصــوراتن معــاً يف رســم مشــهد تســاقط املطــر مــن الســماء بغــزارة، 

كمــا يظهــر مــن قولــه )1٤(: 

ـــُب تَبكــي، وثَغُر البـَّر ُمبَتِســـــٌم     والّطرُي َتسَجُع من تيٍه ومن َشَبِق  والسحُّ
 فالّطرُي يف طَرٍب، والسُّحُب يف َحرٍب     واملاُء يف هرٍب، والغصُن يف قلِق

ومل يصــف الشــاعر مباشــرة غــزارة املطــر مكتفيــا بتســليط الضــوء علــى آاثره 
علــى عناصــر لوحتــه، معتمــدا التشــخيص يف رســم هــذا املشــهد بكامــل تفاصيلــه، 
فهــو شــّخص الســحب بصــورة كائــن حــي يبكــي؛ للداللــة علــى تســاقط املطــر بغــزارة، 
وشّخصها اثنية إبنسان يف قمة غضبه وغيظه، كما يفهم من داللة حرب يف البيت 
الثــاين، ودافعــه إىل هــذا التصويــر الكنايــة عــن غــزارة اهنمــار األمطــار، ولعلــه يريــد تصوير 
اخلــري العميــم الــذي ســيعود عليــه؛ ألنــه مــدح الرســول -عليــه الصــالة والســالم- وهــو 
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يف طريقــه إىل زايرتــه. وإال فمــا ســر تصويــر غــزارة ســقوط األمطــار هبــذه الصــورة! لــذا 
أكثر من األلفاظ الدالة على اخلصب -كما سيتضح بعد قليل- يف قوله )صوب 
العــارض الغــدق( فالصــوب املطــر، والعــارض: الســحاب املمطــر، والغــدق: املطــر 
الكثــري العــام*، وقولــه )عــارض األرض ابألنــواء مكتمــل( إذ صــوّر صفحــة األرض 
وقــد كســاها النبــات بدليــل قولــه )مكتمــل( وقولــه )والظــل بــن الــدوح خطوتــه( 
فالدوحــة مفــردة تعــن الشــجرة العظيمــة الســامقة، وجــاء مجعــه هلــا )الــدوح( ليوحــي 
بعظــم اخلصــب واخلــري أيضــا. ومثــة صــور جــاءت وليــدة املشــاهبة احلســية -علــى الرغــم 
مــا فيهــا مــن تشــخيص- بتشــبيهه الــرق بكائــن حــي يبتســم جبامــع الظهــور واللمعــان 
بــن األســنان والــرق، ولــوال حرصــه علــى املشــاهبة احلســية ملــا مجــع بينهمــا يف ســياق 
واحــد، ولــوال حرصــه أيضــا علــى الصناعــة اللفظيــة ملــا مجــع بــن االبتســام والبــكاء يف 
شــطر واحــد، وهــذا مــا أضعــف صورتــه؛ ألن الوقــوف عنــد املدلــول احلــريف للمعــاين، 
جيعــل الصــور ســطحية؛ ألهنــا ال تتعــدى إىل األبعــاد األخــرى للصــورة، ويبــدو عليهــا 
التكلــف؛ ألهنــا ال تكشــف عــن عاطفــة صادقــة)1٥(، وال ختلــو صورتــه الســابقة مــن 
تناقــض؛ فهــو شــخّص الســحب اترة بصــورة إنســان يبكــي، واترة بصــورة إنســان 
يــكاد يتميــز مــن الغيــظ، وشــخّص الغصــن بصــورة إنســان قلــق، مث شــّخص املــاء 
بصــورة كائــن حــي هــارب، وتبــدو هــذه الصــور منســجمة معــاً ومتناســقة، مث أتيت 
الصــورة املناقضــة هلــا يف تشــخيصه الطــري بصــورة كائــن يغمــره الفــرح ويعلــو صوتــه 
ابلغنــاء، فمثــل هــذه الصــورة تبــدو غريبــة أو انفــرة عــن ســياقها. وعلــى الرغــم مــن تتابــع 
التشــخيص يف صورتــه الســابقة إال أّن التكلــف بــدا واضحــا، كمــا أهنــا ال ختلــو مــن 
تناقــض، وإال فمــا الــذي جيعــل الغصــن قلقــا يف مشــهد فــرح الطيــور وطرهبــا! كمــا أّن 
لفظــة )شــبق( جــاءت انفــرة يف ســياقها، ورمبــا كانــت القافيــة ســبب وجودهــا، وإال 
فمــا اجلمــال يف وصــف الطيــور ابلشــبقة! وخالصــة القــول إّن الصــور الســابقة خلــت 
مــن عمــق يف املعــى رغــم مــا فيهــا مــن التشــخيص؛ »ألن الــذات املتلفظــة هنــا تقــوم 
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بــدور الواصــف، الــذي خيــزن يف ذهنــه رصيــداً مــن النعــوت الــيت تتشــكل مــن خالهلــا 
معــامل الكائنــات واألشــياء يف الكــون، مث يتحــول هــذا املخــزون اللفظــي إىل خطــاب 
وصفــي«)16( يتســم ابملشــاكلة بــن العاملــن الفــن والواقعــي اترة، والتــوازي بينهمــا اترة 

أخــرى.

ورغــم مــا يف البيــت الثــاين مــن ملســة مجاليــة انجتــة عــن اإليقــاع املوســيقي، وعــن 
حســن التقســيم يف قولــه: الطــري يف طــرب/ الســحب يف حــرب/ املــاء يف هــرب/ 
الغصــن يف قلــق. الــذي كان مبنزلــة املوســيقى التصويريــة املصاحبــة ملشــهد تســاقط 

املطــر، إال أّن أثــر الصنعــة ابٍد فيــه. 

أمــا أرضيــة لوحتــه )صورتــه( فصوّرهــا وقــد كســاها النبــات واألشــجار، والــورود 
مبختلــف أنواعهــا وألواهنــا، وتنســاب بينهــا امليــاه بــكل هــدوء، وتنبعــث منهــا الروائــح 
العطــرة، وصــوّر الشــمس تشــرق مــن جديــد بدليــل حديثــه عــن ظــل النبــات علــى 
األرض، وتصويــره خــروج الطيــور فرحــة مغــردة مــن خمابئهــا، كمــا يتضــح مــن الصــور 

احلســية البصريــة احلركيــة اللونيــة الضوئيــة الســمعية الــواردة يف قولــه)1٧(:

 وعارُض األرِض ابألنواِر مكتمٌل قد    ظّل يشكُر صوَب العاِرِض الغِدِق
 وأطلَــــــَق الطّيــــُر فيهـــا َسْجــــَع َمنِطــــقه    مـــــــا َبَن خُمتَـــــلِــــــــــــٍف منــــــُه وُمتـّـــِفـــــــِق

البيــت األول صــورة مبتكــرة؛ ألن الشــاعر بفكــره وخيالــه يســتطيع  وتضّمــن 
التقريــب بــن األشــياء املتباعــدة)1٨(، فهــو شــّخص األرض بصــورة كائــن حــي يشــكر 
علــى النعمــة الــيت نزلــت بــه؛ للداللــة علــى جتــاوب الســماء مــع األرض، فالســماء 
أعطــت واألرض أخــذت مــا أعطتــه الســماء، بــل رّدت مــا أخذتــه أبفضــل صــورة، 
وبذلك تضافرت االســتعارة مع الكناية لرســم صورة منو النبااتت بعد نزول األمطار 
عليهــا، علــى ســبيل الشــكر علــى النعمــة، وجــاءت صورتــه الســابقة مليئــة ابإلحيــاءات 
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املتعددة؛ ألهنا انبنت على اكتشــاف العالقات الكامنة بن األشــياء املتباعدة.كما 
أّن التضــاد مــا بــن )خمتلــف ومتفــق( أبــرز كثــرة الطيــور يف ذلــك املــكان مــا يوحــي 
خبصبــه؛ لــذ جــاء تعبــريه ابلفعــل املضــارع )يشــكر( ليــدل علــى اســتمرارية الشــكر 
وجتــدده، ومــع أّن هــذا املعــى اتضــح مــن لفظــة )ظــّل( الدالــة علــى االســتمرار، إال أنـّـه 
أضــاف الفعــل )يشــكر( ليعمــق معــى الشــكر؛ وليــرز أّن الشــكر ينبغــي أن يكــون 
حالــة دائمــة واثبتــة، وهــذا مــا اتضــح مــن قولــه )قــد ظــّل( فقــد والفعــل املاضــي يفيــدان 
التوكيــد يف هــذا الســياق، والتوكيــد مظهــر مــن مظاهــر الثبــات، ومــا زالــت الصــور 

املبنيــة علــى االســتعارة تتابــع؛ لــذا شــخّص الشــاعر الظــل يف قولــه)1٩(:
 والظلُّ يسرُق بَن الدوِح خطوَته     وللِمياِه َدبِيٌب َغرُي ُمستـََرِق

وشــبهه بكائن حي يســرق اخلطى بن األشــجار، وشــّخص املياه أيضاً بكائن 
حــي يــّدب فــوق األرض، للداللــة علــى األثــر اإلجيــايب الــذي تركــه نــزول املطــر علــى 
عناصــر لوحتــه. وفعــل الشــاعر الفعــل نفســه مــع الــورود عندمــا شــّخصها بصــورة 

كائــن حــي، يف قولــه)20(: 
وقد بـــــــدا الــــــــورُد مفراً مبــــــامسُُه     والنرِجُس الغضُّ فيها شاخُص احلدِق

ومل يكتــف بتشــخيص الــورود بــل جعــل هلــا فمــاً يبتســم؛ للداللــة علــى تفتحهــا، 
وشــّخص النرجــس كذلــك عندمــا شــبهه بكائــن حــي شــاخص البصــر، متخــذا مــن 

التشــخيص متكئــا لــه يف صــوره الســابقة.

وكان الشــاعر حريصــا علــى اســتقصاء عناصــر لوحتــه، ذاكــرا أدق تفاصيلهــا، 
كمــا يتضــح مــن قولــه)21(:

وكّلَل الطلُّ أوراَق الغصوِن ُضًحى  كما تكلل خدُّ اخلوِد ابلعرِق
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معتمــدا الصــورة التقليديــة القائمــة علــى املشــاهبة احلســية الشــكلية بــن املشــبه 
واملشبه به، بتشبيهه قطرات الندى ابإلكليل الذي يزّين الغصون ضحى، وأضعف 
الشــاعر صورتــه الســابقة بتشــبيهه قطــرات النــدى بقطــرات العــرق الــيت تزّيــن خــد 
احلســناء، وال يوجــد رابــط بــن الصورتــن، ولــوال حرصــه علــى املشــاهبة احلســية بــن 
طــريف الصــورة ملــا مجــع بينهمــا يف ســياق واحــد؛ وهلــذا فــإن مثــل هــذه الصــور ال قيمــة 
شــعرية هلــا؛ ألن الشــاعر يف مثــل هــذه احلالــة يكــون منشــغاًل ابلبحــث عــن طــرف 
ماثــل للمشــبهة بــه يف الصــورة أو الشــكل أو اللــون، بصــرف النظــر عــن مــدى ماثلتــه 
لــه يف الوقــع النفســي والشــعوري)22(؛ لــذا ال ميــزة ملثــل هــذه الصــور املنحســرة يف 
نطــاق احلــواس. ورمبــا كانــت هــذه الصــور يف عصــر الشــاعر دليــل براعتــه؛ لتمكنــه 

مــن ابتــكار مثــل هــذه التشــبيهات. 

هــذه أبــرز معــامل الصــورة للوحــة التشــكيلية الــيت وصــف مــن خالهلــا الطبيعــة، 
ولــوال أنــه أحســن التخلــص مــن مقدمتــه إىل مضمــون قصيدتــه لشــعران أن املقدمــة 
غــري متناســبة مــع املوضــوع، ولــو قــرأان املقدمــة فقــط ألحسســنا أننــا أمــام شــاعر 
مســتغرق يف وصــف طبيعــة بــالده اجلميلــة، وملــا خطــر ببالنــا أن وصــف الطبيعــة جــاء 
يف مقدمة هذه القصيدة متهيداً ملدح الرســول -عليه الصالة والســالم- وهلذا بدت 
نفســية الشــاعر فرحــة ترقــص كالطبيعــة فرحــاً خــالل الربيــع، ولعــل الربيــع هنــا يرمــز إىل 
والدة الرســول -عليه الســالم- فبوالدته أشــرقت مشس اإلنســانية حيث خرج الناس 

مــن الظلمــات إىل النــور وعــّم العــدل)2٣(. هــذا مــا يفهــم مــن قولــه)2٤(: 

 وفاَح من أرِج األزهاِر منتشراً      نشٌر تعطـــــَر منــــُه كـــــلُّ منتشــــِق
 كأّن ذكـــــَر رســـــوِل هللِا مّر هبا     فأكسبْت أرجاً من نشرِه العبِق 
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وغــرض  مقدمتــه  بــن  احلركيــة  الشــمية  البصريــة  احلســية  الصــورة  ربطــت  إذ 
قصيدتــه؛ وذلــك بتصويــره األزهــار تســتمد رائحتهــا الزكيــة مــن األرج الناتــج عــن 
الرســول -عليــه الصــالة والســالم- فــإذا كانــت األزهــار تتميــز أبرجيهــا العطــر، فــإن 
ذكــر الرســول -عليــه الصــالة والســالم- زادهــا أرجــاً وعبقــاً؛ لذلــك جــاءت صيغتــا 
تلــك  مــن  املنبعثــة  الرائحــة  عظــم  بذلــك  لتــرزا  )كل(  والعمــوم  التضعيف)يعطّــر( 
األزهــار، كمــا أنــه صــّور أّن جمــرد ذكــره -عليــه الســالم- أكســبها كل ذلــك األرج 
فكيــف لــو أقــام فيهــا -عليــه الســالم- ! وجــاء الفعــل املضــارع )يعطــر( ليوحــي 
بتجــدد هــذا احلــدث وأثــره، فأرجــه -عليــه الصــالة والســالم- ال يتوقــف عنــد عصــر 

معــن. 

كمــا أّن الفــاء يف قولــه )فأكســبت( توحــي بســرعة أتثــري ذكــر الرســول-عليه 
الصــالة والســالم- هبــا، فــإذا كان هــذا أثــره -عليــه الصــالة والســالم- يف غــري العاقــل 

)النبــات( فكيــف بتأثــريه علــى العاقــل؟! 

ومــا ســبق يتضــح مقــدار حــرص الشــاعر علــى إشــاعة أجــواء الفــرح والبهجــة يف 
قصيدتــه؛ وذلــك بتصويــره الطيــور تطــرب، والــرق يبتســم، والطــري تســجع، واألرض 
تشــكر الســماء، والــورد مفــرة مبامســه، واملــكان يعبــق ابألرج. وهــذا يكشــف عــن 
نفســية الشــاعر الفرحــة واملبتهجــة؛ ألنــه ســيزور الرســول-عليه الصــالة والســالم-، 
وهــذا هــو غرضــه مــن مقدمتــه هــذه؛ لــذا أتنــق يف ألفاظــه ومعانيــه وصــوره، فكانــت 
الصــورة هــي الســمة الــيت جعلــت مــن الشــعر حيــزاً مكانيــاً يعمــل فيــه التشــكيل ليكــون 
إبداعــاً فنيــاً يتجــاوز اللفــظ والشــكل إىل جمموعــة العالقــات الــيت حتمــل معــاين خمتلفــة 
تثــري إنفعــاالت متغايــرة ســروراً وفرحــاً وحــزانً وخوفــاً وخشــية وطمأنــًة مــن خــالل 

جممــوع الكلمــات والصــورة وأتلفهــا والركيــب والبنيــة)2٥(.
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صورة املرأة:
الــيت بلغــت  املــرأة عشــرين بيتــا مــن مقدمــة قصيدتــه الرائيــة  اســتغرق وصــف 
تســعن بيتــا، وهــذا مــن مظاهــر التقليــد يف قصيــدة املديــح النبــوي عنــده، ولعلــه يف 
هــذا اجملــال يرنــو إىل مــا فعلــه كعــب بــن زهــري يف قصيدتــه )ابنــت ســعاد( عندمــا تغــى 
مبحاســن املرأة، فهي النموذج يف هذا اجملال، واملثل األعلى للشــعراء. وافتتح وصفه 

للمــرأة بصــورة حســية بصريــة ضوئيــة قوامهــا التشــبيه املقلــوب يف قولــه)26(: 

َكـَفى الَبدَر ُحسناً أن يُقاَل َنظريُها     فيزَهى، ولكّنا بذاَك نضريُها 

بتشــبيهه للبــدر بكائــن حــي يتباهــى حبســنه ومجالــه، مث قلــب التشــبيه عندمــا 
صــوّر كل مــن يصــف البــدر أبنــه نظــري احملبوبــة يقلــل مــن شــأهنا، فهــي تتفــوق علــى 
البــدر الــذي اســتمد ضــوءه وحســنه منهــا. وأغفــل ذكــر وجــه الشــبه بــن احملبوبــة 
والبــدر؛ ليــرك اجملــال أمــام القــارئ ليتخيلــه ويقــّدره، فهــل هــو الرفعــة والعلــو والقــدر 
العظيــم، أم هــو اجلمــال واحلســن، أم هــو الضيــاء والبهــاء، أم هــو كل هــذه الصفــات 

معــاً!!

وبعــد أن رســم الشــاعر صــورة كليــة حلســنها، شــرع يف ســرد جمموعــة مــن الصــور 
اجلزئيــة تصــف مجاهلــا عضــو عضــواً، وبــدا كالنحــات الــذي ينحــت متثــااًل حــرص 
علــى إبــراز كل عناصــر اجلمــال فيــه، وأبدق تفاصيلهــا؛ لذلــك عــّر بصــورة مفــردة 

حســية بصريــة عــن طوهلــا ورشــاقتها يف قولــه)2٧(:

وَحْسُب ُغصوِن الباِن أّن َقواَمها      يُقاُس بِه َمّياُدها وَنِضريُها 

وقلــب التشــبيه اثنيــة عندمــا جعــل البــان مبــا فيــه مــن رشــاقة وطــول ونضــارة وتثــٍن 
يشــبه احملبوبــة، ويقــاس حســنه حبســنها وليــس العكــس.
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ورســم صورتــن متناقضتــن للمحبوبــة، ليــرز مجاهلــا وحســنها، فهــي أســرية، ويف 
الوقــت ذاتــه هلــا القــدرة علــى األســر كمــا يظهــر مــن قولــه)2٨(:

أسريَُة ِحجٍل ُمطَلقاٌت حِلاظُها      قَضى حسُنها أن ال يفّك أسريُها  

ورغــم أهنــا أســرية فهــي طليقــة، فاعجــب مــن أســرية طليقــة )أســرية حســنها/ 
طليقــة النظــرات( لتأســر غريهــا حبســنها. فهــو شــّبه حجلهــا ابلقيــد الــذي أيســرها 
وينعهــا مــن احلركــة، وشــّبه نظراهتــا ابلقيــد الــذي يّقيــد مــن تنظــر إليــه فيقــع أســري 
حســنها، فهــي متلــك قيديــن األول يقيدهــا، والثــاين يقيــد أســريها فــال هــي تســتطيع 

النجــاة، وال هــو يســتطيع النجــاة. 

وتضمــن قولــه )قضــى حســنها أن ال يفــك أســريها( صــورة كليــة قوامهــا إجيــاز 
القصــر، تضمنــت كل مواصفــات اجلمــال، وأســند احلــدث إىل احلُســن مبالغــة منــه يف 

إبــراز مجاهلــا وحســنها؛ لــذا صــّور العشــاق يهيمــون هبــا يف قولــه)2٩(: 

هتيُم هبا العشاُق خلَف حجاهِبا      فَكيَف إذا ما آَن منها ُسُفوُرها 

ويلفتنــا مجعــه لكلمــة العشــاق فهــو مل جيعلهــم عاشــقاً واحــداً؛ ليظهــر مــدى 
لنفســه وقوعــه يف  فــرد واحــد لكــن أتثريهــا يف اجلمــوع، وليســوّغ  فهــي  حســنها، 
حســنها، حالــه حــال غــريه مــن العشــاق الذيــن وقعــوا أســرى حبهــا؛ لــذا جــاء الفعــل 
الشــاعر يف  ليصــور جتــدد أتثريهــا يف غريهــا واســتمراريته، وابلــغ  املضــارع )يهيــم( 
وصــف حســنها، عندمــا صــّور كل مــن يراهــا يقــع يف حبهــا وهــي حمتجبــة، فكيــف 

لــو شــاهدوها عندمــا تســفر عــن وجههــا!

وأابنــت الصــورة املفــردة املعقــدة )لقيامهــا علــى أكثــر مــن خــرق أســلويب( عــن 
مفعــول نظرهتــا يف اآلخريــن يف قولــه)٣0(: 
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وكْم نظرٍة قادْت إىل القلِب حسرًة    يقطُع أنفاَس احلياة زفريُها

لــه زفــري  فهــو شــّخص احلســرة )األمــر املعنــوي( حبيــث أصبحــت كائنــاً حيــاً 
ُيســمع، ومــن شــدته تــكاد أنفــاس احليــاة تتقطــع، وهبــذا يكــون قــد شــّخص احليــاة 
أيضــاً بتشــبيهه هلــا بكائــن حــي لــه أنفــاس تتقطــع مــن شــدة التأثــر، ومــع أّن )كــم( 
تفيــد التكثــري إال أنــه اختــار التعبــري بصيغــة التضعيــف )يقطّــع( للداللــة علــى شــدة 
مفعــول نظرهتــا يف النفــوس، كمــا أنــه أكســب النظــرة صفــات الكائــن احلــي عندمــا 

جعلهــا تقــود صاحبهــا إىل حيــث هالكــه. وجــاءت املفارقــة يف قولــه)٣1(: 

فواعَجبا كم نسُلُب األسَد يف الَوغى     وتسلبنا من أعِن احلوِر حورُه

لرسم صورتن متقابلتن لبيان مدى مفعول حسنها يف النفوس، فهي بنظراهتا 
تســلبهم قدرهتــم وقوهتــم، وهــم الذيــن اعتــادوا قتــل األســود يف الوغــى، وعلــى الرغــم 
مــا يف الصورتــن مــن تقابــل كان مثــار تعجــب الشــاعر، إال أهنمــا تعــران عــن مقــدار 
حريتــه الــيت دفعتــه إىل اجلمــع بــن األســود والوغــى وبــن النســاء واجلمــال يف بيــت 
واحــد، حيــث القــوة والشــدة والصخــب مــن جهــة، وحيــث اهلــدوء والرقــة واحلســن 

مــن جهــة أخــرى.

وقــارن الشــاعر بــن الضعــف والرقــة عندمــا يكــون عيبــاً يف موقــف، ويكــون 
هــو نفســه مصــدراً للقــوة يف موقــف أخــر، فكيــف يتحــول الضعــف ليكــون مصــدراً 
للقــوة؛ وليقنــع ســامعه مبــا يقــول أكثــر مــن املؤكــدات، مــا بــن امسيّــة اجلملــة، والقصــر 
)مــا وإال( والتذييــل يف هنايــة بيتــه، كل هــذه املؤكــدات تضافــرت معــا لتقــوي حجــة 

الشــاعر، كمــا يتضــح مــن قولــه)٣2(: 

فتوُر الظَب عنَد القراِع يشبُنا      وما يُرِهُف األجفاَن إالّ فـُُتوُرها 



التشكيل التصويري في مقدمة قصيدة المديح النبوي عند صفي الدين الحلي- دراسة تحليلية

٣00                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

وعــّر بصــورة حســية بصريــة لونيــة تــكاد تشــتعل اشــتعااًل عندمــا شــبهها جبــذوة 
حســن يف قولــه)٣٣(: 

، ولكْن يف القلوِب سعريُها  جذوُة حسٍن، يف اخلدوِد هليُبها  يشبُّ

واختــار التشــبيه البليــغ ملــا فيــه مــن جعــل املشــبه واملشــبه بــه يف درجــة واحــدة 
مــن اجلمــال والكمــال، فهــي واحلســن صنــوان. وقــد نســتغرب جمــيء ألفــاظ اجلــذوة 
واللهيــب واالشــتعال والســعري يف ســياق احلديــث عــن اجلمــال واحلســن، كل هــذا 
لتصويــر شــدة مجاهلــا  الوقــت نفســه  النفــوس، ويف  أثــر مفعوهلــا يف  للداللــة علــى 
اآلســر. وأكثــر الشــاعر مــن اجلمــل االمسيــة يف تصويــره الســابق لإلفــادة مــن داللتهــا 
علــى الثبــات واالســتقرار، ليصــّور أتصــل اجلمــال واحلســن فيهــا، هــذا مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى اســتعان ابلفعــل املضــارع )يشــب( ليــرز اســتمرارية أتثريهــا يف اآلخريــن، 

وهــو واحــد منهــم. 

ــُه  ــِل َجَعلَ َجبَ
ْ
ــُه لِل ــىَّ َربُّ َ ــا تَ واســتوحى الشــاعر مــا ورد يف قولــه تعــاىل: ﴿فَلَمَّ

ــا﴾ }األعــراف:1٤٣{؛ ليصــّور مــدى مفعــول حســنها يف  ــوَس َصِعًق ــرَّ ُم َدكًّ وََخ
النفــوس، وهــو واحــد مــن وقــع يف أســرها، يف قولــه)٣٤(:

إذا آَنَستها ُمقَليت َخّر صاِعقاً     جناين، وقال القلُب: ال دّك طوُرها

وعلــى الرغــم مــن حمافظتــه علــى العناصــر القرآنيــة )اجلبــل وخــّر صعقــاً( فإنــه مل 
يوفــق يف هــذا التنــاص، إذ إن النــص القــرآين لــه قدســية، وال يليــق بــه أن يضعــه يف 
ســياق هكــذا؛ لــذا فمثــل هــذا التنــاص مردود)٣٥(.حــى وإن عــّر بدقــة عمــا جيــول يف 

ذهــن الشــاعر.
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وجعــل مفعــول نظرهتــا يتمركــز يف القلــب حبيــث صــّوره خيــّر صاعقــاً مــن نظرهتــا، 
ومــع ذلــك صــّوره يســتمتع مبــا حــدث لــه، ال بــل يدعــو هلــا ابخلــري! 

وضّمن قوله)٣6(:

سرِب ظباٍء مشرقــــــات مشوُسُه     علــى َجّنٍة َعــــــــدُّ الّنجــــــــوِم بُـــــــُدورُه  
مُتاِنُع َعّما يف الِكناِس ُأُسوُدها     وحترُس ما حتوي القصوُر صقوُرها

لوحــة تشــكيلية وزّع فيهــا عناصــر اجلمــال براعــة »فالشــعر يكتــب للعــن مثلمــا 
يكتــب لــألذن«)٣٧(، فهــو رســم صــورة تشــع مــن مجيــع اجلهــات، فــإذا كانــت الظبــاء 
تتميــز برقتهــا ومجاهلــا، فإنــه زادهــا حســناً وإشــراقاً عندمــا شــبهها ابلشــموس املشــرقة، 
مث شــبهها اثنيــة ابلبــدور املكتملــة اإلضــاءة ليزيــد مــن مجاهلــا وهبائهــا، ويزخــر البيــت 
األول ابأللفــاظ الدالــة علــى الضيــاء واإلشــراق )مشــرقات ومشــوس وجنــوم وبــدور( كل 
هــذا ليــرز شــدة مجاهلــا وحســنها؛ ولذلــك ال نســتغرب أن جيعــل األســود والصقــور 
معــاً محاهتــا؛ فهــي مبنزلــة الكنــز الــذي ينبغــي أن حُيفــظ وُيصــان؛ لذلــك ال يســتطيع 
الوصــول إليهــا إال الشــجاع اجلــريء الــذي صــّوره يواجــه املــوت قبــل أن يصــل إليهــا. 

ومتيــز البيتــان الســابقان مبــا فيهمــا مــن صــور مبتكــرة نتجــت عــن تصويــره زايرة 
من يرغب يف الوصول إليها، تتم يف أشــد املواقف خطورة بتصويره األســود حتميها، 
وتــرك للصــورة احلســية البصريــة احلركيــة املتمثلــة يف حركــة أعــن األســود/ احلــراس الذيــن 
كانوا حيموهنا إبراز هذا املعى، وجاء الفعل املضارع )تذكي( ليســهم يف اســتحضار 
الصــورة، صــورة أتهــب األســود وحتفزهــا، مث جــاءت الصــورة احلســية البصريــة الصوتيــة 
لتتمــم جوانــب هــذه الصــورة، فهــو صــّور أصــوات األســود تعلــو يف املــكان؛ لتبعــث 
الرعــب يف نفــس كل مــن حيــاول الوصــول إليهــا هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى؛ 
ليــدل علــى أتهبهــا وحتفزهــا للدفــاع عــن الكنــز الــذي حتميــه، كمــا أنــه اختــار صيغــة 
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اجلمــع )أســودها وأســد( ليبــن أّن مــن حيميهــا مجاعــة مــن الفرســان هــذه صفتهــا، 
ولعلــه حــرص علــى تصويــر مناعــة مــكان إقامتهــا، وشراســة حراســها؛ ليبــن صعوبــة 
الوصــول إليهــا هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ليصــور أن الــذي يريــد الوصــول 
إليهــا ينبغــي أال يقــل شــجاعة وقــوة عــن حراســها؛ لــذا صــورّه يواجــه املــوت قبــل أن 

يصــل إليهــا.

وأابن إجيــاز القصــر يف قولــه )يــرى غمــرات املــوت( عــن مقــدار صعوبــة الوصــول 
إليهــا، وجــاء الفعــل املضــارع )يــرى( ليصــور شــدة اخلطــر الــذي حييــط مبــن يريــد 
الوصــول إليهــا، فهــو يــرى املــوت أبم عينــه قبــل أن يصــل إليهــا، كمــا أنــه عــّر بصيغــة 
اجلمــع )غمــرات( ليــرز أّن الــذي يريــد الوصــول إليهــا، يواجــه املــوت املــرة تلــو املــرة، 
ومــع ذلــك يّصــر علــى حتقيــق هدفــه وال يراجــع عنــه؛ فــإذا كانــت الغمــرة الواحــدة 
تــدل علــى شــدائد املــوت ومكارهــه* فمــا ابلــك جبمعهــا غمــرات؛ لــذا صــورّه يســتعن 

ابهلل طالبــا منــه املعونــة والتوفيــق يف بيتــه الثــاين.

وجــاءت )مث( يف قولــه )مث يزورهــا( لتبــن طــول الفــرة الزمنيــة الــيت يســتغرقها مــن 
يريــد الوصــول إليهــا؛ ألن عليــه ختطــي الصعــاب الواحــدة تلــو األخــرى حــى يصــل 
إليهــا، كمــا أّن مــن يريــد الوصــول إليهــا ال يكتفــي بــزايرة واحــدة هلــا؛ لــذا صــورّه 
يزورها املرة تلو املرة على الرغم من كثرة الصعاب اليت ســيواجهها يف ســبيل زايرهتا، 
كمــا يتضــح مــن داللــة الفعــل املضــارع )يزورهــا(، وحــى ال يظــن ظــان أّن هــذه مبالغــة 
مــن الشــاعر اســتعان أبداة التوكيــد )إّن( ليــدل علــى صحــة كالمــه، كمــا يظهــر مــن 

قولــه)٣٨(:

وزْران فأسُد احليِّ تذكي حلاَظها     ويســـــمُع يف غـــــــــاِب الرماِح زئيــــُرها
ُ احملــــبَّ ألنّــــــُه     يــــــَرى غمـــــــراِت املــــــــوِت مثّ يــــــــزوُرها فيَــــــا ساعـــــــــــَد اللَّ
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وهدفــه مــن تصويــره الســابق إبــراز شــدة أتثريهــا يف نفــس مــن حيبهــا؛ لــذا صــّوره 
يتخطــى الصعــاب كلهــا يف ســبيل الوصــول إليهــا، فهــي تســتحق ذلــك. 

 وكعادة الشــعراء حّدثنا الشــاعر عن الوشــاة الذين كعادهتم يســعون إىل إفســاد 
العالقــة بــن احملبــن، يف قولــه)٣٩(: 

ولـّمـــــــا أَلّمـــــــــْت للزّيـــــــــــــاَرِة ِخلَســـــــة      وسجُف الدايجي مسبالٌت ستوُرها
سَعْت بيننا الواشوَن حى ُحجوهُلا     ومنْت بنـــــــــــا األعـــــــــــــــداُء حى عبيــــُرها
ومهْت بنــــــــــا لوال غــدائُر شعـــــــــــرِهـــا     ُخَطى الّصبـــــــِح لِكْن قّيَدته ظُفــــــوُرها

وصــّور الشــاعر الــزايرة تتــم يف جنــح الظــالم بدليــل جتســيده للظــالم بصــورة 
الســتائر الـــُمسدلة الــيت غطــت كل مــا حييــط هبــا، وكان مــن املتوقــع أن تســر أمرمهــا، 
يســهمان  عطرهــا  ولرائحــة  حجوهلــا،  لصــوت  تصويــره  يف  تكمــن  املفارقــة  لكــن 
مــع األعــداء والوشــاة يف كشــف أمرمهــا؛ لــذا جــاء تكــراره لـــ )حــى( يف موضعــن؛ 
ليكشــف عــن مقــدار تعجبــه مــن موقفهــا، فهــا هــي تتحالــف مــع األعــداء يف كشــف 
أمرمهــا، وكأهنــا ال حتفــل بــه، وهــو الــذي جتّشــم الصعــاب يف ســبيل زايرهتــا، وأخــذه 

االحتياطيــات الالزمــة إلخفــاء أمــر زايرتــه هلــا. 

ومل يكتــف الشــاعر بتشــبيه الصبــح بكائــن حــي بــل جعــل لــه خطــى ُيســمع 
وقعهــا، وصــّور احملبوبــة تقيــد خطــى الصبــح بضفائرهــا فمنعتــه مــن احلركــة، إذن صــّور 
الصبــح بصــورة اإلنســان األســري، ولــوال فعلهــا هــذا النكشــف أمرمهــا، ولكنــه كان 

أمــاان مؤقتــا إذ ســرعان مــا انكشــف أمرمهــا، كمــا اتضــح فيمــا ســبق. 

ومــا ســبق يتضــح أنــه أغــدق صفــات احلســن واجلمــال كلهــا علــى املــرأة، مــا 
جعلهــا تتفــوق علــى البــدر وعلــى البــان يف مجاهلــا، بــل صوّرمهــا يســتمدان منهــا 
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احلســن واجلمــال والبهــاء؛ لــذا جعــل كل مــن يراهــا يهيــم هبــا، ويتخطــى الصعــاب يف 
ســبيل الوصــول إليهــا.

وخالصــة القــول: بــى الشــاعر صورتــه الكليــة يف األبيــات الســابقة علــى جمموعــة 
مــن الصــور اجلزئيــة احلســية البصريــة اللونيــة الــيت تضافــرت فيمــا بينهــا؛ لرســم مشــهدا 

كامــال لصــورة املــرأة يف قصيــدة املديــح النبــوي عنــده.

وصف الرحلة:
جــاء وصــف الرحلــة يف مقدمــة قصيدتــه )الرائيــة( الــيت تكونــت مــن تســعن بيتــا، 
خصص منها واحدا وعشــرين بيتا لوصف الرحلة، وهذا يكشــف عن طول املســافة 

اليت قطعها الشــاعر من أجل زايرة الرســول -عليه الصالة والســالم- ليمدحه.

ومــن الطبيعــي أن يطيــل الشــاعر يف وصــف الرحلــة الــيت الــيت ســتقوده حيــث 
الرســول -عليــه الصــالة والســالم-؛ لــذا مل يغفــل عــن وصــف انقتــه أيضــا؛ املطيــة الــيت 

ركبهــا مــن أجــل حتقيــق هــذا اهلــدف.

وصــف الشــاعر صــورة حيــة متكاملــة لرحلتــه يف الصحــراء املقفــرة املوحشــة، 
وحّدثنــا عــن حتملــه املشــاق كافــة يف زايرة الرســول -عليــه الصــالة الســالم-، مهــدا 
لوصفــه مبشــهد شــكا فيــه مــن معــاداة الزمــن له،حالــه حــال غــريه مــن الشــعراء الذيــن 
شــكوا مــن تقلّــب الزمــان، وكــم كان وهــب روميــة مصيبــاً عندمــا قــال: »فمــا توّجعــت 
العــرب مــن شــيء توجعهــا مــن الدهــر، وال شــكت مــن أمــر كمــا شــكت منــه، حــى 
أوشــك حديثهــا عنــه أن يكــون صيحــة وجــع عميــق، وأنـّـة شــكوى انزفــة«)٤0(، وهــذا 

مــا عــّر عنــه صفــي الديــن يف قولــه)٤1(: 
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ليايَل يعدين زماين على الِعدى     وإْن ملَئْت حقداً علّي صدوُرها
ِ والِغى     إذا شـــــــــــــاهَنا إقتــــــــاُرها وقَتيـــــــــــُرها وُيسِعُدين َشـــرُخ الّشبيَبة 
وُمْذ قَلَب الّدهُر املَِجنَّ أصاَبن     صبوراً على حاٍل قليٍل صبــوُرها

وتضمنــت األبيــات الســابقة صورتــن متضادتــن للزمــن األوىل: صورتــه وهــو 
ينصــره علــى أعدائــه الذيــن مــأل احلقــد صدورهــم، للداللــة علــى كراهيتهــم الشــديدة 
له بتصويره حقدهم مأل قلوهبم، مث فاض حبيث وصل إىل الصدور. وأســند احلدث 
إىل الزمــن )يعديــن زمــاين( مــن ابب اجملــاز العقلــي؛ ليصــور فــرة الرخــاء والصفــاء الــيت 
عاشــها عندمــا كان متصاحلــاً مــع زمانــه الــذي نصــره علــى أعدائــه متحالفــاً مــع شــبابه 
وغنــاه، ولكــن دوام احلــال مــن احملــال؛ لــذا جــاءت الصــورة الثانيــة املقابلــة هلــا صــورة 
الدهــر عندمــا قلــب لــه ظهــر اجملــّن وعــاداه. وكان الشــاعر واقعيــاً يف تصويــره للزمــن 
هباتــن الصورتــن املتقابلتــن؛ فهــو يــدرك أن الزمــن متقلــب وال يثبــت علــى حــال؛ 
لــذا أســند احلــدث يف الصورتــن إىل الزمــن. ومبــا أّن الزمــن تلــك القــوة العظيمــة الــيت 
ال يســتطيع فعــل أي شــيء إزاء مــا فعلــت بــه؛ لذلــك مل جيــد أمامــه إال الصــر؛ لــذا 
صــوّر نفســه صابــراً متحمــاًل كل مــا فعلــه بــه الدهــر، مســتعيناً بصيغــة املبالغــة فعــول 
)صبــور( ليفتخــر بنفســه، وليــرز قدرتــه علــى الصــر يف حــاٍل قَــّل ْمــن يصــر عليهــا.

ويكننا القول إن الشاعر كان يعيش أجواء أزمة نفسية ومادية؛ لذا ران ببصره 
حنو الرســول-عليه الصالة والســالم- لزايرته، لعله خيفف عن نفســه عما يعانيه. 

وإذا كان الشــاعر اجلاهلــي قــد اعتــاد علــى ركــوب انقتــه عندمــا تعريــه اهلمــوم؛ 
ليســري عــن نفســه فــإن شــاعران فعــل الفعــل نفســه،كما يفهــم مــن قولــه)٤2(: 

وقد أرَتدي ثَوَب الّظالِم جَبسَرة     عليها من الشُّوِس احلُماة َجسوُرها
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جمســدا الظــالم بصــورة الثــوب الــذي يُلبــس كنايــة عــن اإلحاطــة والشــمول، 
فالظــالم يلــّف الكــون كمــا يلــّف الثــوب )اجلســد وحييــط بــه(؛ وليظهــر يف الوقــت 
ذاتــه شــجاعته بقدرتــه علــى التنقــل يف الظــالم، وليفتخــر بنفســه صراحــة عندمــا صــّور 
الشــوس* احلماة )وهو واحد منهم( وحدهم الذين يســافرون يف مثل هذه األجواء، 
وتّضمــن تصويــره الســابق أيضــاً الفخــر بناقتــه الــيت وصفهــا ابجلســرة*؛ لذلــك جنحــت 
معه يف قطع املسافات الطويلة ليصال إىل حيث الرسول -عليه الصالة والسالم-، 
وكشــفت صيغة املبالغة )جســور( عن قوته وشــجاعته، فاجلســور هو الذي يســتطيع 

قطــع الفيــايف ليــال.

صــورة  يف  فّصــل  صورتــه  جوانــب  ليتمــم  االســتقصاء  علــى  الشــاعر  وكعــادة 
الصحــراء الــيت اجتازهــا وحيــداً، معتمــداً علــى شــجاعته وقوتــه، بدليــل وصفــه لنفســه 
ابجلســور* هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فإنــه يعتمــد علــى قــوة انقتــه وســرعتها، 

كمــا يتضــح مــن قولــه)٤٣(: 
كأيّن أبحشاِء السّباِسِب خاِطٌر      َفما ُوِجَدْت إالّ وَشخصي َضمريُها 

مصّورا نفســه يســري يف أحشــاء الصحراء، ويف هذا كناية عن شــجاعته وجرأته؛ 
لــذا صــوّر نفســه وحيــداً جيــوب آفاقهــا. 

ومــن املشــاهد الــيت أجــاد الشــاعر تصويرهــا وصفــه لشــدة حــّر الصحــراء، وذلــك 
بتشــبيبهه الصحــراء بكائــن حــي ظمــآن أخــذ منــه العطــش مبلغــه حبيــث وصــل إىل 

أحشــائه، كمــا يفهــم مــن قولــه)٤٤(: 
وصاديَة ِ األحشاِء غّصى آبهِلا  يعزُّ على الّشعرى العبوِر عبوُرها

فــإذا كان هــذا هــو شــأن الصحــراء فمــا ابلــك مبــن يســري فوقهــا! وشــدة العطــش 
جتعــل الســائر يف الصحــراء بطــيء احلركــة مــا يزيــد مــن إحساســه ابألمل واملعــاانة الناجتــة 
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عــن شــدة احلــر مــن جهــة، وعــن ظمئــه مــن جهــة أخــرى؛ ومــع ذلــك واصــل ســريه 
فيهــا؛ ألنــه سينســى اآلالم عندمــا يــزور الرســول عليــه الصــالة والســالم. 

وجــاء قولــه )غّصــى آبهلــا( ليظهــر مــدى شــدة احلــر بتصويــره للصحــراء مــألى 
ابلســراب املتناثــر يف ثناايهــا، والســراب ال يظهــر ابلصــورة الــيت صّورهــا إال يف احلــر 

الشــديد. 

ومل تقتصــر املعــاانة مــن شــدة احلــر علــى اإلنســان وحــده؛ لــذا ســّلط الشــاعر 
الضــوء علــى مظاهــر الطبيعــة الــيت عانــت هــي األخــرى كمــا عــاىن هــو مــن شــدة 
احلــر؛ ولذلــك شــّبه الشــعرى -وهــو النجــم الــذي يظهــر يف شــدة احلــر*- بكائــن 
حــي يصعــب عليــه الظهــور يف مثــل هــذه األجــواء، وعــّر بصيغــة املبالغــة )العبــور( 
للداللــة علــى اعتيــاده الظهــور يف شــدة احلــر، إال أّن شــدة حــّر هــذه الصحــراء كانــت 
فــوق قدرتــه علــى التحمــل لذلــك صعــب عليــه الظهــور، ليؤكــد بتصويــره الســابق 
شــجاعته وقوتــه حبيــث اســتطاع مبفــرده اجتيــاز هــذه الصحــراء متفوقــاً يف هــذا اجملــال 

علــى الشــعرى.

والتفــت الشــاعر إىل تصويــر مظهــر آخــر مــن مظاهــر معــاانة الســائر يف تلــك 
الصحــراء، مســتعينا ابلكنايــة يف هــذا اجملــال لتصويــر شــدة املخاطــر الــيت يصادفهــا، 
مكتفيــاً ابحلديــث عــن أثرهــا علــى اخِلرّيــت* بتصويــره ينــوح اندابً نفســه؛ ألنــه أيقــن 

هبالكــه، كمــا يظهــر مــن قولــه)٤٥(:

ينوُح هبا اخلريُت ندابً لنفِسِه إذا اختـََلفْت َحصباؤها وُصخوُرها

ثــالث كنــاايت متتاليــة، األوىل ظاهــرة وهــي تعــّرض  التصويــر  وتضمــن هــذا 
ســالك هــذه الصحــراء خلطــر حقيقــي، والكنايــة الثانيــة غــري املعلنــة وهــي ااملقصــودة 
علــى أيــة حــال، وهــي الكنايــة عــن شــجاعته؛ ألنــه اســتطاع جتاوزهــا واملــرور فيهــا 
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بســالم. أمــا الكنايــة الثالثــة فهــي اســتعداده لتحمــل املشــاق كافــة مــن أجــل زايرة 
الرســول عليــه الصــالة والســالم. وجــاء التعبــري ابلفعــل املضــارع )ينــوح( ليــدل علــى 

اســتمرارية اإلحســاس ابخلطــر. 

بــه  فــإذا  الســماء  الشــاعر أرضيــة احلــدث، ران ببصــره حنــو  وبعــد أن وصــف 
يصّورهــا تشــتعل اشــتعااًل هــي األخــرى، كمــا يتضــح مــن الصــورة البصريــة احلســية 

قولــه)٤6(:  الضوئيــة يف  احلركيــة 

إذا وطئتها الشمُس ساَل لعاهُبا     وإن َسَلكَتها الرّيُح طاَل َهديُرها

مســلطا الضــوء علــى أشــعة الشــمس بتصويرهــا ذابــت عندمــا المســت رمــال 
هــذه الصحــراء املشــتعلة، ويف هــذا كنايــة عــن جتــاوب الســماء مــع األرض فــازدادت 
معــاانة الســائر يف تلــك الصحــراء. فاحلــر حييــط بــه مــن مجيــع اجلهــات؛ لــذا عــّر 
بصــورة حســية مسعيــة حركيــة عــن أثــر احلــر علــى الريــح، إذ صوّرهــا يرتفــع صوهتــا عاليــاً 
إذا مــا هبّــت يف تلــك األجــواء، وهــذا يزيــد مــن إحســاس املســافر يف تلــك الصحــراء 

ابخلــوف والرهبــة، مــا يزيــد يف أملــه ومعاانتــه. 

فاملســافرون أصبحــوا بــن ثالثــة نــريان: انر الســماء الناجتــة عــن أشــعة الشــمس، 
والثانيــة انر األرض الناجتــة عــن الصحــراء، والثالثــة النــار الناجتــة عــن الريــح الــيت كانــت 
تلفــح الوجــوه، وال ننســى أن الســفر حبــد ذاتــه مشــقة، فكيــف ابجتمــاع التعــب واحلــر 
والــرايح، ومــع ذلــك صوّرهــم يتابعــون الســري، ويف هــذا كشــف عــن إصرارهــم علــى 
حتقيق هدفهم من الســفر، الذي يســتحق حتمل كل هذه املشــاق يف ســبيل حتقيقه.

ومل يقتصر أتثري احلر على اإلنســان؛ لذا التفت إىل تصوير أثره على حيواانت 
الصحراء ابختياره احلرابء؛ لتكون منوذجاً لتصوير شدة احلر يف قوله)٤٧(:
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ـــُد َشَعَره     أصياًل، أذاَب الطرَف منها هجريُها وإْن قامِت احلربـــــــاء تـَُوسِّ

فهــو صــوّر أشــعة الشــمس يف وقــت الغــروب تذيــب طــرف احلــرابء، حيــدث مثــل 
هــذا األمــر يف وقــت الغــروب، فمــا ابلــك لــو مشــت احلــرابء يف عــز الظهــرية مثــاًل! 

لذلــك ال نســتغرب تصويــره للخرّيــت ينــوح اندابً نفســه. 

ومــا ســبق يتضــح أن الشــاعر وصــف مشــهد احلــر مــن زاويتــن اثنتــن: متثلــت 
األوىل يف وصــف احلــر، بوصــف أشــعة الشــمس الذائبــة، واشــتعال رمــال الصحــراء، 
والــرايح الشــديدة احلــر، والثانيــة متثلــت يف وصــف أثــر احلــر علــى النــاس ومــا حييــط 

هبــم مــن كائنــات أخــرى، وبــذا تكاملــت الصــوراتن لبيــان شــدة املعــاانة.

ويكننــا القــول إن مــا وصفــه الشــاعر مــن خــالل الصــور اجلزئيــة املفــردة الســابقة 
مبنزلــة املقدمــات؛ ليصــل إىل نتيجــة أعلنهــا صراحــة يف قولــه)٤٨(: 

َخبـَْرُت َمرامي أرِضها فَقَتلُتها      وما يقتُل األرضَن إالّ خبريُها

ولعلــه أتخــر يف إعــالن هــذه النتيجــة؛ ليجعــل القــارئ يتفاعــل مــع احلــدث أكثــر 
فأكثــر، ومــن املؤكــد أنــه سيســأل نفســه إذا كانــت تلــك الصحــراء كمــا وصــف فمــن 
ســيعرها؟ ومن ســيجرؤ على قطعها؟ وما غايته من الســري فيها؟ وقبل أن يسرســل 
القــارئ يف طــرح مثــل هــذه التســاؤالت إذا بصــوت الشــاعر أييت عاليــاً ليصــور نفســه 
جيــوب تلــك الصحــراء طــواًل وعرضــاً، عارفــاً جماهلهــا، بدليــل قولــه )خــرت( فهــو 
اعتــاد الســري فيهــا، ومل تعــد تّشــكل لــه مشــكلة، ويف هــذا كنايــة عــن شــجاعته وقوتــه 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يــرز مــدى خرتــه ودربتــه، وصــّور قولــه )قتلتهــا( هــذا 
املعــى خــري تصويــر، وجــاء التذييــل )ومــا يقتــل األرضــن إال خبريهــا( ليؤكــد هــذا 
املعــى، وزاده الشــاعر توكيــداً مــن خــالل أســلوب القصــر )مــا وإال( وهــذا كلــه متــم 
جوانــب الصــورة املشــرقة الــيت رمسهــا لنفســه، وُحــق لــه أن يفتخــر ويتباهــى، فــإذا 
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كانــت الصحــراء كمــا وصــف فلــن يقــوى علــى اجتيازهــا إال اخلبــري املاهــر. وهــذه 
أول مــرة يتحــدث فيهــا الشــاعر عــن نفســه بضمــري املتكلــم يف قولــه )خــرت/ قتلتهــا( 

وفيمــا مضــى كان يتحــدث عــن نفســه بضمــري الغائــب. 

وإذا كان الشــاعر قــد أطــال يف وصــف الرحلــة وتصويــر مــا فيهــا مــن مشــاق 
وخماطر؛ فإنه بذلك يعّر عن مسو اهلدف الذي يســعى إىل حتقيقه؛ لذلك اســتحق 
أن يتحمل الصعاب كافة يف ســبيل إجنازه. ومبا أنه ذاهب إىل زايرة الرســول -عليه 
الصــالة والســالم-؛ لذلــك أغــدق علــى نفســه مــن الصفــات أحســنها، وأضفــى علــى 
املطيــة الــيت ســتقله حيــث يوجــد -عليــه الصــالة والســالم- مــن صفــات الكمــال 

والقــوة، مــا جيعلهــا تليــق برفيــع مكانتــه عليــه الصــالة والســالم. 

وأظهر قوة انقته وصالبتها يف قوله)٤٩(: 

خبطوِة مرقاٍل أموٍن عثاُرهــــا     َكثرٍي على َوفِق الّصواِب ُعثُوُرها

مســتعيناً ابلصــورة احلســية البصريــة احلركيــة؛ ليــرز مقــدار ســرعتها وقــوة حتملهــا 
وثقتــه هبــا، فعلــى الرغــم مــن ســرعتها فــإن راكبهــا يُؤمــن معهــا الســقوط والزلــل فهــي 
إذن مأمونــة العثــار، وزاد صورتــه قــوة بتوظيفــه لصيغــيت املبالغــة املتتاليتــن مرقــال- أمــون 
)مفعــال- فعــول(، أمــا ّســر نشــاطها وســرعتها فعــزاه إىل تلهفهــا إىل زايرة الرســول 
-عليــه الصــالة والســالم-؛ وبــذا يكــون قــد أضفــى عليهــا أحاســيس الكائــن احلــي 

وصفاتــه، فــإذا كان هــذا هــو شــأن الناقــة فمــا ابلــك بشــأن راكبهــا!

ومبــا أنــه يف طريقــه إىل الرســول -عليــه الصــالة والســالم- لذلــك ســّيطر عليــه 
إحســاس غامــر ابلفــرح والنشــوى جعلــه ينســى خماطــر الطريــق وصعوبــة املســالك؛ لــذا 
عّر بصورة حســية مسعية عن مدى إحساســه ابلســعادة؛ لذا شــّبه صوت انقته أبلذ 

مــن األنغــام، وأمجــل مــن ســجع اهلديــل، يف قولــه)٥0(:
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ألذُّ مَن األنغاِم رجُع بغـــاِمها     وأطيُب من سجِع اهلديِل هديُرها

أو لعلــه أراد اإلحيــاء أبن انقتــه هــي األخــرى كأهنــا أحســت أبهنــا يف طريقهــا 
إىل مقابلــة الرســول -عليــه الصــالة والســالم-؛ لذلــك أصــدرت أعــذب األصــوات، 

ونســيت مــا اعراهــا مــن أمل ومعــاانة. 

وعلــى الرغــم مــن طــول املســافة الــيت قطعهــا الشــاعر مــن أجــل زايرة الرســول 
-عليــه الصــالة والســالم- فإنــه مل يتحــدث عــن طوهلــا مباشــرة، مكتفيــا بتســليط 
الرحلــة.  املســافة وصعوبــة  طــول  مــن خاللــه  ليصــور  انقتــه؛  علــى ضمــور  الضــوء 
وأســهم أســلوب القصــر )مل يبــق إال شــطورها( يف إبــراز مقــدار هزاهلــا وضعفهــا، ومبــا 
أن الصحــراء شــديدة احلــر؛ لذلــك مــا اســتطاع الســري فيهــا إال ليــاًل، وهــذا أّدى إىل 
حــّث النــوق علــى املزيــد مــن الســرعة؛ لتقطــع أكــر قــدر مــن املســافة ليــاًل، وهــذا زاد 

مــن هزاهلــا حبيــث مل يبــق إال شــطورها، كمــا يفهــم مــن قولــه)٥1(: 

ُنساِهُم شطَر العيِش ِعيساً َسوامهاً     لَفْرِط السَُّرى مل يَبَق إالّ ُشطوُرها

التفــت إىل مظهــر مــن مظاهــر األنــس  وعلــى الرغــم مــن املعــاانة واألمل فإنــه 
أحــّس هبــا املســافرون ليــال، وخفــف مــن وحشــة الليــل، اتركا للصــورة احلســية البصريــة 
اللونيــة إبــراز هــذا املعــى وإيضاحــه، فالنــوق الســريعة النشــيطة بيضــاء اللــون ختــرق 
الظــالم، فيخفــف بياضهــا مــن حــدة الظــالم، كمــا يفهــم مــن دالالت العيــس* يف 

بيتــه الســابق.

وتضافرت الكناية مع التشبيه يف قوله)٥2(: 

حروفاً كنوانِت الصحائِف أصبحْت     ختطُّ على طرِس الفيايف سطوُرها
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إلبــراز ضمــور النــوق وهزاهلــا، فهــو ّشــبه النــوق اهلزيلــة حبــروف النــون املرســومة فــوق 
الصحائف، وهذه من الصور التقليدية املعتمدة يف جمملها على املشاهبة احلسية بن 
طــريف التشــبيه، ومــع ذلــك فإهنــا رمســت صورتــن األوىل: صــورة جامــدة ســاكنة، صــورة 
حــروف النــون بتقوســها واحننائهــا وهــي مرســومة فــوق الصحيفــة، والصــورة الثانيــة صــورة 
متحركة، وهي صورة نوق أضناها التعب تسري فوق الصحراء. وال خيلو البيت السابق 

مــن تالعــب لفظــي قوامــه إيهــام التناســب بــن: حــروف والنــون والصحائــف واخلــط. 
وحــرص الشــاعر علــى تصويــر هــزال انقتــه الــيت أضناهــا طــول الرحلــة؛ لذلــك 

شــّبه غضــون جلدهــا هلزاهلــا ابلوشــاح الــذي ترتديــه املــرأة يف قولــه)٥٣(: 
َطواها َطواها، فاغتدْت وبطوهُنا     جتوُل عليها كالوشاِح ظفوُرها

وإذا كانــت املــرأة تضــع الوشــاح ليكــون مظهــراً مــن مظاهــر زينتهــا وأتنقهــا، فــإن 
وشــاح النــوق كان دليــاًل علــى هزاهلــا وضعفهــا؛ لــذا تضمــن قولــه )طواهــا طواهــا( 

صــورة مؤثــرة لضعفهــا.
وأجاد يف تصوير اإلحســاس ابلفرح الغامر الذي ينتاب اإلنســان عندما يشــعر 
أنــه ذاهــب إىل زايرة الرســول -عليــه الصــالة والســالم- فهــو مل يتحــدث مباشــرة 
عــن الفــرح الــذي غمــره عندمــا أحــّس أنــه ابت قريبــاً مــن الرســول -عليــه الصــالة 
والســالم- مكتفيــاً ابحلديــث عــن أثــره علــى النــوق الــيت صّورهــا يف ابدئ األمــر هزيلــة 
جــداً، ومتعبــة مــن طــول الرحلــة وصعوبتهــا، بــل صّورهــا تصــدر األنــن كنايــة عــن 
التعــب واملشــقة، وإذ هبــا تنشــط مــن عقاهلــا وتغــّذ الســري مبجــرد أن الحــت هلــا الــداير 

املقدســة، كمــا يتضــح مــن الصــور الــواردة يف قولــه:)٥٤( 
 يعُر عن فرِط احلنِن أنينُــــــها،      ويعرُب عّما يف الضمرِي ضمـــورُه
 فلّما ترامْت عن زرود ورمِلها      والحْت هلا أعــــالُم جَنــــــٍد وقُـــوُرها
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لــذا صّورهــا بصــورة مــآى ابحلركــة والصــوت تــدق احلصــى، وتدهســه دهســاً 
الصــالة  الرســول -عليــه  مــن داير  قريبــة  أهنــا ابتــت  أقدامهــا؛ إلحساســها  حتــت 

قولــه)٥٥(: والســالم- يف 

رَسلَن َمسريُها
ُ
سيــــــــــــــــَر ألهّنا     إىل حَنِو َخرِي امل

َ
َغـــــــــــــَدْت تـََتقـــــاضــــــاان امل

تـَُرضُّ احلَصى شوقاً ملن َسّبَح احلَصى     لديِه، وحيّـا ابلســــــــــالِم بعريُها

فكأمنــا نســيت مــا اعراهــا مــن أمل ومعــاانة، فــإذا كان هــذا اإلحســاس ينتــاب 
احليــوان فمــا ابلــك إبحســاس اإلنســان! كمــا أنــه مل يّصــرح بذكــر الرســول -عليــه 
الصــالة والســالم- واصفــا إايه خبــري املرســلن اترة، مســتعينا إبجيــاز القصــر الــذي 
أغــى عــن تعــداد مناقبــه -عليــه الصــالة والســالم- وصفاتــه، ومســتعينا ابلكنايــة اترة 
أخــرى؛ بوصفــه مبــن ســّبح احلصــى بــن يديــه، واختــار معجــزة تســبيح احلصــى بــن 
يديــه -عليــه الصــالة والســالم- متهيــدا لتصويــر شــدة شــوق انقتــه لــزايرة الرســول 
-عليــه الصــالة والســالم- بتصويرهــا تطحــن احلصــى طحنــا، شــأهنا شــأن احلصــى 
اجلمــاد الــذي تفاعــل وســّبح بــن يديــه -عليــه الصــالة والســالم-، ويف هــذا كشــف 

عــن عظيــم مكانتــه -عليــه الصــالة والســالم- يف النفــوس.

ويتضــح مــا ســبق أن الشــاعر بــى الصــورة الكليــة لوصــف الرحلــة علــى جمموعــة 
الكليــة،  الصــورة  بينهــا، وكّونــت  فيمــا  الــيت تســاندت  املفــردة اجلزئيــة  الصــور  مــن 
وتتالــت هــذه الصــور لرســم مشــهدا واحــدا، هــو طــول الرحلــة الــيت قطعهــا مــن 
أجــل زايرة الرســول -عليــه الصــالة والســالم- ودافعــه تصويــر شــدة شــوقه وحنينــه 
إىل الرســول -عليــه الصــالة والســالم- ليناجيــه، ويبثــه شــكواه ليخفــف عــن نفســه، 

ومتحــا ذنوبــه. 
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اخلامتة
انتهى البحث اىل جمموعة نتائج يكن إجيازها على النحو اآليت: 

1- بــدا التشــكيل التصويــري مبــا انطــوى عليــه مــن تشــبيه وجمــاز وكنايــة أداة فنيــة 
ذات بعــد مجــايل اســتثمرها الشــاعر كــي يكــّون عاملــه الشــعري اخلــاص، وبقــدر مــا 

كان الشــاعر ماهــراً يف رســم صــوره جتســدت موهبتــه الشــعرية وأصالتــه.

2- غلــب اســتخدام االســتعارة عنــد الشــاعر علــى غريهــا مــن مكــوانت التشــكيل 
التصويــري؛ إذ إنــه اعتمــد التشــخيص والتجســيم معــاً، لبــث ألــوان مــن احليــاة يف 
املعــاين واألفــكار واألحاســيس؛ ليــزاوج مــن خالهلــا بــن العناصــر احلســية والنفســية 

معــاً، فتجلــو االســتعارة حقائــق النفــس.

٣- مل خيــرج التشــكيل التصويــري عنــد صفــي الديــن احللــي عّمــا درج عليــه الشــعراء 
الســابقون، إال أنــه حــاول يف كثــري مــن األحيــان كســر قيــود التبعيــة هلــم، وأبــدع بعــض 
الصــور اجلديــدة الــيت أضفــى عليهــا مــن مشــاعره وأحاسيســه معــاين نفســية لتشــف 

عــن عاملــه الداخلــي. 

٤- جلــأ الشــاعر إىل تفعيــل أكثــر مــن حاســة يف الصــورة الواحــدة، وهــذا يــدل علــى 
براعتــه الفنيــة، وســعة خيالــه يف املزامنــة بــن احلــواس. 

٥- متيــزت صــوره ابلتماســك والرابــط الناتــج عــن وحــدة املشــاعر، ووحــدة املوضــوع، 
وكأنــه يطبــق مــا قالــه كولــردج: »جيــب أن يكــون للقصيــدة موضــوع موحــد، يــدرك 

بشــكل عاطفــي ويتطــور بشــكل عاطفــي«)٥6(.

6- غلــب علــى وصــف صفــي الديــن احللــي للمــرأة احلشــمة والوقــار الــذي يتناســب 
مــع الوقــوف بــن يــدي الرســول- صلــى هللا عليــه وســلم- هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
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أخــرى أغــدق عليهــا مــن الصفــات أفضلهــا؛ لتتناســب مــع علــو شــأن الرســول -عليــه 
الصــالة والســالم-، ولئــن جــاء وصفــه للمــرأة تقليــداي يف جوانــب عــدة إال أنــه جــدد 

يف بعــض صــوره الــيت جــاءت وليــدة خيــال خصــب، كمــا اتضــح مــا ســبق.

التصويــري علــى رســم صــورة كليــة  احللــي يف تشــكيله  الديــن  اعتمــد صفــي   -٧
للمشــهد، مث البــدء بتفصيــل جمموعــة مــن الصــور املفــردة الــيت تكــّون بتســاندها معــا 
الصــورة الكليــة للوحــة التشــكيلية الــيت يرمسهــا الشــاعر بقلمــه كمــا يرمسهــا الفنــان 

أبلوانــه.

مقدمــة  براعــة يف  اجلمــال  عناصــر  إبــراز  علــى  احللــي  الديــن  حــرص صفــي   -٨
قصيــدة املديــح -موضــع الدراســة- نظــراً ملــا يتلكــه مــن براعــة يف التصويــر أواًل، وألن 
القصيدتــن ضمنتــا الســمو واجلمــال بتضمنهمــا املديــح النبــوي اثنيــاً؛ ولذلــك ال بــد 

أن تكــوان مقدمتهمــا يف أهبــى حلــة، وهــذا مــا عــّر عنــه يف قولــه:)٥٧( 
يـَُرّوي َغليَل الساِمعَن ُقطاُرهــــــــا       َوجَيلو ُعيوَن الناِظريَن َقطوُرها
ساِمِع َرشُفها      َعلى أَنَُّه َتفى َويَبقى ُسروُرها

َ
ِهَي الراُح َلِكن اِبمل
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اهلوامش والتعليقات:
)1( مستوايت التشكيل اإلبداع يف شعر صاحل اخلريف، دكدوك بلقاسم، 1٥٨.

)2( احليوان، اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر، ٣/1٣2-1٣1.
)٣( ينظر: دالئل اإلعجاز، اجلرجاين، عبد القاهر،٥0-٨٧-٨٨-2٥٥.

)٤( املصدر نفسه، 26٥.
)٥( ينظر: الصورة البالغية عند عبد القاهر اجلرجاين منهجاً وتطبيقاً، أمحد دمهان، ٣٩٧.

)6( التجربة الشعرية التشكيل والرؤية، حممد صابر عبيد، 16.
)٧( ينظــر: البنيــة التكوينيــة للصــورة الفنيــة: درس تطبيقــي يف ضــوء علــم األســلوب، محــد الســيد 

 .1٤ الدســوقي، 
)٨( ينظر: النقد النفسي عند أ. ريتشاردز، فايز إسكندر، 11٨. 

)٩( ينظر: جاستون ابشالر، مجاليات الصورة، غادة اإلمام، ٣٨٨.
)10( التنــاص القــرآين يف قصيــدة املديــح النبــوي، ثنــاء جنــايت عيــاش، اجمللــة األردنيــة يف اللغــة العربيــة 

وآداهبــا، اجمللــد 6، العــدد ٤، 2010 م، 12.
)11( الصورة الشعرية، سيسل دي لويس، ترمجة: أمحد انصيف وزمالئه، 21.

)12( ديوان صفي الدين احللي، حتقيق: حممد حور، 1٥2.
* الياقــوت: حجــر مــن األحجــار الكريــة، ولونــه يف الغالــب شــفاف مشــرب ابحلمــرة أو الزرقــة أو 

الصفــرة، ويســتعمل للزينــة. املعجــم الوســيط، مــادة )يقــت(.
* فــريوزج: حجــر كــرمي معــروف بلونــه األزرق كلــون الســماء أو أميــل إىل اخلضــرة، يتحلــى بــه. املعجــم 

الوســيط، مــادة )فــريوزج(.
)1٣( ديوان صفي الدين احللي، 1/ 1٥2.

)1٤( املصدر السابق، الصفحة نفسها.
)1٥( الصورة الفنية يف شعر ابن املعتز، زكية خليفة مسعود، ٥0.

)16( حنو دراسة فنية للشعر يف العصر اململوكي، وائم حممد أنس، جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية: 
جامعة اجملمعة، العدد األول 1٤٣٣هـ-2012م، 26٣

)1٧( ديوان صفي الدين احللي، 1/ 1٥2- 1٥٣.
)1٨( النقد األديب احلديث، حممد غنيمي هالل ٤22.

)1٩( ديوان صفي الدين احللي، 1/ 1٥٣.
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)20( املصدر السابق، 1/ 1٥٣.
)21( املصدر السابق، 1٥2/1.

)22( ينظر: النقد االديب احلديث، حممد غنيمي هالل، ٤2٤ و ٤٤٨ وينظر: عن بناء القصيدة 
العربية احلديثة، علي عشري زايد، ٨0-٨1.

)2٣( شبيب غازي، فن املديح النبوي يف العصر اململوكي، مراجعة ايسن األيويب، 1٣٤. 
)2٤( ديوان صفي الدين احللي، 1/1٥٣.

)2٥( ينظر: مجالية التشكيل اللوين يف القرآن الكرمي، ابتسام مرهون الصفار، 2010م، ص٥٩. 
)26( املصدر السابق، 1/1٣٧.

)2٧( املصدر السابق، الصفحة نفسها.

)2٨( املصدر السابق، الصفحة نفسها.
)2٩( املصدر السابق، 1/1٣٨.

)٣0( املصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٣1( املصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٣2( املصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٣٣( املصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٣٤( املصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٣٥( خزانة األدب وغاية األرب، ابن حجة احلموي، شرح: عصام شعيتو، 1٩٩1م، 2/٤٥٥.

)٣6( ديوان صفي الدين احللي، 1/1٣٨.
)٣٧( نظرية األدب، رينيه ويليك وأسن دارين، ترمجة: حميي الدين صبحي، 1٨6.

)٣٨( ديوان صفي الدين احللي، 1/1٣٩.
)٣٩( املصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٤0( الرحلة يف القصيدة اجلاهلية، وهب رومية، 2٣٧.
)٤1( ديوان صفي الدين احللي، 1/ 1٣٩.

)٤2( املصدر السابق، 1/ 1٤0.
* الشوس: اجلريء على القتال الشديد، لسان العرب، مادة )شوس(. 

* اجلسرة: الناقة الطويلة الضخمة، لسان العرب، مادة )جسر(. 
* اجلسور: املقدام املاضي اجلريء، لسان العرب، مادة )جسر(.

)٤٣( ديوان صفي الدين احللي 1٤0/1.
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)٤٤( املصدر السابق، الصفحة نفسها.
* الشعرى: كوكب نري يطلع بعد اجلوزاء، وطلوعه يف شدة احلر، لسان العرب، مادة )شعر(.

)٤٥( ديوان صفي الدين احللي 1٤0/1.
)٤6( املصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٤٧( املصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٤٨( املصدر السابق، الصفحة نفسها..
)٤٩( املصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٥0( املصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٥1( املصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٥2( املصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٥٣( املصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٥٤( املصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٥٥( املصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٥6( الصورة الشعرية، سيسل دي لويس، 2٣.
)٥٧( ديوان صفي الدين احللي، 1/ 1٤٤.

* الدليل احلاذق ابلداللة كأنه ينظر يف خرت اإلبرة، لسان العرب، مادة (خرت).
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املصادر واملراجع
أوال: املصادر 

اجلاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن حبــر، احليــوان، حتقيــق وشــرح: عبــد الســالم هــارون، ط1، - 
مكتبــة مصطفــى البــايب حلــي وأوالده: مصــر، 1٣٥6هـــ - 1٩٣٨م.

اجلرجــاين، عبــد القاهــر، دالئــل اإلعجــاز، قــرأه وعلــق عليــه أبــو فهــر: حممــود حممــد شــاكر، - 
مكتبــة اخلاجنــي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، مطبعــة املــدين، د.ت.

ابــن حجــة احلمــوي، تقــي الديــن أبــو بكــر بــن علــي بــن عبــد هللا احلمــوي، خزانــة األدب - 
وغايــة األرب، شــرح: عصــام شــعيتو، ط2، دار اهلــالل: بــريوت، 1٩٩1م. 

احللــي، صفــي الديــن، ديــوان صفــي الديــن احللــي، حتقيــق: حممــد حــور، املؤسســة العربيــة - 
للدراســات والنشــر: بــريوت، 2000م.

ابــن شــاكر الكتــي، حممــد بــن شــاكر بــن أمحــد بــن عبــد الرمحــن، فــوات الوفيــات، حتقيــق: - 
حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، مطبعــة الســعادة: مصــر، 1٩٥1م. 

الصفــدي، صــالح الديــن بــن أيبــك، صفــي الديــن احللــي، حتقيــق: عــدانن درويــش، وزارة - 
الثقافــة الســورية: دمشــق، 1٩٩٥م.

ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، مجــال الديــن، لســان العــرب، تقــدمي: - 
عبــد هللا العاليلــي، دار اجليــل ودار لســان العــرب: بــريوت، 1٩٨٨م. 

اثنيا: املراجع
القاهــرة: -  ريتشــاردز، إبشــراف: رشــاد رشــدي،  أ.  عنــد  النفســي  النقــد  فايــز،  إســكندر، 

د.ت. األديب،  النقــد  مكتبــة  سلســلة  املصريــة،  األجنلــو 
 اإلمام، غادة، جاستون ابشالر مجاليات الصورة، دار التنوير: بريوت لبنان، 2010 م.- 
حور، حممد، صفي الدين احللي، حياته وآاثره وشعره، ط2، دار الفكر املعاصر: بريوت، - 

ودار الفكر: دمشق، 1٩٩0.
علــم -  ضــوء  تطبيقــي يف  درس  الفنيــة:  للصــورة  التكوينيــة  البنيــة  الســيد،  محــد  الدســوقي، 

200٨م. والتوزيــع،  للنشــر  واإليــان  العلــم  دار  القاهــرة:  األســلوب، 
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دكــدوك، بلقاســم، مســتوايت التشــكيل اإلبداعــي يف شــعر صــاحل اخلــريف، رســالة دكتــوراه، - 
جامعــة احلــاج بلخضــر: ابتنــة، 200٨ -200٩م.

 دمهــان، أمحــد، الصــورة البالغيــة عنــد عبــد القاهــر اجلرجــاين منهجــاً وتطبيقــاً، ط1، دار - 
طــالس للنشــر، 1٩٨6م.

رومية، وهب، الرحلة يف القصيدة اجلاهلية، ط٣، مؤسسة الرسالة: بريوت، 1٩٨2م.- 
زايد، علي عشري، عن بناء القصيدة العربية احلديثة، مكتبة الشباب: القاهرة،1٩٧0م.- 
شــبيب، غــازي، فــن املديــح النبــوي يف العصــر اململوكــي، مراجعــة: ايســن األيــويب، ط1، - 

املكتبــة العصريــة: بــريوت، 1٩٩٨م. 
الصفار، ابتسام مرهون، مجالية التشكيل اللوين يف القرآن الكرمي، عامل الكتب احلديث: - 

اربد- األردن، 2010م.
عبيــد، حممــد صابــر، التجربــة الشــعرية التشــكيل والرؤيــة، ط1، دار غيــداء للنشــر والتوزيــع: - 

عمــان األردن، 1٤٣٧هـــ- 2016م.
عيــاش، ثنــاء، التنــاص القــرآين يف قصيــدة املديــح النبوي،اجمللــة األردنيــة يف اللغــة العربيــة - 

العــدد ٤، 2010م. اجمللــد 6،  وآداهبــا، 
لويــس، سيســل دي، الصــورة الشــعرية، ترمجــة: أمحــد انصيــف اجلنــايب وزمــالؤه، مؤسســة - 

اخلليــج للطباعــة والنشــر: الكويــت، د.ت.
مبــارك، زكــي، املدائــح النبويــة يف األدب العــريب، مطبعــة مصطفــى البــايب احللــي وأوالده: - 

مصــر، 1٩٣٥م
بنغــازي، -  قاريونــس:  املعتــز، جامعــة  ابــن  الفنيــة يف شــعر  الصــورة  مســعود، زكيــة خليفــة، 

1٩٩٩م.
حممــد أنــس، وائم، حنــو دراســة فنيــة للشــعر يف العصــر اململوكــي، جملــة العلــوم اإلنســانية - 

األول 1٤٣٣هـــ- 2012م. العــدد  اجملمعــة،  جامعــة  واإلداريــة: 
هالل، حممد غنيمي، النقد األديب احلديث، دار العودة: بريوت، 1٩٨٧م. - 
ويليك، رينيه وأسن دارين، نظرية األدب، ترمجة: حميي الدين صبحي، دمشق، 1٩٧2. - 


